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Hoe ervaar jij het
gemeente-zijn?
Jouw mening telt!
Een interview met
Johan en Astrid Klaasse
Michel Noort
in de spotlights

Contactadressen
Wijk Westerhaghe & De Hoek:

Predikant: ds. A.B. Vroomans,
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41486342.
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:

Predikant: ds. P. Rozeboom, Brouwerstraat 45A,
2231 HN Rijnsburg, Tel. 071-7851350.
E-mail: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl
Scriba: Martine Post. Tel. 06-12 04 02 43.
E-mail: scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: Vacant

Scriba: Marian van Klaveren. Tel. 06-27 89 57 66.
E-mail: marian@karelvanklaveren.nl

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: Vacant

Scriba: Gerard Noort. Tel. 06-13 93 44 51.
E-mail: gerardnoort@solcon.nl
Bijstand Pastoraat: ds. T.H. Hibma, Alhambralaan 14,
1064 NW Amsterdam. Tel. 06 24981144.
E-mail: hibmveen@xs4all.nl
(werkdagen: dinsdag, woensdag; niet op donderdag.)
Wijkraad: Gerard Verheij, Prins Bernhardlaan 1a,
2231 VJ Rijnsburg. Tel. 071-4022326.
E-mail: grverheij@ziggo.nl

Wijk Oude Hart Noord:

Predikant: ds. P.J. van der Ende,
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg.
Tel. 071- 5328161. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
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Scriba: Irene Lindhout. Tel. 06-44 75 86 35.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.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

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.
Het Centrum: Kerkstraat 3, 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

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
Samen van gedachten wisselen door uw mening te geven!

‘De Protestantse Gemeente Rijnsburg
wil graag dat iedereen zich thuis voelt
in onze kerk’
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Uitgelicht
Onlangs werd er een oproep in Contact, via de
beamer en op de Facebookpagina gedaan aan de
gemeenteleden om van gedachten te wisselen.
Voelt men zich hier nog wel thuis en waarom dan
wel of niet? Er werd gevraagd het gesprek aan te
gaan over twijfels. Piet Rozenboom, Pieter van der
Ende, Klarinda van Tilburg, Jonneke Steenvoorden
en Rob van Bemmel bieden een luisterend oor. De
redactie van Licht wilde graag meer weten over dit
initiatief en interviewde deze vijf samen met beleidsouderling Dick van der Vijver.
Hoe kijken jullie tegen de betrokkenheid van de gemeente
aan?
Positief. We zijn een veelkleurige geloofsgemeenschap, op
zoek naar wat God wil en naar hoe we dat op diverse manieren kunnen beleven en invullen. Daarbij proberen we elkaar vast te houden, al is dat natuurlijk niet altijd makkelijk.
Maar bovenaan staat dat ieders betrokkenheid van belang
is om de gemeente vorm te geven en verder te ontwikkelen.
We zijn blij met hoe daarin wordt meegedacht en dankbaar
voor het geloof, de creativiteit en de trouw die we daarbij
ervaren. Dat wil niet zeggen dat we denken dat het niet beter kan. De andere kant is namelijk dat niet iedereen dezelfde mate van betrokkenheid ervaart. Daar moeten we aan
blijven werken. De kerkenraad neemt uiteindelijk besluiten,
maar zij is dienstbaar en luistert naar de gemeenteleden.

We hebben een bericht geplaatst waarin we vragen hoe
onze leden het ervaren om lid te zijn van onze gemeente. In
onze Protestantse Gemeente Rijnsburg willen we graag dat
iedereen zich thuis voelt, er een plek heeft en dat iedereen
de mogelijkheid heeft in het geloof te groeien en dat geloof
ook uit te dragen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan!
Belangrijk hierin is dat we elkaar weten te vinden en dat
we van elkaar durven te leren. Want we willen samen gemeente zijn!
Inmiddels zijn er al gesprekken gevoerd en die hebben wat
ons betreft al nuttige informatie opgeleverd. Je kan daarbij denken aan meer aandacht voor min of meer ‘vergeten’
groepen in onze kerk. Een voorbeeld is, dat we als kerk best
meer aandacht mogen schenken aan alleengaande gemeenteleden. Met vragen als ‘Wat heeft u in het verleden prettig
gevonden aan onze kerk en wat mist u nu?’, proberen we
te achterhalen wat gemeenteleden ‘zoeken’ in onze kerk en
wat ze missen. Dat ‘missen’ kan een reden zijn om op zoek
te gaan naar iets anders.
Waar maken jullie je zorgen over?
We merken dat er leden zijn die twijfelen of onze kerk nog
wel hun kerk is en dat er leden zijn die juist in de afgelopen
tijd zijn afgehaakt omdat de kerk hun misschien wel niets
meer te bieden heeft. Dat er leden zijn die zich oriënteren
op andere kerkgenootschappen. We willen graag in contact

‘Belangrijk is dat we elkaar weten te vinden en dat we van elkaar durven te leren.’
Neem bijvoorbeeld de besluitvorming over dopen door
onderdompeling, daar is een lang proces van overleg met
gemeenteleden aan vooraf gegaan. Daarbij ging het om luisteren naar elkaars mening en elkaar ruimte bieden. Zo ben
je gemeente. Ook hebben we in verband met het gebouwenbeleid nagedacht over ‘hoe willen we als gemeente zijn
in 2030?’ (Kerk voor de Toekomst). Daarover is een dynamische gemeenteavond gehouden en hebben we enquêtes ingezet om erachter te komen hoe de gemeenteleden denken.
Dat is allemaal vastgelegd en zal worden gebruikt voor het
gebouwenbeleid. Een ander voorbeeld is de profielschets in
verband met de twee predikantvacatures. Ook daar zijn vragenlijsten ontwikkeld, om erachter te komen hoe het profiel
er uit moet zien. We betrekken niet alleen de gemeenteleden, maar ook andere geledingen; de wijkteams, zij zijn de
ogen en oren in de gemeente, de taakgroepen, zij zijn deskundig op hun aandachtsgebied, bijvoorbeeld pastoraat en
erediensten, maar ook de pastores, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen worden betrokken als het
gaat om besluiten, die het gemeente-zijn raken.

komen met deze mensen. Omdat we willen horen wat er
binnen onze kerk gemist wordt en waarin mogelijk een andere kerk juist zo aantrekkelijk is. We willen luisteren naar
het verhaal achter deze leden.

Jullie hebben onlangs het bericht, zoals in de inleiding omschreven, uitgezet. Kunnen jullie hier wat meer over vertellen?

Mensen gaan nu reageren en daar zullen veel meningen en
opmerkingen op komen. Wat gaan jullie daarmee doen?
Vaak is het al goed om leden te laten merken, dat ze hun

Door corona is de samenhang in de kerk sterk afgenomen.
Doordat gemeenteleden elkaar minder vaak ontmoeten,
lijkt de onderlinge verbondenheid te verminderen. Als we
als gemeente daar niet genoeg op inspelen, is het voor sommige gemeenteleden moeilijk om ‘aangehaakt’ en betrokken te blijven. Het zou jammer zijn als we om die reden
kerkleden zouden verliezen. Natuurlijk hopen we dat wie
‘afhaakt’ wel zijn of haar relatie met God kan blijven voeden
op een andere wijze, maar we zouden ze ook graag binnen
onze kerk houden. Maar als mensen een bewuste keuze
voor een andere gemeente maken, zullen we hen niet proberen over te halen om te blijven. Zij zijn dan waarschijnlijk
op zoek naar een andere invulling van hun geloof. Toch willen we graag weten wat hen beweegt en wat onze kerk hen
niet kan bieden.
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Uitgelicht
verhaal kwijt kunnen. We willen tijdens deze gesprekken vooral luisteren. Geen
presentaties met plannen of een boodschap die we over willen brengen. We willen
horen hoe gemeenteleden het lid zijn van onze gemeente ervaren. Wat vinden ze
fijn? Wat vinden ze minder fijn? Graag horen we ervaringen van gemeenteleden.
Ook als het negatieve ervaringen zijn, want daar willen we van leren. We kunnen
de vraag stellen wat onze kerk zou kunnen betekenen voor deze personen, deze
doelgroep. Hoe kan de kerk van betekenis zijn voor Rijnsburg of voor de mensen
om ons heen? Wat hebben wij te bieden? Waar is behoefte aan?
Krijgt dit een vervolg in de gemeente?
Het is belangrijk om met de gemeente te delen wat de ontmoetingen ons opleveren en wat er leeft bij de verschillende gemeenteleden en doelgroepen. Zo verhogen we de betrokkenheid en creëren we draagvlak. Sommige, vaak eenvoudige
zaken, kunnen snel worden opgepakt. Andere dingen zijn wat meer voor de lange
adem en kunnen worden meegenomen door de taakgroepen, voorgelegd aan de
pastores of, voor de langere termijn, worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan.

Rob van Bemmel

Klarinda van Tilburg

Vervolgens vraagt het evaluatie waarin gepolst wordt of uitkomsten naar aanleiding van de gesprekken zichtbaar zijn binnen onze gemeente. Vooraf moeten we
wel eerlijk zijn, en aangeven wat haalbaar is en wanneer. Binnen de overlegorganen van onze gemeente zullen de uitkomsten gepresenteerd worden en zal het
vervolg worden besproken.
Het is goed om uit de opmerkingen van de gemeenteleden waarmee gesprekken
zijn gevoerd, te zoeken naar gemeenschappelijke punten. Sommige zaken zijn misschien vrij eenvoudig op te lossen, andere zaken vragen meer tijd en aandacht.
Met name dat laatste is belangrijk, dat we wel aandacht geven aan de genoemde
punten en dat ook aan de betreffende gemeenteleden vertellen. Uit de gesprekken
spreekt behoefte aan heldere communicatie tussen de gemeenteleden en wijkteam, kerkenraad, moderamen, taakgroepen en colleges.
Hoe kan deze nieuwe informatie van waarde zijn bij het opstellen van het nieuwe
beleidsplan?
Beleid is de vertaling van de visie, het verlangen naar wat voor kerkgemeenschap
wij willen zijn. In het beleidsplan wordt vastgelegd hoe de gemeente van plan is
deze visie te realiseren over een periode van vier jaar. Daarna wordt er een nieuw
beleidsplan opgesteld. Onze gemeente bestaat eind december 2021 vier jaar. We
gaan dus aan de slag om een beleidsplan voor 2022-2026 op te stellen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het voortkomt uit en gedragen wordt door de
betrokkenheid van de gemeenteleden en de verschillende geledingen.
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Natuurlijk is het belangrijk om een beleidsplan te hebben, maar de reis er naar toe
is minstens zo belangrijk. We gaan die reis maken van medio 2021 tot mei 2022. Bij
de start hebben we nu de uitkomsten over ‘de Kerk voor de Toekomst’ en de bijdragen van de profielschets over de predikant vacatures. Een klein begeleidingsteam
gaat het proces begeleiden. In de eerste fase gaan we terugkijken: Wat ging goed?
Wat kan beter? We onderzoeken wat er gebeurt in de omgeving en onderzoeken
wat ons verlangen is. Hoe willen we gemeente zijn?
In de volgende fase wordt het concreter: Wat vinden we nu echt belangrijk? Wat
zijn de belangrijkste doelen? We maken gebruik van bekende werkwijzen, zoals de
gemeenteavonden en enquêtes, maar we willen ook graag nieuwe vormen gaan
gebruiken om zo de dialoog met gemeenteleden, jong en oud, aan te gaan. Het
vragen hoe gemeenteleden de kerk ervaren is een van die manieren. Een soort
klankbordgroepen.

ds. Piet Rozeboom

Jonneke Steenvoorden

Dick van der Vijver

ds. Pieter van der Ende

Column

Lichtvoetig

Gekraakt of bewoond?

Noaberschap in Rijnsburg!?

Onze oudste dochter moet binnenkort haar huis
verlaten, omdat ze er nieuwe huizen willen gaan
bouwen. Maar vind maar eens een andere woonruimte. Reageren op woningen geeft als resultaat:
u bent nummer 268 voor dit huis. Het lijkt onbegonnen werk. Waar kun je terecht? De enige mogelijkheid lijkt om antikraak een tijdelijk onderkomen
te vinden. Voor woningeigenaren de manier om ervoor te zorgen dat je huis niet gekraakt wordt en
mogelijk uitgeleefd, waardoor het huis uiteindelijk
niet meer bruikbaar is. En voor woningzoekenden
een broodnodig onderkomen. Een win-win situatie
zogezegd.

Noaberschap? Dat is toch een Twents woord?
Een beetje ‘ouderwets’ ook. Wat heeft dat
nou met Rijnsburg en de Rijnsburgers van
2021 te maken?

Maar hoe staat het met je levenshuis? Is dat een woning die
op instorten staat of een weldoortimmerd huis dat tegen stormen opgewassen is? En hoe ziet het er van binnen uit? Is alles
netjes aangeveegd en schoon, alles onder controle en op orde?
Of is je levenshuis uitgeleefd en wonen er misschien wel een
aantal krakers in, die van je huis een rommeltje maken en er
niet uit willen totdat het huis onbewoonbaar verklaard moet
worden. Wat voor krakers kunnen er van binnen zitten? Emotionele afhankelijkheid of gebondenheid. Angst, schuldgevoel
en schaamte. Bindingsangst. Of gedomineerd, gecontroleerd
en gemanipuleerd worden. Als deze krakers je levenshuis zijn
binnengedrongen dan wordt het hoog tijd om de Helper in te
roepen en grote schoonmaak te houden.
Jezus zegt dat Hij voor de deur staat en aanklopt. Hij wil tijdens
dit leven bij ons wonen. En als ons leven voorbij is, dan mogen
we bij Hem wonen. Open de deur maar voor Hem. Als je stil
wordt, hoor je dat Hij ook bij jou aanklopt. Hij wil dichtbij je
zijn. En Hij zal op Zijn tijd met deze krakers afrekenen en onze
onbewoonbaar verklaarde woning stukje bij beetje opruimen,
schoonmaken, vormen, helen, opknappen en maken tot een
bron van liefde en licht, maar ook een plaats waar altijd wel
wat in de steigers staat. We blijven heel ons leven: werk in uitvoering. Maar wat heerlijk dat de Here Jezus zijn Heilige Geest
heeft gezonden om van ons mogelijk onbewoonbaar verklaard
levenshuis een tempel te maken waar Hij woont. Dat is genade:
Onverklaarbaar bewoonde woning van de Geest zijn.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Diep in de vorige eeuw ben ik geboren vlakbij waar nu
de Wilhelminaboom staat en tot op de dag van vandaag
ben ik in Rijnsburg blijven wonen. Ik durf me dus een
‘echte Rijnsburger’ te noemen. Toch ben ik fan van het
Twentse noaberschap geworden.
In het Rijnsburg dat ik ken, nam de kerk altijd een belangrijke plaats in. Rijnsburg was een christelijk dorp en
dat was mooi. In 2017 gingen we (in Nederland) een
grens over: voor het eerst gaf de meerderheid van de
mensen aan niet religieus te zijn. Wellicht
lag dat percentage in Rijnsburg nog wat
anders, maar de ontwikkeling is zeker niet
anders. Als christenen vormen we een minderheid.
In eerste instantie werd ik verdrietig van
deze cijfers, maar toen ik er wat langer over
nadacht, zag ik ook de andere kant. Want als
christen-zijn niet meer vanzelfsprekend is, is
de uitdaging des te groter om als christenen
te laten zien waar we voor staan en nog belangrijker, waar onze God voor staat. Hoe een leven met
Hem een oplossing kan bieden voor alle ‘tekorten’ die
de hedendaagse mens ervaart.
Zo kom ik op noaberschap. Twee jaar geleden ben ik
gevraagd om mee te werken aan het Buurtpastoraat in
mijn wijk de Kleipetten. In Buurtpastoraat zie ik een instrument om aan de mensen in de Kleipetten te laten
zien wie God is. Niet met oproepen tot bekering en zelfs
niet met oproepen om op zondag naar één van onze
kerkgebouwen te komen. Maar met belangstelling voor
hun leven, voor wie ze zijn, met een luisterend oor en
een helpende hand. Dat noem ik ‘Rijnsburgs noaberschap’. En ja, als mensen vragen wie ik ben en wat mij
bezighoudt, zal best aan de orde komen dat ik mijn motivatie in mijn geloof vind. Er is niets op tegen als mensen daar meer van willen weten en op zoek gaan binnen
de kerk. Mijn taak is te laten zien wat God duidelijk heeft
gemaakt door Zijn Zoon te geven voor deze wereld: We
willen er zijn voor iedereen!
Wie weet een mooie Rijnsburgse vertaling van noaberschap?
Daan van Egmond
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Het Licht op ...

Achter Hem …
De afgelopen tijd kwamen twee gebeurtenissen bij elkaar waarover ik mij verbaasd heb. Ten eerste zag ik
een groep journalisten die een groep gelovigen ridiculiseerden met hun kerkgang. Het beeld: hele gekke
mensen, die gelovigen. Vervolgens werd er massaal gekeken naar een rouwdienst van een Engelse prins.
Het commentaar op de dienst getuigde van een treurige onbenulligheid. Men zag niet de troost die er
uitgaat van rust, eenvoud en gewijde stilte. Men vond het koud, onpersoonlijk en onverschillig.
Er ligt een diepe breuk tussen ons als gelovigen en de wereld om ons heen. Men is meer en meer analfabeet geworden als het
aankomt op geloofszaken. Die breuk is als een ravijn waarbij het onderlinge onbegrip meer en meer lijkt te groeien. Ook de
hostiliteit naar elkaar neemt toe. Als predikant ben ik al voor van alles en nog wat uitgemaakt. Het identiteitsdenken waarbij
je identiteit wordt bepaald door de groep waarbij je hoort, grijpt overal om ons heen. Een oppervlakkige en kwalijke weg.
Het treurige is dat er in die breuk tussen ‘ons’ en ‘hen’ miljoenen mensen leven die erdoor de weg kwijtraken. Het is een wijze
van denken waarmee we onszelf uiteindelijk zullen vernietigen. Er moet een einde aan komen. We moeten terug naar Jezus.
Die gelooft in de heiligheid van menselijke relaties en die met God. Die gelooft in de heiligheid van liefde en hoe het hart alleen
daarmee gevuld mag zijn. Jezus zijn overtuigingen zijn niet die van de buitenkant, niet die van macht en tegenmacht, niet die
van politieke overtuigingen, maar zijn die van de binnenkant van de vraag: heb je Mij lief?
Hoe bouwen wij nu bruggen over het ravijn heen? Een sterker activisme? Een luider roepen? Betere PR? We moeten wel beter
uitleggen waar het in de kerk om gaat. De deuren niet sluiten maar openen. Niet de armen over elkaar maar om elkaar. Niet
afwijzen, dat is strijdig met het Evangelie zelf, maar doorverwijzen naar Hem. Maar dat is maar een deel van de oplossing. De
kerk als huiskamer voor de ziel en niet als museum. De uiteindelijke oplossing ligt in onszelf besloten. Op alle vragen, slagen,
klachten, wantrouwen, op een bepaald moment, reageren met stilte. Omdat Christen zijn niet is wat je zegt, niet wat je doet.
Maar wat je bent.
De farizeeën en schriftgeleerden hielden zich liever vast aan hun gelijk dan dat ze deze waarheid omarmden: niet de buitenkant,
niet de identiteit van de groep, maar de binnenkant en de relatie met God EN elkaar (en deze twee zijn een). Die zekerheid
over wat moet, maakte hen pijnlijk blind voor
wie de waarheid is.
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De mensen die Hem volgen zijn niet zo zeker.
Gaan de weg traag, voorzichtig, twijfelend
en besluiteloos. Omdat liefde daarom vraagt
en Hij het ons vraagt om kwetsbaar met
de kwetsbaren, zondig met de zondaren,
liefdevol met de liefdelozen om te gaan. Er is
dat moment in het leven van Christus dat het
Hem niet meer gaat om gelijk krijgen maar
om gelijk hebben. Wij moeten Hem volgen
in dat spoor. Met open armen voor onze
naasten die de weg zijn kwijtgeraakt.
Achter Hem aangaan is een kruis dragen.
We hebben een lange weg te gaan. Totdat Hij
komt. We gaan niet alleen.
Zegen!
ds. Arnold Vroomans

Lievelingslied

Het Lievelingslied van Jeanne van Duijn
In Lievelingslied vertellen kerkleden waarom dat ene lied hen zo raakt.
Dit keer is dat Jeanne van Duijn, ze bezoekt voor onze gemeente alweer
bijna 12 jaar ouderen, 70-plussers verspreid over het hele dorp.
Jeanne is onlangs 83 geworden en groeide op in Rijnsburg. Ging daar naar de
Emmaschool en later naar de MULO in Leiden. Ze ging in die stad werken als
secretaresse. In haar vrije tijd volgde ze een cursus gymnastiekleidster. Die konden ze
destijds bij de Rijnsburgse gymnastiekvereniging DWS goed gebruiken en als 19-jarige
ging ze daar al snel aan de slag. Jeanne gaf in no-time les aan maar liefst 25 groepen.
Een uitputtingsslag, maar ze genoot ervan.
In 1961 trouwde ze met Ab van Duijn en betrok samen met hem een woning aan
de Splitsing (toen nog gemeente Oegstgeest). In 1965 verhuisde het stel naar de
Javastraat in Oegstgeest. Ze kregen twee dochters. Inmiddels zijn er ook twee
kleindochters die, alhoewel volwassen, nog thuis wonen en studeren. Allen heerlijk
dichtbij in Oegstgeest.
Jeanne heeft heel wat tijd gestoken in haar gymnastiek werkzaamheden en is zich
gaan specialiseren in beweegprogramma’s voor ouderen en volksdansen. Iets wat ze
nog steeds graag doet, maar wat nu vanwege de coronapandemie helaas niet mogelijk
is. Jeanne leerde destijds al dat niet alleen het lichaam, maar ook de geest moet
worden onderhouden. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Door middel van
haar bezoekwerk aan ouderen hoopt ze daar nu haar steentje aan bij te dragen. Dat
bezoeken van ouderen geeft haar heel veel voldoening. Ze zegt: ‘Ik denk wel eens, doe
ik wel genoeg. Ik tref achter zoveel voordeuren leed aan en moet zo vaak machteloos
toezien. Maar gelukkig zijn er ook veel mooie momenten, mensen zijn vaak zo blij met
je bezoek en dat maakt mij dan ook weer blij’.
Blij kan ze ook worden van een gedichtje of een mooi lied.
Haar lievelingslied is: ‘Als g’ in nood gezeten’. Het lied wat ze
lang geleden thuis zong, staande naast het huisorgel dat door
haar vader werd bespeeld. Uit dit lied putte ze ook de nodige
kracht tijdens de ziekte en na het overlijden van haar man Ab,
nu alweer 12 jaar geleden.
Jeanne wil de lezers van Licht graag nog het volgende
meegeven: ‘Houd het oog op God gericht. Al voel je Hem niet
altijd, Hij voelt wel met jou mee. Ik ervaar het zelf: kracht naar
kruis.’
‘Als g’ in nood gezeten’
Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, ‘s Heren trouw is groot,
en op ‘t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g’ in ‘t verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.
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Gemeente Actueel
Een Interview met Johan en Astrid Klaasse:

‘We zijn blij en dankbaar dat er
perspectief is op terugkeer naar Colombia’
Kerk en zending horen bij elkaar. In de kerk leven we van en bij de boodschap van het Evangelie. Jezus draagt
ons op om te getuigen van Zijn boodschap. Dat doen we als het goed is persoonlijk in onze eigen omgeving,
maar ook gemeenschappelijk door de zending te steunen. Op 6 januari 2019 werden gemeenteleden
Johan en Astrid Klaasse uitgezonden naar Colombia. Het werd een waardevolle en intensieve periode. Een
periode waar ze dierbaar op terugkijken, maar dat hen ook een hoopvolle toekomst geeft. Hoe zijn zij aan
hun zendingsreis begonnen en waar staan ze nu? Tijd voor een update.
Een aantal jaar geleden kregen jullie een roeping in jullie
leven: jullie wilden naar het buitenland om daar Gods
woord te verkondigen. Oftewel, zending. Hoe ontstond
deze wens?
‘Misschien is een verlangen om te dienen in de wereldkerk
een betere omschrijving zoals we de roeping hebben ervaren.
Naar het buitenland om Gods Woord te verkondigen, dat
klinkt zo eenrichtingsverkeer. Het is misschien een beetje
de perceptie van het begrip ‘zending’, zoals dat vroeger
was, en zoals we dat misschien nog wel eens ervaren. Dit
verlangen om te dienen, droegen we al een tijd bij ons en bij
ons allebei was al snel duidelijk dat we niet aan onze eigen,
vertrouwde plek vastzitten. Op het moment dat een vriend
ons vroeg om te helpen bij het opbouwen van een kerk
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elders, wakkerde dit bij ons iets aan wat we niet zomaar
konden negeren.’
Hoe maakte God jullie duidelijk dat jullie op pad moesten
gaan om Zijn boodschap te verkondigen?
‘Ons gedeelde verlangen om de zending in te gaan.
De uitnodiging van een vriend. Gesprekken bij de
Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Het waren voor ons
een bevestiging dat we dit pad mochten inslaan en gaan.
De keuzes die je maakt hoeven niet altijd meteen
goed te voelen, maar uiteindelijk hebben we
vrede ervaren over de keuzes die we mogen
maken. En soms is het op een deur kloppen
en kijken wat er gebeurt. Onze zoektocht

Gemeente Actueel
onszelf en onze cultuur, kerk en geloofsbeleving. Het leert
dat God niet aan tijd, plaats of cultuur gebonden is en dat
maakt Hem alleen maar groter. En dat wat wij in Colombia
leren, nemen wij weer mee terug naar Nederland.’
Jullie zijn inmiddels weer terug in Nederland. Wat zijn
jullie toekomstplannen?
‘We zijn blij en dankbaar dat er perspectief is op terugkeer
naar Colombia. De afgelopen maanden hebben we veel
gesprekken gevoerd met de GZB, de organisatie die ons
uitzendt. Na een zorgvuldige afweging is besloten om
komende zomer terug te keren, in eerste instantie voor een
periode van 12 maanden. Dat is nog niet zeker vanwege

‘Wij merken hoe verrijkend het mag zijn om met een andere kerk
in een andere cultuur samen te werken.’
is niet zonder hobbels geweest en toch hebben we steeds
weer een bevestiging van Boven mogen ervaren.’
Hoe is het proces gegaan? Welke hoogte- en dieptepunten
hebben jullie meegemaakt?
‘Er zijn genoeg hoogte- en dieptepunten geweest de
afgelopen periode. Vooral in de aanloop naar onze uitzending
toe ging het niet vanzelf. Waar we dachten naar Aruba te
gaan, liep onze weg uiteindelijk naar Colombia. Daar zijn
we heel hartelijk ontvangen door de mensen van de kerk
en voelen we ons heel erg welkom. De Presbyteriaanse
kerk waarmee we samenwerken wil vooruit, ziet kansen,
staat open voor nieuwe input. Echt fantastisch om met
deze mensen samen te werken. Het afgelopen jaar was
geen makkelijk jaar. Tegelijk zijn we ook dankbaar voor
de tijd die we hier in Nederland hebben gehad en dat het
werk op afstand door kan gaan. Juist omdat in Colombia
vergaderingen het afgelopen jaar veelal virtueel waren,
konden we gemakkelijk aanhaken en zo ook ons steentje
bijdragen.’
Nederland wordt door sociologen beschouwd als één
van de meest seculiere (religie raakt onttrokken aan de
maatschappij) landen ter wereld. Waarom kozen jullie er
niet voor om in Nederland het Evangelie te verkondigen?
‘We denken dat God met ieder Zijn eigen pad gaat. Voor
ons gaat die nu toevallig naar het buitenland. Inmiddels
komen ook zendelingen van elders naar Nederland toe. In
onze ogen een mooie ontwikkeling, omdat ook wij merken
hoe verrijkend het mag zijn om met een andere kerk in een
andere cultuur samen te werken. We gaan daarmee uit
de eigen comfort zone en het helpt ons te reflecteren op
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de situatie rondom Covid-19. Desalniettemin zijn we heel
dankbaar dat dit perspectief op terugkeer er weer is. Ook
kijken we goed terug op onze periode weer in Nederland en
we spreken op deze plek ook onze hartelijke dank uit aan
de Protestantse Gemeente Rijnsburg voor alle praktische
steun, het gebed en het meeleven. Het heeft ons erg goed
gedaan.’
De familie Klaasse is op zoek naar een onderwijsvrijwilliger,
die het gezin die periode kan ondersteunen bij het onderwijs
van de kinderen. Kijk hiervoor op www.gzb.nl onder
vacatures voor meer informatie.

Bidden

Bidden is praten met
God; om Hem
te danken, om Hem
iets te vragen,
of om Hem gewoon
te betrekken
bij je leven. In de Bi
jbel staan veel
verschillende voor
beelden van
gebeden.
Hanna bidt bij de te
mpel om een
kind (1 Samuel 1:618), Jona bidt
in de buik van de vi
s om redding
(Jona 2:2-10) en oo
k Jezus trekt
zich regelmatig teru
g om te bidden
(bijvoorbeeld Lucas
6:12). Praat jij
weleens met God?

Liedje

en wij

Daarom bidd
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Knutsel
Dit keer geen knutselwerkje, maar wel iets wat je zelf moet maken. Namelijk een ‘kletsmet-God-pot’. Kijk maar eens naar de foto. Daar zie je een pot gevuld met briefjes in twee
verschillende kleuren. Dit heb je nodig: een pot, 2 kleuren papier en een stift of pen. Op de
ene kleur papier schrijf je dingen waar je graag voor wilt bidden, op de andere kleur schijf je
dingen waar je God voor wilt danken. Pak iedere dag een briefje van elke kleur uit de pot en
bid of dank hiervoor. Wie weet kun je soms wel een briefje uit de pot weghalen …

Interview

WhatsApp gesprek met
Maaike van Delft
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 Maaike van Delft
geïnterviewd, zij is 21 jaar
oud en doet de opleiding tot
pedagogisch medewerker
met een specialisme.

Redactie Licht
Wat is jouw geheime talent?

🧩

Ik denk dat niet veel mensen weten dat ik
best wel goed ben in puzzelen.

Redactie Licht
Waar kijk je aankomende zomer het
meeste naar uit?

Geboren op 2 april 2021

Juliëtte Petronella Sophia
van Rijn
dochter van
Ivo van Rijn en Petra van Rijn-van Nieuwkoop
zusje van Florian en Thijmen

Dat ik meer vrije tijd heb.

🔅🔅

Redactie Licht
Wat is je favoriete christelijke lied?

Geboren op 23 april 2021

Tess Salomé Dubbeldam
dochter van
Thomas Dubbeldam en
Rozanne Dubbeldam-Campschroer

Dat verschilt bij mij eigenlijk per periode.
Op dit moment is mijn favoriete lied ‘Jij lijkt
op mij’ van Joyce de Vos

🎼🎧

Redactie Licht
Op welke bijbelpersonage zou je meer
willen lijken?

Ik zou meer op Ruth willen lijken, omdat
Ruth alles achterlaat wat ze kent om met
haar schoonmoeder mee te gaan naar een
land dat ze niet kent. Dit bewonder ik
enorm. Dat je zoveel om iemand kan geven
dat je alles opgeeft om diegene te helpen.

❤❤

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, maar juist de kinderen
die gemist worden, zijn het extra waard om
genoemd te worden, omdat ook zij een plekje in
onze gemeente hebben. Deze kinderen hebben
een sterretje bij hun naam.

zusje van Mees en Suus
Geboren op 13 april 2021

Flip Langeveld
zoon van
Maarten Langeveld en Simone Langeveld-Heemskerk
broertje van Bram en Pim*
Geboren op 15 april 2021

Lev Hugo Abe den Hollander
zoon van
Jacco den Hollander en
Tess den Hollander-Schakenbos
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Kamp Leusden

Kamp Leusden gaat bijna weer van start!
Nog maar enkele weken te gaan ... 17 juli hopen we met kinderen en leiding naar Leusden te vertrekken.
Zoals u misschien wel weet, hebben we eind januari onze traditionele inschrijfavonden gehouden. Dit jaar
moest dat op een andere manier georganiseerd worden, want hoewel we vorig jaar gewoon nog met veel
mensen in De Voorhof waren om de kinderen in te schrijven en daarna onzeker waren of we wel op kamp
konden, hadden we dit jaar juist een uitdaging om de inschrijfavond goed te laten verlopen.
Met veel leiding in ons team, beschikken we gelukkig ook over veel talent. We bedachten al snel dat we het via een online
formulier moesten doen. Maar die avond in januari, zes maanden voor vertrek, is altijd zo’n leuke break middenin de winter.
Terwijl het buiten koud is, even bij elkaar komen in De Voorhof en denken aan die mooie week straks in de zomer. Met
kinderen en leiding herinneringen ophalen en alvast vooruit denken en plannen maken. Zou dat dit jaar niet door kunnen
gaan? Er lag snel een leuk plan. We zouden via onze eigen Facebookpagina een live event aanmaken.
Er werd vanuit de thuisstudio van Willem-Paul, met daar te gast Barbara, verbinding gemaakt met Sabine en Mariëlle aan de
keukentafel, Wilfred vanuit zijn kantoor, René vanuit huis en Jaap thuis op de bank. Al kletsend en elkaar interviewend was
het complete kernteam een uur online. De rest van de leiding, heel veel kinderen en ouders waren ook online en konden in de
chat hun vragen stellen en opmerkingen maken. Dit leverde een gezellige avond op vol grappen en een grote verrassing, want
toen om 19.00 uur het online aanmeldformulier actief werd, vielen onze monden al snel open van verbazing.
Terwijl wij bezig waren met de online-uitzending, probeerden we zo goed mogelijk ook de inschrijvingen in de gaten te
houden. Wilfred hield het bij en al na tien minuten stonden er 90 kinderen op de lijst! Om 19.18 uur stond de teller op 180.
Ongekend. Om iets voor half acht tikten we de 223 aan. Het hoogste aantal kinderen ooit mee geweest was 225 en we hadden
nog een half uur uitzending en inschrijftijd te gaan. Om 19.52 uur appte Wilfred dat er 260 kinderen op de lijst stonden zonder
de dubbelen, want er waren ook ouders die per ongeluk (of voor de zekerheid) hun kind twee of zelfs drie keer hadden
ingeschreven. Dit betekende al een wachtlijst.
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De volgende dag zijn we direct met YMCA in gesprek gegaan over de mogelijkheden. Konden we een vijfde kampterrein krijgen
of waren er andere opties? Inmiddels weten we dat een vijfde kamp niet lukt, want in heel Nederland willen de kinderen
graag een week op kamp, ook andere kampen zitten vol. Wel hebben we wat extra tenten die geplaatst zullen worden en zo
kunnen we nu melden dat we van de zomer met 55 personen leiding en 265 kinderen, als de pandemie het toelaat, hopen te
vertrekken naar Leusden voor een heerlijke week. Bid u met ons voor zegen in de voorbereidingen en straks op kamp?
Kernteam Kamp Leusden

In de spotlights

Michel Noort 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 persoonlijke geloofsleven. In dit nummer
Michel Noort. Michel is ‘grafisch vormgever’. Hij heeft het logo van onze kerk ontworpen en de huisstijl
ontwikkelt. In dit artikel praat hij vooral over zijn taak als vormgever van ons magazine Licht.
Wat is jouw functie binnen de kerk?
Ik ben verantwoordelijk voor de vormgeving van ons
magazine Licht. Dat betekent, dat ik elke maand het uiterlijk
van Licht bedenk aan de hand van de artikelen van de
redactie en van de artikelen die we aangeleverd krijgen door
predikanten en gemeenteleden. Ik doe dit werk inmiddels
12 jaar met heel veel plezier.
Doe je het alleen of samen met anderen?
Het ontwerpen doe ik alleen, maar over de inhoud overleg
ik met de redactie. De redactie bestaat uit Marja Verhave,
Barbara van der Meij, Monique Borsboom, Willem
Nagtegaal en Gerard Verheij. Ik heb vooral veel contact met
Marja, onze hoofdredacteur en Barbara, de eindredacteur.
Zonder de redactie ben ik niets!

Wie is Michel Noort?
Naam: Michel Noort
Leeftijd: 47 jaar
Getrouwd met: Mariëlle van Egmond
Vader van: Twee dochters, Iris en Britt
Beroep: Grafisch ontwerper van beroep, werkzaam
bij een full-service reclamebureau.
Functie binnen de kerk: Allerhande ontwerpen voor
de PGR, maar voornamelijk voor Licht Magazine.

Wat is het belangrijkste doel?
Zoals gezegd is het mijn taak dat er iedere maand op tijd
een nummer van Licht naar de drukker gaat. En dat moet
er qua opmaak mooi uitzien. Dat is het belangrijkste.
Daarnaast overleg ik met de drukker en met het bedrijf dat
de verzending verzorgt.
Het doel is natuurlijk het informeren van de gemeente over
de rijke boodschap van het Evangelie en over wat er binnen
onze kerk gebeurt. Communicatie is een geweldig middel
om met elkaar gemeente te zijn.
Heeft dit werk jouw geloofsleven verrijkt?
Dat durf ik niet zo stellig te zeggen, maar ik denk het wel.
Door deze taak ben ik veel met God en zijn gemeente bezig.
En ik vind het fijn om dat op een creatieve manier te doen.
Waarin ben je teleurgesteld?
Gelukkig heb ik geen echte teleurstellingen ondervonden.
Wel denk ik dat veel mensen geen idee hebben hoeveel
werk het is om ons magazine in een mooi jasje te steken.
Gemiddeld ben ik 20 tot 25 uur met elk nummer van Licht
bezig. En dat doe ik naast mijn fulltime job. Daarbij zijn
we aan strakke deadlines gebonden. De drukker wacht
natuurlijk niet op mij, want ook hij heeft zijn tijd hard nodig
en ook voor hem gelden deadlines.
Ik vind het jammer als we een artikel van gemeenteleden
niet kunnen plaatsen en moeten uitstellen. Dat geldt ook
voor de predikanten als zij een artikel te laat aanleveren. En
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dat begrijpen ze niet altijd. U moet namelijk bedenken, dat
als bij u een nieuw nummer van Licht op de deurmat valt,
wij als redactie al weer halverwege de planning zijn van het
volgende nummer. Dus stuur een artikel voor Licht ruim van
tevoren in om teleurstelling te voorkomen.
Kan je anderen aanraden ook kerkelijk werk te doen?
Jazeker. Ik ben blij dat ik mijn talenten kan inzetten voor God
en zijn gemeente. Ik krijg er ontzettend veel energie van en
kan het iedereen aanraden.

Justina van Dijk-van Egmond

Op donderdag 15 april 2021 is na een korte periode van ziek
zijn overleden Justina (Justa) van Dijk-van Egmond. Op de
leeftijd van ruim 82 jaar. Zij was de vrouw van Gerrit van Dijk
en woonde in de Anjelierenstraat.
Justa werd als één van een tweeling geboren vlakbij de Wilhelminaboom. Ze was klein van stuk, maar
niet over het hoofd te zien. Ze
leerde Gerrit kennen en na een periode van zes jaar trouwden ze en
gingen wonen aan de Oegstgeesterweg. Het gezin werd gezegend
met twee zonen. Twintig jaar lang
hebben ze samen met hart en ziel in De Voorhof gewerkt en
daarnaast was haar gezin haar alles. Justa was graag thuis en
als ze weggeweest waren dan was het zicht op de kerktoren
van Rijnsburg het weten dat ze weer thuis was.
In de dankdienst voor haar leven stond de tekst uit Jesaja
25 centraal, waarin beschreven wordt hoe het zal zijn bij de
wederkomst van Jezus. Dan zal de Here voor alle volken een
feestmaal aanrichten en zal Hij de dood teniet doen en alle
tranen van de ogen afwissen. Justa was altijd in de weer om
iedereen te voorzien van lekker eten en te verwennen, maar
nu is ze door de Heer van haar leven aan tafel genodigd en
is Hij de Gastheer die haar bedient en verwent. Haar beker
zal overvloeien van de wijn van het Koninkrijk. Daar zal ze
het zicht op de kerktoren niet meer nodig hebben om zich
eeuwig thuis te voelen.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Jacoba Vletter-van Zuylen
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Jacoba Vletter-van Zuylen overleed op 26 april 2021 op de
leeftijd van 85 jaar. Co was de weduwe van Arie Vletter, die
in 2018 stierf. Het echtpaar woonde aan de Oegstgeesterweg. Na het pensioen van Arie verbleven zij de meeste tijd
van het jaar in hun huis in Italië. Daar ontvingen zij familie
en vrienden, daar sloten zij vriendschap met enkele Italiaanse dorpsbewoners. Nadat Co alleen kwam te staan had
zij in Rijnsburg regelmatig contact
met vriendinnen met wie zij -om
beurten bij één van hen thuis- koffie dronk en gesprekken voerde. In
jonger jaren had zij vaak neefjes
en nichtjes te logeren. Co was een
lieve en gastvrije vrouw en iemand
van de klok. Ze had vaste patronen en tijdstippen: ’s morgens om

In memoriam

half tien koffie, ’s avonds om zes uur aan tafel. Zij had deze
structuur nodig, al was de vasthoudendheid voor anderen
soms wat ongemakkelijk. Ze was een trouw bijbellezer en zei
trouw haar gebeden, terwijl ze ook geen dag oversloeg als
het om het lezen van haar Bijbels dagboek ging. Met de eerste woorden van het lied ‘Vaste rots van mijn behoud’ zei je
volgens Co eigenlijk alles waar het om gaat. In de dankdienst
voor haar leven stonden we stil bij Psalm 139. Over God die
jou kent, dieper dan jij jezelf ooit kent en een ander jou ooit
zou kunnen kennen. Met dit vertrouwen heeft Co geleefd en
is zij gestorven. Om thuis te komen in Gods eeuwige liefde.
ds. Nico de Reus

Leni Kralt-de Jong

Op 4 mei 2021 is overleden zr. Leni Kralt-de Jong op 75-jarige leeftijd. Leni kwam uit de Krimpenerwaard, trouwde met
Dirk Kralt uit Valkenburg en samen streken ze neer in Sassenheim, maar sloten zich al snel aan bij de Hervormde Gemeente van Rijnsburg. Hun gezinnetje werd uitgebreid met
dochter Leni. Dirk werd al betrekkelijk jong afgekeurd
en daarom ging Leni fulltime werken als administratieve
kracht. Het was een lieve, zachte,
zorgzame en bescheiden vrouw.
Eind oktober 2016 overleed Dirk
en daarmee raakte ze een stukje
sturing in haar leven kwijt. Gelukkig vond ze - zoals altijd - veel houvast in haar geloof in Gods trouw
en zorg. Ze hield van de kerkgang
en de vertrouwde liederen. Het
plan werd opgevat om bij dochter
Leni in de buurt te gaan wonen (Katwijk) en dus werd het
huis in Sassenheim verkocht. Maar nog voor ze iets anders
had gevonden kwam ze in het ziekenhuis terecht, met onbestemde klachten. Onderzoek daarnaar leverde niet iets op,
maar nader onderzoek bracht een agressieve en uitgezaaide vorm van kanker aan het licht. Slechts vier dagen na die
diagnose overleed ze. Eerder had ze al gezegd: ‘Als het tijd
is, dan kan ik sterven’, want in haar leven was haar duidelijk
dat Gods genade genoeg was (2 Korintiërs 12:9). In dat vertrouwen leefde ze en is ze gestorven. Dat geloof is ook tot
troost voor Leni en Bas en de kleinkinderen. Daarom mocht
in de rouwdienst ook de dank klinken voor Gods liefde en
trouw.
ds. Pieter van der Ende

Bartholomeus Cornelis van der Vijver

Op 7 mei 2021 overleed Bartholomeus Cornelis (Bart) van
der Vijver op de leeftijd van 73 jaar. Bart was een hartelijke
en belangstellende man die van eenvoud hield. Hij was sinds
2003 weduwnaar van Ritzke Varkevisser. Nieuwe liefde vond hij in Nel
van der Vijver-Filippo. Zij trouwden in 2005. Samen hadden zij vijf
kinderen en zeven kleinkinderen,
waar ze ontzettend van genoten.
Bart was zijn leven lang werkzaam
in de installatietechniek en genoot
al dertien jaar van zijn welverdiende pensioen. Hij was een man
van weinig woorden maar wat hij zei … kwam uit zijn hart.
Dankbaar zijn wij dat Bart in het volste vertrouwen is heen
gegaan. Op de kaart staat ‘Loslaten is ook liefde, en jij leeft
in ons voort’. In ons hart zal hij leven en daar voor altijd zijn.
Nu is hij bij zijn Hemelse Vader, waar geen verdriet meer is
en geen pijn.
Familie van der Vijver

Willem Leendert Ravensbergen

Op zaterdag 8 mei 2021 is de heer Willem Leendert Ravensbergen overleden. Hij is 78 jaar geworden. Zoals velen in
Rijnsburg heeft hij zijn leven gewijd aan het kweken van bloemen en groenten. Dat deed hij samen met zijn oudste broer.
Op vaste tijden ging hij nog steeds graag naar de tuin om
daar zijn oude vakgenoten te ontmoeten. Van werken word
je niet minder, vond hij. ‘Het land is
zijn leven, met zijn gezin heeft hij
ervan genoten’, schreef de familie
dan ook boven het overlijdensbericht. Zijn laatste weken waren
moeilijk, omdat zijn lichaam het
toch begaf. Hij voelde dat. Vooral ’s
nachts in het Alrijne in Leiderdorp,
waar hij werd verpleegd, bracht
dat onrust met zich mee. Maar zijn

familie was trouw om hem heen. Hij was dankbaar om wat
hij in zijn leven had ontvangen in zijn familie en zijn gezin;
Annie, zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen, die hij met
zorg en liefde was toegewijd. Hen wensen wij de nabijheid
van God toe nu ze hun man, vader en opa moeten missen.
Op zaterdagmorgen 15 mei was de uitvaartdienst in de aula
van De Laatste Eer. Er waren prachtige foto’s te zien uit alle
perioden van zijn leven. Schoondochter Daniëlle beschreef
wat hij betekend heeft voor de mensen die met hem leefden, zijn familie en vrienden. Zijn kleindochters ontstaken
de kaarsen en vertelden in een gedicht over hun verbondenheid met hem. Met de woorden van Psalm 67 hebben we
de rijke oogst van zijn leven en de zegen daarin herdacht.
Daarna is hij te ruste gelegd op de begraafplaats.
ds. Trinus Hibma

Dirk Bastiaan Parlevliet

Op zondag 9 mei 2021 is na een periode van afnemende gezondheid het verlangen van Dirk Bastiaan (Dick) Parlevliet
in vervulling gegaan en mocht hij voor Jezus verschijnen. 94
jaar oud. Hij woonde de laatste jaren in Vlietstede en was
sinds 2000 de weduwnaar van Rina Parlevliet-van der Steen.
Hij werd in Katwijk geboren, maar verhuisde later naar
Utrecht. Op latere leeftijd leerde
hij zijn vrouw kennen tijdens een
vakantie in Oostenrijk. Ze gingen
wonen in Apeldoorn, maar bleven
kinderloos. Toen zijn vrouw overleed besloot Dick terug te gaan
naar zijn geboortegrond, om in
de buurt te zijn van zijn familie en
werd als ‘bonusopa’ opgevangen
in het gezin van zijn nicht.
Zijn werkzame leven heeft hij gewerkt voor DETAM, loonadministratie. Passend, want in alles
was hij zeer ordelijk en punctueel. Hij kon ook goed mopperen over hoe dingen geregeld waren en zat vol suggesties
om dingen beter te regelen, ook binnen Vlietstede. Hij was
heel gelovig en gefascineerd door de persoon van Jezus, zoals Hij liefdevol en geduldig was voor iedereen. Jezus
kon echt luisteren, meevoelen en Hij zag iedereen
echt. Tijdens de dienst stond het gedeelte centraal uit Johannes 14, waarin Jezus zijn leerlingen vertelt dat Hij binnenkort zal heengaan om
voor hen plaats te bereiden in het Vaderhuis.
Het huis met vele woningen, waar voor velen
plaats is, maar waar ook je eigenheid niet verloren gaat, want je krijgt er een eigen woning. Daar
mag Dick nu voor altijd thuis zijn in de nabijheid van
zijn Heer Jezus.
Pastor Rixt de Graaf-de Boer
We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden
Gods troost en nabijheid toe.
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De Verdieping

Over een wervende en wervelende kerk
Ik mijmer wel eens over de ontstaansgeschiedenis van de kerk. Lezend in het boek Handelingen, treft me
het enthousiasme, de inzet en saamhorigheid van de gemeenschap toen. Iets nieuws, iets groots is hen
overkomen en dat neemt hen helemaal in beslag. Elke dag opnieuw. Een gevoel van vrijheid, blijheid,
verbondenheid.
Hoe was dat ook alweer ontstaan?
De directe aanleiding is de toespraak van Petrus (Handelingen 2). Nogal wat toehoorders waren diep getroffen en vroegen:
‘wat moeten we doen?’ Waarop Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van
Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.’ Het geloof, en de
daaruit gegroeide gemeenschap (kerk), is ontstaan vanuit het getuigenis, de verkondiging, evangelisatie, omdat er (steeds
weer) mensen waren die de moeite namen om erop uit te gaan, om op te staan en om hun mond open te doen.
De Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft als missie onder andere: ‘We voelen ons nauw verbonden met de Rijnsburgse
gemeenschap en weten ons geroepen om … het Evangelie door te geven en een levend getuige te zijn van onze Heer Jezus
Christus.’ Als de apostelen, en later Willibrordus en Bonifatius etcetera waren blijven zitten waar ze zaten, hun mond niet hadden
opengedaan, was er dan een Woord door de wereld gegaan? Zouden we elkaar dan ontmoeten in deze geloofsgemeenschap?
Zouden we de vrijheid inademen, als deze ‘strijders’ in Gods ‘leger’ de geestelijke wapenrusting niet hadden aangetrokken en
op weg waren gegaan, uit liefde, bewogenheid en besef van verantwoordelijkheid voor hun naasten?
Daarom: evangelisatie.
Vroeger werd wel eens gezegd: een kerk die niet werft, sterft. Vanzelfsprekend: zonder nieuwe leden houdt het een keer op.
Maar het betekent ook dat een kerk die vanuit zichzelf niet de drang heeft om anderen te bereiken met het Evangelie, zichzelf
verzwakt tot stervens toe. Toen ik eens een boottochtje maakte op het Meer van Galilea zei de schipper: ‘De reden waarom
de Dode Zee dood is en het Meer van Galilea leeft, is omdat het Meer van Galilea niet alleen ontvangt, maar ook doorgeeft,
terwijl de Dode Zee alleen ontvangt, en niks doorgeeft.’ Datzelfde geldt voor de kerk maar ook voor de gelovige individueel:
wie niet uitdeelt, in woord en daad, van wat hij ontvangen heeft (aan vrijheid, genade, liefde, verzoening, ruimte, toekomst),
doet niet alleen zijn omgeving tekort, maar ook zichzelf. Die gaat aan spirituele bloedarmoede lijden, dat wordt een weinig fris
en sprankelend geloofsleven. In Handelingen 2 staat dat die eerste gelovigen, die samen víerden en samen (uit)deelden, in de
gunst stonden bij het hele volk. Daar ging wat van uit!
We zien echter dat op het punt van evangelisatie er vaak grote verlegenheid is. Alsof het uit het DNA van de kerk en de
gemeenteleden is weggesijpeld. Terwijl je eigenlijk zou mogen verwachten dat er een groot verlangen is om wat je ontvangen
hebt aan vrijheid en liefde, te delen met anderen. Het hoort bij de basisprincipes van de volgelingen van Jezus: ‘Ga op
weg, vertel het aan alle volken …’ (Matteüs 28). De Geest, die wegloper en verloochenaar Petrus wist te veranderen in een
standvastige getuige, is nog steeds dezelfde en geeft nog steeds Zijn gaven.
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Ik wil je uitdagen om je nog eens te bezinnen op wat dit voor jou betekent. Als het gaat om het geloof: waar gaat je hart sneller
van kloppen, waar ben je blij mee, enthousiast van, en wat belemmert je dan eventueel om dat met anderen te delen? Zou het
‘werven’ ons weer in het bloed kunnen gaan zitten? En zou dat niet kunnen leiden tot een wervelende kerk?!
Ik wens jullie een zinvolle en inspirerende zomer!
ds. Pieter van der Ende

Toegelicht
Kamp Oekraïne 2021 en
Handen Wapperen 2021

Ook Oekraïne gaat gebukt onder corona. Per district
verschillen de aantallen nogal.

Kinder- en gezinsdienst
op zondag 11 juli in De Voorhof

De zondagschool organiseert deze kinderdienst voor
iedereen van 4 tot 100 jaar. Er zal een voorstelling zijn van
muziektheater ‘Overschapenenzo’. Zij maken voorstellingen
met een mooie boodschap, humor, vrolijke interactie en
altijd met muziek. De voorstelling heet: Fars, de grondgraver.
Fars woont onder de grond en gaat op zoek naar een fijne
plek om te wonen. Het thema van de dienst is: ‘Er is altijd
wel een luikje naar het licht.’
Ook zal er afscheid worden genomen van de kinderen van
groep 8. Dominee Vroomans zal deze kinderen de zegen
meegeven. Jammer genoeg kan niet iedereen bij deze dienst
aanwezig zijn. Maar we hopen dat jullie thuis allemaal
meegenieten! Komen jullie allemaal? Online? Om 9.30 uur
op zondag 11 juli in De Voorhof.

Gezocht clubleiding!

Ieder seizoen komen er meer dan 200 kinderen naar onze
clubavonden en hebben daar een superleuke tijd. De
kinderen krijgen een verhaal uit de Bijbel te horen en er
wordt ook geknutseld of een
leuk spel gedaan. Aan het einde
van het seizoen sluiten we af met
een spetterend jaarfeest en een
gaaf clubkamp.
Als bestuur zijn we alweer druk
bezig met de voorbereidingen
voor volgend seizoen. Om
iedereen weer een plek te geven op de club hebben we
nieuwe leiding nodig (voor minimaal 6 groepen!) en ook
binnen het bestuur missen we nog mensen.
Het zou toch fijn zijn als we met elkaar ervoor kunnen
zorgen dat ook volgend jaar alle kinderen weer naar de club
kunnen gaan.
Als u of jij ons wilt helpen, dan graag contact opnemen
met Dirk Noort (06-51030986) of mailen naar
jeugdclubsrijnsburg@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Het clubbestuur.

Dat geldt ook voor de plaatsen waar we met Handen
Wapperen aan de slag willen gaan en met de plaatsen waar
de kinderen voor de kampen vandaan komen. Het is telkens
weer een belevenis om in Oekraïne bezig te zijn. Zowel in de
kampen als op de opknapprojecten. Ze kunnen daar maar
niet begrijpen, dat wij, die in hun ogen in een soort paradijs
wonen, naar Oekraïne komen om hen te helpen. Dan
zeggen wij: ‘Wij hebben zo veel gekregen. Dat mogen we
niet alleen voor onszelf houden, maar mogen we met jullie
delen.’ De enorme dankbaarheid van de mensen daar, geeft
ons de power om door te gaan. Door de 17 jaren Oekroekampen, is er in heel wat plaatsen een boost gegeven aan
het jeugdwerk.
Dank U Heer! Hopelijk kunnen we dit jaar weer gaan!
Meer informatie? Neem contact op met Jaap de Mooij:
06-53714712 en www.oekroe.nl

Bewaarnummer Licht met
belangrijke informatie over
alle kerkelijke activiteiten
Het redactieteam van Licht is alweer druk met
de voorbereidingen van het startnummer. Voor
het nieuwe kerkelijk seizoen 2021-2022 komt er
weer een apart Bewaarnummer. Hierin worden
onder andere vermeld de gegevens van koren,
jeugd- en seniorenactiviteiten en Alpha- cursussen. De geledingen die in het vorige nummer
hebben gestaan, worden benaderd door de redactie. Heeft uw club, koor of andere kerkelijke
organisatie of activiteit niet in het Bewaarnummer van vorig jaar gestaan en
wilt u dit graag? Stuur dan een
e-mail naar de redactie van
Licht: redactielicht@live.nl .
Vermeld gegevens zoals: contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, startdatum
en locatie. Graag zo spoedig
mogelijk.
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Toegelicht
Solidariteitskas 2021
Voor gemeenten die omzien naar elkaar

Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een
vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je
God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en
van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen
ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen.
En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan
ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de
Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Gemeenten helpen elkaar

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat
gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig
en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land
dragen een bedrag van € 5,00 per belijdend lid af. Wij vragen
een bijdrage van € 12,50 aan belijdende leden en € 10,00
aan doopleden.
Het bedrag dat overblijft na de afdracht aan de
Solidariteitskas, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet
u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage. Hartelijk
dank voor uw betrokkenheid!
Begin juli zullen de brieven met acceptgiro’s weer worden
bezorgd. Wilt u meehelpen met de bezorging binnen
Rijnsburg? Meld u zich dan aan bij het kerkelijk bureau.
Hebt u nog vragen over de Solidariteitskas? Hiervoor kunt u
contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Smidstraat 16A • 2231 EM Rijnsburg •
Tel: 071 - 20 350 13 • Email: kb@pknrijnsburg.nl •
bankrekeningnummer: NL07 RABO 0331 7439 06 t.n.v.
PG Rijnsburg inz. Solidariteitskas
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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 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.
Kijk voor meer informatie op :
https://www.protestantsrijnsburg.nl/welkom-in-dekerk-wel-even-online-reserveren/

Thema’s Studiediensten

Kerkdiensten
Vrijdag 4 juni - Heilig Avondmaal

Zondag 6 juni
Geen studiedienst in verband met de viering
van het Heilig Avondmaal.

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

Zondag 6 juni - Heilig Avondmaal

Zondag 13 juni
De boekhouding van God deel 1
Zondag 20 juni
De boekhouding van God deel 2
Zondag 27 juni
Geen studiedienst in verband met een
Zingend Gelovendienst.
Zondag 4 juli
Job - Deel 1

S
O

B

Vrijdag 11 juni

Zondag 11 juli
Job - Deel 2

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

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

Thema’s Boeketdiensten
Zondag 6 juni
Thema: Rachab: ‘Het geloof van een vrouw met een
zondig beroep in een heidens land.’
KIDS MISSION

Zondag 13 juni
S
O

B

Zondag 27 juni
Thema: Priscilla: ‘De kennis en wijsheid van
deze gelovige vrouw rust anderen toe in hun
zendingswerk.’
Zondag 4 juli
Thema: ‘Een sterke vrouw - wie zal haar vinden? Ze is
meer waard dan edelstenen.’
KIDS MISSION
Zondag 11 juli
Thema: De Zaligsprekingen: ‘Gelukkig wie nederig van
hart zijn én gelukkig de treurenden.’

Grote Kerk
09.30 uur
ds. T. Noort, IJsselmuiden
17.00 uur
ds. P. Rozeboom
De Voorhof
09.30 uur
ds. P. Rozeboom en Maaike van Egmond
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. A.B. Vroomans
10.30 uur
ds. A.B. Vroomans
17.00 uur
dhr. A. Ravensbergen en Marjo Vergunst
m.m.v. Erik de Mooij en band

Vrijdag 18 juni

Zondag 13 juni
Thema: Abigäil: ‘Het slimme optreden van een verstandige vrouw bij een dwaze man spaart vele levens.’
Zondag 20 juni
Thema: Lydia: ‘De gastvrijheid van een zakenvrouw
nadat ze tot geloof is gekomen.’

Grote Kerk
09.30 uur
ds. C. van Dam, Ermelo
17.00 uur
ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans en Philip Smaling
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. G. Bikker, Harderwijk
10.30 uur
ds. G. Bikker, Harderwijk
17.00 uur
ds. H. Overeem, Waddinxveen en
Rianne Breedijk m.m.v. De Rijnsburgse Praiseband

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

Zondag 20 juni

S
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Grote Kerk
09.30 uur
ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort
17.00 uur
ds. P. Rozeboom
De Voorhof
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende en Marjon van Tol
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. A.B. Vroomans
10.30 uur
ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop
17.00 uur
ds. P.J. van der Ende en Esther van Rijn m.m.v. Gerben van Delft

Vrijdag 25 juni

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

Zondag 27 juni
Grote Kerk
09.30 uur

ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee
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Kerkdiensten
17.00 uur

ds. W. Nijsse, Hilversum Zingend Gelovendienst

De Voorhof

O 09.30 uur

B

dhr. A. Ravensbergen en
Jacoline van der Vijver
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. P.J. van der Ende
10.30 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
ds. P. Rozeboom en Cees de Mooij m.m.v. Jasper van Delft

B

Vrijdag 23 juli

De Vlietstede
19.00 uur
ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Vrijdag 2 juli

De Vlietstede
19.00 uur
ds. E. Buitendijk - Weeksluiting

Zondag 4 juli
S
O

B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans
De Voorhof
09.30 uur
ds. P. Rozeboom en Karine Kromhout Heilige Doop
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. D.M. Heikoop, Katwijk
10.30 uur
ds. D.M. Heikoop, Katwijk
17.00 uur
dhr. M. van der Linden, Katwijk en
Karin Nijgh

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

Zondag 1 augustus

B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans - Kinderdienst
Immanuëlkerk
08.45 uur
prop. J. IJzerman,
Hardinxveld-Giessendam
10.30 uur
prop. J. IJzerman,
Hardinxveld-Giessendam
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans en Chris van Tol

Zondag 18 juli
Grote Kerk
09.30 uur
17.00 uur

ds. D. Verboom, Rijnsburg
ds. L.L. van den Dool,
Broek op Langedijk

De Voorhof
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende en
Leontine van Dijk

Grote Kerk
09.30 uur
ds. J. Tiggelman, Spijkenisse
17.00 uur
ds. J.C. Scholte-de Jong, Gouda
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. P.J. van der Ende
10.30 uur
ds. P.J. van der Ende
19.00 uur
dhr. G. Bremmer, Alphen ad. Rijn en
Cees de Mooij

Vrijdag 30 juli

Zondag 11 juli

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

O

S

S

Vrijdag 16 juli

S

Zondag 25 juli

Vrijdag 9 juli

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

Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. D.M. van der Wel, Langbroek
10.30 uur
ds. D.M. van der Wel, Langbroek
19.00 uur
dhr. A. de Rover,
Hardinxveld-Giessendam en
Jaap Varkevisser

Grote Kerk
09.30 uur
ds. P. Rozeboom - Heilige Doop
17.00 uur
ds. K.W. de Jong, Woerden
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. J. Tiggelman, Spijkenisse
10.30 uur
ds. J. Tiggelman, Spijkenisse
19.00 uur
mw. M. van der Woude, Voorhout en
Marjo Vergunst

Vrijdag 6 augustus

De Vlietstede
19.00 uur
ds. A. Haasnoot - Weeksluiting

Zondag 8 augustus
S

B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. P. Rozeboom
10.30 uur
ds. P. Rozeboom
19.00 uur
ds. P. Rozeboom

Vrijdag 13 augustus

De Vlietstede
19.00 uur
ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

Zondag 15 augustus

Grote Kerk
09.30 uur
ds. P. Rozeboom
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. A.B. Vroomans

Colofon
10.30 uur
ds. A.B. Vroomans
Burgemeester Koomansplein
19.00 uur
ds. P. Rozeboom en ds. A.B. Vroomans 		
Openluchtdienst (onder voorbehoud)

Vrijdag 20 juli

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

Zondag 22 augustus
S

B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. L. Hoftijzer, Rijswijk
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. P. Rozeboom
10.30 uur
ds. P. Rozeboom
19.00 uur
ds. E.K. Foppen, Den Haag en
Peter Ravensbergen

Vrijdag 27 juli

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

Zondag 29 augustus
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Grote Kerk
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop
17.00 uur
dhr. J.J. Baan, Leiden
De Voorhof
09.30 uur
ds. C. van Dam, Ermelo
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. P.J. v.d. Ende
10.30 uur
ds. P.J. v.d. Ende
19.00 uur
ds. J. van der Windt, Katwijk aan Zee en
Esther van Rijn
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website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de Taakgroep Communicatie, op het onderstaande rekeningnummer
overmaken.

De Vlietstede
19.00 uur
ds. P. Niemeijer - Weeksluiting

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

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website en in Contact!

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

Vrijdag 3 september

Het rooster voor de kerkdiensten van juni, juli en augustus was, op het moment dat dit nummer naar de
drukker moest, nog niet compleet. De agenda voor de
kerkdiensten is daarom 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
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de

vreugde
die de

Heer

u geeft, is uw

kracht!

Nehemia 8:10
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