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Contactadressen
Wijk Westerhaghe & De Hoek:

Kerkenraad:

Predikant: ds. A.B. Vroomans,
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41486342.
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl

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

Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-4025883.
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-4021724.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-4021038.
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-4021038.

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:

Kerkelijke gebouwen:

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl

Vertrouwenspersonen

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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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

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: nidere@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

Activiteiten Startweek seizoen 2021 - 2022
De startcommissie is blij dat ze weer een mooi programma voor de startweek kan aanbieden. Dit jaar is
meegewerkt door alle taakgroepen, die daarbij gelijk de gelegenheid hebben om iets over zichzelf te vertellen. De startweek is van 6 tot en met 12 september en elke dag is er wel wat te beleven. Het is een mooi en
gevarieerd programma geworden met activiteiten voor oud en jong (en dus niet alleen maar oud óf jong!).
Bij alle activiteiten zullen uiteraard de op dat moment noodzakelijke maatregelen vanwege COVID-19 worden genomen, zodat
we op een verantwoorde manier bij elkaar kunnen zijn. Wel vragen we je om je vooraf aan te melden voor de activiteiten via
eventbright of startweek@pknrijnsburg.nl We hopen dat er rond de activiteiten veel mooie ontmoetingen mogen zijn, waardoor dit echt een start van de hele Protestantse Gemeente Rijnsburg zal zijn. Van harte welkom!

Een gezonde(n) gemeente!
In het seizoen 2021-2022 zullen we gemeentebreed nadenken over wat een gezonde gemeente is. Daar zijn al heel wat (hand)boeken over volgeschreven en waarschijnlijk kun je zelf ook wel elementen bedenken die bij een gezonde gemeente
horen. De titel verklapt alvast dat een gezonde gemeente zich in elk geval ook
'gezonden' weet. Toen God zijn Zoon zond, was dat om aan de wereld zijn liefde
te tonen en de mensen te helpen om in een 'gezonde' relatie met God te komen.
De gemeente wordt ook wel het 'Lichaam van Christus' genoemd en dat betekent
onder meer dat voor haar hetzelfde geldt: door de gemeente wil God aan de wereld zijn liefde tonen en hen helpen om eerlijk en liefdevol met God en elkaar om
te gaan. Daarom is het thema van de startzondag: ‘een gezonde(n) gemeente!’

Programma Startweek
Kleurplatenwedstrijd
Kleurplaten liggen klaar in alle kerken
Dit jaar is er een kleurwedstrijd. Maak er een mooi kunstwerk van, want je kan er een prijs mee winnen! Een paar weken voor
de startweek vind je de kleurplaten in de hal tijdens de kerkdiensten in alle kerken. De kleurplaat lever je in bij de kinderbingo
op woensdagmiddag of in de brievenbus bij ds. Van der Ende, Burgemeester Hermansstraat 42. Je kan dit doen tot en met
vrijdag 10 september. Alle kunstwerken hangen op het plein bij de startdienst op zondag 12 september. Dus neem je papa,
mama, opa’s, oma’s, broers, zussen en wie dan ook mee om te komen kijken, want jij hebt natuurlijk de mooiste kleurplaat.
Tijdens de lunch na de dienst bij het Koomansplein worden de prijzen uitgereikt.
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Maandag 6 september
19.30 uur: Filmavond Locatie: De Voorhof
Film: ‘Bonhoeffer: agent of grace’
Een predikant in een Lutherse kerk buiten nazi-Duitsland. Degenen die bevriend zijn met
de predikant, Dietrich Bonhoeﬀer, adviseren hem niet terug te keren naar Duitsland, maar
een arts staat erop dat hij dat moet doen vanwege zijn religieuze overtuigingen. Ondanks de
mogelijkheid van vervolging door de nazi's keert Dietrich Bonhoeﬀer terug naar Duitsland
en preekt over de Joden en tegen Hitler en zijn nazi-agenda. Een ﬁlm over liefde, moed en
opoﬀering.
Na aﬂoop wordt onder leiding van ds. Arnold Vroomans nagepraat over de ﬁlm. Deze avond
is georganiseerd door taakgroep Pastoraat, zij zullen vooraf iets over zichzelf vertellen. Ook
zal er op deze avond een boekentafel zijn waar u boeken kunt kopen van Dietrich Bonhoeﬀer.

Uitgelicht
Dinsdag 7 september
10.00 uur: Senioren zangochtend Locatie: Immanuëlkerk
Voor de senioren is er een zangochtend, vanaf 09.30uur staat de koﬃe met een
feestelijk gebakje klaar en om 10.00 uur beginnen we. Tijdens deze muzikale ochtend zullen we samen het Heilig Avondmaal vieren, wees welkom en geniet van
het samenzijn. Deze ochtend wordt georganiseerd door de ouderenpastors.

20.00 uur: Liederen door de eeuwen heen Locatie: Grote Kerk
Kom naar deze schitterende muzikale reis waarbij onze organisten de reisleiders
zijn en geniet! Taakgroep Erediensten heeft zijn best gedaan om deze avond te
organiseren en zal deze avond ook iets over zichzelf vertellen.

Woensdag 8 september
15.00 - 16.30 uur: Kinderbingo Locatie: De Voorhof
Zit jij in groep 4 t/m 8 en wil je graag iets leuks doen? Kom dan naar deze supergezellige kinderbingo! Voor iedereen is er iets lekkers! Georganiseerd door het
clubwerk van de taakgroep Jeugd en Jongeren.

19.30 uur: Zwerfvuil-raapactie Locatie: Immanuëlkerk
Een zwerfvuil-raapactie die start vanaf de Immanuelkerk, georganiseerd door
de Commissie Duurzaam. Je kan je dan inzetten en zorgdragen voor de schepping. In groepjes van 2 a 3 gaan we door Rijnsburg lopen, en kijken we na aﬂoop
wat onze vangst is. Materialen voor het rapen zullen aanwezig zijn.

20.00 uur: Prees je hees! Locatie: De Voorhof
Woensdagavond 8 september organiseert de taakgroep Jeugd en Jongeren een praise-avond. In deze startweek willen we een
avond van lofprijzing niet laten ontbreken. Een avond waarin we Hem willen groot maken door onze zang en waarin we een
zegen willen vragen aan het begin van het kerkelijk jaar. Wees welkom!
Het aantal plekken is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Donderdag 9 september
14.30 uur: Filmmiddag ‘Oud Rijnsburg’ (De Verhalenvangers) Locatie: Immanuëlkerk
Ook dit jaar is er weer een interessante ﬁlmmiddag van de verhalenvangers. Een ﬁlm over ‘Oud Rijnsburg’. Kom kijken en laat
je verrassen door de geschiedenis. Boeiend voor oud én jong!
Deze middag wordt georganiseerd door de Diaconie.
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Vrijdag 10 september
18.30 uur: Marché Gourmand Locatie: Plein van de Wilhelminaschool
Heerlijk struinen door de stad om vervolgens neer te strijken op een gezellige
avondmarkt met vers bereid eten. Dit concept uit Zuid-Frankrijk is een inspiratiebron voor dit event. Onder leiding van de taakgroep Missionair wordt het
op het plein van de Wilhelminaschool een gezellige boel. Vanaf 18:30 uur kunt
u aanschuiven om te genieten van de zomeravond, het eten en, het meest belangrijke, van elkaar. Een uitgelezen moment om (kerk)gemeenteleden op een
andere manier te ontmoeten dan normaal. Er is meer dan genoeg eten dus kom
vooral en neem een vriend, buurvrouw of kennis mee. Tot dan!
NB: mee-eten is gratis.

Uitgelicht
19.30 uur: Surprise! Locatie: 't Honk
Ook dit jaar wordt er door Royal Rock, Friends XL en de Youth Alpha een activiteit georganiseerd.
Wat dit is? Dat blijft een verrassing! Ben jij tussen de 12 en 17 jaar? Kom dan gezellig meedoen!

Zaterdag 11 september
10.00 uur: Rondwandeling Rijnsburgse kerkgeschiedenis Locatie: Grote Kerk
Bent u ook zo benieuwd naar de kerkgeschiedenis van Rijnsburg? Henk
Westra weet hier alles van! Hij leidt een rondwandeling door Rijnsburg
waarbij hij veel vertelt over de kerkgeschiedenis. Vragen kunt u altijd stellen,
Henk weet alles! De taakgroep Vorming en Toerusting is hierbij betrokken.

14.00 uur: Jeu de Boules toernooi
Locatie: De Rijnsburgse IJsclub op de Noordwijkerweg
We creëren een mediterraans, zomers sfeertje op de schaatsbaan van Rijnsburg, waar voor jong en oud een jeu de boules toernooi wordt georganiseerd! Dus, stel een team samen van 2 of 3 personen en geef je op! Als
je alleen komt, dan kan je altijd meedoen. Ga de competitie met elkaar
aan, want voor de winnaar is er een leuke prijs! Aan de kinderen wordt
uiteraard ook gedacht, dus zij kunnen gerust meekomen naar dit gezellige
toernooi.
Toegang: €2,50 p.p.

20.00 uur: Pubquiz Locatie: De Voorhof
Opgeven: Aanmelden met team via wpdemooij @ gmail.com €3,-p.p.
Is jouw team het slimste van Rijnsburg? Om daarachter te komen doe je
mee aan de enige echte Rijnsburgse Pubquiz op zaterdag 11 september
om 20.00 uur in de Voorhof in Rijnsburg.
Stel een mooi team van minimaal 4 en maximaal 6 personen samen en ga
de strijd aan met de andere teams. Tijdens de avond komen uitdagende
vragen in vier verschillende rondes en zes thema's aan bod.
Er zijn vragen in de categorieën muziek, series en ﬁlm, sport, bijbel, internationaal, Rijnsburg en wetenschap. Tijdens de avond is er livemuziek met een
steengoede gitarist/toetsenist en zang.

Zondag 12 september
10.00 uur: Gezamenlijke startdienst Locatie: Burgemeester Koomansplein
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HET MAG WEER! Eindelijk kunnen we weer met veel mensen samenkomen,
dit willen we natuurlijk vieren! De startdienst is namelijk buiten op het Koomansplein, we kunnen ons weer laten horen in Rijnsburg, we mogen God weer
groot maken in de open lucht! De dienst begint om 10.00 uur en aansluitend is
er koﬃe en een lunch! Nodig uw familie uit om ook te komen, dan hoeft u thuis
geen koﬃe te zetten en heeft u met de hele gemeente een gezellige ochtend.
Het programma duurt tot ongeveer 14.00 uur.

11.30 uur: Koffie en lunch Locatie: Burgemeester Koomansplein
17.00 uur: Jeugdboeketdienst Locatie: Immanuëlkerk
Ook de jeugddienstcommissie heeft niet stilgezeten!
Er is een spetterende jeugddienst in de Immanuelkerk!

De Groene Kerk

Lichtvoetig

Wat kan ik doen?

Weer even kind zijn

De afgelopen periode zijn er belangrijke wijzigingen ingegaan die de hoeveelheid wegwerpplastic (in de natuur) moet verminderen. Zo wordt er sinds 1 juli statiegeld gerekend op kleine plastic ﬂesjes en is er ook een
verbod op wegwerpplastic. Het mooie is dat de maatregelen gebaseerd zijn op een Europese richtlijn en dus
niet alleen in Nederland gelden.

Zaterdag 17 juli. De tassen staan gepakt. Een tas
voor de kinderen die een weekje bij opa en oma
gaan logeren, een tas voor Ivo (mijn man), mijn
eigen tas en natuurlijk de tas met verkleedkleren.
Daar gingen we, met 263 kinderen en 54 leiding
op weg naar Leusden. Zodra we in de bussen zitten, begint het ‘kampgevoel’. We zingen, we eten
snoep, we maken grappen en eten nog meer snoep.
Verbazingwekkend hoeveel snoep er uit de tassen van de kinderen komt.
Ik ben niet zo’n snoeperd,
maar ik geniet ervan. Ik
word weer even kind. Dat
gevoel wordt sterker als
we uitstappen in Leusden
en iedereen geïnstalleerd
is in zijn of haar tent. Er
worden spelletjes gedaan,
en ik doe mee. Met een
groepje meiden praat ik
over hoe we straks ons
haar gaan vlechten. We
gaan nasi eten en ik verkleed me als chinees die
vanuit restaurant ‘De Gouden Muur’ het eten komt brengen. Op de themadag gaan we los. In gouden pakken met panterprint
en glitters op m’n gezicht dans ik de dag door. Het is
lekker weer, dus er wordt met water gegooid. Daarbij eindig ik met m’n kont in de waterbak. Iedereen
lacht. Ik ben zeiknat en doe alsof ik het vreselijk
vind, maar ik geniet met volle teugen.

Naast landelijke maatregelen vanuit de overheid om de hoeveelheid
(plastic) afval te verminderen, kunnen wij ook zelf veel doen. Het begint eigenlijk allemaal met je bewust worden van hoeveel verpakkingen je eigenlijk iedere week in je boodschappenkar hebt liggen
en welke alternatieven er zijn. Ik ben mezelf daar een paar jaar geleden in gaan verdiepen en heb voor diverse producten alternatieven
gevonden. Of gebruik helemaal geen verpakkingsmateriaal. Zo kun
je veel groente en fruit gewoon los meenemen. Voor brood bestaan
handige broodzakken en de herbruikbare groentezakjes die tegenwoordig in de supermarkt beschikbaar zijn kun je ook gebruiken voor
losse broodjes, noten, drop, koekjes etc. Wanneer ik op de markt ben
en met mijn meegenomen bakjes bij een kraam sta hoor ik regelmatig: ‘Wat een goed idee, dat ga ik ook doen.’ Op de markt, maar
ook in veel winkels wordt er helemaal niet vreemd meer opgekeken
wanneer je met je eigen verpakking komt. In sommige winkels krijg je
zelfs korting. Dat is bijvoorbeeld ook het geval wanneer je een koﬃe
op het station haalt met je eigen beker. Wie nog een stapje verder wil
gaan zou eens kunnen kijken op de site van Pieter Pot, een bezorgdienst van boodschappen met herbruikbare (glazen) verpakkingen.
Ook op het gebied van persoonlijke verzorging is een ﬂinke besparing
van verpakkingsmateriaal te behalen. Zo kun je ﬂink wat rollen wattenschijfjes uitsparen door over te stappen op herbruikbare, stoﬀen
exemplaren. De shampooﬂes kun je vervangen door een shampoobar en de douchegel door een heerlijk stuk zeep.
Toegegeven, het kost even tijd om je te verdiepen in de mogelijke
alternatieven voor alle verpakkingen waar we dagelijks mee te maken krijgen. Maar je bespaart tijd doordat je minder naar de afvalbak gaat. En als je voor jezelf visueel maakt hoeveel afval je hebt bespaard, maak je het ook nog eens leuk. Wil je inspiratie opdoen, dan
ero Waste
W
ader.
is het boek ‘Hett Zero
Project’ hiervoor een aanrader.

De Groene Kerk

’s Ochtends als de wekker om 7 uur gaat na de
korte nachten op een matje in Leusden voel ik me
niet meer zo jeugdig ... Na de woensdag neemt dit
gevoel ernstige vormen aan, uit bed komen wordt
een uitdaging.
Dat verandert als we met alle leiding voor de staftent verzamelen. De Bijbel wordt opengeslagen.
We hebben met elkaar stille tijd. We behandelen
de vruchten van de Geest. We hebben mooie gesprekken over waar we gelukkig van worden. Over
de liefde van God naar ons en de liefde die wij voor
elkaar hebben. Over geduld en vrede, over het plan
van Hem voor ons, voor mijn leven. En ik weet. Ik
zal altijd een kind blijven, Zijn kind.
Sabine van der Meij-Sneijders

Commissie Duurzaam
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Het Licht op ...

De datering van de
Nieuw-testamentische geschriften
Wie de Bijbel leest, zou kunnen denken dat bijbelboeken in de volgorde staan waarin ze zijn geschreven.
Bijvoorbeeld omdat de eerste boeken van het Oude Testament over de schepping en de voorouders van
Israël gaan en omdat de eerste boeken van het Nieuwe Testament over de geboorte en het leven van Jezus
gaan. Dat blijkt echter minder vanzelfsprekend. In dit artikel bespreek ik de datering van NT-geschriften,
met name de brieven.
We kijken eerst naar Handelingen 18:12, die tekst geeft een aanknopingspunt: ‘Toen Gallio proconsul van Achaja was …’. Deze
Gallio als proconsul komen we tegen op een inscriptie die in 1905 in Delphi werd gevonden. Volgens de daarop aangegeven
tijdsaanduiding was Gallio van zomer 51 tot zomer 52 in deze functie. In Hand. 18:11 staat dat Paulus 1 ½ jaar in Korinthe is
geweest; zeer waarschijnlijk is hij in najaar 49 of winter 50 naar Korinthe gekomen. Dat stemt overeen met zijn ontmoeting met
Aquila en Priscilla (Hand 18:2). Zij hadden Rome moeten verlaten, omdat keizer Claudius de Joden uit Rome had verbannen,
in 49. Ze kwamen in Korinthe terecht waar ze vervolgens Paulus ontmoetten. Terugrekenend blijkt dat de Apostelvergadering
(Hand. 15) ongeveer in 48 is gehouden en dat Paulus ongeveer 16 jaar daarvoor tot bekering is gekomen (op grond van
Galaten 1:8 en 2:1), in het jaar 32.
Over het algemeen wordt de 1 Tessalonicenzen beschouwd als het oudste geschrift van het NT. De redenatie is als volgt: Hand.
16 en 17 beschrijven de tweede zendingsreis van Paulus, waarbij hij onder meer Tessalonica aandoet. Die periode beslaat
ongeveer 1 jaar, dus was hij daar in het jaar 49. De brief aan de Tessalonicenzen toont zijn bezorgdheid met de nog jonge
gemeente; bovendien schrijft hij over de korte tijd die ze nu van elkaar gescheiden zijn (2:17), dat hij Timoteüs naar hen heeft
gestuurd (3:1) en dat deze is teruggekomen met een goed bericht (3:6). Dat sluit aan op Hand. 18:5 waar staat dat Timoteüs
uit Macedonië (waar Tessalonica ligt) is teruggekeerd. Vandaar dat redelijk zeker is dat deze brief in het jaar 50 is geschreven.
Op deze manier kijken naar de inhoud van de brieven, de context, de theologische ontwikkeling die in de brieven te vinden is
én gebruik makend van andere bronnen, zoals Handelingen en archeologische vondsten, leidt tot een grote mate van inzicht in
wanneer de brieven zijn geschreven. Na 1 Tessalonicenzen volgen Galaten, 1 en 2 Korintiërs, Romeinen, Filippenzen, Filemon.
Daarbij maken bijbelwetenschappers ook vaak onderscheid tussen brieven die van Paulus zijn en brieven die wel op zijn
naam staan, maar waarschijnlijk door zijn leerlingen zijn geschreven. (Dat gaat om 2 Tessalonicenzen, Kolossenen, Efeziërs, 1
Timoteüs, Titus, 2 Timoteüs.) Deze brieven hebben een ander woordgebruik en zinsopbouw, en de thema’s slaan meer op een
later tijdstip. Bijvoorbeeld in 1 en 2 Tessalonicenzen wordt over de dag van de Heer gesproken, maar waar in de 1e brief (van
Paulus) de verwachting klinkt dat ‘wij’ die dag zullen meemaken, wordt in de 2e brief juist betoogd dat die dag zomaar niet
voor de deur staat. In andere, jongere, brieven wordt bijvoorbeeld al meer over de gemeentestructuur gesproken, en vind je
kritiek op bepaalde ketterijen die in de loop van de tijd de gemeente zijn binnengeslopen, ontwikkelingen dus die logischerwijs
op een later tijdstip van de kerkgeschiedenis wijzen.
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Het onderkennen van de ontwikkelingen door de tijd heen en de plaats die de brieven daarin hebben, mag ons brengen tot
een beter en dieper verstaan van de weg die God met Zijn gemeente is gegaan. En het leert ons hoe de gemeentes antwoorden
zochten op de vragen van hun tijd, een zoektocht die in alle tijden, ook de onze, actueel is.
ds. Pieter van der Ende

In de spotlights

Mirjam Heemskerk-Hogewoning
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
Mirjam Heemskerk-Hogewoning. Mirjam is nauw betrokken bij de organisatie van de kinderdiensten in de
Immanuëlkerk.
Wat is jouw taak binnen de kerk?
Sinds zes jaar mag ik twee keer per jaar meewerken aan het
organiseren van de kinderdiensten in de Immanuëlkerk. Na
het verzinnen van een thema, bedenken we daar de liedjes,
een bijbeltekst en ﬁlmpjes bij. We overleggen dan ook met
de dominee die de dienst leidt, we hebben contact met het
koor dat optreedt en met het beamer- en geluidsteam. We
verzorgen ook publicaties in de media en dat alles met als
doel om er samen een mooie dienst van te maken.
Doe je het alleen of samen met anderen?
Op dit moment bestaat de commissie uit zes enthousiaste
meiden.
Wat is het belangrijkste doel van jullie werk?
We willen op een laagdrempelige en kinderlijke manier
de liefde van Jezus overbrengen. We nodigen voor deze
diensten ook altijd alle kinderen van de basisscholen uit.
We hopen daarmee ook de kinderen te bereiken die niet
of nauwelijks naar de kerk gaan. Bij de voorbereiding
worden de basisscholen nauw betrokken. Voorafgaand aan
de diensten mailen we de liedjes door die gezongen gaan
worden, zodat de kinderen die alvast kunnen gaan oefenen.
Op de zondagsschool maken ze vooraf bijpassende werkjes,
die tijdens de dienst aan de muur worden gehangen.

Wie is
Mirjam Heemskerk-Hogewoning?
Leeftijd: 39 jaar
Getrouwd met: Leo Heemskerk
Moeder van: Marit, Fenne en Max
Beroep: Pedagogisch medewerkster bij
peuterspeelzaal de Dreumes
Functie binnen de kerk: Lid van de kinderdienstcommissie en binnenkort ook bij de zondagschool
E-mail adres: leoenmirjamh@gmail.com

Heeft dit werk jouw geloofsleven verrijkt?
Niet zo zeer mijn persoonlijke relatie met God, maar het
voelt van binnen wel heel goed om met elkaar te mogen
meewerken aan het in stand houden van Gods kerk. Ook
de avonden met de meiden samen, als we de diensten
voorbereiden, geven me veel voldoening. We bidden dan
om Gods leiding en inspiratie en dat we die mogen ervaren
bij het uitwerken van onze ideeën.
Waarin ben je teleurgesteld?
Ik ben niet zo snel teleurgesteld hoor. Wie mij kent zal vooral
mijn lach en positiviteit in mij herkennen. Al valt het niet
altijd mee in het leven. Dat heb ik zelf lichamelijk ook wel
ondervonden. Maar ik ben ervan overtuigd, dat als je om
Gods hulp bidt en als je Zijn liefde mag uitdragen, dat je dan
heel ver komt. Dan hoef je niet teleurgesteld te zijn. Dan
mag je de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
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Kan je anderen aanraden ook vrijwilligerswerk te doen?
Zeker! Graag wil ik hierbij via Licht nieuwe mensen
uitnodigen om mee te doen. We hebben het goed met
elkaar. Je kan je creativiteit hierin heel goed kwijt en het is
ook heel goed te combineren met ander werk. Voel je dus
geroepen om contact met me op te nemen want het zou ﬁjn
zijn om jouw talenten erbij te hebben!

Gemeente Actueel
Al decennia achter het orgel

Dick Durieux en Sietse Strating oogsten
waardering voor hun muzikale werk
Het orgel. Hét instrument dat menigeen direct associeert met de kerk. Grote, zware en ritmische klanken
geven elke zondag de kerkdienst de sfeer en de muzikale begeleiding die de kerkgangers nodig hebben om
God lof te prijzen. Alhoewel het orgel in heel veel kerken in Nederland centraal staat bij de begeleiding van
de muziek, winnen de laatste decennia andere instrumenten aan populariteit. Een deel van de kerkgangers
vindt de teloorgang van het orgel erg jammer, maar bij haar introductie was het orgel ook behoorlijk
omstreden. De befaamde theoloog Johannes Calvijn zei zelfs: ‘Het orgel is de sirene van de duivel.’ Gelukkig
is het orgel in onze gemeente nog volop aanwezig in de kerkdienst en zijn we dankbaar dat meerdere
organisten zich met hart en ziel elke zondag inzetten om ons te voorzien van mooie muzikale begeleiding.
Sommige van deze organisten doen dat al heel lang, heel trouw en dat mag niet ongezien aan ons
voorbijgaan. Dick Durieux en Sietse Strating werden 11 juli in het zonnetje gezet tijdens de ochtenddienst
in de Grote Kerk. Geheel verrast ontvingen ze een oorkonde en erepenning als dank voor hun verdienste.
Een mooie blijk van waardering, maar ook erkenning voor het muzikale werk dat zij in de afgelopen vier
decennia hebben verricht.
Hoe is bij jullie de liefde voor het orgel ontstaan?
Dick: ‘In mijn jeugd ging ik, samen met mijn ouders, naar
de Nieuwe Kerk in Katwijk. Daar aan de torenmuur hing dat
prachtige meubel wat orgel heet. Uit dat meubel met die
glanzende pijpen en gebeeldhouwde engelen kwam muziek.
Muziek, gemaakt door een, voor de kerkgangers, onzichtbare
organist. Dat had iets mystieks voor mij als 6-jarige jongen.
Toen ik acht jaar was mocht ik een dienst meemaken, boven
bij het orgel van de dorpskerk in Wassenaar. Daar speelde
Jaap van Rijn, mijn latere orgelleraar. Ik vroeg en kreeg toen
een aantal jaren les van hem.’
Sietse: ‘Als kind ging ik mee naar de Grote Kerk in Den Haag:
de warme, overweldigende klanken van het toenmalige
Witte-orgel in combinatie met de samenzang die daarop
volgde, maakte op mij een diepe indruk. Het gevolg was dat
ik achterstevoren in de bank zat met mijn blik gericht op het
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orgel. Toen is mijn liefde voor het orgel ontstaan. Daarnaast
kom ik uit een muzikaal nest: mijn moeder was actief op
een koor en mijn vader was amateur-organist die vaak bij
weeksluitingen en in andere kerkzaaltjes in de Haagse
binnenstad speelde. Het is mij met de paplepel ingegoten.’
Kunnen jullie je de eerste keer dat je een dienst begeleidde
op het orgel herinneren? Zo ja, wat is jullie daarvan
bijgebleven?
Dick: ‘Mijn eerste dienst speelde ik in de Ontmoetingskerk in
Katwijk aan den Rijn. Ik was toen 14 jaar. Ik herinner me nog
goed dat ik na mijn sollicitatie op een doordeweekse avond
moest komen voorspelen. De voltallige kerkenraad zong,
bij wijze van gemeente, mee en ik werd aangenomen. De
zondag daarna liep ik met mijn plastic tasje met muziek naar
het orgel en werd weggestuurd door de koster. Ga maar in
de kerk zitten, de organist zal zo wel komen, zo zei hij.’

Gemeente Actueel
Sietse: ‘Ja, ik meen in 1964, samen met een orgelvriend uit
Voorburg, in de Pfarrkirche van Spittal an der Drau, tijdens
een familievakantie in Oostenrijk. Want, waar ook en hoe
mooi de Oostenrijkse natuur ook was: bij iedere kerktoren
kwam het orgel-jachtinstinct naar boven. Dus: Aanbellen,
kijken en spelen. Deze keer ook, en een half uur later staat
Herr Pfarrer bij de speeltafel: ‘Mijn organist zit met een
gebroken arm en ik zonder vervanger.’ Of ik zondag als
vervanger wilde invallen. De droom van elke overmoedige
orgelleerling werd voor mij realiteit. Deze hele gebeurtenis
is mij bijgebleven. Het orgel was een groot elektropneumatisch orgel met veel mogelijkheden. Ik voelde mij de
koning te rijk! De kerkgangers bleven uit nieuwsgierigheid
zitten om de ‘nieuwe’ organist te horen spelen.’
Wat maakt het bespelen van het orgel zo leuk?
Dick: ‘Op een orgel kun je in je eentje alle mogelijk denkbare
instrumenten nabootsen, zodat het eigenlijk als een orkest
klinkt. Fluiten, strijkers, koperblazers en pauken. Je bent dan
als het ware de dirigent en je kunt een compleet klankbeeld
neerzetten. De beroemde Parijse organist en componist
César Franck zei het al: ‘Mon orgue, c’est mon orchestre
(mijn orgel is mijn orkest).’
Sietse: ‘Leuk? Ik zou eerder zeggen fascinerend! Voor mij is
het orgel soms ook als een palet met de meest uiteenlopende
kleuren waarmee ik probeer uit te beelden wat er omgaat in
mijn hart bij de woorden van een lied, soms ondanks heel
andere eigen emoties.’
Wat vormt de basis van jullie musiceren?
Dick: ‘In mijn geval is dat het begeleiden van de
gemeentezang. Heel belangrijk daarbij vind ik het om in de
registraties en de harmonieën de teksten van de liederen te
onderstrepen.’
Sietse: ‘Samen zingen in de kerkdienst is méér dan de
optelsom van tekst en melodie, het is vooral de manier
waarop wij als protestantse kerkgangers uiting geven aan
ons geloof. Die samenzang vanaf de speeltafel te (bege)
leiden voelt voor mij echt als een roeping.’

Welke organist spreekt je aan in zijn of haar stijl?
Dick: ‘Dat zijn er meerdere. De liefde voor het orgel bloeide
in mijn jeugd op door het luisteren naar het orgelspel van
Feike Asma. Wat een bezieling! Later voegde zich daar Klaas
Jan Mulder bij met zijn aanstekelijke improvisaties. Weer
later begon ik meer interesse te krijgen in de muziek van
Bach en de grote, Franse romantische componisten. Ik ben,
op muzikaal gebied, een veel-eter.’
Het orgel speelt al een paar eeuwen lang een centrale rol
binnen de kerk op het gebied van de zang. Wat maakt het
orgel tot een geschikt instrument voor de kerkdienst?
Sietse: ‘In mijn overtuiging is en blijft een passend orgel, en
dan bij voorkeur een pijporgel, voor de kerkdienst, niet ‘een’
maar hét geschikte instrument bij uitstek.’
Het orgel lijkt steeds minder populair onder kerkgangers.
Hoe ervaar jij dat? Is er toekomst voor het orgel?
Dick: ‘Ik ervaar dat jammer genoeg wel, al wordt daar in
onze gemeente gelukkig niet zo zwart-wit over gedacht. Er is
nog toekomst voor het orgel, maar dan moeten organisten
zich er van bewust zijn dat hun spel verzorgd, ‘to the point’
en vol zeggingskracht zal moeten zijn.’
Jullie zijn al heel lang dienstbaar als organist van onze kerk
(Dick 40 jaar en Sietse 45 jaar). Een geweldige en belangrijke
prestatie, waar we jullie als kerkelijke gemeente zeer
dankbaar voor zijn. Is het einde in zicht of gaan jullie graag
nog heel wat jaren door?
Dick: ‘Wat mij betreft is het einde niet in zicht! Ik kan nog
niet zonder. Wel hoop ik er zelf achter te kunnen komen als
ik, bijvoorbeeld door leeftijd, niet meer goed speel en te
veel fouten ga maken. Ik stop liever uit vrije wil, dan dat ze
me van de orgelbank moeten trekken.’
Sietse: ‘Net 73 geworden, realiseer ik mij eens te meer dat
ook mijn organistenleven eindig is en dat er straks voor mij
ergens ‘een poort wijd open staat’. De wens, nog heel wat
jaren, klinkt op deze leeftijd misschien wel erg optimistisch.
Tenslotte: de mens wikt, God beschikt. En toch, zoals het
gebed luidt: ‘Maar lieve Heer, alstublieft, nog even wachten’.’
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De Verdieping

Onder de wijde hemel
In de voorbije maanden zijn velen van u er ongetwijfeld even op uit getrokken. Misschien een langere reis
gemaakt, misschien een plekje in ons eigen land bezocht, misschien een uitstapje in de buurt gedaan of
gewoon een middagje naar Katwijk geﬁetst naar zee of de polder in. Even onder het dak boven ons hoofd
vandaan, waar we op andere momenten overigens zo vreselijk dankbaar voor zijn. Even in de open lucht
bewegen en ademen.
Is het u wel eens opgevallen hoeveel Jezus tot Zijn volgelingen spreekt in de open lucht? Soms in de stad op het tempelplein,
maar vaker onderweg in Judea, Samaria en Galilea. Zijn meest uitgebreide redevoering is in de buurt van het meer van Galilea,
op een berg vertelt Mattheüs. Die berg zal eerder een heuvel zijn geweest. Maar deze heeft wel de naam gegeven aan de
kern van het onderwijs van Jezus: de Bergrede. Volgens Lucas gebeurde dit onderwijs, deze snelcursus zeg maar, in een vlakte.
In Mattheüs 5 tot 7 leren we van Jezus de oeroude woorden die de kerk vanaf het begin heeft geïnspireerd. Hij spreekt Zijn
leerlingen toe, maar is daarin tegelijk ook in gesprek met de andere leraars, zoals bijvoorbeeld de Farizeeën. Wie mag je in
Gods ogen gelukkig prijzen? Hoe ga je in deze tijd om met de aloude woorden van Mozes, die niet als wet van Meden en Perzen
zijn bedoeld, maar als wegen tot leven? Over doodslaan en echtbreken en zweren gaat het. Maar ook over geld inzamelen,
bidden en vasten. En vooral over hoe je met andere mensen omgaat: veroordelend of liefdevol, vijandig of accepterend. En
hoe je met jezelf omgaat, gevangen in bezorgdheid of vrij en open om te ontvangen. Allemaal kwesties van levensbelang, die
niet de dode letter van de Wet op een voetstuk willen stellen, maar de mensen uitdagen om de aloude woorden tot leven te
laten komen in jouw bestaan, in jouw tijd, in jouw omgeving, in jouw situatie. Om de Geest van God opnieuw vaardig over jou
te laten worden.
In de tweede helft van Lucas 6 vind je deze onderwijzing in het kort, de snelcursus dus. Van heinde en ver waren mensen
bijeengekomen op een vlakte, zo plat als Holland. Daar hoor je verder niet zoveel over de verdiepende en voedende debatten
met de Farizeeën. Maar met het hart op de tong gaat het hier wel nog eens over het wezen van ons leven. Hoe kijken we in
ons leven, in Rijnsburg en in onze samenleving tegen de dingen aan? Wie zijn de geluksvogels in Gods ogen? Geef je jouw
vijanden een rotschop of probeer je een brug te slaan? Wil je het onderste uit de kan van anderen, of zeg je: ‘Laat
maar zitten.’ Heb je jouw oordeel gauw klaar, of oefen je je in de leerschool van de barmhartigheid. Jezus zal
de laatste zijn om te beweren dat het eenvoudig is, omdat het tegennatuurlijk aanvoelt. Omdat Hij zelf ook
heeft ondervonden wat een strijd het geeft en hoe je er meer dan kleerscheuren aan oploopt, als je deze
weg opgaat.
Misschien stond Jezus daarom zo vaak buiten te onderwijzen. Om een lange adem te krijgen. In de open
lucht kan de Geest ons immers opfrissen als een zomerbries, om zo onder een wijde hemel het Koninkrijk
van God voor ons uit te tekenen.
ds. Trinus Hibma
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Renate van Delft-de Leeuw
Zaterdag 15 mei 2021 is overleden Gerda Jacomina Adriana
van Delft-de Leeuw op de leeftijd van 69 jaar. Samen met
haar man Kees woonde Renate in de Tooropstraat. Slechts
vijf en halve week na de medische vaststelling, dat behandeling geen zin zou hebben, is dit
overlijden gekomen. Met liefde
heeft zij bewust afscheid genomen
van haar man en drie dochters met
hun gezinnen. De ziekte is overrompelend gekomen, maar Renate
droeg in vertrouwen en liefdevol deze onbegrijpelijke last. ‘Een
parel in Gods hand’ blijft zij. Juist
deze unieke woorden vormden in
de dagen van ziekte en afscheid een houvast. Een parel die
straalt van licht en liefde, zo is Renate geweest voor haar
man, gezin en vele anderen. Deze parel is nu in Gods hand
op een wijze die ons voorstellingsvermogen overstijgt. Maar
er blijven veertien parels achter om te stralen, zo wil dit gezin het zien in de weg die in de toekomst reikt. Daarin zoeken
zij de schaduw van God, beschuttend en vrede gevend. De
dankdienst is op vrijdag 21 mei in de Immanuëlkerk geweest.
Op unieke wijze stond het hele gezin in een kring met elkaar
om Renate heen. Het licht is niet gedoofd in Jezus’ naam. Op
de overlijdenskaart staat het Noorderlicht: fascinerend natuurverschijnsel dat te maken heeft met magnetisme. Veel
in dit leven is verklaarbaar, maar juist ook heel veel niet. Wat
er misgaat in alle pijn en gemis rijmt niet met Gods goede
bedoelingen, maar Hij helpt ons wel op wonderlijke wijze.
Dat is ons gebed voor Kees en zijn gezin.
ds. Piet Rozeboom

Cornelis van Zandwijk
Op woensdag 26 mei 2021 is rustig heengegaan Cornelis
(Cor) van Zandwijk. Op de gezegende leeftijd van 103 jaar
oud. Hij was de weduwnaar van Hilligje van Zandwijk-Tromp
en woonde de laatste jaren in Van Wijckerslooth. Hij was ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Cor werd geboren in een boerengezin in Herwijnen, maar hij wilde
geen boer worden. Op advies van
meester Kuipers ging hij daarom
naar de kweekschool. Zo kwam hij
op 18-jarige leeftijd voor de klas te
staan en werd leraar van zijn jongere broer en zus. Na de oorlog
trouwde hij met Hil en door de ja-
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ren heen werd het gezin gezegend met vier zonen. Na een
aantal jaren van omzwervingen door Nederland, werd Cor
gevraagd om in Rijnsburg een Middelbare school op te richten. Hier sloegen zij hun wortels uit en tot aan zijn pensioen
is hij directeur geweest. In alles wat hij ondernam was het
geloof en het gelovig handelen en helpen zijn drijfveer.
Tijdens de dienst van Woord en gebed stond de tekst uit Johannes 3:16 centraal, want dat was de tekst waarop zijn vaste hoop gevestigd was: ‘Opdat een ieder die in Jezus gelooft,
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’. En daarbij hun
trouwtekst: ‘Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen,
die op Zijn goedertierenheid hopen’ (Psalm 33:18). Hij stelde
zijn vertrouwen op Jezus, die alles heeft volbracht. Niets zal
ons kunnen scheiden van die liefde. Hij mocht thuiskomen
om voor eeuwig bij Jezus te zijn, herenigd met allen die hem
zijn voorgegaan.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Adriana van den Bos
Op 1 juni 2021 overleed Adriana van den Bos op 72-jarige
leeftijd. Janie woonde in de Rhijnluststraat, onder de goede
zorgen van de medewerkers van Gemiva. Ze was een bijzonder kind van God met een onwankelbaar vertrouwen in
de Heer. Genieten kon ze van de verhalen over de Here Jezus, en ze zag zichzelf helemaal als
schaapje van de Goede Herder. Ze
sprak met God alsof Hij naast haar
zat. Een vriendelijke en blijmoedige
vrouw, dol op feestjes, vakanties,
uitjes en een groot liefhebber van
lekker eten, dan wist ze soms van
geen ophouden. De familie was
haar veel waard, ze wist ook van
de kinderen en kleinkinderen van
haar broers en zus de leeftijden en verjaardagen. Door haar
muzikale voorkeur voor bijvoorbeeld de Beatles en de Golden Earring werd ze ook wel 'ouwe rocker' genoemd. Soms
kon ze boos worden, vooral als ze de regie niet in handen
had, maar vaak was dat weer snel over. Ze was geen lid van
onze gemeente maar bezocht wel trouw de catechisatie op
donderdagavond. Dan luisterde ze aandachtig en zong ze
graag mee. Natuurlijk lazen we in de afscheidsdienst over de
Goede Herder naar wie zij zich vol vertrouwen uitstrekte. De
dood joeg haar geen angst aan, haar Heer wachtte haar op.
Dat mag ons allen tot troost zijn.
ds. Pieter van der Ende
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Saartje de Mooij-Brussee
Op vrijdag 11 juni 2021 is na een lang en gezegend leven van
ons heengegaan Saartje de Mooij-Brussee. Op de leeftijd
van ruim 100 jaar. Zij was sinds 2005 de weduwe van Samuël
de Mooij en woonde de laatste jaren in De Wilbert. Saartje werd geboren in Rijnsburg als
oudste van het gezin. Haar moeder
kwam uit Den Haag en vele keren
ging zij met haar moeder lopend
naar Den Haag, op bezoek bij de
familie. Heel jong leerde ze haar
man al kennen, zoals dat in die tijd
gebeurde bij het wandelen langs
de Vliet. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen. Saartje
was kordaat en had een sterke eigen mening, maar ook een
warm hart vol belangstelling en interesse voor de ander.
Haar kinderen en hun gezinnen waren haar trots en het middelpunt van haar leven. Zij was in hart en nieren Hervormd
en een trouwe bidder voor ieder die haar lief was.
De tekst die centraal stond in de dankdienst voor haar leven
was ook de tekst op de kaart uit Psalm 23: ‘De HEERE is mijn
Herder’. De belijdenis voor Wie zij in haar leven heeft gekozen en deze Herder heeft ze trouw gevolgd tot het einde toe.
Met het lied: ‘Heer, ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort,
laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij’ in gedachten, kon zij zich rustig overgeven aan de zekerheid dat
Jezus haar thuis zou halen. Zijn Herderlijk mededogen heeft
haar veilig geleid naar het eeuwig Vaderhuis.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Johanna van Klaveren-van Duivenvoorde
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Op zondagavond 13 juni 2021 overleed Johanna van Klaveren-van Duivenvoorde. Zij woonde in Van Wijckerslooth
in Oegstgeest en is 93 jaar oud geworden. Jootje, zoals ze
genoemd werd, was een lieve vrouw, die van grapjes hield
en als het even kon op elke bruiloft
waar ze te gast was de dansvloer
opzocht. Volgens haar kinderen
had ze altijd een bepaalde onrust
over zich, was ze een tikkeltje opgejaagd. Maar wat je misschien
zou vermoeden (dat deze onrust
in haar geloof wortelde of aan een
angst voor God ontsproot) is niet
zo. Het had veel meer met haar
grote zorgzaamheid en persoon te maken, want als je de lat
voor jezelf hoog legt en alles puik en perfect wilt doen, ja,
dan zit er al gauw iets scheef of verkeerd, of niet zoals het

In memoriam

hoort, en daar kun je stress van krijgen. Onrustig van worden. In de dankdienst voor haar leven klonken woorden van
Jezus die ons toeroept: ‘Kom allen tot mij als je vermoeid en
belast bent, en ik zal je rust geven.’ Het zijn de woorden die
Jootje meekreeg toen zij in haar jonge jaren geloofsbelijdenis deed. En het zijn de woorden die ze als het ware dagelijks
(als een medicijn) innam, en kracht gaven op momenten dat
de onrust, en de moeite en belasting van het ouder worden,
zich sterk aan haar opdrongen. Met de belofte dat rust haar
zal worden geschonken en dat zij zou mogen thuiskomen in
Gods vrede, is zij gestorven. Op 17 juni heeft de begrafenis
plaatsgevonden.
ds. Nico de Reus

Willem van Delft
Op maandag 14 juni 2021 heeft de Here genadig thuis gehaald en voor verder lijden gespaard Willem (Wim) van Delft
op de leeftijd van 79 jaar. Hij was de man van Riemke van
Delft-Heeringa en woonde in de Karel de Grotelaan.
Wim groeide op in Rijnsburg als oudste van het gezin. Van
jongs af aan had hij grote belangstelling voor alles wat
groeit en bloeit en alles wat met bloemen te maken heeft.
Hij leerde Riemke kennen op de ijsbaan en na een lange
verlovingsperiode trouwden ze. Ze werden gezegend met
twee zoons. Wim was een harde
werker. Op zondag trouw bezoeker van de kerkdiensten en de rest
van de week aan het werk, met
een open hart voor de ander, om
te helpen waar hij kon. Wim was
bij vele dingen betrokken: de Diaconie, stichting werkgroep De
Ruijter, het Kerkkoor en de Buurtvereniging. Tijdens de dankdienst
voor zijn leven stond het verhaal
van de Barmhartige Samaritaan centraal (Lucas 10). De centrale vraag is: wie is mijn naaste? De motor van alles wat
we doen hoort liefde te zijn, een warmhartige benadering
van wie God op ons pad brengt. Leef en heb lief! Dit is wat
Wim heeft uitgeleefd, dankbaar voor zijn verlossing door het
volbrachte werk van Jezus. Hij heeft getracht om naar beste
kunnen de handen en voeten van Jezus te zijn. Sterk in het
geloof, dragend wat hij moest dragen, terwijl hij wist dat hij
gedragen werd door eeuwige armen. Veilig in Jezus’ armen
is hij nu thuis.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Alida Noteboom-van den Eijkel
Op maandag 21 juni 2021 mocht bij haar hemelse Vader
thuiskomen na een korte periode van ziek zijn Alida Noteboom-van den Eijkel, op de leeftijd van 93 jaar. Zij was sinds
1993 de weduwe van Laurens Gerrit Noteboom en woonde
in de Tulpenstraat. Alie werd geboren als oudste van acht
kinderen. Van haar Opoe leerde ze al jong breien. En ook Alie
haar handen stonden nooit stil. Ze was altijd aan het breien,
haken of naaien. En was er niet iets dat ze voor haar familie
kon maken, dan ging ze aan de slag voor Roemenië.
Ze leerde haar man kennen en samen waren ze een goed
team. Hij een harde werker, zij thuis voor de kinderen. Hij
voorzichtig, zij besluitvaardig, gelovend en doortastend.
Kerk en geloof speelden een belangrijke rol en ze gingen
trouw naar de diensten. Geloven was de kracht en steun
in het leven. Zo kon ze trouw en liefdevol naast haar man
blijven staan toen hij ziek werd en voor hem zorgen tot het
einde toe.
Tijdens de dankdienst voor haar leven stond de tekst uit
Psalm 139 centraal waarin David het loﬂied zingt op Gods
intieme betrokkenheid bij ieder mensenleven. Hij is er altijd
bij en laat ons niet alleen op heel ons levenspad, Zijn liefde
stond aan het begin van ons bestaan en is onvoorwaardelijk
bij ons al onze levensdagen. Deze liefde heeft haar genadig
geroepen om thuis te zijn bij haar Schepper. In Zijn liefde is
zij welkom, geliefd en gekoesterd tot in eeuwigheid.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Maria Jacoba Johanna van Iterson
Op woensdag 23 juni 2021 mocht eindelijk thuiskomen, na
een lange periode van wachten en verlangen, Maria Jacoba
Johanna van Iterson. Op de leeftijd van 89 jaar. Zij verbleef
de laatste tijd in Salem. Rie werd geboren in Leiden als
oudste van het gezin. Ze leerde voor coupeuse en werkte
bij een modezaak. Na het overlijden van haar vader nam ze
het op zich om voor haar moeder te zorgen. Dit was niet te
combineren met haar werk als coupeuse en ze ging in de
gezinszorg werken. Na het overlijden van haar moeder wilde
ze in de buurt van haar zus zijn in Rijnsburg. Ze ging erop
uit en binnen de kortste keren had ze een heleboel nieuwe
vrienden. In 2019 werd ze ernstig
ziek en had zorg nodig. Een moeilijke tijd, want ze voelde zich snel
tot last en vond het vervelend dat
anderen werk aan haar hadden.
Tijdens de dankdienst voor haar
leven stond het verhaal centraal
uit Johannes 4. Het gesprek van
Jezus met de Samaritaanse vrouw.

En door Jezus’ onvoorwaardelijke acceptatie en respect voor
deze vrouw komt een heel dorp tot bekering. Jezus keurt
niet af, maar zoekt op waar je bent en daagt je uit om verder te kijken dan de werkelijkheid van het nu. Rie had een
handje gekregen met daarin een parel en ze leerde om te
geloven dat zij een parel in Gods hand is, kostbaar en geliefd.
Eindelijk mocht ze Zijn liefdevolle stem horen: Ik heb je verlost, jij bent van Mij!
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Maarten Souverijn
Na een korte periode van ziek zijn is op 13 juli 2021 overleden Maarten (Maart) Souverijn, zorgzame man van Nel
Noteboom. Hij mocht 89 jaar worden. Geboren en getogen in Katwijk, als zevende van elf, leerde hij aan de Vliet
kappersdochter Nel Noteboom kennen. Na tien jaar verkering trouwden ze in 1958 en kregen vijf kinderen. Later
kwamen er veertien klein- en drie
achterkleinkinderen. Maart was als
postbode een bekende en graag
geziene verschijning in het dorp.
Ook kwam hij aan de deur voor
de vrijwillige bijdrage van de kerk
en de begraafplaats. Als ouderling is hij jaren actief geweest. Hij
kon goed luisteren en geloofde als
vanzelfsprekend. In al zijn bescheidenheid een leuke man die klaar stond voor een ander, zorgzaam, rustig, maar met een kenmerkend gevoel voor humor.
Van jongs af aan hield hij postduiven, was (ere)voorzitter van
de postduivenvereniging en ging, nadat hij zijn duiven had
weggedaan, met veel plezier zingen bij Jeruël. Toen begin
juli duidelijk werd dat de vermoeidheid waardoor hij de laatste weken niet meer kon ﬁetsen werd veroorzaakt door een
ernstige onbehandelbare longziekte kon hij dat, tot zijn eigen verbazing, aanvaarden. Hij wilde de laatste tijd met zijn
gezin thuis aan de Waal doorbrengen. Daar werden mooie
en wijze woorden gesproken, herinneringen gedeeld, gehuild, gelachen en het glas geheven. Hij mocht er nog zijn
vier dagen jonge achterkleinzoon in de armen houden. Acht
weken geleden overleed tot zijn verdriet zijn jongste broer
en bleef hij als enige uit het gezin achter. In de nacht van 12
op 13 juli is ook Maart Souverijn rustig overleden. De liturgie
voor de dankdienst van 19 juli had hij al voorbereid. De Heer
was zijn Herder.
ds. Arnold Vroomans
We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden
Gods troost en nabijheid toe.
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Interview

WhatsApp gesprek met
Ruben Verheij

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

Geboren op 25 november 2020

Sem Albertus Hendrikus
Daniël Noort
zoon van
Daniël Noort en Sharon Noort-van der Meij
Geboren op 10 mei 2021

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 Ruben Verheij
geïnterviewd, hij is 18 jaar
oud en start in september
met de studie Luchtvaarten ruimtevaarttechniek.

Redactie Licht
Wat zie je jezelf over vijf jaar doen?

Over vijf jaar hoop ik een heel eind te zijn
met mijn studie. Verder zie ik wel hoe
het loopt.

Redactie Licht
Wat maakt jou aan het lachen?

Jonah Christian van Leeuwen
zoon van
Brian van Leeuwen en Rosanne van Leeuwen-Pieters

Datgene waar ik wel om kan lachen is
flauwe humor. Het hoeft nergens over te
gaan en toch kan het leuk zijn.

Geboren op 6 juni 2021

Bram van Rossum

Redactie Licht
Wat betekent geloven voor jou?

zoon van
Peter van Rossum en Lysanne van Rossum-Meijvogel
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Geboren op 6 april 2021

Loua Gadron
dochter van
Dominic Gadron en Mylou Gadron-van Duijvenbode
zusje van Boaz
Geboren op 2 mei 2021

Liva Caroline
Aryanna van Delft
dochter van
Ruben van Delft en Marriët van Delft-Heemskerk

Geloven geeft het leven perspectief.
Daarnaast is het geloof bij mooie en
moeilijke momenten een ankerpunt.
Iets waar je op vele manieren je kracht en
energie uit kunt halen.

Redactie Licht
Op welke manier geef jij uiting aan jouw
geloof?

Ik probeer uiting te geven aan het geloof
door liefdevol om te gaan met mijn naasten,
er te zijn als iemand je nodig heeft.

Toegelicht
Youth Alpha weer van start
Begin oktober gaat weer een nieuwe Youth Alpha 14-17 van
start. Lekker eten, een praatje en in groepjes gesprek over
wat het geloof voor jou kan betekenen.

Bericht van de zendingscommissie
Kerk in Actie: Syrie
Net zoals vorig jaar in september zullen we 19 september
collecteren voor de opbouw van de kerk in Syrië.
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van
militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er
is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel
van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er
weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer
oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroﬀen door
geweld of moesten vluchten.

‘Ik kan niet wachten om weer te gaan.’
Lyona (16): ‘Wat ik zo ﬁjn vind aan die groepjes is dat je altijd
hetzelfde groepje hebt en dat je daar open en eerlijk kan
zijn. Een praatje dat me bij is gebleven ging over een kruk
met drie poten. Je hebt ze alle drie nodig. Zo is het ook met
God, Jezus en de Heilige Geest. Dit vertel ik nog vaak aan
mijn vrienden. Het mooiste wat ik meegemaakt heb tijdens
de Alpha is het weekend. In dit weekend leren we over wat
de Heilige Geest voor onszelf betekent. Door corona is het
vorig jaar niet doorgegaan. De leiding doet er alles aan om
het volgend jaar toch door te laten gaan. Ik kan niet wachten
om weer te gaan.’
De Youth Alpha is op donderdagavond van 18.30 tot 20.30
uur in de Wilhelminaschool. In september vind je in Contact
de precieze startdatum. We hopen je te zien!
Contact: karinevanklaveren@live.nl

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk
in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig
terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt:
kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de
economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Juist daarom is het goed dit project te blijven ondersteunen.
Kijk hier voor meer informatie: https://kerkinactie.
protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/bouwde-kerk-in-syrie-weer-op

Zomerkamp Leusden 2021
Zaterdag 17 juli was het eindelijk zo ver. Met 263
kinderen en 54 personen leiding vertrokken we voor
een fantastische week in de Leusdense bossen en
fantastisch was het! Door corona hadden we wat
strubbelingen en wisseling van leiding in de week
voorafgaand, maar het is gelukt om de lege plekken op
te vullen. Ook op kamp moesten we met een leiding
naar het ziekenhuis, maar we merkten dat God ook
daar met ons mee gaat. In de kampweek vertelden
we de kinderen over Jacob. Hij leek steeds te winnen
door bedrog of leugens en ook was er vaak verlies in
zijn leven, maar uiteindelijk won hij. Zo is het ook met
ons. We mogen iedere dag weten dat we een kind van
Hem zijn. Winst! Nu mogen we uitrusten en kijken we
met elkaar alweer uit naar kamp 2022.
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Thema’s Studiediensten

Kerkdiensten
Zondag 5 september - Heilig Avondmaal

Zondag 5 september
Geen studiedienst in verband met de viering van het
Heilig Avondmaal
Zondag 12 september
Amos 7

S
O

Zondag 19 september
Amos 8

B
Zondag 26 september
Geen studiedienst in verband met een stillevendienst.
Zondag 3 oktober: Israëldienst
Deze studiedienst willen we graag op een blijde manier
invullen. Er zal muziek zijn met de sfeer van Israël!
En de verkondiging zal een hartverwarmende invalshoek zijn die de band tussen Kerk en Israël onderstreept.
Thema: Israël: ‘Onze oudere broer, waarvan we leren
kunnen, voor wie we bidden, met wie we door onze
Messias, een geboren Jood, verbonden zijn.’
Heeft u / heb jij onderwerpen voor een prekenreeks?
Mail deze dan naar: wendyvanegmond@live.nl.

Grote Kerk
09.30 uur
ds. P. Rozeboom
17.00 uur
ds. P. Rozeboom
De Voorhof
09.30 uur
ds. P.J. v.d. Ende en Leontine van Dijk
Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. D.J. Thijs, Den Haag
10.30 uur
ds. D.J. Thijs, Den Haag
17.00 uur
ds. P.J. v.d. Ende en Esther van Rijn

Vrijdag 10 september - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur
ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 12 september

S
B

Burgemeester Koomansplein
10.00 uur
ds. P.J. van der Ende, ds. P. Rozeboom
en ds. A.B. Vroomans Gezamenlijke startdienst
Grote Kerk
17.00 uur
ds. F.J. van Harten, Den Haag
Immanuëlkerk
17.00 uur
ds. P. Rozeboom en Sanne Star Jeugdboeketdienst
m.m.v. Maurien den Engelsman & Band

Vrijdag 17 september
De Vlietstede
19.00 uur
ds. E. Buitendijk - Weeksluiting

Thema’s Boeketdiensten
Zondag 5 september
Thema: The Greatest of All Time: 'De Grootste Gever’
Zondag 12 september - Jeugdboeketdienst
Thema: 'Geloven is vet!' Hoe leuk is het om je
vrienden mee te nemen naar de kerk.
KIDS MISSION
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Zondag 19 september
S
O

Grote Kerk
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans
17.00 uur
ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende en
Jacoline van der Vijver - Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.00 uur
ds. T. Noort, IJsselmuiden

S Studiedienst
De komende weken willen we nadenken over 'Namen
en titels van God.' In deze themareeks zoomen we in
op een aantal van die namen en titels en vragen ons
af: Wat zegt dat over God en wat zegt dat over ons.
Wat zegt dat over de relatie God-mens-schepping?
Zondag 19 september
Thema: Namen en titels van God: 'God als Schepper'
Zondag 26 september
Thema: Namen en titels van God: 'God als Bevrijder'
Zondag 3 oktober
Thema: Namen en titels van God: 'God als Koning'

O Ontmoetingsdienst

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: www.protestantsrijnsburg.nl. Mocht het niet lukken, kunt u telefonisch reserveren via 06 23 86 48 95 of 06 23 80 41 88.
Algemeen: • Bij het reserveren verklaart u gezond te

Colofon
10.30 uur

B 17.00 uur

ds. T. Noort, IJsselmuiden
dhr. B. Noteboom, Urk en Jaap
Varkevisser- m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 24 september
De Vlietstede
19.00 uur
pastor R. de Graaf-de Boer - Weeksluiting

Zondag 26 september
S
O

B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. J. Maasland, Den Haag
17.00 uur
ds. P. Rozeboom - Stillevendienst
De Voorhof
09.30 uur
ds. P. Rozeboom en Karine Kromhout
Immanuëlkerk
09.00 uur
ds. B. Lamain, ‘t Woudt
10.30 uur
ds. B. Lamain, ‘t Woudt
17.00 uur
Predikant nog niet bekend
Dienstleider Rianne Breedijk m.m.v. De Rijnsburgse Praiseband

Vrijdag 1 oktober
De Vlietstede
19.00 uur
ds. L.A. den Butter - Weeksluiting

Zondag 3 oktober
S
O

B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. I. de Graaf, Rijnsburg
17.00 uur
ds. P. Rozeboom
De Voorhof
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans en Wendy van Egmond
Immanuëlkerk
09.00 uur
ds. P.J. van der Ende
10.30 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans en Karin Nijgh
m.m.v. Erik de Mooij & Band

Vrijdag 8 oktober
De Vlietstede
19.00 uur
pastor R. de Graaf-de Boer - Weeksluiting

B Boeketdienst

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

Licht is een uitgave voor alle leden van de
Protestante Gemeente Rijnsburg.
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Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage
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Diaconie
NL29 RABO 0356 8206 29
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Solidariteitskas
NL07 RABO 0331 7439 06
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om ingezonden artikelen te wijzigen
of te weigeren.
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aangeven om hoeveel kinderen het gaat, welke dienst
en uw naam en telefoonnummer.
• 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/

Laat hen allen één zijn Vader.
Zoals U in Mij bent en ik in U,
Laat hen zo ook in Ons zijn,
opdat de wereld gelooft
dat U Mij hebt gezonden.
Johannes 17:21

20

