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ja dan was je met recht in de schuilplaats van de Allerhoogste.’

Interieur
75 jaar bevrijding
in
Rijnsburg
Bevrijding
Rapenburgkerk
Interieur
Rapenburgkerk

Bevrijding

Uitgelicht
Nederland beleefde tussen 1940 en 1945 vijf donkere jaren, de Tweede Wereldoorlog. Deze maand
zouden we het einde van die oorlog en de bevrijding van 75 jaar geleden vieren, maar vanwege de
coronacrisis gaat dat niet door. In dit artikel blikken we terug op de oorlogsjaren, de bevrijding en
de rol van onze plaatselijke kerken gedurende deze
periode.

Algehele mobilisatie
De oorlog begon voor Rijnsburg al in het najaar van 1939.
Vanwege oplopende spanningen besloot de Nederlandse
regering in augustus van dat jaar tot algehele mobilisatie.
Ruim 280.000 dienstplichtigen werden opgeroepen. 800
van hen kwamen terecht in Rijnsburg. Voor het dorp was
gekozen omdat het strategisch gelegen lag, pal naast militair vliegveld Valkenburg. In de twee eerste weken van
september groeide de bevolking van Rijnsburg met bijna
20 procent. De soldaten werden ondergebracht in scholen,

oorlogsjaar veranderde er niet zoveel, ja er had een Duits
georiënteerde regering zitting genomen in Den Haag en er
waren veel nieuwe regels ingevoerd, maar de Duitse bezetter misdroeg zich nog niet echt. Neen, het tegendeel juist,
Duitse soldaten kochten zich suf, maar niet lang nadat de
winkels ook hier in Rijnsburg waren leeggekocht, ging alles
zo’n beetje op de bon. Een van de eerste Duitse verordeningen was dat alle gebouwen verduisterd moesten worden. Omdat de kerken dat niet konden realiseren werden
de avonddiensten vervroegd van 18.00 uur ‘s avonds naar
15.00 uur ’s middags.

Grootschalig verzet
Verzet was in het begin van de oorlog nog zaak van een enkeling, het bestond vaak uit het verspreiden van pamfletten
met oproepen om actie te ondernemen tegen de Duitsers.
Wat de bezetter werkelijk van plan was, werd in het voorjaar van 1941 duidelijk. Een bevolkingsgroep kreeg steeds
meer regels opgelegd, de Joden. Na in Duitsland al jaren-

‘De kerken openden hun deuren ook op woensdagavond,
er werden dan bidstonden voor de vrede gehouden.’
de militaire staf in de kantoren van veiling FloraHolland en
conservenfabriek Van der Vijver. De soldaten werden al snel
een vertrouwd gezicht in het dorp en velen van hen bezochten op zondag een kerkdienst. Ze kregen er een warm
onthaal, de Hervormde Kerk kocht zelfs extra zangbundels
zodat iedereen kon meezingen. Na afloop van de diensten
werden de soldaten door kerkleden soms uitgenodigd voor
een kopje koffie.

Gevechten
Tot de dag dat Duitsland ons land binnenviel gebeurde er
eigenlijk niet zoveel. Op de vrijdag voor Pinksteren, 10 mei
1940, veranderde dat. Veel Rijnsburgers werden toen wakker van het motorgeluid van Duitse vliegtuigen die boven
vliegveld Valkenburg soldaten aan parachutes dropten. Al
snel daarna was er geweervuur te horen. Om 8 uur meldde het ANP dat Duitsland ons land was binnengevallen. De
gevechtshandelingen duurden vijf dagen en er werd vooral
rond vliegveld Valkenburg hard gevochten.

Het eerste oorlogsjaar
Op Eerste Pinksterdag, ook nog eens Moederdag, zat naar
de kerk gaan er niet in, de klokken zwegen. De strijd werd
gestaakt toen Duitsland op 14 mei besloot Rotterdam te
bombarderen. Als Nederland zich niet direct zou overgeven, zouden andere steden volgen. Nederland capituleerde.
In de Rijnsburgse kerken werd diezelfde maand nog gecollecteerd voor het zwaar getroffen Rotterdam. In het eerste

lang te zijn geterroriseerd, kwamen ze ook hier onder vuur
te liggen. De Nederlandse bevolking protesteerde in eerste
instantie, maar stopte daarmee toen de Duitsers met grof
geweld daartegen optraden. Door dat harde optreden werd
grootschalig verzet geboren.
Verzet wat in Rijnsburg onder andere vorm kreeg in de vorm
van kanselboodschappen. Predikanten verkondigden indirect verzet en riepen op tot hulp en onderdak voor mensen
die op de vlucht waren. Kerkgangers, en het waren er velen
in die jaren, kregen via allerlei verhalen uit de Bijbel te horen
dat, als het ze werd gevraagd, ze in actie moesten komen.

Onderduikers
In actie komen betekende onderdak bieden aan Joodse medeburgers. Het werkte, hier waren ze welkom, hier kregen
ze een schuilplaats aangeboden. Verantwoordelijk voor het
verzet en het laten onderduiken van Joden hier in Rijnsburg
was een groep mannen, onder andere predikant Henk Post,
huisarts Edzard van der Laan en bloemenkoopman Piet
van Egmond. Ds. Henk Post was samen met huisarts Van
der Laan eind jaren dertig in Rijnsburg komen wonen. Ze
woonden op een steenworp afstand van elkaar aan het Rapenburg langs de Vliet. Van Egmond woonde in de Dubbele
Buurt even verderop. De woning van ds. Henk Post werd al
snel het centrale ontmoetingspunt, zijn pastorie fungeerde
als doorgangshuis. Honderden joden kregen gedurende de
oorlogsjaren hier een schuil- of onderduikadres.
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Uitgelicht

ds. Post

Extra kerkdiensten
De belangstelling voor de kerkdiensten groeide gedurende
de oorlog tot ongekende hoogte. De kerkgebouwen van
de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de
Christelijk Gereformeerde Kerk puilden uit. Omdat er steeds
vaker zitplaatsen te kort waren besloot de Gereformeerde
Kerk om extra diensten te houden in zaal Concordia in de
Kerkstraat.

Plaatselijk verzet
De Rapenburgkerk fungeerde al snel als opslagplaats, op de
zolder werden wapens, voedselbonnen en geld verstopt. In
het doktershuis even verderop verbleven regelmatig onderduikers maar ook leden van het gewapend verzet. ds. Henk
Post was een broer van Johannes en Marinus Post. Deze
waren beiden lid van de Landelijke Knokploegen (LKP), en

de kerk stonden tal van schuurtjes en in de kerk zelf kon
men zich verstoppen in de orgelkast. Het kerkgebouw kon
hermetisch van binnenuit worden afgesloten, alleen de koster wist hoe je via een zijdeurtje toch binnen kon komen.

Winter 1944/’45
In de laatste maanden van de oorlog werd het steeds moeilijker om Joden onder te laten duiken. De groep die jarenlang veel zaken regelde, was grotendeels zelf ondergedoken. De barre winter van 1944/’45 zorgde voor nog meer
problemen. Vanwege een grote spoorwegstaking was in het
najaar het vervoer van goederen maar ook brandstof helemaal stil komen te liggen. Dit betekende geen gas en geen
stroom meer. In oktober waren de winkels leeg en werden
overal gaarkeukens geopend. Ook in Rijnsburg. Ze konden

‘Kerkgangers kregen via allerlei verhalen uit de Bijbel te horen
dat ze in actie moesten komen.’
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stonden elk aan het hoofd van een eigen knokploeg. Zowel Johannes als Marinus hebben de bevrijding niet mogen meemaken, ze werden opgepakt en in de tweede helft
van 1944 enkele maanden na elkaar gefusilleerd. Predikant
Henk Post is tijdens de oorlog nooit opgepakt, zijn collega
ds. Van der Loo wel. Op 1 september 1941 werd hij tijdens
een represaille actie van de Duitsers samen met 29 andere
mannen opgepakt. Een dag eerder had heel Rijnsburg op
z’n kop gestaan nadat men had ontdekt dat de Wilhelminaboom langs de Vliet feestelijk was versierd. Dit ter ere van
de verjaardag van Koningin Wilhelmina. De bezetter pikte
dit niet, pakte een dag later 30 jonge mannen op en voerde
die af. Ze verbleven twee maanden lang in Kamp Amersfoort. Predikant van der Loo zorgde gedurende die periode
voor geestelijke bijstand en op zondag verzorgde hij een
kerkdienst. Alle mannen keerden na twee maanden weer
naar huis terug, met gemillimeterd haar en zo mager als een
lat. Over hun verblijf in het kamp zwegen ze. Tijdens de vijf
oorlogsjaren zijn in verschillende kerkgebouwen ook regelmatig onderduikers opgevangen, of tijdens razzia’s mannen
verstopt. In en om de Rapenburgkerk naast de pastorie van
ds. Henk Post kon menigeen wegkruipen. Achter en naast

nauwelijks aan de vraag voldoen en mensen gingen zelf op
zoek naar brandstof en voedsel. De kerken openden, naast
zondag, hun deuren ook op woensdagavond, er werden dan
bidstonden voor de vrede gehouden. Ondanks het feit dat
de kerken nauwelijks verwarmd werden zaten ze bomvol.

De bevrijding
In het voorjaar verbeterde de situatie toen vanuit Zweden
voedselhulp Nederland binnenkwam. Begin mei 1945 was
het voorbij. Op 4 mei ‘s avonds kwam rond 20.00 uur het bericht dat Nederland was bevrijd. De Vliet stroomde vol met
mensen en er werd gedanst rond de Wilhelminaboom. Het
was de opmaat naar een groot dorpsfeest. Joodse kinderen,
hier ondergedoken, werden na de oorlog opgehaald, soms
door eigen ouders. Presentatrice Hanneke Groenteman had
geluk, haar ouders haalden haar op. Over haar onderduikjaren in Rijnsburg zei ze ooit: ’Ik ging als Joods kind natuurlijk
met het onderduikgezin gewoon mee naar de kerk, en het
bijzondere is dat ik mij daar gedurende al die jaren toch echt
het meest veilig heb gevoeld.’ Je veilig voelen in een kerkgebouw, ja dan was je met recht in de schuilplaats van de
Allerhoogste.

Column

Social media

‘Dan bel je toch even!’

Als kind vond ik de telefoon fascinerend. Zo’n schijf
waar je aan kon draaien en dan je vriendinnetje spreken. Maar op een dag liet ik de draaischijf iets te vroeg
los, waardoor ik iemand anders aan de lijn kreeg. Daar
schrok ik zo van dat ik niet meer durfde te telefoneren.
‘Dan bel je toch even!’ Je moest eens weten hoe eng
dat is. Je kunt iemand anders aan de lijn krijgen of ongelegen bellen. Onvoorspelbaarheden die maken dat je
je afvraagt of je niet stoort. Jarenlang heb ik eindeloos
telefoongesprekken in mijn hoofd gevoerd voordat ik de
moed had om te bellen. Een kaart, een brief, een e-mail
of een appje, geen probleem. Die kun je immers lezen
wanneer het uitkomt, maar telefoneren…

Facebook-stelling
in Licht
‘Religie is een achterlijke bezigheid voor onzekere domme
mensen. Moderne, hoogopgeleide, redelijk denkende,
welvarende Westerse mensen kunnen zich niet voorstellen
dat gelovigen hun leven laten bepalen door eeuwenoude
primitieve boeken.’ Het is een veel gehoorde reactie bij de
gasten in ‘Adieu God?’.
Waarom zou je geloven? De moderne Westerse mens vindt
het bestaan van God zeer onwaarschijnlijk. Bovendien heb
je God niet nodig om gelukkig te worden. Een Amerikaanse
website verzamelde vanwege het bovenstaande 21 redenen
waarom slimme moderne mensen niet (meer) in God
geloven. Eén van de redenen is: Als God zo oneindig goed
is, waarom is er dan zo veel leed? Een vraag waar jij, gezien
alle gebeurtenissen in de wereld, misschien ook wel mee
worstelt. Daarom deze stelling:

Geloven is ook twijfelen’
Eens
Nu doe ik werk waarbij telefoneren een belangrijk onderdeel is: afspraken maken, informatie inwinnen, vragen stellen en toestemming vragen om iets in Contact te
mogen zetten. Dat heeft mij door de jaren heen erg geholpen. Nog steeds is telefoneren niet mijn hobby, maar
ik zie er niet meer zo tegen op.
En dan ineens is er de corona-uitbraak en mogen we
nergens meer op bezoek. Mensen in mijn wijk hebben
vaak geen computer of smartphone, dus contact leggen
kan alleen via de telefoon. Een knipoog van God om mij
te helpen over het laatste restje telefoonfobie heen te
groeien. Er gaat niets boven elkaar ontmoeten, te zien
en ervaren hoe het met iemand gaat, maar wat ben ik
deze dagen blij met de telefoon waarmee ik iedereen
kan spreken en kan horen of het goed gaat. Vroeger had
je een telefoon in de straat. Later een telefoon per huis
en nu heeft bijna iedereen een mobiele telefoon. En als
ik zie hoe mijn kinderen de hele dag op dat apparaat gefocust zijn en elkaar berichtjes sturen dan denk ik vaak:
wat is er veel veranderd. Laatst vroeg ik mijn dochter: ‘Is
het nu geregeld?’ Waarop zij zei: ‘Weet ik niet, nog geen
bericht.’ Een (volgens mij) logische reactie: ‘Dan bel je
toch even.’ Waarop ik te horen krijg: ‘Nee! Dat durf ik
niet!’
pastor Rixt de Graaf

Oneens

Eens
Ik ben het met de stelling eens. Zonder twijfel geen geloof.
Hoe vaak hebben de discipelen niet getwijfeld? Ik denk dat
ook Jezus twijfelde. In de tuin van Getsemane was Hij in
gesprek met God. Jezus keerde terug naar de discipelen voor
steun. We weten niet wat de woorden zijn die God sprak of
niet sprak, maar Jezus twijfelde … Totdat het geloof won en
Jezus zelf de keuze maakte om de lijdensweg te gaan. Toen
hij de wil van God aanvaardde, toen pas werd Judas door
God ‘geactiveerd’. Dus zonder twijfel geen geloof.

Oneens
Ik ben het niet met de stelling eens. Als ik twijfel geloof ik niet,
als ik geloof twijfel ik niet. Ik snap dat met geloven twijfels
mee kunnen komen. Ook ik heb mijn twijfelmomenten,
maar daarmee twijfel ik nog niet aan God. De twijfel kan
ik juist overwinnen door het geloof of de twijfel is minder
belangrijk dan wat ik geloof.
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Het Licht op...

…een nieuw perspectief op Paulus
De apostel Paulus heeft met zijn brieven een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het Christendom.
Maarten Luther bijvoorbeeld, ontdekte in Romeinen 1 dat een mens niet gerechtvaardigd wordt omdat
hij zich houdt aan de wet, maar omdat hij gelooft. Een ontdekking die velen tot zegen is geweest en een
belangrijke reden was tot reformatie van de kerk.
In de jaren ’70 verscheen er een diepgaande studie naar de context van het Jodendom van de eerste eeuw (van E.P. Sanders).
En dat leverde een andere visie op – een nieuw perspectief: waar het Jodendom lang werd gezien als een wettische
godsdienst betoogt Sanders dat ook in het Jodendom genade en barmhartigheid centraal staan. Volgens hem is het onterecht
een tegenstelling te maken tussen Jodendom en Christendom in termen van werkgerechtigheid en geloofsgerechtigheid,
verdiensten tegenover genade, wet tegenover evangelie. De wet heeft in het Jodendom wel een plaats, maar niet om bij het
volk van God te horen, maar om er bij te blijven: eerst was er het verbond (erbij horen), daarna kwam de wet (zie Paulus in
Romeinen 4: 9-12).
Als Paulus zich tegen de werken van de wet keert dan is het omdat de niet-Joden door de wet niet bij God uitkomen;
misschien wel bij het volk van Israël maar niet bij de God van Israël. En het geldt voor allen: alleen door genade kom je in
de juiste relatie tot God. De discussie met zijn volksgenoten gaat dan niet over ‘werken’ of ‘genade’, maar vooral over de
reikwijdte van het verbond: God is ook de God van de heidenen (zie Romeinen 3, en ook Efeziërs 2: God heeft de muur van
vijandschap weggebroken). Als Paulus spreekt over rechtvaardiging, doet hij dat vrijwel altijd in de context van Jood-heiden.
De rechtvaardiging werkt dus niet alleen verticaal uit, maar ook horizontaal.
Theoloog N.T. Wright maakt duidelijk dat God met rechtvaardiging de hele mensheid, ja de hele schepping op het oog heeft.
Toen God zijn verbond sloot met Abraham ging het Hem om de hele mensheid. Het doel van het verbond is om mensen te
redden van hun zonden en om tot zegen te zijn. Maar ook Israël zondigt en kan het doel niet volbrengen. Dat blijkt alleen
de ware Zoon van Israël te kunnen: Jezus Christus. In Zijn opstanding wordt het verbond vervuld: God rekent af met zonde
en dood. De uitstorting van de Geest op ‘alle vlees’ is het teken van een nieuw verbond, waarin ook de heidenen gerekend
worden tot Gods volk. En precies daarin wordt Gods gerechtigheid zichtbaar: rechtvaardiging is allereerst dat God trouw blijft
aan zijn verbond, aan zijn belofte; een eigenschap van God dus. In de rechtvaardiging gaat het niet allereerst om ons, maar
om God.
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In dit perspectief wordt de eenheid tussen
Jood en heiden veel meer benadrukt.
Ook wordt duidelijk dat het om meer
gaat dan ‘dat ik in de hemel kom’. Door
de Geest wordt de gelovige betrokken
bij het vernieuwende werk van God.
Rechtvaardiging is deelhebben aan het
nieuwe leven in Christus, het leidt tot een
wezenlijke verandering van de gelovige.
Het format van een artikel is te kort om op
alle aspecten van deze zienswijze in te gaan,
ik heb ze hierboven even aangestipt met
de bedoeling te laten zien dat er een veel
rijkere manier is om over rechtvaardiging
te spreken. Luther ontsloot voor ons een
belangrijk aspect, maar de bezinning van
de genoemde theologen doet inzien dat
God in zijn handelen met en voor ons
een omvattender inhoud aan het thema
‘rechtvaardiging’ geeft en heeft gegeven.
ds. Pieter van der Ende
Paulus door Rembrandt van Rijn

Hemelvaart

Hemelvaart: een troost en een opdracht
‘En ik geloof in Jezus Christus, opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de
Almachtige Vader.’ Zo luidt het zesde artikel van onze geloofsbelijdenis (de Twaalf Artikelen) ongeveer.
Wellicht een heel bekende zin, maar tegelijkertijd misschien een zin waar je niet heel veel mee kunt. Wat
heb ik eigenlijk aan de Hemelvaart van Jezus?
We hebben een hoop christelijke feestdagen en ik snap wel waarom we de geboorte van Jezus, Zijn sterven en Zijn opstanding
vieren; maar waarom vieren we eigenlijk Hemelvaartsdag? Wat heeft dat feest mij te zeggen? Is het wel een feest? Of is
Hemelvaart meer een soort uitzwaaidienst van Iemand die we voortaan moeten missen hier op aarde? Dat laatste kan het
lijken, maar dat is Hemelvaart niet. Hemelvaart is wel degelijk een feest van grote betekenis. Ik wil je hier drie dingen noemen
en ik hang ze op aan drie functies van Jezus (om het makkelijker te kunnen onthouden). Jezus is: Hogepriester, Profeet en
Koning.
Allereerst is Jezus Hogepriester. Een Hogepriester in het Oude Testament nam het bloed van een geslacht offerdier en spreidde
het uit over de ark. Hij presenteerde het offer aan God en deed daarmee verzoening voor de zonde van de mensen. Precies
dat gaat Jezus doen met Hemelvaart. Hij gaat God de Vader een offer aanbieden. Het offer dat Hij zelf gebracht heeft. En met
dat God de Vader Jezus als het ware verwelkomt in de hemel, weten we dat God het offer van Zijn Zoon geaccepteerd heeft.
Dat betekent dat jij, die zo diep gevallen bent door je zonde, vergeving kunt ontvangen bij Jezus! Hoewel je normaal gesproken
nooit tot God had kunnen naderen, maakt Jezus met de presentatie van Zijn offer aan God, de weg weer vrij!
Ten tweede is Jezus Profeet. Een profeet was als het ware een tussenpersoon tussen God en de mens. Een profeet bracht Gods
boodschap naar de mensen en andersom pleitte een profeet ook namens de mens bij God (zie bijvoorbeeld Numeri 14:13-20).
Jezus bracht met Zijn leven op aarde Gods boodschap van genade naar de mensen. Met en na Zijn hemelvaart pleit Jezus voor
ons bij God de Vader (1 Johannes 2:1, Romeinen 8:34). Er wordt voor je gebeden!
Ten derde is Jezus Koning. In de geloofsbelijdenis staat dat Hij aan Gods rechterhand zit (zie ook Handelingen 7:55). Dat laatste
duidt niet op een fysieke locatie, maar is een metafoor voor Zijn waardigheid en eer. Vanaf die ‘plek’ regeert Koning Jezus
de wereld. Hem loopt niets uit de hand. Ook in jouw en mijn leven niet. Als Hij daar tenminste regeren mag… Dat Jezus nu
in de hemel is, betekent niet dat God niet meer op aarde te vinden is. Met Pinksteren stuurt Hij Zijn Heilige Geest naar deze
wereld (Handelingen 2:1-13). En … als Kerk vormen wij Zijn lichaam op aarde (onder andere Romeinen 12:5, 1 Korinthe 12:27,
Kolossenzen 1:24). Hemelvaart geeft ons de opdracht om net als Jezus de boodschap van Gods genade door te geven. De
christen mag dat werk van Christus overnemen! God is op zoek naar postbodes. Heb je al gesolliciteerd? Maak je maar niet
druk over je salaris. Eens, als je door het bloed van Christus gewassen bent en je jouw taak op aarde hebt uitgevoerd, mag ook
jij ten hemel varen! Daar ontvang je je loon: een eindeloos gelukkig leven in Gods nabijheid. Wat een Werkgever!
stagiair Gerco Guijt
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Lievelingslied

Het Lievelingslied van
Antje van der Plas-Duindam
In Lievelingslied vertellen kerkleden waarom dat ene lied hen zo raakt. Dit keer is dat Antje van der PlasDuindam, werkzaam in de voormalige Smitshof.
Antje, getrouwd met Krijn, heeft twee zonen, twee schoondochters en vijf kleinkinderen. Ze is een bezige bij en helpt onder
andere via werkgroep De Ruyter mee met het uitdelen van hulpgoederen in Kosovo en Albanië. Antje: ‘Geweldig om dit te
mogen doen, maar ook schrijnend om te zien hoeveel mensen op vier uur vliegen van Nederland zo in armoede moeten
leven.’
Antje: ‘Mijn werk is ook mijn hobby. Ik werk al 33 jaar op de locatie Evertsenstraat 132 in Rijnsburg. Momenteel vanuit huis
omdat ik zelf een risicopatiënt bent. Wij bieden daar ondersteuning aan cliënten die beperkt zijn in het zelfstandig wonen.
Samen met collega Anita ben ik daar persoonlijk begeleider en voer ik de regie over negen cliënten. We doen dit samen met
veertien medewerkers. Toppers, die mij en Anita heel goed ondersteunen.’ Antje: ‘Door de coronacrisis is nu iedereen thuis
maar bezoek is niet welkom. Dit om de veelal kwetsbare cliënten, maar ook het team te beschermen tegen het virus. We zijn
blij verrast door alle aandacht die we hebben gekregen. Bloemen, kaarten, taarten, een draaiorgel, etcetera. Nee, het valt
niet mee, maar deze overweldigende belangstelling verzacht veel. Door de crisis zijn er nieuwe talenten zichtbaar geworden
in het huis zowel bij cliënten als bij de begeleiding. Daarnaast bieden veel mensen van buitenaf hulp aan in de vorm van
boodschappen doen of ze verzinnen iets waar ze de cliënten blij mee kunnen maken. We skypen en bellen, sturen kaarten en
zwaaien door het raam naar buiten. En wat doen ze het goed onze cliënten. Echt een dikke vette pluim. Mijn lied ‘Ik wens jou’
van Trinity draag ik op aan de cliënten en medewerkers van locatie Evertsenstraat 132, Rijnsburg.’
‘Ik wens jou’ van Trinity
Ik wens jou een dak boven je hoofd,
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood.
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,
dat de liefde van je leven op je wacht.
Ik wens jou vrede toe om wie je bent,
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft,
in elk van de seizoenen dat je leeft.
Ik wens jou een muur voor de wind,
een vuur voor de kou,
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.
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Ik bescherm je voor de wind en vindt voor jou een schuilplaats,
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang,
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel,
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

De Verdieping

Corona en eindtijd.
In de appjes die ik in coronatijd uit Kenia krijg, komen allerlei apocalyptische clipjes voor. Angst voor
rampen die God oordelend over de wereld uitstrooit. In een gesprek in pastorale setting in eigen kring
kwam ik verwarring tegen over alle Bijbelinterpretaties die de coronacrisis in verbinding brengen met Gods
oordelen.
En ook als je misschien minder denkt in die termen van eindtijd of apocalyptiek, de ongekende invloed van de uitbraak van een
virus op de hele wereldsamenleving roept wel allerlei vragen op hoe we dit moeten duiden. En welke plek we aan God in dit
gebeuren moeten geven. Daar heb ik zomaar geen antwoord op. Maar daar kun je tegelijk niet helemaal het zwijgen toe doen.
Zegt de Bijbel er echt iets over? Al heel gauw zul je bij het zoeken daarnaar gewaarworden dat ‘elke ketter zijn letter heeft’.
En dat je de Bijbel heel veel kunt laten zeggen. Een veelgehoorde grondlijn daarin is dat God zijn oordeel over de wereld laat
gaan en dat hij de hoogmoed en zonden van de mensen straft. En dat, voorafgaande aan de komst van de Zoon des mensen,
er rampzalige dingen gebeuren, waarin Gods stem te horen zou zijn.
Het Pinksterverhaal kan ons helpen de Bijbel te lezen. Prachtige tekenen van geluid van windvlagen, een soort vlammen
als vuurtongen op de mensen, Geestverrukking in de talen die gesproken worden. Nee, geen rampen. Geen gesel Gods in
natuurgeweld. En toch zegt Petrus met woorden van de profeet Joël: dit zijn de tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur
en rook; de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote stralende dag van de Heer komt.
Wat nu Petrus? Ik zie helemaal geen bloed en vuur en rook en duisternis! Maar Petrus zegt duidelijk: wat je ziet gebeuren op
Pinksteren, die mooie tekenen, dat zijn die tekenen die Joël noemt. Met andere woorden: Petrus hanteert daar een vrijheid
in uitleg van de komst van de dag van de Heer die totaal anders is dan die van angstaanjagende apocalyptiek, of straffende
oordeelsaankondiging.
Petrus verkondigt de vreugdevolle doorbraak van de dag des Heren. De eindtijd is al aangebroken. Die komt niet (alleen) maar
die is er nu al! En het bijzondere van die eindtijd is dat de cirkel van het geweld doorbroken is. Want dat zie je in de rest van
Handelingen 2. Petrus maakt duidelijk dat de luisteraars Jezus hebben gekruisigd. En dat dringt, nu na 50 dagen, plotseling tot
ze door. Dan vindt een prachtige omkeer plaats. Een omkeer die leidt tot de hemel op aarde, dan al! Het geweld is verdwenen.
Wat een geweld hadden ze Jezus aangedaan!
Daarom moeten we, ook in de duiding van het gebeuren waar we nu allemaal zo indringend mee geconfronteerd zijn, niet
de toevlucht nemen tot een denken dat God allerlei geweld en boosheid toedicht, maar ons realiseren dat wij de aarde, de
mensheid en God geweld aandoen en daarin niet zelden voorwaarden scheppen waarin de gebrokenheid van de schepping
zich zomaar kan vermenigvuldigen. God strooit niet een kwaadaardig virus over de wereld om die te straffen, maar wij worden
geconfronteerd met onze eigen dwaasheid dat de wereld maakbaar zou zijn.
En daartegenover klinkt op totaal nieuwe toon de stem Gods: de Liefde is sterker dan de dood. In ramp en nood gaat mijn
trouw niet ten onder. Zie, Ik ben met jullie al de dagen tot de voltooiing van de wereld. Dat is de boodschap van Pasen,
Hemelvaart, Pinksteren en Wederkomst.
ds. Philip van Wijk
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Kijken en Zingen an
moet wegga

Oplossing van de puzzel: De kroning van de koning.
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Streep de volgende woorden uit de woordzoeker:
Handelingen
Hemelvaart
Johannes (2x)
Heilige Geest
Jeruzalem
Olijfberg
twee
mannen
Jakobus
Andreas
Thomas
Bartholomeüs
Mattheüs
Judas

Jezus
doop
wolk
Petrus
Filippus
Simon

Wat heeft de zin van de overgebleven letters met Hemelvaart te maken?
……………………………………………………………………………………................……

Animatie vo

or Kids

Hemelvaart
en Pinkst
uitgelegd in
één minuuetren
https://yout
u.be/ZnGnea
pP1
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Even voorstellen

Van de bollen
naar de bloemen.
Mijn naam is Nico de Reus. Per 1 mei hoop
ik als ouderenpastor in de Protestantse
Gemeente Rijnsburg aan de slag te gaan.
Omdat u natuurlijk wilt weten wat voor vlees
u in de kuip hebt als ik bij u aanbel voor een
bezoek, hierbij wat informatie over mijzelf.
Sinds een maand ben ik met pensioen. De arbeidzame
route daarnaartoe is verlopen via vier verschillende
protestantse gemeenten waar ik predikant was, daarna via
een verzorgingshuis en tenslotte via het VU Medisch Centrum in
Amsterdam, waar ik de laatste dertien jaar als geestelijk verzorger
heb gewerkt. Toen de pensioendatum naderde ging de gedachte
steeds meer spelen om, naast de vrije tijd die ik zou krijgen, mij zo
mogelijk toch ook nog professioneel nuttig te maken op mijn vakgebied. Ik
bewaar goede herinneringen aan mijn jaren als gemeentepredikant en ik kreeg
steeds meer zin om mij als pastor binnen een kerkelijke omgeving in te zetten als
daar behoefte aan zou zijn. In Woord en Weg grasduinend stuitte ik vervolgens op de
advertentie van de Protestantse Gemeente Rijnsburg, die een ouderenpastor zoekt. En
zo is het gekomen.
Ik kijk er naar uit om de ouderen in de wijken ‘Frederiksoord en de Bloem’ en ‘Centrum en Oost’
te bezoeken en met hen in gesprek te gaan over wat hen bezighoudt. En ik wil hen pastoraal bijstaan als
het leven niet zo lief meer voor hen is. De volksmond heeft het soms
over zestig als het nieuwe veertig en over tachtig als het nieuwe zestig. Daar
zit wat in. Ik denk ook dat er veel dynamiek aanwezig is onder ouderen, al zit
het natuurlijk niet iedereen mee die op leeftijd raakt. Maar of je nu fysiek en
mentaal fit bent, of minder mobiel, of misschien zelfs voornamelijk afhankelijk
van anderen, met het klimmen der jaren kunnen zich specifieke levensvragen
aandienen. We hoeven maar naar de situatie rond het coronavirus te kijken
om te beseffen dat oudere mensen kwetsbaar kunnen zijn en dat dit vragen
oproept, zoals: ‘Hoe kom ik hier doorheen?,’ ‘Waar vind ik houvast?’ en ‘Als ik
ziek word, is er dan iemand die voor mij zorgt?’
Het is bij uitstek een tijd waarin wij elkaar nodig hebben, aan elkaar denken en
waar mogelijk elkaar opzoeken en voor elkaar bidden. Dat is ook het hoopvolle
ervan. Dat het gewone leven op een dag weer zal terugkeren. Daar houd ik het
op. Net als mijn vrouw met wie ik in de Bollenstreek, in Lisse, woon en net als
onze beide kinderen die met hun partner in het Utrechtse wonen.
De redactie van Licht vroeg mij om twee foto’s mee te sturen. De foto hierboven heeft te maken met een hobby van me. Ik
reis graag en fotografeer dan vaak. U ziet een grizzlybeer die een zalm probeert te vangen, die tegen een waterval opspringt.
Ik heb de foto gemaakt in Alaska. Deze kiek doet mij altijd denken aan een lied waarvan het refrein luidt: ‘Ga dan als de zalm
tegen de stroom in met alle razernij van je woede. Wanhoop niet, het water zal stenen breken’.
Vooral de laatste regel vind ik bemoedigend. Met die intentie - om te bemoedigen - wil ik graag aan het werk gaan en hoop ik
velen van u te ontmoeten als ik van ‘de bollen’ naar ‘de bloemen’ ga.
Hartelijke groet,
ds. Nico de Reus
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Hendrika Strijker-de Mooij

Zondag 8 maart 2020 is Hendrika (Henny) Strijker-de Mooij
overleden. Zij was de weduwe van Reinder Strijker. Henny
was 87 jaar. Al enkele jaren ging haar gezondheid achteruit
vanwege toenemende dementie. Haar man heeft haar tot
het uiterste thuis verzorgd. Moeilijk was het om haar naar
Vlietstede te moeten brengen. Vorig jaar stierf hij, eerder
dan Henny. Hij noemde haar altijd ‘hare majesteit’. Als rasechte Drent hebben ze geprobeerd in Drenthe te wonen.
Henny had te veel heimwee naar Rijnsburg. Samen hebben
zij het hier gerooid. Tijdens gesprekken kon Henny heel goed
de aandacht van zichzelf afleiden,
zodat het gesprek niet meer over
haar ging, maar over de kerk of allerlei ontwikkelingen. Ze had iets
ondeugends over zich. In haar geloof paste ‘De Heer is mijn herder’
(psalm 23) goed bij haar. Het lied
‘Jezus is de goede herder, Jezus Hij
is overal, Jezus is de goede herder.
Brengt mij veilig naar de stal’ vond
zij een prachtig lied. Daar genoot ze van. Het was mooi dat
er zoveel beeldmateriaal in foto en film beschikbaar was, zodat we tijdens het afscheid veel van haar leven voorbij zagen
komen. Zo zongen we ook het lied ‘Ik ben een koninklijk kind
door de Vader bemind’. Nu mag zij door het dal van diepe
duisternis heen de Hemelse Herder zien.
De uitvaartdienst was op vrijdag 13 maart in de aula van De
Laatste Eer, daarna is zij bij haar man begraven op de Algemene Begraafplaats. Gedenken wij de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen in onze gebeden.
ds. Arenda Haasnoot

Floris van Duijn
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Op 17 maart 2020 is vredig van ons heengegaan Floris (Floor)
van Duijn, na een dappere strijd, op de leeftijd van 75 jaar.
Hij was de man van Emmy van Duijn-van den Eijkel en woonde in de Oranjelaan. Floor heeft altijd hard gewerkt voor zijn
gezin, maar als hij thuiskwam dan was hij er voor hen. Een
zorgzame vader en lieve opa. Maar hij moest nogal eens weg
vanwege zijn ambt als ouderling of kerkrentmeester of om te
zingen bij het Hervormd Kerkkoor, waarvan hij tevens jaren eerste voorzitter was.
Floor was een man van
weinig woorden, maar
samen met zijn vrouw
had hij veel steun aan
het geloof en daarom

In memoriam

staat op de kaart: ‘Lijden zal omgezet worden in blijdschap,
want in Gods liefde is leed nimmer het laatste’. In besloten
kring heeft de uitvaart plaatsgevonden, hopend later nog
een dankdienst te houden. Tijdens het samenzijn hebben we
naar liederen geluisterd en samen gebeden. Boven de kaart
stond Psalm 121 en dat is gelezen. Een lied dat gezongen
werd als het volk optrok naar het hooggelegen Jeruzalem
om de Here te aanbidden. Het laatste stukje was altijd nog
een stevige klim. Floor vond het moeilijk deze laatste berg
te beklimmen, maar verlangde ernaar om thuis te komen. In
geloof is hij begonnen aan deze laatste klim om onderweg te
ervaren dat God je Bewaarder is en dat je samen met Hem
aankomt in de Lichtstad met de paarlen poorten en daar
door de Here welkom geheten wordt in je eeuwig thuis.
pastor Rixt de Graaf

Annie van Diggele

Op 23 maart 2020 is na een periode van afnemende gezondheid overgestoken naar het onbekende land Annie van Diggele, op de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde in de Siegenlaan.
Annie werd geboren in haar gezin als middelste van zeven
kinderen en als één van een tweeling. Ze werd moeder van
drie kinderen. En later oma van klein- en achterkleinkinderen. Dat was haar lust en haar leven. Het liefst had ze iedereen bij haar thuis om haar heen. Gastvrij, warm, liefdevol en
belangstellend naar wat de ander bezighield. Als iedereen
het naar zijn zin had, was zij tevreden. Tijdens de afscheidsdienst,
stond het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw centraal uit Johannes 4.
Deze vrouw die water komt halen
en Jezus ontmoet bij de put. Jezus
vraagt haar wat water en nadat Jezus heeft verteld van levend water
dat uit je binnenste kan vloeien,
vraagt zij Hem om dát water. Jezus heeft het over de gave
van de Heilige Geest die door het geloof voor ieder mag zijn
die in waarheid Hem daarom vraagt. Annie kende deze bron
van levend water in haar binnenste en daaruit welde dagelijks liefde en betrokkenheid op om te delen met anderen.
Ondanks haar onzekerheid over hoe het in de hemel zal zijn,
gaf ze de controle uit handen en kwam tot overgave en mag
zich welkom weten in haar eeuwig thuis. En wij blijven hier
met de woorden: ‘al wat je had, heb je ons gegeven; al ons
later is met jou.’
pastor Rixt de Graaf

Heiltje Kruger-Heemskerk

Op 24 maart 2020 is overleden mevrouw Heiltje KrugerHeemskerk. Ze werd 100 jaar. De laatste 15 jaar woonde
ze in De Vlietstede. Ze was weduwe van Gerrit Kruger. Mevrouw Kruger was een krachtige persoonlijkheid, die op de
bres stond voor haar gezin. Haar
geloof in het volbrachte werk van
de Heere Jezus stond centraal in
haar leven. In haar gezonde jaren
schreef mevrouw Kruger aan haar
kinderen een brief, waarin ze vertelde voor tijd en eeuwigheid geborgen te zijn, omdat de Heere
Jezus ook haar schuld en zonden
heeft weggedragen. Omdat ze
zelf zoveel vreugde in haar geloof vond, was haar dagelijks
gebed dat haar kinderen hun heil en zaligheid bij de Heere
zouden zoeken en vinden. Ze had een gunnend geloof. Haar
trouwtekst droeg ze altijd mee. Johannes 15, waar staat dat
de Heere Jezus zegt: ‘Zonder Mij kunt u niets doen’. Op haar
sterfbed heeft ze deze tekst nog genoemd. De gedachtenisdienst vond plaats op 28 maart. Als kern van de boodschap
was haar trouwtekst: ‘Zonder Mij kunt u niets doen’, samen
met Psalm 23, dat spreekt over Gods zorg in het leven van
mensen. ‘Al gaan we door diepe dalen, de Herder is bij ons’.
Met de haar vertrouwde lievelingsliederen was de dienst
een geheel. We wensen de familie sterkte toe bij het verwerken van het verlies. We denken hierbij ook in het bijzonder aan haar dochter Pieta die 37 jaar haar mantelzorger is
geweest. Op verzoek van de familie heeft ds. A. Christ uit
Katwijk aan Zee de dienst geleid.
ds. A. Christ

Catharina de Monyé-Leeuwenburg

Op vrijdag 27 maart 2020 heeft de Here thuisgehaald Catharina (Trien) de Monyé-Leeuwenburg op de leeftijd van
bijna 90 jaar. Zij was sinds 2007 weduwe van Albertus Adrianus de Monyé en woonde de laatste jaren in Vlietstede.
Trien werd geboren in de Brouwerstraat in het gezin Leeuwenburg als achtste van de twaalf kinderen. Er moest in het
gezin hard gewerkt worden om in het levensonderhoud te
voorzien. In 1955 trouwde zij met Ab de Monyé. Als trouwtekst krijgen zij een vers uit
Galaten mee: ‘Draagt elkanders lasten. Zo leeft
u de wet van Christus
na.’ Naar hun beste
vermogen hebben zij dit

gedaan. Zo hebben ze in het begin van hun huwelijk pleegkinderen opgevangen en aan de Vliet boven de winkel van
Wolters (en in het voormalige weeshuis) Turkse gastarbeiders gehuisvest. Daarna samen Hotel-Restaurant de Monyé
gerund. Menig dorpsgenoot heeft
daar destijds zijn huwelijk of huwelijksjubileum gevierd. Het was daar
samen met de vier kinderen hard
werken, een echt familiebedrijf.
Tijdens de dankdienst voor haar
leven reisden wij langs haar leven,
een reis langs de weg van verlangen en langs beelden van hoop.
Haar eigen herinneringen verdwenen langzaam in de mist, haar oudste herinnering bleef die
van het ouderlijk huis, daar aan de Brouwerstraat, daar waar
haar levensreis begon. Wij kijken haar nu na, maar de Vader
kijkt naar haar uit. En Hij ontvangt haar met open armen, en
zegt: ‘Welkom Thuis, Trien.’
Geschreven door de kinderen van Trien de Monyé

Jacoba Adriana Kranendonk-Sinte-Maartensdijk

28 maart 2020 overleed Coby Kranendonk op 69-jarige
leeftijd. Coby kwam 47 jaar geleden vanuit RotterdamLombardije naar Rijnsburg en trouwde met Wout die ze via
een CNV-vakantie had leren kennen. Het gezin werd uitgebreid met Anja en Sander en later
met de kleinkinderen Eva, Tara en
Ruben. Ze was een nuchter mens
die hield van duidelijkheid en kon
daarom nog wel eens zwart-wit
overkomen. Met grote zorgzaamheid stond ze om haar gezin en
familie, haar liefde uitte zich vaak
in praktische hulp. De kinderen en
kleinkinderen konden steeds bij
haar terecht en vonden bij haar een luisterend oor. Najaar
2010 werd ze gediagnosticeerd met longkanker; een operatie, chemo en bestralingen waren succesvol en opgelucht
en dankbaar aanvaardde ze de rest van haar leven als een
geschenk. In najaar 2018 ontstonden er nieuwe problemen,
ditmaal vanuit haar baarmoeder. De behandelingen hadden ditmaal een beperkt effect en uiteindelijk helemaal niet
meer. In vrede en met een diep vertrouwen is zij heengegaan. De trouwtekst was leidend, in leven en sterven: ‘Stel
uw vertrouwen op de Here Jezus, en gij zult behouden worden, gij en uw huis.’ (Hand. 16:31) Dat hebben zij en Wout
als een diepe waarheid ervaren, ze voelde zich ‘gedragen
door Uw Geest en de kracht van Uw liefde’. Dat mag ook de
nabestaanden steeds tot troost en zegen zijn.
ds. Pieter van der Ende
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Lichtvoetig
Deze column wordt geschreven door leden van de
PGR. De redactie vraagt maandelijks aan een lid
om de column te schrijven. Het thema bepaalt diegene zelf, maar hij of zij is wel gehouden aan de
doelstelling van de PGR. Wilt u benaderd worden
voor het schrijven van een column, stuur dan een
mail: redactielicht@live.nl.

Allemaal gelijk!

in onze gemeente
Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan
het lezen van de berichten over nieuw leven.
Namens de Protestantse Gemeente Rijnsburg
van harte gefeliciteerd met de geboorte van
jullie kind.

Geboren op 6 maart 2020

Jim Laros

Jongens

zoon van
Robbin Laros en
Joan Laros-Ouwehand
broertje van Luc en Sem

Geboren op 7 april 2020

Olivier van der Graaf
zoon van
Casper van der Graaf en
Hennie van der Graaf-Guyt
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broertje van Jeppe

Meisje

Geboren op 23 maart 2020

Ruby Charlotte Zomer
dochter van
Rik Zomer en
Iris Zomer-van der Spijk

We zijn allemaal naakt geboren en ook in ons
laatste hemd zitten geen zakken. Zo simpel is het,
mooier kan ik het niet maken. We zijn allemaal
gelijk.
Jezus schiep de mens naar Zijn evenbeeld. Als ik daaraan denk,
denk ik alleen maar, wat hebben wij ons eigenlijk een hoop bagage laten aanmeten! In Matteüs 6:25 staat dat je leven belangrijker is dan voedsel en kleding. God geeft je wat je nodig
hebt, Hij zorgt voor je. Het is alleen de vraag of we kunnen zien
dat het met veel minder kan dan dat we denken. En dat is dus
zo! Als er iets is wat we de afgelopen tijd hebben geleerd, is dat
het wel. Niet naar de kapper, niet gaan shoppen, niet gaan lunchen of luxe reisjes. Het kan gewoon niet! We zitten in hetzelfde schuitje en het lijkt wel of alles wat gelijker wordt getrokken.
Als ik aan het werk ben in het ziekenhuis word ik hier ook vaak
op gewezen. Iedere patiënt is zomaar in zijn nekvel gegrepen
en tot stilstand gezet. Ze moeten allemaal hun eigen weg gaan
en ik maak me geen illusies, want ik weet dat ik daar morgen
ook kan liggen. We zijn gelijk.
Als je voor een operatie moet, wordt dit ook zo helder. Je wordt
allemaal in datzelfde blauwe jasje gehesen, je make-up moet
eraf en je tanden moeten uit. Niet alleen jij, nee je buurman
ook. En of je nou rijk of arm, dik of dun, slim of geleerd bent.
Je bent gelijk.
Eind vorig jaar mocht ik op Lesbos winterjassen uitdelen op
kamp Moria. Een distributie van 15.000 jassen. Niet lullen maar
poetsen! Je hebt geen tijd om in de spiegel te kijken, en aan het
einde van de dag zie je pas dat je mascara onder, in plaats van
op je ogen zit. Maar dat maakt niet uit! Niet de mascara op,
maar de blik in je ogen is belangrijk! Het gaat niet om jou, maar
om die ander; omzien naar elkaar, een dikke jas en een dikke
glimlach! Je bent gelijk!
En zo zijn er van die situaties waarin je zo duidelijk ziet waar het
echt om gaat. Wij zijn maar zo klein, en beseffen nu weer meer
dan ooit dat we helemaal niets naar onze eigen hand kunnen
zetten. Lees je Bijbel, bid elke dag. Zoek hem op, Hij wacht op
jou. Hij houdt zo veel van jou! Sterker nog Hij houdt van iedereen. Voor Hem zijn wij allemaal gelijk!
Esther van Rhijn

Toegelicht
Handen Wapperen

Van 18 tot en met 29 mei zouden twaalf vrijwilligers van
Stichting Oekroe (Handen Wapperen) naar Oekraïne gaan,
om samen met Oekraïners een kinderopvang op te knappen
en uit te breiden. Het coronavirus heeft echter ook daar
toegeslagen. De Stichting Oekroe heeft daarom besloten
om in mei niet naar Oekraïne af te reizen. Wellicht wordt
het project verzet naar september, maar de kans is groter
dat het voorjaar 2021 wordt.

Zendingscollecte Kerk in Actie:
31 mei voor kerken in Marokko

Op 31 mei collecteren we voor kerken in Marokko. In
Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve
voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse
Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er
deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de
woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze
Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.
Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk
in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en
hulp te bieden aan migranten.

Licht

Kijk voor meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/kerkmarokko.

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 2020-2021 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 met de gegevens zoals: contactpersoon,
telefoonnummer, e-mailadres,
startdatum en locatie. Graag
zo spoedig mogelijk.

MAGAZINE

Schrijverstalent
Meelevend lid van de PGR
Iemand die plaats wil
nemen in de redactie

Zelfontplooiing
Een leuk team
Alle ruimte
Hopelijk voel jij je aangesproken en neem je
contact op met de redactie van Licht:
Mail naar redactielicht@live.nl
voor meer informatie.
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Toegelicht

Voor meer informatie:

www.protestantsrijnsburg.nl
Voor het laatste nieuws, praktische informatie en alle
activiteiten van de Protestantse Gemeente
in Rijnsburg.
Ook voor het aanmelden van
onze digitale nieuwsbrief Contact
Nu ook op facebook!

Stand van zaken ‘Groot onderhoud orgel Immanuëlkerk’
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Het mechanisch orgel in de Immanuëlkerk is ruim 50 jaar oud. Zo’n 25 jaar geleden is het instrument door de orgelbouwer
grondig schoongemaakt en is een aantal reparaties verricht. Zoals het woord mechanisch al zegt zijn alle bewegende delen in
het orgel mechanisch aan elkaar verbonden en als gevolg van vuil, slijtage en daardoor storingen, is het noodzakelijk nu groot
onderhoud uit te voeren. Op 7 januari is de firma Pels & van Leeuwen hiermee gestart. Als eerste zijn alle orgelpijpen (1.400
stuks), de klavieren (toetsen), diverse mechanische onderdelen en dergelijke meegenomen voor onderhoud, reparatie of
vernieuwing naar de werkplaats in Rosmalen. In het orgel zijn daarna vrijwel alle andere onderdelen losgehaald, gecontroleerd,
hersteld of vervangen en schoongemaakt. Door een aanpassing aan het pijpwerk is met de bestaande pijpen een extra
klankregister toegevoegd, wat een verrijking is voor het totale klankbeeld.
Gelijktijdig is in deze fase de binnenverlichting in eigen beheer uitgebreid en
vervangen door ledverlichting.
Op 2 maart is gestart met het heropbouwen van het orgel. Eerst zijn alle
basisonderdelen en bewegende delen opnieuw gemonteerd. Aansluitend is
gestart met het terugplaatsen van de orgelpijpen, die stuk voor stuk worden
gecontroleerd op klankkarakter en sterkte, in relatie tot alle andere pijpen.
Dit vereist veel vakmanschap en tijd omdat hiermee het totale klankkarakter
van het orgel wordt bepaald. Na afronding van de opbouw wordt als laatste
het orgel generaal gestemd (weer alle pijpen!), opgeleverd en weer in gebruik
genomen. Mede als gevolg van de coronacrisis zal dit nog enige tijd vergen.
Kees van Delft
Projectleider groot onderhoud orgel Immanuëlkerk

Kerkdiensten tijdens coronacrisis
Erediensten thuis volgen en collecten
De erediensten worden gehouden in de Grote Kerk op zondag
om 9.30 uur en om 17.00 uur.
De diensten zijn live te zien op KerkTV (https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events), via een link op www. protestantsrijnsburg.nl en
via de kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.
nl/#/kerken/21023).

Kerkdiensten
Zondag 3 mei
S

Zondag 10 mei
B

Veel gemeenteleden beschikken over een kastje van de Rijnsburgse Stichting Kerkradio. Zij kunnen ook live de diensten
beluisteren. Op onze website is meer informatie te vinden.
De verbondenheid met de gemeente zal zoveel mogelijk tot
uiting komen in de aanwezigheid van (maximaal twintig) gemeenteleden, die inbreng hebben in vooral de zang. In de
diensten zullen elementen van onze veelkleurigheid terugkomen in muzikale ondersteuning, liederen en opzet. De liturgie
van de diensten zal vooraf beschikbaar komen via de website,
Extra Contact en Facebook.
U kunt uw gaven voor de collecten overmaken op de bankrekening van de kerk NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van de datum
van de dienst. De overgemaakte bedragen zullen over de drie
collecten verdeeld worden. Ook kunt u gebruik maken van de
GIVT-app. De bestemmingen worden bekend gemaakt in de
liturgie en op de website.

Zondag 10 mei - via Livestream
Boeketdienst - Thema: ‘75 jaar bevrijding.’
Zondag 17 mei - via Livestream
Stilleven dienst
Zondag 24 mei - via Livestream
Studiedienst - Sefanja 3
Zondag 31 mei - via Livestream
Speciale dienst in verband met Pinksteren
Zondag 7 juni - via Livestream
Boeketdienst - Thema: ‘Geestelijke groei door meditatie.’
Heeft u / heb jij onderwerpen voor een prekenreeks?
Mail deze dan naar: egvanderwater@gmail.com

Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
ds. A. Haasnoot - m.m.v.
Marc van Starkenburg & Band

Zondag 17 mei

Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur
ds. A. Haasnoot - m.m.v.
Gerben van Delft & Band
17.00 uur
ds. Ph. van Wijk

Donderdag 21 mei - Hemelvaartsdag
Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende

Zondag 24 mei
S

Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur
ds. Ph. van Wijk
17.00 uur
ds. A. Haasnoot

Zondag 31 mei - Eerste Pinksterdag
Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur
ds. A. Haasnoot - m.m.v.
Erik de Mooij & Band
17.00 uur
dhr. J. Baan - Stagedienst
(Onder toezicht van
ds. P.J. van der Ende)

Thema’s middagdiensten
Zondag 3 mei - via Livestream
Studiedienst - Sefanja 2

Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur
ds. Ph. van Wijk
17.00 uur
ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer

Zondag 7 juni - Heilig Avondmaal
B
S
B

Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
ds. A. Haasnoot

Studiedienst
Boeketdienst

Gelegenheid tot dopen
Voorlopig zijn er geen doopdiensten, zodra duidelijk wordt
dat we weer als gemeente bij
elkaar kunnen komen zullen er
doopdiensten worden vastgesteld.
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En een wolk
nam Hem weg
Ze zien het gebeuren
Een wolk nam Hem weg
Een wolk met prachtige kleuren
Gods glorie straalt er doorheen
De wolk is een teken van Gods aanwezigheid
Een grensgebied tussen hemel en aarde
God heeft voor iedereen een plaats bereid
Dat mogen we aanvaarden
Jezus ging ons met Hemelvaart voor
Mogen wij volgen in Zijn spoor
Auteur: Riemke Koopmans
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