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

Afscheid van kerkelijk werker Gerben Bremmer:
4

‘Het geloof geeft houvast, perspectief
waarom je leeft en hoe het leven bedoeld is.’

Uitgelicht
De afgelopen twee jaar heeft Gerben Bremmer
zich ingezet in onze gemeente als pastoraal werker.
Betrokken, geïnteresseerd en opgewekt waren de
eigenschappen die hem kenmerkten in zijn werk.
Veel werk heeft Gerben mogen verzetten en hij
kijkt dan ook tevreden terug op deze periode. Nu
is het tijd voor een nieuw hoofdstuk, samen met
God. Een mooie gelegenheid voor een afscheidsinterview waarin Gerben vertelt over geliefd zijn,
gesprekken van hart tot hart en het belang van ontmoeting en omzien naar elkaar.
Je hebt onze gemeente twee jaar mogen dienen. Hoe heb
je deze periode beleefd? Hoe kijk je op deze periode terug?
‘De periode in Rijnsburg heb ik als een zeer bijzondere,
mooie tijd ervaren. Het is een tijd geweest waarin ik door
God voor een bepaalde periode op een plek werd geplaatst
en tot zegen mocht zijn. Daarbij niet vertrouwend op eigen
wijsheid, maar vertrouwend op God die weet wie Hij naar
Rijnsburg stuurt om daar de gemeente te dienen. In deze
twee jaar ben ik van de Protestantse Gemeente Rijnsburg
(PGR) gaan houden. Een veelkleurige gemeente waar je het
ene moment een gesprek kon hebben met iemand die vol
van het geloof aan het getuigen was en een moment erna
met iemand die ‘het wel geloofde’. Gesprekken van hart tot
hart heb ik gevoerd, met mensen die dat nooit eerder met
iemand hadden gedeeld.’
Wat heb je van God mogen merken in die periode?
‘Het was een uitdaging om in al die gesprekken op zoek te
gaan naar de aanwezigheid van God. De liefde van God doet
mij elke keer versteld staan, omdat mijn eigen liefde vaak
veel voorwaarden kent en snel beschadigd kan zijn. Het is
dan zo krachtig om juist jezelf geliefd te weten in alle ge-

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking acht zich
niet religieus. Geloof lijkt voor steeds meer Nederlanders
een minder belangrijke rol in hun leven te spelen. Althans,
zo lijkt het. Heb je in Rijnsburg veel ontmoetingen gehad
met niet-gelovigen? Zo ja, hoe verliepen deze ontmoetingen?
‘Ik heb verschillende ontmoetingen gehad met mensen die
niet (meer) geloven. Bij mensen thuis, in een strandtent of
tijdens een wandeling door de duinen. Tijdens deze ontmoetingen wilde ik altijd eerst goed luisteren. Waarom geloven
mensen niet (meer)? Iedereen heeft volgens zichzelf goede
redenen om wel of niet te geloven. Ik vind het belangrijk om
juist van de mens te houden als hij of zij niet gelooft. Dat
deed God ook bij mij, en dat heeft mij juist naar Hem toegetrokken. Ik kwam erachter dat ik in een open gesprek kan
vertellen waarom ik geloof. Als je oprecht geïnteresseerd
bent in de ander, is de ander vaak ook geïnteresseerd in jou.’
Wat zou je van jouw geloof willen doorgeven aan jongeren
van onze tijd?
‘Het geloof geeft houvast, perspectief waarom je leeft, hoe
het leven bedoeld is. Je weet je geliefd en je mag weten dat
aan dat geliefd zijn geen einde komt. Het laat je zien hoe
God tegen onrecht strijdt en hoe wij dat ook mogen doen.
Het geeft hoop en vertrouwen dat het leven waarvoor we
strijden, ooit realiteit wordt. Het geeft je een bril waardoor
je op een andere manier naar het leven en sterven kijkt. Het
leven van Jezus is een blauwdruk voor een perfecte wereld.’
Welke kansen liggen er voor de PGR, als je kijkt naar de
huidige maatschappij?
‘Veel mensen gaan niet meer naar de kerk, maar zijn zeker
nog wel spiritueel op zoek. Het zou mooi zijn als er open
avonden worden georganiseerd waar mensen zonder oor-

‘Als je mag ontdekken hoe Gods liefde er voor jou is,
wil je die liefde doorgeven aan de ander.’
brokenheid. Als je vervolgens mag ontdekken hoe die liefde
er voor jou is, kan het niet anders dan dat je die liefde wilt
doorgeven aan mensen in je omgeving.’
Welke activiteiten heb je tijdens je werkzame periode voor
de PGR opgezet?
‘Een groot gedeelte van mijn uren ging naar het reguliere
bezoekwerk. Daarnaast naar de maandelijkse wijkraadvergadering, het pastoresoverleg, andere bijeenkomsten en
het contact met (potentiële) werkers in de Kleipetten. Verder mocht ik in verschillende (scholen)diensten voorgaan en
heb ik, samen met Marjon van Tol, Connect toegerust op
het gebied van missionair kerk zijn. Ook ben ik betrokken
geweest bij het nadenken over het Buurtpastoraat in de wijk
Kleipetten.’

deel hun perspectief op het leven mogen delen. Waar allereerst geluisterd wordt, om vervolgens aan te sluiten
waar de ander zich begeeft. Zo raakte ik ooit in gesprek met
een vrouw waarbij ze geëmotioneerd vertelde dat ze sinds
haar jeugd met niemand meer over haar eigen spiritualiteit
praatte. Ook niet met haar man. Als kerk weten we hoe goed
het is om te delen wat ons diep van binnen drijft. Zullen we
die zegen andere mensen dan ook niet gunnen?’
We willen je onwijs bedanken voor al het werk dat je voor
onze gemeente hebt verricht. Welke boodschap wil je de
Rijnsburgers meegeven?
‘Heb de mensen in je omgeving lief, zoals God jou liefheeft.’
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Taakgroep Pastoraat

Hart-Honger
Sinds een aantal weken zijn we opnieuw grootouders geworden, deze keer van Manuel. Wat een wonder,
zo’n miniatuur mensje met kleine en andere geluidjes, altijd pakkende handjes en ogen die iedere beweging
volgen en zelfs al op je reageren. Wat een wonder, dat alles er al zit ingebakken, wat nodig is om een deel te
kunnen zijn van de groep mensen, waar hij bij hoort. Zo zijn we als mensen allemaal begonnen en bedoeld,
om tot ons recht te komen, om mens te zijn met anderen.
Dat worden we ons bewust als dat werkt en goed gaat, maar ook als het tegenzit, dus niet goed gaat. Als ons leven (opnieuw)
beperkt is, waardoor we moeite hebben om ons mens te voelen. Een nieuw begrip is daar een gevolg van: huidhonger, de
sterke behoefte om bij elkaar te zijn, elkaar aan te raken. Je wordt je pas bewust wat een vriendelijk woord, een hand, hug
of zoen betekenen als dat niet meer kan. Wanneer we geen bakkie kunnen doen, geen bezoek mogen brengen, bij een bed
durven zitten, niet met elkaar praten, zelfs niet voor de deur blijven staan. We ontdekken de kracht van deze momenten pas
als we ze missen.
Ook in de kerk missen we dat, want juist daar zijn we aan elkaar gegeven om een gemeenschap te vormen. De techniek kan
daarbij helpen, maar ontmoeting is meer dan een scherm. En gemis houdt niet op bij de kerkdeuren. Iedereen is deel van
een of meer gemeenschappen. Dat begint bij familie, maar ook op je school of werk. Zelfs in je straat, waar je net als de buren
een bewoner bent. Er zijn gelukkig veel uitzonderingen, maar genoeg mensen kennen dat gemeenschapsgevoel niet, die zijn
alleen. Wat zou het goed zijn als deze coronatijd ons daar (meer en beter) bewust van maakt. Hebben we oog voor elkaar, juist
ook in de komende weken? Als kerk willen we graag aanwezig en beschikbaar zijn, dan heb ik het niet over gebouwen, maar
over de mensen van … De Kerk -weet u nog- dat zijn jij, jullie en ik. We weten waar die gebouwen staan, maar De Kerk mogen
jij en ik zijn, dichtbij en in de buurt. En dat geldt dus ook voor niet-leden. Wie zelf huidhonger heeft, die behoefte aan contact
en relatie, weet dat dat dus ook voor anderen geldt, voor iedereen eigenlijk. Wil je voor hen oog hebben en beschikbaar zijn?
Wacht dan niet op anderen, die dat op poten zetten. Het is zo eenvoudig, dat het haast te simpel lijkt:
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• Als je een fietstochtje of een wandeling
maakt, stop bij iedereen die je kent om even
te praten, te vragen hoe het gaat. Misschien
is het al een tijd geleden, dat jij of die ander
dat kon.
• Vraag iemand om samen een stukje met
je te wandelen. Wie niet fietst of loopt, kan
een ander bellen of doet een kaart in de
bus.
• Dapperen gaan gewoon langs (bij droog
weer), bellen aan en vragen hoe het gaat.
• Maak een pot/schaaltje met lekkers,
geef het bij iemand af en vraag of zij/
hij dat ook voor een ander wil doen.
• Bekijk samen met iemand een onlinekerkdienst.
• Nodig iemand uit om te komen eten.
Op deze manier worden we een ‘Kerk in de
buurt’. Door op elkaar te letten gaan we ook
ontdekken dat het niet aan de oppervlakte
blijft. Het gaat dieper, dieper dan je huid,
het is een zaak van je hart.
Taakgroep Pastoraat,
André Siezenga

Lievelingslied

Lievingslied van Wilco en José Korts
In Lievelingslied vertellen kerkleden waarom dat ene lied hen zo raakt. Dit keer zijn dat
Wilco en José Korts. Ze zijn getrouwd en rijk gezegend met drie, nee eigenlijk vijf kinderen,
twee zonen, een dochter, een schoonzoon en schoondochter. Begin december hopen ze
voor het eerst opa en oma te worden.
Wilco en José zijn geen onbekenden binnen de Protestantse Gemeente Rijnsburg. José hield zich
jarenlang bezig met jeugdwerk, maar ook evangelisatiewerk. Ze was daarnaast dienstleider en ouderling.
Momenteel houdt ze zich onder andere bezig met een bijbelstudie- en groeigroep, een vrouwenclub
via IWAK en ze is contactpersoon in de straat. Wilco was al jong ouderling maar ook voorzitter van de
taakgroep Apostolaat. Hij is nu opnieuw ouderling in de wijk Kleipetten.
José werkt op de Oranje Nassauschool. Door de coronacrisis veranderde haar werk enorm. De school
ging dicht en kinderen kregen in eerste instantie werk mee naar huis. Later kwamen er de lessen online
en daarna halve klassen en veel thuiswerk. José: ’Gelukkig mogen de kinderen nu allemaal weer naar
school. Het contact met de kinderen is immers een mooi deel van ons werk. De kinderen komen zoveel
mogelijk via verschillende deuren de school in en moeten regelmatig hun handen wassen. Als we wat
langer met een kind aan de slag gaan, zetten we een plastic scherm tussen ons in. Tegenwoordig zijn er
wel bijna dagelijks kinderen afwezig in verband met een coronabesmetting. Heel anders verlopen nu ook
de gespreksavonden. We spreken nu met de ouders via het beeldscherm over hun kind.’
Ook Wilco’s werk veranderde door corona. Wilco: ’Voor Kerk in Actie organiseerde ik concerten en
evenementen. Op maar liefst 280 concerten hield ik een praatje voor de projecten van Kerk in Actie en
probeerde zo donateurs te werven. Ieder weekend weg. In maart kwamen mijn werkzaamheden stil te
liggen. Gelukkig zijn ze onlangs weer opgestart. Op dit moment ben ik bezig met het opzetten van een
landelijke collecte. Daarnaast zijn we bezig met The Passion. We willen plaatselijke kerken erbij betrekken.
Kerken kunnen zich inschrijven voor een eigen Passion in hun woonplaats, waarbij we de stoet laten
eindigen in de kerk. Het lijkt mij geweldig om via deze manier mensen met de paasboodschap in aanraking
te laten komen.’
Wilco en José hebben apart van elkaar maar ook samen
een Lievelingslied. Dat gezamenlijke lied is: ‘U geeft rust’.
Het lied is uitgevoerd door mensen uit verschillende
kerkelijke richtingen. Een prachtig getuigenis van
saamhorigheid in christelijk Nederland. Wilco en José: ‘We
gaan een bijzondere kerstperiode tegemoet en wij hopen
dat juist in deze tijd velen gericht mogen zijn op de ander.
Zoveel mensen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn. Laat
zo je (Zijn) licht schijnen onder de mensen. Wij kunnen
het verschil maken door Hem voor de ander. Gezegende
Kerstdagen.’
U geeft rust
U geeft rust, In mijn ziel.
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
De video van het lied is te vinden op: www.youtube.nl
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Het Licht op...

Nieuwe oogst
‘U maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar U niet hebt geplant’ (Matteüs 25: 24)
Zondag 8 november zat ik thuis op de bank onder het gehoor van collega Van der Ende. Hij preekte uit
Matteüs 25 en verraste mij met de uitleg van gegeven talenten, en over de mildheid van het oordeel van
Jezus. Het hierboven genoemde vers bleef bij mij haken en zo bouw ik verder op de uitstekende ondergrond
van genoemde collega.
Als wij nu eens deze tekst niet lezen zoals de man uit de gelijkenis, die daarbij de Heer ‘streng’ noemt, maar met nieuwe ogen,
dan schept dit woord een heerlijk perspectief. Stel je voor dat de HEER inderdaad zelfs op plaatsen oogst, waar Hij niet gezaaid
heeft! In Jesaja 65 staat dit zelfs: ‘… al zoeken ze Mij niet, toch laat Ik me vinden.’ Dit woord van de HEER staat daar in een
perspectief van een volk, dat tegen de wil van God in gaat, dat Zijn uitgestoken hand van genade niet wil aanpakken. En toch
zegt de HEER daar Zich te willen laten vinden, zelfs waar niet gezocht wordt.
Zo dit woord te lezen schept werkelijk ademruimte. Het schept ruimte om te zien dat Gods Heilige Geest op zo veel meer
plaatsen werkt dan wij binnen de kerk soms denken. Te gemakkelijk maken we wel onderscheid tussen gelovig en niet gelovig,
kerkelijk en daarbuiten. God heeft ieder mensenkind geschapen en houdt van elk. Ieder mens is er een om van te houden op
deze aarde. De Geest van God zweeft over de aarde waardoor er nieuw leven ontluiken kan. Deze leven scheppende Geest
is er op uit om op tal van plaatsen waar je het wellicht niet zou denken, leven te wekken. Gods Geest is al veel verder dan de
plaats waar wij ons nog bevinden.
Het is wel bekend geworden, dat God mij een droom gaf die de richting naar Rijnsburg aangaf, waarbij een tekst uit het boek
Hosea klonk: ‘Zaai rechtvaardig! Oogst met liefde! Ontgin nieuw land!’ Als het nieuwe land nu eens is, dat wij meer en meer
buiten de kerkmuren liefde niet alleen zaaien, maar ook oogsten. Een ervaren evangelist sprak in zelfreflectie: ‘Ik heb geleerd
dat God in de eerste plaats van mij vraagt dat ik een goede buurman ben.’ In deze spiegel zie ik mijzelf: ben ik een goede
buur? Sta ik klaar om te helpen als de auto niet start van mijn buur? Leef ik werkelijk mee bij verdriet of zorg en doe ik wat
mijn hand vindt om te doen? Pas dan, als ik daadwerkelijk een goede buur ben op wie je aan kunt, pas dan zal een woord over
Gods liefde rijmen in een gesprek. Waar ik een onbekende ben, kan een goed gesprek over de diepere dingen van het leven
nauwelijks landen. Waar ik echter een geschikt iemand blijk te zijn, daar kan een gesprek van hart tot hart ruimte bieden voor
een oprechte vraag van mijn buurman: waarom geloof jij dan in God?
In toenemende mate ontdek ik dat mens zijn naar het beeld van God in de eerste plaats is wat je doet in plaats van wat je zegt.
‘Love is something you do’, toch?! In de ruimte die daar ontstaat is er in Gods naam een nieuwe oogst!
Vriendelijke groet,
ds. Piet Rozeboom
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Licht op het verleden

Hans Peursum
vertelt zijn verhaal
Geloven in God is iets wat we met elkaar mogen belijden,
beleven en delen. Wij kunnen alleen ervaren wat God doet,
wanneer we Hem ontmoeten waar Hij is: in de gemeenschap
van Zijn volk, in authentieke relaties. Elke generatie heeft
met zijn leeftijdsgenoten een andere tijdsgeest gekend. Een
andere ervaring waarin men opgroeit met het christelijk geloof. Wat kregen Rijnsburgers van huis uit mee
over God en het geloof en waar staan ze nu? Dit keer het verhaal van Hans Peursum.
U bent voor veel Rijnsburgers een oude bekende. U heeft ruim dertig jaar een eigen kapperszaak gehad. U groeide op in een
tijd waarin het geloof een vanzelfsprekendheid was en je verplicht naar de kerk moest. Hoe heeft u die periode ervaren?
‘Enerzijds goed, anderzijds niet goed. Ik moest van mijn ouders mee naar de kerk. Dat was verplicht. Ik mocht niet zelf bepalen
hoe ik mijn zondag invulde. Ook ging ik naar de zondagsschool, waar ik les kreeg van de oude Maarten van Egmond. Hij werd
altijd gekscherend Maarten Luther genoemd, naar de beroemde Duitse theoloog uit de 16e eeuw, omdat hij er niet voor
terugdeinsde zijn mening te geven. Ik weet nog goed dat hij, tijdens een kerkdienst, heel gedurfd voor die tijd, furieus werd
over het besluit dat hij moest stoppen met de zondagsschool vanwege zijn leeftijd.’
Waarin heeft uw kerkelijke opvoeding u gevormd?
‘Het heeft mij gevormd als christen, hetzij meer in culturele zin dan in geestelijke zin. Ik ben in de Gereformeerde traditie
opgevoed. Dat laat je niet los. Dat maakt je tot de persoon die je voor de rest van je leven bent. Maar het ging alleen om
regels. Het was een ritueel dat je uitvoerde en verder stond je niet stil bij wie God werkelijk voor je kan zijn. Een persoonlijk
geloof in God, daarover prediken, dat ontbrak sterk in de Rijnsburgse Gereformeerde kerk.’
Toch staat u bij menig Rijnsburger bekend als een persoon die hartstochtelijk kan preken over de liefde van God.
Hoe is dat zo gekomen?
‘In de jaren ‘70 wilde ik bijbelstudie geven aan de jongeren,
maar ik had daar geen ervaring in. Via een kerklid kwam ik
in contact met de Friese evangelist Auke Lemstra. Hij gaf
in Leiden bijbelstudie aan studenten. Ik nam contact op
om kennis te maken. Die kennismaking was heel bijzonder:
Auke stelde mij zeer indringende vragen. Zoals de vraag of
ik Jezus persoonlijk kende. Ik begreep in eerste instantie de
bedoeling van deze vraag niet, maar Auke leerde mij inzien
dat we als christenen moeten getuigen van Jezus’ offer. Dat
vraagt om een persoonlijke relatie met Hem. Het heeft mijn
leven voorgoed veranderd en sindsdien leef ik elke dag met
Hem en getuig ik van Hem.’
Is er een boodschap die u de Rijnsburgers wilt meegeven?
‘We moeten onze gaven, door God gegeven, inzetten als
rentmeesters. Een rentmeester is iemand die zowel zijn
gaven inzet én uitbreidt. Sommige mensen lijken hun gaven
in te zetten als parkeerwachters. Ze bezitten het, maar doen
er niks mee. Maar God wil juist dat wij als rentmeesters
onze gaven inzetten en uitbreiden ten behoeve van Zijn
koninkrijk. Laten we dat blijven doen. En als je het nog niet
hebt gedaan? Wacht niet langer en begin!’
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De Verdieping

Missionair
In de visie van onze kerk staat: ‘Wij streven er naar een missionaire gemeente te zijn.’
Soms roept het woord missionair activisme of het verliezen van identiteit op. Het woord missionair is afgeleid van het Latijnse
woord ‘mittere’ (zenden) en ‘missio’ (zending), die afgeleid zijn van het Griekse woord ‘apostellein’ (zenden), waar het woord
apostel (gezondene) ook vandaan komt. Missionair heeft alles te maken met de missie van God (Missio Dei) en de mensen die
Hij zendt om mee te helpen aan Gods missie om de gehele schepping te verlossen en deze te herstellen naar Gods (originele)
plan. Het is de taak van elke plaatselijke kerk om te zoeken wat deze missie voor hen betekent om daar vervolgens aan deel
te nemen.
Hierbij richt ze zich op drie relaties:
1.
Met God
2.
Met elkaar als kerk
3.
Met de wereld
Wanneer de kerk zich alleen richt op de relatie met de wereld, toont de kerk geen verschil met een seculiere
liefdadigheidsorganisatie. Richt men zich alleen op de relatie met God, dan maakt dat het tot een vage individuele spiritualiteit.
De weg naar God loopt dood als de kerk de armen vergeet. Wanneer de kerk zich alleen richt op de relatie met elkaar,
verandert het in een gesloten vriendenkring.
Wanneer de kerk zich richt op de relatie met de wereld, is het belangrijk om contactmomenten te zoeken om de ander te leren
kennen. Ontdekken wat de ander (niet) gelooft. Door deze relatie leert de kerk de taal spreken van de ander en is zich bewust
wat ‘kerktaal’ oproept. Een tijd geleden mocht ik in een open gesprek een vrouw het Evangelie uitleggen, nadat zij uitgelegd
had wat zij (niet) gelooft. Ze vond het mooi, maar begreep onder andere niet waarom Jezus eerst moest sterven zodat God
kon vergeven. Kon God dat niet doen zonder Jezus dood? Deze gesprekken maken de kerk rijker. Als zowel het Evangelie, als
zichzelf en de ander serieus wordt genomen. Wanneer je het Evangelie kan uitleggen, word je je meer bewust van de waarde
van het Evangelie. En ja, die gesprekken zijn soms best confronterend, maar leerzaam. Het helpt om terug te keren naar de
kern van het Evangelie en de missie van de kerk, Gods missie. Het Nieuwe Testament zelf is een van de vele voorbeelden
waarin God aansluiting zoekt bij de wereld. De woorden van de Evangeliën zijn immers opgeschreven in het Grieks en niet
in het Hebreeuws, zoals Jezus gesproken heeft. Hiernaast worden Griekse woorden geleend als ‘logos’ en ‘kurios’, die in de
Griekse context een andere betekenis hadden. Paulus gebruikt in Handelingen 17 een standbeeld van de onbekende God en
gedichten van Griekse filosofen om aansluiting te vinden. Sommige mensen zijn bang voor het zoeken van deze aansluiting
met de wereld voor syncretisme (een worden met de wereld, waarbij eigen identiteit verloren wordt). Om de eigen identiteit
niet te verliezen, zijn de eerdergenoemde relaties in dit proces onmisbaar. Echter laten we ons niet leiden door angst, maar
door Jezus en de Heilige Geest. Jezus geeft ons het voorbeeld in Zijn incarnatie. (van God naar mens) Met Kerst is Jezus naar de
wereld toegegaan waarbij Hij gelijk werd aan de mens. Hij bracht hen in relatie met God waarbij Hij enerzijds de omliggende
cultuur lief had en omarmde en anderzijds zich verzette tegen het onrecht in die cultuur.
pastor Gerben Bremmer
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(Boekentip: Centrum Kerk, Tim Keller & De Bijbelse Missie, Christopher J.H. Wright)

Beroepingscommissie

Evaluatie Beroepingscommissie
De beroepingsprocedure voor de vacatures in Westerhaghe & de Hoek en Kleipetten is inmiddels afgesloten
met positief resultaat. Graag willen wij u meenemen in onze ervaringen en bevindingen over deze periode.
Over enkele delen in het traject was u al ingelicht, zoals het advies omtrent ds. Overeem, ds. Vroomans
en ds. Rozenboom of de sollicitatie van ds. de Graaf. We vertellen u eerst iets over de aard van het werk,
daarna over de terugblik en wat we daarvan mee willen nemen naar toekomstige procedures.
Het beroepingswerk kan de gemeente zien of ervaren als een proces achter de schermen. Dat is het natuurlijk ook. De
geheimhouding is bedoeld om de kandidaat én de gemeente te beschermen tegen onrust, opdat zowel de predikant als
de commissie zich kunnen concentreren op de twee belangrijkste vragen, namelijk roeping en ‘plaatsing’. De roeping gaat
in op de verbinding met God. De gemeente zoekt een herder, leraar, toeruster, priester, profeet, etcetera die het ambt
toevertrouwd wordt. Iemand die is vrijgesteld om mensen, ook van buiten de gemeente, te vergezellen. Een werknemer ook,
maar niet alleen in de zakelijke vorm van het woord.
De predikant moet zich hierin herkennen, gesteund
voelen, eventueel de roeping ook als zodanig fysiek
ervaren. Een roep om op een andere wijze deel
te nemen aan Gods plan. U begrijpt dat een groot
deel van de gesprekken juist hierover gaat. Deze
gesprekken zijn op basis van het beleidsplan en het
profiel dat de commissie meegekregen heeft vanuit
de Kerkenraad.
Daarnaast en even belangrijk is de ‘plaatsing’. We
verwachten van de dominee dat hij of zij, zijn of haar
leven aanpast en bij ons komt wonen en werken.
Daar horen eisen en verwachtingen bij. Heel simpel
gezegd en geschreven: als de predikant en aanhang
volop gebruik maken van het openbaar vervoer,
is een bushalte in de buurt wel zo prettig. Dit zijn
gelukkig aspecten waar je vaak uit kunt komen, maar
wat het natuurlijk niet minder belangrijk maakt om
te bespreken. Een stuk pragmatischer, dat zeker,
maar wellicht net zo bepalend in het besluit van
een dominee. De plaatsing wordt bepaald door vele
factoren, deze kunnen we niet vatten in een paar
woorden. Maar u begrijpt vast de strekking van het
verhaal.
Nu onze taak er op zit, is het goed om terug te kijken en te evalueren. De samenstelling van de commissie was goed als
gekeken wordt naar de verdeling wijken, man/vrouw, leeftijd, beleving van het geloof, etcetera. Wij zijn ook biddend en in
afhankelijkheid van God op pad gegaan. Dit heeft bij ons altijd voorop gestaan. Het vertrouwen hebben dat God ons en een
toekomstig predikant aan elkaar koppelt. Dat we steeds gezocht hebben naar een unanieme voordracht en dat het vooral ook
heel plezierig was met elkaar. Verder is dankbaar gebruik gemaakt van de hulpmiddelen die zijn geboden vanuit de PKN. Binnen
de commissie zijn afspraken gemaakt en gevolgd over hoe men omgaat met mogelijke kandidaten, elkaar, taakverdelingen en
hoe besluiten worden genomen. Er zijn ook leerpunten. De commissie had eerder gebruik moeten maken van andere kanalen
om mogelijke kandidaten te ontmoeten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie en de aangeboden lijst vanuit
de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Verder is het belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden, zelfs of juist als er
niets concreets te melden valt. Omdat er een lange periode nodig is geweest, is het goed om te zorgen dat gemeenteleden
weten dat het beroepingswerk loopt.
Johan Haasnoot, voorzitter beroepingscommissie
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te leiden.
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Samen lezen:

Lucas 2:1-21

Interview

Lichtvoetig

WhatsApp gesprek
met Jan van der Meij

Creatief

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 Jan van der Meij geïnterviewd, hij is 20 jaar oud en
studeert Finance & Control aan Hogeschool Inholland.
.
Redactie Licht
Hoe zou je jezelf omschrijven?
Ik zou mijzelf omschrijven als iemand die
houdt van ordelijkheid en zorgvuldigheid, die
competitief is en die altijd bezig is met van alles.
Daarnaast houd ik ervan zoveel mogelijk goede
vrienden te maken. (en te houden) Waar ik niet
tegen kan, is voedselverspilling en irritante
geluiden zonder dat ik weet wat de oorzaak is.

Redactie Licht
Wat zou je nog willen leren en waarom?

Ik ben altijd al onwijs geïnteresseerd geweest
in de Spaanse taal. Sinds 3 jaar probeer ik
deze daarom langzamerhand onder de knie te
krijgen. Het zou mij namelijk geweldig lijken als
ik deze taal vloeiend zou kunnen spreken.
Redactie Licht
Wat is je favoriete christelijke lied?
Ik heb niet perse een favoriet lied, maar ik vind
Trinity wel een onwijs leuke band om naar te
luisteren.
Redactie Licht
Het is bijna Kerst, wat vind jij het mooiste
aan dit feest?
Het mooiste aan Kerst vind ik dat iedereen
samenkomt om samen een goede tijd te hebben
en om stil te staan bij de geboorte van Jezus.

Ik vind december de gezelligste maand
van het jaar. Sinterklaas is in het land, de
kerstboom staat in de woonkamer en De
Hoftuin (waar wij boven wonen) hangt
vol lichtjes. Gezelligheid tijdens de lange
donkere dagen.
Toch zal dit voor veel mensen misschien de eerste
keer zijn dat ze niet met familie en vrienden samen kunnen zijn. Voor ons betekent dat: niet gezellig knus bij elkaar bij de openhaard. Geen mensen die spontaan aanwaaien bij het kerstdiner bij
mijn ouders. Geen reis naar de andere kant van
het land om de schoonfamilie bij elkaar te krijgen
voor de gezellige dagen.
Het coronavirus gooit alles in de war. We zitten
thuis, maar is dat wel zo
erg? Ik merk de laatste jaren dat kerst steeds commerciëler wordt. Alles
draait om het kopen van
het mooiste cadeau voor
je geliefde, het lekkerste
eten op tafel zetten met
een mooi glas wijn. Maar
daar gaat het kerstfeest
niet om, toch?
Dit jaar, in plaats van geleefd worden tijdens de
kerstdagen, kunnen we ons focussen op waar het
echt om draait: de geboorte van Jezus. Laten we
dit jaar het kerstverhaal levend maken! Maar hoe
kunnen we dat doen als we allemaal thuis zitten?
Wees creatief, bijvoorbeeld met videobellen. Kijk
allemaal dezelfde kerkdienst en praat hier online
met elkaar over na. Laat ieder deel van de familie
online een deel van het kerstverhaal voorlezen.
Beeld het kerstverhaal uit in een toneelstuk opgevoerd door verschillende delen van de familie- of
vriendengroep. Wees niet bang om voor jezelf op
te komen, vraag of mensen met u/jou kerst willen
vieren, al dan niet online. Jozef en Maria hebben
ook vaak aan moeten kloppen om uiteindelijk onderdak te vinden. Ik wens u/jou creatieve, gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.
Ilse van Beelen-Post
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Bingokerstverhaal
Met onderstaand verhaal, kunt u of jij bingo spelen. Haal bingoblaadjes tevoorschijn
of schrijf zelf een aantal cijfers van 1 tot 75 op een blaadje en aan de slag maar. Ik
heb geprobeerd het kerstverhaal goed weer te geven, maar natuurlijk zijn vrijwel
alle cijfers bedacht en niet op onze Bijbelse waarheid gebaseerd. Desalniettemin
hoop ik dat u of jij met dit bingoverhaal een leuk spel kunt spelen en tegelijkertijd
zich kunt verwonderen over het grote Wonder dat voor ons naar de aarde kwam.
Voor de echte fanaten ben ik bereid om het Word document op te sturen. Even
wat cijfers verplaatsen en het spel is weer spannend.
Veel plezier en gezegende dagen met elkaar namens de gehele redactie van Licht.
Barbara van der Meij, e-mail: janbarveilingkade@gmail.com
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Heel lang geleden, geen 10, geen 20, nee zelfs langer dan
75 jaar geleden was er 1 meisje. Zij heette Maria, een naam
met 5 letters. Maria was verliefd. Ze had wel 74 vlinders in
haar buik. 7 dagen in de week wachtte ze op haar vriendje
Jozef. Jozef was een timmerman en hij maakte stoelen met
4 poten, krukjes met 2 poten en wel 64 spijkers gebruikte
hij op een dag, waar hij 54 keer op sloeg met zijn hamer. Hij
maakte lange tafels waar je met 12 of 14 mensen aan kon
zitten. Na een lange dag waar 69 zweetdruppels in zijn nek
gleden, was hij blij om naar Maria te gaan. Maria had al 28
keer naar buiten gekeken, want ze had bijzonder nieuws.
Een paar dagen geleden toen ze net alle 13 treden van de
trap had afgestoft werd het ineens heel licht. Het leek of er
wel 15 zonnen tegelijk in haar ogen schenen. Er stond een
engel die vertelde haar groot nieuws. Maria klapperde 30
keer met haar oren en kneep 21 keer in haar arm om zeker
te weten dat ze niet droomde. Na 19 keer ‘au’ zeggen, de
laatste keren kneep ze niet zo hard, wist ze zeker dat het
echt zo was. De engel vertelde dat hij door God gezonden
was. Hij vertelde ontzettend groot nieuws, dat had ze de
afgelopen 16 jaar nog nooit gehoord. Hij vertelde dat Maria
een kindje zou krijgen. Dan heb je 38 weken een baby in je
buik. Die baby was de Zoon van God. Hij kwam op de aarde
om voor de mensen te zorgen. Niet voor 50, niet voor 60,
nee ook niet voor 70 mensen, maar voor iedereen!
Maria was nu blij met het nieuws, maar vond het ook best
spannend om het Jozef te vertellen. Misschien zou hij wel
denken dat ze niet alleen aan hem wel 40 kusjes op een dag
gaf, maar dat ze ook voor een andere jongen 73 vlinders
in haar buik had, maar dat was niet zo. Nu was Jozef bijna
bij haar, ze kon hem al zien. Nog 72 stappen, nog 63, nog
47 en binnen 18 tellen stond Jozef bij haar. Maria haalde
8 keer diep adem en vertelde toen het hele verhaal aan
Jozef. Jozef bleef 36 tellen stil en antwoordde toen dat
hij er even over na moest denken. Die avond lag Jozef in

gedachten in zijn bed. Hij dacht dat Maria wel 49 vlinders
voor een ander moest hebben en die jongen ook al vast wel
71 kusjes had gegeven, want hij wist voor 58 en 42 procent
zeker dat hij niet de vader van het kindje was. Gelukkig viel
hij na 53 minuten piekeren in slaap en in zijn droom kwam
de engel ook bij Jozef en legde hem uit, dat Maria alle 66 of
55 vlinders in haar buik alleen maar voor hem voelde. Jozef
begreep nu dat hij ook een taak had. Hij ging naar Maria en
vertelde dat hij goed voor haar ging zorgen.
In die tijd was er een keizer die Augustus heette. Hij wilde
weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. Soms werd er
gezegd dat er 59 families in een dorp woonden, dan waren
het er weer 57 en soms vertelde iemand dat er 31 mensen bij
die ene familie hoorden, maar 34 zou ook kunnen. De keizer
wilde het echt weten. Hij stuurde daarom 29 boodschappers
(of waren het er nou 39?) naar alle windstreken en vertelde
dat iedereen zich moest laten inschrijven in de plaats waar
hij vandaan kwam.
Zo kwam het dat ook Jozef en Maria op reis moesten. Jozef
tilde de tassen van 23 en 24 kilo en samen gingen ze naar
Bethlehem. Op reis kwamen ze veel meer mensen tegen.
Soms alleen en soms hele families van 11 of zelfs van 22
mensen. Iedereen was op reis. Je begrijpt dat het best lastig
zou worden om een bed te vinden. Jozef klopte bij iedere
herberg aan: ‘Heeft u een plekje voor ons?’ De deur werd
vaak gelijk dicht gedaan. De ene herbergier had al 48 gasten,
de volgende 67 en bij weer een ander lagen er al 25 mensen
op een kleedje op de grond. Nergens was een plekje voor
Maria en het kindje in haar buik. Na 37 kloppen op 33
deuren was er eindelijk iemand die zag dat Maria echt niet
buiten kon slapen en hij nam hen 65 stappen mee naar een
dierenverblijf. De 35 schapen en 17 geiten waren daar nu
toch niet. In het stalletje lagen wel 43 balen stro en Jozef
maakte van 27 stuks een lekker plekje voor Maria.
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Die nacht onder een sterrenhemel met wel 41, nee 51 of
waren het nou 61 sterren, werd Jezus geboren. Een klein
jongetje dat uit de hemel was gezonden om ons te redden.
In die stal kwamen mensen op bezoek. Eerst kwamen er 6
of 9 herders met 44 of 52, nee wel 68 schapen. Zij vertelden
dat ze een groot koor van engelen hadden horen zingen.
Wel 26 of 46 of misschien wel 56 engelen zongen ‘Ere zij
God’. Ook kwamen er 3 wijzen uit het oosten. Ze hadden
grote tassen bij zich die misschien wel 45 kilo wogen. In die

tassen zaten geschenken voor Jezus. Ze vertelden dat ze het
eerst niet wilden geloven, maar na wel 32 keer uitrekenen,
wisten ze zeker dat er een bijzonder kind geboren moest
zijn. Daarom waren ze wel 62 dagen onderweg geweest om
Hem te zien.

Geef nu digitaal uw toezeg

ging voor 2021 door op ww

w.protestantsrijnsburg.nl

Zo werkt het:
Ga naar www.protestantsrijnsburg.nl
en klik op het logo van de actie Kerkbalans
Vul uw persoonlijke gegevens in.
1. Uw registratienummer staat boven uw adresgegevens op
de adresdrager van PostNL of klik op de rode regel om uw
registratienummer aan te vragen. U krijgt dan een email
met uw nummer. Klik op aanmelden.

1

Uw Toezegging Kerkbalans 2021
2. Vul uw toezegging kerkbalans 2021 in.
3. Bepaal uw aantal termijnen door de maanden
aan te vinken.
4. Kies hoe u wilt betalen.
5. Vul bankgegevens in en andere
persoonlijke gegevens.
6. Klik op bevestigen.
U krijgt een bevestiging van uw toezegging
kerkbalans 2021 via email toegestuurd voor
uw eigen administratie.
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Vanaf nu heeft u tot half januari de tijd om uw
toezegging door te geven. Doet u dit niet dan
zullen we u eind januari een papieren
toezeggingsformulier bezorgen.

2
3
4
5

6
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Rijnsburg
Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg
Telefoon: 071-2035013
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Cees Binnendijk

Op 7 oktober 2020 is op 53-jarige leeftijd Cees Binnendijk
overleden. Cees was vanaf die woensdag vermist. Grootschalige zoekacties werden georganiseerd, maar pas na lange onzekere dagen werd hij gevonden. Cees was een lieve
man. Een warm liefdevol hart klopte bij hem voor zijn gezin,
familie, vrienden en op zijn werk was hij geliefd. Cees was de
trotse vader van Matheus, Aron, Emma en Dirk en de grote
liefde van Marjolein. Veel van onze gemeenteleden zullen
Cees kennen als een van de draaiende krachten achter de
rommelmarkt. Samen met zijn neven en andere vrijwilligers
wist hij altijd weer een geslaagde
markt te organiseren met ieder
jaar een hoge opbrengst voor het
jeugdproject. Wat veel mensen
niet weten, was dat hij thuis ook zo
zorgzaam en vol aandacht de dingen organiseerde. Zijn drie oudste
volwassen kinderen kijken terug
op een jeugd vol liefde en aandacht. Schooltripjes naar het bos?
Cees wilde wel rijden. Allemaal blijven eten? Cees kookte
graag. Ook nu ze niet meer thuis woonden, waren ze altijd
welkom in hun ouderlijk huis, waar Cees inmiddels woonde
met zijn vrouw Marjolein en hun driejarige Dirk. Cees werkte
de laatste jaren veel thuis om ook voor Dirk de zorgzame vader te kunnen zijn, die hij was. Samen met Marjolein genoot
hij van het lege en ook weer gevulde nest. Heerlijk samen
om de tafel met wat lekker eten, goed gezelschap of gewoon
met zijn tweetjes. Cees genoot van het leven. Nu moeten
zijn gezin, familie en vrienden door zonder Cees. We wensen
hen veel sterkte.

Gerrie Bos-van Egmond

Op 26 oktober 2020 heeft de Here thuisgehaald (Gerritje)
Gerrie Bos-van Egmond op de leeftijd van 97 jaar. Zij was de
weduwe van Jan Bos en verbleef
het laatste jaar in De Vlietstede.
Gerrie werd geboren in Rijnsburg.
Tijdens de oorlog ging ze als verpleegkundige en operatieassistente in het Burgerziekenhuis in
Amsterdam werken. Door haar huwelijk moest ze, zoals gebruikelijk
in die tijd, stoppen met werken. Dit
bewoog haar ertoe om voor zichzelf te beginnen als pedicure aan huis. Hun huwelijk werd
niet gezegend met kinderen. Samen vonden ze een alternatieve invulling, door de weekenden op de Veluwe door te

In memoriam

brengen. Na hun pensionering vestigden zij zich permanent
in Voorthuizen. Toen ze ouder werden en zorg nodig hadden,
zijn ze terug naar Rijnsburg gekomen, zodat de Rijnsburgse
familie hen kon helpen waar nodig. In de dankdienst voor
haar leven stond Psalm 73 centraal. ‘Bij God te zijn is mijn
enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER’ (vers
28) stond boven de rouwkaart samen met een aantal verzen uit Psalm 33, waaruit de trouwtekst van Jan en Gerrie
kwam. Door haar hele leven heen heeft Gerrie steun gehad
aan haar geloof en vond haar leven met God de ware rijkdom. Haar hart was altijd op God gericht. ‘Een weg geplaveid
met schietgebedjes’ zoals ze zelf zei. Het oog van de Here is
op wie Hem vrezen en aan het einde van de levensreis mag
de zekerheid zijn: U zult mij opnemen in uw heerlijkheid.
Welkom Thuis!
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Grietje Annie Passchier-van Rhee

Op 28 oktober 2020 overleed plotseling mevrouw Grietje
Annie van Rhee, roepnaam Greet. Zij was ruim 54 jaar getrouwd met Freek Passchier en woonde aan de Esdoornlaan.
Zij werd 77 jaar. In de tijd dat ik predikant was in Rijnsburg,
hebben wij veel contact gehad met de familie Passchier.
Greet was vroeger zeer betrokken bij het kerkenwerk, met
name met de ouderen in De Vlietstede. Zij was, samen met
haar vriendin Jannie Plug, ook een
actief lid van de toenmalige bazarcommissie die geld inzamelde voor
de aankleding van de Bethelkerk.
Afkomstig uit Katwijk aan Zee,
waar haar vader organist was van
de Nieuwe Kerk, werd haar huwelijk met Freek ingezegend met
de tekst uit Numeri 6 vers 24-26:
‘De Here zegene u en behoede u.
De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.’
Deze tekst stond ook boven de kaart waarin haar bericht van
overlijden werd aangekondigd. De dankdienst voor haar leven vond plaats op maandag 2 november in de Grote Kerk,
waarna we haar lichaam aan de aarde hebben toevertrouwd
op de begraafplaats achter de kerk. Onze gedachten en gevoelens van betrokkenheid en meeleven gaan uit naar haar
man, haar kinderen Trudy en Maurice, Margôt en Bram en
haar kleinkinderen Marco, Patricia en Lisanne. Dat de trouwtekst van Greet en Freek hen allen tot troost mag zijn nu zij
zonder Greet verder moeten.
ds. G.F. Smaling, Oegstgeest.
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Alida Gijsberta de Koning-de Ruiter

Op 26 oktober 2020 is zuster Alida Gijsberta de Koning-de
Ruiter, echtgenote van Jan de Koning, overleden. Zij was
84 jaar. Vorig jaar waren Jan en Alie nog 60 jaar getrouwd.
Ze kenden elkaar zelfs 65 jaar. Al langere tijd kampte Alie
met lichamelijke problemen. Alie was een lieve, zorgzame
vrouw, moeder en oma. Zij zorgde
en sprak niet veel over haar diepste innerlijke gedachten. Haar geloofstaal waren de liederen, vooral
van Johannes de Heer. Opgegroeid
met het orgel en organisten van
naam, hield zij met hart en ziel
van liederen zoals ‘Koninklijk kind’
en ‘Beveel gerust uw wegen’. Wat
een voorrecht om van kinds af aan
deze liederen en meer te kennen. Haar kinderen en kleinkinderen kwamen graag bij haar op de Noordwijkerweg. Een
soort tweede ‘thuis’. Met dankbaarheid kijken ze terug naar
alle mooie herinneringen, ondanks het verdriet. Alie heeft
moeilijke weken en dagen gehad. Het waren de liederen die
haar gesteund en getroost hebben en het gebed. Zelfs heeft
de Here haar bemoedigd door een beeld: ‘Ik zie een poort
wijd open staan’. Ze hoorde het lied en zag de poort ook
echt. Zoals klinkt in het laatste couplet van ‘Beveel gerust
uw wegen’:
‘Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast’
De rouwdienst vond plaats op vrijdagmiddag 30 oktober
in De Laatste Eer. Gedenken wij Jan en al haar dierbaren in
onze gebeden.
ds. Arenda Haasnoot

Teun van Rootselaar
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Op donderdag 29 oktober 2020 is overleden Teunis (Teun)
van Rootselaar. Hij mocht 89 jaar worden en was al 64 jaar
de man van Sara van Rootselaar-Scholten. Ze woonden in de
Tulpenstraat. Teun werd geboren in Rijnsburg als jongste van
het gezin. Na de lagere school moest Teun aan het werk om
bij te dragen aan het huishouden. Hij leerde houtbewerken.
Na zijn diensttijd kwam hij uiteindelijk op Flora te werken
als bedrijfspolitie, de voorloper van de beveiliging. Dit werk
deed hij zeer plichtsgetrouw, hij kende iedereen op Flora en
iedereen kende Teun. Hij was altijd streng maar rechtvaardig.
Teun trouwde met Sara en het gezin werd gezegend met vier

In memoriam

kinderen. Een hecht en liefdevol
gezin. Teun had vele hobby’s waaronder fotografie en schilderen. Een
rijke erfenis aan beeldmateriaal. In
de afscheidsdienst stonden 2 Korintiërs 12 en Psalm 37 centraal.
Want Teun was wel sterk betrokken bij de kerk, maar ging er eigenlijk nooit heen. Hij kon niet tegen
opgesloten zitten en naar de kerk gaan was daarom geen
optie. Dit maakte dat hij onlangs begon te twijfelen of hij
het wel goed had gedaan en wel goed genoeg had geloofd.
Gelukkig vond hij de rust en wist dat het goed was. Want
het gaat er namelijk niet om of wij genoeg gedaan hebben,
maar dat we geloven dat Jezus Christus alles volbracht heeft.
Dat was Teun zijn overtuiging en hij mocht Gods liefdesstem
horen die hem verwelkomde in het Vaderhuis en zegt: ‘Mijn
genade is ook Teun genoeg.’
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Anneke Wolthaus-van Klaveren

Op 31 oktober 2020 mocht bij haar hemelse Vader thuis komen Annigje (Anneke) Wolthaus-van Klaveren, op de leeftijd van 79 jaar. Zij was de weduwe van Anton Wolthaus en
woonde in de Monetstraat. Anneke werd in Rijnsburg geboren en kwam al jong tot geloof. Ze leerde Anton kennen via
de jeugdvereniging van de kerk. Het gezin werd gezegend
met drie kinderen. Maar hun huis stond altijd open voor wie
het nodig had. Anneke was een evangeliste die haar leven
met Jezus, wilde delen met iedereen. Ze was betrokken bij
allerlei bijeenkomsten, bidstonden
en bijbelstudies en ook heeft ze Bijbels gesmokkeld naar Oost-Europa
en reizen gemaakt om vervolgde
christenen te bemoedigen in het
geloof. Dat geloof werd geleefd in
het gezin en in alles wat ze ondernamen. Daarbij was Anneke een
echt familiemens en genoot van
de tijd samen met haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Altijd gericht op zorgen voor de ander. En daar doorheen klonk altijd weer: Je
hebt Jezus nodig in je leven, ga je weg met de Heer. Dat is
van levensbelang. In de dankdienst voor haar leven stond
het nachtelijke bezoek van Nicodemus aan Jezus centraal
uit Johannes 3. En het welbekende vers: ‘Want God had de
wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft.’ Tot over de grens van dit leven heen heeft de

Here Jezus Anneke geleid en haar gebracht naar Zijn huis,
waar zij voor eeuwig wonen mag in Zijn nabijheid.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Jannetje Aria van Duijn-Koemans

Op 1 november 2020 is overleden Jannetje Aria van DuijnKoemans. Het woord Zorg heeft zij in haar leven met hoofdletters geschreven. Zorgen voor anderen met liefde. Zorgen
voor haar kinderen, kleinkinderen en zeker niet in de laatste
plaats voor haar man. Zij was altijd een rustige dame die genoot van het huishouden. Na het overlijden van haar man
tien jaar geleden had voor haar het
leven veel van zijn glans verloren.
Er waren zeker nog zaken waar
zij van kon genieten maar het gemis van Frank was groot. Toen zij
slecht nieuws over haar gezondheid kreeg, aanvaardde zij dit zoals
zij ook geleefd had: rustig en kalm.
Vlak voordat er geen gesprek meer
met haar mogelijk was, ben ik bij
haar op bezoek geweest. Hierbij sprak zij het verlangen uit
naar een weerzien met haar man. Zij verlangde naar die plek
waar de tranen afgewist worden. Zij heeft toen de zegen van
God ontvangen en dit heeft haar de afgelopen tijd mogen
dragen. Wij danken God voor haar. Er is afscheid van haar
genomen in een besloten familiebijeenkomst bij de Laatste Eer. Zij is begraven in het familiegraf bij de Grote Kerk
in Rijnsburg. Hierbij klonk onder andere: ‘Uw Woord is een
lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’
ds. Arnold Vroomans

Daan Kromhout

Op 6 november 2020 is de heer
Daan Kromhout overleden. Hij
woonde aan de Noordzeepassage
in Katwijk. De laatste periode van
zijn leven kwam hij in een versnelde val terecht. Hij was een vast
gezicht in de Grote Kerk tot een
aantal jaren geleden. Na zijn verhuizing naar Katwijk werden die
banden wat losser. Maar de band met God bleef nauw. Er
is afscheid van hem genomen op 11 november in besloten
familiekring. Hij mocht 71 jaar worden.
ds. Arnold Vroomans
We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden
Gods troost en nabijheid toe.
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Column
Creatief in coronatijd
De maand december brengt ons een uitdaging: Hoe kunnen
we deze feestmaand feestelijk en veilig houden? Afgelopen
herfstvakantie stonden we als familie voor een soortgelijke
uitdaging. Al maanden geleden huurden we enkele huisjes in
een Nederlands vakantiepark. Alle Haasnoten, inclusief uitbreiding keken er lang naar uit. Tot de coronamaatregelen zeer
verscherpten. Gelukkig bleef er toestemming van de minister
om in eigen land op vakantie te gaan. Maar de maatregelen
bleven van kracht.
Tja, hoe maken we er iets van? Geen hok vol volwassenen.
Geen drankje of eten in het restaurant. Niet met z’n allen patat
eten. Alleen de kinderen hebben een vrijkaart om in en uit te
lopen. We zien ze soms uren niet. Dan zitten ze hier, dan weer
daar. Buiten skelteren, skateboarden, voetballen, en ja in ‘etappes’ de hei op. En last but not least: kidscompetitie spelen op
de voetbaltafel, gewonnen tijdens de bingo.
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Toch zijn niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen gaan bingo-en. Dit
spel brengt mensen tot ongekende creatieve ontplooiing. Via Microsoft Teams zitten we in ieder huisje achter
de laptop. In huisje 1 vallen
de ballen, daar staan ook de
prijzen. In alle andere huisjes worden naarstig de bingo-kaarten ingevuld. Bij Bingo! moet de kaart voor de laptopcamera getoond worden. En een kind mag de prijs op komen
halen. Hoe hilarisch kan het zijn. Op een paar meter afstand
elkaar zien via het beeldscherm en ongelooflijk veel lol hebben. En de kinderen laten rennen voor de prijzen. Hoe gezond.
Behalve dan dat onze Rebekka het ‘Drents-Bittertje’ won, die
zij uiteraard snel wilde ruilen voor mijn gigantische Milkareep,
die ik eigenlijk zelf wilde opeten. En het huisje zonder ligbad
wordt de winnaar van de badbruisballen. Gelukkig willen we
een gewonnen paard niet in de bek kijken. Nooit geweten dat
bingo-via-het-scherm zo leuk kan zijn. Wellicht een goed alternatief voor het familie-gourmetten tijdens de kerstdagen of het
vuurwerk-afsteken op Oudjaarsavond. Vergeet niet voor 20.00
uur het Rijnsburgs-Bittertje te halen. Zorg dat er kinderen zijn
die de prijzen ophalen of ruilen. Leer zo uw zegeningen tellen
en ontdek met hoeveel meer creativiteit de Schepper ons geschapen heeft.
ds. Arenda Haasnoot

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

Geboren op 8 oktober 2020

Noor Jana Vrolijk
dochter van
Jan-Willem Vrolijk en
Willemijn Vrolijk-van der Nagel

Kerstkaartenactie

In de komende maanden zal er op allerlei manieren
geld ingezameld worden voor het project van de
jeugd: Stichting Yad L’Ami.
Ook de inmiddels bekende kerstkaartenactie in
december is hier weer een onderdeel van. Voor
€0,50 cent per kaart worden uw kerstkaarten overal
in Rijnsburg bezorgd door de tieners van Royal Rock
en Friends XL. Van 14 tot 17 december tussen 19.30
en 20.30 uur kunt u uw kerstkaarten inleveren in
De Voorhof. De kaarten worden op zaterdag 19
december rondgebracht. De opbrengst van de
kerstkaartenactie komt geheel ten goede aan het
project. Houdt u voor de verdere acties vooral Licht,
Contact of de Facebookpagina van onze gemeente in
de gaten.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact
opnemen via pgrjeugdenjongeren@pknrijnsburg.nl

Toegelicht
Welkom in de kerk:
Wel even online reserveren

Bericht vanuit de Zendingscommissie:
Zendingswerk Friedenstimme

In de voormalige Sovjet-Unie leven miljoenen mensen die
onbekend zijn met het Evangelie. Dat kunnen burgers zijn
die in het centrale deel van Rusland wonen in een klein
dorpje buitenaf, of degenen die in het poolgebied of op de
toendra wonen. Gedreven door de woorden van de Here
Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Russische evangelisten er op uit om hun naasten over God te
vertellen. Dit werk wordt door Friedenstimme ondersteund.
Daarnaast worden er specifieke projecten ondersteund op
het gebied van zending en evangelisatie in deze landen. Tevens worden er Bijbels en geestelijke lectuur verspreid onder de bevolking. Dit alles om Gods Woord te verspreiden.
Vanuit de Zendingscommissie steunen wij diverse organisaties en projecten waaronder Friedenstimme. Via de site
www.friedenstimme.nl kunt u meer over deze organisatie
en haar activiteiten te weten komen.

De Alpha-groepen beginnen weer

Een nieuw jaar ligt voor ons. Op 25 januari mogen we weer.
De Alpha-groepen beginnen weer. Elk jaar gebeuren er
toch weer zulke mooie dingen, dat we echt weer staan te
popelen. We hopen op een gewone, fysieke cursus, maar
online is eventueel een prima alternatief dit jaar. We
hebben jullie als leden van de kerk hard nodig om hieraan
bekendheid te geven. Kijk eens om je heen en nodig iemand
persoonlijk uit om de cursus te volgen. Spannend? Alle info
staat ook op www.alpharijnsburg.nl. Op Facebook zijn we
ook te volgen onder Alphacursus Rijnsburg.
Als u zelf uw persoonlijke vragen nog eens wil stellen en
daarover in een veilige omgeving wil praten, dan bent u van
harte welkom. Het kan uw geloof echt een boost geven. Tijd
apart zetten voor de Here Jezus is altijd gezegende tijd.
Alvast bedankt namens het Alpha-team.

Om een dienst van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (m.i.v. 5-7-‘20) te kunnen bijwonen, dient u te
reserveren. Dat kan op www.eventbrite.nl/o/protgemeente-rijnsburg-30475688894, ook te vinden op
https://www.protestantsrijnsburg.nl. Mocht het niet
lukken, kunt u ook telefonisch reserveren via 06 23 86
48 95 of 06 23 80 41 88.
Algemeen:
• Bij het reserveren verklaart u gezond te zijn en geen
klachten in relatie tot corona te hebben en bent u niet
in quarantaine.
• Is uw dienst van voorkeur niet beschikbaar, kunt u
een andere dienst kiezen.
• Wanneer u heeft gereserveerd, maar verhinderd
bent, wilt u de reservering dan weer vrij geven?
• Houd u de actuele situatie in de gaten, de maatregelen kunnen wijzigen.
Online reserveren:
• Reserveren kan vanaf elke maandag voor de twee
daarop volgende zondagen.
• Mocht u tevens gebruik willen maken van kinderactiviteiten, dan graag naast uw reservering een berichtje sturen naar pgr.dienstenbeheer@gmail.com.
Graag aangeven om hoeveel kinderen het gaat, welke
dienst en uw naam en tel.nr.
• Als de beschikbare plaatsen minder zijn dan u wilt
reserveren, of als er geen plaatsen meer zijn, stuur
dan een bericht naar de administratie pgr.dienstenbeheer@gmail.com. De administratie bekijkt de mogelijkheden en plaatst u desgewenst op de wachtlijst
voor de betreffende dienst of andere diensten.
• De online inschrijving sluit zaterdag om 18.00 uur
voor de komende zondag.
Kijk voor meer informatie op :
https://www.protestantsrijnsburg.nl/welkom-in-dekerk-wel-even-online-reserveren/
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Kerkdiensten
Thema’s Studiediensten

Vrijdag 4 december - Heilig Avondmaal

Zondag 6 december
Geen studiedienst in verband met het
Heilig Avondmaal

Zondag 6 december - Tweede Adventszondag 		
		
en Heilig Avondmaal

Zondag 13 december
Thema: ‘Jezus zijn roeping als priester en wat
deze roeping voor ons betekent.’
Zondag 20 december
Geen studiedienst in verband met een
Zingend Gelovendienst

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

O
B

Zondag 27 december
Thema: ‘Jezus als profeet en wat deze roeping
voor ons betekent.’

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

Vrijdag 11 december

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

Zondag 13 december - Derde Adventszondag
S
O

Thema’s Boeketdiensten

B

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

Zondag 20 december - Vierde Adventszondag
Grote Kerk
09.30 uur
17.00 uur

Zondag 13 december: Jeugdboeketdienst
Thema: ‘Met stomheid geslagen.’
Zondag 20 december
Thema: Je komt als geroepen: ‘Geroepen om te roepen’, de ene (levens)taak van Johannes - hoe welkom
is de vreugdebode die de redding aankondigt.
Zondag 27 december
Thema: U komt als geroepen: ‘Gezalfd om aan armen
het goede nieuws te brengen, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating
bekend te maken’.
Zondag 3 januari
Thema: Beelden van geloof/gelovigen: ‘Worden als
een kind’
KIDS MISSION

Grote Kerk
09.30 uur
ds. W. Koerselman, Woerden
17.00 uur
ds. K.W. de Jong, Woerden
De Voorhof
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans en Dick van Dijk
Immanuëlkerk
09.30 uur
ds. A. Haasnoot - Heilige Doop
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans en Sanne Star Jeugdboeketdienst

Vrijdag 18 december

Zondag 6 december
Thema: Je komt als geroepen: ‘Ik kan niet, ik wil niet,
ik durf niet.’
KIDS MISSION
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Grote Kerk
09.30 uur
ds. A. Haasnoot
17.00 uur
ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
09.30 uur
ds. P. Rozeboom en André Siezenga
Immanuëlkerk
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans
17.00 uur
ds. P. Rozeboom en Rianne Breedijk
m.m.v. De Rijnsburgse Praiseband

B

ds. A. Haasnoot
ds. P. Rozeboom Zingend Gelovendienst

De Voorhof
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende en
Janneke Buitenhuis- Kinderdienst
(Speciale dienst alleen voor alle
kinderen van de basisschool)
Immanuëlkerk
09.30 uur
ds. J. Maasland, Den Haag
17.00 uur
ds. A. Haasnoot en Chris van Tol
m.m.v. Gerben van Delft

Donderdag 24 december - Kerstavond

Immanuëlkerk
19.00 uur
ds. A. Haasnoot Kinderkerstnachtdienst
Grote Kerk
22.30 uur
ds. P. Rozeboom - Kerstnachtdienst

Colofon
Vrijdag 25 december - Eerste Kerstdag
Grote Kerk
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans
Immanuëlkerk
09.30 uur
ds. P. Rozeboom

Zaterdag 26 december - Tweede Kerstdag
Grote Kerk
09.30 uur

ds. A. Haasnoot - Zangdienst

Zondag 27 december
S
O
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Grote Kerk
09.30 uur
ds. P. Rozeboom
17.00 uur
ds. A. Haasnoot
De Voorhof
09.30 uur
ds. A. Haasnoot en Karine Kromhout
Immanuëlkerk
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans en Cees de Mooij m.m.v. De Bethelband

Donderdag 31 december - Oudjaarsdag
Grote Kerk
19.30 uur
ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk
19.30 uur
ds. A. Haasnoot

Vrijdag 1 januari - Nieuwjaarsdag
Grote Kerk
10.00 uur

ds. P. Rozeboom

Zondag 3 januari

S
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Grote Kerk
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
ds. B. Lamain, ‘t Woudt
De Voorhof
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.30 uur
ds. P. Rozeboom
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans en Peter van Rossumm.m.v. Erik de Mooij en Band

Vrijdag 8 januari

De Vlietstede
19.00 uur
pastor R. de Graaf-de Boer Weeksluiting
De agenda voor de kerkdiensten is onder voorbehoud.
Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact
of op www.protestantsrijnsburg.nl
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Studiedienst
Ontmoetingsdienst
Boeketdienst

Licht is een uitgave voor alle leden van de
Protestante Gemeente Rijnsburg.
Redactie:
Marja Verhave (hoofdredacteur), Gerard Verheij, Barbara van der Meij-Wiesmeijer, Willem Nagtegaal en
Monique Borsboom.
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Vormgeving: Michel Noort.
Fotografie: Ivo Joost van der Meij.
Redactionele medewerking aan dit nummer: Floris
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Druk en verspreiding
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Betaling
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Solidariteitskas		
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Er zingen engelen, zo schoon,
voor herders op het veld:
“Geboren is de mensenzoon,
zoals er was voorspeld”.
Auteur: Cobie Verheij-de Peuter

