
Kerkdiensten 

 
Zondagsschool, ook voor groep 7&8. 
 
Grote Kerk 
De komende tijd wil ik in een serie diensten (in de verschil-
lende kerken) nader ingaan op het boek Exodus. In deze 
morgendienst lezen we dus het eerste hoofdstuk en mis-
schien een deel van het tweede: ontstaan en groei van het 
volk Israël, tegen de verdrukking in. 
 
We nemen vanmiddag afscheid met een lach en een traan, 
maar bovenal in dankbaarheid, aan God alleen de eer! De 
Bijbel gaat open bij Johannes 10: 1 t/m 18. Naast Dick 
Durieux op het orgel zal Tim van der Meij ons begeleiden op 
de piano. Er is kindernevendienst in de kerk en oppasdienst 
in de Voorhof. Na afloop is er in De Voorhof ook gelegenheid 
om afscheid te nemen van Lennart en Ilona Hoftijzer. 
 
Immanuëlkerk  
Vanmorgen zullen we uit Mt. 3:13–17 lezen. En de vraag 
hierbij is: wat hebben recht en gerechtigheid met de doop 
van Jezus te maken? In de dienst van 10.30 uur wordt Livia 
Star gedoopt, dochtertje van Hans en Daisy Star, Parnassia 
42, Katwijk Binnen (de Zanderij). En iedere keer denk ik 
daarbij: de doop is eenmalig. Wat een geschenk en welk een 
belofte ontvangen we daarbij van God. Dat geschenk zal een 
leven lang meegaan, ter bemoediging en troost. Na de dienst 
is er koffiedrinken in de hal. 
 
Weet jij of er meer is? En wat is dat dan? En wat moet je 
daar dan mee? Vanavond, om 19.00 uur (zodat er eerst de 
mogelijkheid is om naar de afscheidsdienst van Ds. Hoftijzer 
te gaan) de 'aftrap' van het nieuwe Alphaseizoen, en daarom 
willen je van harte uitnodigen om vrienden en kennissen 
mee te nemen die misschien niet zoveel met geloof hebben, 
of twijfelen, kortom die wel een zetje in de rug kunnen ge-
bruiken. De Rijnsburgse Praiseband neemt ons mee in de 
lofzang.  
 

Philadelphia gezinsdienst. Zondag 13 januari om 15.00 uur 
wordt iedereen weer uitgenodigd om de gezinsdienst voor 
mensen met een beperking en belangstellenden bij te wo-
nen in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 te Katwijk. Voorganger 
is ds. W. van der Schee uit Katwijk. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Romans Twelve Kids. Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
koffie of frisdrank. Wij hopen u graag te ontmoeten. 

 

 
Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk. 
 
Grote Kerk 
In de Studiedienst denken we na over Hanna en Penina. 
 
Immanuëlkerk  
Vanmiddag is het thema: ‘Hoe kneedbaar ben jij?’ Muziek 
wordt verzorgd door Marc van Starkenburg. 
 

 
 

Zondag 13 januari 2019  

De Voorhof  
Ontmoetingsdienst 

09.30 Prop. J.C. IJzerman, 
Hard.-Giessendam en 
Ineke Siezenga 

Grote Kerk 09.30 Ds. P.J. van der Ende 

Grote Kerk 
Afscheidsdienst 

15.00 Ds. L. Hoftijzer 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. A. Meek 

Immanuëlkerk 
Doopdienst 

10.30 Ds. A. Meek 

Immanuëlkerk 
Alphadienst 

19.00 Ds. P.J. van der Ende 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Jeugd en Jongeren.  
3. Taakgroep Missionair. 

Vrijdag 18 januari 2019 
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede 
Ds. P.J. van der Ende 

Zondag 20 januari 2019  

De Voorhof  
Doopdienst 

09.30 Ds. P.J. van der Ende en 
Sandra van Leeuwen 

Grote Kerk 09.30 Ds. D.J.J. Thijs,  
Amsterdam 

Grote Kerk 
Studiedienst 

17.00 Ds. C.H. Wesdorp,  
Zoetermeer 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. A. Haasnoot 

Immanuëlkerk 10.30 Ds. A. Haasnoot 

Immanuëlkerk 
Jeugdboeketdienst 

17.00 Ds. D.C. Groenendijk, 
Klundert  
en Arjan Jonker 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat.  
3. Taakgroep Communicatie. 

Vrijdag 25 januari 2019 
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede 
Ds. A. Meek 
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Berichten Algemeen 
Kerkelijk bureau, Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg.  
071-2035013, kb@pknrijnsburg.nl  
Openingstijden: Maandag van 09.30-11.30 uur;  
Woensdag van 09.30-11.30 uur en van 19.30-20.30 uur. 
 
Wens. Alle predikanten van de gemeente wensen u indivi-
dueel en als gemeente een gezegend en voorspoedig nieuw 
jaar toe. Dat we samen naar de Heer toegroeien en dicht bij 
Hem mogen leven, als personen en als gemeente, elkaar 
voedend met Zijn Geest in woord en daad.  
 
Korte Verslagen Kleine Kerkenraad november en december 
2018. Op 22 november 2018 en 20 december 2018 hebben 
de leden van de Kleine kerkenraad van de PGR vergaderd. 
Onderwerpen, die aan bod zijn gekomen, waren onder an-
dere persoonlijk te delen onderwerpen, de aandacht voor 
teleurstellingen en pijn bij leden in onze gemeente door 
onder andere kerksluiting en veranderingen na de fusie, het 
vinden van geschikte en bereidwillige ambtsdragers voor 
diverse functies, het beroepingswerk voor Westerhaghe & 
De Hoek, de zoektocht naar een ouderenpastor, plannen van 
de Taakgroep Pastoraat, Maranathakerk, communicatie, 
mededelingen uit de wijken en taakgroepen, de bijeenkomst 
over doopvormen, het afscheid van Ds. Hoftijzer, de invulling 
van (crisis)pastoraat in Kleipetten door Gerben Bremmer en 
besluiten. Een kort verslag van de beide bijeenkomsten is op 
de website van de PGR te vinden. In de kerken zullen op 13 
januari 2019 exemplaren beschikbaar zijn om mee te ne-
men. 
 
Kerkbalans 2019. U kunt uw toezegging voor de actie Kerk-
balans 2019 digitaal regelen! Dit kunt u eenvoudig doen via 
https://kerkbalans.protestantsrijnsburg.nl 
 
Derde collecte. Afgelopen tijd heeft het College van Diake-
nen nagedacht over op welke wijze de drie collecten goed 
kunnen verlopen. Ook ideeën uit de gemeente hebben we 
hierin meegenomen. Op voorstel van het College van Diake-
nen heeft de KKR besloten om m.i.v. 1 januari 2019 de derde 
collecte als uitgangscollecte uit te voeren. Hierdoor is er 
meer contact mogelijk met de gemeenteleden bij het geven 
en verlaten van de kerkzaal. En het maakt het collecteren 
tijdens de dienst minder ‘ingewikkeld’ vanwege minder col-
lectezakken. Om dit goed uit te kunnen voeren zal er in de 
ochtenddiensten in Grote Kerk en Immanuelkerk door drie 
diakenen dienst worden gedaan. 
 
Collecten. 2 dec: Diaconie €1403,52; Huisvesting €1231,27; 
Fruitbakjes gevangenen €2204,52. 9 dec: Diaconie €1506,30; 
Pastoraat €1126,57; Boeketdiensten €1211,02. 16 dec: Dia-
conie €1154,80; Huisvesting €991,82; Instandhouding Ere-
diensten €1057,65. 23 dec: Diaconie €1480,48; Pastoraat en 
eredienst €1236,04; Ouderenpastoraat €1208,78; Kerstvie-
ring Senioren €693,81. 25 dec: Kerk in Actie: Kinderen in de 
Knel €1859,46; Instandhouding Erediensten €1166,73; Taak-
groep Communicatie €1024,30. 26 dec: Diaconie €225,60; 
Instandhouding Erediensten €190,35; Bloemengroet 
€177,35. 
 
Giften. Diaconie via mw. A. Leeuwenburg €20; Kerk (dank-
dag) via dhr. G. Hogewoning €50; Kerk via dhr. H. v. Egmond 
€20; Kerk via dhr. C. v.d. Graaf €10; 16 dec: Diaconie via dhr. 
H. Didden €20; 25 dec: Diaconie via dhr. W. v.d. Eijkel €10, 

€10, €7,50; 25 dec: Fruitbakjes via fam. Hogewoning €10, 24 
dec voor fam. vd Pol via mw. Wolthaus €100; 24 dec voor 
fam. Klaassen via mw. Wolthaus €100. 
 
Adreswijziging. Mevr. D. Hoogstraten-van der Meij van Joh. 
Poststraat 15 naar Smidstraat 89 EP. 
 
Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn ge-
gaan naar: 23 dec: dhr. J.M. Schoneveld, W. Alexanderplant-
soen 8; mevr. M.A.C. Hogewoning-van Egmond, Duinroos 19; 
fam. P. Vahrmeijer-Heemskerk, Petr. van Saxenstraat 1; 
mevr. G. Bos-van Egmond, Geesterwaardelaan 8; Fam. N. 
van Delft-Driebergen, Trappenberglaan 8. 30 dec: mevr. J. 
Tijsen–van Delft, Valkenburgerweg 6; dhr. en mevr. Noort-
van Rooijen, Westerpark 101; mevr. A. de Mare-de Ruyter, 
Tulpenstraat 56; fam. R.W. de Leeuw-Wassenaar, J. Ver-
meersingel 25; fam. J. Paauw-Binnendijk, Van Beuningen-
straat 26. 6 jan: mevr. A. van Duijn-Hogewoning, Waardlaan 
2; mevr. M. Vliegenthart-Ravensbergen, Tulpenstraat 76; 
dhr. K. Monster, De Wilbert, Overrijn 7, Katwijk; dhr. W. van 
der Plaat, Westerpark 78; dhr. A. den Heijer, Kleipettenlaan 
9 
 
Gelegenheid tot dopen. 20 januari, Ds. P.J. van der Ende, De 
Voorhof, 3 februari, Ds. A. Haasnoot, Immanuelkerk. Als u 
uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het 
kerkelijk bureau. 
 
Uitnodiging aan alle gemeenteleden van de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg. Ds. Lennart Hoftijzer zal op 20 januari 
2019 worden bevestigd tot predikant in de Hervormde Ge-
meente te Rijswijk (NB). Hiermee komt een einde aan zijn 
termijn in Rijnsburg en zijn verbondenheid aan de wijk Klei-
petten. Op vrijdagavond 11 januari 2019 zal er voor de ge-
meenteleden van 19.30-21.30 uur een afscheidsavond in De 
Voorhof worden georganiseerd. U bent van harte welkom.  
 

Berichten uit de wijken 

Wijk Westerhaghe & De Hoek 
Predikant vacant.  
Tijdelijk crisispastoraat mevr. Marianne Pompert,  
06-28149719, pompertmarianne@gmail.com 
Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815,  
elderingg@gmail.com. 
Herinnering aan de ontmoeting. Degenen die zich hebben 
aangemeld voor onze wijkontmoeting zijn zaterdag 12 janu-
ari van harte welkom in de Julianaschool aan De Poel. Van 
16-19 uur kunnen we elkaar in een informele sfeer ontmoe-
ten, de beste wensen overbrengen en kennismaken met 
elkaar voor zover dat nog nodig is. Gert Eldering. 
Meeleven. Mevr. H. Kralt-Post is vanuit het ziekenhuis over-
geplaatst naar het revalidatiecentrum Topaz-Revitel. Bar-
gelaan 198, 2333 CW Leiden, 8e etage, kamer 811. Een zeer 
positief bericht. We wensen haar toe dat de revalidatie zich 
verder zo positief mag ontwikkelen. Zodat de streefdatum 
van ontslag op 29 januari bereikt kan/mag worden. Met 
vriendelijke groet, Marianne Pompert. 
Dankbaar. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor het meeleven in welke vorm dan ook (bloemen, 
kaartjes, berichtjes etc.) bij onze beide operaties (i.v.m. de 
niertransplantatie) en het herstel. Het heeft ons gesterkt en 
verwarmd: wat een fijne gemeente! Onze beide operaties 
zijn goed verlopen en het herstel verloopt ook zeer voor-
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spoedig. Grote dankbaarheid voor zo’n gezegende kerstperi-
ode en een mooie start van het nieuwe jaar. Met hartelijke 
groet, Pieter en Fransien Noort. 
 

Wijk Centrum & Oost 
Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;  
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; twitter: arendahaasnoot.  
Scriba: Coby Passchier, tel. (071)4030279,  
cobypasschier@ hotmail.com 
Overlijden. Op woensdag 19 december 2018 is overleden br. 
Johannes Cornelis Kromhout, Collegiantenstraat 60. Hij is 94 
jaar geworden. Sinds enkele dagen was hij verhuisd naar 
huize Rustoord in Lisse, omdat de verzorging thuis niet meer 
mogelijk was. Zijn lieve vrouw heeft hem tot in het uiterste 
verzorgd. Ruim 62 jaren mochten zij gelukkig getrouwd zijn. 
Op de rouwkaart staat dan ook hun huwelijkstekst: ‘Als God 
vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Romeinen 8: 31b. Daar 
heeft hij, samen met zijn vrouw, moed uit geput. Johannes 
Cornelis Kromhout was een bescheiden man. Hij was een 
vakman in de bloemenveredeling. Deze kennis deelde hij 
graag, vooral met de komende generatie. Ook was hij zeer 
muzikaal. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 
maandag 24 december in de Grote Kerk. Daarna is hij begra-
ven op de naastgelegen begraafplaats. Wij gedenken zijn 
geliefde vrouw, de kinderen en kleinkinderen in onze gebe-
den, denkend aan Gezang 201 uit de Herv. Bundel ’38: ‘Als 
God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis mijn ziele tot een zegen’. 
Geboorte. ‘Ons kindje, zo klein, zo zacht. Wat een wonder 
wat een pracht.’ Op 29 december is Rosalie Alida Anna Boe-
kee geboren. Haar roepnaam is Rosalie. Rosalie is de dochter 
van Tonie en Thea Boekee, Collegiantenstraat 68, en het 
zusje van Charlotte en Anne, wij gedenken Anne in memori-
am. Haar ouders zijn dankbaar en blij met dit mooie ge-
schenk die zij hebben mogen ontvangen van de Heer. Wij 
zijn dankbaar voor haar geboorte en bidden haar en haar 
ouders Gods gezegende leiding en bescherming toe in leven 
en welzijn.  
Jarigen. Op donderdag 17 januari hoopt zr. E de Mooij-Kralt, 
Kerkstraat 19/A CX, de zeer hoge leeftijd van 95 jaar te beha-
len. Hoe bijzonder dat zij nog zelfstandig in haar eigen 
woonhuis kan verblijven op haar hoge leeftijd. Op zaterdag 
19 januari hoopt zr. J.W Kromhout-Hogewoning, Gr. Floris-
laan 124 EG, de eveneens hoge leeftijd van 91 jaar te berei-
ken. We zijn dankbaar voor alles wat hen wordt gegeven, 
maar ook wat zij ons kunnen geven in hen aanwezigheid. 
Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen over hun 
gezondheid gebeden.  
Gebed en meeleven. Zr. Jantine de Mooij-Heemskerk, 
Oegstgeesterweg 206 BD, mocht vlak voor de kerstdagen 
naar huis. Eerst was er sprake van revalidatie waartoe zij 
opgenomen moest worden, maar haar situatie verbeterde 
zo goed dat zij naar huis mocht. Hoe dankbaar is zij daar-
voor. Haar lichamelijke situatie blijft erg kwetsbaar. Toch is 
zij moedig. Eind januari zal wellicht meer bekend worden 
over vervolgbehandelingen. Maar op dit moment is een rust- 
en herstelperiode geboden, zodat ze opnieuw tot de brood-
nodige krachten mag komen. Zij is erg bemoedigd en dank-
baar voor al het blijken van meeleven uit ons dorp en uit 
onze gemeente. We staan er vaak niet bij stil, maar wat kan 
een eenvoudig kaartje een bemoediging geven.  
Zelf wil ik u danken voor alle nieuwjaarskaarten, maar ook 
voor de kerststukken, taarten en kerstbroden. Ons gezin is 
een soort van bodemloze put qua etenswaren voor 7 man, 

met in het bijzonder twee tienerjongens en twee opgroeien-
de kids. Elise doet het wat rustiger aan, net zoals haar vader. 
Maar gelukkig konden wij ook weer andere gezinnen blij 
maken met de overvloed die ons geschonken is. Verder was 
ik op Nieuwjaarsochtend in de Jeruzalemkerk te Amsterdam. 
Dat begon met een grapje, omdat hun preekvoorziener 
vroeg of ik in 2019 nog een plaatsje had om bij hen te komen 
preken. Helaas bleek dat niet meer het geval. Maar zei ik 
voor ‘de gein’: ‘op nieuwjaarsmorgen kan ik nog wel’. Nou 
weken hoorde ik niets meer. Nee, wie gaat er uit Rijnsburg 
naar Amsterdam op nieuwjaarsmorgen? Echter, twee weken 
voor de jaarwisseling komt er een telefoontje in hoge nood: 
‘we hebben nog steeds niemand, kunt u toch komen?’. Zo 
ben ik toch maar omhoog gereisd naar de hoofdstad van ons 
land. Overigens was de bezetting op deze nieuwjaarsmorgen 
aldaar onverwacht hoog. Toch bijzonder om het nieuwe jaar 
zo te beginnen, op een plaats waarvan je je afvraagt of er 
nog kerkelijke leven is. Zeker dus wel. En Rijnsburg en Am-
sterdam hebben oude banden die reiken niet alleen vanaf 
Baruch Spinoza, maar die al veel eerder dateren uit de tijd 
van Floris V! Daar is veel over te vertellen, maar dat past hier 
niet meer. Aankomend weekend hoopten we op zondag de 
verjaardag van Lukas & Rebekka te vieren. Onze jongste 
geschenken. Zij worden op 14 januari alweer 8 jaar! En ja, zij 
zijn er helemaal klaar voor. Nu hun ouders nog, je houdt ze 
het liefste klein, wat natuurlijk niet mogelijk is. Nou goed, 
vanwege het afscheid van Ds. Lennart Hoftijzer vieren we 
hun verjaardag niet op zondag, maar op zaterdag. Vroeger 
was januari in mijn beleving een saaie maand. Tegenwoordig 
zou ik willen dat deze maand weer eens saai en lang was. 
Hoewel wij ons in alle reuring erg gezegend weten. Laat dat 
voorop staan. Hopend u spoedig weer te zien. U dankend 
voor alle kerst- en nieuwjaarsgroeten en een gezegend 2019 
gewenst! Bemoedigende groet, Ds. Arenda Haasnoot en 
uiteraard ook namens mijn man, Ds. Jeroen Tiggelman, en 
de kinderen.  
 

Wijk Frederiksoord & De Bloem 
Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, ds.meek@pknrijnsburg.nl 
Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,  
gerardnoort@solcon.nl 
Medeleven. In het ziekenhuis gekomen, maar inmiddels ook 
weer thuis, is zr. Van Delft-van Iterson, Mauritsplantsoen 32 
VR. We hopen, dat haar gezondheid nu stabiel zal blijven. 
Hetzelfde wensen wij br. Krijn Monster toe, die ook weer 
naar het ziekenhuis moest, omdat hij zeer verzwakte. Ook hij 
mocht inmiddels weer naar afd. De Korenbloem in de Wil-
bert terug. Een nieuw jaar gaat in voor Hannie Schoneveld-
van Druten, Molenkamp 15 ZK. Het gaat naar omstandighe-
den redelijk goed met haar, maar onderzoek en behandelin-
gen moeten uitwijzen hoe haar ziekte zal verlopen. Zo ziet ze 
het komend jaar best zorgelijk tegemoet. Moge de Heer haar 
in haar ziel rust, vertrouwen en vrede geven. Moge dat ook 
gelden voor haar man Jan en de kinderen. 
Kleine oproep. Afgelopen zomer overleed Tineke Zevenber-
gen. De kinderen Mirjam en Robin moesten een ander on-
derkomen vinden dan het huis van moeder op het Berken-
pad. Maar de twee katten blijven nu achter. Er is nog geen 
tehuis voor hen gevonden. Weet u raad of kent u een adres? 
U kunt zich bij mij melden. Dan zal ik uw advies of hulp ver-
der leiden. 
Huwelijksjubilea. Tot mijn niet geringe verbazing zag ik op 
een lijst, dat het eerste huwelijksjubileum in onze wijk (25, 
40, 50 en 60 jaar) eind maart pas te vermelden valt. Bij na-
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vraag bleek dit toch te kloppen. Nu kan het zijn, dat u meer 
kennis hebt, dat de officiële administratie aangeeft. Wilt u 
dat dan melden? Of zijn er maar weinig mensen eerder in de 
wintermaanden getrouwd? Het zou kunnen, maar ik blijf het 
verbazingwekkend vinden. Is de lijst juist, wordt een tijd lang 
in onze wijk geen huwelijksjubileum gevierd en dus vermeld. 
Jarige. Ook met de jarigen is er maar één hier te noemen. 
Op zaterdag 12 januari wordt br. P. Ravensbergen, Esdoorn-
laan 57 XV, 86 jaar. Van harte gelukgewenst. Samen met het 
gezin een mooie dag toegewenst en een gezegend levens-
jaar onder Gods beschermende vleugels. Hartelijkste groet, 
Ds. Albert Meek. 
 

Wijk Oude Hart Noord 
Ds. P.J. van der Ende, tel (071)5328161, 
ds.vanderende@pknrijnsburg.nl 
Scriba: M. Ravensbergen-Mooten, tel. (071)4024911, 
m.ravensbergen@gmail.com  
Uit de wijk. Vanaf deze plaats wil ik u allen een gezegend en 
heilrijk 2019 wensen, mede namens mijn vrouw! Dank ook 
voor de goede wensen die we mochten ontvangen, gespro-
ken en geschreven. Inmiddels is de ronde van kennisma-
kingsbezoeken/buurtbijeenkomsten bijna afgerond, er staan 
er nog twee gepland: de 14e 's avonds en de 16e 's morgens. 
Wilt u nog aanhaken, dan hoor ik het graag! 
Overleden Op 30 december is overleden zr. Janny Hogewo-
ning op de leeftijd van 72 jaar. Zij woonde samen met haar 
man Henny Petr.v.Saxenstraat 151 LV. Door een tragisch 
incident tijdens het eten, twee weken eerder, raakte ze in 
coma. Ze kwam later nog wel bij bewustzijn en het leek even 
de goede kant op te gaan, maar helaas kwam in de morgen 
van 30 december het bericht dat ze was overleden. In de 
rouwdienst heeft mevr. M. van der Woude, haar herdacht 
en samen met de familie troost gezocht bij de Allerhoogste. 
We wensen hen veel sterkte bij dit plotselinge verlies van 
vrouw, moeder en oma. 
Wel en wee Een hartelijke felicitatie voor zr. M.H. Rosdorff-
van Eck, Aronskelk 14 WH, zij hoopt 14 januari haar 81e 
verjaardag te vieren. 
Hans Noort, woonachtig in Swetterhage, Jakweide 114, 
Blankaartweg 2, 2381 AD Zoeterwoude, heeft vlak na Kerst 
een aanrijding gehad met een scooter, en daarbij een wervel 
gebroken. Hans hoeft niet te worden geopereerd, de pijn 
wordt aardig onder controle gehouden met behulp van me-
dicatie. We wensen hem sterkte en beterschap. 
Dat was het voor deze keer, hartelijke groet aan u allen en 
graag tot ziens, onderweg, in de kerk of thuis! Ds. Pieter van 
der Ende. 
 

Wijk Kleipetten 
Ds. L. Hoftijzer, tel. (071)7851055/06-49691288, 
ds.hoftijzer@pknrijnsburg.nl 
Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054,  
scribakleipetten@pknrijnsburg.nl 
Jarig. Dhr. A. den Heijer, Kleipettenlaan 9 XZ, hoopt op dins-
dag 15 januari zijn 83e verjaardag te vieren. Van harte gefeli-
citeerd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar! 
Laatste keer. Dit is de laatste keer dat ik als Rijnsburgse 
predikant in Contact schrijf. Vanaf volgende week neemt 
Gerben Bremmer het van me over. Ik wens hem daarbij 
Gods zegen, maar ook veel vreugde, wijsheid en inspiratie 
toe! Overigens nog bedankt voor alle nieuwjaarswensen 
door middel van kaarten en mailtjes. Ook u van harte Gods 

zegen toegewenst in het nieuwe jaar! In Zijn aanwezigheid 
kunnen we het jaar in en ook aan! 
Meeleven. Twee dagen voor het nieuwe jaar belandde Bas 
van Rijn, Geesterwaardelaan 26 CP, in het ziekenhuis, van-
wege een licht herseninfarct. Als gevolg daarvan waren er in 
eerste instantie uitvalverschijnselen aan de rechterkant. 
Inmiddels is hij weer thuis en gaat het een stuk beter. Een 
weg van revalidatie voor zijn arm en been zal worden inge-
zet. We wensen hem daarbij Gods kracht en zegen toe! Dit 
bidden we ook voor Jan de Mooij, P.P. Rubensstraat 17 DB. 
Er is bij hem een vorm van longkanker geconstateerd. God-
dank is er goede hoop dat de behandeling door middel van 
bestralingen aan zullen slaan. Toch zal het een spannende en 
onzekere tijd worden en daarom heel veel sterkte toegebe-
den! 
Youtube-kanaal. Na wat aarzelingen heb ik besloten om een 
youtube-kanaal aan te maken voor de vlogs van digidomi-
nee. Als u op Youtube ‘Lennart Hoftijzer’ intypt, komt u er 
wel. U kunt het kanaal volgen, zodat u af en toe nog iets 
hoort van de digidominee met zachte g. 
Gebed in de klei. Heer, bouw Uw koninkrijk! Allereerst in 
ons eigen persoonlijke leven. Dat we mogen groeien naar 
het beeld van Jezus Christus en dat we mogen bloeien tot 
Uw eer, waarbij anderen de vruchten zullen plukken. Amen. 
Musje. God heeft het eerste en het laatste woord en tus-
sendoor is Hij daar met ons over in gesprek. 
Afscheid. Deze week zullen we afscheid nemen op vrijdag-
avond en op zondag tijdens een dienst in de Grote kerk. Ik 
zie er tegenop en ik kijk ernaar uit. Ik voel me ontworteld, 
omdat een vertrouwd kader losgelaten zal worden. Een stap 
naar het onbekende ligt mij eigenlijk niet zo, maar toch weet 
ik dat we in vertrouwen mogen gaan en dat we het hier ook 
in vertrouwen mogen loslaten! Wellicht dat we elkaar nog 
de hand zullen drukken en anders via deze weg: dank voor 
uw verbondenheid, betrokkenheid, warmte, liefde, gebed en 
vertrouwen! Ga met God en Hij zal met u zijn! Mede namens 
Ilona een hartelijke groet! Ds. Lennart Hoftijzer. 
 

Ouderenpastor 
Vacant. Waarnemend: Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, 
tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com 
Jarigen. Op 13 januari hoopt mevr. M.A.J.C. Oudshoorn-
Corts, Smidstraat 37 EK, haar 90ste verjaardag te vieren. Op 
14 januari hoopt mevr. C. de Winter-Varkevisser, Oude 
Vlietweg 50, K110, haar 92ste verjaardag te vieren. Mevr. A. 
Zwaan, Abdijlaan 71 EB, hoopt op 15 januari haar 89ste ver-
jaardag te vieren. Op 17 januari hoopt ook mevr. J. Hansen-
van Rossum, Abdijlaan 21 EA, 90 jaar te worden. En ook op 
17 januari hoopt mevr. N.M. Wiesmeijer, Veilingmeesterhof 
38 MZ, haar 83ste verjaardag te vieren. Wij willen deze vijf 
zusters vanuit de gemeente van harte feliciteren met hun 
verjaardag en hen Gods zegen toewensen voor het nieuwe 
levensjaar dat zij hopen te ontvangen. En ook dit jaar mogen 
zij en wij allen weten dat we nooit alleen gaan, want de Heer 
is ons nabij. In het Johannes de Heerlied 251:2 staat: ‘Rozen, 
zij verwelken, leliën, zij vergaan, wat op aarde schittert, ach! 
’t Blijft niet bestaan. Jezus, Roos van Saron, bloeit in eeuwig-
heid; wat op aard’ verdwijne, Hij is met u t’allen tijd. Neen, 
nimmer alleen, Hij zal u nimmer verlaten, nimmer laat Hij u 
alleen.’ 
Medeleven en gebed. Tijdens de Kerstdagen is mevr. M.J. de 
Mooij-de Mooij, Smidstraat, in het ziekenhuis opgenomen 
met hartproblemen. Ze is onlangs vanuit het ziekenhuis 
overgebracht naar Rustoord in Lisse, maar haar toestand is 
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zorgwekkend. Wij wensen haar en haar naaste familie veel 
sterkte toe. Mevr. Van Klaveren is ondertussen overgebracht 
naar een tijdelijke kamer in Vlietstede om te revalideren en 
afgelopen vrijdag was ze voor het eerst bij de weeksluiting, 
dus het gaat voorzichtig de goede kant weer uit. Mag de 
tekst uit Psalm 54:6 hen tot bemoediging zijn: ‘Zie, God is mij 
een helper, de Here is het, die mij schraagt.’ Pastor Rixt de 
Graaf. 
 

Ouderenpastor 
Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, tel. (071)7113234,  
trdegraaf@hotmail.com. 
Jarigen. Op 12 januari hoopt mevr. A.M. van Duijn-
Ouwehand, Tulpenstraat 56a GX, haar 80ste verjaardag te 
vieren. Een eerste vermelding en een bijzondere leeftijd! Op 
13 januari hoopt mevr. A.M.A. van Nieuwkoop-Verhave, 
Tulpenstraat 48, haar 82ste verjaardag te vieren. Wij wensen 
deze beide zusters een fijne verjaardag toe en een gezegend 
nieuw levensjaar. Een nieuw jaar waarin we ons weer mogen 
verwonderen over Gods liefde die ons heeft verkozen, zoals 
in het volgende gedicht wordt beschreven: ‘Gij hebt mij bij 
mijn naam genoemd: Ik hoef niet eenzaam door het leven. 
Gij hebt me uw Woord van trouw gegeven, mijn angst en 
vrezen weggedreven, mij tot een koningskind verheven. Gij 
hebt mij bij mijn naam genoemd. Gij hebt mij met uw naam 
genoemd: Ik mag voorgoed bij U behoren, Gij hebt mij tot 
uw kind verkoren, wat ook mijn vrede mag verstoren, voor U 
raak ik nooit meer verloren. Gij hebt mij met uw naam ge-
noemd’. (‘Gij zijt mijn’ van Dien de Haan.) 
Medeleven en gebed. Tijdens de Kerstdagen is mevr. J. Bar-
nard-van Lopik, Spinozalaan 2a SR, thuis gevallen en heeft 
haar heup gebroken. Helaas betekende dat, na het breken 
van haar andere heup eerder dit jaar, dat ze weer in het 
ziekenhuis terecht kwam en geopereerd is. Gelukkig is de 
operatie goed verlopen en is ze nu overgebracht naar het 
Alrijne Leiden voor een periode van revalidatie. Wij wensen 
haar en ook haar man veel sterkte en beterschap toe. Ook 
mevr. K.J. Heemskerk-van der Werf, Oude Vlietweg 98 DS, 
heeft in het ziekenhuis gelegen met een longontsteking. Een 
aantal dagen is het heel ernstig geweest, maar ze is nu weer 
zover opgeknapt dat ze terug in Vlietstede is. Ze zal het nog 
heel rustig aan moeten doen. We wensen haar en haar man 
sterkte en beterschap. En mevr. Eldering-Jungerius, Oude 
Vlietweg 102 DS, is ook flink ziek geweest. Momenteel gaat 
het een beetje beter, maar ze heeft goede en slechte dagen 
en gaat toch langzaam maar zeker achteruit. Wij wensen 
haar en haar naaste familie veel sterkte toe. In dit alles mo-
gen zij, en allen die door een moeilijke tijd gaan weten dat 
de Here nabij is, want Jezus heeft gezegd: En zie, Ik ben met 
u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld (Mattheüs 
28: 20). 
Overlijden. Op 25 december is op 83-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis overleden Johannes (Joop) Hoogstraten. Vlak 
hiervoor waren ze verhuisd vanuit de Joh. Poststraat naar 
Smidstraat 89 om daar (gelijkvloers) een nieuw begin te 
maken. Helaas mocht het niet zijn. Joop was de man van 
Dicky Hoogstraten-van der Meij. Op 2 januari is onder grote 
belangstelling in de Grote Kerk de afscheidsdienst gehouden, 
waarna Joop naar zijn laatste rustplaats is gebracht op de 
naastgelegen begraafplaats. Tijdens deze dienst stond Psalm 
25 centraal, waar David God vraagt om hem Gods weg be-
kend te maken. Samen met de tekst uit Opwekking 42: "Ik 
stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand 
ligt heel ons levenslot." Daar vertrouwde Joop op, ondanks 

zijn moeite en verdriet rond het overlijden van hun jongste 
zoon en de ernstige ziekte van hun oudste zoon op dit mo-
ment. Wij wensen zijn vrouw die nu alleen verder moet en 
de hele familie Gods troostrijke nabijheid toe voor de tijd die 
komt. Pastor Rixt de Graaf. 
 

Activiteiten 
Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur, zaal 6. 
De week van gebed. De unieke kans als gemeente ons te 
verootmoedigen, tot rust te komen bij God. Laat het recht 
stromen als water wordt werkelijkheid als we Hem, onze 
God de eerste plaats geven, ons verheugen voor zijn aange-
zicht als biddende gemeente. Zijn wijsheid voor alle beslis-
singen die genomen moeten worden (Jacobus 3: 13-18). 
Gebed voor elkaar en hen die vervolgd worden om hun ge-
loof. De vrede van Jeruzalem en de komst van Jezus. Neem 
deel aan de wekelijkse mogelijkheden van gebed! 
 
Gebed op maandag- en donderdagochtend. In de werkruim-
te Burg. Meijboomstraat 2, van 6.00-7.00 uur. De nieuwe 
data voor de bidstonden is 14, 17 en 21 januari. Contact of 
informatie Ds. Arenda Haasnoot ds.haasnoot@ pknrijns-
burg.nl en/of 0630777022. 
 
Gebedspastoraat. Vanaf vrijdag 11 en 18 januari is er weer 
iedere vrijdagochtend gelegenheid voor gebedspastoraat, 
gesprek & gebed, rond 9.30, 10.30 of van 11.30-12.15 uur in 
de werkruimte ds. Haasnoot. Of desgewenst op een ander 
tijdstip. Informatie en opgave: 06-30777022. 
 
Week van gebed. Een mooie gelegenheid wellicht om eens 
voor het eerst te komen. ‘Zoek het recht en niets dan het 
recht’ is het thema van de nieuwe week van Gebed van 20 
tot en met 27 januari. In deze gebedsweek hopen we iedere 
morgen samen te komen op de Burg. Meijboomstraat 2 van 
6-7 uur in de morgen en ’s avonds van 19.00-19.45 uur in De 
Voorhof.  
 
Vrouwengespreksgroep Tryphena. We komen weer bij el-
kaar op maandag 14 januari om 14.30 uur in De Voorhof. We 
behandelen uit Het Blad-2016-17 nr. 5 De tekenen der tij-
den’. Inleidster Jannie van Klaveren, de leiding over deze 
middag heeft Leidy Haas en de sluiting wordt verzorgd door 
L. van Delft. Allemaal hartelijk welkom. 
 
Inloopochtend. Op donderdag 17 januari, van 9.30-11.30 
uur is er weer een inloopochtend in De Voorhof. Jongeren 
en ouderen, samen of alleengaand, allen zijn van harte wel-
kom. Loop gewoon eens binnen en drink een kopje koffie 
mee. Er zijn altijd mensen om je welkom te heten en die een 
praatje met je willen maken. Je kan sjoelen, een kaartje 
leggen of een spelletje doen. Maar je kan ook de nieuwste 
Rijnsburger alvast lezen. Het team van gastvrouwen en gast-
heren willen je graag ontvangen. Contactpersonen: Cock 
Slager, 4022966, en Peter van der Nol, 4024845. 
 
Creaclub. Op 22 januari is er weer Crea ochtend in de bo-
venzaal van De Voorhof. We hopen u daar weer te ontmoe-
ten. 
 
Zanguurtje. Het eerstvolgende zanguurtje is op dinsdag 5 
februari. Als u erg geniet van zingen en naast de grote Zang-
ochtend die we met Kerst hebben gevierd graag vaker wilt 
zingen bent u van harte welkom bij deze uurtjes. Vanaf 9.30 
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uur bent u welkom in de bovenzaal van De Voorhof om een 
kopje koffie te drinken en van 10-11 uur gaan we samen 
zingen onder begeleiding van fluit en gitaar. Hebt u een 
verzoeknummer? Geef het door per telefoon of mail aan Rixt 
de Graaf. 
 
Mantelzorgmiddag. Op dinsdag12 februari van 14-16 uur 
organiseren we als Ouderenwerkgroep weer een bemoedi-
gende middag voor de mantelzorgers in onze gemeente. 
Binnenkort nodigen we met een brief de bij ons bekende 
mantelzorgers uit voor deze middag. Hebt u geen brief ont-
vangen, maar wilt u ook graag komen dan bent u van harte 
welkom en kunt u zich opgeven tot en met 5 februari bij Rixt 
de Graaf, 7113234 of 06-15627249.  
 
Welkom op de Alpha. Een open en laagdrempelige cursus, 
waarin gelovige en niet-gelovige mensen samen willen na-
denken en praten over dingen als “Is er meer tussen hemel 
en aarde?” en “Zo ja, wat dan?” In een tiental avonden wor-
den in discussies over een bepaald onderwerp gedachten 
uitgewisseld en vragen beantwoord. Alles op een heel in-
formele en ongedwongen manier met respect voor elke 
mening of gedachte. Het doel is om in deze gesprekken ook 
te vertellen wat het christelijk geloof nou eigenlijk inhoudt. 
Hoe verrassend en waardevol deze cursus door de cursisten 
gevonden wordt, hoe schuchter of sceptisch zij in eerste 
instantie ook waren, kan men lezen op 
www.alpharijnsburg.nl. 
Avond Alpha: Heeft geen speciale doelgroep en is zowel 
voor mannen als vrouwen in de leeftijd vanaf 20 jaar tot 99+, 
zodat er altijd een gezellige mix ontstaat. Waar: Basisschool 
De Wegwijzer, Kon. Julianalaan 2a. Data: Informatieavond is 
op dinsdag 15 januari om 20.00 uur. Op 22 januari t/m 2 
april (elke dinsdag behalve 26 februari) aanvang cursus om 
18.30 uur met een maaltijd en duurt tot 21.30 uur. Contact-
personen: Jannet en Pieter van der Reijden. Tel.nr./e-mail: 
06-44515047 of 06-44515046 / avond@alpharijnsburg.nl 
Premarriage Course. (Are you ready to marry?): Voor kop-
pels die willen gaan trouwen. Data: Donderdag 14 en 21 
februari, 7, 14 en 21 maart. In vijf avonden bespreek je sa-
men wat echt belangrijk is in jullie relatie. Contactpersoon: 
André Siezenga, tel: 071-4024118, e-mail: m.a.i.siezenga@ 
ziggo.nl 
 
Huwelijk en levensverbintenis. Hieronder vindt u een sa-
menvatting van de brief van de scriba van de generale syno-
de van de PKN, ds. R. de Reuver, aan alle kerkenraden van de 
gemeenten van de PKN. De gehele brief vindt u op onze 
website. De Generale Synode van de PKN is op 15 en 16 
november 2018 bijeen geweest. Voor één onderwerp wordt 
bijzondere aandacht gevraagd, namelijk de bespreking van 
‘huwelijk en levensverbintenis’, ofwel een mogelijke wijzi-
ging van de tekst van ordinantie 5-3 ‘Het huwelijk’ en ordi-
nantie 5-4 ‘Andere levensverbintenissen’. In 2016 hebben 
enkele classes en diverse synodeleden om deze tekstwijzi-
ging gevraagd. Het onderwerp is daarna diverse malen be-
sproken. Leden van de PKN deelden wat het voor hen bete-
kent om homoseksueel te zijn. Aan de synode is uiteindelijk 
het rapport ‘Huwelijk en levensverbintenis’ voorgelegd. Er is 
besloten de genoemde ordinantieteksten niet aan te passen. 
Wel wordt uitgesproken: a. In de kerk van Christus is ieder 
mensenkind van harte welkom en mag zich veilig voelen: we 
zijn allen geroepen elkaar vanuit de liefde van God te aan-
vaarden. b. De kerk is geroepen tot zegenen: een mens in 

zijn/haar levensverbintenis te stellen ‘coram Deo’, onder de 
belofte en roeping van Gods bewaring, genade en vrede. Ze 
spreekt geen waardeoordeel uit over seksuele geaardheid 
van haar leden noch over hun persoonlijke keuze als het 
gaat over huwelijk of andere levensverbintenis. De gemeen-
ten van de PKN kunnen zelf bepalen of naast het huwelijk 
tussen man en vrouw ook dat tussen twee mensen van het-
zelfde geslacht (in)gezegend kunnen worden. Voor synode-
leden en velen in onze kerk die hoopten dat de bespreking 
zou leiden tot een aanpassing van de tekst van de ordinan-
tie, waardoor elk onderscheid tussen het huwelijk van man 
en vrouw en van mensen van hetzelfde geslacht verdwijnt, is 
de uitslag teleurstellend en pijnlijk. Anderen die geen ruimte 
vinden voor het (in)zegenen van een huwelijk van mensen 
van hetzelfde geslacht zijn bezorgd over de toegevoegde 
uitspraak van de synode. Diversiteit is niet alleen mooi, soms 
is ze ook heel pijnlijk. De uitslag onderstreept dat standpun-
ten ons verdelen. We zijn daarom des te meer geroepen om 
zorg te dragen voor een veilig klimaat binnen gemeenten 
waarin het gesprek over gender, seksualiteit en zegen in alle 
openheid gevoerd kan worden. ‘Wanneer één lichaamsdeel 
pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel 
met respect behandeld wordt, delen alle andere in die 
vreugde. ‘ (1 Korintiërs 12: 26.) 
 
Prijsjes gezocht. Wij als groeigroep organiseerden al een 
paar keer een bingo voor bewoners van het AZC. Deze bingo 
organiseren we in samenwerking met het IWAK in de kapel 
vlak bij het AZC. Bijna iedereen in onze gemeente weet wel 
iets van dit AZC. Door de ‘tasjes actie’, doordat we iemand 
kennen (er komen regelmatig bezoekers uit het AZC in onze 
kerk) of misschien bent u er een keer geweest. In ieder geval 
zal het u bekend zijn dat de situatie daar vaak deprimerend 
en soms uitzichtloos is. Onze groeigroep heeft geen grote 
oplossingen voor deze mensen in petto. Maar misschien 
kunnen we het leven voor hen een momentje iets ‘lichter’ 
maken. Door een avondje bingo bijvoorbeeld. Veel bewo-
ners wonen er al vele jaren met hun gezinnen. Levend tus-
sen hoop en vrees. Onze groeigroep organiseert dit jaar op 
22 januari de bingo-avond. Net als vorige keren zijn we nog 
op zoek naar leuke prijsjes. We denken aan; praktisch kook-
gerei (pannen e.d.), huishoudtextiel (bv. handdoekpakket), 
verzorgingsproducten of andere aardige prijzen. Een spel-
computer of misschien zelfs een overtollige fiets zou ook 
fantastisch zijn. Denk daarbij aan het feit dat de bewoners 
zeer klein behuisd zijn en dat de producten wel goed en gaaf 
moeten zijn. Huishoudtextiel en cosmetica/producten voor 
persoonlijke verzorging nieuw en ongebruikt. Heeft u iets 
waarmee wij de bingo aantrekkelijk kunnen maken? Heel 
graag. Laat even wat weten aan Henk van der Meij 06-
30762555 of geef het even af aan de Kanaalstraat 15. De 
datum waarop wij het uiterlijk nodig hebben is 22 januari. 
Heel hartelijk bedankt. Wij doen er iets goeds mee.  
 
Data Kamp Leusden Rijnsburg 2019. Misschien bent u de 
vakanties voor 2019 al aan het afspreken. Van 20 t/m juli 
wordt Kamp Leusden Rijnsburg gehouden in het YMCAkamp 
te Leusden. De inschrijving voor Kamp Leusden Rijnsburg is 
op dinsdag 29 en woensdag 30 januari van 19.00-20.30 uur 
in De Voorhof. 
 
Projectkoor. In het afgelopen jaar heeft het bestuur van 
kerkkoor Laurentius besloten te stoppen met het voortbe-
staan van dit koor. Zo’n besluit doet pijn, omdat dit koor 



jarenlang binnen de Rijnsburgse samenleving, een aantal 
keer per jaar binnen en buiten de kerk optrad. Het bestuur 
van Laudamus maakt nu gebruik u uit te nodigen op maan-
dagavond uw zanggenoegen voort te zetten. Repetities vin-
den plaats in de Immanuëlkerk, bovenzaal 1. Mag deze her-
innering u over de streep trekken de stap te wagen. Indien 
het u de eerste keer niet lukt te komen dan bent u zeker de 
verdere data zeer welkom. We hopen u te ontmoeten en 
indien u er niet zeker van bent, dan kunt u ook kiezen te 
starten als projectlid. Ook mensen die willen komen zingen 
en geen connecties hebben met Laurentius zijn welkom. 
Maandag 14 januari en vervolgens elke maandag. Aanvang: 
20.00 uur. Pauze 21.00-21.15 uur, einde 22.00 uur. Met een 
vriendelijke groet, bestuur Laudamus. Contactpersoon: Mar-
rie Klok 071-4014689 Jacob van Heemskerklaan 6, 2224 SR 
Katwijk. Verdere mogelijkheden: Corry de Mooy 071-
4020364, of Leo van Delft, 06-12760195.



 


