
Kerkdiensten 

 
I.v.m. scholendiensten is er vandaag geen zondags-
school. 
 
De Voorhof  
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst. 
 
Grote Kerk 
Tijdens de scholendienst is er kinderoppas in De Voor-
hof. 
Deze morgen verwelkomen we in het bijzonder leer-
lingen en leerkrachten van de Oranje-Nassau School in 
een feestelijke dienst. De kinderen hebben nagedacht 
over het thema 'Rentmeesterschap, zorg voor de 
schepping'. Een actueel en belangrijk onderwerp, waar 
we graag met elkaar nader bij stilstaan. De muzikale 
begeleiding is in handen van Marc van Starkenburg. 
 
Vanmiddag bestuderen we Openbaring 18. 
 
Immanuëlkerk.  
9.00 uur: Ode aan de juffen en meesters. Afgelopen 
woensdag heb ik de Julianaschool bezocht i.v.m. de 
scholendienst. Prachtig om te zien hoe toegewijd de 
mensen zijn die op deze school werken en wat voor rol 
deze mensen hebben in de (geloofs)opvoeding van de 
kinderen. Gelukkig worden zij ondersteund door de 
vele ouders die vrijwilligerswerk doen in en rond de 
school. Leuk ook om als ‘dominee’ in de klassen ont-
vangen te worden. Zo werd er een opmerking gemaakt 
toen ik in een klas kwam: ‘Een dominee draagt toch 
altijd een zwart pak?’. Nadat ik mezelf voor had ge-

steld, mochten de kinderen mij vragen stellen. Dit vari-
eerde van ‘Vindt u het spannend om voor een groep 
mensen te staan?’, tot ‘Waarom heeft u voor dit werk 
gekozen?’. De moeilijkste vraag was: ‘Wanneer is God 
geboren?’. Groep 8 wist al een paar dingen van mij, 
omdat ze mij gezamenlijk ‘gegoogled’ hadden. Zij wa-
ren druk bezig met het maken van werkstukken over 
de klimaatveranderingen en de rol van de mens hierin. 
Dit sloot mooi aan bij het thema van de scholendienst 
waar we over de zorg voor de schepping gaan naden-
ken. Het thema is: ‘Aandacht maakt alles mooier’.  
 
10.30 uur: Thema in alle scholendiensten is: 'Hoe in-
houd te geven aan ons rentmeesterschap. Van wie is 
de aarde eigenlijk? Zijn we niet veel te eigenmachtig?' 
 
In de serie 'Je hart: een levenshuis', nemen we van-
middag een kijkje in de keuken. We vragen ons af wat 
er allemaal staat te pruttelen in de potjes en pannetjes 
(complotjes en plannetjes?). Mag Jezus onder het dek-
sel kijken? En wat zal er geserveerd worden, wat staat 
er op jouw menukaart? Erik de Mooij en band verzor-
gen de muzikale begeleiding. Van harte welkom! 
 
Scholendiensten. Graag wil ik in zijn algemeen wijzen 
op de scholendiensten van vandaag. De kerkenraad 
heeft zich ervoor ingezet, dat deze diensten blijven 
bestaan. Eens per jaar is het goed, dat school en kerk 
samenkomen en dat we samen met de kinderen en 
leerkrachten vieren, dat God onze Heer is. Maar dan 
moet de gemeente het niet laten afweten om aanwe-
zig te zijn en mee te leven met de kinderen, ook al bent 
u geen ouders of grootouders van de kinderen. In dat 
geval komen deze diensten onder druk te staan, want 
dan verworden ze tot eilanden in ons gemeenteleven. 
Ons aller aanwezigheid is daarom gewenst. U zult ge-
nieten van het gezang van de kinderen en (het thema 
dit jaar) hun zorg voor Gods schepping. De kinderen 
zijn daar zeer uitgesproken over, zo is mij gebleken bij 
mijn rondgang op de school. Van de kinderen kunnen 
we daarom nog veel leren, ook in geloof. Dus graag 
nodigen we u uit voor deze scholendiensten, bedoeld 
voor de hele gemeente. Ds. Albert Meek.  
 

 

Zondag 10 februari 2019  

De Voorhof  
Ontmoetings-
dienst 

09.30 Ds. F. van den Bosch, 
Katwijk aan Zee, en  
Bep Zuijderduijn 

Grote Kerk 
Scholendienst 

09.30 Ds. P.J. van der Ende en 
Oranje Nassauschool 

Grote Kerk 
Studiedienst 

17.00 Dr. K.W. de Jong, 
Woerden 

Immanuëlkerk 
Scholendienst 

09.00 Dhr. G. Bremmer en  
Julianaschool 

Immanuëlkerk 
Scholendienst 

10.30 Ds. A. Meek en  
De Schakel 

Immanuëlkerk 
Boeketdienst 

17.00 Ds. P. van der Ende en 
Chris van Tol 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten.  
3. Bestemming van de scholen. 

Vrijdag 15 februari 2019 
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede 
Ds. L.A. den Butter 

No. 05 – 2019 

 

 

 



 
Zondagsschool, ook voor groep 7&8. 
 
Immanuëlkerk  
Vanmiddag het thema ‘Beleef je doop’. 
 

 
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 19.30-20.30 uur. 
 
Actie Kerkbalans 2019. De enve-
loppen van de actie Kerkbalans 
zijn in de afgelopen week be-
zorgd.  
U kunt uw toezegging op verschil-
lende manieren kenbaar maken: 
1. Digitaal via 
https://kerkbalans.protestantsrijnsburg.nl. 

Dit verdient onze voorkeur aangezien dit veel werk 
bespaard op het kerkelijk bureau. 

2. Inleveren van uw toezeggingsformulier: 
- In de kerken staan grote afgesloten bussen waar u 
uw envelop in kunt doen. 
- U stuurt uw toezeggingsformulier gratis terug met 
de retourenvelop. 
- U geeft uw envelop af bij het kerkelijk bureau, 
Smidstraat 16A (in de brievenbus mag ook!) 
- U geeft uw envelop af aan uw wijkouderling (dit 
geldt alléén als u uw envelop ook via uw wijkouder-
ling hebt ontvangen). 

Let op: Er is er een nieuw bankrekeningnummer voor 
de Actie Kerkbalans: NL37 RABO 0373 7276 82 ten 
name van Protestantse Gemeente te Rijnsburg. Wilt u 
dit ook aanpassen in uw adresboek van internetbankie-
ren?  
 

Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn 
gegaan naar: dhr. A. de Mooij, Boterbloem 11; fam. 
Franken-Vliegenthart, P. Potterstraat 14; dhr. J.H. 
Schaart, Boslaan 43; mevr. A. Vletter–van Zuijlen, 
Stienplaats 10; mevr. L.D. van Duijn–Groenewege, 
Smidstraat 57. 
 
Gelegenheid tot dopen. 17 februari, Ds. P.J. van der 
Ende, Grote Kerk; 3 maart Ds. A. Meek, Immanuelkerk. 
Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opne-
men met het kerkelijk bureau. 
 
Heilig Avondmaal vieren aan huis. In de afgelopen 
jaren was het altijd mogelijk om het Heilig Avondmaal 
aan te vragen als iemand niet in staat was om naar een 
van de diensten in de kerk te komen. Het afgelopen 
jaar is dat door verschillende omstandigheden slecht 
opgepakt. Nu willen we graag van iedereen die hier 
gebruik van wil maken, vragen dit aan de wijkscriba te 
laten weten, zodat er een ouderling en een diaken bij u 
langs komen om tegelijk met de dienst in de kerk dit in 
uw huis mee te vieren. Wie kunt u daarvoor bereiken? 
Frederiksoord & de Bloem: Gerard Noort 06-13934451 
gerardnoort@solcon.nl. Oude Hart Noord: Mariska 
Ravensbergen 4024911 m.ravensbergen@gmail.com. 
Kleipetten: Sandra Vletter 06-12715054 of 4035836 
scribakleipetten@pknrijnsburg.nl. Westerhaghe & De 
Hoek: Gert Eldering 4020815 elderingg@gmail.com. 
Centrum & Oost: Ds Arenda Haasnoot 8893677 
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl. Op zondag 3 maart vie-
ren we de het Heilig Avondmaal, maar hoe eerder u 
reageert des te makkelijker wij alles kunnen regelen. 
Namens de Diaconie: Harry Didden, 4028559, 
hajdidden@hotmail.com. 
 
Oppasdienst Immanuëlkerk. 10 feb. 09.00 uur: Cora 
Ravensbergen, Rianne Zandbergen, Silvia Postma, Mi-
chael Postma, Tara van Nieuwkoop en Eva van Nieuw-
koop. 10.30 uur: Renate Mens, Martine van Dijk en 
Meike van Delft. 
 
Uit de kerkenraad (Nieuwe rubriek) 

Nieuwe ouderenpastor. Met dankbaarheid delen we 
mee, dat onze gemeente een nieuwe ouderenpastor 
heeft, namelijk dhr. Kees Smits. Kees Smits is al afgelo-
pen vrijdag, 1 februari 2019, aan de slag gegaan als 
ouderenpastor voor Centrum & Oost, Frederiksoord & 
De Bloem en de bijbehorende tehuizen. Hij woont met 
zijn echtgenote Nelly in Nijkerk en is op 8 oktober 1958 
geboren. Hij heeft veel ervaring als Geestelijk Verzor-
ger. In deze Contact stelt Kees Smits zich aan u voor. 
We zijn Rixt de Graaf dankbaar, dat ze vanaf septem-
ber 2018, na het vertrek van Aline van der Marel, extra 
zorg voor de ouderen op zich heeft willen nemen.  
 
 
 

Zondag 17 februari 2019  

De Voorhof  
Ontmoetingsdienst 

09.30 Ds. A. Haasnoot en  
Marjon van Tol 

Grote Kerk 
Doopdienst 

09.30 Ds. P.J. van der Ende 

Grote Kerk 
Zingend Geloven 

17.00 Ds. P. Ravensbergen, 
Wilnis 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. J. Maasland,  
Den Haag 

Immanuëlkerk 10.30 Ds. J. Maasland,  
Den Haag 

Immanuëlkerk 
Jeugdboeketdienst 

17.00 Ds. A. Haasnoot  

Collecten: 1. KIA Noodhulp Ethiopië. 2. Administratie 
& beheer. 3. Missionair werk en kerkgroei: Help de 
nieuwe kerk in Nieuw-Vennep 

Vrijdag 22 februari 2019 
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede 
Ds. E. Buitendijk 

mailto:kb@pknrijnsburg.nl
https://kerkbalans.protestantsrijnsburg.nl/
mailto:gerardnoort@solcon.nl
mailto:m.ravensbergen@gmail.com
mailto:scribakleipetten@pknrijnsburg.nl
mailto:elderingg@gmail.com
mailto:ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl
mailto:hajdidden@hotmail.com


Crisispastoraat wijk Westerhaghe & De Hoek en Klei-
petten. Marianne Pompert heeft haar werkzaamheden 
in het (crisis)pastoraat in Westerhaghe & De Hoek met 
een half jaar verlengd tot 1 september 2019. Gerben 
Bremmer verricht momenteel deze taak in de Kleipet-
ten. 
 
Scribaat. Op 3 februari is Bram Breebaart bevestigd in 
het ambt van ouderling, met als bijzondere opdracht 
het scribaat van de kerkenraad. We zijn dankbaar dat 
Bram zich tot deze taak in het hart van de gemeente 
geroepen voelt. Het emailadres van de scriba is scri-
ba@pknrijnsburg.nl 
 
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. 
Jarig. Op zaterdag 16 februari hoopt dhr. G.A. Joustra, 
Westerpark 127 DM, zijn 81e verjaardag te vieren. Van 
harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar 
gewenst. 
Contract verlengd. Zoals u in Contact hebt kunnen 
lezen, is het helaas nog niet gelukt om een predikant te 
beroepen voor onze wijk. Dat is jammer voor de men-
sen van de wijk, maar het betekent ook dat aan mij 
gevraagd is, om het contract dat ik voor een half jaar 
had, met een half jaar te verlengen. Ik heb daar ‘ja’ 
opgezegd. Graag wil ik, samen met de mensen van de 
wijkraad, die zich zo van harte inzetten voor de wijk, 
verder werken van de opbouw van de wijk. We gaan de 
uitkomsten van de enquête uitwerken en we zijn blij 
met de mensen die zich, n.a.v. de enquête, hebben 
aangemeld om ook iets voor de wijk te gaan beteke-
nen. Zo gaan we verder ‘samen op weg’! En ik ben blij 
dat ik daar ook een steentje aan kan bijdragen. 
Meeleven. Wat is het fijn en bijzonder dat mevr. H. 
Kralt-Post, Westerpark 65, weer naar huis mocht te-
rugkeren. Na een moeilijke, zware tijd op de ic-afdeling 
van het ziekenhuis, en na een periode van revalideren 
in het revalidatiecentrum, is zij eind januari weer thuis-
gekomen. Met veel hulp van haar man en van de thuis-
zorg, gaat het goed thuis en geniet mevr. Kralt ervan 
om weer in haar eigen huis te zijn. Mevr. Kralt hoopt 
op 12 februari 77 jaar te worden. We wensen dhr. en 
mevr. Kralt alle goeds toe.  
Marianne Pompert. 
 
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 
Jarig. Op donderdag 14 februari hoopt zr. H. De Leeuw-
Bolwijn, Kerkstraat 19/B CX, de zeer hoge leeftijd van 

92 jaar te bereiken. Op zondag 17 februari hoopt zr. K. 
Zwaan-Fresco, Burchtstraat 1 CT, de mooie leeftijd van 
80 jaar te bereiken. We zijn dankbaar voor al deze ja-
ren die hen beiden wordt gegeven, in vreugde en ver-
driet. Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen 
over hun gezondheid gebeden.  
Jubilea. Dhr. R.J. Ravensbergen en zr. M.C. Ravensber-
gen-de Jong, Elsgeesterweg 13 NV, hopen maandag 11 
februari hun 25-jarig huwelijksjubileum te behalen. 
Van harte gefeliciteerd, waarbij nog velen jaren in ge-
zondheid en onder de zegen van God wij hen toe wen-
sen. 
Gebed en meeleven. In de afgelopen weken moest 
onze vertrouwde wijkscriba zr. Coby Passchier, Anjelie-
renstraat 49, door persoonlijke omstandigheden helaas 
haar ambt en taak als wijkscriba van de wijk Centrum & 
Oost afleggen. Nu heeft zij al lang en breed aan haar 
ambtstermijn voldaan dus in die zin is zij in niets in 
gebreke, maar uiteraard had zij haar taak willen afma-
ken. Als wijkraad zijn we haar dankbaar voor de enor-
me inzet en de zorgvuldigheid waarmee zij al die jaren 
ons heeft ondersteund. We hopen en bidden dat haar 
omstandigheden spoedig verbeteren en dat er meer 
Licht doorbreekt. Wilt u aan haar denken in uw gebe-
den en God danken voor alles wat zij heeft kunnen 
doen en bewerken. Bij deze neem ik ook de gelegen-
heid om onze zoektocht naar een nieuwe wijkscriba 
onder uw aandacht te brengen. Op dit moment is er 
nog geen vervanging. Ouderling Jolanda van Egmond 
doet gelukkig de notulen van de wijkraad, maar uiter-
aard heeft ook zij haar bezoeken en werkzaamheden, 
verder rusten nu overige taken op mijn schouders. 
Hopelijk zal spoedig iemand gevonden worden die zich 
geroepen weet om onze wijkscriba te zijn. Velen han-
den maken licht werk. Laten we daarbij de Heer bidden 
om arbeiders in de oogst, want de oogst en de werk-
zaamheden zijn groot, maar arbeiders zijn er te weinig. 
Hopelijk weet u zich ook geroepen? Wellicht niet alle-
maal als wijkscriba, maar in het komende seizoen als 
ouderling? In ieder geval zijn we als wijk dankbaar dat 
in de vacature van ouderenpastor dhr. Kees Smits ge-
vonden is. Hij woont wel iets verder weg, maar dat 
hoeft naar Rijnsburgse maatstaven en rijgewoonten 
toch geen belemmering te zijn. We mogen alle ver-
trouwen hebben dat er in hem een uitstekende oude-
renpastor gevonden is. Ten slotte doe ik mijn best in 
deze drukke en vacante dagen te doen wat ik kan en 
degenen te bezoeken die dat zo hard nodig hebben. Er 
ligt een hele lijst. Laat uw ouderling of mij weten als u 
het idee hebt dat er niemand naar u omziet, zodat we 
wegen kunnen vinden om hierin u spoedig bij te staan. 
Bemoedigende groet, Ds. Arenda Haasnoot en uiter-
aard ook namens mijn man, Ds. Jeroen Tiggelman, en 
de kinderen.  
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Wijk Frederiksoord & De Bloem 

Ds. A. Meek,tel.(071)4079270, 
ds.meek@pknrijnsburg.nl 
Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,  
gerardnoort@solcon.nl 
Medeleven. Peter van den Oever, Merschpad 3 AA, 
lijdt aan nierkanker. Hij wilde hiervoor niet al te veel 
aandacht. Maar nu is het niet duidelijk meer hoe de 
behandelingen verder zullen gaan. Wellicht komt hij in 
aanmerking voor een nieuwe therapie. Hij geeft de 
hoop niet op. Bewonderenswaardig hoe hij, ook in zijn 
geloof, hiermee omgaat. Wij willen hem, zijn vrouw en 
gezin omringen met gebeden en medeleven. Corry 
Paauw–den Haan, Oegstgeesterweg 22 AX, is succesvol 
geopereerd aan haar knie. Ze mocht snel weer huis-
waarts keren en revalideert snel zonder al te veel pijn. 
Ze is heel blij, dat alles achter de rug is, en gaat vol 
goed uitzicht de toekomst tegemoet. Dhr. Van 
Beekum, Het Cappelrijeland 46 ZE, is uitbehandeld. Hij 
wordt omringd met liefde en zorg van zijn vrouw. Maar 
het is zwaar en zeer moeilijk te weten, dat het afscheid 
nabijkomt. Wij willen hen daarin bijstaan. 
Jarigen. Dhr. Sapei, De Molenkamp 4 ZK, wordt op 
zaterdag 9 februari 81 jaar. Dhr. Van der Vijver, Rijns-
burgerweg 72, 2341 AB Oegstgeest, wordt op woens-
dag 13 februari 88 jaar. Beiden wensen wij een door 
God gezegend nieuw levensjaar toe, waarin God hen 
zal bewaren en behoeden voor kwaad en tegenspoed. 
Met hartelijke groeten, 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. Deze maal geen jubileum of verjaardag te 
melden, we kunnen even aan de lijn doen. 
Meeleven. Zr. T.A.D. Elderhorst-van Egmond, Dahlia-
straat 11 KE, kreeg onlangs bevestigd dat er kanker in 
haar lymfen zit. Deze week is de chemokuur gestart: 
driewekelijks zal ze een dosis chemo krijgen. We hopen 
en bidden met haar dat deze behandeling het beoogde 
resultaat zal hebben. Ze vertrouwt zich daarbij toe aan 
haar Heer en Heiland. De woorden uit het lied 'Ga niet 
alleen door 't leven' spreken tot haar hart. Ga niet al-
leen. Het derde couplet eindigt met ‘Komt gaat ge-
troost, blijmoedig naar Jezus heen!’. Zr. Jacqueline 
Verheij, Evertsenstraat 102 K002 RD, is op 8 februari 
alweer 47 jaar geworden. Al meer dan drie maanden 
zit haar voet in het gips en daar slaat ze zich moedig 
doorheen. Er is nu wel sprake van een tegenvaller want 
het blijkt dat er (nog) te weinig aangroei van nieuw bot 
is. Daarom zal ze nog wat langer in het gips moeten. 
Als de situatie dan nog niet verbeterd is, is wellicht een 
nieuwe ingreep noodzakelijk. Ze vindt het fijn om uw 
blijk van bemoediging en meeleven te ontvangen, en 
we wensen haar uiteraard heel veel sterkte en zegen! 
Dat was het voor deze keer, een hartelijke groet voor 

nu en graag tot ziens, in de pastorie, thuis, onderweg 
of in de kerk! Ds. Pieter van der Ende. 
 
Wijk Kleipetten 

Wnd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838, 
gerbenbremmer@outlook.com. 
Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054,  
scribakleipetten@pknrijnsburg.nl 
Medeleven. Bij Rene Francken, P. Potterstraat 14 BX, 
zijn de eerste bestralingen en chemokuren achter de 
rug. Het gaat met hem relatief goed. Hij gaat zelfs 's 
morgens nog naar zijn werk. De komende weken zullen 
de behandelingen verder gaan, maar hij is dankbaar, 
dat het nu redelijk met hem gaat en hij de kuren kan 
verdragen. Ds. Albert Meek 
Werk in Valkenburg. In Valkenburg wonen rond de 30 
kerkleden van de PGR. Valkenburg is verbonden met 
de wijk Kleipetten en alleen de Rijn zorgt voor een na-
tuurlijke scheiding. De visie van de PGR is dat gemeen-
teleden in dezelfde wijk naar elkaar en naar alle inwo-
ners in de wijk omzien. Vanuit deze visie hebben Klaas 
en Joke Roijers hun huis en hart opengesteld voor de in 
Valkenburg woonachtige gemeenteleden. Er is een 
brief rondgestuurd waarin de Valkenburgers uitgeno-
digd worden voor een maaltijd, om zo elkaar beter te 
leren kennen. We bidden dat het initiatief positief om-
armd zal worden en dat er nog meer christenen deze 
visie zullen omarmen. 
Musje. Vertel God niet hoe groot je storm is, vertel de 
storm hoe groot God is. In Hem verbonden, Gerben 
Bremmer. 
 
Ouderenpastor 

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, 
tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com 
Jarig. Op 15 februari hoopt mevr. C. Vooys-Tijsterman, 
Wingerd 12 PJ, haar 88ste verjaardag te vieren. Wij 
wensen haar een goede verjaardag toe en veel zegen 
voor het komende levensjaar. En ondanks gemis heb-
ben we toch vele zegeningen te tellen en niet te verge-
ten, zoals staat in het volgende gedicht van M. Koffe-
man-Zijl: ‘Het tellen wat we missen gaat ons zo makke-
lijk af, daar hebben we meer oog voor dan voor het-
geen God gaf. Doch hoe je ook mag smeken, bedenk, 
wanneer je bidt, tel niet wat je moet missen, maar tel 
wat je bezit.’ (Uit: ‘Tel niet wat je mist’) 
Medeleven en gebed. Mevr. C. Zwaan-Tintel, Tulpen-
straat 40 GX, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
We wensen haar een voorspoedig verder herstel toe. 
Mevr. Van Egmond-van Starkenburg uit de Tulpen-
straat, is naar Mariënhaven overgebracht en zal met 
behulp van allerlei therapeuten een traject van revali-
datie ingaan. We wensen haar beterschap, sterkte en 
goede moed toe, met het vooruitzicht weer naar huis 
te kunnen. Pastor Rixt de Graaf. 
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Ouderenpastor 

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904, 
pastorsmits@gmail.com. 
Kennismaking met de nieuwe ouderenpastor. Met 
vreugde ben ik per 1 februari 2019 als uw nieuwe ou-
derenpastor gestart. Mijn naam is Kees Smits uit Nij-
kerk. Mijn vrouw Nelly en ik wonen in Nijkerk. Ik ben ik 
het onderwijs gestart en in de loop van mijn studie 
Theologie met het ouderenpastoraat in contact geko-
men. In 1992 ben ik als Geestelijk Verzorger in het ver-
pleeghuis in Nijkerk gaan werken. Een jaar later zijn we 
naar Nijkerk verhuisd. Onze zoon is in Nijkerk opge-
groeid. Hij woont met zijn gezin in Nijkerk. Hij heeft 2 
dochtertjes van 5 en 2 jaar, onze kleinkinderen. Naast 
het werk in de kerk, wat onze liefde heeft, trekken we 
graag met de kleintjes op. Ik heb het werk in het ver-
pleeghuis altijd gecombineerd met werk in het onder-
wijs en in de kerk. De eerste contacten in de gemeente 
zijn warm en hartelijk. Ik zie uit naar een ontmoeting 
met u. Hierboven en onder vindt u mijn gegevens. Ik 
vind het heel fijn als u contact opneemt. Maandag ben 
ik werkzaam in Rijnsburg. Dinsdag ben ik er meestal, 
maar dat hangt af van andere activiteiten die er vanuit 
het ouderenpastoraat worden georganiseerd. Rixt en ik 
zullen als ouderenpastores nauw met elkaar samen-
werken. Met vriendelijke groet, Kees Smits, Sperwer-
hof 3, 3862 LT Nijkerk.  
 
Medeleven en gebed. In het Hospice van Vlietstede 
verblijft dhr. G. Slootweg uit de Smidstraat. Hij sukkelt 
al een poos met zijn gezondheid en heeft al verschil-
lende keren in het ziekenhuis gelegen de laatste tijd, 
met ernstige hartklachten. Zijn toestand is zorgelijk. 
Wij wensen hem en zijn naaste familie en vriendin veel 
sterkte toe in deze moeilijke tijd. In dit alles mogen we 
ons veilig weten bij de Schepper van ons leven, zoals 
dat staat in Psalm 16: ‘Ik stel mij de Here bestendig 
voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wan-
kel ik niet. Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het 
dodenrijk,’ (vers 8 en 10a). Mevr. Annie van Klaveren, 
Gr. Florislaan 50 EG, is afgelopen donderdag na een 
periode van revalidatie weer thuisgekomen. Fijn dat ze 
weer naar huis kon, maar het betekent ook omgaan 
met een nieuwe realiteit en een aantal nieuwe beper-
kingen, want ze mag zeker niet weer vallen. We wen-
sen haar veel sterkte toe thuis om haar draai weer te 
vinden en veel goede moed om voorzichtig te blijven. 
Met fam. Van Klaveren, Gr. Florislaan 92, willen we de 
Here danken voor de geslaagde openhartoperatie die 
Karel heeft ondergaan. Maandag 4 februari mag hij 
weer naar huis. We bidden hem een voorspoedig her-
stel toe. We willen ook denken aan fam. Van der Gug-
ten, Principaalhof 1 DV, want Wim zal vanaf maandag 
permanent opgenomen worden in De Wilbert, omdat 
de verzorging thuis te zwaar wordt. Dit is voor hen 
beiden een hele moeilijke stap die gepaard gaat met 
heel veel emoties. We bidden hen toe dat de Here hen 

heel dicht nabij zal zijn in dit hele proces en hen een 
weg zal wijzen om door te gaan. 
Overlijden. Op donderdag 31 januari is in het Hospice 
van Vlietstede rustig van ons heengegaan Cornelia 
(Corrie) Vooijs-van den Eijkel. Het is allemaal erg snel 
gegaan en ondanks dat we haar zullen missen, zijn we 
dankbaar dat haar verder lijden is bespaard gebleven. 
Corrie mocht 88 jaar worden en was de weduwe van 
Gerrit Vooijs. Op de kaart staat: ‘Neem, Heer, mijn 
beide handen’ en ‘Na een lang leven vol zorg en aan-
dacht voor de ander, heeft de Heer tot zich genomen, 
onze lieve moeder, oma en omi’. Woensdag 6 februari 
heeft de dankdienst voor haar leven plaatsgevonden in 
de Grote Kerk, waarna zij naar haar laatste rustplaats is 
gebracht op de Algemene begraafplaats. Wij bidden de 
naaste familie heel veel sterkte toe, vooral ook omdat 
er zorg is rond de ziekte van dochter Anneke, die op dit 
moment in een traject van chemokuren zit.  
Afscheid. Dit is de laatste keer dat ik de gegevens voor 
Contact opmaak voor de vacante wijk, want vanaf vrij-
dag 1 februari heb ik een nieuwe collega, die vanaf 
volgende week de gegevens zal verzorgen. Ik ben door 
omstandigheden met een heel aantal van u in contact 
of op bezoek geweest, maar geef de zorg voor de wijk 
met veel vertrouwen in handen Kees Smits, die zich 
aan u zal voorstellen en die u kunt bellen als er iets te 
melden is. Pastor Rixt de Graaf. 
 
Activiteiten 

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in 
zaal 6. Bidden, groeien is leren van de Vader. Jesaja 
profeteert over Jezus: "De Here Here heeft mij als een 
leerling leren spreken om met het woord de moede te 
kunnen ondersteunen. Hij wekt mij het oor, opdat ik 
hore zoals leerlingen doen. Hij heeft mij het oor geo-
pend en ik ben niet weerspannig geweest." En Jezus 
zegt in Johannes: "Ik kan niets doen of Ik moet het de 
Vader zien doen." Blijven in Hem is vrucht dragen. Bid-
den, danken en volhouden ook als het tegenzit. He-
breeën 12: 1 t/m 3.  
 
Gebed om maandag- en donderdagochtend 6.00-7.00 
uur. Donderdag 7, maandag 11 en donderdag 14 fe-
bruari komen we weer bijeen Burg. Meijboomstraat 2. 
Welkom, ook als u overweegt om eens voor het eerst 
te komen.  
 
Gebedspastoraat. De beschikbare vrijdagen in februari 
zitten inmiddels vol. Door de voorjaarsvakantie zijn er 
in deze maand helaas ook minder vrijdagen beschik-
baar, vandaar dat er inmiddels geen ruimte meer is op 
de beschikbare vrijdagochtenden, tenzij op andere 
dagen of tijden. Vrijdagochtend 8 en 15 maart zijn de 
eerstvolgende data, deze staan op dit moment nog 
open voor gebedspastoraat, gesprek & gebed, rond 
9.30, 10.30 of van 11.30-12.15 uur Burg. Meijboom-
straat 2 (in de werkruimte Ds. Haasnoot). Of desge-
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wenst op een ander tijdstip of andere locatie. Informa-
tie en opgave: 06-30777022. 
 
Bijbelstudie Gebed. Maandelijkse Bijbelstudie over 
gebed op donderdagavond 7 maart. Deze keer staat 
Romeinen 8 centraal. Een belangrijk hoofdstuk waar de 
apostel Paulus spreekt over de Heilige Geest, over ge-
bed, en over veel gebrokenheid. Wat hebben deze 
aspecten met elkaar te maken? Weet u welkom in De 
Voorhof. Aanvang 19.45-21.30 uur. Zaal 7. Info Ds. 
Haasnoot, 06-30777022 of gebedrijnsburg@gmail.com.  
 
Creaclub. In de maand februari zijn er weer twee crea-
tieve en gezellige bijeenkomsten in de bovenzaal van 
De Voorhof. Op 12 en 26 februari is ieder welkom van 
9.30–11.30 uur. Ook als u op zoek bent naar een origi-
neel, zelfgemaakt cadeau voor een bijzondere gele-
genheid, kunt u er terecht tijdens deze uren. De op-
brengst is voor het project van Stichting Labourward, 
waar onze zuster Rosita Varkevisser aan meewerkt in 
Ghana. 
 
Mantelzorgmiddag. Op 12 februari is deze bemoedi-
gende en gezellige middag in de voorzaal van De Voor-
hof. We hopen de mantelzorgers van onze gemeente 
een hart onder de riem te kunnen steken. Vergeet u 
niet om u uiterlijk 5 februari op te geven bij Rixt de 
Graaf. 
Ouderenwerkgroep. Een extra vergadering van de 
werkgroep vindt plaats op woensdag 13 februari om 
13.30 uur in de consistorie van de Immanuëlkerk. Tij-
dens deze vergadering willen we nader kennismaken 
met onze nieuwe Ouderenpastor Kees Smits. 
 
Groentje van de commissie Duurzaam. Heb je mis-
schien ook het programma 'Genaaid' van de EO ge-
zien? Op indringende wijze word je dan geconfron-
teerd met wat er mis is met de kledingindustrie. Wees 
je ervan bewust wat je koopt, hoeveel je koopt en waar 
je iets koopt. Bewust kopen kost meer, maar levert 
meer op, voor de schepping, maar zeker ook voor de 
medemens die hierin een (magere) boterham moet 
verdienen. 
 
Opbrengst Voedselbank 20 januari 2019. Nadat op 
maandagmorgen de bestelbus van de Voedselbank was 
volgeladen kwamen we tot het mooie aantal van 60 
kratten met alle gevraagde spullen in verschillende 
aantallen. De vrijwilligers waren er erg blij mee en op 
dinsdagmorgen werd ook nog eens ruim 1000 euro aan 
giften geteld en doorgegeven aan de Voedselbank. Wij 
mogen u namens de Voedselbank en de Diaconie van 
harte danken voor uw medewerking. Veel gezinnen zijn 
zo weer geholpen en daar gaat het tenslotte om. Na-
mens de Diaconie, Harry Didden. 
 
 

Uit de gebedsbrief van Rieneke & Gert van de Pol 
vanuit Malawi. We zitten midden in de regentijd. Altijd 
spannend: gaat er voldoende regen vallen om goed te 
oogsten? We zijn dankbaar voor het goede begin: er is 
in het hele land een prima hoeveelheid regen gevallen, 
zodat de ontkiemende plantjes zich goed hebben kun-
nen ontwikkelen. We bidden dat het land die zegen 
ook de komende weken en maanden zal ontvangen. 
We bidden voor hen die in deze maanden vóór de 
oogst gebrek lijden, omdat ze door hun voorraden 
heen beginnen te raken – vorig jaar was de oogst in 
sommige gebieden echt mager! Rieneke krijgt daar als 
ze op pad gaat bijna elke keer mee te maken. Wilt u 
met ons mee bidden en danken? Meer informatie 
www.care4malawi.org.  
 
Happietaria Leiden geopend! Op 4 februari 2019 is 
Happietaria Leiden weer opengegaan. Happietaria is 
een pop-up restaurant dat opgezet en gerund wordt 
door studenten vanuit de vier christelijke studenten-
verenigingen van Leiden (NSL, Panoplia, Ichtus, Goma-
rus). De volledige opbrengst gaat dit jaar naar een pro-
ject van de hulporganisatie Tear in Zuidoost-Azië. Zij 
willen daar slachtoffers van mensenhandel helpen 
door hen via de lokale bevolking werk, veiligheid, on-
derwijs en psychologische hulp aan te bieden. Zo krij-
gen slachtoffers van mensenhandel weer toekomstper-
spectief. U kunt hen vinden in buurtcentrum Het Ge-
bouw, gelegen aan Arubapad 2, Leiden. Meer informa-
tie kunt u vinden op de website  
www.happietarialeiden.nl, daar kunt u tevens reserve-
ren.  
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