
Kerkdiensten 

 
Zondagsschool, ook voor groep 7&8. 
De Voorhof 
Thema ‘De zon op’. Wie of wat is jouw zon? Muziek door het 
combo. 
 

Grote Kerk 
Deze morgen een bijzondere dienst: 4 kinderen mogen het 
teken van de doop ontvangen namelijk Lauren Leanne Guijt, 
dochter van Pieter Guijt en Marleen Maat, Lange Vaart 64 
GD; Nina Hazenoot, dochter van Leonard en Kristel Ha-
zenoot-Smeenk, Lupine 30 PG; Sofie Anneke Marianne Ra-
vensbergen, dochter van Gert en Susanne Ravensbergen-
Dool, Bankijkerweg 101 MH; Jack Pieter Bastiaan Krijgsman, 
zoon van Dirk en Jeanine Krijgsman-Wessel, Oranjelaan 85 
DG. Tevens zullen Dirk en Jeanine in deze dienst belijdenis 
van hun geloof doen. In deze dienst lezen we Exodus 6 waar-
in God Mozes eraan herinnert dat Hij een verbond met het 
volk heeft gesloten en hen zal bevrijden. Met die belofte 
mogen ook deze kinderen door het leven gaan! Er is kinder-
nevendienst. 
 
Het thema van de middagdienst is ‘Vertrouwen’. De voor-
ganger van deze dienst is van geboorte Rijnsburger en thans 
predikant van de PKN-gemeente Ontmoetingskerk in Wilnis 
(U). Muzikale medewerking wordt verleend door het koor 
Mare Canto uit Katwijk o.l.v. Henny Mugge, die tevens ook 
het koor met piano begeleidt. Op gitaar Arie van der Boon 
en de samenzang wordt begeleid op orgel door Ronald van 
Delft. Mare Canto telt 24 koorleden en bestaat reeds 30 jaar 
en men zingt uitsluitend Christelijke liederen. De naam Mare 
Canto vertaalt zich vrij in: zingen bij de zee en zingen met 
een boodschap. Regelmatig treden zij op in verzorgingste-
huizen, korenfestivals en verlenen hun medewerking aan 
kerkdiensten. Van harte welkom!  

 
Immanuëlkerk  
Thema vanmiddag is: ‘Wie is de mol’. Ja, wie is de mol in dit 
bestaan? Ben ik het? Ben jij een mol? Nee toch: ikke niet! 
Creatief en krachtig kom je er met de Bijbel achter. Combo: 
Kidsmission Band!   

 

 

 
De Voorhof  
Er is kindernevendienst. 

 
Grote Kerk 
Vanmorgen is er kindernevendienst.  
 
Vanmiddag het onderwerp: 'De kracht van: woorden'. 
 

Immanuëlkerk.  
Muziek: Jongerenkoor One Voice. 
 

 
 

  

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 en 
Arjan Jonker 

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 

Zondag 24 februari 2019  

De Voorhof  
Ontmoetingsdienst 

09.30 Prop. W.A. van den 
Born, Leiden, en 
Wendy van Egmond 

Grote Kerk 09.30 Prop. W. Nijsse,  
Amsterdam 

Grote Kerk 
Studiedienst 

17.00 Prop. W. Nijsse,  
Amsterdam 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. P.J. Stam, Katwijk 

Immanuëlkerk 10.30 Ds. P.J. Stam, Katwijk 

Immanuëlkerk 
Boeketdienst 

17.00 Ds. J.M. Post, 
Zwammerdam, en 
Tom van der Plas 

Collecten: 1. 40- dagen collecte KIA Schuldhulp-
maatje. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communica-
tie. 

Vrijdag 1 maart 2019 
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede 
Ds. A. Haasnoot 

No. 06 – 2019 

 

 

 



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. 
 

Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn 

gegaan naar: mevr. C. Vooijs-Tijsterman, Wingerd 12; dhr. 
P.J. van den Oever, Merschpad 3; mevr. E. Schaap-Lindhout, 
P.P. Rubensstraat 40; dhr. D. Lindhout, Petr. van Saxenstraat 
47; mevr. A.G. van Loef-Glasbergen, A. van Eycklaan 9, 
Oegstgeest. 
 

Gelegenheid tot dopen. 3 maart Ds. A. Meek, Immanu-

elkerk; 24 maart Ds. A. Haasnoot, De Voorhof. Als u uw kind-
je wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het kerke-
lijk bureau. 
 

Oppasdienst Immanuëlkerk. 17 feb. 09.00 uur: Lisette 

Kabelaar, Petricia Rietbroek en Monique de Boer. 10.30 uur: 
Lianneke Haasnoot en Annelie van der Meij. 
 

Uit de kerkenraad (Nieuwe rubriek) 

Na de bevestiging tot scriba op 3 februari ben ik enthousiast 
aan de gang gegaan om me de belangrijkste zaken meer 
eigen te maken. Dit zal vast wel eens met wat strubbelingen 
gepaard gaan, maar ik hoop – en ga er van uit- dat ik snel 
mijn plekje zal vinden. Op dit moment is er vanuit de kerken-
raad verder niets te melden, aangezien er nog geen vergade-
ring is geweest. 
 

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 donderdag 21 februari hoopt mevr. D.A. van Eg-
mond-Zandbergen, Westerpark 62 DL, de mooie leeftijd van 
80 jaar te bereiken. Zij en haar echtgenoot wonen sinds kort 
weer in Rijnsburg. Van harte gefeliciteerd en een gezegend 
nieuw levensjaar gewenst en samen natuurlijk van harte 
welkom in onze wijk. 
Huwelijksjubileum. Op 18 februari 1994 gaven dhr. J.C. 
Freke en mevr. C. van der Plas, Siegenlaan 90 PE, elkaar het 
ja-woord. Dat betekent dat zij op maandag 18 februari 25 
jaar zijn getrouwd. Van harte gefeliciteerd met het bereiken 
van deze mijlpaal en nog veel goede jaren met elkaar ge-
wenst. Gert Eldering. 
 

Wijk Centrum & Oost 

Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;  
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; twitter: arendahaasnoot.  
Verjaardagen. Op maandag 18 februari hoopt zr. W. 
Biemond-Nieuwenhuis, Endegeesterlaan 4/K-8, 2342 CZ 
Oegstgeest, de hoge leeftijd van 94 jaar te bereiken. Op 
vrijdag 22 februari hoopt zr. A.E. de Kluijver–Oudshoorn, 
Brouwerstraat 53 HP, de hoge leeftijd van 89 jaar te berei-
ken. We zijn dankbaar voor al deze jaren die hen beiden 
wordt gegeven, in vreugde en verdriet. Van harte gefelici-
teerd en Gods onmisbare zegen over hun gezondheid gebe-
den.  

Jubilea. Op zondag 24 januari hopen br. J. Ravensbergen en 
zr. H.F. Ravensbergen-Wassenburg, Vliet NZ 76 GR, hun 25-
jarig huwelijksjubileum te behalen. Van harte gefeliciteerd, 
waarbij nog velen jaren in gezondheid en onder de zegen 
van God wij hen toe wensen. 
Gebed en meeleven. Afgelopen week was ik - onder ande-
ren - op bezoek bij zr. Jantine de Mooij-Heemskerk, Oegst-
geesterweg 206 BD. Zij moet regelmatig terugkomen voor 
nieuwe onderzoeken. Onlangs moest zij een moedig gesprek 
voeren. Na de mislukte operatie van vorige maand was het 
onduidelijk of een nieuwe operatie haalbaar zou zijn. Deze 
operatie zou veel zwaarder, ingrijpender en risicovoller zijn 
dan de vorige. Uiteindelijk heeft zij voor zichzelf de beslissing 
genomen niet opnieuw dit risico te ondergaan en de artsen 
hadden precies dezelfde mening. Hoe zwaar en moeilijk het 
nieuws ook is, als een mens rust kan vinden in de loop van 
het leven, dan is dat heel belangrijk. Dan weten we, ondanks 
alles, dat het goed is. Laten we blijven bidden voor Jantine 
en haar man, opdat zij de bijstand en de kracht van de HEER 
zullen ontvangen en opmerken. Bij deze is mij ook gevraagd 
u allen te bedanken die Jantine de Mooij een bemoedigend 
bericht hebben gestuurd. Alle kaartjes, berichtjes en per-
soonlijke bemoedigingen doen haar zo goed. Zij ervaart Gods 
hand in al het meeleven. Zij vindt het heel belangrijk dat u 
weet hoe een berichtje kan sterken en helpen. Het zijn de 
lichtjes die het bestaan weer doen glanzen. Veel dank daar-
voor namens Jantine de Mooij. 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. Dhr. G. van Egmond, Oranjelaan 8 ZG, is zon-
dagmorgen 3 februari gevallen in huis. Hij brak zijn boven-
been en werd geopereerd in Alrijne Leiderdorp. De operatie 
is goed geslaagd en hij revalideert inmiddels in Marienhove 
in Warmond. Hanny Schoneveld-van Druten, De Molenkamp 
15 ZK, heeft een gunstige uitslag ontvangen van de scan en 
het bloedonderzoek. De tumormarkers zijn weliswaar wat 
omhoog gegaan, maar niet verontrustend. Ze hoeft nu niet 
na twee maanden weer terug te komen bij de oncologie, 
maar mag drie maanden wachten. Ze is erg opgelucht, blij en 
dankbaar voor deze uitslag. Wij wensen ook andere, reeds 
eerdergenoemde, gemeenteleden goede uitslagen toe of 
een stabiel verloop van hun ziekte. Moge God uitzicht geven 
en perspectief. 
Jarigen. Op woensdag 13 februari wordt dhr. Van der Vijver, 
Rijnsburgerweg 72, 2341 AB Oegstgeest, 88 jaar. Dhr. Klein-
jan, Eikenlaan 34 XX, wordt 21 februari 80 jaar en voor het 
eerst in deze rubriek dus genoemd. Beiden van harte geluk-
gewenst met het nieuwe levensjaar. Moge God levenslust en 
levensmoed schenken tezamen met Zijn levenslicht. Op 22 
februari wordt dhr. Van Delft, Mauritsplantsoen 32 VR, 85 
jaar. Ook hem wensen we van harte Gods hoede toe in zijn 
nieuwe levensjaar. 
Persoonlijk. Van vrijdag 15 tot en met woensdag 20 februari 
zijn wij op een korte voorjaarsvakantie. Daarom loop ik in de 
verjaardagen wat vooruit, omdat ik volgende week geen 
copij voor Contact zal leveren. We hopen onder u weer ont-
spannen en gesterkt terug te keren. In uw voorjaarsvakantie 
(van 23 februari–3 maart) zijn wij thuis, beschikbaar en be-
reikbaar. Met vriendelijke groet, Ds. Albert Meek.  

mailto:kb@pknrijnsburg.nl
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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  
Jarigen Ik mag twee aankomende verjaardagen melden: op 
21 februari hoopt zr. M.A. Groeneveld-Wouters, De Ruijter-
straat 7 RS, de hoge leeftijd van 94 jaar te bereiken; op 23 
februari hoopt br. A. de Mooij, Burg Meijboomstraat 10 LC, 
te verjaren, hij zal dan 86 worden. Beide van harte gefelici-
teerd en Gods zegen gewenst in de avond van uw leven. 'De 
HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van ge-
slacht op geslacht' (psalm 100:5). 
Geboren. Met dankbaarheid laten Cornelis en Lisette van 
Rijn, Lansiershof 7, 2171 TC Sassenheim, weten dat Mick 
Bastiaan is geboren op 5 februari 2019. Op het geboorte-
kaartje staat geschreven: 'Uit Zijn hand ontvangen, uit Zijn 
hand vandaan, in Zijn hand geschreven staat jouw nieuwe 
naam'. Van harte gefeliciteerd en we wensen Mick van harte 
welkom in deze wereld en in onze gemeente! 
Dat was het voor deze keer, een hartelijke groet voor nu en 
graag tot ziens, in de pastorie, onderweg, in de kerk of thuis! 
Ds. Pieter van der Ende. 
Wijkmiddag. Op zaterdag 23 maart zal de wijkmiddag ge-
houden worden. De voorbereidingen zijn in volle gang. We 
hopen deze middag velen van u te mogen ontmoeten. Daar-
om alvast deze aankondiging. Zet u de datum vast in de 
agenda? De middag wordt gehouden in De Voorhof van 
15.00-18.00 uur. U ontvangt eind februari een uitnodiging in 
de brievenbus. Namens de wijkraad en organiserende groep, 
Mariska Ravensbergen. 
 

Wijk Kleipetten 

Wnd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838, 
gerbenbremmer@outlook.com. 
Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054,  
scribakleipetten@pknrijnsburg.nl 
Jarig. Mevr. E. Schaap-Lindhout, P.P. Rubenstraat 40 DC, 
heeft op zondag 10 februari haar 80e verjaardag mogen 
vieren. Wij willen haar hierbij alsnog van harte feliciteren. 
Ook aan mevr. E. Gerritsen-Barnhoorn, F. Versterstraat 32 
EH, een hartelijke felicitatie omdat zij op donderdag 14 fe-
bruari haar 84e verjaardag hoopt te vieren. Beiden Gods 
zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar. 
Wijkraad. Tijdens de dienst van zondag 3 februari in de Gro-
te Kerk, die geleid werd door Ds. Meek, is Peter Schreve 
bevestigd als waarnemend voorzitter van de wijkraad en 
Johan Smaling als pastoraal werker. Peter heeft de afgelo-
pen wijkraad voor het eerst voorgezeten. We zijn dankbaar 
dat hij deze rol met passie op zich neemt. Naast dat Johan 
als pastoraal werker bij verschillende mensen op bezoek 
gaat, zal hij ook de ouderlingen en pastoraal werkers van de 
wijk Kleipetten ondersteunen. Vanuit zijn professie kan hij 
handvatten geven in bijvoorbeeld gesprektechnieken en 
‘lastige’ gesprekken. Zowel Peter als Johan wensen we veel 
zegen toe in hun bediening in Gods koninkrijk.  
Scholendienst. De scholendienst van de Julianaschool in de 
Immanuëlkerk was drukbezocht. Vele vaders en moeders 
hebben genoten van de inbreng van hun (klein)kinderen 
tijdens deze dienst met het thema: ‘Aandacht maakt alles 
mooier’. Leerlingen hadden meegeholpen met het voorlezen 
van de afkondigingen, het lezen uit de Bijbel, het gebed en 
de liederen. Daarnaast was er een mooi toneelstukje, een 

moderne Rijnsburgse versie, van de Barmhartige Samari-
taan. Heel knap hoe de leerlingen dit allemaal gedaan heb-
ben. Tijdens de dienst was er nog een mevrouw onwel ge-
worden. Zij is door het ambulancepersoneel onderzocht en 
mocht gelukkig gelijk weer naar huis. We zien uit naar de 
volgende scholendienst! 
Meeleven. Sam Glasbergen heeft al enkele jaren slokdarm-
kanker. De laatste weken gaat het echter hard achteruit met 
de gezondheid van Sam; hij heeft heel de dag door veel pijn. 
Het slikken en daarmee ook het eten wordt steeds moeilij-
ker. Waar de medicatie nog iets verzachting geeft, is het 
leven op deze manier zeer moeizaam. Sam is niet bang om 
te sterven, maar het loslaten van zijn vrouw en kinderen 
vindt hij wel moeilijk. Voor zijn vrouw Annie is het lastig om 
haar man zo te zien lijden. Samen hebben we geluisterd naar 
het lied wat Sam al vanaf zijn kinderjaren fluit: ‘Ik voel de 
winde Gods vandaag’. We bidden de familie Glasbergen 
Gods nabijheid en troost toe in deze tijd. En ook het ver-
trouwen wat in het lied naar voren komt, dat Jezus u mag 
leiden op uw reis. Adres: Kleipettenlaan 252 MG. 
Er is opnieuw een overlijden bij de fam. Schreve. Waar enke-
le weken geleden de moeder van Peter is overleden, is op 
donderdag 7 februari de moeder van Inge overleden aan een 
herseninfarct. Zij woonde in een verpleeghuis in Rotterdam. 
De begrafenis was 12 februari. We bidden de fam. Schreve 
Gods liefde toe en dat ze zich getroost en gedragen weten in 
deze tijd van rouw. Psalm 103 vers 17: ‘Maar de Heer is 
trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid.’  
Adres: Jan Steenstraat 39 BM. 
Enkele weken geleden is in het Contact vermeld dat Abe, de 
schoonzoon van Pieter en Margriet Both, zijn chemokuur 
had afgerond. Na controle in het ziekenhuis is helaas geble-
ken dat nog niet alles weg is. Hij zal hierdoor een traject in 
moeten gaan van bestralingen. We bidden Abe en Rosalijn 
en de familie troost toe in dit verdrietige nieuws. Verder 
bidden voor genezing, dat de bestralingen aan zullen slaan 
en er een tijd van rust mag komen. Dat het lied ‘Ik zal er zijn’ 
van Sela jullie mag bemoedigen in deze tijd. Adres: K. On-
nesstraat 12 MJ.  
Musje. Ik geloof in de zon, ook als die niet schijnt. Ik geloof 
in de liefde, ook als ik die niet voel. Ik geloof in God, ook als 
Hij zwijgt. In Hem verbonden, Gerben Bremmer. 
 

Ouderenpastor 

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, 
tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com 
Persoonlijk. Op zondag 10 februari in alle vroegte is de opa 
van mijn man overleden op 94-jarige leeftijd. Komende vrij-
dag zal in Friesland de afscheidsdienst plaatsvinden. Als 
familie zullen we deze week dan ook de tijd nemen om onze 
Opa en Opi te gedenken. Dank voor uw begrip. 
Jarigen. Op 18 februari hoopt dhr. J.M. Pebesma, Tulpen-
straat 52 GX, zijn 81ste verjaardag te vieren. Een dag later op 
19 februari hoopt mevr. W.E. de Mooij-Noteboom, Narcis-
senstraat 45 KM, haar 84ste verjaardag te vieren. En op 21 
februari hoopt ook 84 jaar te worden dhr. K. Borsboom, 
Burg. Hermansstraat 25. Wij wensen deze broeders en zus-
ter een feestelijke dag toe en veel zegen voor het nieuwe 
levensjaar. Mag het komende jaar een jaar van vrede zijn 
dicht bij de Here Jezus, want: ‘Hij alleen kan vrede geven, 
door ’t geloof in Jezus’ bloed. Wie op Hem vertrouwt zal 
leven en heeft vrede in ’t gemoed. Jezus deelt ze gaarne 
mee. Hij geeft vrede op uw beê. U die naar de vrede dorst: 

mailto:ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
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Kom! Zijn Naam is Vredevorst.’ (Uit ‘Vredevorst’ vanM.A. 
Groeneweg-de Reuver.) 
Medeleven en gebed. Woensdag 6 februari is dhr. C. Hoge-
woning, Oude Vlietweg 68 DS, in zijn kamer gevallen en 
heeft zijn heup gebroken. Zaterdag is hij in het Alrijne Lei-
derdorp succesvol geopereerd en gaat nu een proces van 
revalidatie in. Wij wensen hem veel sterkte en beterschap. 
Mag deze periode van stil gezet worden tot zegen zijn, zoals 
dat wordt beschreven in het volgende gedicht van M. Kof-
feman-Zijl: ‘Ik heb geleerd naar boven te gaan kijken, steeds 
werd ik door U op mijn rug gelegd, dan moest ik wel mijn 
ogen op U richten en rustig luisteren naar wat U mij zegt. Ik 
heb geleerd … ach Here, wil me leren Uw weg te gaan, die 
heilig is en goed, wil elke dag opnieuw het weer proberen, 
totdat ik heb geleerd, hoe of ik leven moet.’  
Overlijden. Op zondag 10 februari is overleden Anna Elde-
ring-Jungerius, in de leeftijd van 100 jaar. Zij woonde in 
Vlietstede, k/102. Mevr. Eldering is de moeder van Gert, de 
scriba van de wijk Westerhaghe-de Hoek. Er is gelegenheid 
tot condoleren op donderdag 14 februari van 19.30-20.30 
uur in Uitvaartcentrum De Laatste Eer. De dankdienst voor 
haar leven wordt gehouden op vrijdag 15 februari om 14.00 
uur in de aula van De Laatste Eer. Aansluitend zal zij begra-
ven worden op de naastgelegen begraafplaats. Daarna is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het uitvaartcentrum 
van De Laatste Eer. In Licht zal een IM geplaatst worden. 
Marianne Pompert. 
 
Ouderenpastor 

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904, 
pastorsmits@gmail.com. 
Jarigen. Mevr. W.W. van Zuijlen-Ravensberg, Oude Vlietweg 
50/k205, hoopt 16 februari haar 81e verjaardag te vieren. 
Mevr. De Mooij-van Klaveren, Gr. Florislaan 6, wordt 22 
februari 82 jaar. Ik wens u beiden een gezegend levensjaar 
toe. Boven alles de nabijheid en de liefde van de Heere God 
toegewenst. 
Meeleven. Mevr. A.C. van Klaveren-de Vries, Gr. Florislaan 
50, gaf in beide bezoeken aan dat de terugkeer naar huis 
haar zwaar valt. Zij weet dat zij haar vertrouwen mag stellen 
op de Here. Dat geeft haar hoop. Het overzien van de dage-
lijkse dingen van het leven worden een steeds groter pro-
bleem. Dhr. Van Klaveren, Gr. Florislaan 92, en zijn vrouw 
zijn heel dankbaar voor het voorspoedige verloop van zijn 
hartoperatie. Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe. 
Overleden. Op zondag 10 februari is in de leeftijd van 89 jaar 
door zijn hemelse Vader in zijn slaap thuis geroepen dhr. 
Gerrit Slootweg, gewoond hebbend Smidstraat 101. Dhr. 
Slootweg verbleef de laatste weken van zijn leven in het 
Hospice. De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden 
op zaterdag 16 februari om 10.30 uur in de Hervormde Kerk 
in Valkenburg. Na de dienst wordt hij begraven op de be-
graafplaats aldaar. De dienst zal worden geleid door collega 
Rixt de Graaf. De grootvader van ds. Iwan de Graaf is zondag 
op 94-jarige leeftijd overleden. Hij hoopt zelf vrijdag zijn 
grootvader in Wolvega te begraven. Ik wens jullie als gezin 
de troost toe van de Heere. In het bijzonder de kinderen wil 
ik in de gebeden van de gemeente aanbevelen. Gods zegen 
en nabijheid bij het leiden van de rouwdienst toegewenst. 
Met hartelijke groet, Kees Smits, ouderenpastor. 
 

 
 

Activiteiten 

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 
6. Bidden is: focus op de agenda van de Vader! Onze Vader 
in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw konink-
rijk komen, uw wil gedaan worden op aarde zoals in de he-
mel. Jezus weet dat niet zozeer deze drie beden, maar aller-
hande andere zaken onze gebeden gaan beheersen en stu-
ren. Bijvoorbeeld de persoonlijke wensen die we koesteren, 
de zorgen die we hebben, de problemen waar we mee wor-
stelen. Hij zegt: Jullie hemelse Vader weet dat jullie dat alles 
nodig hebben. Jezus leert ons iets heel bijzonders, iets dat 
alles overstijgt: de agenda van de Vader! Heb God lief boven 
alles... en de naaste als onszelf. 
 
Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, Burg. 
Meijboomstraat 2. Op 14, 18 en 21 komen we weer bijeen. 
Welkom, ook als u overweegt om eens voor het eerst te 
komen. Onze jongste dochter Rebekka is erg creatief, ze 
knutselt, zingt, maar houdt ook van schrijven. Afgelopen 
week zag ik een klein briefje op de tafel liggen waarop zij 
had geschreven: ‘Als je bid dan vind God dat heel fijn!’ Ze zit 
in groep 4 dus alle grammaticaregels is ze nog niet machtig, 
maar ze weet gelukkig wel waar het bij God om gaat.  
 
Gebedspastoraat. De beschikbare vrijdagen in februari zit-
ten inmiddels vol. Door de voorjaarsvakantie zijn er in deze 
maand helaas ook minder vrijdagen beschikbaar, vandaar 
dat er inmiddels geen ruimte meer is op de beschikbare 
vrijdagochtenden, tenzij op andere dagen of tijden. Vrijdag-
ochtend 8 en 15 maart zijn de eerstvolgende data, deze 
staan op dit moment nog open voor gebedspastoraat, ge-
sprek & gebed, rond 9.30, 10.30 of van 11.30-12.15 uur, 
Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte ds. Haasnoot). Of 
desgewenst op een ander tijdstip of andere locatie. Informa-
tie en opgave: 06-30777022. 
 
Bijbelstudie Gebed. Maandelijkse Bijbelstudie over gebed 
op donderdag 7 maart. 1 Samuel 1 staat centraal over Hanna 
die haar hart uitstort voor de HEERE. Wat kunnen we van 
haar leren? Weet u welkom in De Voorhof van 19.45-21.30 
uur in zaal 7. U bent welkom ook als u voorgaande avonden 
niet hebt bijgewoond. Info Ds. Haasnoot 06-30777022 of 
gebedrijnsburg@gmail.com. De hierop volgende datum is 
donderdag 4 april.  
 
Bijbelstudievereniging Timotheüs. Op maandag 18 februari is er 
opnieuw een interessante avond, Kees van Delft zal met ons 
nadenken over het thema ‘Hoe kan het geloof je rust geven’. 
Naast leden zijn ook gasten meer dan welkom in zaal 7 van De 
Voorhof. De aanvangstijd is 20.00 uur en zoals altijd is er vooraf 
koffie of thee. 
 
Vrouwengespreksgroep Jong Present. Woensdag 20 februa-
ri komen wij bij elkaar om 20 uur in de Immanuëlkerk. Ida 
Kralt en Jannie van Klaveren hebben het thema 'De Mens. 
Kroon op Gods Schepping', uit: In Gesprek, 5 mei 2014. 
 
Inloopochtend. Op donderdag 21 februari is er weer een 
gezellige inloopochtend in de voorzaal van De Voorhof. Ieder 
die graag wat gezelschap opzoekt, kan hier terecht vanaf 
9.30 uur voor een kop koffie of thee, een praatje, een krant-
je of een spelletje. Loop eens binnen, het is voor iedereen! 
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Creaclub. Op 26 februari is ieder welkom van 9.30–11.30 uur 
voor een creatieve en gezellige bijeenkomst in de bovenzaal 
van De Voorhof. Ook als u op zoek bent naar een origineel, 
zelfgemaakt cadeau voor een bijzondere gelegenheid, kunt u 
er terecht tijdens deze uren. De opbrengst is voor het pro-
ject van Stichting Labourward, waar onze zuster Rosita Var-
kevisser aan meewerkt in Ghana. 
 
Zanguurtje. Op dinsdag 5 maart is er weer een uurtje zingen 
met elkaar. Momenteel hebben we al genoeg verzoeknum-
mers binnen gekregen van u. Hartelijk dank daarvoor. We 
hopen u te ontmoeten en samen te zingen. Vanaf 9.30 uur 
kunt u binnenlopen voor een kopje koffie of thee en van 
10.00 tot 11.00 uur gaan we samen zingen, voor het eerst 
onder leiding van onze nieuwe Ouderenpastor Kees Smits. 
Ook u bent van harte welkom! 
 
Groentje van de commissie Duurzaam: Wist je dat een fris-
drankblikje 50 jaar in het milieu ‘zwerft’ tegen een flesje 10 
jaar. Met de keuze voor een flesje spaar je het milieu, want 
het flesje is gemakkelijk opnieuw te gebruiken of te recyclen, 
dankzij het statiegeld en de glasbak. Wist je dat een patat-
bakje zelfs 90 jaar ‘zwerftijd’ scoort. Kies je voor verpakking, 
doe dat dan bewust. Misschien kan het anders (een zakje), 
misschien zelfs zonder. En dan nog dit: opruimen vergt even 
aandacht, maar beperkt de ‘zwerftijd’. 
 

De volgende Contact, nr. 7, is i.v.m. de voorjaarsvakantie 
voor TWEE weken. Uiterste inlevermoment kopij is op 
maandag 18 februari om 18.00 uur. Contact nr. 8 komt uit 
op 7 maart. De kopij voor dit nummer moet uiterlijk 4 
maart om 18.00 uur binnen zijn. 


