
Kerkdiensten 
 

 
De Voorhof  
Er is kindernevendienst. 
 
Grote Kerk 
Vanmorgen is er kindernevendienst.  
Vanmiddag het onderwerp: 'De kracht van: woorden'. 
 
Immanuëlkerk 
Na de ochtenddiensten is er koffie drinken in de hal. 
Vanmiddag is het thema: 'Ons gezamenlijke verhaal'. 
Jona is ogenschijnlijk het sulletje van de profeten maar 
wel met een enorm succesverhaal. Zo ervaarde Jona 
dat echter zelf niet. Als we ons eigen leven in ogen-
schouw nemen, dat van de mensen om ons heen, als 
we de wereld bekijken... Wat kunnen we met God en 
ons geloof in een context waarin mensen niets begrij-
pen van zo'n 'sprookjesboek'? Dat zijn de vragen die 
Jona ook stelde en die voor ons ook leerzaam kunnen 
zijn in onze omgang met onze Nineveh's, die verassend 
genoeg veel op elkaar lijken. Muziek: Jongerenkoor 
One Voice. Voor de kleinsten is er crèche. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
In alle diensten is er voorbereiding Heilig Avondmaal 
Zondagsschool, ook voor groep 7&8. 
 
De Voorhof 
Na de ochtenddiensten in De Voorhof en Grote Kerk is 
er koffiedrinken in De Voorhof. 
 
Grote Kerk 
Voor aanvang van de morgendienst zingen we: Witte 
Bundel 147: 'Hier in uw heiligdom', en Witte Bundel 
106: 'Heer, God, u loven wij'. 
Vanmiddag het thema: 'De kracht van nederigheid.' 
 
Immanuëlkerk  
In de morgendiensten zal het gaan over Mattheus 20: 
1-16. En graag werp ik de vraag op: is de letterlijke 
betekenis van deze gelijkenis ergerlijker dan de geeste-
lijke? Hoe denken we over die letterlijke betekenis? 
Welke mensen hebben we achtereenvolgens voor 
ogen? In de dienst van 10.30 uur zullen Boaz Gadron 
en Mick van Rijn worden gedoopt.  
 
Vanmiddag is het thema de bekende uitdrukking die 
Mies Bouman gebruikte in haar tv-programma Eén van 
de acht: 'Licht uit, spot aan!' De muzikale begeleiding is 
in handen van Paul van Hoek. Voor de kinderen is er 
Kids Mission; ook is er crèche aanwezig. De koffie, thee 
en limonade staan vanaf 16.30 uur klaar. 
 
 
 

Zondag 3 maart 2019  

De Voorhof  
Ontmoetingsdienst 

09.30 Ds. C. van Dam, Ermelo 
en Frits van Tol 

Grote Kerk 09.30 Ds. T. Noort, Bunscho-
ten-Spakenburg 

Grote Kerk 
Studiedienst 

17.00 Ds. G. van Velzen,  
De Lier 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. A. Meek 

Immanuëlkerk 
Doopdienst 

10.30 Ds. A. Meek 

Immanuëlkerk 
Boeketdienst 

17.00 Pastor M. v.d. Woude, 
Voorhout en Marjo 
Vergunst 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud ge-
bouwen. 3. World Servants. 

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-dagencollecte KIA Schuldhulpmaatje. 
2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie. 

Vrijdag 1 maart 2019 
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede 
Dhr. K. Smits 

LET OP: DEZE CONTACT IS VOOR TWEE WEKEN!                                                                                 No. 07 – 2019 

 

 

 



 
 

 
In alle diensten wordt het Heilig avondmaal gevierd. 
 
Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk. 
 
Immanuëlkerk  
Na de ochtenddiensten is er koffie drinken in de hal. 
Thema vanmiddag: 'Beleef je doop'. Muzikale mede-
werking: Romans Twelve 

 

 

 
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: dhr. G.A. Joustra, Westerpark 127; mevr. 
M.A. Groeneveld-Wouters, De Ruijterstraat 7; dhr. J.P 
van der Vijver, Rijnsburgerweg 72, Oegstgeest; mevr. E. 
Gerritsen-Barnhoorn, Floris Versterstraat 32; dhr. K. 
van Klaveren, Graaf Florislaan 92. 

 
Gelegenheid tot dopen. 3 maart; ds. A. Meek, Im-
manuëlkerk; 24 maart; ds. A. Haasnoot, De Voorhof. 
Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opne-
men met het kerkelijk bureau. 
 
Oppasdienst Immanuëlkerk. 24 feb. 9.00 uur: Hanne-
ke Vink en Fietje van der Meij-Zandbergen. 10.30 uur: 
Elise Tiggelman en Hannah van der Valk. 3 mrt. 9.00 
uur: Liesbeth van Egmond, Marjan Star-Hogewoning en 
Rianne Ouwerkerk. 10.30 uur: Marijke Roijers en Pauli-
en Noort.  
 
Bestellen huispaaskaars. Op de zondag 24 februari en 
3 maart liggen er weer bestelformulieren voor de huis-
paaskaarsen 2019 in de kerken en De Voorhof. Voor 
sommigen al jarenlang een vaste bestelling, voor een 
ander misschien de eerste keer. Prachtig vormgegeven 
kaarsen om bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden te 
branden of als ondersteuning bij de stille tijd. De kaar-
sen worden geleverd voor Pasen zodat deze gebruikt 
kunnen worden vanaf het moment dat de nieuwe 
paaskaars in de kerk brandt. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Saskia Westra tel.: 071-
4081078 of 06-36261417. 
 
Avondmaal thuis. Op zondag 10 maart vieren we in 
onze gemeente weer het Heilig Avondmaal. Wilt u 
thuis dit met ons meevieren, wilt u dit aan de scriba 
van uw wijk laten weten, zodat dit vroegtijdig geregeld 
kan worden. De Diaconie. 
 
Uit de kerkenraad 

Op 27 februari stond er een Gemeenteavond gepland, 
echter het is dan schoolvakantie. Daarom zal het mo-
deramen aan de kerkenraad voorstellen om deze 
avond te verplaatsen naar 14 maart 2019, aanvang 
20.00 uur in De Voorhof. De voorgestelde onderwer-
pen die op deze avond aan bod komen zijn de stand 
van zaken m.b.t. Dopen; hoe omgaan met - en het krij-
gen (en behouden) van vrijwilligers; stand van zaken 
rondom de Maranathakerk en de manier waarop we 
tot verbouwing van de Immanuëlkerk willen komen 
met een zo breed mogelijk gedragen plan.  
Bram Breebaart, scriba. 
 
Berichten uit de wijken 

Wijk Westerhaghe & De Hoek 
Predikant vacant.  
Tijdelijk crisispastoraat mevr. Marianne Pompert,  
tel.: 06-28149719, pompertmarianne@gmail.com 
Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815,  
elderingg@gmail.com. 
Jarigen. We hebben twee personen in onze wijk die in 
de komende periode hun 80e verjaardag hopen te 
vieren. Allereerst is dat op woensdag 27 februari mevr. 
J.L. van Starkenburg-Goudriaan, Waterkers 2 DN. Ver-

Vrijdag 8 maart 2019 
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede 
Ds. A. Haasnoot 
Viering Heilig Avondmaal 

Zondag 10 maart 2019 - 1e zondag 40 dagentijd 

De Voorhof  
Ontmoetingsdienst 

09.30 Ds. A. Haasnoot en 
Leontine van Dijk 

Grote Kerk 09.30 Ds. A. Meek 

Grote Kerk 
Studiedienst 

17.00 Ds. A. Haasnoot 

Immanuëlkerk 08.45 Ds. J.A. Berkheij, Woerden 

Immanuëlkerk 10.30 Ds. J.A. Berkheij, Woerden 

Immanuëlkerk 
Boeketdienst 

17.00 Ds. P.J. van der Ende en 
Arjan Jonker 

Collecten: 1. 40 dagencollecte KiA (voorjaarszending) 
Cuba. 2.Taakgroep Erediensten.  
3. HA collecte: Goed voor Nood. 

Woensdag 13 maart 2019 - Biddag/Vesper 

Grote Kerk 10.00 Ds. A. Haasnoot 

Grote Kerk 
Vesper 

19.30 nog onbekend 

Immanuëlkerk 19.30 Ds. A. Haasnoot 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat.  
3. Gereformeerde Zendings Bond. 

Vrijdag 15 maart 2019 
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede 
Ds. L.A. den Butter 

Woensdag 6 maart 2019 
19.30 uur 

Grote Kerk - Vesper 
Ds. A. Meek 

Collecte: 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten 
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volgens is op zaterdag 2 maart dhr. D. van der Steen, 
Westerpark 18 DK, aan de beurt om dezelfde mooie 
leeftijd te bereiken. Beiden van harte gefeliciteerd en 
een gezegend nieuw levensjaar gewenst. Gert Eldering. 
Ziekenhuisopname. Dhr. M. Souverijn, De Waal 34, is 
donderdag 14 februari opgenomen in het Alrijne Lei-
derdorp, S. Smitweg 1, 2353 GA, kmr. 66, vanwege een 
longontsteking en benauwdheid. Gezien de problemen 
met zijn longen in het verleden, is het een zorgelijke 
situatie. Daarom wensen wij dhr. Souverijn en zijn 
vrouw toe dat zij, ook in deze moeilijke periode, Gods 
zegende nabijheid mogen ervaren. Marianne Pompert. 
Dankbaar. Lieve mensen. Wij willen allen bedanken die 
met ons hebben meegeleefd en voor ons hebben ge-
beden in de tijd dat ik, Hermien, in het Alrijne en in 
Revitel was opgenomen. De warme belangstelling en 
het medeleven met ons hebben Piet en mij zeer goed 
gedaan. De vrijdag voor de Kerstdagen zeiden de IC-
artsen tegen me, dat ze de behandeling ’s avonds wil-
den stoppen, omdat verdere behandeling geen effect 
zou hebben. Op mijn vraag om de staking van de be-
handeling uit te stellen tot na het weekend, zodat ik 
afscheid kon nemen van Piet en ons gezin, werd, on-
danks dat dit tegen het protocol was, toestemming 
gegeven. Tot verbazing van artsen en verplegend per-
soneel trad er zaterdag al verbetering in mijn toestand 
op. In de week, die volgde, verbeterde mijn gezond-
heid zo, dat ik op 29 december werd ontslagen en naar 
Revitel verhuisd voor revalidatie. Groot is onze dank-
baarheid aan God, die mijn leven op deze bijzondere 
manier spaarde. Hermien en Piet Kralt. 
 
Wijk Centrum & Oost 

Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;  
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl;  
Twitter: arendahaasnoot.  
Verjaardagen. Op vrijdag 1 maart hoopt zr. C. de Jong-
van Delft, Korte Voorhouterweg 21/A JH, de mooie 
leeftijd van 82 jaar te bereiken. Op dinsdag 5 maart 
hoopt zr. D.K. Blase-de Mooij, Brouwerstraat 43 HN, de 
mooie leeftijd van 85 jaar te bereiken. We zijn dank-
baar voor al deze jaren die hen beiden wordt gegeven, 
in vreugde en verdriet. Van harte gefeliciteerd en Gods 
onmisbare zegen over hun gezondheid gebeden.  
Jubilea. Op maandag 25 februari hopen br. J. Ravens-
bergen en zr. H.F. Ravensbergen-Wassenburg, Vliet NZ 
76 GR, hun 25-jarig huwelijksjubileum te behalen. Door 
een fout in de ledenlijst stonden ze vorige week onder 
een verkeerde datum. Nogmaals van harte gefelici-
teerd, waarbij nog velen jaren in gezondheid en onder 
de zegen van God wij hen toe wensen.  
Dankwoord. Langs deze weg willen wij eenieder be-
danken voor alle gebeden, de kaarten en de bloemen 
die wij ontvangen hebben na de operatie en de moei-
lijke dagen daarna. Het heeft ons erg gesteund dat we 
moed kregen om verder te gaan. Een dankbare groet 
van Gerrit en Clasien Ravensbergen, Hofstraat 58.  

Gebed en meeleven. Vorige week heb ik geschreven 
over het tekort aan menskracht in de wijkraad Cen-
trum/Oost. Er is niet alleen tekort aan wijkouderlingen, 
maar we missen ook een wijkscriba. Nu heeft inmid-
dels zr. Marjan van Klaveren, Trappenberglaan 51 MV, 
zich beschikbaar gesteld om deze taak en dit ambt op 
zich te nemen. We zijn erg dankbaar en zeer verheugd 
dat zij ons komt versterken! Wilt u haar en de wijkraad 
in uw gebeden dragen, want er zijn weinig schouders 
voor veel werk. ‘Bid daarom de Heer van de oogst dat 
Hij arbeiders zendt, want de oogst is groot maar arbei-
ders zijn er te weinig’ (Lukas 10: 2). Br. Bert Heems-
kerk, Hofstraat 52 WX, gaat langzamerhand achteruit. 
Er zijn goede dagen, maar ook veel mindere dagen. Hij 
heeft inmiddels een behoorlijk jasje uit moeten doen. 
Toch probeert hij zo veel mogelijk op de been te blij-
ven, te doen wat hij kan. Bert en Ria zijn dankbaar voor 
al het meeleven in hun gezin en uit de gemeente wat 
zeer bemoedigend is. Laten we bidden dat Bert, en 
uiteraard ook voor Ria die hem bijstaat, veel kracht en 
moed ontvangt om deze moeilijke weg te gaan. Zr. 
Joke van Amerom, Korte Vaart 3 GE, heeft zware we-
ken achter de rug. Zij moest geopereerd worden en 
afwachten hoe de uitslagen zouden zijn. Gelukkig is de 
operatie goed verlopen. De uitslagen blijken ook goed 
te zijn. Een opluchting. Toch merkt zij dat het een hele 
ingreep is geweest. Zeker gezien haar hoge leeftijd, dan 
tellen 85 jaren toch mee, hoewel zij er jong uit ziet en 
volop in het leven staat. Wilt u voor haar bidden en 
met haar meeleven? Zr. Ada van Winsen Boerhaave-
plein 34, 2343 LV Oegstgeest, gaat goed vooruit met 
het revalideren. Toch zit er steeds het een en ander 
tegen. Gelukkig kan zij positief blijven en dankbaar zijn 
voor de dingen die steeds beter gaan. Br. Gerrit Ra-
vensbergen, Hofstraat 58 WX, gaat langzaam vooruit. 
Het gaat steeds met twee stappen vooruit en dan weer 
een achteruit, uiteindelijk is er dan toch vooruitgang. 
Helaas niet zo snel als hij zou willen. Samen met zijn 
vrouw blijven zij positief en moedig, hoewel het zwaar 
is. Zij zijn gelukkig dankbaar en dat hebben zij ons laten 
weten.  
Tot slot wil ik laten weten dat we tijdens de voorjaars-
vakantie een paar dagen vrij hebben samen met de 
kinderen. De weersberichten zien er goed uit, laten we 
hopen dat velen daarvan zullen opleven. Bemoedigen-
de groet, ds. Arenda Haasnoot en uiteraard ook na-
mens 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 
Geboortebericht. Op 16 januari is Joshua Arthur gebo-
ren. Joshua is het eerste kind en zoon van Tom de Jong 
en Annoeska Philips, De Klok 142 DT. We wensen deze 
ouders, samen met de grootouders, van harte geluk 
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met dit prachtige nieuwe leven, aan ons toevertrouwd 
en uit Zijn handen in onze handen gelegd. Met vriende-
lijke 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  
Meeleven. Eline Hogewoning, de oudste dochter van 
John en Mieneke Hogewoning, Evertsenstraat 31 RA, 
gaat weer spannende tijden tegemoet. In de week na 
de voorjaarsvakantie zal zij opnieuw geopereerd wor-
den. Gelukkig hoeft zij deze keer maar aan één oog 
geopereerd te worden. Toch ziet zij er erg tegenop, 
wat uiteraard niet zo vreemd is. Wilt u meebidden, dat 
de operatie voorspoedig verloopt en dat er geen com-
plicaties zullen optreden. Ook voor moed en rust. Ds. 
Arenda Haasnoot. 
Jubileum. Op 27 februari hopen br. W. Schaap en zr. 
M.A. Schaap-van der Zwan, P. v. Saxenstraat 31 LR, te 
gedenken dat zij 40 jaar geleden elkaar het ja-woord 
gaven. En zoals gezang 367 het verwoordt: 'Dit woord 
behoudt het in geloof, meer hebt gij niet van node: 
God houdt uw ja omsloten!' Van harte gefeliciteerd en 
we wensen jullie toe dat jullie nog vele jaren van en 
met elkaar mogen genieten: zegen! 
Wel en wee. Zr. A. van Egmond-Jungerius, Noordeinde 
36 LL, - ons beter bekend als de kosteres van de Petra-
kerk - bespeurde een poosje geleden bloed in haar 
urine. Met een kuurtje zou een en ander wel verholpen 
zijn. Of met nog een kuurtje... Dat bleek echter een 
misvatting en na verdere onderzoeken bleek dat ze 
blaaskanker heeft. Daaraan zal ze binnenkort geope-
reerd gaan worden, daarna zal bekeken welke verdere 
behandeling nodig is. Atie voelt zich verder gelukkig 
goed en is verder in goede conditie ondanks haar 78 
jaar. We wensen Atie, Hans en hun naasten sterkte en 
de vrede van Gods nabijheid toe!  
Het is misschien al opgevallen, maar de komende zon-
dagen ben ik vrij. Eind 2017 is het rooster voor 2019 
opgesteld en dan moet je al bepalen wanneer je vrij 
wilt hebben of niet. Jaja, er wordt van dominees een 
ver vooruitziende blik verwacht!) In elk geval, toen was 
er het idee om deze periode met vakantie te gaan. Dat 
is inmiddels gewijzigd, maar de vrije zondagen zijn 
blijven staan, en de komende week doen we wel wat 
rustiger aan. Misschien geldt dat voor u en jou ook, 
misschien moet je 'gewoon' flink aan de slag, hoe dan 
ook, neem op tijd je rust! Voor nu een hartelijke groet 
en graag tot ziens, in de pastorie, in de kerk, onderweg 
of thuis! 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 
Jarig. Mevr. G.A. van Vliet-de Leeuw, Sluiterstraat 6 
MK, hoopt op dinsdag 5 maart haar 89e verjaardag te 
vieren. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toege-
wenst in het nieuwe levensjaar. 
Wijkraad. In 1 Korintiërs 3 wordt geschreven dat God 
doet groeien. Deze groei is goed zichtbaar in onze wijk-
raad. Naast Peter Schreve en Johan Smaling, zijn zon-
dag 3 februari ook Anja van der Vijver en Bram Bree-
baart bevestigd. Anja van der Vijver is bevestigd als 
pastoraal werker in de Klei, waarbij ze verschillende 
mensen zal bezoeken. Ze heeft al enkele bezoeken 
afgelegd en geniet van de taak die God haar gegeven 
heeft. Bram Breebaart is bevestigd als scriba van de 
kerkenraad. Naast deze mooie taak, blijft Bram betrok-
ken bij de mensen die hij al als pastoraal werker be-
zocht. We bidden ook Anja en Bram kracht en liefde 
toe in hun taken waarbij zij mogen planten en water 
geven, in het vertrouwen dat God doet groeien.  
Diaconie. Ik kom weleens mensen tegen die niet goed 
weten wat de diaconie precies is en wat zij doet. De 
afgelopen weken heb ik de diakenen uit de Kleipet-
tenwijk ontmoet en gezien met wat voor toewijding zij 
dit prachtige werk doen. Diaconie komt voort van het 
Griekse woord ‘diakonia’, wat vertaald kan worden 
naar ‘dienen’. In de eerste gemeente in Handelingen 
worden er ‘diakenen’ aangesteld, waarbij ze o.a. het 
dienen van de weduwen op zich nemen. Het werk van 
de diakenen uit zich tot de dag van vandaag vooral in 
praktische hulp voor mensen. Denk hierbij aan ervoor 
zorgen dat het geld wat opgehaald wordt tijdens de 
collecte op de juiste plekken terecht komt. Verder be-
zoeken zij mensen van 80+ i.v.m. hun verjaardagen, 
maken ze jaarlijks fruitbakjes voor mensen in de ge-
vangenis en bezorgen ze dagboekjes bij mensen. Daar-
naast gebeurt er nog veel meer werk in de stilte. Juist 
vanwege deze dienstbare en nederige houding uit het 
verlangen om God te dienen, kan het zomaar gebeuren 
dat zij gesprekken krijgen over de reden waarom zij dit 
mooie werk doen. Dit wordt ook zichtbaar in Handelin-
gen 5, waar Fillipus wordt aangesteld als diaken. Later 
blijkt in Handelingen 8 dat hij ook gebruikt wordt door 
de Heer om de eunuch uit Ethiopië te vertellen over 
Jezus. Waar de diakenen zo tot zegen zijn voor de 
mensen in de wijk, is uit de gesprekken ook gebleken 
dat wie tot zegen is, ook zelf gezegend wordt. Zo mo-
gen de diaken ons allemaal inspireren om tot zegen te 
zijn op de plek waar je bent.  
Gebed in de klei. Als christen word je opgeroepen om 
tot zegen te zijn voor alle mensen om je heen. De ge-
nade en liefde die je hebt ontvangen in Jezus, 
mag/moet je vervolgens weer doorgeven. Dat gun je 
immers iedereen. Toch blijkt uit gesprekken dat meer-
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dere mensen uit de wijk meer zouden willen doen, 
maar dat door privéomstandigheden dit (tijdelijk) niet 
mogelijk is. We bidden dat zij zich gedragen weten 
door God, in de rust dat juist die privéomstandigheden 
de aandacht en tijd verdienen.  
Musje. Christenen hebben niet de Waarheid in han-
den, de Waarheid heeft de christenen in Zijn handen. 
In Hem verbonden, Gerben Bremmer. 
 
Ouderenpastor 

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, 
tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com 
Jarig. Op 6 maart hoopt mevr. J. van Delft, Spinozalaan 
2 ER, haar 82ste verjaardag te vieren. We willen haar 
vanuit de gemeente een fijne dag toewensen en een 
gezegend nieuw levensjaar. Kort en bondig klinkt in 
lied 936 uit Johannes de Heer een danklied waarmee 
we in mogen stemmen: ‘Dank U, Heer. Dank U, Heer. 
Dank voor al Uw zegen. Glorie, dank U, Heer.’ 
Medeleven en gebed. Dhr. C. Hogewoning, Oude 
Vlietweg 68 DS, is zaterdag 16 februari weer thuisge-
komen uit het ziekenhuis. Helaas is hij, doordat hij ook 
een longontsteking heeft opgelopen erg verzwakt en 
momenteel niet in staat om te revalideren voor zijn 
heup. De situatie is kwetsbaar, maar we hopen dat hij 
zover zal aansterken, dat hij na verloop van tijd weer 
sterk genoeg mag worden om te gaan revalideren. Dhr. 
C. Ravensbergen, Waterkers 17 DN, heeft ook in het 
ziekenhuis gelegen met een urineweginfectie waar hij 
heel ziek van is geweest. Gelukkig is hij zover opge-
knapt dat hij zaterdag 16 februari weer thuisgekomen 
is. We wensen hem en zijn vrouw beterschap toe en 
hopen dat hij snel weer opknapt. Momenteel is er ook 
veel zorg rond de familie Lindhout uit de Tulpenstraat. 
Hij is gevallen en daarna in het ziekenhuis beland met 
een dubbele longontsteking en zij heeft haar ruggen-
wervel gebroken. Hierdoor kunnen ze momenteel even 
niet thuis verblijven en zijn opgenomen in Wijcker-
slooth, afd. Margriet, kmr. 201 en 202, naast elkaar, 
zodat ze toch dichtbij elkaar kunnen zijn. Wij wensen 
hen en hun kinderen veel sterkte toe en hopen dat zij 
beiden met Gods hulp zullen herstellen. Mag de tekst 
van gezang 293 hen en allen die door een moeilijke 
periode heen gaan tot steun en troost zijn: ‘Wat de 
toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; 
leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kal-
me moed.’ 
Overlijden. Op 18 februari is door zijn hemelse Vader 
thuis geroepen Abraham (Bram) Vijlbrief in de leeftijd 
van ruim 91 jaar. Hij was de weduwnaar van Alida Vijl-
brief-van den Eijkel en woonde in de Vlietstede. Op de 
kaart staat: ‘Want als je op Mij vertrouwt dan word je 
niet teleurgesteld’. ‘Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door Uw Geest en de kracht van Uw liefde’ (Opwekking 
488). ‘Dankbaar voor zijn leven, delen wij u mede dat is 
verhuisd naar God mijn vader, schoonvader en onze 
opa.’ Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 

21 februari van 19.30–20.30 uur in de aula van de Laat-
ste Eer en op vrijdagmiddag 22 februari zal in deze aula 
ook de dankdienst voor zijn leven gehouden worden 
om 14.00 uur, waarna hij naar zijn laatste rustplaats 
gebracht zal worden op de naastgelegen begraafplaats. 
Vakantie. In de week van de voorjaarsvakantie, dus 
van 25 februari tot en met 3 maart, neem ik vakantie. 
Mochten er in deze week dringende zaken zijn die niet 
kunnen wachten tot na mijn vakantie, dan kunt u con-
tact opnemen met Kees Smits. Pastor Rixt de Graaf. 
 
Ouderenpastor 

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904, 
pastorsmits@gmail.com. 
Verjaardag. Mevr. M. van der Plas-Botermans, Duin-
doornlaan 34/419, hoopt op 7 maart 95 jaar te wor-
den. We wensen U Gods zegen toe en een gezegend 
levensjaar. Met vriendelijke groet, Kees Smits, oude-
renpastor. 
 
Activiteiten 

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in 
zaal 6. Liefde heeft het beste met de ander voor en zet 
zich voor de ander in. Zo laat Jezus zien dat voorbede 
een uiting is van liefde. Wanner wij onze gebedsstem 
inzetten voor de ander, laten we zien dat de ander ons 
aan het hart gaat. Bidden is een actieve vorm van lief-
hebben. Jezus zelf leefde dat voor. Hij bad en bidt nu 
ook voor ons. Voorbede vanuit een hart vol liefde. 
Liefde zal ons aanzetten tot voorbede en maakt dat we 
gaan houden van mensen voor wie we bidden. Ook 
een bijzondere oproep: gebed voor de lijdende kerk, 
245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Door 
jouw gebed ontvangen ze kracht om vol te houden, 
gebed voor hun vervolgers, dat God hen de ogen opent 
zodat ze tot geloof komen. Bidt thuis en bidt samen 
met ons. Zie voor de actuele situatie: www. open-
doors.nl. 
 
Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, 
Burg. Meijboomstraat 2. Donderdag 21 februari ko-
men we weer bij elkaar om gezamenlijk te bidden. Ik 
hoor regelmatig mensen zeggen: ‘Ja ik zou best eens 
willen komen, maar het is zo vroeg’ of ‘ik lig zo lekker’. 
Ja, het is vroeg, maar het kost geen hele ochtend, mid-
dag of avond. Het is eigenlijk maar een uurtje, vroeg, 
maar wel heel heilzaam. Wellicht helpt dit om de 
drempel te slechten. U kunt gewoon binnenlopen rond 
zes uur, want de bel doet het niet. Hopelijk tot dan! In 
de voorjaarsvakantie is er geen bidstond. Maandag 4 
maart en donderdag 7 maart gaan we weer verder.  
 
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 
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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-
wenst 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 cen-
traal 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 gebedrijns-
burg@gmail.com. De hierop volgende datum is don-
derdag 4 april.  
 
Zanguurtje. Dinsdag 5 maart is er weer een uurtje sa-
men zingen. Ook u bent van harte welkom. Vanaf 9.30 
uur staat de koffie klaar in de bovenzaal van De Voor-
hof en van 10.00–11.00 uur gaan we zingen tot de eer 
van God. 
 
Talentenveiling. Stel je talent ten dienste van de zen-
ding, ga naar de website www.protestantsrijnsburg.nl 
en je ziet hoe je met het online talentenveiling formu-
lier onder zending dag, 6 april, gemakkelijk je talent 
kunt aanbieden. Om je op een idee te brengen zie je 
diverse categorieën over wat je allemaal kunt doen. De 
opbrengst is voor de uitzendingen naar Colombia en 
Malawi. Dus ga aan de slag en draag bij op de manier 
die jij het leukst vindt. Verder nog informatie, bel of 
mail gerust, Cees de Mooij, 06-51500842 
cees.demooij@ outlook.com 
 
Groentje van de commissie Duurzaam: Heeft u al ge-
hoord van de operatie Steenbreek? Het is een initiatief 
om mensen enthousiast te maken om hun tuin te ver-
groenen. Ons klimaat verandert, we hebben steeds 
meer met enorme hoosbuien te maken, of periodes 
van hitte en aanhoudende droogte. Dat heeft gevolgen 
voor de grond en voor het grondwaterpeil. Gebleken is 
dat méér groen een belangrijk hulpmiddel is om de 
schade tegen te gaan. Daarom de oproep: haal een 
tegel (meer) uit je tuin en zet er een plant in! Het helpt 
voor de waterhuishouding, voor de biodiversiteit, voor 
de luchtkwaliteit, voor de gezondheid. Doet u mee? 
 
Opbrengst! Op vrijdag 8 februari vond het jaarlijkse 
WinterWonderLand plaats. Dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers, onze sponsors en uw aanwezigheid is het 
mooie bedrag van €7.450 opgehaald voor het jeugd-
project, Stichting Labourward. Hartelijk dank allemaal! 
 
 
 

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