No. 08 – 2019
Zondag 10 maart 2019 - 1e zondag 40 dagentijd
De Voorhof
09.30 Ds. A. Haasnoot en
Ontmoetingsdienst
Leontine van Dijk
Grote Kerk
09.30 Ds. A. Meek
Grote Kerk
17.00 Ds. A. Haasnoot
Studiedienst
Immanuëlkerk
08.45 Ds. J.A. Berkheij, Woerden
Immanuëlkerk
10.30 Ds. J.A. Berkheij, Woerden
Immanuëlkerk
17.00 Ds. A. Meek en Arjan Jonker
Boeketdienst
Collecten: 1. 40 dagencollecte KiA (voorjaarszending) Cuba.
2.Taakgroep Erediensten.
3. HA-collecte: St. Werkgroep De Ruyter.

Kerkdiensten
In alle diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd
Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk
De Voorhof
Thema: 'De vader die Zijn kind de beker reikt'. Het combo
zingt mooie avondmaal liederen.
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'.
We lezen Lucas 18: 18–27 en komen zo vanzelf uit bij de
viering van het Heilig Avondmaal. We sluiten aan bij de lezing van de kindernevendienst en gaan op weg naar Jeruzalem.
Vanmiddag het thema: 'Het nieuwe verbond van God'.
Immanuëlkerk
In de boeketdienst is het thema (in een serie van drie): 'Hoe
beleef je je doop?' Beleven we onze doop wel of is dat meer
iets van onze ouders, als het gaat om de kinderdoop? Waarom wordt onze doop herdacht en vernieuwd in de viering
van de Paasnacht? In deze dienst vieren we ook samen het
Avondmaal. Ook dit sacrament heeft alles met doortocht te
maken, vanuit de joodse gedachtenis van de uittocht uit
Egypte, het joodse Paasfeest. We vieren de overgang van
donker naar licht. Romans Twelve verzorgt de liederen o.l.v.
Marc van Starkenburg.

Woensdag 13 maart 2019 - Biddag/Vesper
Grote Kerk
10.00 Ds. A. Haasnoot
Grote Kerk
19.30 Pastor R. de GraafVesper
de Boer
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

Zondag 17 maart 2019 - 2e zondag 40 dagentijd
De Voorhof
09.30 Ds. P.J. van der Ende
Ontmoetingsdienst
Grote Kerk
09.30 Ds. J.W. Korpelshoek,
Katwijk a/d Rijn
Grote Kerk
17.00 Ds. P.J. van der Ende
Studiedienst
Immanuëlkerk
08.45 Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk
10.30 Ds. A. Haasnoot
Kinderdienst
Immanuëlkerk
17.00 Ds. A. Haasnoot en
Boeketdienst
Peter Ravensbergen
Collecten: 1. 40 dagencollecte KiA Binnenlands Diaconaat
Verlaat de gevangenis. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.
I.v.m. Kinderdienst Immanuëlkerk is er geen Zondagsschool.
Grote kerk
Vanmiddag: De kleine profeten: Habakuk 1.
Immanuëlkerk
Vanmiddag het thema: 'Beleef je doop'. Muzikale medewerking Jasper van Delft en band.
Woensdag 20 maart 2019 - Vesper
Grote Kerk
19.30 Ds. A. Haasnoot
Vesper
Collecten: 1. 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten.
Vrijdag 22 maart 2019
19.00 uur

Weeksluiting Vlietstede
Pastor R. de Graaf-de Boer

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.
Woensdagavond 13 maart is het kerkelijk bureau gesloten!
Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn gegaan naar: op 24 feb.: dhr. C. Ravensbergen, Waterkers 17;
mw. A. Glasbergen-de Mooij, Kleipettenlaan 252; mw. N.
Zandbergen-Vletter, Dubbelebuurt 54; mw. H. Schoneveldvan Druten, De Molenkamp 15; mw. P. Molenaar-Vlieland,
Hofstraat 24. Op 3 mrt.: dhr. J. van der Spijk, Vliet NZ 48;
mw. C. Zwaan-Tintel, Tulpenstraat 40; mw. J. Barnard-van
Lopik, Spinozalaan 2a; dhr. G. Kleinjan, Eikenlaan 34; mw.
G.A. van Vliet-de Leeuw, Sluiterstraat 6.
Gelegenheid tot dopen. 24 maart; ds. A. Haasnoot, De
Voorhof; 7 april; ds. P.J. van der Ende, Immanuelkerk. Als u
uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het
kerkelijk bureau.
Oppasdienst Immanuëlkerk. 10 maart, 9.00 uur: Heidi
Schreve, Joan de Mooij en Mandy Heemskerk. 10.30 uur:
Anouk van der Plas en Irene van der Spijk.
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.
Collecten. 27 jan: Diaconie €1209,28; Zondagsschool
€1019,23; Taakgroep Erediensten €1011,64; Collecte Stilleven viering voor Kerk €181,85. 3 feb: Werelddiaconaat: waterbeheersing in Bangladesh €1946,55; Beheer en onderhoud van de gebouwen €1224,95; Ouderenpastoraat
€1121,91; 10 feb: Diaconie €1178,47; Taakgroep Erediensten
€1080,82; Scholendienst voor Fam. Klaasse €1326,07. 17
feb: Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië €2020,22; Administratie
en beheer €1292,62; Missionair werk in Nieuw-Vennep
€1362,08. 24 feb: Kerk in Actie Schuldhulpmaatjes €1480,83;
Bloemengroet €1180,18; Taakgroep Communicatie €1148,83
Giften. 27 jan: Voor Diaconie via mevr. A. Leeuwenburg €10.
3 feb: Voor Voedselbank via collecte €20. Voor de kerk via
mevr. R. v.d. Eijkel €50. Voor Malawi, ds. v.d. Pol €20. 10 feb:
Voor Diaconie via dhr. R. van der Kaaden €20. 17 feb: Voor
verjaardag boekje via A. van der Spijk €5. 24 feb: Voor vakantieweek via mevr. N. Lagerwerf €500.
Verhuisd. Fam. F. Pijnnaken-van der Burg, Hofstraat 80 naar
Hans v.d. Hoevenstraat 97, 2225 TX Katwijk.

Uit de kerkenraad
Op 21 februari was de maandelijkse vergadering van De
Kleine kerkenraad. Aan de orde kwamen onder ander het
Vrijwilligerswerk, Doopvormen, Gemeenteavond, Kerktellingen, Veilige kerk (uitnodiging voor de ringvergadering van 20
maart), de verschillende wijken en taakgroepen en de stand
van zaken rond de Maranathakerk. Het Korte verslag van
deze vergadering is inmiddels verspreid via de kerken en is
ook op de website te lezen. Van belang is uw aandacht voor

de gemeentemiddag van 12 maart, over Doop en Doopvormen, vooral bedoeld voor diegenen die op 14 november niet
aanwezig konden zijn. De uitnodiging is ook via de kerken
verspreid, hieronder vermeld en te vinden op de website.
Ook de Gemeenteavond van 14 maart, aanvang 20.00 uur in
De Voorhof, is belangrijk, hier zullen we met elkaar nadenken en spreken over Vrijwilligerswerk, Doopvormen, stand
van zaken Maranathakerk en de plannen voor de verbouwing van de Immanuëlkerk. Ook zal Kees Smits (onze ‘nieuwe’ ouderenpastor) aanwezig zijn, zodat u met hem (en
mogelijk ook met zijn vrouw) kunt kennismaken. Bram Breebaart, scriba.
Gemeentemiddag over doopvormen. Op dinsdagmiddag 12
maart wordt voor de leden van onze gemeente een gemeentemiddag gehouden, waarin het thema ‘Doopvormen’ centraal zal staan. Op 14 november 2018 is een vergelijkbare
bijeenkomst gehouden. Om iedereen zoveel mogelijk in de
gelegenheid te stellen om over dit thema na te denken en de
avond voor veel leden lastig is, zijn we uitgeweken naar de
middag. Deze middag zal in het teken staan van het onderlinge gesprek over de vormen van doopbediening: besprenkeling of onderdompeling. Het gaat niet over ‘overdoop’ of
‘wederdoop’, maar over de doop voor ongedoopten. De
kerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeenteleden zich
uitspreken over de diverse vormen van doopbediening. Er
bestaan al langer behoeften van ongedoopte leden door
onderdompeling gedoopt te worden, ook nu speelt deze
vraag bij leden van onze gemeente. Samen komen we tot
een beeld hoe onze gemeente een veelkleurige dorpskerk
kan zijn, waarin ruimte is voor onderscheidende behoeftes
en wensen. Passend in persoonlijke en gezamenlijke geloofsbeleving en bij de grondslag van ons kerk-zijn. De achtergronden en contouren van de huidige doopbediening in
onze gemeente zullen worden toegelicht. Daarna gaan we in
kleinere groepen uiteen voor een goed gesprek, om af te
sluiten met een gezamenlijke gedachtewisseling. De gemeentemiddag is deel van een traject om als gemeente een
visie te vormen en te komen tot besluitvorming over dit
thema. In Licht van februari 2019 vindt u een verdiepend
artikel hierover van de hand van ds. Meek. In de gemeentevergadering van 14 maart 2019 zal op het proces van besluitvorming worden teruggekomen. De gemeentemiddag
vindt plaats in De Voorhof, begint om 14.00 uur en zal duren
tot 16.00 uur. Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar. Van
harte welkom!
Uitnodiging ringvergadering. Op woensdag 20 maart vindt
een ‘Ringbijeenkomst’ plaats. We gaan als leden van de
kerkelijke gemeenten in Katwijk in gesprek over ‘samen voor
een veilige gemeente zorgen’. Hoe kunnen we grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voorkomen en signaleren? Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de
Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar
met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten
maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van
anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Deze avond
wordt begeleid door Lenny van den Brink. Zij is specialist
Veilige Kerk en coördinator van het landelijke SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk). De bijeenkomst duurt
van 19.45-21.30 uur en wordt gehouden in de grote zaal van
Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat, Katwijk aan Zee

(inloop vanaf 19.15 uur). De volledige uitnodiging met toelichting is op de website te vinden.

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.
Meeleven. Het was goed nieuws om te horen dat dhr. M.
Souverijn, De Waal 34, TJ, weer uit het ziekenhuis naar huis
terug mocht keren. We wensen hem en zijn vrouw toe, dat
hij thuis weer goed kan opknappen. Op 12 maart hoopt dhr.
Souverijn de leeftijd van 87 jaar te bereiken. We wensen
hem een gezegend nieuw levensjaar toe. Dhr. Arie van Egmond, Duizendschoon 37 PV, heeft een zware operatie aan
zijn rechterschouder moeten ondergaan. Na de operatie had
hij nog veel pijn, de revalidatie zal nog veel tijd vragen. We
wensen hem daarbij veel geduld toe. Marianne Pompert.

Wijk Centrum & Oost
Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; Twitter: arendahaasnoot.
Jubilea. Op maandag 11 maart hopen br. P. van der Kwaak
en zr. L. van der Kwaak-Ravensbergen, Noordwijkerweg 65
NJ, hun 55-jarig huwelijksjubileum te behalen. Wij feliciteren
hen van harte en wensen hen Gods onmisbare zegen toe in
beider welzijn en gezondheid.
Overlijden. Op donderdag 21 februari is overleden br. Johannes – Hans – Glasbergen, weduwnaar van zr. Wil Glasbergen-Oudshoorn. Hans Glasbergen is 82 jaar geworden.
De laatste tijd verbleef hij in de Wilbert. Korte tijd woonde
hij Gr. Florislaan 72, vanwege zijn verslechterende gezondheid. Daarvoor woonde het echtpaar Abdijlaan 12. Op 13
december is zijn vrouw Wil door een tragisch ongeval overleden. Hij hield zich vast aan haar goede verzorging, waardoor na haar overlijden zijn gezondheid steeds meer verslechterde. Boven beider rouwkaarten staat de tekst: ‘De
Heer is mijn herder’. In deze bekende psalm lezen we ook
dat we door een dal van diepe duisternis gaan. De Herder
geeft daarbij Zijn stok en staf om ons te vertroosten. Zo is
Hans nu verenigd met zijn geliefde vrouw. Voor zijn kinderen
en kleinkinderen, uiteraard ook voor de ooms, tantes en
familie, is het een grote klap om in zo’n korte tijd hen beiden
te verliezen. Laten wij bidden dat de Herder ook hen zal
troosten en sterken. De afscheidsdienst vond plaats op 27
februari in de aula van De Laatste Eer waarna de begrafenis
op de naastgelegen begraafplaats heeft plaatsgevonden.
Geboorte. Op zondag 24 februari is Joep Sietze Wille geboren. Joep is de zoon van Joost en Esther Wille-Dijkstra en het
broertje van Saar. De familie woont Johan Wagenaarlaan 3,
2343 ND Oegstgeest. We feliciteren de familie van harte met
dit Godsgeschenk.
Gebed en meeleven. Zr. Rie de Mooij, Moleneind 2 HA,
heeft vorige week in het ziekenhuis gelegen. Haar gezondheid verminderde de laatste tijd, maar uiteindelijk was haar
conditie zo zeer verslechterd dat zij opgenomen moest worden. Na onderzoeken hebben de artsen de oorzaak kunnen
achterhalen. Begin deze week mocht zij gelukkig weer naar
huis, maar zij is nog erg zwak. Laten we hopen en bidden dat
zij spoedig op zal knappen met de nodige hulp. Veel sterkte

en Gods kracht voor haar en haar man gebeden. Zr. Diny
Kralt-Wagter, Oegstgeesterweg 197 AT, moest vorige week
ook opgenomen worden in het ziekenhuis, vanwege een
ernstige ontsteking in haar rechterknie die haar gezondheid
zeer deed verzwakken. Nu worstelde zij de laatste tijd al met
andere klachten, waardoor zij zich al geruime tijd niet zo
goed voelde. Inmiddels is haar situatie zo verbeterd dat zij
naar huis mocht. Zij heeft daarbij extra hulp en ondersteuning nodig. Ook voor haar mogen we bidden dat God haar
zal sterken en oprichten. Zr. Tineke den Haan-Schoneveld,
van der Koddestraat 10 JC, kampt al lange tijd met heupproblemen. Het vele revalideren heeft weinig vooruitgang opgeleverd. Enige tijd geleden moest zij opnieuw opgenomen
worden in het ziekenhuis vanwege haar heup. Recente onderzoeken hebben echter uitgewezen dat er meer met haar
aan de hand is helaas. Inmiddels heeft zij daarvoor een eerste kuur gekregen. Op moment van schrijven kreeg ik bericht
dat zij het ziekenhuis mag verlaten en weer teruggaat naar
Mariënhaven in Warmond. Daar zal zij voorlopig blijven. Wilt
u voor haar bidden en wellicht een blijk van uw meeleven
geven. Binnenkort hoop ik te vermelden op welke kamer zij
zich bevindt. Br. Piet Verheij Vliet ZZ 11 GH, moest helaas
weer naar het ziekenhuis vanwege de problemen met zijn
voet. Gelukkig is hij weer thuis, maar de oude problemen
zijn in alle hevigheid weer terug helaas. Lange tijd is het
goed gegaan maar ineens kan een bacterie weer toeslaan.
Wilt u met hem meeleven en hem en zijn vrouw niet vergeten in uw gebeden.
Uit het gezin: afgelopen voorjaarvakantie was een cadeau.
Nog nooit hebben we zulk mooi weer gehad. We hebben zo
vaak buiten gezeten in het Drentse landschap. We zijn ook
dorpsgenoten tegengekomen, want ja, Rijnsburgers zitten
overal. Heel gezellig, maar vooral zijn we dankbaar dat we in
gezondheid met elkaar mochten meemaken hoe mooi Gods
schepping is onder de blauwe hemel en een stralende zon in
februari. Nu zijn we weer terug om gewoon bezig te zijn met
het dagelijkse werk in weer en wind! Hij blijft nabij. 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. Floor van Duijn, Oranjelaan 43 DE, werd
plotseling benauwd, werd in het ziekenhuis opgenomen,
maar mocht gelukkig weer naar huis en is aan de beterende
hand. Dhr. G. van Egmond, Oranjelaan 8 ZG, is vanuit het
ziekenhuis en de revalidatiekliniek ook weer thuisgekomen
en revalideert daar verder. Voorspoedig herstel toegewenst.
Dhr. L. Ravensbergen, Schaapherdershoek 1 AC, is in het
ziekenhuis opgenomen vanwege een abces in de luchtpijp
en een bacteriële infectie. Hij wordt in slaap gehouden en er
is een licht herstel geconstateerd. Zijn vrouw is veel bij hem
en hoopt op verder herstel en een thuiskomst. Mirjam
Heemskerk-Hogewoning, Bloemenlust 2 DD, wordt deze
week in een ziekenhuis aan een hernia geopereerd. De pijn
maakte deze keuze noodzakelijk. Ze heeft er alle geloof en
vertrouwen in, dat de operatie zal slagen en geeft zich over
aan Gods goede handen. Een paar dagen na de operatie zal
zij alweer thuis zijn om daar in alle rust te genezen. Dhr. R.
Sapei, De Molenkamp 4 ZK, is ernstig ziek. Er is leverkanker

geconstateerd en er zijn uitzaaiingen. Van harte wensen wij
hem toe, dat hij vrede en rust vindt bij God, Zijn Vader. Dan
nog ten slotte een bericht uit de Wilbert. Chienie ZijlstraPruntel, afd. Korenbloem, is soms moeilijk in woorden en
gedachten te volgen. Maar er is altijd meer dan woord en
gedachte. Er is die stille en innige genegenheid alsmede haar
vriendelijkheid en hartelijkheid, die de verbondenheid zo
groot maken. Gelukkig is er meer om contact mee te maken
dan woorden. Dan noemen hartscontact. Chienie wordt dan
ook door personeel en bewoners op handen gedragen. Dat
troost geweldig, ondanks alles.
Jarige. Donderdag 14 maart zal mw. Leni Heemskerk-van der
Wilk, Pr. Bernhardlaan 9 VJ, haar 82e verjaardag mogen
vieren. Moge God haar nog lang zegenen met liefde van en
voor allen om haar heen, met gezondheid en levensmoed en
–kracht. 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
Meeleven. Voor Eline Hogewoning, de oudste dochter van
John en Mieneke Hogewoning, Evertsenstraat 31 RA, was er
een grote tegenvaller. Afgelopen week kreeg ze bericht dat
de operatie is uitgesteld naar begin april. Ze had zo gehoopt
dat deze operatie spoedig achter de rug zou zijn, maar helaas moet ze weer wachten. Ook heeft ze veel last van het
oog dat geopereerd moet worden. Dus dat is extra zwaar.
Wachten en pijn hebben is op z’n zachtst gezegd geen pretje. Laten we hopen en bidden dat de nieuwe datum zal blijven en dat ze moed en hoop houden. Ds. Arenda Haasnoot.
Jarig. Na een wat rustigere 'vakantieachtige' week weer vol
enthousiasme aan de slag! En ik mag gelijk melden dat zr. A.
van Nieuwkoop-Oudshoorn, Irissenstraat 32 KL, op 11 maart
82 jaar hoopt te worden. Van harte gefeliciteerd en met uw
dierbaren Gods zegen gewenst! Ook meld ik alvast dat op 21
maart br. A. van der Meij, Boterbloem 19 WN, de leeftijd van
87 jaar hoopt te bereiken. Ook voor u en de uwen de hartelijke felicitaties en Gods zegen toegewenst!
Vakantieweek Nieuw Hydepark. Deze week ben ik een aantal dagen (van zaterdag 9 t/m dinsdag 12 maart) als pastor
aanwezig op Nieuw Hydepark in Doorn. De overige dagen
van die week zal collega ds. Meek daar als pastor aanwezig
zijn. Deze vakantieweek - voorheen in het Roosevelthuis - is
bedoeld voor mensen met een lichamelijke of geestelijke
beperking die afkomstig zijn uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. 48 gasten worden omringd door 32 vrijwilligers om
hen een fijne vakantieweek te bezorgen, en elk jaar zijn
predikanten uit één van de KRV-gemeentes daarbij betrokken. Dit jaar is Rijnsburg dus aan de beurt. Voor ons beiden
een nieuwe ervaring en we hopen daar goede ontmoetingen
te hebben; daarom overigens volgende week waarschijnlijk
geen kopij van mijn hand. Dat was het voor deze keer, een
hartelijke groet aan u allen en graag tot ziens, in de pastorie,
onderweg, thuis of in de kerk! Ds. Pieter van der Ende.
Wijkmiddag. Als het goed is heeft u inmiddels de uitnodiging
voor onze wijkmiddag in de brievenbus gekregen. Mocht u
deze gemist hebben bij deze nog even de belangrijkste zaken. De wijkmiddag wordt gehouden op zaterdag 23 maart
van 15-18 uur in De Voorhof. Iedereen is welkom, zeker ook
de kinderen.

U kunt zich aanmelden via: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl.
Geeft u bij het aanmelden aan met hoeveel personen u komt
en of daar kinderen bij zullen zijn. Misschien wilt u iets bakken voor bij de koffie? Dit kunt u dan ook doorgeven. We
sluiten de middag af met soep en een broodje. Bij de uitgang
wordt u om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wij hopen op
uw komst! Heeft u nog vragen dan kan u bellen met Dik en
Margriet Cederhout: 4031013 of Mariska Ravensbergen:
4024911.

Wijk Kleipetten
Wnd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838,
gerbenbremmer@outlook.com.
Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054,
scribakleipetten@pknrijnsburg.nl
Kerk in de Klei. Juist in een tijd waarin de secularisatie in
Nederland, maar ook in Rijnsburg, toeneemt, is het goed om
als kerk na te denken over de vraag: ‘Waarom is de kerk er
eigenlijk?’. Het antwoord op die vraag geeft ons weer nieuwe kracht en een nieuwe focus om kerk te ‘zijn’. Het is ons
verlangen om in Jezus’ naam in de Klei aanwezig te zijn en
van Hem te getuigen in woord en daad, spreken en zwijgen.
Zo proberen we ons geloof tot uiting te brengen in het omzien naar elkaar in het leven van alledag. Dit hoeft niet moeilijk te zijn! Bijvoorbeeld door een luisterend oor te zijn, praktische hulp geven, een straatbarbecue organiseren, een reep
chocola aan een geslaagde geven, een kaartje schrijven bij
geboorte of overlijden, een gesprek bij de afvalcontainer,
etc. In de wijk Kleipetten doen ouderlingen en diakenen dit,
maar ook de pastoraal medewerkers en contactpersonen.
Ieder met zijn of haar talenten. Pastoraal medewerkers richten zich op het bezoeken van mensen uit de wijk en spreken
met hen van onderwerpen van het weer tot aan de Heer. De
contactpersonen willen met hun open houding een aanspreekpunt zijn van de kerk. Zij houden een oogje in het zeil
in hun omgeving. Zij bieden soms een helpende hand en
verwijzen, indien nodig, door. Als wijk Kleipetten hebben wij
het verlangen dat nog meer mensen uit de wijk contactpersonen willen worden, zodat we met elkaar in elke straat tot
zegen kunnen zijn. Dat is toch waar de kerk, waar jij, voor
geroepen ben? Wilt u meer informatie? Bel of email Wilco
Korts of mij gerust!
Overlijden. Op woensdag 20 februari is Sam Glasbergen op
85-jarige leeftijd overleden en door onze hemelse Vader
thuisgehaald. Hij woonde met Annie Glasbergen-de Mooij op
de Kleipettenlaan 252 MG. Zijn leven stond in teken van het
zorgen en liefhebben van de mensen om hem heen. De
afscheidsdienst heeft maandag 25 februari plaats gevonden
in de aula van De Laatste Eer. Tijdens deze dienst is stil gestaan bij de liefde aan de hand van 1 Korintiërs 13. De liefde
van Sam die niet slechts als het geluid van een gong verdwijnt in de leegte, maar nooit zal vergaan (vers 8). Omdat
hij voor eeuwig mag leven bij de Bron van de liefde. Na de
afscheidsdienst is Sam Glasbergen op de naastgelegen begraafplaats naar zijn laatste rustplaats gebracht. We bidden
Annie Glasbergen-de Mooij en de (klein)kinderen troost en
Gods nabijheid toe in de komende tijd.
Musje. Probeer God niet te begrijpen, probeer Hem te vertrouwen! In Hem verbonden, Gerben Bremmer.

Ouderenpastor
Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer,
tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com
Jarigen. In de komende week zijn er twee jarige zusters. Op
11 maart hoopt mw. G. Hogewoning-Postmus, Gr. Florislaan
96 EG, haar 83ste verjaardag te vieren. Op 15 maart hoopt
mw. F. van Delft-van den Eijkel, Burg. Hermansstraat 17b KR,
haar 80ste verjaardag te vieren. Als gemeente willen wij hen
van harte feliciteren en hen een gezegend nieuw levensjaar
toewensen. Mag onze dank klinken voor iedere dag, zoals in
het volgende fragment van een gedicht: ‘Wat toont U ons
Uw goedheid, Heer, in ’t stralen van de zon. Wij koesteren
ons keer op keer in deze warmtebron. Veel heerlijker nog
straalt de Zon van Uw gerechtigheid. Leidt Gij ons Zelf naar
deze Bron van heil, door U bereid.’ (Uit: ‘Bron van heil’ van
M.A. Groeneweg-de Reuver)
Medeleven en gebed. Dhr. Lindhout uit de Tulpenstraat
heeft opnieuw in het ziekenhuis gelegen met ernstige benauwdheidklachten. Nadat er geconstateerd werd dat hij
een ontsteking aan de slokdarm had, kon er een adequate
behandeling gestart worden en is hij zover opgeknapt dat hij
weer terug naar Wijckerslooth kon gaan. We bidden de familie veel sterkte toe. Op 19 februari is dhr. Star uit de Monetstraat overgebracht naar het Hospice in Vlietstede. Zijn gezondheid is dusdanig achteruitgegaan dat het thuis niet
meer ging. Wij bidden hem en de familie er omheen heel
veel sterkte en liefdevolle uren samen toe. Mogen de woorden uit Johannes de Heer 7: 2 hen tot troost zijn: ‘God blijft
voor u zorgen, goed is de Heer, en met elke morgen, keert
zijn goedheid weer.’ Pastor Rixt de Graaf.

Ouderenpastor
Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904,
pastorsmits@gmail.com.
Jarigen. Mw. M. van der Plas-Botermans, Duindoornlaan
34/419, 2225 RT, Katwijk hoopt 7 maart haar 85e verjaardag
te vieren. Ik wens u een gezegend levensjaar toe. Boven alles
de nabijheid en de liefde van de Here God toegewenst.
Meeleven. Dhr. Lindhout, Van Wijckersloothplein1/202,
2341 BB, Oegstgeest, heeft de afgelopen week in het in het
ziekenhuis in Leiderdorp gelegen. Ook vragen wij gebed voor
zijn vrouw, zij kan haar man door haar eigen gezondheidsproblemen haar man op dit moment niet bezoeken. Dhr.
Heemskerk, Waterkers 36 DN, werd van de week ook in het
Alrijne opgenomen. In het ziekenhuis is hem verteld dat hij
zeer ernstig ziek is. Dhr. Heemskerk heeft zich overgegeven
in de handen van zijn Hemelse Vader. Laten we in de komende tijd in onze gebeden om de familie heen staan. Met
hartelijke groet, Kees Smits, ouderenpastor.

Activiteiten
Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal
6. Doen wat Jezus zegt betekent: leven. Het betekent dat je
je denken geheel en al voor Hem opent, aan Hem geeft,
opdat Hij Gods gedachten in je kan overbrengen. Dat je je
wil geheel aan Hem overgeeft en onder zijn bestuur brengt,
opdat, zoals Jezus geheel leeft om Vaders wil te doen, wij op
onze beurt gaan leren leven van het volbrengen van Jezus'
wil. Het betekent dat je je gevoel met alles erop en eraan
helemaal aan Hem overgeeft en Hij op de troon van ons hart
mag plaatsnemen. Het geheim is: het gaat hier niet zozeer
om een opgave, maar dat Hij Gods gave is voor de totale

vernieuwing van ons leven. Jezus: mijn Vriend, en ik de zijne.
Hij is geen slavendrijver, geen tiran die zijn eisen mij naar het
hoofd slingert op straffe van executie. Hij heeft Zich om te
beginnen geheel en al aan en voor mij overgegeven. Hij is de
zichtbare verschijning, niet van een eisende, maar van een
gevende God. Gebed voor kerk, land en volk is meer dan ooit
nodig zo kort voor Goede Vrijdag en Pasen.
Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, Burg.
Meijboomstraat 2. Op 7, 11 en 14 maart komen we weer bij
elkaar om gezamenlijk te bidden. Het wordt steeds lichter
dus hopelijk een extra stimulans om eens vroeg uit de veren
te komen en ons te versterken in de gebeden. U mag gewoon binnenlopen (de bel doet het nl. niet). Welkom!
Gebedspastoraat. Het is druk in het gebedspastoraat, overigens ook in het gewone pastoraat. En dat geeft zorgen, maar
het is ook goed wanneer mensen aangeven Gods hulp en die
van de ander nodig te hebben. Daar is Gods kerk voor. Om
elkaar te dragen en bij Hem te brengen. Gebedspastoraat is
een hele mooie manier om bezig te zijn met de pijn en zorgen van vandaag. Er is ruimte om te delen en daarbij Gods
aanwezigheid erbij te vragen. Vrijdag 8 en 15 maart zijn
inmiddels vol maar de eerstvolgende data zijn 22 en 29
maart, rond 9.30, 10.30 en van 11.30-12.15 uur Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte ds. Haasnoot). Of desgewenst op een ander tijdstip of andere locatie. Informatie 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.
Beste papa/mama/opa/oma/oom/tante/buurman/buurvrouw etc. Dit jaar spaart de jeugd van de PKN-gemeente
Rijnsburg voor ‘Stichting Labourward’. Deze stichting is opgericht in 2015 met als doel het ondersteunen, verbeteren
en veiliger maken van de zorg rondom de zwangerschap en
de bevalling in onder andere het Yendi Hospital in Yendi, in
het noorden van Ghana. Het geld wat de jeugd dit jaar
spaart is voor geboortezorg in Ghana. Het gespaarde bedrag
wordt besteed aan onder meer een bloedbank en echoapparatuur, noodzakelijk om de GEZONDheid van moeder en
baby te volgen en hun levens te redden. De zondagsschool
zet na het succes van vorig jaar opnieuw een GEZONDE actie
in voor het goede doel. Ieder kind krijgt samen met broertjes
en/of zusjes een sponsorkaart. Dus een kaart per gezin. Voor
een minimaal bedrag van €3 kan een zak sinaasappels gekocht worden. Meer mag uiteraard ook voor dit goede doel!
Hiervoor ontvangt u een zak met 10 heerlijke GEZONDE
sinaasappels... heerlijk geperst bij een gezond ontbijtje of als
tussendoortje! Op zondag 3 maart kregen de kinderen de
bestellijsten mee. Deze wordt uiterlijk weer op 24 maart
weer ingeleverd. Wilt u meedoen aan deze mooie actie?
Oproep Klimaatmars. Via de classis kregen we onderstaande
oproep: Zoals u waarschijnlijk weet, zal op 10 maart een
grote Klimaatmars worden gehouden, om onze regering te

vragen om eerlijke en snelle klimaatmaatregelen. Zoals bekend worden maatregelen die de klimaatopwarming tegengaan, steeds weer uitgesteld. De mars wordt in Amsterdam
gehouden. Kerken en religieuze instellingen starten bij/in de
Dominicuskerk, Spuistraat 12. Daar zingen we met elkaar
een lied en worden gezegend door PKN-scriba René de Reuver en bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam. Vervolgens vertrekken we met elkaar naar de Dam, voor een
wandeling door de stad om 1 uur. De organiserende partijen
zijn Greenpeace, Milieudefensie, maar inmiddels is de lijst
met organisaties die meedoen groeiende. Men voelt dat dit
een noodzakelijk en historisch momentum is, om onze regering aan te sporen tot maatregelen. Het is duidelijk dat de
zorgen over het klimaat en de Aarde breed gedeeld worden!
Ook veel mensen vanuit de Kerk organiseren 10 maart mee.
Juist gelovigen voelen zich vaak betrokken bij deze problematiek. Vraagt ons geloof niet om een zorgzame omgang
met de Aarde en onze medemensen? Oefenen wij ons niet
dagelijks hierin?
Vrouwengespreksgroep Tryphena. Maandag 11 maart komen wij om 14.30 uur weer bij elkaar in De Voorhof. We
gaan met elkaar uit Het Blad nr. 5 van 2016-17 behandelen
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’. Annie van Nieuwkoop zal
dat met ons voorlezen en de afsluiting wordt door Nel van
Delft gedaan. Jannie van Klaveren heeft de leiding.
Creaclub. In de maand maart komt de Creaclub weer twee
keer bij elkaar. Namelijk op 12 en 26 maart. Ook u bent van
harte welkom om mee te doen met de creativiteit en de
gezelligheid in de bovenzaal van De Voorhof, van 9.30–11.30
uur.
Philadelphia gezinsdienst. Zondag 17 maart om 15.00 uur
wordt iedereen weer hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen
van een bijzondere gezinsdienst voor gehandicapten en
belangstellenden in het Maranatha Centrum, Poolster 2,
Katwijk. Spreker is ds. F. van den Bosch uit Katwijk. Na afloop
kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie of
frisdrank. Wij hopen u graag te begroeten.
Reünie. Op vrijdag 22 maart zal er een reünie plaatsvinden
van de CJV. Alle oud-leden en andere belangstellenden zijn
daarbij van harte uitgenodigd. Wel vragen wij uw hulp: wilt u
foto's, krantenknipsels of andere herinneringen mailen naar
cjv@pknrijnsburg.nl of afleveren bij Lysia van Delft: Meijboomstraat 43?
Talentenveiling. Stel je talent ten dienste van de zending, ga
naar de website www.protestantsrijnsburg.nl en je ziet hoe
je met het online talentenveiling formulier 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: Ben je een treinreiziger en vind je het lekker om dan een bakkie koffie/thee te
doen? Koop een beker of neem een eigen beker mee: hiermee krijg je korting op je koffie en het scheelt weer afval!

Een vooraankondiging van de Commissie Duurzaam: Hou
alvast de avond van 9 april vrij. Dan komt Martine Vonk naar
Rijnsburg en met ons spreken naar aanleiding van haar boekje 'Genieten van genoeg!' Hoe je gelukkig(er) kan worden
van genoeg en zelfs van minder. Later hierover meer.
Kopij. De kopij voor Contact moet wekelijks, of het moet
anders aangegeven worden, op maandag om uiterlijk 18.00
uur zijn aangeleverd!

