No. 10 – 2019
Kerkdiensten
Zondag 24 maart 2019-3e zondag 40 dagentijd - Palmzondag
De Voorhof
09.30 Ds. A. Haasnoot en
Doopdienst
André Siezenga
Grote Kerk

09.30

Ds. E.J. de Groot,
Katwijk a/d Rijn
Grote Kerk
17.00 Ds. I. de Graaf
Studiedienst
Rijnsburg
Immanuëlkerk
09.00 Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk
10.30 Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk
17.00 Ds. P.J. van der Ende en
Boeketdienst
Chris van Tol
Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.
Zondagsschool, ook voor groep 7&8.
De Voorhof.
Thema: ‘Van wie ben je er een?’ Ja, van wie ben je? Een
belangrijke vraag in ons dorp. We willen graag weten uit
welke familie, welke afkomst je hebt, of waar je ook vandaan
komt. Een belangrijke vraag, die je kunt stellen uit nieuwsgierigheid of interesse, maar ook uit liefde met het oog op
Gods eeuwigheid. We hopen in deze dienst ook aan Naomi
Janneke de Heilige Doop te bedienen. Zij is de tweede dochter van Thomas en Ingeborg van der Kwaak en zusje van
Rebecca, Siegenlaan 91. Op moment van schrijven ligt Naomi helaas is het ziekenhuis, dus we weten niet met zekerheid of ze in deze dienst gedoopt kan worden. Onze gebeden zijn met haar, haar trotse ouders en grote zus!
Grote Kerk
Studiedienst: De kleine profeten: Habakuk 2
Immanuëlkerk
'God kiest. God redt... Kies jij ook?' is het thema van het
kindernevendienstproject, en met de lezingen wordt het
lijdensverhaal gevolgd. Deze zondag gaat het erover dat
Jezus voor Pilatus wordt gebracht, vervolgens naar Herodes
wordt gestuurd en dan toch weer naar Pilatus, en dan de
vrijlating van de beruchte Barabbas. Er worden allerlei keuzes gemaakt en we zien waar dat toe leidt. Keuzes van mensen en keuzes van God. Wat is onze keuze? Overigens zal in
de dienst van half elf ouderenpastor Kees Smits in zijn bediening worden gesteld.
In de boeketdienst sluiten we het drieluik over de doop af
met een dienst waarin het accent zal liggen op 'met Christus
sterven en opstaan', een kernaspect van waar het in de doop
om gaat, lees bijv. Romeinen 6: 3-5. Muzikaal wordt de
dienst opgeluisterd door het koor 'Living Words' uit Valkenburg.

Woensdag 27 maart 2019 - Vesper
Grote Kerk
19.30 Ds. A. Haasnoot
Collecten: 1. 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten.
Vrijdag 29 maart 2019
19.00 uur

Weeksluiting Vlietstede
Pastor K. Smits

Zondag 31 maart 2019 - 4e zondag 40 dagentijd
De Voorhof
09.30 Prop. W.A. van den Born,
Ontmoetingsdienst
Leiden en Dick van Dijk
Grote Kerk
09.30 Ds. A. Meek
Grote Kerk
17.00 Ds. J. Scheele Goedhart,
Studiedienst
Amsterdam
Immanuëlkerk
09.00 Ds. J. Staat, Andijk
Immanuëlkerk
10.30 Ds. J. Staat, Andijk
Immanuëlkerk
17.00 Ds. J. Koster, NieuwBoeketdienst
Vennep en Rosita Varkevisser
Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakroep Communicatie.
Zondagsschool, ook voor groep 7&8.
Immanuëlkerk
Na de vroege dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal, na
de late dienst in de hal van de kerk.
Vanmiddag het thema: 'De 40 dagen tijd'. Muziek Paul van
Hoek.
Woensdag 3 april 2019 - Vesper
Grote Kerk
19.30 Ds. A. Meek
Collecten: 1. 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten.
Vrijdag 5 april 2019
19.00 uur

Weeksluiting Vlietstede
Ds. I. de Graaf

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 op 17
maart gegaan naar: mevr. M. de Mooij-Heemskerk, Moleneind 2; dhr. M. Souverijn, De Waal 34; mevr. L. Heemskerkvan der Wilk, Pr. Bernhardlaan 9; mevr. G. van der Kwaak,
Monetstraat 28; dhr. H. Hogewoning, P. van Saxenstraat
151.

Gelegenheid tot dopen. 24 maart: ds. A. Haasnoot, De
Voorhof; 7 april: ds. P.J. van der Ende, Immanuëlkerk. Als u
uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het
kerkelijk bureau.
Oppasdienst Immanuëlkerk. 24 maart, 9.00 uur: Lisa de
Boer, Carmen Star en Marja Knipscheer. 10.30 uur: Elise
Tiggelman en Hannah van der Valk.
Uit de Kerkenraad
Diverse bijeenkomsten. Een kort verslag van de Gemeenteavond en Grote Kerkenraad op 29 november en 13 december 2018, die onder andere gingen over de begrotingen voor
2019, had u nog tegoed. Dit verslag is inmiddels op de website te vinden. De begrotingen zelf vindt u daar onder het
kopje Gemeentegids, Algemene Info, Nuttige informatie
m.b.t. giften, publicatieplicht. Afgelopen dinsdag 12 maart
vond een gemeentemiddag over de wijze van doopbediening
plaats, op 14 maart was er een gemeenteavond, waarin is
ingegaan op de plannen rond de Maranathakerk, de voorbereiding op de aankomende verbouwing van de Immanuelkerk, het proces rond het gesprek en de besluitvorming
over doopvormen en vrijwilligersbeleid. Ook heeft pastor
Kees Smits zich voorgesteld. Op donderdag 21 maart zal de
volgende bijeenkomst van de Kleine Kerkenraad plaatsvinden. Via de website, Contact en korte verslagen, die in de
kerken komen te liggen, zullen we u binnenkort informeren
over de genoemde bijeenkomsten.
Aan het werk met vrijwilligersbeleid. Op donderdag 14
maart stond ‘aan het werk met vrijwilligersbeleid’ op de
agenda van de Gemeentevergadering. Als vrijwilliger in onze
gemeente bent u niet zomaar een vrijwilliger. U helpt mee
de gemeente op te bouwen, de gemeente die volgens haar
missie zich geroepen weet het evangelie door te geven en
een levend getuige te zijn van onze Heer Jezus Christus. Uit
een rondgang langs de wijkraden en taakgroepen is gebleken, dat er maar liefst ruim 500 vrijwilligers, velen ook met
meer taken, meehelpen aan de opbouw van onze gemeente.
Zo’n 65% maakt deel uit van een commissie van één van de
taakgroepen, 19% heeft een pastorale taak, 9% biedt muzikale ondersteuning aan erediensten, 4% is diaken en 3%
heeft een bestuurlijke taak. In de commissies van de taakgroepen richt 42% van de vrijwilligers zich op Jeugd & Jongeren, 34% op Vorming & Toerusting, 22% op Erediensten en
2% op Communicatie. Er zijn veel vrijwilligers, maar toch
hebben we op veel plekken structurele vacatures, vooral
wanneer de taak enkele jaren duurt. Het gaat meestal om
taken, die bestuurlijk of pastoraal van aard zijn. Zonder vrijwilligers is gemeenteopbouw niet mogelijk en is onze missie
een ‘mission impossible’. Daarom zullen we de komende tijd
gaan nadenken hoe we de taken, die er liggen en de vele
talenten en handen, die er in onze gemeente zijn, op elkaar
kunnen afstemmen. Ook hoe we hen, die een taak hebben,
het beste kunnen inwerken en begeleiden, hoe we hen kunnen waarderen en op een goede manier afscheid kunnen
nemen, zodra de taak is uitgevoerd. In de Kleine kerkenraad
van 21 maart staat dit op de agenda. Dick van der Vijver,
beleidsouderling@pknrijnsburg.nl.

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.
Jarig. Op zondag 24 maart hoopt mevr. A.M.P. Zwaan–van
der Kwaak, Lupine 1 PH, haar 80e verjaardag te vieren. Een
gezegend nieuw levensjaar en een fijne verjaardag gewenst!
Gert Eldering.
Bedankt. Lieve mensen. Hartelijk dank voor de vele kaarten,
bloemen, telefoontjes en bezoekjes. Het heeft ons gesterkt
en gesteund en we hebben er kracht en moed uit ontvangen. Het herstel gaat langzaam (longontsteking). Maar in het
vertrouwen dat Gods barmhartigheden niet op zijn en elke
morgen nieuw zijn, mogen wij verder gaan. Met een hartelijke groet, Maart en Nel Souverijn en kinderen.

Wijk Centrum & Oost
Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; Twitter: arendahaasnoot.
Verjaardag. Zr. A. Aandewiel-Burggraaf, Hofstraat 56 WX,
hoopt op woensdag 20 maart de hoge leeftijd van 86 jaar te
bereiken. Ik zag dat ik vorige week haar naam niet goed had
geschreven, vandaar de herhaling. Van harte gefeliciteerd!
Bovendien Gods zegen over haar gezondheid en leven toegewenst.
Jubilea. Op zondag 24 maart hopen br. B.A Kralt en zr. L.J.
Kralt-Heemskerk, Noordwijkerweg 63 NJ, hun 55-jarig huwelijksjubileum te behalen. Wij feliciteren hen van harte en
bidden Gods onmisbare zegen over hun beider leven en
gezondheid toe!
Overlijden. Op zondag 17 maart, kort na twaalven in de
nacht, is br. Jan Lindhout overleden. Br. Jan Lindhout is de
echtgenoot van zr. Jo Lindhout-Korbee, Tulpenstraat 64a. Op
15 april zou hij 89 jaar zijn geworden. De afgelopen vijf weken moest hij wel vijf keer verhuisd worden. Uiteindelijk
mocht hij, samen met zijn vrouw Jo, in de Wilbert verzorgd
worden. Een zorgzame, liefdevolle man met weinig woorden. Zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
houden zielsveel van hem. Hij hield van de bloemen, in het
bijzonder van de tulpen, maar zijn liefde voor hen ging eveneens boven alles. Zijn sterven is snel gegaan. Tot voor kort
woonden zij samen en zelfstandig thuis, totdat het niet meer
kon. Tot zijn einde toe kon hij bij zijn geliefde vrouw Jo zijn.
Na een gelukkig huwelijk van bijna 63 jaar nemen zij afscheid
hier in dit tastbare en tijdelijke bestaan. Getroost en gesterkt
door hun trouwtekst die boven de rouwkaart staat: ‘En zie,
Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’.
Mattheüs 28: 20. Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag
22 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur in De Laatste Eer. De
dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 23
maart om 10.30 uur in de aula van De Laatste Eer, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden. Gedenken wij zijn vrouw Jo, zijn
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en familie in onze
gebeden.
Gebed en meeleven. Zr. Tineke den Haan-Schoneveld, Van
der Koddestraat 10 JC, heeft in kritieke toestand in het ziekenhuis gelegen. Het was de vraag of zij de zware griep die
zij kreeg zou overwinnen. Inmiddels is haar situatie wat

gestabiliseerd, hoewel het nog steeds zorgelijk is. De artsen
moeten zich beraden hoe het verder kan gaan en wat de
mogelijkheden zijn in haar situatie. Laten we voor haar, haar
man en kinderen bidden dat zij nog wat tijd mag krijgen om
onder ons te zijn. Br. Nico van Egmond, Hofstraat 22 CS,
mocht gelukkig naar huis. Met een antibioticakuur hopen de
artsen dat het gat in zijn darmen zal helen. We zijn blij dat
Nico weer in zijn vertrouwde huis mag zijn. Tegelijkertijd is
het niet makkelijk om steeds zulke lichamelijke tegenslagen
te hebben. Hij heeft ook blijvende pijn. Wilt u aan hem denken in uw meeleven en gebeden. Met zr. Rie de Mooij, Moleneind 2 HA, gaat het stukken beter. Ze kan gelukkig ook
beter slapen. Dat scheelt enorm. Laten we bidden dat haar
herstel goed zal doorzetten. Met zr. Nel van Delft, Moleneind 1 HA, gaat het herstel na het zware ongeluk vorig jaar
nog steeds erg langzaam. Ze heeft nog veel last van de gevolgen. Laten we bidden voor haar en haar man dat haar
gezondheid, hoewel langzaam, toch vooruit zal gaan. Zr.
Diny Kralt-Wagter, Oegstgeesterweg 197 AT, moet iets langer in zorghotel Parledam, Pr. Hendrikkade 155, Katwijk aan
Zee, blijven. Ze komt daar goed tot rust, maar haar been is
nog niet hersteld. We zijn dankbaar dat ze het daar goed
heeft, maar hopen en bidden dat verbetering langzaam
maar gestaag zal doorzetten. 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
Overleden. Dinsdagochtend 12 maart is Paul van Beekum,
Het Cappelrijeland 46 ZE, overleden. Hij werd 71 jaar. Hij
was al langere tijd ziek en de laatste twee jaar ongeneeslijk.
De laatste maanden zijn heel moeilijk voor hem en zijn gezin
geweest. Paul vond het moeilijk om over zijn ziekte te spreken. En nog moeilijker vond hij het om over een eventueel
sterven te spreken. Daarom wilde hij het medeleven tot een
minimum beperken, omdat hij dan steeds gevraagd werd
naar zijn ziekte en dat wilde hij dus niet. Hij hield bijna tot
het laatst vast aan het leven. Hij wilde met zijn laatste krachten nog zijn plicht doen door belastingformulieren voor
mensen in te vullen en mensen ter zijde te staan. Ook wilde
hij met zijn laatste energie nog genieten van zijn club Ajax.
Hij wilde zo graag leven, omdat hij van het leven genoot. Dat
dat voor hem veel te vroeg werd afgebroken vervulde hem
met verdriet en boosheid. Pauls liefde voor mensen toonde
zich in daden en niet in woorden. Ook woorden voor zijn
geloof in God vond hij moeilijk. Hij ging de laatste tijd naar
diensten, waarin de oude liederen van zijn jeugd werden
gezongen. Daar zocht hij veiligheid en zekerheid in alles wat
hem bezighield. En veel ging er in hem om. Hij lag vaak wakker, terwijl wij hem zo gunden, dat hij wat rust, vrede en
overgave zou vinden. Daarvoor hebben we gebeden om zijn
ziekbed heen. Nog lang heeft hij zich verzet, ook in zijn sterven, maar tenslotte is hij dinsdag 12 maart overleden. Op
zaterdag 16 maart hebben we gedankt voor zijn leven in een
dienst om 10.30 uur in de Grote Kerk. Mensen konden een
verkeerd beeld van Paul krijgen, omdat hij kortaf en korzelig
kon reageren. Maar in wezen was het een gouden man, die
alleen zo veel langer had willen leven en genieten en van
God niet begreep, waarom hem dat niet werd gegeven. Vele

zijn de herinneringen, die hij achterlaat. In de afscheidsdienst herinnerden we aan stervenswoorden van Jezus aan
het kruis, die ook de zijne waren. Ook zo weten wij ons gekend en lijdt Jezus met ons mee om ons ook te leiden naar
zijn opstanding en zijn eeuwig leven bij God. Zo zochten we
troost bij Gods Woord. Moge God bij zijn vrouw Karla en zijn
kinderen Marcel en Tanja met hun gezinnen zijn, zodat zij
ook zonder Paul, nooit meer hetzelfde, maar toch verder
kunnen leven.
Medeleven. Omdat ik afgelopen week in Doorn was bij de
vakantieweek aldaar voor mensen, die alleen met begeleiding nog met vakantie kunnen, heb ik weinig te melden
buiten dat deze vakantieweek met zoveel vrijwilligers buitengewoon mooi was. Deze vakantie wordt door de diaconie
betaald. We vormden samen een leefgemeenschap en God
was onze levensbron. Op maandag 25 maart zal Sam de
Best, J. Frisoplantsoen 7 VS, aan zijn hand worden geopereerd. Als alles goed verloopt, zal zijn tweede hand over
twee weken worden geopereerd. Hij hoopt zo van zijn pijn af
te komen.
Stagiaire. Van ds. Hoftijzer heb ik de stagiaire overgenomen.
Hij doorloopt de studie voor pastoraal kerkelijk werker in
Ede. Hij wil zich bekwamen in het pastoraat en het kan goed
zijn, dat hij bij u aanklopt. Het is Peter van Rossum, woonachtig in Katwijk en getrouwd. Hij is 22 jaar en wil dienstbaar
zijn aan de gemeente van de Heer. Als hij aanbelt, weet u in
ieder geval, dat hij geen vreemde is en dat hij graag met u
wil praten over uw leven en uw geloof. Het is bijzonder fijn,
dat jonge mensen zich op deze wijze geven in toewijding aan
God en dat de gemeenten van hun diensten gebruik kunnen
maken. Het is ook fijn zulke mensen te mogen begeleiden.
Met vriendelijke 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, Evertsenstraat 31 RA, de
oudste dochter van John en Mieneke Hogewoning, zit het
nog steeds niet mee. Na het uitstel van de oogoperatie, wat
een grote tegenvaller was, is ze gevallen op school tijdens
gym. Daarbij is er een stukje bot van haar knie afgescheurd.
Ze zit nu met haar knie in een brace. Voor hoe lang is nog
niet bekend. Laten we hopen en bidden dat de knie goed zal
herstellen en dat ze de moed erin kan houden! Zr. Lenny van
Egmond den Haan, Noordeinde 11, LK, is helaas weer opgenomen in het Zorghotel Revitel, kr. 825, Bargelaan 198, 2333
CW Leiden. Door een val heeft zij een scheurtje in haar knieschijf opgelopen. Ook zij heeft een brace gekregen. Hopelijk
zal de knie voorspoedig genezen. Laten we daarvoor bidden
en met haar meeleven. Ds. Arenda Haasnoot.
Jarig Op 29 maart hoopt zr. M. van Iterson-van Beelen, Hyacinthenstraat 12 KZ, haar 85e verjaardag te vieren. We feliciteren haar hartelijk met deze gezegende leeftijd. 'Gelukkig
wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op
de HEER, zijn God' (Psalm 146: 5).
Wel en wee. Zr. Atie van Egmond-Jungerius, Noordeinde 36
LL, is een paar weken geleden geopereerd aan haar blaas
vanwege blaaskanker. Ze is blij en dankbaar te kunnen melden dat de operatie geslaagd is. Nu gaat ze een traject in van
een aantal chemospoelingen waarmee gehoopt wordt dat ze

daarna echt schoon is, en schoon zal blijven. Dankbaar is ze
ook dat zij en Hans zoveel blijken van meeleven hebben
ontvangen. Het heeft hen goed gedaan! Dankbaarheid ook
bij Aad en Nelly Zandbergen, Dubbelebuurt 54 GL. Eind januari moest ze een operatie ondergaan wat extra spannend
was vanwege de combinatie narcose-dementie. Gelukkig is
het allemaal wonderwel verlopen en voelt Nelly zich al een
heel stuk beter. Dank ook voor uw aandacht! Half januari
moest zr. Coby Kranendonk onder het mes en werden baarmoeder en nog meer verwijderd. Deze operatie is goed gelukt en daar is ze samen met Wout en gezin dankbaar voor.
Echter, afgelopen week werd bij een scan nog een plekje op
de rechterlong geconstateerd waarvan nog niet duidelijk is
of het goedaardig of kwaadaardig is. Hiervoor wordt binnenkort een CT-scan gemaakt. Verder zit ze nu voor de baarmoeder in een bestralingssessie, waarvan ze wel erg moe is.
We bidden om nieuwe kracht en om een gunstig verder
vervolg. We leggen het in Zijn handen! Br. H. Hogewoning, P.
v. Saxenstraat 151 LV, heeft een paar weken geleden een
hartoperatie ondergaan waarbij een aantal stents zijn geplaatst. Niet alles wat de chirurg zich had voorgenomen
heeft hij kunnen doen, maar dit levert al een behoorlijke
verbetering op van de conditie. Verdrietig zijn we vanwege
het overlijden op 19 maart van Lisa Paauw, op 28-jarige
leeftijd, dochter van Cees en Sylvia Paauw-van Voorbergen,
Aronskelk 26 WH. Een jaar geleden kreeg ze te horen dat ze
borstkanker had, later kwam er baarmoederhalskanker bij.
Na de nodige behandelingen die succesvol leken moest in
november geconstateerd worden dat de ziekte onherroepelijk en ongeneeslijk was teruggekeerd. We dragen haar ouders en broers en verdere naasten op aan de Allerhoogste.
Voor allen bid ik dat God de toevlucht mag zijn, een schuilplaats, de Trooster. Troost bidden we ook toe voor br. Wim
Kuivenhoven, P. v. Saxenstraat 127 LV, en zijn familie nu vrij
plotseling zus Trijnie Kuivenhoven is overleden. Zij woonde
Van der Natstraat 1-4, een woning voor mensen met een
verstandelijke beperking. Woensdag 13 maart werd ze niet
lekker en zaterdag 16 maart is ze overleden in de leeftijd van
67 jaar. Mij komt psalm 94 onder ogen: 'Toen ik dacht: mijn
voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. Toen ik
door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van
mijn ziel.'
Afspraken plannen. Ik merk dat het plannen van (bezoek)afspraken vaak een sluitpost is op mijn 'begroting', en
daarmee nogal eens in de verdrukking komt. Dat is geen
wenselijke situatie want daarmee doe ik u tekort. Om mij in
deze 'zwakheid' terzijde te staan heb ik zr. Corry de Jong-van
Egmond, Evertsenstraat 5, gevraagd èn bereid gevonden om
mij hierin te ondersteunen. Zij had me ook al geweldig geholpen bij de organisatie van de kennismakingsbezoeken/
buurtbijeenkomsten en nu wil ze dus ook hierin meewerken.
Dat betekent concreet dat u een telefoontje van haar kunt
verwachten om voor mij een afspraak met u te maken. Natuurlijk kunt u zelf ook altijd contact opnemen met mij, die
weg blijft gewoon open, of met haar (071) 8896236. Op deze
manier hopen we met elkaar het pastoraat nog beter te
organiseren. Uiteraard vallen de werkzaamheden van Corry
onder de geheimhoudingsplicht waaraan ze zich als voormalig ouderling ook gebonden weet. Dat was het voor deze
keer, een hartelijke groet aan u allen 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
Overlijden. Op zaterdag 16 maart is plotseling overleden
onze geliefde Trijnie Kuivenhoven. Zij is 67 jaar geworden en
woonde in een gezinsvervangend tehuis van de Willem van
den Bergh, Van der Natstraat 1-4 te Rijnsburg. Trijnie stond
nog volop in het leven, had deel aan tal van activiteiten en
genoot van gezelligheid. Wat zullen we haar missen. Er is
gelegenheid tot condoleren op donderdag 21 maart van
19.00 tot 20.30 uur in uitvaartcentrum De Laatste Eer, Kamerlingh Onnesstraat 62. De dankdienst voor haar leven
wordt gehouden op vrijdag 22 maart om 13.30 uur in de
Grote Kerk. Aansluitend zal zij begraven worden op de
naastgelegen begraafplaats. Daarna is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten in het uitvaartcentrum van De Laatste
Eer. Marco van Delft, geestelijk verzorger ’s Heeren Loo.
Jubilea. Op woensdag 27 maart hopen dhr. J.W. de Winter
en mw. W.C. de Winter-de Mooij, Kleipettenlaan 148, hun
40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte gefeliciteerd
en nog vele jaren in gezondheid en onder de zegen van God
toegewenst.
Medellín en de Klei. Om goed aansluiting te vinden met het
evangelie en tot zegen te zijn, is het belangrijk om de taal,
cultuur en de achtergrond van het gebied te kennen waar je
missionair werk gaat doen. Zo hebben we vorige week stil
gestaan wat voor achtergrondkennis de familie Klaasse helpt
in hun missionair werk in Colombia. Wat voor achtergrondkennis zou voor een missionair werker in de Kleipetten kunnen helpen? Uit verschillende cijfers blijkt dat twee tot drie
generaties terug de meeste mensen in Rijnsburg actief verbonden waren met de kerk. In het jaar 2017 waren er 7000
mensen lid van de PGR. Het aantal inwoners in Rijnsburg was
in dit jaar 15840. Waarschijnlijk als de leden van de andere
kerken worden meegeteld, zal ongeveer de helft van alle
Rijnsburgers (nog) ingeschreven staan bij een kerk. Verder
hebben alle basisscholen een christelijke grondslag. Omdat
de Kleipetten een relatief jonge wijk is, kunnen de verhoudingen in deze wijk iets afwijken. Waar veel mensen op papier nog verbonden zijn met de kerk, blijkt o.a. uit de sluiting
van verschillende kerken en de afname van het kerkbezoek
dat slechts een klein gedeelte actief is in de kerkelijke activiteiten. De meeste van hen kiezen hier bewuster voor, omdat
deze keuze niet (meer) vanzelfsprekend is. Een missionair
werker heeft grote kans dat hij/zij in deze context hierdoor
veel mensen ontmoet die het christelijke geloof, zoals die
beleden wordt in deze kerken, niet (meer) relevant vinden of
bepaalde redenen hebben om zich niet meer (actief) verbonden weten met de PGR. Het zal voor een missionair werker belangrijk zijn om in kaart te brengen wat deze redenen
zijn. Dit door met hen in gesprek te gaan. Is het net zoals de
mensen in Colombia omdat zij een bepaald (eenzijdig) beeld
van God hebben? Is dat vanwege het verlichtingsdenken? Is
dat omdat veel Rijnsburgers het financieel wel op orde hebben en daarmee onafhankelijk zijn? Wat de reden ook is, het
zal net als voor de Familie Klaasse belangrijk zijn om ons als
kerk af te vragen waarom wij wel betrokken willen blijven bij
de kerk? Wat heeft de kerk te bieden, wat mensen buiten de
kerk niet hebben?

Musje. Kies je voor God of Go’u’d? Het verschil bepaalt ‘u’.
In Hem verbonden, Gerben Bremmer.

Ouderenpastor
Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer,
tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com
Jarigen. Op 26 maart hoopt mevr. N. Hogewoning-van der
Plas, Oude Vlietweg 76 DS, haar 92ste verjaardag te vieren.
Wij wensen haar een fijne verjaardag toe en bidden haar toe
dat ze ook het komende jaar haar blijdschap in de Heer mag
behouden, zoals het volgende gedicht zegt: '’t Is alles, ja
alles genade! Juist dat geeft zo’n jubel in mij. Ik was door de
zonde gebonden, Gij kwaamt en uw bloed kocht mij vrij. Zal
‘k U, mijn Verlosser, niet prijzen? In U is mijn ziel zo verblijd.
Gij, Gij zijt de kracht van mijn leven. Aan U zijn mijn zangen
gewijd.' (Uit: ‘Blijdschap in de Heer’ van N.C. Otgaar.) Op 29
maart hoopt mevr. J. Lindhout-Korbee, Tulpenstraat, maar
nu verblijvend in De Wilbert, haar 85ste verjaardag te vieren.
Het zal een moeilijke dag voor haar worden, nu haar man
pas overleden is. Wij wensen haar Gods nabijheid toe in dit
alles. Mogen de woorden van het volgende gedicht haar tot
steun zijn: ‘Mijn Heiland, leg Uw handen toch op mijn moede
hoofd en laat mij niet vergeten wat Gods Woord heeft beloofd. Gij wilt mijn sterkte wezen. Gij geeft de moede kracht
en wilt Uw bijstand geven aan elk die U verwacht.’ (Uit ‘Hij
geeft de moede kracht’ van N.C. Otgaar.)
Medeleven en gebed. Vanmiddag ben ik bij mevr. G. de
Mooij-Schoneveld in de Vlietstede geweest. In korte tijd is zij
heel hard achteruitgegaan en ligt nu op sterven. We wensen
de naaste familie heel veel sterkte toe, deze laatste momenten. Pastor Rixt de Graaf.

Ouderenpastor
Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904,
pastorsmits@gmail.com.
Overleden. Mevr. M. van Starkenburg-Heemskerk, Oude
Vlietweg 50 kr. 307 DS, overleed in de vroege morgen van 18
maart. Zondag werd ik bij haar geroepen. Zij verlangde om
naar haar Christus te gaan. Wij hebben samen met de kinderen gezongen en de Herderspsalm opgezegd. Zij verlangde
naar de grazige weiden en de zeer stille wateren van de
hemel. In een moment van grote helderheid heeft zij afscheid genomen. Zij heeft zich zeer ingezet voor anderen.
Haar jongere broers en zusters, nadat zij jong hun beide
ouders verloren, haar eigen gezin en zeker ook de kerk. Zr.
Van Starkenburg is 86 jaar geworden. Vrijdag is er gelegenheid tot condoleren in de Immanuëlkerk van 19.00 tot 20.30
uur. De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op
zaterdag 23 maart in de Immanuëlkerk om 14.00 uur. De
familie stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
Meeleven. Dhr. H.A. Heemskerk, verblijft in het Hospice in
Vlietstede. Dhr. Heemskerk ervaart zijn verblijf in de Hospice
als bijzonder. De goede zorg die hij krijgt. De bekenden die
hij spreekt en in Vlietstede kan opzoeken, dat zijn zaken die
een mens dankbaar kunnen stemmen. De mogelijkheid om
samen met zijn vrouw te zijn stemt het echtpaar Heemskerk
dankbaar. Mevr. T. Noort, is opgenomen in het Alrijne Leiderdorp. Ik heb haar enige malen bezocht. Zij werd opgenomen op de longafdeling en is inmiddels verplaatst naar afd.
420. Voor velen is zij nog een bekend gezicht uit de boekhandel. Zij is dankbaar voor de liefde die zij van haar familie
ontvangt. Met hartelijke groet, Kees Smits, ouderenpastor.

Dank. Lieve gemeenteleden. Wij willen u allen hartelijke
danken voor alle blijken van medeleven in de afgelopen
periode van ziekte, operatie van mij en in de herstelperiode
erna. Het was overweldigend hoeveel kaarten, telefoontjes
en gesprekken wij mochten ontvangen. En bijzonder was de
muur van gebed die er was en nog is zodat wij in alle rust en
vertrouwen dit hele gebeuren van operatie en herstel mogen beleven, wetende dat onze God elke dag ons weer nabij
wil zijn. Mijn herstel is heel goed en de artsen zijn er zelf
verbaasd over dat het zo snel gaat. Ik ben nu aan de revalidatie begonnen en dat zal enkele maanden duren. Een hartelijke groet van Riet en Karel van Klaveren.

Activiteiten
Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal
6. In de 50 landen op de ranglijst christenvervolging worden
meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof.
Dankzij gebed krijgen christenen de kracht om vol te houden, horen steeds meer mensen over het evangelie en kunnen lokale werkers van Open Doors hun werk blijven doen.
Ook gebed voor onze plaatselijke situatie, kerkelijk en overheid. Wijsheid en verdraagzaamheid, liefde. Samen spannen
we ons in voor veel meer gebed, kom jij ook!
Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, Burg.
Meijboomstraat 2. Op 21, 25 en 28 maart, komen we weer
bij elkaar om gezamenlijk te bidden. Met het slechte weer is
het niet zo aantrekkelijk om vroeg uit de veren te komen,
maar de zon komt er weer aan. Hoe mooi is het om op de
vroege morgen met elkaar, na een psalm, gezang of lied, de
zieken en de nood van deze wereld bij God te brengen. Op
moment van schrijven hoor ik de berichten van de trammoord in Utrecht binnenkomen. Mijn en onze gebeden zijn
bij de nabestaanden en gewonden. Aanstaande donderdagen maandagochtend hopen we extra tijd voor hen te nemen
in de gebeden. Moge de Heer ons land behoeden, bewaren
en troost geven in al het verdriet. Ds. Arenda Haasnoot.
Gebedspastoraat. De eerstvolgende data waarop ruimte is
voor gebed en gesprek: 5 en 12 april, 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 4 april. We kijken naar de diepere lagen in de
geboortegeschiedenis van de profeet Samuel. Wat gebed
zoal kan aanraken. Weet u welkom in De Voorhof van 19.4521.30 uur, zaal 7. U bent welkom ook als u voorgaande
avonden niet hebt bijgewoond. Info ds. Haasnoot 0630777022 of gebedrijnsburg@gmail.com.
Luierinzamelactie. Op zondag 24 maart organiseert Werkgroep De Ruyter is samenwerking met de diaconie van de
PGR een luierinzameling actie. De kerkleden is gevraagd om
op die zondag één of meerdere luierpakketten mee te nemen naar de kerk. De ingezamelde luiers gaan later dit jaar
mee op een van de transporten richting Oost–Europa. Werkgroep De Ruyter verzorgt al decennialang hulpgoederentransporten naar deze zeer arme regio, hulpgoederen die bij
de allerarmsten in Oekraïne, Roemenië en Kosovo meer dan
welkom zijn. De luierpakketten, alle soorten en maten luiers

zijn welkom, kunnen zondagmorgen voorafgaande de kerkdiensten worden ingeleverd in de hal van de Immanuëlkerk,
de Grote Kerk of De Voorhof. Bezoekt u geen kerkdienst
maar wilt u wel meehelpen de luieractie tot een groot succes te maken, lever uw luierpakket dan maandagochtend
tussen 08.30 en 11.00 uur in bij de hulpgoederenloods op de
Vinkenweg 7 te Rijnsburg.
Zanguurtje. Op dinsdag 2 april is er weer een zanguurtje.
Ook u bent van harte welkom in de bovenzaal van De Voorhof. Rond 9.30 uur staat de koffie klaar en van 10.00–11.00
uur zingen we samen. Hebt u nog verzoeknummers? Geef ze
tijdig door aan Rixt de Graaf.
Genieten van genoeg. Op dinsdag 9 april organiseert de
Commissie Duurzaam een avond over een duurzame leefstijl. Op deze avond zal Martine Vonk als spreker te gast zijn.
Martine Vonk is een expert in duurzaam leven en schreef het
boekje 'Genieten van genoeg'. Ook deed zij onderzoek naar
christelijke gemeenschappen en duurzaamheid. Ze woonde
een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Het genieten van
genoeg zal ook worden gelinkt aan de vastentijd. Met elkaar
zullen we nadenken over hoe je kunt kiezen voor een duurzame levensstijl en hoe je deze kunt volhouden en verder
uitbouwen. De avond is dan ook zowel bestemd voor mensen die nog willen starten op het gebied van duurzaamheid
als voor mensen die hier al mee bezig zijn. We hopen op
deze avond van elkaar te kunnen leren. Vanaf 19.30 uur
staat de koffie klaar in de bovenzaal van de Immanuëlkerk.
De avond begint om 20.00 uur. Voor verdere informatie kun
je contact opnemen via duurzaamrijnsburg@gmail.com. Om
te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, willen we
je vragen je via dit mailadres aan te melden. Namens de
Commissie Duurzaam, Saskia Westra, 06-36261417.
Groentje van de commissie Duurzaam: Wist u dat autobanden met een te lage spanning meer brandstofkosten, sneller
slijten en de wegligging nadelig beïnvloeden? Een belangrijk
deel van de energie voor de aandrijving van een auto gaat
op aan de weerstand van de banden op de weg. Een bandenspanning die 25% te laag is, verhoogt de rolweerstand
met 10% en kost circa 2 % meer brandstof. Reden genoeg
om de bandenspanning regelmatig te controleren.

Kopij. De kopij voor Contact moet wekelijks op maandag om
uiterlijk 18.00 uur zijn aangeleverd!

