
Kerkdiensten 
 
 

Zondag 14 april 2019 - 6e zondag 40 dagentijd - Palmzondag 

De Voorhof  
Ontmoetingsdienst 

09.30 Ds. P.J. van der Ende en  
Ineke Siezenga 

Grote Kerk  09.30 Ds. A. Meek 

Grote Kerk  
Zingend gelovendienst 

17.00 Ds. P.J. van der Ende 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. W. Koerselman, 
Woerden 

Immanuëlkerk 10.30 Ds. W. Koerselman, 
Woerden 

Immanuëlkerk  
Boeketdienst 

17.00 Ds. A. Haasnoot en  
Rianne Breedijk 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten.  
3. Diaconie: Fam. Klaasse in Colombia 

 
Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk. 
 
De Voorhof 
Met de zondagsschool wordt al wekenlang ingezoomd op de 
lijdensweg van Christus en voor deze zondag staat voor hen 
de kruisiging en zijn sterven centraal. In de kerkdienst 'be-
waren' we die lezing voor de 'drie dagen van Pasen'. Voort-
bordurend op de eerdere lezingen uit Exodus zullen we deze 
zondag aandacht besteden aan de 'plagen' waarmee het 
Egyptische volk werd getroffen en met name de tiende 
plaag, die verlossing voor Israël betekende en zo nauw ver-
bonden is met ons verstaan van het offer dat Christus heeft 
gebracht. 
 
Grote Kerk 
Het is palmzondag, de zondag voor Pasen. Vanochtend zal 
het thema van die zondag wel doorklinken, maar de lezing is 
een andere. We lezen Lucas 22: 54–62. In plaats van te ver-
oordelen proberen we te begrijpen. Er staat hier trouwens 
een heel bijzonder zinnetje. Dat zal in de prediking niet on-
opgemerkt blijven. 
 
De Stille Week luiden we in met een 'Zingend Gelovendienst' 
met als thema 'Passietijd voor Pasen'. In liederen, lezingen 
en gebeden bezinnen we ons op de weg die Christus is ge-
gaan en de grootsheid van Gods liefde. We laten ons daarbij 
begeleiden door orgel en trompetten, die ook hun eigen 
bijdrage zullen hebben. Van harte welkom. 
 
Immanuëlkerk  
Na de vroege dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal, na 
de late dienst in de hal van de kerk. 
 

Een groot 'JA' voor Jezus, waarop al snel een groot 'NEE' 
verschijnt. Ja enthousiast, nee toch maar niet meer. Niets 
veranderlijker dan een mens. En God? Muziek: Rijnsburgse 
Praiseband. Vanmiddag is er ook Kids Mission.. 
 

Woensdag 17 april 2019 – Stilte en lezing lijdensevangelie 

Grote Kerk 19.30  

 

Donderdag 18 april 2019 – Witte Donderdag 

Immanuëlkerk 
Viering Heilig Avondmaal 

19.30 Ds. A. Meek 

Collecten: 1. Diaconie: Hoop voor Albanië 

 
Op Witte Donderdag vieren we de gedachtenis aan het 
Avondmaal, zoals Jezus dat instelde. We lezen daarbij Gene-
sis 18: 22–33. Het koor Tehillah zal meezingen in de dienst 
en het Tafelgebed 'Ubi Caritas en Amor' zal gezongen wor-
den met koor, voorganger en gemeente.  

 
Vrijdag 19 april 2019 – Goede Vrijdag 

Grote Kerk 
Viering Heilig Avondmaal 

 9.30 Ds. A. Haasnoot 

Grote Kerk 
Viering Heilig Avondmaal 

19.30 Ds. P.J. van der Ende 

Immanuëlkerk 19.30 Ds. A. Meek 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en toerusting. 
3. Diaconie: Hoop voor Albanië 

 
Grote Kerk.  
Er is kindernevendienst in de ochtend. 

 
Immanuëlkerk 
Op Goede Vrijdag is het idee een psalmenpassie te zingen 
met de gemeente. Nu zullen tussen de lezingen over het 
lijdensevangelie geen aria's klinken, zoals in de grote Passies, 
maar zullen de lezingen beantwoord worden met gezongen 
psalmverzen. Zo wordt duidelijk, dat Jezus' lijden de vervul-
ling is van de psalmen en daarin al vervat.  

 
Zaterdag 20 april 2019 – Stille Zaterdag 

Immanuëlkerk 22.00 Ds. A. Haasnoot 

 
  

Vrijdag 19 april 2019 
15.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede  
Ds. I. de Graaf, Rijnsburg 
 Heilig Avondmaal 

No. 13 – 2019 

 

 

 



Zondag 21 april 2019 – Eerste Paasdag  

Grote Kerk  
Doopdienst 

09.30 Ds. A. Haasnoot 

Grote Kerk  17.00 Ds. A.  Haasnoot 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. P.J. van der Ende 

Immanuëlkerk  10.30 Ds. P.J. van der Ende 

Collecten: 1. KiA Zending: Versterk de kerk in Pakistan.  
2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK 

 
Grote Kerk 
In de ochtenddienst is er kindernevendienst. 
 
Immanuëlkerk  
We zien uit naar feestelijke diensten met medewerking van 
het koor Voice of Joy, organist Vincent van Delft en kornet-
tisten André Heemskerk en Arnold van 't Veld. Voor de 
dienst is er al muziek en gezang, dus wees er op tijd bij! 

 
Paasdienst Flora Holland. De boze machten in de wereld 
willen het altijd winnen. Geld, macht, status, eer, gelijk heb-
ben. Deze machten gaan daarbij vaak over lijken. Zo ook bij 
Jezus. Maar wat hebben die machten raar op hun neus ge-
keken toen het Paasverhaal de ronde ging doen. Daar wor-
den de boze machten nog steeds onrustig van. Dus: geen 
zand erover, klaar! Dood is niet altijd dood. En dat is soms 
erg ongemakkelijk. André de Oude, legerpredikant uit Loos-
drecht, zal spreken over het thema: 'Zand erover, klaar?' Tim 
van der Meij & band zullen voor de muziek zorgen. Let op: 
voor de kleinsten is er geen crèche aanwezig. Iedereen is van 
harte uitgenodigd! 

 
Zondag 28 april 2019  

De Voorhof  
Ontmoetingsdienst 

09.30 Ds. L. Hoftijzer, Rijswijk 
en Philip Smaling 

Grote Kerk  09.30 Ds. C.W. Hoek,  
Bunschoten-Spakenburg 

Grote Kerk  
Studiedienst 

17.00 Ds. J.A. Berkheij,  
Woerden 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. A. Meek 

Immanuëlkerk 10.30 Ds. A. Meek 

Immanuëlkerk  
Boeketdienst 

17.00 Ds. H. Paas, Nijverdal en 
Peter Ravensbergen 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Boeketdiensten.  
3. Taakgroep Jeugd en Jongeren. 
 

 
In de beide morgendiensten is er kindernevendienst. 
De Voorhof 
Na de ochtenddiensten in Voorhof en Grote Kerk is er 
koffiedrinken in de Voorhof. 

 
Grote Kerk 
Studiedienst. In de serie over dubbelportretten: Samuel en 
Eli. 

 
Immanuëlkerk 
Na de vroege dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal, na 
de late dienst in de hal van de kerk. 

 

 
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 7 
april gegaan naar: mw. D.K. Blase-de Mooij, Brouwerstraat 
43; dhr. W.G. de Mooij, De Poel 90; mw. A. Ravensbergen-
van Egmond, Burg. Meijboomstraat 9; mw. J.A. van Egmond-
van Tol, Kleipettenlaan 19; fam. L. Ravensbergen-de Vreugd, 
Schaapherdershoek 1 
 
Gelegenheid tot dopen. 21 april: ds. Haasnoot, Grote Kerk; 
12 mei: ds. A. Meek, de Voorhof. Als u uw kindje wilt laten 
dopen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. 
 
Oppasdienst Immanuëlkerk. 14 april, 9.00 uur: Lisette Kabe-
laar, Petricia Rietbroek en Monique de Boer. 10.30 uur: 
Lianneke Haasnoot en Annelie van der Meij. 
 
Adreswijziging. Dhr. J.C. Wolthaus is verhuisd van Het Corte-
land 7 naar Abdijlaan 49 EB. 
 
Zendingscommissie. Zondag 14 april liggen de enveloppen 
van de zending in de kerken. Hierin de jaarlijkse acceptgiro 
voor al het zendingswerk. Helpt u mee om in de komende 
week een stapeltje weg te brengen? Alvast hartelijk bedankt. 
 
Dank. Blij was de Diaconie met de opbrengst van de luierac-
tie voor Kosovo nl. veel spullen en ruim 1000 euro contant 
geld waar we bij de groothandel veel spullen voor kunnen 
kopen. Voor de hulp aan de mensen die getroffen zijn door 
de cycloon Idai is ruim 4700 euro opgehaald. Ook daar zijn 
wij heel dankbaar voor en vragen u ook voor deze situaties 
te blijven bidden. 
 
Uit de Kerkenraad 

Op 21 maart heeft de Kleine kerkenraad weer vergaderd. 
Aan de orde kwamen een veelheid aan onderwerpen. Het 
korte verslag van deze vergadering zal via de kerken ver-
spreid worden en is ook op de website te vinden.  
Bram Breebaart, scriba 
 

 
 
 
 

Zondag 21 april 2019 – Eerste Paasdag 

FloraHolland 10.00 André de Oude, Loos-
drecht 

Maandag 22 april 2019 – Tweede Paasdag - Zangdienst 

Immanuëlkerk 9.30 Ds. A. Christ, Katwijk 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat.  
3. Taakgroep Vorming en Toerusting. 

Vrijdag 26 april 2019 
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede  
Ds. E. Buitendijk 

Vrijdag 3 mei 2019  
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede  
Dhr. K. Smits 

mailto:kb@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. 
Gebed en meeleven. Zr. Addy Heemskerk-Ruedisueli, Wa-
terkers 27 DN, heeft een zware week achter de rug. Na de 
operatie was het niet makkelijk en had ze veel pijn. Afgelo-
pen weekend kwam echter het bericht dat ze naar huis 
mocht. Inmiddels is ze thuis, maar heeft ze nog een lange 
weg te gaan. Wilt u met haar en haar man Piet meeleven en 
voor hen bidden. Ds. Arenda Haasnoot. 
Meeleven. Wij leven mee met Betty de Mooij, Westerpark 
128 DM. Groot was de schok toen zij enkele weken geleden 
het bericht kreeg, dat er tumor is geconstateerd in de slok-
darm en een gedeelte van de maag. Er breekt een zware tijd 
aan voor Betty, en ook voor haar man Aad, haar steun en 
toeverlaat, de kinderen en kleinkinderen, nu er een traject 
gaat beginnen van chemokuren en een mogelijke operatie. 
Betty en Aad zijn dankbaar voor al het hartverwarmend 
meeleven dat zij mogen ontvangen. Wij wensen Betty toe 
dat zij de zegende nabijheid van God, de kracht die haar ook 
nu draagt, mag blijven ervaren. Marianne Pompert. 
 

Wijk Centrum & Oost 
Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022; 
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; Twitter: arendahaasnoot.  
Scriba: Marian van Klaveren, tel. 06-27895766,  
marian@karelvanklaveren.nl 
Jubileum. Br. C de Mooij en zr. J. De Mooij- van der Gugten, 
Vliet ZZ 2 GH, hopen op maandag 15 april 40 jaar getrouwd 
te zijn. Wij feliciteren hen van harte en bidden hen Gods 
onmisbare zegen over hun leven en gezondheid toe.  
Verjaardag. Zr. C van Klaveren-Driebergen, Apollolaan 384, 
2341 AV Oegstgeest, hoopt op vrijdag 19 april de hoge leef-
tijd van 91 jaar te bereiken. Wij feliciteren haar van harte en 
bidden Gods onmisbare zegen ook over haar leven en ge-
zondheid toe.  
Overlijden. Op maandag 1 april is overleden zr. Marjan 
Arendje (Marjan) van der Kwaak-Heemskerk, echtgenoot 
van Jan van der Kwaak, Vinkenweg 35 NR. Marjan is 62 jaar 
geworden. Boven de rouwkaart staat een gedicht: ‘Herinner 
mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij, in de stralen-
de zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon’. Zo herinneren wij 
ons Marjan erg goed. Een mooie vrouw met een stralende 
persoonlijkheid. Toch weten we ook van de ziekte in afgelo-
pen jaren, waardoor haar lichaam langzaam maar zeker 
‘ingepakt’ werd. Zij kwam steeds meer opgesloten te zitten 
in een lichaam dat nauwelijks meer kon bewegen. Ze werd 
een toeschouwer van het leven en dat viel haar zwaar. 
Wonderlijk veel hulp heeft zij gekregen van haar man, kin-
deren en kleinkinderen, maar ook van familieleden, buren, 
vrienden en velen. Zo is zij in de afgelopen jaren gedragen 
en omringd door zorg, In het gedicht ‘Voetstappen in het 
zand’ staat ook verwoord dat in moeilijke tijden je zonder 
het te beseffen ook gedragen bent door de Heer. Zo zijn 
Marjan en haar man Jan niet door Hem verlaten, maar was 
Zijn oog op hen. Zoals verwoord in hun trouwtekst Psalm 32: 
8b: ‘Ik geef raad, Mijn oog is op u’. Helaas kwam er geen 
genezing, maar is Marjan wel veilig bij Hem. Zij is bevrijd van 
aardse pijn en nood. Hoewel wij haar graag nog bij ons had-

den, maar niet in het lijden. Samen met hen die haar om-
ringden heeft zij alles gegeven. De afscheidsdienst heeft 
zaterdagmorgen 6 april plaatsgevonden in de Immanuëlkerk. 
Laten wij Jan, de kinderen, kleinkinderen, familie en allen die 
haar met grote zorg omringden, in onze gebeden gedenken. 
Gebed en meeleven. Zr. Tineke den Haan-Schoneveld, Van 
der Koddestraat 10 JC, ligt alweer een tijd in de hospice te 
Vlietstede. Zij blijft achteruitgaan en heeft het erg zwaar. De 
kamer naast haar ligt inmiddels br. Rein Strijker. Door een 
eerdere val is zijn lichamelijke conditie zeer verminderd 
waardoor hij is opgenomen in Vlietstede. We weten niet of 
hij nog zal aansterken. Zijn vrouw is al enige tijd geleden 
permanent opgenomen. Haar vergaat het in Vlietstede erg 
goed. Hij bezocht haar altijd trouw. Daarom is het een 
vreemde gewaarwording om nu te zien dat br. Strijker er 
slechter aan toe lijkt te zijn. Laten we hopen en bidden dat 
hij weer wat op krachten zal komen. Hopelijk doet de goede 
verzorging van Vlietstede hem net zo goed als zijn vrouw. Br. 
Piet Verheij Vliet ZZ 11 GH, hoopte naar huis te kunnen, 
maar op de dag waarop hij uit het ziekenhuis mocht kreeg hij 
een hevige bloeding in zijn schouders. Hij wordt daaraan 
geopereerd. Dit is even een geheel andere en onverwachte 
wending in zijn situatie. Wilt u bidden dat Piet moed houdt! 
En dat spoedig alles zich ten goede mag keren. Met br. Nico 
van Egmond, Hofstraat 22 CS, gaat het niet zo goed. Er blijkt 
toch nog een tumor in zijn darmen te zijn. Het is nog ondui-
delijk of er behandelingen mogelijk zijn. Ook gezien de pro-
blemen van de afgelopen tijd zijn er nauwelijks mogelijkhe-
den. Wilt u met hem meeleven en voor hem bidden? Zr. 
Diny Kralt-Wagter, moet weer langer blijven in zorghotel 
Parledam, Pr. Hendrikkade 155, 2225 JT Katwijk aan Zee. Ze 
heeft een weg te gaan. Met de gezondheid zit het nog niet 
helemaal mee. Ze heeft last van een terugkerende ontste-
king en meer tegenslag. Gelukkig is zij in goede handen. 
Laten we zo hen allen die tobben met hun gezondheid dage-
lijks brengen voor Gods aangezicht, want zij ervaren het als 
er gebeden wordt. In de afgelopen wijkraad kwam naar 
voren dat de wijk zo groot is en de pastorale nood hoog, 
waardoor er nauwelijks tijd is om bij ‘gezonde’ broeders en 
zusters langs te gaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
jubileum of verjaardag. Ook zijn er door de fusie mensen die 
graag zouden willen dat de dominee komt kennismaken. De 
vraag is dus groot en de beschikbare tijd al benut vanwege 
de vele zieken en ernstige situaties. In de komende wijkraad 
hopen we daar verder over te spreken. Wellicht zouden 
kennismakingsbijeenkomsten ‘uitkomst’ geven. De vraag 
daarbij is alleen of iedereen daar wel naar toe gaat. Want 
anders heeft dat weinig zin. Hopelijk geeft dit wel een beetje 
inzicht hoe de situatie is en dat we ermee bezig zijn. We zijn 
overigens ook bezig om weer een wijkmiddag te organise-
ren. Enkele enthousiaste wijkraadsleden hebben zich op de 
organisatie gestort. Hopelijk horen wij spoedig van hen. 
Bemoedigende groet, ds. Arenda Haasnoot en uiteraard ook 
namens mijn man, ds. Jeroen Tiggelman, en de kinderen.  
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Wijk Frederiksoord & De Bloem 

Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, ds.meek@pknrijnsburg.nl 
Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,  
gerardnoort@solcon.nl 
Geboorte. Op 28 februari is Hannah Sophia geboren, doch-
ter en zusje van Roland, Nienke en Jelle van der Plas, Het 
Cappelrijeland 6 ZE. Ze is ongeveer 6 weken te vroeg gebo-
ren en was pas nu dus uitgeteld. Moeder en dochter maken 
het inmiddels heel goed. Het geboortekaartje eindigt met de 
zin: lief meisje, je bent ons Godswonder. Onze bijzondere 
gelukwensen gaan naar het gezin uit. 
Medeleven. Met Leen Ravensbergen, Schaapherdershoek 1 
AC, lijkt het wat beter te gaan, maar we moeten heel voor-
zichtig blijven. Hij is van IC naar de afdeling Medium Care 
gegaan, maar nog steeds is hij zeer ontvankelijk voor infec-
ties. Maar we hopen en bidden, dat deze weg leidt naar 
beterschap en genezing. Dhr. G. van Egmond, Oranjelaan 8 
ZG, is weliswaar naar huis teruggekeerd, maar kan zich enkel 
met de rollator voortbewegen en heeft moeite met zijn 
spraak. Hij leidt daardoor een wat geïsoleerd bestaan in de 
hoop op verbetering. Er lijkt nog een lange weg te gaan. Aan 
zijn overkant woont dhr. Floor van Duijn, Oranjelaan 43 DE. 
Ook hij mocht naar huis terugkeren, maar lijdt thuis zeer aan 
kortademigheid. Bij iedere inspanning speelt dat op. Hij 
heeft COPD en staat onder controle. Ook bij hem valt het 
bewegen niet mee, maar niet bewegen is geen optie vanwe-
ge de conditie. Een lastig dilemma, omdat rust vrijheid van 
adem geeft. Herkenbaar ook voor velen. Dan was ik bij Chie-
nie Zijlstra-Printel, nu afd. Dahlia in de Wilbert. Ik trof haar 
wat stilletjes en zwijgzaam aan. Maar ook dan kun je probe-
ren lief te hebben. Dhr. Krijn Monster, Paedsenakker 20 ZM, 
probeert thuis verder verzorgd te worden. Van de Wilbert is 
hij naar huis gegaan, waar hij nu verder verzorgd wordt. Best 
verrassend, want zo vaak komt dit niet voor. De laatste keer 
in de Wilbert op bezoek maakte Krijn een heel goede indruk 
op mij. Dat gaf moed voor deze stap. En hij wil dit zo graag. 
We wensen hierbij ook zijn vrouw Ria en zijn gezin veel 
kracht, liefde en toewijding toe.  
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. Eline Hogewoning, Evertsenstraat 31 RA, de oud-
ste dochter van John en Mieneke Hogewoning, is afgelopen 
week eindelijk geopereerd aan haar oog. De artsen kunnen 
helaas nog niet zeggen of het geslaagd is. De tijd zal dat 
uitwijzen. Bovendien is op dit moment haar oog nog erg 
verdikt. Hopelijk slinkt de zwelling spoedig en laten we bid-
den dat de operatie geslaagd blijkt te zijn. Zr. Lenny van 
Egmond-den Haan, ligt nog steeds in het Zorghotel Revitel, 
kr. 825, Bargelaan 198, 2333 CW Leiden. Ze is aan het revali-
deren en hoopt langzamerhand vooruit te gaan. Ds. Arenda 
Haasnoot. 
Jubileum Op 17 april hopen br. J.J.P en zr. C.A. van der Meij-
de Mooij, Tulpenstraat 4A GW, te gedenken dat ze 40 jaar 
getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie 
een feestelijke gedenkdag en van harte Gods zegen op de 
dagen en jaren die jullie geschonken worden. 

Jarig. Een hartelijke felicitatie gaat uit naar zr. M. Drieber-
gen-Duijndam, Piet Heinstraat 13 RK, zij hoopt op 17 april 
haar 83e verjaardag te vieren. 'Breng met vreugde dank aan 
de Vader. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis 
en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die 
ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze 
zonden!' (Colossenzen 1: 12-14). 
Wel en wee. De vorige keer was ik nog vergeten te melden 
over de malheur waar zr. Betty Kotterer, Dubbele Buurt 52 
GL, mee te kampen heeft. Vorige maand is ze ongelukkig ten 
val gekomen en na enig onderzoek is gebleken dat ze een 
scheurtje in haar bekken heeft. Dat veroorzaakte veel pijn, 
maar dat gaat gelukkig de goede kant op. Het genezingspro-
ces zal wel wat maanden in beslag nemen en zolang is ze 
behoorlijk beperkt in haar mobiliteit. We wensen haar en 
zus Wil daarbij alle sterkte! Graag attendeer ik u nog op de 
mogelijkheid tot opgeven voor het 50-dagen boekje (zie 
'Wachten op de Heilige Geest'). Dat was het voor deze keer, 
voor nu een hartelijke groet en graag tot ziens, in de pasto-
rie, in de kerk, onderweg of bij u 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 
Verjaardag. Mevr. H. de Winter-Van Duijn, P. P. Rubenstraat 
30 DC, hoopt op 13 april de leeftijd van 84 jaar te bereiken. 
Wij feliciteren haar hierbij van harte en Gods zegen toege-
wenst in het nieuwe levensjaar. 
 
Het blijft ‘geloven’, Tijdens gesprekken over het geloof, hoor 
ik geregeld de volgende zinnen: ‘Ja het blijft geloven. Er is 
immers nooit iemand teruggekomen, nadat diegene is over-
leden.’ Als deze zinnen voor u herkenbaar zijn, wil ik vragen 
om over het volgende eens na te denken. Gelooft u echt dat 
er nooit iemand is geweest die weer is gaan leven, nadat 
diegene is overleden? Is daarmee de opstanding van Jezus 
volgens u nooit echt gebeurd? Sommige discipelen hebben 
Jezus aan een kruis zien hangen en sommige van hen heb-
ben het dode lichaam van Jezus gebalsemd en in doeken 
gewikkeld, om vervolgens het dode lichaam in een graf te 
leggen. Zij hebben aan den lijve ondervonden dat Jezus dood 
was. Moet u zich voorstellen dat u meegeholpen had met 
het balsemen van Zijn lichaam, om vervolgens het lichaam in 
het graf te leggen. Hoe zou u vervolgens gereageerd hebben 
als u Jezus ineens levend naast u zag staan? Is dat niet ‘onge-
looflijk’? Toch is het is juist dit ‘ongelofelijke’, maar daardoor 
niet minder waar, dat ervoor gezorgd heeft dat u van Jezus 
heeft gehoord. Het feit dat Jezus opstond uit de dood, heeft 
die bange en twijfelachtige discipelen de kracht gegeven om 
weer in het openbaar te verschijnen. Dit opstaan uit de dood 
heeft ervoor gezorgd dat de discipelen uiteindelijk over de 
hele wereld zijn gegaan en iedereen vertelden van Jezus 
(Zijn opstanding), met alle gevaren van dien. Zij hebben hier 
zelfs hun leven voor gegeven. Deze blijde boodschap heeft 
uiteindelijk Rijnsburg bereikt; u bereikt. Zodat die boodschap 
u vertrouwen geeft dat de dood niet het laatste woord 
heeft, maar God. Dat alle mensen die in Hem geloven, net 
zoals Jezus zullen opstaan uit de dood. Dat u deze hoop 
krijgt voor de toekomst, dwars door de dood heen, juist 
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omdat er ‘wel iemand is teruggekomen uit de dood’. Paulus 
schrijft het volgende over deze opstanding in 1 Korintiërs 15: 
13-14: ‘Indien er geen opstanding van de doden is, dan is 
Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, 
dan is onze prediking zonder inhoud, en dan is ook ons ge-
loof zonder inhoud.’ Juist omdat wij wel geloven (ons ver-
trouwen stellen) in deze opstanding, krijgt onze prediking en 
daarmee hoop ik ook uw geloof inhoud. Wat betekent deze 
opstanding voor uw geloof? 
Musje. Ziet uw toekomst er somber uit? God is een expert in 
het onmogelijke! Gerben Bremmer. 
 

Ouderenpastor 

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, tel. (071)7113234;  
trdegraaf@hotmail.com 
Jarigen. Deze week geen jarige 80-plussers te melden. 
Overlijden. Op donderdag 4 april is in de leeftijd van 82 jaar 
Johanna (Jo) van Vliet-de Jong van ons heengegaan. Zij was 
de weduwe van Gerrit van Vliet en woonde aan de Sandtlaan 
56. Op de kaart staat: ‘Het kaarsje is opgebrand. Het vlam-
metje is gedoofd.’ En ‘Tot ons verdriet, maar dankbaar dat 
wij haar zolang in ons midden mochten hebben, stellen wij u 
op de hoogte van het overlijden van onze moeder, oma en 
overgrootoma.’ De dankdienst voor haar leven zal worden 
gehouden op woensdagochtend 10 april om 10.00 uur in de 
aula van de Laatste Eer, waarna zij op de naastgelegen be-
graafplaats naar haar laatste rustplaats zal worden gebracht. 
Wij wensen de achterblijvende familieleden en vrienden 
Gods troostrijke nabijheid toe voor de komende tijd.  
Pastor Rixt de Graaf. 
 

Ouderenpastor 

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904,  
pastorsmits@gmail.com. 
Verjaardagen. Dhr. K. van Klaveren, Gr. Florislaan 92 EG, is 7 
april 80 jaar geworden. We zijn dankbaar dat na een periode 
van grote zorgen, na een zware operatie, nu een betere 
periode is aangebroken. De familie van Klaveren is heel 
dankbaar voor de zegeningen die jullie van God ontvangen. 
Wij wensen jullie van harte een gezegend levensjaar toe. 
Meeleven. Dhr. H.A. Heemskerk, verblijft in het Hospice in 
Vlietstede. Hij is dankbaar voor de blijken van meeleven die 
hij uit de gemeente ontvangt. Wij wensen hem, zijn vrouw 
en verdere familie van harte Gods zegen toe. Mevr. T. Noort 
verblijft nog in het ARU, Houtlaan 55, 2334 CK Leiden. Mevr. 
Noort is verhuisd naar kamer 51. De krachten van mevr. 
Noort verminderen snel. Een kaartje vanuit de gemeente zal 
haar bemoedigen.  
Overleden. Op 2 april overleed zr. J. Noort. Zij woonde 
Smidstraat 47. Na een periode van afnemende krachten is zij 
op 91-jarige leeftijd overleden. Vele jaren woonde zij met 
haar zus. Samen waren de 2 tantes een middelpunt van de 
familie. Na het overlijden van haar zus werd haar leven stil-
ler. Met grote toewijding heeft ze voor haar zuster gezorgd. 
In de laatste weken werd haar wereld steeds kleiner. Zij was 
gewend om dingen zelf te regelen en te organiseren. Het feit 
dat ze zelf dingen niet meer kon regelen en aan anderen 
over moest laten, kostte haar veel moeite. Zij is zeer trouw 
door haar nichten en neven bijgestaan. Ze wordt op woens-
dag 10 april begraven vanuit rouwcentrum De Laatste Eer 
om 14.30 uur. De dienst zal worden geleid door haar neef 
ds. Ton Noort uit Bunschoten-Spakenburg. Een kind van God 

is van ons heengegaan. Met hartelijke groet, Kees Smits, 
ouderenpastor. 
 

Activiteiten 

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 
6. Jezus gaf opdracht om te bidden! Lucas18: 3, de weduwe. 
God geeft als je Hem daarom bidt, Lucas 11: 9 en 10. Wees 
niet onzeker of je je zorgen bij onze Hemelse Vader moet 
brengen. Jouw Vader houdt van je en wil een blijvende rela-
tie met je. Dat betekent dat je je behoeftes en zorgen met 
Hem deelt. Zelfs als het voor jou zinloos lijkt, zelfs als je niet 
begrijpt hoe het werkt, zelfs als je je afvraagt of jouw zorgen 
niet te onbelangrijk zijn, richt je in gebed tot God. Dat is 
gewoon onderdeel van het leven in een liefdevolle relatie 
met God. Samen bidden in Jezus Naam! 
 
Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, Burg. 
Meijboomstraat 2. Op 11, 15 en 18 april is er weer gelegen-
heid voor gebed. Degenen voor wie we bidden ervaren dat 
ze kracht ontvangen op de weg die zij hebben te gaan. Ver-
sterking daarbij is nog altijd fijn. Wees welkom. Ds. Arenda 
Haasnoot 
 
Gebedspastoraat. De eerstvolgende data waarop ruimte is 
voor gebed en gesprek: 12 en 26 april. Op 19 april is er geen 
mogelijkheid tot gebed vanwege de Goede Vrijdagdienst 
met Heilig Avondmaal om 9.30 uur in de Grote Kerk. De 
bovenstaande data zijn beschikbaar rond 9.30, 10.30 en van 
11.30-12.15 uur Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte 
ds. Haasnoot). Binnenkort hopen we het team uit te breiden. 
Dan zijn er meer mogelijkheden dat mensen die geschoold 
zijn in het gebedspastoraat bij u langs te laten komen. Uiter-
aard desgewenst. 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 19.45-
21.30 uur, zaal 7. U bent welkom ook als u voorgaande 
avonden niet hebt bijgewoond. Info ds. Haasnoot 06-
30777022 of gebedrijnsburg@gmail.com.  
 
Paasviering voor senioren. Heel graag willen wij u uitnodi-
gen voor de paasviering voor senioren op donderdag 11 april 
vanaf 14.30 uur in de Immanuëlkerk (kerk open vanaf 14.00 
uur). De middag zal worden geleid door ds. A. Meek. Wij 
volgen een liturgie met daarin Bijbellezingen, een meditatie 
en vieren het Heilig Avondmaal zittend aan tafel. Na afloop 
van de paasviering is er volop gelegenheid om een praatje te 
maken met de mensen om u heen in de hal van de kerk 
onder het genot van koffie met cake. Na het koffiedrinken 
wacht u nog een verrassing. De middag wordt afgesloten 
met een hapje en een drankje en is rond 17.30 uur afgelo-
pen. Hebt u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met 
diaken Henk van Egmond 06-22929224. Met een hartelijke 
groet van uw diaconie. 
 
Inloopochtend. Op donderdag 18 april is er weer een in-
loopochtend in de Voorhof. Jongeren en ouderen, samen of 
alleengaand, allen zijn van harte welkom. Loop gewoon eens 
binnen en drink een kopje koffie mee. Er zijn altijd mensen 
om je welkom te heten en die een praatje met je willen 
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maken. Je kan sjoelen, een kaartje leggen of een spelletje 
doen. Maar je kan ook de nieuwste Rijnsburger alvast lezen. 
Het team van gastvrouwen en gastheren willen je graag 
ontvangen. Contactpersonen: Cock Slager, 071-4022966, en 
Peter van der Nol, 071-4024845. 
 
Creaclub. Dinsdag 23 april kunt u in De Voorhof terecht voor 
een creatieve ochtend. Van harte welkom. Ook is er altijd de 
mogelijkheid om een zelfgemaakt, origineel cadeautje te 
kopen op die momenten. De opbrengst gaat naar St. La-
bourward, waar Rosita Varkevisser bij betrokken is in Ghana. 
Tussen 9.30 en 11.30 uur bent u welkom. 
 
Wachten op de Heilige Geest. U kunt zich nog inschrijven 
voor de scheurkalender 'Wachten op de Heilige Geest'. Dat is 
het thema van een 50-dagenproject tussen Pasen en Pink-
steren (Pinksteren is de 50e dag). Persoonlijk, in het gezin, 
met de gemeente bezig zijn met vragen over de Heilige 
Geest, en leven in verwachting. Een scheurkalender kost 
€4,50 en is te bestellen via intekenlijsten die in de kerken 
liggen en via het kerkelijk bureau. Graag uiterlijk 17 april, 
anders is de kalender pas na Pasen beschikbaar.  
Taakgroep Vorming en Toerusting. 
 
Zanguurtje. Op dinsdag 7 mei van 10.00-11.00 uur is er weer 
een zanguurtje in de Voorhof. Dit zal het laatste zanguurtje 
van dit seizoen zijn, want op 4 juni valt de zangochtend tege-
lijk met het zanguurtje en bent u allen van harte welkom in 
De Voorhof bij de zangochtend. In juli en augustus stoppen 
de maandelijkse activiteiten. Hopelijk bent u erbij op 7 mei. 
En als u nog een verzoeknummer wilt doorgeven dan hoor ik 
dat graag!  
 
Groentje van de Commissie Duurzaam. Zo nu en dan vang je 
een nieuw woord op: ontspullen. Dat is ontstaan vanuit het 
besef dat we eigenlijk best wel veel spullen hebben en de 
vraag is: kan het niet met minder toe? Dat blijkt in veel ge-
vallen wel zo te zijn. Misschien ook een uitdaging voor u? 
Een voorbeeld van minder spullen is ook dat je voor bijv. een 
verjaardag een 'belevenis' geeft in plaats van spullen. Trak-
teer iemand ergens op, of nodig iemand voor iets uit. Het 
proberen waard. 
 
Uitslag Verloting Zendingsdag 6 april. 
1. Apple I-pad 32 GB    1983 
2. Dinerbon €200,-- (Brugmans)   2635 
3. Fotoshoot gezin (Jell Fotografie   0361 
4. Kappersbon (Jan Walters)   1440 
5. Stomerijbon (Rijnsburgse Stomerij)  0851 
6. Gabddiej net gastendoekje en doucheschuim 0115 
7. Bijbels dagboekje (Het Baken)   1720 
Prijs gewonnen? Bel of mail W. Santbulte, 071-4020795; 
famsant@casema.nl 
 
Oranjeconcert. Op 27 april om 19.30 uur wordt, zoals ieder 
jaar, het Oranjeconcert georganiseerd door Oranje Vereniging 
Rijnsburg. Dit jaar zal organist Gerben Glasbergen, in samen-
werking met mannenzanggroep Jeruël, een mooi programma 
neerzetten waarbij veel samenzang op het programma zal 
staan. Mannenzangroep Jeruël, zal enkele liederen voor u 
zingen. De avond zal plaatsvinden in de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) aan de Katwijkerweg. De kerk is open vanaf 
18.45 uur. De entree van deze avond is gratis. Na afloop is er 

een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na de samen-
zangavond is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.  
 
Nationale dodenherdenking. Op zaterdag 4 mei begint de 
herdenking met een stille tocht die start om 19.40 uur vanuit 
de Voorhof. De Stille Tocht voert naar het Burg. Koomansplein, 
daar zal na de twee minuten stilte, de kranslegging plaatsvin-
den. Ook een afvaardiging van de Rijnsburgse Kerken zal na-
mens hen deelnemen aan de kranslegging. Aansluitend zal in 
de Grote Kerk een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. 
De overdenking door mevr. Ellen van der Laan. Zij is de dochter 
van dokter Van der Laan, die in de Tweede Wereldoorlog zeer 
actief was in het Rijnsburgse verzet. Ds. Den Butter zal deze 
bijeenkomst besluiten met gebed. Medewerking wordt ver-
leend door de Flora Brass onder leiding van Joop van Dijk en 
organist Dick Durieux. Ook zullen leerlingen van de Wegwijzer, 
de Schakel en de Oranje Nassauschool actief aan deze bijeen-
komst deelnemen.  
 
 

 

Kopij. De volgende Contact, nr. 14 is voor DRIE WE-
KEN i.v.m. Meivakantie. De kopij moet uiterlijk 
maandag 15 april, 18.00 uur zijn aangeleverd! 
 


