
Kerkdiensten 

 
Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk. 
 
De Voorhof 
Luuk Lasander, Oranjelaan 156, zal gedoopt worden. De 
dienst zal rondom Handelingen 27 cirkelen, waarin Paulus 
schipbreuk lijdt en langzaam het commando overneemt, tot 
heil en zegen van allen aan boord. Liederen zullen hierom-
heen gevouwen worden. En het heeft allemaal met de doop 
te maken. 
 
Grote Kerk 
In de studiedienst gaan we verder met de onderbroken serie 
over het boek Openbaring. Nu lezen we uit Op. 19. De over-
winning is op handen, het beest wordt verslagen. De ruiter 
op het witte paard met zijn leger staat hier garant voor. Ook 
hier zullen liederen omheen gezongen worden van lofzang 
en overwinning. 
 
Immanuëlkerk 
Een mooie dag voor moeders om een stukje dankbaarheid te 
ontvangen. Tevens voor velen een dag van herinneringen, 
verlies of verdriet. Als je nooit moeder bent geworden, als je 
geen moeder meer hebt, als je als moeder kinderen verloren 
hebt, of als je ze niet of nauwelijks ziet. We luisteren deze 
morgen ook naar het lied ’Ik zal er zijn’ van SELA, gezongen 
door de zangeres Kinga Bàn. Zij is afgelopen maandag 6 mei 
helaas overleden, in het midden van haar gezin. Ze heeft nog 
jonge kinderen. Wat een gemis, hoewel zij Thuis is. Laten we 
zo in vreugde en verdriet samenkomen in de aanwezigheid 
van onze Heer. Enkele Bijbelse moeders zal ik onder de aan-
dacht brengen, zoals de moeder en de grootmoeder van 
Timotheüs. In de dienst van 9 uur zal Maaike Glasbergen, de 
stagiaire van pastor Rixt de Graaf de belofte van geheim-
houding afleggen. Welkom! 

 

 

 
Zondagsschool, ook voor groep 7&8. 
 
Immanuëlkerk 
Vanmiddag is er Kids Mission. 

 

 
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. 
 
Contact dat thuisbezorgd wordt kan in een groter lettertype 
aangeboden worden. Indien gewenst uw naam en adres 
doorgeven aan het kerkelijk bureau. 
 
Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn op 21 
april gegaan naar: mevr. G. van Delft-Handgraaf, Haarlem-
merstraatweg 34, Oegstgeest; dhr. G. van Egmond, Oranje-
laan 8, mevr. Betty de Mooij-Lindhout, Westerpark 128; 
mevr. M Klok-Schaart J. Vermeersingel 16; mevr. E.C. van 
Egmond-van Starkenburg, Tulpenstraat 54; 28 april: mevr. G. 

Zondag 12 mei 2019 

De Voorhof  
Doopdienst 

09.30 Ds. A. Meek en  
Bep Zuyderduyn 

Grote Kerk  09.30 Ds. P.J. van der Ende 

Grote Kerk  
Studiedienst 

17.00 Ds. A. Meek 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. A. Haasnoot 

Immanuëlkerk 10.30 Ds. A. Haasnoot 

Immanuëlkerk  
Boeketdienst 

17.00 Ds. P.J. van der Ende en 
Miquela van der Bent 

Collecten: 1. KiA: Noodhulp Syrie. 2. Taakgroep Erediensten. 
3. Afdrachten landelijke kerk. 

Woensdag 15 mei 2019 - Avondgebed 

Grote Kerk  19.30 Ds. A.  Haasnoot 
Collecte: 50% Kerk, 50% Diaconie 

Woensdag 15 mei 2019 - Avondgebed 

Grote Kerk  19.30 Ds. A. Haasnoot 
Collecte: 50% Kerk, 50% Diaconie 

Vrijdag 17 mei 2019  
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede  
Pastor R. de Graaf-de Boer 

Zondag 19 mei 2019  

De Voorhof  
Ontmoetingsdienst 

09.30 Ds. P.J. van der Ende en 
Leontine van Dijk 

Grote Kerk  09.30 Ds. A. Haasnoot 

Grote Kerk  
Stil Leven Dienst 

17.00 Ds. A. Haasnoot 

Immanuëlkerk 09.00 Prop. J.C. IJzerman,  
Hardinxveld-Giessendam 

Immanuëlkerk 10.30 Prop. J.C. IJzerman,  
Hardinxveld-Giessendam 

Immanuëlkerk  
Boeketdienst 

17.00 Dhr. A. Ravensbergen en 
Marjo Vergunst 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Administratie&beheer.  
3. Bloemengroet. 

Woensdag 22 mei 2019 - Avondgebed 

Grote Kerk  19.30 Pastor Kees Smits 

Collecte: 50% Kerk, 50% Diaconie 

Vrijdag 24 mei 2019  
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede  
Ds. P.J. van der Ende 

No. 15 – 2019 
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Snel-Faber, Boterbloem 34; mevr. D. Hoogstraten-van der 
Meij, Smidstraat 89; mevr. A. Heemskerk, Waterkers 27; 
mevr. D. den Besten–van der Perk, Oegstgeesterweg 90; 
fam. G.W. Nasveld-Klinkenberg, P. Breugelstraat 5. 5 mei: 
dhr. T.F. Zandbergen, Kanaalpad ZO 1; dhr. P. van Klaveren, 
Anemonenstraat 21; dhr. H. van Bekkum, Duizendschoon 33; 
mevr. A.P. van Duijn-van der Meij, Javastraat 7, Oegstgeest; 
dhr. A. den Heijer, Kleipettenlaan 9. 
 
Gelegenheid tot dopen.  26 mei ds. P.J. van der Ende, Im-
manuelkerk; 16 juni ds. A. Meek, De Voorhof; 23 juni ds. P.J. 
van der Ende, Grote Kerk; 7 juli ds. A. Haasnoot, Immanu-
elkerk. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact op-
nemen met het kerkelijk bureau. 
 
Oppasdienst Immanuëlkerk. 12 mei 9.00 uur: Annemieke 
Righarts en Miranda Glasbergen. 10.30 uur: Marijke Roijers 
en Paulien Noort. 
 
Collecten: 31 mrt: Slachtoffers orkaan Zuid-Afrika €4695,67; 
Beheer en Onderhoud gebouwen €1296,09; Taakgroep 
Communicatie €1143,78; Luieractie Kosovo €25. 7 apr: KiA 
Open Theologisch Seminarie Pakistan €1284,95; Taakgroep 
Erediensten €1135,75; Ouderenpastoraat €1051,33. 14 apr: 
Diaconie €1353,37; Taakgroep Erediensten €1150,40; Fam. 
Klaasse in Colombia €1538,73; Bloemenbusjes €625,70. 18 
apr: Hoop voor Albanië €300; 19 apr: Diaconie €818,76; 
Taakgroep Vorming en Toerusting €103,15; Hoop voor Alba-
nië €404,20. 21 apr: KiA Pakistan €1424,32; Beheer en on-
derhoud gebouwen €1279,30; IWAK €1196,61. 22 apr: Dia-
conie €98,95; Taakgroep Pastoraat €97,50; Taakgroep Vor-
ming en Toerusting €100,25. 28 apr: Diaconie €1198; Boe-
ketdiensten €1039,57; Taakgroep Jeugd en Jongeren 
€1017,15; Vesperdiensten Kerk €483,70 en Diaconie 
€483,70. 
Giften: 7 apr: via collecte €25 voor fam. Klaasse in Colombia. 
7 apr: via collecte €25, €25 en €20 en via kerkradiobusje 
€16,05 voor Slachtoffers orkaan Zuid-Afrika. 14 apr: via 
mevr. H. de Boer voor Kerk €25. 28 apr: via mevr. Didden 
voor Diaconie € 10. 
 
Bericht vanuit de kerkenraad 

Jaarrekening 2018. Op 30 april 2019 heeft het College van 
Kerkrentmeesters de Jaarrekening 2018 van de Protestantse 
Gemeente van Rijnsburg goedgekeurd. De Jaarrekening sluit 
met een positief saldo van € 32.937. Een samenvatting van 
de cijfers kunt u vinden op www.pknrijnsburg.nl, onder de 
rubriek Nieuws. De volledige jaarstukken liggen tot en met 
15 mei 2019 ter inzage in het Kerkelijk Bureau, Smidstraat 
16A. Voor vragen kunt u een mail sturen naar 
kb@pknrijnsburg.nl. Tot uiterlijk 15 mei 2019 kunt u eventu-
ele reacties sturen aan de scriba van de kerkenraad, dhr. 
Bram Breebaart, p/a Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg of 
via de mail: scriba@pknrijnsburg.nl. Uw reactie zal meege-
nomen worden bij de behandeling en vaststelling van de 
jaarrekening tijdens de gemeenteavond resp. vergadering 
van de kerkenraad op 22 mei 2019. 
 
De Kleine kerkenraad heeft op donderdag 25 april haar 
maandelijkse vergadering gehouden. In deze vergadering 
kwam weer een veelheid aan onderwerpen ter tafel, onder 
andere het vrijwilligersbeleid, een wijziging in het aantal 
doopdiensten, het gedenken van overledenen in erediensten 

en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Ook de 
startweek werd besproken, net als tijdstip van het afschaf-
fen van het lectorschap en de vraag tot ontheffing uit het 
ambt om persoonlijke redenen door een ouderling. Daar-
naast wordt er in alle wijken naarstig gezocht naar ambts-
dragers en werd er met elkaar gesproken over het werk in 
de verschillende wijken. Het verkorte verslag van deze ver-
gadering zal komende zondag via de kerken worden ver-
spreid en zal ook via de website te lezen zijn. Bram Bree-
baart, scriba. 
 
Berichten uit de wijken 

 
Wijk Westerhaghe & De Hoek 

Predikant vacant. Tijdelijk crisispastoraat Mevr. Marianne 
Pompert, tel.: 06-28149719, pompertmarianne@gmail.com 
Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815,  
elderingg@gmail.com. 
Meeleven. Zr. Addy Heemskerk-Ruedisueli, Waterkers 27 
DN, is gelukkig weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Een 
aanpassing in de medicijnen heeft daarbij goed geholpen. 
Het gaat nu elke dag iets beter. Samen met haar man Piet 
loopt ze inmiddels al een blokje om. Sinds kort kon zij stop-
pen met zware pijnmedicatie. Laten wij bidden dat haar 
herstelproces voorspoedig doorgaat, dat zij stapje voor stap-
je de goede kant opgaat. Ds. Arenda Haasnoot.  
Dank. Langs deze weg wil ik mijn dankbaarheid betuigen aan 
al die mensen die mij gesteund hebben na mijn operatie. Ik 
heb erg veel bloemen en kaarten en berichtjes ter bemoedi-
ging ontvangen. Het heeft mij/ons de kracht gegeven om er 
voor te gaan. Het gaat gelukkig een stuk beter, maar heb nog 
een lange weg te gaan. Nogmaals onze dank. Piet en Addy 
Heemskerk, Waterkers 27. 
Verjaardag. Op zondag 12 mei hoopt dhr. H.J. van Santen, 
Asterstraat 324, 2223 VP Katwijk, zijn 83e verjaardag te vie-
ren. Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levens-
jaar gewenst. Gert Eldering. 
Wij leven mee met…. Hanneke Heemskerk, Duizendschoon 
61. Zij heeft op 29 april een zware operatie ondergaan aan 
de slokdarm. De operatie is goed verlopen, maar ze heeft 
wel veel pijn gehad na de operatie. We wensen haar een 
voorspoedig herstel toe. Mevr. N. Souverijn-Noteboom, De 
Waal 34. Zij is opgenomen in het Alrijne, omdat de blaasont-
steking waar ze last van had, maar niet over wilde gaan. In 
het ziekenhuis krijgt zij nu antibiotica via een infuus. We 
hopen van harte dat dit mag helpen. Dhr. en mevr. Souverijn 
wisselen elkaar af met de opnames in het ziekenhuis. Want 
dhr. Souverijn was net weer thuisgekomen uit het zieken-
huis. Wij hopen voor hen beiden dat er wat rustigere tijden 
mogen aanbreken. Binnen een paar weken is er veel ge-
beurd met dhr. P. van der Kaaij, Westerpark 79. Hij werd 
vanwege een licht herseninfarct opgenomen in het zieken-
huis Langeland te Zoetermeer. Bij verder onderzoek bleek 
dat hij ook een longaandoening heeft. Tevens is er in zijn 
buik een aneurysma gevonden, dat ook ernstig is. Bij het 
uitkomen van deze uitgave van Contact zal hij inmiddels 
overgeplaatst zijn naar het Haga Ziekenhuis, locatie Leyweg 
in Den Haag, waar hij afgelopen dinsdag aan de bloedvaten, 
die het herseninfarct veroorzaakt hebben, geopereerd is. 
Wanneer dat alles volgens plan zal verlopen zal hij in princi-
pe daarna naar huis mogen gaan. Spannende tijden voor 
hem en zijn kinderen. We hebben goede, positieve berichten 
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gekregen van mw. Dita de Mooij, Siegenlaan 67. Zij is weer 
voor controle naar het ziekenhuis geweest en kreeg weer 
positieve uitslagen. De waardes blijven allemaal mooi stabiel 
en zij mag (met medicijnen) weer 3 maanden wegblijven. Wij 
wensen alle zieken, ook diegenen die nu niet bij name wor-
den genoemd, Gods blijvende en zegende nabijheid toe. Ter 
bemoediging een gebed van Sytze de Vries (Nieuwe Lied-
boek pag. 1372): 
'Wanneer wij moeten gaan, langs de grenzen van het leven, 
waar ziekte ons klein maakt, onzeker en afhankelijk, laat ons 
leven dan niet verlopen in de angst. Als leven pijnlijk wordt, 
het broze lichaam vervalt, laat er een omarming blijven, die 
ons draagt. Laten er mensen zijn die ons vasthouden, doe 
zelf uw naam eer aan en laat U vinden als wij U zoeken.' 
Marianne Pompert. 
 
Wijk Centrum & Oost 

Ds. A. Haasnoot, tel. 06-30777022; 
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; Twitter: arendahaasnoot.  
Scriba: Marian van Klaveren, tel. 06-27895766,  
marian@karelvanklaveren.nl 
Jubileum. Op maandag 15 april waren br. C de Mooij en zr. J. 
de Mooij-van der Gugten, Vliet ZZ 2 GH, 50 jaar getrouwd. 
Dit ter correctie. We mogen dankbaar zijn dat ze 50 jaar in 
de echt zijn verbonden. Br. J van Egmond en zr. A.W van 
Egmond-van der Plas, Hofstraat 8 CS, mogen beleven dat zij 
op woensdag 15 mei 55 jaar getrouwd zijn. Br. H. Maat en zr. 
J. Maat-Guijt, Hofstraat 1A CR, hopen op donderdag 16 mei 
50 jaar getrouwd te zijn. En zr. E.M Turk-van Egmond en br. 
G.Q.L. Turk, Heerenweg 22 CM, hopen op zaterdag 18 mei 
25 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren deze echtparen van 
harte en bidden hen nog een lang huwelijk in alle gezond-
heid toe! 
Overlijden. Op woensdag 17 april is overleden br. Reinder 
Strijker, echtgenoot van Hendrika Strijker-de Mooij, 90 jaar 
is hij geworden. Rein Strijker was een geboren Drent. Van-
wege zijn huwelijk met Henny is hij hier in Rijnsburg komen 
wonen. De laatste jaren heeft hij intensief voor zijn vrouw 
gezorgd, totdat zij in Vlietstede opgenomen moest worden. 
De laatste weken moest hij echter zelf in de Hospice in Vliet-
stede verblijven omdat zijn conditie sterk achteruit was 
gegaan. Hij hoopte daar nog op krachten te kunnen komen, 
maar helaas was hem dat niet meer gegeven. De uitvaart-
dienst was op donderdag 25 april. Aansluitend heeft de 
begrafenis plaatsgevonden. In geloofsvertrouwen mochten 
wij hem aan God toevertrouwen: ‘Veilig in Jezus’ armen’. Wij 
gedenken zijn vrouw Henny die in Vlietstede verblijft, de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen rondom hen 
in onze gebeden. Op donderdag 18 april is overleden zr. 
Tineke – Martina- den Haan-Schoneveld, echtgenoot van Jan 
den Haan, Van der Koddestraat 10. Tineke is 79 jaar gewor-
den. Al langere tijd worstelde zij met haar heup, dat ging 
uiteindelijk beter, totdat geconstateerd werd dat zij een 
ernstige vorm van kanker had. De chemokuur die zij kreeg 
heeft gezorgd voor een ernstige griep waardoor zij ontzet-
tend verzwakte. Uiteindelijk is zij vanuit het ziekenhuis naar 
de hospice te Vlietstede gegaan. De afgelopen tijd is erg 
zwaar voor haar geweest maar zij heeft moedig gestreden. 
In dankbaarheid en in verdriet hebben wij afscheid genomen 
van haar aardse leven. De afscheidsdienst vond plaats op 
woensdag 24 april jl. in de Immanuëlkerk. Daarna heeft de 
begrafenis plaatsgevonden. Wij gedenken haar man Jan, de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en alle familie en 

vrienden rondom hen in onze gebeden. Op dinsdag 30 april 
is overleden zr. Aafje Catharina Ravensbergen-Glasbergen -
Aafke-, sinds 5 oktober 2018 weduwe van Jaap Ravensber-
gen. Aafke is 75 jaar geworden. In het afgelopen half jaar 
miste zij Jaap enorm. Haar gezondheid ging achteruit en ze 
had slechte berichten gekregen. Toch is haar overlijden heel 
snel gegaan. Ze wilde graag naar Jaap en het was genoeg. De 
dankdienst voor haar leven is gehouden op dinsdag 7 mei in 
de aula van De Laatste Eer. Daarna heeft de begrafenis 
plaatsgevonden. Op haar sterfbed kon zij nog zingen: ‘Daar 
zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruza-
lem’. Ook hebben we samen het 'Onze Vader' gebeden. Zo 
mocht zij in rust gaan. Helaas hadden Jaap en Aafke geen 
kinderen. Wij gedenken de familie en allen die haar omring-
den in onze gebeden.  
Gebed en meeleven. Br. Theo Zandbergen, Kanaalpad Z.O. 1 
MP, is opgenomen in het Alrijne Leiderdorp, afd. 430. Het 
gaat niet goed met hem. Inmiddels is het de bedoeling dat 
hij naar een verzorgingshuis gaat, maar vlak voor het zieken-
huis’ontslag’ is hij gevallen. Op dit moment is niet bekend of 
hij naar het verzorgingstehuis is gegaan of niet. Volgende 
week hoop ik daar meer over te kunnen vertellen. Laten we 
bidden om kracht voor hem en zijn vrouw. Br. Sjaak Disse-
velt, Meijerspad 10, 2343 DX Oegstgeest, is inmiddels geo-
pereerd. De operatie is gelukkig goed gegaan en nu moet 
Sjaak herstellen. Afgelopen zondag was hij alweer in de kerk. 
Uiteraard wel met krukken, maar toch heel moedig. Sterkte 
voor hem en ook voor zijn vrouw, onze kosteres Ank. Ook br. 
Piet Verheij Vliet ZZ 11 GH, zien we gelukkig weer rondlopen 
in het dorp. Hij is ook geen man om stil te zitten. Er zijn nog 
wel wat klachten, maar laten we hopen en bidden dat deze 
spoedig zullen verminderen. Zr. Diny Kralt-Wagter, Oegst-
geesterweg 197 AT, is inmiddels weer thuis na haar verblijf 
in zorghotel Parledam aan de Pr. Hendrikkade te Katwijk. 
Het is nog wel bijkomen en ze is kwetsbaar. Toch is zij blij om 
thuis te zijn. Zij kampt nog steeds met een ontsteking in haar 
been. Binnenkort volgen er weer onderzoeken. Ook voor 
haar moed en sterkte gebeden. De afgelopen weken zijn 
vanwege de zieken en de vele overlijden in de wijk drukker 
verlopen dan gebruikelijk. Ook in het gezin speelt er veel. 
Onze oudste zonen (inmiddels net 17) moesten op internati-
onale stage. Zij moeten een stage in het buitenland regelen 
vanwege het tweetalige onderwijs (Engels en Nederlands) 
dat zij volgen. Op moment van schrijven is Timo inmiddels 
terug. Via ds. Paul Vrolijk in Brussel, de schoonzoon van 
mevr. Verschoor, kon hij op een internationale school te-
recht. Daar heeft hij veel geleerd. Hij is dankbaar voor de 
gastvrijheid bij de familie Vrolijk. Hij is zeer onder de indruk 
van het Amerikaanse gastgezin waar hij mocht verblijven en 
hij heeft erg genoten van de jongerengroep van de kerk 
waar hij welkom was. Alles uiteraard in het Engels. Jesse is 
op moment van schrijven in London. Via Jan Bakker, direc-
teur Alpha Cursus Nederland en Europa, kon hij terecht als 
vrijwilliger op een jeugdconferentie van de Holy Trinity 
Brompton Church. Dat is de kerk waar de Alpha Cursus ge-
start is. De conferentie zelf is inmiddels in The Royal Albert 
Hall. Verder verblijft hij in een hotel aan de ‘Holland Road’, 
nou dat moet goed zijn. Ik was graag met hem meegegaan, 
maar ja, daar zit hij natuurlijk niet op te wachten en u ook 
niet. Net voor het weekend hoop ik hem weer op te halen bij 
de havens van Hoek van Holland. Tja, zo treinen en varen ze 
alle kanten uit. Maar we zijn dankbaar voor de mogelijkhe-
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den die hen gegeven worden. Bemoedigende groet, en ui-
teraard ook namens mijn man, ds. Jeroen Tiggelman en de 
kinderen, ds. Arenda Haasnoot.  
 
Wijk Frederiksoord & De Bloem 

Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, ds.meek@pknrijnsburg.nl 
Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,  
gerardnoort@solcon.nl 
Medeleven. In de afgelopen drie weken is er met Leen Ra-
vensbergen, Schaapherdershoek 1 AC, veel gebeurd. Eerst 
kwam hij van de IC naar de MC (medium care) en daarna op 
zaal. De bacteriën, die ontstekingen veroorzaakten, waren 
onder controle. Maar de slokdarm werkte nog niet en ver-
zorging bleef nodig. Inmiddels is hij van de zaal naar Revitel, 
Bargelaan, Leiden, kr. 931, verhuisd. Hij hoopt zijn zeer ver-
zwakte lichaam weer wat kracht te kunnen geven. Maar na 
alle vrees en hoop van de afgelopen weken is dit een hele 
vooruitgang en een gelukwens waard. Leen zal nog zeker wel 
zes weken daar moeten verblijven, voor hij weer aan een 
thuiskomst mag denken. Krijn Monster, Paedsenakker 20 
ZM, wordt nog steeds thuis verzorgd. Er zal binnenkort wor-
den geëvalueerd of dit voortgezet kan worden. Krijn is blij 
met hoe het nu gaat, maar zijn gezondheid moet wel stabiel 
blijven. Hij blijft erg hechten aan het leven en ziet het leven 
met vertrouwen tegemoet. Een bijzonder mens. Eelco Zijl-
stra, Verdeelstraat 28 DR, moet maandag 13 mei aan een 
liesbreuk worden geopereerd in Alrijne, Alphen a.d. Rijn. Hij 
hoeft maar een dagje te blijven en daarna zal hij hopelijk 
snel genezen. Zijn moeder Chienie verblijft nog steeds in de 
Wilbert, afd. Dahlia. Als er begeleiding is, geniet zij van de 
buitenlucht in het park. 
Huwelijksjubilea. Echtpaar Van der Plas-van der Vijver, Kon. 
Julianalaan 40 VD, viert op zaterdag 11 mei het 25-jarig hu-
welijksfeest. Een dag erna, zondag 12 mei, viert het echtpaar 
Bouwman-van Klaveren, Floresstraat 1, 2341 XZ Oegstgeest, 
het 60-jarig huwelijksfeest. Een bijzondere gelukwens 
waard. Op 14 mei gedenkt het echtpaar Van der Vijver-van 
den Eijkel, Christinalaan 14 ZP, dat ze 25 jaar met elkaar 
getrouwd zijn. Mooie gedenkdagen wensen wij allen toe en 
Gods zegen voor de toekomst. Waar liefde woont, gebiedt 
de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid (naar Psalm 
133). 
Jarigen. Op zondag 12 mei wordt dhr. A. Kiers, Iepenlaan 11 
XJ, 87 jaar, op 14 mei mevr. M. de Koning-Kooijman, Op den 
Claver 70 ZZ, 83 jaar en op 15 mei mevr. W. van Egmond-van 
Delft, Nassaulaan 17 VW, 85 jaar. We wensen hen een geze-
gende toekomst toe en een nog hopelijk lang en zegenrijk 
verblijf in ons midden. 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. Met Eline Hogewoning, Evertsenstraat 31 RA, de 
oudste dochter van John en Mieneke Hogewoning, gaat het 
ook iets beter. De ergste zwellingen bij de ogen zijn verdwe-
nen. Het ziet er al erg mooi uit. Laten we bidden dat de ope-
ratie het gewenste effect zal hebben. En dat het met haar 
knie ook goed zal komen. Veel sterkte voor Eline gewenst, 
ook voor school. Zr. Lenny van Egmond-den Haan, 

Noordeinde 11 LK, mocht eindelijk naar huis na haar lange 
verblijf in Zorghotel Revitel. Zij wil iedereen bedanken voor 
alle bezoekjes, kaarten en telefoongesprekken. Zij schrijft 
ons: ‘Heel erg bedankt het heeft mij goed gedaan dat er 
zoveel gemeenteleden achter je staan!’ En ook wij zijn dank-
baar dat zij weer in haar vertrouwde omgeving thuis kan zijn. 
Ds. Arenda Haasnoot. 
Overlijden. Op 24 april is Piet (Pieter IJsbrand) van der Bent 
overleden, Rhijnluststraat 22, 2223 EV Katwijk. Bij afwezig-
heid van ds. Van der Ende door de meivakantie mocht ik zijn 
afscheid begeleiden met de familie en zijn levensgezel Cobie 
Barnhoorn, met wie hij 37 jaar samen was en de laatste 
zeven jaar samenwoonde. Samenwoonden ze in het tehuis 
voor begeleid wonen. Piet werd 74 jaar en was al een tijd 
ziek door een gezwel aan zijn arm. Dat verergerde plots heel 
snel door de uitzaaiingen, die niet meer te genezen waren. 
Piet heeft een tijd bij zijn moeder gewoond en een tijd zelf-
standig in Katwijk. Toen de mogelijkheid zich in Katwijk zich 
voordeed, is hij na zijn pensioen gaan samenwonen in de 
Rhijnluststraat. Piet was een man van weinig woorden en hij 
mocht je of niet. Maar weinig mensen liet hij toe in zijn leven 
om hem te begeleiden. Na de dood van zijn moeder nam 
een zus de zorg over en na haar dood twee nichten. Hij be-
sliste het liefst zelfstandig over zijn leven. Toen hij besefte, 
dat het einde nabij was, zei hij: "tot aan de overkant." En 
een van zijn slotwoorden was: "geen ruzie maken, hoor." In 
alle beperktheid van zijn leven was hij kernachtig gelovig. En 
nu moet Cobie alleen verder. Maar de twee nichten en de 
begeleiding van het huis zullen goed voor haar blijven zorgen 
in de naam van Piets God. Op maandag 29 april namen we 
afscheid van Piet in Het Anker in Katwijk aan Zee. Cobie en 
Marjo Vergunst, de begeleidster, verzorgden daar een 
prachtige herinnering aan Piet en schetsten een mooi beeld 
van hem. We zongen hem naar de overkant, waar hij veilig in 
Jezus' armen zal zijn. Ds. Albert Meek. 
Uit de wijk. Na enige tijd afwezig te zijn geweest - letterlijk 
en figuurlijk - pakken we de draad in de gemeente weer op. 
We hebben enige tijd geproefd van het leven aan de andere 
kant van de Noordzee, en dat is ons (in deze pre-Brexit-tijd?) 
prima bevallen. Daarbij een mooie dienst meegemaakt in 
een prachtig gelegen en zeer oud kerkje in St. Just in Rose-
land, en genoten van een evensong in de Westminster Ab-
bey. Plekken en momenten waarbij je de sporen van de 
voorgaande generaties en het voortgaande geloof op allerlei 
manieren ontdekt en ervaart. Een wat mij betreft inspire-
rende verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaat-
sen. In dat spoor dan ook maar verder! 
Jarigen. Op11 mei hoopt zr. N.G. van Beelen-van Delft, Burg. 
Meijboomstraat 66 LD, haar 80e verjaardag te vieren. Daar-
om voor het eerst hier vermeld. Van harte gefeliciteerd! Ook 
feliciteren we br. J. van Delft, Burg. Hermansstraat 29 KR, die 
op 15 mei 86 hoopt te worden. Br. Van Delft verblijft overi-
gens sinds januari in De Wilbert in Katwijk en viert daar dus 
zijn verjaardag. 'De HEER zal uw uitgaan en uw ingaan bewa-
ren, van nu aan tot in eeuwigheid' (Psalm 121). 
Wel en wee. Zr. Coby Kranendonk-Sinte-Maartensdijk, Dub-
bele Buurt 30 GL, kreeg uitslag van het onderzoek naar de 
plekjes op haar longen. Het blijken uitzaaiingen te zijn van de 
baarmoederhalskanker. Daarvoor heeft ze overigens alle 
bestralingen achter de rug - en gelukkig goed doorstaan. 
Voor haar longen zal ze nu behandeld gaan worden met 
hormoontabletten. Coby zit niet snel bij de pakken neer en is 
samen met Wout dankbaar voor alle aandacht vanuit de 
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gemeente. Laten we hen blijven gedenken in onze gebeden 
en hen opdragen aan de Allerhoogste. Bij zr. Jacqueline 
Verheij, Evertsenstraat 132 RD, kr. 002, gaat het op het mo-
ment helaas iets minder voorspoedig: ze heeft een wond 
onder haar voet die niet snel wil genezen. Dat betekent: niet 
belasten, geen schoenen, terug in de rolstoel. Momenteel 
krijgt ze daarvoor een kuurtje en hopelijk is het daarmee 
opgelost. Jacqueline laat zich echter niet gauw uit het veld 
slaan en een kaartje van u zal haar al helemaal goed doen. 
Ze mag zich gedragen weten in de zorgen van Jezus haar 
Heer.  
Vanuit de wijkraad is een aantal brieven rondgebracht bij 
gemeenteleden met daarin de vraag of ze het ambt van 
(bezoek)ouderling op zich willen nemen. Wilt u dit ook bid-
dend dragen? 
Zojuist hoor ik dat de zangeres Kinga Ban is overleden. Zij 
was de zangeres van Sela en is door haar liederen en haar 
stem voor veel mensen van grote betekenis geweest. Het 
lied 'Ik zal er zijn' is misschien wel het meest sprekende 
voorbeeld. In ontroering en met dankbaarheid gedenken we 
wie zij was en wat ze heeft mogen betekenen. Laten we ook 
bidden voor haar man en kinderen die zonder hun geliefde 
vrouw en moeder verder moeten.  
O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.  
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
Dat was het voor deze keer, een hartelijke groet aan u allen 
en graag tot ziens, thuis, in de pastorie, onderweg of in de 
kerk! 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 
Medeleven. dhr. Rene Franken, P. Potterstraat 14 BX, heeft 
een moeilijke tijd achter de rug. De bestralingen kwam hij 
goed door, maar daarna kwam een terugslag, lichamelijk en 
geestelijk. Hij lijkt nu weer op de goede weg en heeft na een 
ziekenhuisbezoek weer wat meer moed en hoop gekregen. 
We leven erg met hem en zijn vrouw Marieke en de kin-
deren, die ze zoveel mogelijk willen ontlasten, mee. Ds. 
Albert Meek. 
Geboorte. Zondag 7 april is, na een spannende zwanger-
schap, Tycho Corijn geboren. Tycho is de zoon van de trotse 
ouders Patrick en Carola Corijn en het broertje van Danique 
en Ruben (†), Van der Vliststraat 2 LG. Op de kaart staat: 
Tycho is geboren om van te houden. Als gemeente danken 
we God voor dit wondertje en bidden het gezin veel vrede, 
liefde en de zegen van Jezus toe in de opvoeding. Markus 
10:16. Jezus nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen 
door hun de handen op te leggen.  
Verlies. Op 12 april is na een zwangerschap van 13 weken 
Pieter Cornelis Hendrik Nasveld geboren en overleden. Pie-
ter was de zoon van Robert en Marlous Nasveld, P. 
Breughelstraat 5 BP. Pieter had een genetische afwijking. Dit 
grote verdriet is kort na het verlies van hun eerste zoon 

Alexander Hendrik Cornelis die op 18 september 2018 na 24 
weken geboren en overleden is. Als gemeente staan we 
biddend om Robert en Marlous heen en heffen we onze lege 
handen naar God. We bidden om kracht en energie in dit 
grote verlies. Psalm 22: 20 'Heer, houd U niet ver van mij, 
mijn sterkte, snel mij te hulp!'  
Musje. Wees geen schijnheilige, maar schijn heilige!  
Gerben Bremmer. 
 
Ouderenpastor 

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, tel. (071)7113234;  
trdegraaf@hotmail.com 
Jarigen. Op 11 mei hoopt mevr. G. Hogewoning-van Eg-
mond, Piet Heinstraat 29 RK, haar 83ste verjaardag te vieren. 
13 mei hoopt mevr. G. van der Vijver-Baas, Dahliastraat 36 
KG, haar 89ste verjaardag te vieren. En op 14 mei hoopt 82 
jaar te worden mevr. D. Knetsch, Oude Vlietweg 62 DS. Een 
dag later op 15 mei hoopt mevr. A.G. van den Bosch-van der 
Meij, P. v. Saxenstraat 61 LS, ook 82 jaar te worden. 88 jaar 
hoopt mevr. P. van Dijk-van den Oever, Dahliastraat 35 KE, 
te worden op 16 mei. En als laatste hoopt mevr. J. van Dijk-
van Egmond, Anjelierenstraat 14 GT, haar 81ste verjaardag te 
vieren op 18 mei. Vanuit de gemeente willen we deze zus-
ters van harte feliciteren met hun verjaardag en hen een 
feestelijke dag toewensen en veel zegen voor het nieuwe 
levensjaar. En mogen zij en wij allen leven met het oog op de 
Meester gericht, want: ‘Hij is mijn Krachtbron, Hij is mijn 
Leven! ‘k Ben in mijzelf als het ledige vat, dat rustig wacht op 
de hand van de Meester die het gebruikt voor Zijn kostbare 
schat.’ (Uit: ‘Achter de Meester’ van N.C. Otgaar). 
Stagiaire. Zoals u hebt kunnen lezen in Contact heb ik sinds 1 
april een stagiaire, Maaike Glasbergen. Zij is al met mij mee 
geweest bij verschillende bezoekjes die ik in de wijk heb 
gedaan. Wellicht komen we ook nog bij u langs! Ik vind het 
erg bemoedigend dat er zo spontaan gereageerd wordt en u 
het geen probleem vindt dat Maaike mee komt met mij. 
Hartelijk dank voor uw vertrouwen. Komende zondag in de 
dienst van 9.00 uur in de Immanuëlkerk wordt Maaike aan 
de gemeente voorgesteld en zal zij een belofte afleggen van 
geheimhouding. U bent van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn en Maaike in ons midden te verwelkomen 
en kennis met haar te maken. 
Overlijden. In het vorige Contact stond nog dat mevr. 
Jannigje (Nan) Barnard-van Lopik een longontsteking had 
opgelopen en zij is op dinsdag 16 april op 84-jarige leeftijd 
door haar hemelse Vader thuisgeroepen. Zij woonde Spino-
zalaan 2a en was de vrouw van Arjo Barnard. Op woensdag 
24 april heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden, waarna de 
familie haar heeft begeleid naar Rhijnhof voor de crematie. 
Op de kaart staat een couplet uit een gedicht van Cobie 
Verheij-de Peuter dat Nan haar wens en gebed van de laat-
ste tijd verwoord: ‘Help mij Heer, met al mijn zorgen, zoveel 
vragen op mijn pad. Help mij op de weg naar morgen, maak 
mijn weg en paden glad.’ Tijdens de dienst is er gelezen uit 
Mattheüs 11 waar Jezus de bekende woorden uitspreekt: 
‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u 
rust geven voor uw ziel’. En dat is het wat Nan zocht en ge-
vonden heeft bij haar Heer, die haar heeft verwelkomd in 
zijn huis. Daar vertrouwde Nan op en dat was haar lijflied: ‘‘k 
Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’, wat we ook 
gezongen hebben tijdens de dienst. In de nacht van Stille 
zaterdag, wachtend op het ochtendgloren van de Opstan-
ding van onze Here Jezus Christus heeft de Here op 20 april 
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thuisgehaald Wim de Graaf, die op dat moment al een aantal 
dagen in het ziekenhuis verbleef. De dag voor zijn heengaan 
mocht Wim nog 74 jaar worden. Wim was de weduwnaar 
van Janneke de Graaf-Hoek en daarvoor van Coby de Graaf-
van Rhee en hij woonde in de Vlietstede. Op de kaart staat 
de tekst uit Psalm 91: 1-2 ‘Wie schuilt bij God de Allerhoog-
ste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. 
Ik getuig daarvan en zeg tegen de Here: ‘U bent mijn toe-
vlucht, bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik 
vertrouw alleen op U.’ Tijdens de afscheidsdienst stond 
Psalm 23 centraal, samen met een tekst uit de brieven van 
Petrus. Petrus schrijft vol overtuiging zijn brieven omdat 
Jezus hem zijn verloochening volledig vergeven heeft. We 
leven vanuit de hoop, want Jezus is opgestaan uit de dood 
en heeft de gelovigen het eeuwige leven beloofd. Niet nu, 
maar het ligt als een erfenis op ons te wachten in de hemel. 
Je geloof kan beproefd worden om het te zuiveren, zoals 
goud in het vuur. Maar de toekomst is zeker en die zeker-
heid geeft rust. Zelfs al moet ik door een donker dal gaan. De 
Herder van mijn leven is bij mij en gaat met mij mee door 
dat dal. En als we er doorheen zijn dan zien we Gods huis 
verschijnen, waar de Here zelf op ons staat te wachten. Wim 
had een sterk geloof en getuigde van zijn geloof. Wim mag 
nu door genade verblijven in het huis des Heren tot in lengte 
van dagen.  
 
Ouderenpastor 

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904,  
pastorsmits@gmail.com. 
Verjaardagen. Mevr. D. den Besten-van der Perk, Oegstgees-
terweg 90 BA, is op 25 april 84 jaar geworden. Van harte 
gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik wens u een gezegend 
levensjaar toe. Mevr. C. de Monye-leeuwenburg, Oude 
Vlietweg 50/k206 DS, is op 27 april jarig geweest. Zij is 89 
jaar geworden. Ik hoop dat God u een gezegend jaar zal 
schenken. Dhr. J. van den Eijkel, Smidstraat 33 EK, was op 30 
april jarig. Hij is 80 jaar geworden. Een goed en gezegend 
levensjaar toegewenst. Mevr. W. Ravensbergen-Krijgsman. 
Nolensstraat 2/k108,2221 CE Katwijk is op 2 mei 88 jaar 
geworden. Dhr. D. Wolthaus, Smidstraat 14 EL, is op 3 mei 
91 jaar geworden. Zo vitaal en helder. Mevr. H.J. Schaafsma-
Lindemulder, Overrijn7, 2223 ER Katwijk hoopt 10 mei 82 
jaar te worden. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik 
wens u de zegen van de Here toe in het komende levensjaar. 
We hebben Koningsdag mogen vieren. Ga het komende jaar 
met onze hemelse Koning, Christus.  
Meeleven, Graag wil ik uw meeleven vragen voor dhr. J. van 
Klaveren, Van Wijckersloothplein 1/kr. 202, 2341 BB Oegst-
geest. Dhr. Van Klaveren voelt dat zijn krachten zeer afne-
men. Hij getuigde tijdens het laatste bezoek van zijn diepe 
verbondenheid met Christus. Hij en zijn vrouw, J. van Klave-
ren-van Duivenbode, zijn een aantal maanden geleden sa-
men naar Oegstgeest gegaan. Zij hebben daar nog een hele 
goede tijd gehad. Toen ik hen bezocht vertelden zij over hun 
fijne gezin, hun rijke geloofsleven en ook was er dankbaar-
heid voor de plaats en verzorging in Wijckerslooth. Het leven 
kan zeker in hoge ouderdom snel veranderen. Ook de ge-
zondheid van mevr. Van Klaveren is heel broos. Laten we als 
gemeente biddend om hen en de kinderen heen staan. Met 
hartelijke groet, Kees Smits, ouderenpastor. 
 
 

Activiteiten 

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 
6. Twee jaar bidden voor India! Samen bidden voor de ver-
volgde kerk in India. Onze gebeden zullen hun uitwerking 
niet missen. De Here God gebruikt jouw gebeden om hen te 
ondersteunen. Bidt ook voor Nigeria, Pakistan, Noord-Korea, 
Syrië en Libië. Laten we samen onze knieën buigen in gebed 
in deze weken voor Pinksteren met kracht gesterkt te wor-
den in onze harten door de Heilige Geest, die zoals Jezus het 
zei, Zijn woorden in onze harten schrijft. Nogmaals noem ik 
de week van gebed. 30 mei t/m 8 juni, dagelijks van 19.00-
19.45 uur. Kom ook en bidt mee! 
 
Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, Burg. 
Meijboomstraat 2. De bidstonden gaan weer verder na de 
meivakantie. Alleen is er op donderdag 9 mei geen bidstond, 
vanwege het ophalen van een van onze kinderen. Daarna is 
er weer bidstond op iedere maandag- en donderdagoch-
tend. Heeft u al ontdekt hoe licht het is zo vroeg in de mor-
gen. Prachtig om vroeg uit de veren te komen en samen te 
bidden. Weet u welkom! Ds. Arenda Haasnoot 
 
Gebedspastoraat. Er is gelegenheid voor gebedspastoraat 
op vrijdag 10, 17 en 24 mei 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. 
 
Creaclub. In de maand mei komt de Creaclub weer twee 
keer samen op 14 en 28 mei. Van harte welkom! 
 
Inloopochtend. Op donderdag 16 mei is er weer een in-
loopochtend in de voorzaal van De Voorhof. Behoefte aan 
gezelligheid? Kom eens langs voor een kopje koffie en een 
praatje, een krantje of een spelletje. Tussen 9.30 en 11.30 
uur staat de deur open, ook voor u. 
 
Zangochtend. Op 4 juni vindt de laatste zangochtend voor 
senioren plaats in De Voorhof. Nadere details over het the-
ma en de aanvang van het programma komen volgende 
week. 
 
Groentje van de Commissie Duurzaam. Weet u dat milieu 
besparen ook vaak een financiële besparing oplevert? Dat 
maakt het misschien wel zo aantrekkelijk. Zo kun je bijvoor-
beeld het beste apparaten niet in de stand-by modus laten 
staan: stekker eruit bespaart geld en milieu. Lichten uitdoen 
als je niet in de kamer bent, wasdrogers zo weinig mogelijk 
gebruiken (probeer een wasrek), alleen wassen als de trom-
mel vol is, de slaapstandknop op pc en laptop, apparaten 
met milieuvriendelijk energielabel (A+++) ... Altijd een win-
win situatie. 
 

Contact nr. 16 is voor EEN WEEK. De kopij moet uiterlijk 
maandag 13 mei, 18.00 uur zijn aangeleverd! Contact nr. 17 
en 18 zijn voor TWEE WEKEN i.v.m. Hemelvaart en 
Pinksteren. Inleveren kopij nr. 17 uiterlijk 20 mei en nr. 18 
uiterlijk 3 juni, 18.00 uur. 
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