
Kerkdiensten 

 
Zondagsschool, ook voor groep 7&8. 
 
De Voorhof 
We lezen verder in het boek Exodus, met name het gedeelte 
over de strijd met Amalek (Exodus 17: 8-16), gevoerd door 
zowel de landmacht als de luchtmacht. 
 
Grote Kerk 
Strijd en lijden’. De apostel Paulus gebruikt drie voorbeelden 
om zijn geestelijke zoon Timotheüs te sterken. Hij vraagt 
hem na te denken over wat hij zegt. Een mooie oproep van 
de apostel, ook voor ons. We lezen 2 Timotheüs 2: 1-13. 
  
Vanmiddag een Stilleven viering; een samenkomst met ge-
beden, schriftlezingen, liederen en momenten van stilte. 
Geen preek dus, de hele viering is één doorlopend gebed, 
deze keer geïnspireerd door de schepping en de verwonde-
ring daarover. Bij het zingen, o.a. liederen uit de Taizé-
traditie, worden wij bijgestaan door zanggroep Tehillah o.l.v. 
Arenda Zwaan. Muzikale medewerking is er voorts van Han-
no van Ieperen, piano, Alma Sneijders, contrabas en Caroline 
Guijt, dwarsfluit. Teksten en gebeden worden gelezen door 
ds. Arenda Haasnoot en de leden van de voorbereidings-
commissie. Ter ondersteuning van uw gebeden kan er een 
kaarsje worden aangestoken, voor in de kerk. Bij de uitgang 
is er één collecte, voor de kerk. 
 
Immanuëlkerk 
In de Boeketdienst is het thema: 'Vruchtdragen'. Wachten is 
niet passief rondhangen maar is gespannen uitkijken naar 
wat beloofd is, naar wat komen gaat. De muziek wordt ver-
zorgd door Marc van Starkenburg & band. Koffie, thee en 
limonade staan vanaf 16.30 uur klaar. Vanmiddag is er Kids 
Mission. 
 
 

 

 

 

 
Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk. 
 
Grote Kerk 
Vanmiddag Openbaring 20. 
 
Immanuëlkerk 
Na de vroege morgendienst is er koffiedrinken in de boven-
zaal, na de late dienst in de hal. 
 
Vanmiddag wordt iedereen weer uitgenodigd om de gezins-
dienst voor mensen met een beperking en belangstellenden 
bij te wonen. De muzikale medewerking wordt verleend 
door mannenzanggroep Sion uit Katwijk. Na afloop van de 
dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie(thee) of een frisdrankje. U komt 
toch ook? Wij hopen u heel graag te ontmoeten. 
 

 
 
 
 

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  
Stilleven viering 

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 

Zondag 26 mei 2019 – Voorbereiding Heilig Avondmaal 

De Voorhof  
Jeugddienst Royal Rock 

09.30  Ds. A. Haasnoot en  
Joska van Zuijlen  

Grote Kerk  09.30 Ds. J.W. Korpelshoek, 
Katwijk a/d Rijn 

Grote Kerk  
Studiedienst 

17.00 Ds. M. Zandbergen, 
Aalsmeer 

Immanuëlkerk 09.00 Ds. P.J. van der Ende 

Immanuëlkerk 
Doopdienst 

10.30 Ds. P.J. van der Ende 

Immanuëlkerk  
Philadelphia dienst 

15.00 Ds. P.J. van der Ende 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat.  
3. Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond. 

Woensdag 29 mei 2019 - Avondgebed 

Grote Kerk  19.30 Ds. P.J. van der Ende 

Collecte: 50% Kerk, 50% Diaconie 
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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 12 
mei gegaan naar: mevr. J. Heemskerk-de Mooij, Duizend-
schoon 61; dhr. G. van de Water, Kanaalstraat 72; mevr. J.C. 
van Amerom-Vahrmeijer, Korte Vaart 3; fam. C.W.P. Fran-
ken-Vliegenthart, Paulus Potterstraat 14; dhr. A. Kiers, Ie-
penlaan 11. 
 
Gelegenheid tot dopen. 26 mei ds. P.J. van der Ende, Im-
manuëlkerk; 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. 19 mei, 09.00 uur: Lisa de 
Boer, Carmen Star, Marja Knipscheer. 10.30 uur: Marijke 
Roijers en Paulien Noort  
 

Vacatures komend seizoen. Een groot deel van de 
leiding is gelukkig rond, maar om alles volledig te kun-
nen laten draaien en zodat we niemand moeten te-
leurstellen hebben we toch nog een aantal vacatures: 
Activiteiten voor jongeren: 

- Leidinggeven aan tienerclubs 

- Zondagsschool 

- Huiscatechisatie 

- Leiding jeugdclubs 
Bestuurlijke taken: 

- Jeugdouderling en leden voor de taakgroep jeugd 

- Bestuur jeugdclubs 
Overige activiteiten: 

- Zomermarkt 
Spreekt één van bovenstaande vacatures u aan? Neem dan 
contact op met Ellen van Delft, ellenvdelft@hotmail.com of 
0622878008. 
 
Van de diaconie 

Avondmaal aan huis. Op 2 juni wordt het Heilig Avondmaal 
gevierd in alle diensten. Voor Avondmaal aan huis kan con-
tact opgenomen worden met de scriba van de wijk waar u 
toe behoort. 
 
Collecte. Op zondag 2 juni wordt het Heilig Avondmaal ge-
vierd waarbij de collecte bedoeld is voor het vullen van va-

kantietasjes voor kinderen die niet op vakantie kunnen. 
Denk hierbij aan kinderen uit het AZC en de Voedselbank. Als 
Diaconie willen wij die kinderen het gevoel geven dat ze niet 
worden vergeten, door een rugtas met passende spelletjes 
en spullen voor hen in te kopen passend bij hun leeftijd. 
Misschien een keer zwemmen in het nieuwe zwembad, of 
een andere actie. We denken 100 tasjes te vullen en vragen 
u daaraan mee te helpen door geld te geven, zodat ze alle-
maal eenzelfde tasje met inhoud krijgen, waarbij we wel 
rekening houden met het verschil tussen jongens en meisjes. 
Wij wachten in spanning af wat het resultaat zal worden.  
 
Bericht vanuit de kerkenraad 

De Kleine kerkenraad zal op donderdag 16 mei weer verga-
deren en daaruit dus geen nieuws. Wel maak ik iedereen 
graag attent op de gemeentevergadering van 22 mei. Na het 
Avondgebed zal dan de Gemeentevergadering in De Voorhof 
gehouden worden. Aanvang van de vergadering dus om 
ongeveer 20.15 uur, koffie en thee vanaf 20.00 uur. Naast de 
jaarrekeningen van Zending, Diaconie en Kerk zal er dan 
gesproken worden over het voorgenomen verkooptraject 
van de Maranathakerk en de manier waarop we tot aanpas-
singen willen komen om de Immanuëlkerk ‘toekomstbe-
stendig’ te maken. Helaas zal het boekje met daarin de 
agenda, het verslag van de laatste Gemeentevergadering en 
de jaarrekeningen door onvoorziene omstandigheden pas 
komende zondag in de kerken kunnen liggen, mijn excuses 
voor deze late berichtgeving! Eventuele vragen over de jaar-
rekeningen kunnen nu uiterlijk op de Gemeentevergadering 
zelf worden gesteld. Na afloop van deze Gemeentevergade-
ring zal de Grote kerkenraad samenkomen om de jaarreke-
ningen zo mogelijk goed te keuren en eventuele andere 
besluiten te nemen. Besluiten kunnen echter alleen geno-
men worden als er voldoende (de helft plus 1) ambtsdragers 
aanwezig zijn. Daarom bij deze een oproep aan de ambts-
dragers om deze vergadering bij te wonen, zodat er ook 
daadwerkelijk besluiten kunnen worden genomen. Bram 
Breebaart, scriba 
 
Berichten uit de wijken 

 
Wijk Westerhaghe & De Hoek 

Predikant vacant. Tijdelijk crisispastoraat Mevr. Marianne 
Pompert, tel.: 06-28149719, pompertmarianne@gmail.com 
Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815,  
elderingg@gmail.com. 
Verjaardagen. Op zondag 19 mei is dhr. S. van Klaveren, 
Boslaan 28 TW, jarig. Hij hoopt dan 87 jaar te worden. Op 
maandag 20 mei hoopt dhr. K. Heemskerk, Langevaart 67 
GB, de leeftijd van 80 jaar te bereiken. Beiden van harte 
gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst.  
Huwelijksjubileum. Op maandag 20 mei hopen dhr. A. Jon-
kers en mevr. W. Jonkers-van Delft, Waterkers 24 DN, te 
herdenken dat ze 50 jaar geleden elkaar het ja-woord gaven. 
Van harte gefeliciteerd en nog veel goede jaren in elkaars 
gezelschap gewenst. Gert Eldering. 
Wij leven mee met: Andrea van Egmond. Duizendschoon 37. 
Zij heeft het slechte bericht gekregen dat er borstkanker is 
vastgesteld. Binnenkort zal ze meer te horen krijgen over 
een komende operatie, waarbij haar borst verwijderd zal 
worden. Spannende tijden voor Andrea en haar man Arie, 
die net (bijna) is hersteld van zijn zware schouderoperatie. 

Donderdag 30 mei 2019 - Hemelvaartsdag 

Immanuëlkerk 09.30 Ds. A. Meek 

Collecte: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en Toerus-
ting. 3. Taakgroep Jeugd en Jongeren 

Vrijdag 31 mei 2019  
19.00 uur 

Weeksluiting Vlietstede  
Ds. A. Haasnoot 
Viering Heilig Avondmaal 

mailto:kb@pknrijnsburg.nl
mailto:ellenvdelft@hotmail.com
mailto:pompertmarianne@gmail.com
http://gmail.com/


Ze putten beiden kracht uit de woorden van Psalm 121. 
Mevr. N. Souverijn-Noteboom, De Waal 34. Zij is weer thuis-
gekomen uit het ziekenhuis. We wensen haar toe dat ze 
weer goed mag opknappen. Marianne Pompert. 
 
Wijk Centrum & Oost 

Ds. A. Haasnoot, tel. 06-30777022; 
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; Twitter: arendahaasnoot.  
Scriba: Marian van Klaveren, tel. 06-27895766,  
Jubileum. Op zaterdag 25 mei hopen br. P.E Boekee en zr. 
J.A Boekee-Parmentier, Van der Koddestraat 18 JC, hun 40-
jarig huwelijksjubileum te behalen. Wij feliciteren hen van 
harte en bidden hen nog een lang huwelijk in alle gezond-
heid toe! 
Verjaardag. Op dinsdag 21 mei hoopt br. A van den Eijkel, 
Moleneind 10 HA, de mooie leeftijd van 83 jaar te bereiken. 
Wij feliciteren hem van harte en bidden hem Gods onmisba-
re zegen toe.  
Overlijden Hans de Mooij. Op dinsdag 30 april is Johan Jan 
de Mooij (Hans) overleden, in de leeftijd van 59 jaar. Hans 
de Mooij was de echtgenoot van Nel de Mooij-van Delft, 
woonachtig Oegstgeesterweg 214. Hij is heel plotseling over-
leden aan een hartstilstand. Zaterdag 4 mei, op dodenher-
denkingsdag, is hij begraven. Hij laat zijn vrouw, zijn twee 
dochters met hun gezinnen en zijn familie in verdriet achter. 
Wij dragen hen op in onze gebeden. Boven de rouwkaart 
staat het gedicht: 
‘Samen gelachen, samen gehuild 
Samen genoten van het leven 
Samen gevochten voor het leven 
Wij blijven hier 
Jij gaat naar daar 
En daar is niet zo ver van hier 
We spreken af, ik weet niet waar 
En daar ontmoeten wij elkaar.’ 
We hebben Hans de Mooij herdacht door te luisteren naar 
‘Heer, ik kom tot U neem mijn hart verander mij’ (Opw. 488). 
Overlijden Theo Zandbergen. Op zondagmiddag 12 mei, op 
moederdag, is overleden br. Teunis Frederik Zandbergen, 
echtgenoot van zr. Sijtje Zandbergen-de Koning, woonachtig 
Kanaalpad ZO 1. Theo is 76 jaar geworden. Theo was een 
echte paardenliefhebber. Zo lang mogelijk heeft hij eigen 
paarden gehad en was daar samen met zijn vrouw erg actief 
mee. Enkele jaren geleden is bij Theo kanker geconstateerd, 
maar daar is hij goed doorheen gekomen. De laatste maan-
den kreeg hij echter zoveel klachten dat zijn lichamelijke 
conditie in snel tempo achteruitging. Hij moest opgenomen 
worden in het Alrijne Leiderdorp. Van daaruit kon hij niet 
meer naar huis, maar hij zou verpleegd worden in verzor-
gingstehuis Leythenrode. Daar is hij een krappe week ge-
weest. Hij is daar ontslapen. Aanstaande donderdagavond 
16 mei is er gelegenheid tot condoleren van 19.00-20.00 uur 
in de Laatste Eer. Op vrijdagmiddag 17 mei zal de afscheids-
dienst plaatsvinden in de Immanuëlkerk om 14.00 uur, aan-
sluitend zal hij begraven worden. Wij gedenken zijn vrouw, 
kinderen, kleinkinderen en allen voor wie hij dierbaar is in 
onze gebeden.  
Gebed en meeleven 
Zr. Jo Lindhout-Korbee, verblijft nog steeds in de Wilbert, 
afdeling Mimosa, kr. 64. Op 17 maart is haar man Jan Lind-
hout overleden in de Wilbert, zij verbleven daar samen. Jo is 
daar nog steeds om te herstellen en heeft nog steeds heel 
veel pijn. Helaas gaat het herstel nauwelijks vooruit. Op de 

foto’s is weinig verbetering te zien, maar een scan biedt ook 
geen verheldering. De artsen denken aan een beknelde ze-
nuw en verwijzen haar naar de pijnpoli. Gelukkig mag ze tot 
half juli in de Wilbert blijven. Dat geeft haar wel rust, zeker 
vanwege al die pijn. Laten we bidden voor haar dat de pijn 
zal vermindering en er goede verzorging en opvang mogelijk 
blijft in haar situatie. Ook leven we mee met Johan en Yvon-
ne Vink, Magdalena Moonsstraat 5, 2313 ZA Leiden. Yvonne 
gaat gebukt onder een hernia, waardoor ze veel pijn heeft. 
Johan is inmiddels op zeer hoge leeftijd en gaat achteruit. 
Yvonne doet veel in zijn verzorging, dus zij zitten in een zwa-
re situatie. Graag uw meeleven en gebed ook voor hen bei-
den. Bemoedigende groet, ds. Arenda Haasnoot en uiteraard 
ook namens mijn man, ds. Jeroen Tiggelman, en de kin-
deren.  
 
Wijk Frederiksoord & De Bloem 

Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, ds.meek@pknrijnsburg.nl 
Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,  
gerardnoort@solcon.nl 
Medeleven. Dhr. Leen Ravensbergen, Schaapherdershoek 1 
AC, maar nu revaliderend in Revitel Leiden, kr. 931, gaat 
goed vooruit. Hij oefent zijn spieren weer om te kunnen 
gaan lopen en het slikken gaat ook steeds beter, zodat hij 
weer gewoon voedsel mag eten. Dan kan hij ook naar de 
gezamenlijke eetkamer. Zo wordt hij mobieler en vrijer. Juist 
de vrijheid leer je te waarderen in je beperkingen. Dhr. Sam 
de Best, J. Frisoplantsoen 7 VS, moest weer onverwacht naar 
het ziekenhuis vanwege benauwdheid. Het is halen en bren-
gen met hem. Het is bijzonder, dat hij in tussenpozen nog zo 
zelfstandig thuis kan zijn en op het oog zijn leven, zij het 
begrensd, kan leven. De hem gegeven ruimte weet hij nog te 
benutten. 
Huwelijksviering. Op woensdag 22 mei trouwen Dennis 
Verhoog en Vera de Mooij met elkaar. De kerkelijke bevesti-
ging van dat huwelijk vindt om 16.00 uur plaats in de Grote 
Kerk. Vera en Dennis wonen Eikenlaan 22 XX. In De Voorhof 
is na de dienst de receptie. De broer van Vera, Erik de Mooij, 
zal de dienst muzikaal begeleiden, samen met andere muzi-
kanten. We wensen Dennis en Vera een prachtige en zegen-
rijke toekomst toe samen. 
Jarige. Op 17 mei wordt mevr. P. van der Vijver, Rijnsbur-
gerweg 72, 2341 AB Oegstgeest, 83 jaar. Wij wensen haar 
een gezegend en mooi nieuw levensjaar toe. Moge God haar 
in haar ouderdom dragen. 
Huwelijksjubileum. Op donderdag 23 mei mag het echtpaar 
van Delft–de Wijer, Oegstgeesterweg 80 BA, gedenken en 
vieren, dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Mevr. Van Delft is bij 
ons beter bekend als Teuntje, een alom bekende persoon-
lijkheid in Rijnsburg vanwege haar vele publieke functies en 
columns in de Rijnsburger. We wensen hen samen nog heel 
veel gelukkige en dienstbare jaren toe, in liefde, geluk en 
voorspoed. Met vriendelijke groet, ds. Albert Meek, 
 
Wijk Oude Hart Noord 

Ds. P.J. van der Ende, tel (071)5328161, 
ds.vanderende@pknrijnsburg.nl 
Scriba: M. Ravensbergen-Mooten, tel. (071)4024911, 
m.ravensbergen@gmail.com  
Wel en wee: Dankbaar zijn we voor br. Marius van der Heul, 
Petr. van Saxenstraat 51 LS, die na een heupoperatie weer 
vrij snel naar huis mocht, en met wie het steeds beter gaat. 
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In de wijkraadsvergadering hebben we gesproken over zie-
kenzalving. Een fijn gesprek waarin ervaringen en allerlei 
vragen aan bod kwamen. Het verlangen werd uitgesproken 
hier meer aandacht aan te geven en voor te vragen, wordt 
dus nog vervolgd. Ook spraken we over 'personele aangele-
genheden': mensen die zullen aftreden, maar ook een aantal 
dat heeft aangegeven een taak of ambt op zich te willen 
nemen, waar we uiteraard heel dankbaar voor zijn. Ook dat 
wordt nog vervolgd. Graag deel ik ook met u een paar verzen 
van Psalm 36: 6 en 8: ‘HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 
tot in de wolken reikt uw trouw. Hoe kostbaar is uw liefde, 
God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen.’ 
Dat was het voor deze keer. Een hartelijke groet en graag tot 
ziens, in de kerk, onderweg, in de pastorie of thuis! Ds. Pie-
ter 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 
Buurtavond. Afgelopen week zijn de eerste buurtavonden 
geweest. Een bij de fam. Hoiting, F. Versterstraat, en een bij 
fam. Korts, Kleipettenlaan. Beide avonden waren prachtige 
avonden waar verschillende gemeenteleden elkaar beter 
leerde kennen. Dit doordat mensen zichzelf aan elkaar voor-
stelden en hierbij vertelden wat hun relatie is met het chris-
telijke geloof. Dit waren verhalen met mooie getuigenissen 
van hoe God kan werken. Soms door alle moeite heen. Sa-
men is nagedacht over de zorg van God voor ons en hoe wij 
daar in mee doen aan de hand van Psalm 146. Verder is 
verteld waar de wijkraad van de Wijk Kleipetten mee bezig 
is. Na afloop waren er veel positieve reacties. Op beide 
avonden waren rond de 15 mensen aanwezig. Deze week 
zijn drie andere buurtavonden ingepland en volgende week 
staan er ook nog twee op de agenda. Vanwege de vele aan-
meldingen worden er de komende tijd meer buurtavonden 
ingepland. Mocht u zich ook willen aanmelden, laat dit we-
ten door een email te sturen naar wilcokorts@gmail.com of 
gerbenbremmer@outlook.com, te bellen naar mijn tele-
foonnummer of door langs te gaan bij Wilco en Jose Korts, 
Kleipettenlaan 120. 
Grip op de knip. Als Aad van der Hout spreekt over ‘Grip op 
de knip’ wordt zichtbaar dat hij hier zeer gepassioneerd over 
is. Als hij verder vertelt wordt duidelijk waarom. ‘Grip op de 
knip’ is een vrijwilligersorganisatie in Katwijk, Rijnsburg en 
Valkenburg die mensen geheel gratis helpen bij het oppak-
ken van financiële problemen of schulden. Grip op de Knip 
Katwijk is opgericht door een aantal kerken binnen de ge-
meente Katwijk. De schuldhulpmaatjes zijn hierin getraind 
en komen bij de mensen thuis om hen te helpen. Deze fi-
nanciële problemen ontstaan vaak bij bepaalde ingrijpende 
levensgebeurtenissen zoals een overlijden of het verliezen 
van een baan, maar kunnen ook andere redenen hebben. In 
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn totaal 4.000 huishou-
dens die in de gevarenzone zitten waarbij risicovolle schul-
den kunnen ontstaan. Deze schulden hebben vaak (grote) 
invloed op deze huishoudens. Grip op de knip helpt onge-
veer 100 huishoudens en de gemeente Katwijk zo’n 200 
huishoudens. Het is Aad van der Hout zijn verlangen dat 
meer huishoudens geholpen kunnen worden, ongeacht hun 
levensovertuiging of afkomst. Voor meer informatie kunt de 
website bezoeken www.gripopdeknipkatwijk.nl. We danken 

God voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het goede in 
ons dorp.  
Musje. Geloven in God lijkt soms op het geloven van de zon. 
Soms zie je Hem niet, maar weet je dat Hij er wel is en voel 
je Zijn warmte. Gerben Bremmer. 
 
Ouderenpastor 

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, tel. (071)7113234;  
trdegraaf@hotmail.com 
Jarigen. Op 22 mei hoopt mevr. C. van Duijn-van Zuijlen, 
Klaproos 17 WZ, haar 84ste verjaardag te vieren. En op 23 
mei hoopt mevr. L. van Duivenvoorde–van Duijn, Tulpen-
straat 64 GX, haar 83ste verjaardag te vieren. Wij wensen 
deze beide zusters een plezierige verjaardag toe en Gods 
zegen voor het nieuwe levensjaar. Mag het citaat uit het 
volgende gedicht hen goede moed geven voor een hoopvol-
le tijd dit komende jaar: ‘Verblijdt u in de Here, nu en te 
allen tijd; zegt Hem al uw begeren, Hij hoort, Hij is nabij! 
Laten dan niet de zorgen, verdriet en angst en pijn, uw blijd-
schap roven – morgen zal alles anders zijn!’ (Uit: ‘Hunkerend 
van verlangen’ van L.M. Vreugdenhil). 
Medeleven en gebed. Een spannende tijd is het geweest 
voor fam. Van Delft, want mevr. Lyda van Delft, Tulpenstraat 
62 GX, heeft meer dan een week in het ziekenhuis gelegen. 
Ze was al onder controle vanwege hartproblemen en be-
handeld. Maar nu kreeg ze het ineens heel benauwd. Onder-
tussen is ze weer thuis met een nieuwe hartklep en een 
andere die is hersteld. Langs het randje van de dood is ze 
gegaan maar de Here heeft haar leven gespaard. We wensen 
haar en haar familie veel sterkte toe en een voorspoedig 
verder herstel. Mevr. M.L. van den Oever-van der Haak heeft 
een aantal weken in het ziekenhuis gelegen, waar ze de 
bacterie in haar bloedbaan met antibiotica redelijk onder 
controle hebben gekregen, maar de functie van de vitale 
organen is niet erg goed. Toch is ze nu overgegaan naar 
Revitel in Leiden in de hoop dat ze beter zal worden. We 
wensen haar en haar familie veel sterkte voor de komende 
tijd. Mevr. Van Egmond-van Starkenburg verblijft nog steeds 
voor revalidatie in Lisse. Het gaat met haar gebroken arm 
steeds beter, maar ze blijft duizelig en mag niets zonder 
rolstoel of rollator ondernemen, om te voorkomen dat ze 
weer zou vallen. Ze vindt het lastig dat ze zo afhankelijk is, 
maar legt zich erbij neer en probeert er het beste van te 
maken. We wensen haar en haar familie goede moed. Mag 
Psalm 36 hen tot moed en troost zijn: ‘Hoe kostbaar is uw 
liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de men-
sen, … want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien 
wij licht.’ (Vers 8 en 10) Pastor Rixt de Graaf. 
 
Ouderenpastor 

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904,  
pastorsmits@gmail.com. 
Verjaardagen. Mevr. L. van Egmond-Schuitemaker, 
Smidstraat 29 EK, hoopt 16 mei 80 jaar te worden. Van harte 
gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik wens u een gezegend 
levensjaar toe. Mevr. B. de Mooij-de Koning, Abdijlaan 1 EA, 
hoopt 17 mei 87 jaar te worden. Een hartelijke felicitatie en 
een fijne verjaardag toegewenst. Dhr. K. Schaafsma, Pr. 
Bernhardlaan 4 VM, hoopt 18 mei 82 jaar te worden. Een 
hartelijke felicitatie en Gods zegen toegewenst in het nieu-
we levensjaar. Mevr. Schoneveld-Sosef, Abdijlaan 57 EB, 
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hoopt 18 mei 86 jaar te worden. Ook u van harte gefelici-
teerd en een gezegend levensjaar toegewenst. 
Meeleven. Graag wil ik uw meeleven vragen voor dhr. J. van 
Klaveren, Van Wijckersloothplein 1/kr. 202, 2341 BB Oegst-
geest. Dhr. Van Klaveren is nog steeds heel zwak. Een kaartje 
ervaart hij als heel fijn. 
Bezoekwerk. In de loop van de maanden heb ik steeds meer 
mensen mogen ontmoeten. De hartelijkheid en openheid in 
Rijnsburg maken mijn taak erg plezierig. Ik ben ongeveer 
halverwege mijn bezoeklijst. Er kunnen situaties zijn dat er 
dringend behoefte is aan een bezoek. Ik stel het bijzonder op 
prijs als u dat aangeeft. Dan kom ik zo snel mogelijk. Als 
gemeenteleden merken dat hun ouders of anderen in de 
gemeente aandacht nodig hebben. Opnieuw: Stel mij op de 
hoogte! Ik kom graag. Met hartelijke groet, Kees Smits, ou-
derenpastor.  
 
Activiteiten 

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 
6. Spannende dagen naar Hemelvaart en Pinksteren. Vieren 
dat Jezus plaats nam op de Hemelse troon, hogepriester in 
het hemelse heiligdom, voor zijn kinderen biddend en plei-
tend. En zoals Hij zijn discipelen leerde bidden en stimuleer-
de te blijven bidden en niet ophouden geldt dat zeker ook 
voor ons. Zie jij ook vol spanning uit naar de 10 dagen bid-
den tussen Hemelvaart en Pinksteren. Leren luisteren naar 
wat Hij ons te binnen brengt, blijven in Hem en het Woord 
dat de Trooster in onze harten schrijft. Zouden er net als 
toen ook 120 bidders zijn in De Voorhof. Dat zal mooi zijn! 
We zien naar je uit! 
 
Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur. Op don-
derdag 16 en 23 mei, en maandag 20 en 27 mei zijn er weer 
bidstonden in de werkruimte Burg. Meijboomstraat 2. We 
bidden voor de zieken in de gemeente en diverse urgente 
situaties ver weg en dichtbij. Zoals bezongen wordt in Ge-
zang 452: 1: ‘O neem het aan! Gij laat geen bidder staan’. 
Iedere bidder is welkom bij Hem en bij ons. Ds. Arenda 
Haasnoot 
 
Gebedspastoraat. Er is gelegenheid voor gebedspastoraat 
op vrijdag 17 en 24 mei rond 9.30, 10.30 en van 11.30-12.15 
uur, Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte ds. Haas-
noot). 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. Uiteraard 
desgewenst. Informatie en opgave: 06-3077 7022. 
 
Zomermarkt. Voor het derde jaar op rij wordt namens de 
kerk een zomermarkt georganiseerd. Dit jaar is de zomer-
markt op zaterdag 25 mei van 9.00 tot 14.00 uur.  
De opbrengsten van de zomermarkt gaan dit jaar naar Stich-
ting Labourward. Deze stichting heeft het doel om de zorg 
rondom zwangerschap en de bevallingen het Central Hospi-
tal in Tamale en het Yendi Hospital in Yendi (Noord Ghana) 
te ondersteunen, verbeteren en veiliger te maken. Rosita 
Varkevisser heeft in de vorige editie van Licht een verslag 
gedaan van haar belevenissen in Ghana. Indien u meer wilt 
lezen over de stichting kunt ook kijken op www.stichting 
labourward.nl. Als het doel in het teken van kinderen staat, 
kunnen wij niet achterblijven. Dit jaar hebben we er dus 
voor gekozen om de Zomermarkt te organiseren op het 
schoolplein van de Wilhelminaschool. Dit is voor kinderen 

een veilige omgeving omdat het hele terrein slechts door 1 
hek te bereiken is. Ze kunnen dus heerlijk spelen. Dit jaar 
wordt er zelfs een speciaal kinderplein ingericht met diverse 
spellen. Ze zijn dus van harte welkom. Naast de kramen die 
er ieder jaar zijn zoals 't Baken uit Katwijk, een hamburger-
kraam en een grote bloemen- en plantenverkoop staat de 
zomermarkt dit jaar ook in het teken van kinderen. We wil-
len graag kramen waar we tweedehands kinderboeken, -
kleding en -speelgoed aan kunnen bieden. Hiervoor zijn uw 
donaties erg belangrijk. Naast de kramen met diverse artike-
len hebben we ook een kraam met fruit en een koffiehoek 
met heerlijke boterkoek en cake. Voor de inwendige mens 
wordt dus zeker gezorgd. Het enveloppenspel kan ook zeker 
niet ontbreken. Voor een kleine bijdrage mag u een envelop 
trekken en wellicht heeft u het geluk dat u ook (direct!) een 
prijs mee naar huis mag nemen. 
Wij zijn nog op zoek naar kinderkleding (schoongewassen en 
heel); kinderspeelgoed (heel, schoon en compleet); boeken 
(kinderboeken, stripboeken of vrij recent verschenen boe-
ken); artikelen die er als nieuw uitzien en een tweede kans 
verdienen om te verkopen. Scheelt u een dag op een kleedje 
zitten en de opbrengsten gaan naar een goed doel! Heeft u 
dit voor ons? Kom ze dan brengen naar het oude magazijn 
van Garage Dijksman aan de Oude Vlietweg op zaterdag 18 
mei van 10.00 - 12.00 uur. 
Tot dan! 
 
Creaclub. De Creaclub komt samen op 28 mei. Van harte 
welkom! 
 
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. In de zoektocht naar 
hoe het leven duurzamer kan stuitte ik op wasbare watten-
schijfjes. Zeker een aanrader voor wie regelmatig watten-
schijfjes gebruikt (meestal voor gezichtsreiniging). Er zijn 
bijvoorbeeld eco-vriendelijke reinigingsdoekjes van Lamazu-
na te verkrijgen, zeker tot 300 x herbruikbaar. Degelijk en 
duurzaam, gewoon mee-wasbaar. Als je op onderzoek uit-
gaat blijken er nog meer alternatieven te zijn. 
 
De Verdiepingsconferentie organiseert 14 september de 
conferentie ‘God verstaan’. Een leven dat verlangt naar een 
omgang met God vraagt dat we soms pas op de plaats ma-
ken, even stil staan en in stilte ervaren. Welke moeite neem 
jij om de omgang met God te verdiepen? En hoe onder-
scheid jij de gedachtes, gevoelens en emoties die daarbij 
beleefd worden? Tijdens de verdiepingsconferentie zullen 
we op zoek gaan hoe we Gods betrokkenheid op ons leven 
meer kunnen begrijpen en hoe we deze kunnen verdiepen. 
Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens zijn lezing ons hierin verder op 
weg helpen. In het middaggedeelte diepen we dit thema 
verder met elkaar uit in aansprekende workshops. Er is keu-
ze uit de volgende 4 workshops: Blijf in Mij - Bijbelstudie 
Johannes 15, Wandelen met God - een stiltewandeling, 
Geestelijke strijd, Woorden van God – creatieve workshop. 
Medewerking wordt verleend door o.a. ds. R.W. de Koeijer, 
Sjors van der Kraan, Arida Nederveen, ds. G.M. van Meijeren 
en Lennard van Prooijen (muziek). De Verdiepingsconferen-
tie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gele-



genheid om in contact. Dus kom naar Hoeve de Beek, Brink-
kanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg, van 10.00-17.00 uur. 
Deze conferentie bieden wij bij aanmelding korting! Kijk voor 
meer informatie en aanmelding op de website: www.ver 
diepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/ 
Verdiepingsconferentie.  
 

Contact nr. 17 en 18 zijn elk 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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