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De hitte komt ons tegemoet in deze zomerse periode. Genieten van zon, strand en zee en wat extra 
zonnebrandcrème staat de meeste mensen te wachten.  Maar in deze nieuwsbrief komt u ook andere 
voorbeelden tegen, want niet iedereen is blij met alle dagen zon of de wetenschap dat hun kinderen 
en kleinkinderen voor een langere periode niet meer op bezoek zullen komen. Wat mag u allemaal in 
deze nieuwsbrief verwachten? 
• Een beschrijving van het project van Hands & Feet, dat centraal staat in de OPENLUCHTDIENST van 

11 augustus a.s.; 
• Hoe was het bezoek aan Nieuw Hyde Park; 
• Wat er allemaal gebeurd is met de vakantietasjes; 
• Wat mag u van het felicitatieteam verwachten? 

 
Thema Openluchtdienst 
Op 11 augustus a.s. is er weer de bekende OPENLUCHTDIENST op 
het Koomansplein waar de tribunes weer gevuld zullen zijn en het 
grote aantal stoelen om met elkaar te zingen, te bidden en 
gemeente van God te zijn. Daar wordt het Woord gebracht, zouden 
de ouderen onder ons zeggen, maar het is meer. Het is een uniek 
gebeuren om zo met elkaar tot eer van God Hem zichtbaar te 
maken in wie wij zijn en in wat wij doen en zeggen en denken. 
Tijdens deze samenkomst wordt er dit jaar gecollecteerd voor een 
speciaal project van Hands&Feet waarover u hier meer te lezen 
krijgt.  Het thema is: De polikliniek Levenslicht. In de eigen taal is dat Jeevan Jyot Dispensary, wat heel 
exotisch klinkt, maar wat er minder exotisch uit ziet. 
 

Het is een initiatief van de Christelijke ASHRAM in Dhandhuka 
waar twee nonnen met medische ervaring voor mensen uit de 
omgeving tegen kostprijs (±0,80 euro) van medicijnen en 
verbandmiddelen, hén helpen die in een staatsziekenhuis 
vanwege de hoge kosten niet geholpen kunnen worden. De 
patiënten betalen niets voor het bezoek aan dit “hospitaal” 
terwijl een bezoek aan het staatsziekenhuis gauw 40 euro 
kost. Omgerekend is dat 2000-3000 roepies.  
Naast de twee zusters zijn er nog twee zusters die assisteren 
bij het verzorgen van de vele patiënten met 
huidaandoeningen (door het lopen op blote voeten), 

botbreuken, psoriasis, eczeem, ringworm, brandblaren enz.  
 
Het “hospitaal” staat bekend om zijn zelfgemaakte 
hoestdrank waarvoor veel mensen komen die last 
hebben van hardnekkige hoestbuien. Ook is alles 
hygiënischer dan in de ziekenhuizen in de omgeving, 
omdat alles na elke patiënt met handalcohol wordt 
ontsmet.De zusters krijgen een klein bedrag voor eten 
en hun eigen verzorging dat door de ASHRAM wordt 
betaald, maar er is geen geld voor het onderhoud van 
het “hospitaal” en daar willen wij graag verandering in 
brengen.   
Bij een grote opknapbeurt kan er o.a. buiten een 
veranda worden gemaakt waar de kinderen in de 



middag hun huiswerk kunnen maken terwijl zij beschermd zijn tegen de moessonregens of de hete zon 
(overdag 45◦C) en heeft het gebouw dus gelijk de functie van een soort gemeenschapshuis. Jaarlijks 
komen er ruim 6500 mensen om hulp vragen en die willen we toch niet zonder deze bijzondere hulp 
laten voortleven? 
Daarnaast is het een diaconaal project van verschillende kerken uit Katwijk aan Zee, Katwijk a/d Rijn, 
Valkenburg en de PGR-gemeente te Rijnsburg. Samen hopen we totaal meer dan 5000 euro op te halen 
om het “hospitaal” voor de komende jaren op te knappen en aan te passen. Wordt het voor de mensen 
daar ook een FEESTWEEK? 
 
Het bezoek aan Nieuw Hydepark in maart jl. Verslag van een liefdevolle vakantieweek in het Nieuw 
Hydepark (Roosevelthuis) 
Zaterdag 9 maart 2019 was het zo ver, er vertrokken 80 mensen 48 gasten (ouderen en mensen met 
een beperking) en 32 vrijwilligers naar Doorn voor een fijne vakantieweek met elkaar. De aankomst 
begon met regen, heel veel regen. Maar dat mocht de pret niet drukken. We begonnen met een rustige 
zaterdag waar we elkaar leerden kennen en waar wat werd verteld over het project in Oost-Europa 
waar we geld voor inzamelden. Op zondag hadden we een bijbelquiz door het gebouw en ’s avonds 
een zingend gelovendienst die geleid werd door Ds. v.d. Ende. Het thema van de dagopening, 
dagsluiting en diensten was ‘stap voor stap Jezus volgen naar Jeruzalem’. Ds. v.d. Ende nam het eerste 
deel van de week voor zijn rekening en Ds. Meek het tweede deel. Op maandag werd er bingo gespeeld 
en kwam er ’s avonds een toneelgroep uit Wassenaar optreden. Dinsdag was ons uitstapje we gingen 
pannenkoeken eten in restaurant Klein Zwitserland. Wat een feest het was droog deze dag dus we 
konden eindelijk een frisse neus halen. Wat hebben we genoten van deze dag. ’s Avonds kwam Lotte 
van ’t Huller-End van alles vertellen over de Veluwe. Door middel van schilderijen en muziekjes werden 
we helemaal in het verhaal meegenomen. Woensdag was een drukke dag. De gasten werden verrast 
door bezoek van familie, door een kinderkoor dat kwam zingen en konden we lekker smullen van 
versgebakken poffertjes. ’s Avonds hadden we een heuse bonte avond waar ook de voetjes van de 
vloer gingen en waar een polonaise niet mocht ontbreken. Wat een TOP dag. Donderdag was onze 
themadag: De dag van de liefde. Er waren speciaal voor deze dag pedicures, manicure, 
schoonheidsspecialisten en een kapper aanwezig om de gasten lekker te verwennen. Wat genoot 
iedereen hiervan. Voor de mannen stonden er spelletjes klaar. ’s Avonds was er bezoek van de 
diaconieën, was er een grote verloting met mooie prijzen en werd onze vrijwilliger Joke in het zonnetje 
gezet voor haar geweldige prestatie in het vrijwilligerswerk. Na de verwendag van de gasten werden 
op vrijdagochtend de vrijwilligers verrast met beschuit en thee op bed door de verpleging. Wat erg 
werd gewaardeerd! Op de vrijdag hadden we de viering van het Heilig Avondmaal en het 
afscheidsdiner. Altijd een indrukwekkend moment. ’s Avonds namen we alvast afscheid van elkaar 
omdat de zaterdag altijd chaotisch is. We zongen elkaar toe met mooie liederen en werden de 
vrijwilligers toegesproken door 2 gasten voor alles wat ze voor hen hebben gedaan afgelopen week. 
Bijzonder! Zaterdag was het alweer tijd om naar huis te vertrekken. We mogen terugkijken op een 
mooie en gezegende week! 
 

Wat is er met de vakantie-tasjes gebeurd? 
Nadat er ruim € 1.850, - is gegeven om kinderen, die 
niet op vakantie kunnen om welke redenen dan ook, 
toch een fijne vakantie te bezorgen zijn er enkele 
diakenen aan de slag gegaan om voor alle kinderen 
tussen 5 en 14 jaar een vakantietas tesamen te stellen. 
Zo zit er in elke tas een aantal aantrekkelijke 
tegoedbonnen die zij wanneer ze willen kunnen 
inwisselen. 

Denk aan lekkere ijsjes halen bij een beroemde ijswinkel in Katwijk, een bezoek aan het nieuwe 
zwembad met een nieuwe badhanddoek, gratis cursussen volgen bij de bibliotheek in Katwijk, cadeaus 
uitzoeken bij de Readshop, enz. 



Wij bedanken de gevers van de bonnen dan ook voor de manier van meedenken om de cadeaubonnen 
zo breed mogelijk te kunnen gebruiken. Zij hadden er door vorige acties al uiteenlopende ervaringen 
mee opgedaan, waar wij zo ons voordeel mee konden doen. Op vrijdag 11 juli zijn de tasjes afgegeven 
om uit te delen door de medewerkers aldaar. De wet op de privacy maakt dat wij daar niet aan mee 
kunnen werken. Een kaartje met daarop de wens dat wij hen een fijne vakantie wensen maakt dit gat 
ook weer dicht.  Nu maar hopen dat de kinderen veel plezier aan de gevulde rugtasjes mogen beleven, 
die we gratis besteld hebben bij Kerk in Actie. 
 
Het felicitatieteam, wat mag u ervan verwachten? 
Het felicitatieteam? Wat is dat? We hadden toch een Contactcommissie en mensen die vanuit de 
Hervormde Vrouwendienst bezoekjes aflegden bij ouderen? 
 

Ja inderdaad tot vorig jaar was het de contactcommissie die de 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder rond hun verjaardagen een bezoekje 
brachten, soms met een Hoftuinbon of met een bloemetje. Zo deden ook 
een aantal mensen vanuit de HVD hetzelfde bezoekwerk. 
Echter omdat er in de wijken met contactpersonen gewerkt ging worden 
hebben wij die naam aangepast om verwarring te voorkomen. Wat mag 
u van het felicitatieteam verwachten? 
Dat er iemand in de week voor of na uw verjaardag namens de Diaconie 
bij u langs komt om u te feliciteren met uw verjaardag. Hij/zij heeft dan 

een kleinigheidje bij zich, maar het gaat vooral om het contact wat u dan met elkaar hebt. Gewoon een 
stukje aandacht voor elkaar, met elkaar nadenken over wat er allemaal in onze gemeente zicht 
afspeelt, hoe we op elkaar betrokken blijven. Genoeg om met elkaar over te praten lijkt mij. U moet 
daarvoor wel 75 jaar of ouder zijn en het maakt niet uit of u samen bent of alleenstaand. Vele oude 
getrouwen die al vele jaren deze bezoekjes afleggen hebben hun vaste adressen behouden, maar de 
nieuwe bezoekers krijgen zoveel mogelijk adressen in hun eigen wijk om te bezoeken. Zo kan er een 
stukje buurtpastoraat worden gevormd. Dit proces zal nog wel wat jaren duren, maar het begin is er 
alvast. 
 
Mocht er niemand bij u langs zijn geweest, bel dan maar naar Harry Didden om dit door te geven. Komt 
er alsnog bezoek bij u langs. 
tel. (071) 402 85 59 of mail hajdidden@hotmail.com 
 
Tot slot wil ik u vragen naar diegenen om te zien waarvan u weet dat zij de komende vakantieperiode 
weinig bezoek krijgen. Buurtpastoraat op poten zetten doen we met elkaar en in kleine stapjes, maar 
we moeten wel vooruitgaan anders staan we stil en dat is niet goed voor een gemeente. 


