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Gewijzigde artikelen 
in dit nummer van Licht
Kort voordat dit nummer op 21 maart naar de drukker 
ging, heeft de redactie van Licht besloten het hoofd-
artikel niet te plaatsen. In dit artikel kwamen de leden 
van de commissie bijzondere diensten en Marc van 
Starkenburg met zijn band Restored aan het woord 
en ging het voornamelijk over de Paasmorgendienst. 
Door de steeds verdergaande maatregelen in verband 
met het Coronavirus werd duidelijk dat deze dienst 
niet door zou gaan. Op korte termijn hebben wij een 
andere inhoud aan enkele pagina’s gegeven. Wij dan-
ken iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd. 

Bij de diverse evenementen die vermeld worden, staat 
dat de data onder voorbehoud zijn. Op dit moment 
kunnen wij de impact van deze onzekere tijd niet over-
zien. De redactie wenst ieder Gods liefdevolle nabij-
heid en zegen toe.
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Uitgelicht

    Hij is    
       opgestaan!

Hij is niet hier,
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De discipelen hebben zichzelf uit angst voor de Joden opgesloten in een huis (Joh. 20:19) en leven 
daarmee in sociale onthouding. De laatste weken zijn de discipelen door een emotionele achtbaan 
gegaan. De man die ze liefhebben en drie jaar volgden met hoge verwachtingen, werd het ene mo-
ment toegejuicht als de verlosser en het andere moment gekruisigd als misdadiger. 

Vervolgens werd het dode lichaam vol wonden gebalsemd, in doeken gewikkeld en in een graf gelegd. Naast dat een 
geliefde plotseling was overleden en er geen tijd was om afscheid te nemen, spatten ook hun eigen dromen uit elkaar 
en zaten ze angstig bij elkaar. Bang dat hen hetzelfde zou overkomen. Verdrietig omdat ze een geliefde hadden verlo-
ren. Gedesoriënteerd door het verlies van de man die de laatste drie jaar richting gaf in hun leven. Boos op de wereld 
om hen heen. Onzeker of ze goed hebben gedaan om bij Jezus vandaan te vluchten. Hopeloos omdat niet helder is hoe 
nu verder. Misschien herkent u zich in een van deze gevoelens door de ontwikkelingen de laatste tijd.

En terwijl alle deuren angstig gesloten zijn, staat plotseling Jezus in het midden van die kamer en wenst Hij de disci-
pelen vrede. Hoe moet dat geweest zijn? Iemand waarvan men zeker weet dat hij dood is en die vervolgens voor hen 
staat en hen vrede wenst. Hoe zou u reageren? Misschien denkt u net als Maria dat het iemand anders is, zoals de 
tuinman, omdat u het totaal niet verwacht en verzonken bent in uw emoties. Of wilt u net als Tomas de wonden van 
Jezus zien en voelen om zo zeker te zijn dat het inderdaad om Jezus gaat die enkele dagen geleden nog aan een kruis 
hing en later doorstoken werd? Wordt u stil vanwege de macht en de kracht van dit wonder? Bent u blij om Hem weer 
te zien? In elk geval zal de ontmoeting met Jezus waarvan u zeker weet dat Hij was overleden, de nodige gevolgen 
hebben voor hoe u uw leven invulling geeft. Neem eens een minuut de tijd. Hoe zou u reageren en wat zou het voor 
u veranderen? 

Deze ‘ongelofelijke’ gebeurtenis, maar daardoor niet minder waar, heeft ervoor gezorgd dat de discipelen zich niet 
langer lieten leiden door hun angsten, maar door de opgestane Heer. Zij deden dit door het blijde nieuws te delen, 
zelfs met hen die Jezus gekruisigd hadden. Verder door een leven te leiden zoals ze geloofden dat ze uiteindelijk in de 
Hemel zouden leiden, ongeacht als dit in dit leven lijden met zich meebracht. Deze eerder zo bange discipelen geven 
uiteindelijk allemaal hun leven in Jezus naam. Dit vanuit het geloof dat het lijden en de dood nog steeds verschrikkelijk 
zijn, maar de dood niet het laatste woord heeft. De dood prikt nog wel, maar de angel is eruit. 
Hij is waarlijk opgestaan! En wij mogen ons leven invullen vanuit het geloof dat wij met Hem opstaan! Dat is leven 
vanuit de opstandingskracht. Angst, lijden en de dood regeren niet langer, dat doet de opgestane Jezus immers op dit 
moment vanaf Zijn onwankelbare troon! 

Gebed (Ef. 1: 18-20): ‘Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien hoe overweldigend groot de krachtige werking 
van Gods macht is voor ons die geloven. Diezelfde macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit 
de dood’. 
 
pastor Gerben Bremmer
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In de week van 9 maart, ten tijde van dit schrijven een week geleden, zijn we terecht gekomen in een 
situatie waarvan de meesten van ons niet voor mogelijk hebben gehouden dat ons dat zou overkomen. We 
staan versteld van de omvang van de maatregelen die zijn genomen en onze samenleving tot in het hart 
hebben geraakt. De impact van het Coronavirus is enorm. 

Toen ik enige weken terug bij de Colombiaanse grens stond met mijn collega’s uit Japan, deden we nog lacherig over alle 
maatregelen en de mondkapjes. Maar meer en meer komen we tot inzicht in wat er werkelijk gaande is. Ik hoef maar even om 
me heen te kijken in bijvoorbeeld de zorg, de luchtvaart of de bloemensector om te zien hoe enorm de ravage is en mogelijk 
nog gaat zijn. En bovenal het drama van het persoonlijk leed van de zieken, de nabestaanden en de doden.

Op 19 maart kwam de Kleine Kerkenraad voorlopig voor de laatste keer bijeen. In deze vergadering heeft het moderamen 
gerapporteerd en verantwoording afgelegd over de stappen die na het ingaan van de maatregelen van de Rijksoverheid op 
donderdag 12 maart zijn genomen. Het moderamen zag zich gesteld om in deze omstandigheden resoluut te handelen. In de 
daaropvolgende dagen is er sprake geweest van het nodige crisismanagement. Crisismanagement dat zich voor de meesten 
van ons niet beperkte tot alleen het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeenschap, maar zich ook voltrok in onze werkkringen 
en persoonlijke omgeving.

Een belangrijk doel daarbij is en blijft, het overeind houden van de functie van onze geloofsgemeenschap: de verbondenheid, 
het samenzijn en het gaande houden van eredienst en lofzang in andere vormen dan we kennen. Niet als doel op zich, maar 
omdat in deze tijden mensen elkaar meer dan ooit nodig hebben, ter ondersteuning en bemoediging. Dat kan niet meer op de 
gebruikelijke wijze zolang sociaal isolement en fysieke onderlinge afstand geboden zijn. De Kerkenraad heeft dit voornemen 
overgenomen.  

De Kerkenraad heeft daarnaast stilgestaan bij wat ons mogelijk nog te wachten staat. Daarbij heeft ze het moderamen 
opgedragen alle gemaakte overwegingen in acht te nemen, te handelen naar bevind van zaken en, mocht dat nodig zijn, tot 
actie over te gaan. We zijn blij met alle tips en suggesties, de aanbevelingen en het medeleven, de waardering en de feedback 
die we uit de gemeente ontvangen. In een tijd als deze is het van belang je goed te laten informeren, mensen te betrekken en 
zijn we tegelijkertijd genoodzaakt slagvaardig te zijn. Daarin kunnen we tekortschieten. In dat spanningsveld blijven we zoeken 
naar samenwerking, naar onderlinge bijstand, naar verbondenheid en moeten we elkaar kunnen loslaten, ruimte geven en 
vertrouwen. Laten we daarbij steeds omzien naar elkaar.

Het is niet uitzichtloos. Na deze dagen komt een nieuwe tijd. Achter de schermen wordt in alle beperking doorgewerkt aan de 
opbouw van de gemeente en in het pastoraat.  Wij doen daarbij een beroep op uw steun en uw aanpassingsvermogen voor 
de tijd die komen gaat. 

Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat!

Namens de Kerkenraad
Jeroen W. Ravensbergen, Preses

Houdt dan de lofzang gaande, 
voor God die leven laat

Gemeente actueel
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Social media

Nog even en de veertigdagentijd is weer voorbij. Een 
periode waarin we toe mogen leven naar het paasfeest. 
Inmiddels vindt in de veertigdagentijd traditiegetrouw ‘The 
Passion’ van de EO plaats op Witte Donderdag. Dit jaar zou 
dat op 9 april zijn. Ieder jaar kruipen verschillende bekende 
Nederlanders in de huid van Jezus, Maria en de discipelen. 
Met eigentijdse muziek wordt het paasverhaal verteld. 

Pasen iets religieus? Veel Nederlanders leggen die link niet. 
Meer dan de helft (53 procent) van de bevolking denkt 
bij Pasen niet aan een christelijke feestdag. Zij moeten bij 
Pasen vooral denken aan: een dag extra vrij, de paashaas, 
paaseieren zoeken of een bezoek aan de meubelboulevard. 
Kan een show als ‘The Passion’ zorgen voor een revival van 
Pasen of is het slechts een commerciële show?
Daarom luidde de stelling deze maand:

’The Passion zorgt voor 
een wederopstanding van Pasen’

Eens
Ik ben het eens met de stelling. ‘The Passion’ is een middel 
om dit prachtige verhaal te bekijken, er over te praten en 
te beleven. Op deze manier worden ook mensen buiten de 
kerkgemeenschappen bereikt of mensen juist geraakt door 
de teksten en muziek. Zaadjes die geplant mogen worden.

Oneens
Ik ben het oneens met de stelling. ‘The Passion’ is geen 
commerciële show, wel een romantisering van het 
paasverhaal die, als we niet opletten, verder van de kern 
komt te staan. Het lijkt hierbij belangrijker welke BN’er 
welke rol speelt in plaats van de boodschap. 

Facebook-stelling
in Licht

Eens Oneens

Column

Van U naar jij, 
van dominee naar Philip
Toen ik dertig jaar geleden voor het eerst intrek nam in 
een pastorie, taalde er niemand naar om me bij mijn 
voornaam te noemen en met ‘je’ of ‘jij’ aan te spre-
ken. ‘Dominee’, ‘U’, het was heel gewoon, en ik vond 
het, hoewel nog een jong broekie van begin dertig, niet 
vreemd of vervelend. Het was de tijd. Ik heb me er nooit 
verheven door gevoeld, geloof ik. Of ik op een voetstuk 
stond, zoals vaak gezegd wordt? Ik heb geen idee, al 
klinkt dat misschien gek. Toen ik consulent was in een 
naburige gemeente en de leden van de beroepingscom-
missie laaiend enthousiast waren over een dominee die 
ze wilden beroepen, omdat ze bij hem gewoon uit een 
mok koffie hadden gedronken en hij op de hoek van de 
tafel had gezeten, dacht ik wel: zit het daar nou in?

Maar tijden veranderen. Ergens halverwege die tijd en 
nu begonnen gemeenteleden me te tutoyeren (‘jij’ te 
zeggen) en op enig moment geen ‘dominee’ maar ‘Phi-
lip’ tegen me te zeggen. Ik heb nooit het gevoel gehad 
daardoor van een voetstuk gevallen te zijn. Je houdt je 
ambt hoog en je valt pas als je dat besmeurt. Ik heb er 
anderzijds ook geen moeite mee als mensen je vanwege 
dat ambt respecteren. Ik zie niet tegen mijn huisarts als 
mens op, maar heb diep respect voor zijn kennis en kun-
de en aan het gezag daarvan geef ik me graag gewon-
nen. Het zou pas respectloos zijn en van weinig inzicht 
en wijsheid getuigen als de spreekkamer van de dokter 
zodanig gedemocratiseerd zou moeten worden dat daar 
ook een niet of nauwelijks medisch geschoold persoon 
achter het bureau zou plaatsnemen. Menend dat je te-
genwoordig met Google en andere informatiebronnen 
ook prima toekunt. 

ds. Philip van Wijk
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Het Licht op...

Al eeuwenlang zijn mensen, waaronder vele componisten, liedschrijvers, schilders en kunstenaars in de 
ban van ‘Het Lam Gods’, ‘Agnus Deï’(Latijn). Onlangs raakte de kunstwereld in opschudding. 

Ik citeer: ‘Hij keek altijd zo sereen en vredig, het ‘Lam Gods’ op het beroemde altaarstuk dat de gebroeders Van Eyck in 1432 
voltooiden voor de Sint-Baafskathedraal in Gent. Maar na een grootscheepse restauratie van acht jaar blijkt dat we al die 
tijd in slaap zijn gesust door een overschildering uit de zestiende eeuw. De restauratoren hebben het ware gezicht van het 
Lam Gods in dit schilderij herontdekt: ‘het heeft een menselijk gezicht’’ (Dagblad Trouw). Iemand schrijft verontwaardigd: 
‘Het schaap dat de gebroeders Van Eyck oorspronkelijk schilderden heeft een intense, bezeten blik, en lijkt ons wel te willen 
hypnotiseren’. Restaurator Hélène Dubois is geschokt door alle oproer in de sociale en andere media: ‘Wat ik vooral erg vind, 
is dat er nu gelachen wordt met het originele schilderij van de broers Van Eyck’, zegt ze, ‘Het originele werk is nu na eeuwen 
opnieuw zichtbaar en dan wordt het gewoon belachelijk gemaakt’.

Onlangs opende ik mijn Bijbel op de bladzijde waarop de Heere God het Paschafeest op de 14e dag van de eerste maand 
(Nisan) instelt. Het volk Israël staat op het punt Egypte te verlaten. Daarvoor moeten zij een eenjarig gaaf lam uitzoeken 
(Ex 12: 3-5). Het lam moet vier dagen apart gehouden worden, totdat het op de avond voorafgaand aan de uittocht wordt 
geslacht. Het bloed van het lam wordt gestreken aan de deurposten. Het lamsvlees wordt gebraden en vervolgens gegeten 
met ongedesemd brood. Bij deze passage tref ik een foto aan van een schilderij van de Spaanse kunstschilder Francisco de 
Zurbarán (1598-1664).

Naast het menselijke gezicht van de gebroeders Van Eyck, waar de hele wereld weer aan moet wennen, een geheel andere 
aanblik van het Lam Gods: Eenvoud, overgave, sereniteit, vertrouwen, gebonden, gerust … Mijn woorden schieten tekort om 
deze afschildering van het Lam Gods te beschrijven. Altijd schieten woorden tekort om te beschrijven hoe het ware Lam Gods 
zich voor mensen heeft overgegeven. Lang vóór Zijn verschijning profeteert Jesaja: ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open’ (Jesaja 53:7). Op het moment dat Johannes 
de Doper Hem ziet, roept Hij uit: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Joh 1: 29). De apostel Paulus 
spoort ons aan: ‘Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons 
Paaslam is voor ons geslacht: Christus’ (1 Kor 5:7). De apostel Johannes ziet Hem uiteindelijk in de hemel: ‘En ik zag, en zie: te 
midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns 
en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En Het kwam, en heeft de boekrol 
genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat’ (Opb. 5: 6,7). Als mensen de kans krijgen maken ze, ook vandaag, 
het door God gegeven Paaslam belachelijk. Toch wist Abel (Genesis 4: 4) al dat er een lam nodig is om in het reine te komen 
met God. Tot het einde toe onthult de Bijbel Zijn ware gezicht:

Lam van God
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons,

(uit Agnus Deï, Sela, Cd: Via Dolorosa) 
ds. Arenda Haasnoot 

Zicht op het Lam Gods 

Foto: 
Schilderij van de 

Spaanse kunstschilder 
Francisco de Zurbarán (1598-1664)
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Mannenevent

Ben jij een man die van actie, avontuur en diepgang houdt, dan is dit wat voor jou!

Voor het tweede jaar organiseren we, mannen uit verschillende kerken in Katwijk 
en Rijnsburg, een 24 uur durend mannenevent waarin we als mannen meer 
van God willen leren. Dit door uitdagende activiteiten, sprekers, bijbelstudie en 
worship!
Het thema dit jaar is: ‘Man van God’.
Samen met Jack Nugter diepen we uit wat het betekent om een man van God te 
(willen) zijn en vertalen we dit naar de praktijk van alle dag. Hiervoor trekken we 
er 24 uur op uit. 

In deze 24 uur zullen we: 
• wandelen door mooie natuur in de duin- en bollenstreek, 
• veel stoere activiteiten uitvoeren op land én in water, 
• een aantal overdenkingen en Bijbelstudies hebben, 
• overnachten op een onverwachte en onvergetelijke plek,
• vooral God en jezelf beter leren kennen!

Dit avontuur zou zijn op vrijdag 17 april om 17:30 uur. 
 De nieuwe datum is nog niet bekend.
 
Praktische info:
Opgeven kan via manneneventkatwijk@gmail.com
Meer info op facebook en Instagram @manneneventkatwijk 
Kosten € 30,- p.p.
 
Ben je nu naast man ook vader van een tiener en wil je hem of haar nog beter leren 
kennen en/of samen ook God beter leren kennen dan moet je even geduld hebben.
5 tot 6 juni is er een vader zoon event met het thema ‘The Voice’. Spreker is dan Marco van Delft.
10 tot 11 juli is er een vader dochter event met het thema ‘You’re so beautiful’.
Ook deze 24 uur events zullen vol actie zijn en zeker ook een serieuze lading hebben.
Houdt hiervoor de PR in de gaten.
 
We hopen je te zien bij een of meerdere events!
 
Groeten, Mannenevent 
Sjoerd Zwaan en Matthijs de Ruiter

Mannenevent 2020
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De Verdieping

In de schepping maakt God van een wereld die woest en ledig is, een wereld waarvan Hij uiteindelijk zegt: 
‘Het is goed, zeer goed’. In die wereld vormt Hij de mens zijn lichaam, uit het stof. Om vervolgens Zijn 
‘ruach’ (geest, leven, adem) in te blazen waardoor de mens kan leven zoals God het bedoeld heeft. Leven 
in een goede relatie met God, elkaar en de aarde. 

Nadat de mens besluit om zelf te bepalen wat goed en kwaad is en niet langer gehoorzaam is aan God, wordt pijnlijk zichtbaar 
dat zowel de mens als de aarde niet eeuwig kan leven zonder God. De aarde wordt weer woest en ledig en de mens wordt 
weer wat het was zonder God, een lichaam zonder ‘ruach’ en uiteindelijk stof. 

Als Jezus op aarde komt, toont Hij in Zijn hele leven dat Hij niet kiest om Zelf te bepalen wat goed en kwaad is, maar de wil van 
de Vader te doen ook al kost dat Zijn dood. In Zijn dood wordt nogmaals zichtbaar dat de mensen kiezen om zelf te bepalen 
wat goed en kwaad is. Zij kiezen er zelfs voor om te bepalen dat God, Jezus, kwaad is en dat ze Hem niet nodig hebben. Omdat 
Jezus echter altijd heeft geleefd naar de wil van God, heeft de dood geen grip op Hem en wekt God Hem op tot een nieuw 
eeuwig leven (Hand. 2:24). Hiermee bevestigt God dat alleen wie zijn leven invult zoals Jezus, voor eeuwig kan leven op een 
plek waar de mens leeft in goede relatie met God, elkaar en de aarde. 

Petrus nodigt namens God alle mensen uit voor dit eeuwige leven (Hand. 2:37-42), wat nu al begint, vanuit het geloof dat de 
dood geen grip meer op ons heeft. Hoe kunnen de mensen die weg volgen? Door dit leven ook te willen, wat tot uiting komt 
in dat zij zich bekeren (metanoia). Dat betekent vernieuwing van denken, berouw hebben en omkeren. De mens wil dit omdat 
hij de gevolgen ziet van het leven zonder God, maar ook omdat men in het leven en de opstanding van Jezus ziet hoe God 
de mens bedoeld heeft. Zonder deze bekering blijft de vraag of de mens het wel echt wil?  Verder geeft Petrus aan dat alle 
mensen hun zonden aan Jezus moeten geven in het vertrouwen dat Hij deze van ons overgenomen heeft en daarom in onze 
plaats is gestorven. Zonde betekent vanuit de grondtaal zowel rebellie tegen God, als je doel missen. Rebellie uit zich in het 
zelf bepalen van goed en kwaad en het doel missen is dat de mens niet in een goede relatie leeft met God, elkaar en de aarde. 
Door de zonde aan Jezus te geven neemt Hij deze mee in de dood en in het graf. Onze zonden zijn daarmee dood en bestaan 
niet meer, waardoor we voor eeuwig kunnen leven. 

Vervolgens mogen wij met Jezus opstaan om ons leven zo in te vullen zoals God het bedoeld heeft in de (her)schepping 
en ontvangen we de ‘ruach’. En elke keer als wij dan toch vallen, mogen we erop vertrouwen dat Jezus voor onze zonden 
gestorven is. Niet alleen zonden die we gedaan hebben, maar ook die we nog gaan doen. Leven vanuit de opstandingskracht 
tot de dag dat Jezus terugkomt.

pastor Gerben Bremmer

Pasen is (her)schepping
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Leesrooster Stille Week

Palmzondag 5 april: 
‘Waarom juich je voor Mij?’ - Mattheüs 21: 1-11

Jezus stuurt zijn discipelen erop uit om twee ezels te halen, om er zo voor 
te zorgen dat de profetie uit Zacharia in vervulling gaat voor de ogen van 
zijn discipelen en ieder die het wil zien: Hij is de Messias. Maar het is een 
eenzame gang voor Jezus, want terwijl de discipelen Hem opgetogen hulde 
bewijzen en verwachten dat Hij nu Zijn koningschap gaat opnemen, is Hij de 
enige die beseft dat iedere stap vanaf nu een stap dichter naar het kruis is. 
Op een ezelsveulen komt Jezus Jeruzalem binnen. Niet als een heerser die 
hoog te paard zijn macht toont en zijn aanbidding afdwingt van de mensen. 
In alle zachtmoedigheid en nederigheid komt Hij op een ezel en laat zien, 
aan ieder die het wil zien, dat Hij de Vredevorst is die omziet naar de gewone 
mensen. 

Iedereen juicht en legt in eerbied zijn jas en palmtakken op de grond. Er 
wordt geroepen: ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ Heel de stad raakt in opschudding en vraagt zich af: ‘Wie is dit?’ Moet dit 
de Messias voorstellen? Is dit de Koning die zal zitten op de troon van David en ons zal bevrijden van de Romeinen? Dit is niet 
wat wij hadden verwacht. Iemand die zo weinig indruk maakt. Hij kan het niet zijn, nota bene rijdend op een ezel. Nu wordt 
er gejuicht, al snel zal het omslaan in ergernis. Wie kan immers juichen voor een Messias-Koning die zijn heerlijkheid laat zien 
door te sterven aan een kruis?

pastor Rixt de Graaf

Maandag 6 april: 
‘Hoe kom je naar Mij?’ - Mattheüs 21: 23-27

Nadat Jezus de handelaars uit de tempel heeft gejaagd en later in de tempel 
onderwijs geeft, vragen de Joodse geestelijke leiders aan Jezus op grond van wat 
voor bevoegdheid Jezus handelt en spreekt. Volgens de Joodse wet mocht iemand 
alleen zelfstandig onderwijs geven als een andere rabbi (Joodse leraar) daarvoor de 
volmacht had gegeven. Mocht blijken dat Jezus deze volmacht niet had, konden ze 
een gerechtelijk onderzoek starten en Hem vervolgen. 

Door een briljante wedervraag toont Jezus aan dat de hogepriesters en de leiders 
niet geïnteresseerd zijn om in Gods waarheid onderwezen te worden, maar dat 
ze vooral bezig zijn met het in standhouden van hun traditie en daarmee hun 
machtspositie. Als ze antwoorden dat God Johannes de bevoegdheid had gegeven, 
moeten ze luisteren naar die woorden. Dat willen ze niet omdat Johannes over 
Jezus had gezegd: ‘Zie het Lam Gods’ en ze daarmee ook de bevoegdheid van Jezus 
moeten erkennen. Dit zal hun eigen traditie van overdracht en daarmee hun macht 
doen wankelen. Als ze zeggen dat God Johannes niet de bevoegdheid had gegeven, 
zouden ze de vele mensen die Johannes onderwijs wel accepteren tegen zich krijgen 
en daarmee vermindering van invloed. De hogepriesters en leiders kiezen ervoor 
om te zeggen dat ze het niet weten. Zij die fluisteren: ‘We weten het niet!’, roepen 
uiteindelijk iets later: ‘Kruisig Hem!’. 

Stel u open vandaag dat Jezus kan tonen wat in u verborgen is en het vervolgens wil 
meenemen naar het kruis. 

pastor Gerben Bremmer
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Dinsdag 7 april: 
‘Wat geef je Mij?’ - Mattheüs 26: 1-16

Heb je weleens een jaarsalaris gereserveerd om weg te geven aan God? Om eerlijk 
te zijn: ik niet. De vrouw die we vandaag in Bethanië ontmoeten daarentegen 
wel. Ze besteedde bijna een jaarsalaris aan een zalf, om die vervolgens in een 
keer over Jezus uit te gieten.

‘Verspilling!’ merkt Judas op. ‘Dat geld had veel beter besteed kunnen worden.’ 
(vergelijk Joh. 12:5). Waarom zegt hij dat? ‘Omdat hij een dief was.’ (Joh. 12:6) 
Het geld dat aan Jezus besteed werd, kon niet meer aan Judas’ eigen behoeften 
besteed worden. En inderdaad! Het geld dat wij aan God besteden, kunnen ook 
wij niet meer aan onszelf besteden. Is het daarom soms zo moeilijk voor ons om 
te geven? 

Wij zijn vaak bezig met de vraag wat wij van God (kunnen) ontvangen als we 
christen zijn. Maar vandaag stelt God ons door dit gedeelte de vraag wat Hij 
van ons mag ontvangen. ‘Wat geef je Mij?’ Gaat het er dan om dat ik Hem een 
jaarsalaris geef? Let God dan vooral op de grote bedragen? Nee. Jezus noemt 
namelijk niet de kostprijs van de zalf die de vrouw over Hem uitgiet. Hij wijst op 
het hart, op de intentie die deze vrouw had (vers 12). En als Hij vandaag aan je 
vraagt ‘Wat geef je Mij?’, dan vraagt Hij je niet alleen om Hem te eren met je bezit 
(Spr. 3:9), maar allereerst vraagt Hij je om je hart aan Hem te geven. ‘Mijn zoon, 
geef Mij je hart!’ (Spr. 23:26a)

stagiair Gerco Guijt

Woensdag 8 april: 
‘Wat zeg je over Mij?’ - Mattheüs 26: 57-68

De Joodse Raad is bijeen en probeert Jezus aan te 
klagen. Al een tijd wilden ze hem uit de weg ruimen 
en nu Hij opgepakt is, zien ze hun kans schoon. 
Ze hadden niet de macht om Jezus ter dood te 
veroordelen, dus hadden ze een bekentenis nodig 
die erg genoeg was om het aan de Romeinse prefect 
voor te leggen. Degenen die zich kwamen melden 
met een valse getuigenis kregen geen respons van 
Jezus. Uiteindelijk probeerden ze Hem uit de tent 
te lokken met een vraag die in het hele Evangelie 
centraal staat: Wie is Jezus? Beweert Hij echt de 
Messias te zijn? Wederom krijgen ze hier geen 
bevestigende reactie van Jezus op, maar wat Jezus 
daarna zegt vindt de hogepriester goed genoeg. Hij 
zegt dat Hij bij God zal zijn en aan Zijn rechterhand 
zal zitten. Voor de Joden was dit een godslasterlijke 
uitspraak en grond genoeg om het voor te leggen aan 
Pontius Pilatus. Als teken van distantiëring scheurt 
de hogepriester zijn kleren. Het lijkt iets theatraals 

te hebben. Het proces was immers doorgestoken kaart en het is des te opmerkelijker aangezien een priester zijn kleding niet 
mocht scheuren. Als Jezus nou nog wat langer had gezwegen en niet die uitspraak had gedaan, dan was al het lijden Jezus 
bespaard gebleven! Hij stelde echter Gods wil boven die van Hem en Hij zei het opdat Gods heilsplan tot vervulling zou komen. 
Met deze uitspraak zou er genoeg aanleiding zijn om de kruisgang van Jezus te laten beginnen.

stagiair Jeroen Baan
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Goede Vrijdag. Wel de meest centrale dag om je af te vragen 
wat er nu precies gebeurde aan het kruis. ‘Hij hing daar voor 
onze zonden’, zeggen we dan. Oh ja? Dat staat nergens in de 
vier verhalen die er in de Bijbel over de kruisiging en dood 
van Jezus te vinden zijn. ‘Hij droeg onze schuld’, is het dat 
dan? Waarbij we dan zoiets bedenken als: Hij werd gestraft 
in onze plaats. God is boos op Hem in plaats van op mij en dat 
is dan het goede van Goede Vrijdag. Wie kan aanwijzen waar 
dat in de vier verhalen over de kruisiging staat, mag zich bij 
mij melden. Wat ik er wel lees is wat de wraakgevoelens van 
mensen zijn. De toorn van mensen is er wel terug te vinden. 
Op een wel heel duivelse manier. Verpakt in spot. Hij had 
zo’n grote mond, die Jezus. Dat Hij de Zoon van God is. Hij 
redde anderen. Nou … laat maar zien. Je kon toch de tempel 
in een paar dagen afbreken en opbouwen? Jij bent toch de 
koning van Israël? Ja dat is duivelse boosheid, opgelopen 
omdat je jaloers op Hem was, nu verpakt in sarcastische 
spot. Uit de mond van omstanders, van godsdienstige 
leiders en van collega-gekruisigden. Wie even doordenkt, 
en vooral wie even wat zelfkennis durft toelaten weet dat 
hij of zij zelf in de scene aanwezig is. Ja, nu snap ik het. Jezus 
is niet in de eerste plaats Voor onze zonden gekruisigd, maar 
Door onze zonden. Voordat ik God verdenk van boosheid en 
geweld kan ik beter even bij mezelf te rade gaan.

ds. Philip van Wijk

Witte donderdag 9 april: 
‘Kies je voor Mij?’ - Mattheüs 27: 11-14 en 19-26

‘Wie zij ook maar wilden.’ Stadhouder Pilatus laat de keuze aan 
het volk. Jezus levert hij over in de handen van mensen. Eeuwen 
eerder is er sprake van een dergelijke keuze (2 Samuel 24). Koning 
David heeft een zonde begaan door een volkstelling te houden. 
Blijkbaar maakt hij daarmee een grove fout. God is niet de God 
van het succes en de aantallen van mensen. Dan moet David uit 
drie scenario’s kiezen: 1. Zeven jaar hongersnood in het land. 2. 
Drie maanden vluchten voor zijn vijanden. 3. Drie dagen pest in 
het land. David kiest voor de laatste optie: ‘laten wij toch in de 
handen van de HEERE vallen, want Zijn barmhartigheid is groot. 
Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen’. Wie wil in de 
handen van mensen vallen? Dan kom je er niet genadig vanaf. Het 
oordeel van mensen is niet betrouwbaarder of rechtvaardiger dan 
God. Kijk maar naar wat Jezus het volk heeft aangedaan. Of beter 
gevraagd, wat heeft Hij voor het volk gedaan? Volledig beschikbaar: Zijn tijd, Zijn aandacht en al Zijn vermogens. Genezingen, 
bevrijdingen, bemoedigingen en hoop op het eeuwige leven. Hij geeft het aan een ieder die Hem gelovig in de ogen wil kijken. 
Gelukkig is God niet afhankelijk van mensen. Ondanks mensenhanden redt God Zijn Zoon uit de dood. Na drie dagen doet de 
Hand van God Hem opstaan. ‘Laat mij toch in Gods handen vallen, niet in die van mensen.’ 

ds. Arenda Haasnoot

Goede vrijdag 10 april: 
‘Hoe kijk je naar Mij?’ - Mattheüs 27: 33-44
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Stille zaterdag 11 april: 
‘Heb je nog hoop voor Mij?’ - Mattheüs 27: 45-56 en 62-66

Is er nog hoop na het graf? 
Het lijkt erop dat alles is ingestort, dat alles is verloren. 
Jezus is op een brute wijze aan zijn einde gekomen. Hij is 
geslagen aan een kruis. Jezus hangt letterlijk verscheurd 
tussen hemel en aarde. Toen het erop aankwam zijn zijn 
meest vertrouwde volgelingen, zijn discipelen gevlucht. Een 
van hen heeft Jezus zelfs verraden, de ander loog ooit een 
volgeling van Hem te zijn! Als je al deze gebeurtenissen tot 
je laat doordringen moet je onvermijdelijk tot de conclusie 
komen; het Koninkrijk van God is geworden tot een 
catastrofe. Het is geworden tot een groot drama. 

En juist in die tragedie laat God zien waarvoor het bedoeld 
is. De grond begint hevig te schudden, het voorhangsel 
van de tempel scheurt doormidden en doden staan op uit 
het graf. Blijkbaar is dit niet het einde. Het past allemaal 
in Gods plan. God laat hoop zien. Zouden de woorden van 
Jesaja in de gedachten van de mensen toen niet geklonken 

hebben? ‘Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. 
Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.’  Desondanks wordt Jezus begraven, Zijn graf 
verzegeld met een grote steen, Zijn graf zelfs nog beveiligd door wachters. Zou dat in de weg kunnen staan voor Gods plan? 
Is er nog hoop na het graf? 

stagiair Peter van Rossum

Paaszondag 12 april: 
‘Leef je mee met Mij? - Mattheüs 28: 1-20

Terwijl ik dit schrijf, zitten we midden in alle beperkende maatregelen 
die het Covid-19 virus met zich meebrengt. Allerlei activiteiten die zijn of 
worden voorbereid en waarnaar werd uitgekeken zijn geschrapt. Het is 
natuurlijk overdreven om te zeggen dat het leven ophoudt, maar er heeft 
wel een flinke kaalslag plaatsgevonden. Het moet opnieuw ingevuld 
worden, want het leven voelt wel erg doods aan. Leven is beweging, 
leven is onderweg zijn. Het is niet voor niets dat christenen ‘mensen 
van de Weg’ werden genoemd (Hand. 9:2) en dat Christus zichzelf ‘de 
Weg’ noemt. De vraag (uitnodiging) die door het opstandingsverhaal 
tot ons komt, wil ons dan ook opwekken om actief op weg te gaan met 
de opgestane Heer. In die zin is ‘leven met Christus’ een doeltreffende 
vertaling van ‘geloven in Christus’, want geloven is nooit (alleen maar) 
statisch of iets innerlijks of een gemoedstoestand; nee, ‘in Hem leven 
wij, bewegen wij en zijn wij’ (Hand. 17:28). Ik probeer me de vreugde 
(naast de ontzetting) van de vrouwen bij het graf voor te stellen. Dat 
moet hen toch compleet in beslag hebben genomen. Ze renden niet 
voor niets haastig naar de leerlingen om het goede nieuws te vertellen. 
En je kunt je niet voorstellen dat hun leven ooit nog hetzelfde is geweest. 
Zij lééfden! Mag die vreugde en dat leven ook ons deel zijn. Want het 
goede nieuws dat Christus de dood heeft overwonnen en is opgestaan, 
geeft dynamiek aan het hele leven. Gezegend Pasen!

ds. Pieter van der Ende
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Thuisfrontcommissie Malawi

Afgelopen november verhuisden Rieneke en Gert van de Pol van het noorden van Malawi naar het zuiden: 
van het dorp Ekwendeni naar de stad Blantyre (een afstand van ruim 600 kilometer, acht en een half uur 
rijden). Dat was na bijna drie jaar een hele overgang. 

Care4Malawi: Een nieuwe start 
in het zuiden van Malawi

Het was ook spijtig dat de GZB tot de conclusie moest komen 
dat het beter was zijn zendingswerkers uit het noorden 
terug te trekken. Aan de andere kant, de kerk in zuid-Malawi 
was er blij mee, want dat maakte het mogelijk dat Gert daar 
aan de slag zou gaan. De Blantyre Synode had al enige tijd 
het verlangen om een bijbelstudieprogramma op te zetten 
en de komst van Gert helpt hen om daar nu echt werk van 
te gaan maken.

In januari 2020 betrokken Rieneke en Gert hun nieuwe 
woning en begon Gert aan zijn kennismakingsperiode. De 
Blantyre Synode mikt niet op het opstarten van speciale 
bijbelstudiegroepen, maar wil graag dat het voor bestaande 
groepen in de kerk vanzelfsprekend wordt om tijdens hun 
bijeenkomsten bijbelstudie te doen. Je moet dan denken 
aan bijeenkomsten van de kerkenraad en van commissies, 
van de vrouwen, de mannen en de jeugd, maar ook aan 
koorrepetities. Het bijbelstudieprogramma wil hen daarin 
stimuleren en helpen en hen daarvoor toerusten. Daarbij 
wil de kerk graag gaan werken met de methode waaraan 
Gert in het noorden van Malawi heeft gewerkt. Die is er 
namelijk op gericht dat iedereen actief en volledig mee 
kan doen. Zeg maar: ‘Bijbelstudie voor iedereen’. Dat is 
overal een uitdaging, maar zeker in Malawi. Er is vaak een 
tekort aan bijbels, en soms kan een aanzienlijk deel van de 
gemeenteleden niet of nauwelijks lezen. Het programma 
start met een pilot in drie heel verschillende gemeenten: 

in de stad Blantyre, in een plattelandsgemeente en in een 
groot dorp. Anders dan in Ekwendeni zal Rieneke zich in 
Blantyre niet voor palliatieve zorg gaan inzetten. Een deel 
van haar tijd werkt ze voor Tidzalerana, een opvanghuis 
in de sloppenwijk Ndirande. Daar vinden verstandelijk en 
lichamelijk gehandicapten een veilig thuis. Rieneke richt 
zich in eerste instantie op de gezondheid en voeding van de 
bewoners, maar ze gaat zich ook hard maken voor optimale 
integratie van bewoners in de samenleving en de kerk. Kan 
Tidzalerana de kerk wellicht leren om gehandicapten niet 
slechts te zien als een object van zorg, maar ook als een 
geschenk aan de gemeente? Wat kan de kerk in en door 
hen van God ontvangen? Op deze plek is Rieneke weer een 
beetje terug bij waar ze ooit als verpleegkundige begon: 
de gehandicaptenzorg. Ondertussen is zij zich ook aan het 
oriënteren op andere taken en verantwoordelijkheden, 
waarbij ze vooral denkt aan werk onder hen die maar al te 
vaak niet gezien worden, zoals vrouwelijke gevangenen of 
vrouwen die uitgebuit worden.

Volg Rieneke en Gert op hun website: www.care4malawi.nl. 
Daar vindt u onder andere een uitgebreide versie van een 
interview dat in het februarinummer van het GZB-blad ‘Alle 
volken’ verscheen.

Op zondag 19 april (onder voorbehoud) zal ds. Gert 
van de Pol voorgaan in de ochtenddiensten van de 
Immanuëlkerk.
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Cornelis van der Plas
Op 29 januari 2020 heeft de Here plotseling thuis geroepen 
Cornelis (Cees) van der Plas. Op de leeftijd van 86 jaar. Hij 
was de man van Lies van der Plas-de Koning en woonde in 
de Anemonenstraat. 
Cees groeide op in Katwijk als zoon van een visboer en op 
13-jarige leeftijd ging hij al varen. Hij leerde dat je ver kunt 
komen als je je handen maar gebruikt. Op de Boulevard leer-
de hij Lies kennen en toen ze trouwden, wilden zij hun gezin 
voorop zetten. Na een poosje op een woonboot gewoond te 
hebben en in een flat, kon Cees gaan werken in de viswin-
kel in de Koestraat. Het gezin was blij met het grote huis en 
al snel werd dat hun thuis. Samen 
werkten ze hard in de winkel. Al-
leen de zondag was gezinsdag. Dan 
ging je netjes gekleed naar de kerk. 
Ook ging Cees 42 jaar lang graag 
naar de oefenavonden van Jubilate 
op maandag. Tijdens de afscheids-
dienst stonden een aantal verzen 
uit Psalm 18 centraal. Een danklied 
dat koning David schreef aan het 
einde van zijn leven, toen hij terugzag op hoe God hem na-
bij geweest was. ‘Alles wat ik vinden wou op deze aarde bij 
mensen, heb ik gevonden in U, mijn sterkte en mijn Rots. 
Want wij gaan niet in eigen kracht, maar met de ondersteu-
ning van Gods rechterhand. Gij houdt mijn beide handen 
met kracht omvat.’ Cees zijn handen zijn tot rust gekomen 
van aardse arbeid en geopend om de eeuwige genade te 
ontvangen van zijn hemelse Vader.

pastor Rixt de Graaf

Rudy Sapei
Op 13 februari 2020 heeft de Here toch nog plotseling thuis-
gehaald Rudy (Ruud) Sapei. Hij was de man van Annie Sapei-
Noort. Hij was net 82 jaar geworden. Ruud werd geboren 
in Makassar, Nederlands-Indië en kwam op zijn veertiende 
naar Nederland. In Den Haag kwam hij te werken bij de Post 
Giro en leerde Annie kennen. Er werden hen drie kinderen 
toevertrouwd. Ruud hield ervan om er op uit te trekken naar 
bijvoorbeeld een vliegshow of boten kijken. Hij was een man 
van weinig woorden, maar liet door zijn daden zien dat het 
geloof zijn fundament was. Hij was 
iemand die altijd voor iedereen 
klaar stond. Twee jaar geleden 
kreeg hij te horen dat hij ernstig 
ziek was. Ruud aanvaardde dat en 

bleef er rustig onder en mis-
schien wel hierdoor werden 
er nog twee gelukkige jaren 
toegevoegd aan zijn leven. 

In de afscheidsdienst hebben we Psalm 23 gelezen en een 
aantal verzen over hoe Jezus in de boot lag te slapen tijdens 
de storm. Vanuit het niets kan er een storm losbarsten in 
je leven en ga je door een dal van diepe duisternis. Maar 
als je weet dat de Here Jezus ook aan boord is van je le-
vensscheepje, ga je zonder angst verder. Want als Jezus aan 
boord is, zal je schip niet vergaan. Door de storm heen kwam 
Ruud rustig de haven binnen gevaren aan de overkant van 
het meer en werd door zijn hemelse Vader verwelkomd in 
het land van louter licht. 

pastor Rixt de Graaf

Samuel Star
Op 13 februari 2020 is ontslapen in zijn Heer, Samuel Star op 
90-jarige leeftijd. Sam woonde samen met zijn vrouw Ans in 
Oegstgeest. Sam kwam ter wereld aan de ‘Leierweg’, waar 
nu de weg naar de veiling is. Hij bleek het enige kind te zijn. 
Zijn moeder was tamelijk dominant, zijn vader wist ook wel 
wat hij wilde, maar gaf toch wat meer ruimte. Dat Sam wat 
van hun trekken had geërfd was 
niet zo verwonderlijk, wel eens 
lastig en pijnlijk. Het doorzetten 
en domineren kwam soms echter 
goed van pas; dan wist hij van aan-
pakken waar anderen het er bij lie-
ten liggen. Zo was hij bijvoorbeeld 
voor de ijsclub Oegstgeest van 
grote waarde. Sam was een onder-
nemer, een regelaar, een bestuur-
der; sportief en eigengereid, met een warm en betrokken 
hart voor het dorp, de kerk en voor zijn Heer. Samen hebben 
ze veel genoten van het zweefvliegen. Groot verdriet was 
er toen hun dochter Harma overleed. De laatste tijd was hij 
veel met zijn gedachten bij haar. Zijn krachten namen snel 
af, dat voelde hij zelf ook en hij was dan ook voorbereid op 
het afscheid. Helder was voor hem dat hij zijn hulp van de 
Heer verwachtte (Psalm 121). In dat vertrouwen is hij heen-
gegaan, en met de belofte dat de Heer zijn gaan en komen 
beschermt, tot in eeuwigheid, hebben we hem begraven. 
Bidden we om troost en kracht voor zijn vrouw Ans, zoon 
Jan en verdere naasten.  

ds. Pieter van der Ende

Marijke Kloosterman-van der Kaaij
Op de leeftijd van 75 jaar overleed op 17 februari 2020 
Marijke Petronella Kloosterman-van der Kaaij. Nadat ze 
begin vorig jaar haar man, die lang ziek was geweest, 
moest verliezen, pakte ze dapper de draad van het leven 
op. Helaas werd Marijke in de nazomer ziek en bleek uitein-

In memoriam
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delijk dat de ingezette chemokuur haar niet hielp. Dapper 
verdroeg ze de moeilijke tijd, waarin er heel zware dagen 
waren. Marijke werd geboren in Oegstgeest, niet lang na-
dat in 1944 haar vader was overleden. Al vroeg trouwde ze 
met Jan Kloosterman en na in IJmuiden gewoond te heb-
ben keerden ze in Oegstgeest terug. Ruim drie jaar geleden 
kwamen ze in Rijnsburg wonen, waar Marijke opnieuw het 
leven van geloof en kerk zocht dat 
lang op een laag pitje had gestaan. 
In De Voorhof vond ze een warm 
welkom en fijne kerkvriendinnen. 
Ze was vol lof over de fijne contac-
ten en de vele mooie momenten 
die ze met de Rijnsburgers mocht 
beleven. Actief op de fiets en in 
andere activiteiten. Genietend van 
haar appartement en het balkon. 
Graag had ze de vreugde van deze goede dingen voortgezet. 
In een van de laatste gesprekken samen hadden we het over 
de belofte die er in vreugde ligt, als kleine voorproefjes van 
de vreugde die God ons generzijds belooft. Ze veerde ervan 
op, en durfde zich eraan over te geven. We hebben haar her-
dacht in een afscheidsdienst op 28 februari in de aula van De 
Laatste Eer en daarna is ze in de kleine familiekring naar het 
crematorium gebracht.

ds. Philip van Wijk

Dirkje Geijteman-van Duijvenbode
‘Abba Vader, U alleen behoor ik toe’, zo begon de afscheids-
dienst van Dikkie (Dirkje) Geijteman-van Duijvenbode. Zij 
overleed op 25 februari 2020 en woonde aan de Kanaal-
straat. Dikkie werd 20 augustus 1941 geboren in een groot 
gezin in een tijd van veel zorgen en de donkerheid van oor-
log. Een generatie van ‘hard werken en niet zeuren’. Over 
gevoelens werd weinig gesproken en zij was kind van haar 
tijd. Al vroeg bleek ze een zorgzaam mens met oog voor 
wat anderen nodig hadden. Zij zag dingen die anderen 
niet zagen, met een soort antenne voor mensen die om 
hulp verlegen waren. In haar huwelijk kon iedereen in hun 
huis terecht, met altijd een luisterend oor, onderscheidend 
waarop het aankwam en wapperende handen. Tijdens de 
afscheidsdienst lazen we Efeziërs 
5: 8b-17. ‘Gebruik uw dagen goed, 
want we leven in een slechte tijd. 

Wees niet onverstandig, maar 
probeer te begrijpen wat de 
Heer wil.’ Ik geloof dat Dik-
kie deze kunst verstond. Zij 

ging voor waarheid, trachtte 
goed te doen, dienstbaar naar de 

ander. De laatste dagen voor haar overlijden waren moeilijk 
maar ook een geschenk; nog bij elkaar zijn, afscheid kunnen 
nemen. ‘Ontwaakt gij die slaapt’ als wake-up call, want het is 
Christus die Zijn licht over je laat schijnen. Haar tijd op aarde 
was 25 februari op, maar haar leven is een geschenk. En in 
de vergeving en heling door Christus en door zijn opstanding 
zul je leven, ook al ben je gestorven. Vol vertrouwen leggen 
we haar in Gods hand: ‘Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus 
hart’. Moge het haar dochters en kleinkinderen tot troost 
zijn. 

ds. G.J. van Klaveren, Katwijk

Rob Elderhorst
Rob was van vlak na de oorlog (1947) als vijfde van zes kin-
deren. Het leven was niet makkelijk, beide ouders veel weg 
voor hun werk. Hun start was ook al niet eenvoudig, want 
dat ze niet uit dezelfde kerk kwamen, werd maar moeilijk 
geaccepteerd. De kinderen moesten veelal hun eigen weg 
zoeken en kregen niet veel liefde van huis mee. Rob kwam 
op zijn weg door het leven in Rotterdam terecht waar hij 
uiteindelijk Truus heeft leren kennen. Truus had ook al de 
nodige stormen achter de rug en 
ze waren maar wat blij dat ze nu 
samen door het leven konden. Een 
nieuw begin, al bracht ook het ge-
zamenlijke leven de nodige obsta-
kels met zich mee. In de afscheids-
dienst klonk de spreuk ‘God heeft 
ons geen kalme reis beloofd, maar 
wel een behouden aankomst’. En 
inderdaad, de reis was lang niet 
altijd kalm, maar telkens weer mocht aan deze belofte wor-
den vastgehouden. Rob was zelf ook graag onderweg, bloe-
men rijdend op Frankrijk, koeriersdienst, kinderen rijdend 
naar en van school. Dat deed hij tot op het laatst, tot hij on-
verwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Als 
gevolg van een vleesetende bacterie moest een arm geam-
puteerd worden, maar helaas bracht dat niet de gewenste 
uitkomst. Twee weken later, op 25 februari 2020 is Rob over-
leden, hij is niet meer bij kennis geweest. We zochten troost 
bij de God die ons kent, al vanaf de moederschoot, en ons in 
onze diepste gedachten nabij is. Moge de Heer de gedachte-
nis aan Rob zegenen en Truus en nabestaanden kracht geven 
bij dit verlies.

ds. Pieter van der Ende

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe.

17



De Veilige Kerk

Vertouwenspersonen in de gemeente
Een kerk moet net als een gezin en een school een veilige plek zijn. Maar is de kerk dat ook? En als er 
zich toestanden voordoen die niet geaccepteerd kunnen worden, doen we daar dan iets aan? Durven we 
daarover te praten? Een gesprek met de twee interne vertrouwenspersonen die onlangs door de kerkenraad 
zijn aangesteld, Jolande Vrolijk en Wico Santbulte.

Wat bedoelen jullie met ‘Een Veilige Kerk’?
We willen dat onze kerk een veilige plek is voor iedereen, waar iedereen zich gerespecteerd en geliefd weet. Dat is niet 
vanzelfsprekend. Daarom moeten we alert zijn. Gewelddadig of intimiderend gedrag hoort onder ons geen plaats te hebben. 
Ook misbruik van macht of van vertrouwen in de vorm van seksuele handelingen is onaanvaardbaar. Er is een protocol waarin 
staat hoe er moet worden gehandeld, wanneer er sprake is van (een beschuldiging van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Dit protocol is opgesteld in opdracht van de generale synode van de landelijke PKN. Onze eigen kerkenraad heeft daarnaast 
een gedragscode vastgesteld, die van toepassing is op alle professionals en vrijwilligers binnen onze kerk en moedigt iedereen 
aan om te melden wanneer een situatie als onprettig wordt ervaren. De gedragscode is op de website terug te vinden.

Welke rol gaan jullie daarbinnen vervullen?
Wij zijn aangesteld als Intern Vertrouwenspersoon. We zijn door de kerkenraad benoemd, maar treden wel onafhankelijk op.  
We kunnen ongevraagd adviseren en aandacht vragen voor preventie. Daarvoor gaan we ook in gesprek met verschillende 
groeperingen, bijvoorbeeld met de Taakgroep Jeugd en Jongeren. Gemeenteleden kunnen bij ons terecht met vragen, 
vermoedens en meldingen. Wij zijn geen hulpverleningsexperts en doen niet aan waarheidsvinding. Wij kunnen wel optreden 
als eerste aanspreekpunt. Daarvoor hebben we een speciale cursus gevolgd. Wij kunnen degene die ons benadert helpen om 
zijn of haar gedachten te ordenen en de mogelijkheden voor eventuele vervolgstappen op een rij te zetten. 

Doen jullie dat ‘solo’ of in nauwe samenwerking met andere instanties?
Via de PKN zijn we verbonden met het meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). Dat is het landelijk meldpunt 
seksueel misbruik in de kerk. Dat SMPR heeft ook de cursus verzorgd die wij hebben gevolgd. Waar nodig kunnen wij een 
beroep doen op de deskundigen van het meldpunt. Daarnaast zijn er allerlei instanties waar hulp gevraagd kan worden.

‘Zorgvuldigheid’ en ‘vertrouwelijkheid’ zijn belangrijke aspecten bij dit onderwerp. Hoe gaan jullie dat invullen?
Wat ons in vertrouwen wordt verteld blijft geheim.  Alleen in het uitzonderlijke geval dat er sprake is van aanwijsbare, ernstige 
schade of gevaar, mag de vertrouwenspersoon de geheimhouding doorbreken. Maar in principe bepaalt de melder altijd hoe 
we verder met zijn melding moeten omgaan.

Hoe kunnen de mensen jullie bereiken?
We zijn bereikbaar via een speciaal e-mailadres. Daar kunnen mensen ons vragen om contact op te nemen. Op de website is 
verdere informatie beschikbaar en ook in Contact zullen we ons bekendmaken. En natuurlijk kunnen mensen ook altijd bij hun 
wijkscriba of wijkpredikant om ons adres vragen.

Jolande Vrolijk

Ik ben werkzaam geweest 
in het basisonderwijs en 
ben getrouwd met Hans. 
Wij hebben twee kinderen 
en drie kleinzoons. 
Ik ben diverse perioden 
ouderling geweest in de 
gemeente. Daarna ben ik 
als pastoraalbezoekster 
actief gebleven. 

Wico Santbulte

Ik ben werkzaam bij de KLM 
bij de vrachtafdeling. Ik ben 
getrouwd met Aryanne. 
Wij hebben samen twee 
kinderen, die intussen al het 
huis uit zijn. Ik heb binnen de 
kerk verschillende functies 
gehad in diverse commissies 
en later als ouderling en als 
scriba.  
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Lichtvoetig

Deze column wordt geschreven door leden van de 
PGR. De redactie vraagt maandelijks aan een lid 
om de column te schrijven. Het thema bepaalt die-
gene zelf, maar hij of zij is wel gehouden aan de 
doelstelling van de PGR. Wilt u benaderd worden 
voor het schrijven van een column, stuur dan een 
mail: redactielicht@live.nl. 

Eerlijk is eerlijk
Bij ons op de zaak komen de Osterhuhnen met narcissen bin-
nen. Ondertussen liggen de welbekende paaseitjes weer in de 
supermarkt. De markt bereidt zich voor op de economische 
kant van Pasen. 

Op hetzelfde moment zien wij rondom het Coronavirus dat veel 
mensen gaan hamsteren. Ze bereiden zich voor op ... ja zeg het 
maar. Misschien is het een voorbereiding voor het geval dat zij 
zelf of iemand in het gezin het virus krijgt en vervolgens aan 
huis gekluisterd zitten. Dan lijkt het wel zo handig dat je alles 
in huis hebt. Een andere reden om te hamsteren kan angst zijn. 
‘Als het nog dichterbij komt, ga ik niet meer de straat op. Ik kijk 
wel uit, straks raak ik ook besmet.’ Misschien wassen we ons-
zelf wel vaker, eten we meer vitamines en luisteren we beter 
naar ons lichaam.

Wij Hollanders zijn er over het algemeen vrij nuchter onder, 
maar als we eerlijk zijn … Het houdt ons toch ook wel bezig. 
Kijk maar om je heen, het land doet alles wat in haar macht is 
om het volk te ‘redden’. Zo zijn er diverse voorzorgsmaatrege-
len getroffen, gebruiken mensen mondkapjes en wordt er veel 
gedesinfecteerd. Alles om dood en verderf buiten de deur te 
houden. 

De link met het Evangelie is snel gemaakt. Jezus groeide in 
eerste instantie uit tot superheld. Iedereen wilde bij Hem zijn. 
Daarom werd Hij door de gevestigde orde gezien als onruststo-
ker en al snel was hun conclusie dat zij Hem moesten doden. 
Hij was de ‘Corona’ in de samenleving, besmette iedereen met 
de Liefde van God. Hij was de bron van dit ‘Christusvirus’, maar 
vastspijkeren aan een paal was niet genoeg om het te mannen. 
Door Zijn dood en nog meer door Zijn opstanding breidde het 
virus zich uit. 

Eerlijk is eerlijk, we zijn in de ban van Corona. Het zet ons stil of 
juist in actie. Maar belangrijker is de vraag of u al besmet bent 
met het ‘Christusvirus’? En zo ja: ‘Geeft u het Goede Nieuws 
door?’ Of loopt u met een mondkapje op en zorgt u door vooral 
‘uzelf schoon te wassen’ dat u Jezus, en de Geest van God bui-
ten de deur houdt? 

Dennis Roijers

Tienerkamp

Tienerkamp PGR 2020
Terug van weggeweest is het Tienerkamp van de Protes-
tantse Gemeente Rijnsburg. De afgelopen tijd is de or-
ganisatie druk bezig geweest met het kamp voor te be-
reiden en op vrijdag 16 oktober rond 17.30 uur vertrekt 
de kampleiding, hopelijk met veel tieners, richting een 
mooie kampeerboerderij in Capelle aan den IJssel. 

Locatie
Het kampeerterrein biedt veel mogelijkheden waar de 
kampgangers gebruik van kunnen maken. Denk aan: ka-
novaren, fierljeppen, survivalbaan, kampvuur, barbecue 
en noem maar op. Natuurlijk wordt er tijdens het kamp-
weekend ook aandacht geschonken aan andere zaken. 
Zo zal op zondag Edwin Vianen bij de tieners te gast zijn 
en zal hij met hen gaan nadenken over het geloof. 

Oktober is nog een paar maanden weg, maar mocht je 
meewillen geef je dan snel op. Dit kan onder voorbe-
houd op dinsdag 21 april van 19.00 tot 20.00 uur in De 
Voorhof. Het tienerkamp kost € 80,00 per persoon.

Wil je meer informatie? 
Bel dan Leonie de Winter, 06-14779148. Volg ons op 
instagram: tienerkamprijnsburg.
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Laudamus

Vrijdag 15 mei viert kerkkoor Laudamus haar 75-jarig bestaan. Op 13 juli 1945 werd het koor opgericht 
als Gereformeerd kerkkoor. Dat was enkele weken na de bevrijding. Een vijftal leden van de toenmalig 
Gereformeerde Kerk vond dat de kerk na die vijf donkere oorlogsjaren wel een koor verdiende en dat kwam 
er dus ook.

75 jaar Kerkkoor Laudamus

Jubileumconcert 15 mei (onder voorbehoud)
Jubileumconcert 75 jaar Kerkkoor Laudamus 
onder leiding van Rob van Efferink.
Muzikale medewerking van:
• Jacomina van der Plas, sopraan.
• Dirk Out, orgel en piano.
• Strijkorkest, Particolare.

(Onder voorbehoud)
Vrijdag 15 mei 2020, aanvang 20.00 uur.
Immanuëlkerk, Kerkstraat 3, Rijnsburg.
Entree € 10,00.

De enkele jaren geleden overleden Gerda Paauw, 
een van de oprichters, zei destijds over die eerste 
jaren: ‘We repeteerden in het gebouw Concordia 
naast de voormalige Rapenburgkerk in de 
Kerkstraat. Het was jarenlang een volle bak. Radio 
en televisie waren nog geen echte concurrenten, 
een avondje naar de vereniging of zang was voor 
velen toen echt nog een uitje.’ Tot 1958 was Johan 
Admiraal dirigent, hij werd opgevolgd door Job de 
Vries. Sinds 1 september 1992 is Rob van Efferink 
dirigent van het koor. Tegenwoordig verzorgt het 
koor soms wel tien keer per jaar een optreden, 
maar in de beginjaren mocht het alleen in een 
zangdienst optreden. De eerste keer dat het koor 
in een zangdienst optrad, was op Tweede Kerstdag 
1945. Wat moet dat een bijzonder gebeuren zijn 
geweest. Zingen rond Kerst is altijd een bijzonder 
gebeuren gebleven, veel koorleden vinden het 
jaarlijkse kerstconcert in de Vredeskerk in Katwijk 
nog steeds een van de mooiste optredens. 

In de beginjaren werden alleen Psalmen gezongen, later kwamen daar Gezangen bij en tegenwoordig is het een mix van 
populaire geestelijke muziek. Naast Nederlands wordt er ook Duits, Engels en Latijn gezongen. De afgelopen jaren is het aantal 
leden helaas wat teruggelopen, het schommelt nu zo rond de 40 zangers en zangeressen. Zoals bij de meeste koren zijn de 
vrouwen in de meerderheid. Veel koorleden kennen elkaar al jaren en dat zorgt voor een bijzondere band. De voorzitter van 
Laudamus, Leo van Delft, zegt daarover: ‘Het heeft veel weg van een vrienden- of familieband. De koorleden helpen elkaar 
waar nodig. We delen letterlijk lief en leed, we kijken naar elkaar om’. Men is dus niet alleen met zingen bezig. Laudamus 
heeft door de jaren heen al heel wat uitstapjes mogen maken in zowel binnen als buitenland. Uitstapjes waar de koorleden 
echt van genieten. Ook voor dit jubileumjaar staat een dagje uit in de planning plus natuurlijk een feestavond. 75 jaar is 
een hele leeftijd maar het bestuur hoopt van harte dat er nog vele jaren bij zullen komen. Daar zijn wel nieuwe leden voor 
nodig. Jongere leden, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom. Iedereen die van zingen houdt is welkom om eens 
een keer binnen te lopen bij een repetitie. Die vindt plaats op maandag tussen 20.00 en 22.00 uur in de bovenzaal van de 
Immanuëlkerk. Wees welkom. 

Foto: Van links naar rechts, Leo van Delft eerste voorzitter, Nel Griekspoor tweede 
secretaresse, Gert Ravensbergen tweede voorzitter, Marrie Klok secretaresse, 
Gert van Delft algemeen Bestuurslid en Corry de Mooij penningmeester was bij 
het maken van de foto op vakantie.
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Toegelicht

Leerhuis avond over 
‘Abraham, Isaak en Jakob’
De werkgroep Kerk en Israël organiseert onder voorbehoud 
op woensdag 22 april in De Voorhof, Vliet NZ 36 Rijnsburg 
een Leerhuis avond over de drie aartsvaders. De christenen 
kennen drie aartsvaders, namelijk Abraham, Isaak en Jakob. 
Maar waarom noemen we Adam geen aartsvader? Of Noach 
of zijn drie zonen, want met hen begon het toch ook allemaal 
weer opnieuw? Een interessant gegeven. Jan Wesseling 
verzorgt de introductie op deze avond en ds. Warmenhoven 
(Leiden) zal vragen beantwoorden. Daarnaast is er ruimte 
om kennis te maken met de werkgroep Kerk en Israël (voor 
de Ringen Katwijk en Leiden). De Leerhuis avond begint om 
20.00 uur. Nadere informatie: wesseling.j@hetnet.nl

Oproep voor een nieuw Jeugdproject
Dit jaar komt er een einde aan de spaaractie voor Stichting 
Manneka Nederland. Deze stichting is een steunstichting 
van de Liberiaanse NGO Manneka Inc. Manneka is onder 
andere actief op het gebied van kinder- en jeugdwerk. Ook 
worden door de organisatie hulppakketten verdeeld onder 
de bevolking. Voor het nieuwe clubseizoen dat in september 
van start gaat, is de Taakgroep Jeugd en Jongeren van de 
Protestantse Gemeente Rijnsburg op zoek naar een nieuw 
project. Weet u een project waar de jeugd in het nieuwe 
seizoen voor kan gaan sparen? Geef dit dan door aan Leo 
Heemskerk. Stuur een email naar: 
pgrjeugdenjongeren@pknrijnsburg.nl

Zaterdag 6 juni Zomermarkt.
Doel van de markt is het ondersteunen van de Stichting 
Manneka in Liberia. Streven is het organiseren van tien 
nieuwe kinderbijbel-clubdagen in de omgeving van Margibi, 
zodat ongeveer 3000 kinderen mogen weten dat Jezus van 
hen houdt. Voor de zomermarkt kunnen we de volgende 
zaken goed gebruiken: 
Kinder- en stripboeken, 
diverse moderne boeken, 
kinderkleding, speelgoed, 
huishoudelijke artikelen. 
De goederen moeten heel, 
schoon en bruikbaar zijn. 
Het belooft een fantastisch 
feest voor jong en oud te 
worden. Kinderspelen, een 
terras, bloemen en planten, 
fruit, diverse warme snacks, 
een loterij, allerlei kraampjes 
en allerlei vermaak. Vragen 
of meehelpen? Bel Frits van 
Tol: Tel. 071-4028570 of mail: 
frvtol@hotmail.com

Samen maken we een vuist tegen 
slavernij! Doe mee aan de mudraise!
Ondanks dat slavernij overal ter wereld al jaren afgeschaft 
is, leven wereldwijd nog steeds 40 miljoen mensen in 
slavernij. Zo worden in Ghana meer dan 50.000 kinderen 
uitgebuit door slavenhandelaren in de visindustrie. De 
kindslaven, jongetjes van soms vier jaar oud, werken 14 
uur per dag met weinig voedsel, kleding of rust. Marjon en 
Annemiek lijkt het heel gaaf om als gemeente samen een 
vuist te maken tegen slavernij! International Justice Mission 
(IJM) gelooft dat recht voor de allerarmsten mogelijk is. Op 
zaterdag 27 juni 2020 organiseert IJM daarom een mudraise 
in Biddinghuizen om geld op te halen. Wij willen u uitdagen 
om samen met ons (en andere gemeenteleden) door de 
modder te gaan voor het werk van IJM.
Dinsdag 14 april (onder voorbehoud) om 19.30 uur is er een 
informatieavond bij Marjon van Tol, Kleipettenlaan 158. 
Aanmelden: marjonvantol@hotmail.com. Durf jij de strijd 
met ons aan?

Maatregelen in verband 
met het coronavirus
Vanwege de maatregelen in verband met het 
Coronavirus kan het zijn dat evenementen die 
op deze pagina van Toegelicht vermeld staan 
niet of op andere wijze doorgaan. Dit was nog 
niet bekend op het moment dat dit magazine 
gemaakt werd.
 
Het redactieteam van Licht
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 Zondag 12 april
Geen boeketdienst in verband met Pasen.
 
Zondag 19 april - Jeugdboeketdienst
Thema: Nog niet bekend

Zondag 26 april
Thema: ‘Geestelijke disciplines van Meditatie’.
KIDS MISSION

Zondag 5 april - via Livestream
Romeinen 6

Zondag 12 april
Een normale dienst in verband met Pasen.

Zondag 19 april
Geen studiedienst, maar een Zingend Gelovendienst

Zondag 26 april
Zefanja 1

Heeft u / heb jij onderwerpen voor een prekenreeks? 
Mail deze dan naar: egvanderwater@gmail.com

Thema’s Boeketdiensten

Thema’s Studiediensten

Doopzondagen

Doopouders kunnen contact opnemen met het kerke-
lijk bureau of de predikant die in de dienst voorgaat. De 
volgende doopdiensten zijn op:

Zondag 19 april in de Grote Kerk
Voorganger: ds. P.H. van Wijk

Zondag 10 mei in de Immanuëlkerk
Voorganger: ds. P.J. van der Ende

Agenda

Hour of Power 
met ds. Arenda Haasnoot
Met Pasen komt ds. Arenda Haasnoot in de uitzending van 
Hour of Power van Jan van den Bosch. De uitzending is 
zondag 12 april om 8.00 of 9.00 uur op RTL 5 of om 17.00 
uur bij Family 7.  Net te bekijken vóór kerktijd of erna! 
Naar aanleiding van haar nieuwe boek ‘Rust & Regelmaat 
bij God’ spreken zij en van den Bosch over de betekenis van 
Pasen. 

Omzien naar elkaar
Mensen in kwetsbare posities worden geadviseerd niet of zo 
min mogelijk met anderen in aanraking te komen vanwege het 
Coronavirus. Hierdoor komen sommige mensen voor lastige 
vragen te staan. Mag ik bijvoorbeeld nog wel boodschappen 
doen of andere (dagelijkse) klusjes die toch onmisbaar zijn 
uitvoeren? Hiernaast zijn ook veel sociale activiteiten gestopt, 
waardoor ook de momenten voor een gezellig praatje en/
of om het hart te luchten minder worden. Gelukkig wordt 
dit veelal door familie, vrienden en buren opgevangen. 
Echter kan het toch zomaar gebeuren dat niet iedereen zo’n 
netwerk dicht bij huis heeft of niet weet hoe de beschikbare 
netwerken te vinden. Hierbij willen we dan ook iedereen 
oproepen om naar elkaar, de buren en de ouderen in de 
wijk om te zien en elkaar te vragen of we elkaar ergens mee 
kunnen helpen of een luisterend oor te bieden via de telefoon 
en waar nodig te verwijzen naar de juiste instanties. Mocht 
u echter toch behoefte hebben aan bepaalde hulp zoals de 
boodschappenservice of het fijn vinden om met iemand uw 
hart te luchten via de telefoon, neemt u dan contact op met 
het telefoonnummer van de coördinator Gerben Bremmer 
0613254838 namens de Protestantse Gemeente Rijnsburg. 
In samenwerking met de diaconie, de wijkraden, maar ook 
de lokale gemeente die al voorzieningen heeft getroffen, 
zal gezocht worden naar mogelijke oplossingen. Hiernaast 
willen we u ook oproepen om de lokale ondernemers niet te 
vergeten. Dit alles vanuit het grote gebod waarin Jezus de wet 
samenvat: Heb God lief boven alles en je naaste als u zelf.
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Kerkdiensten onder voorbehoud
Zondag 5 april - via Livestream
Grote Kerk
09.30 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen

Woensdag 8 april
Grote Kerk
19.30 uur Stilte en lezing lijdensevangelie

Donderdag 9 april - Witte Donderdag
Immanuëlkerk
19.30 uur ds. A. Haasnoot - Heilig Avondmaal

Vrijdag 10 april - Goede Vrijdag
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende - Heilig Avondmaal
19.30 uur ds. A. Haasnoot - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Heilig Avondmaal

Immanuëlkerk
19.30 uur ds. P.J. van der Ende

Zaterdag 11 april - Stille Zaterdag
Immanuëlkerk
22.00 uur ds. P.J. van der Ende

Zondag 12 april - Eerste Paasdag
Grote Kerk
09.30 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. J. Tiggelman
10.30 uur ds. J. Tiggelman

Maandag 13 april - Tweede Paasdag
Grote Kerk
09.30 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee - Zangdienst

Vrijdag 17 april
De Vlietstede
19.00 uur ds. A. Haasnoot - Weeksluiting

Zondag 19 april
Grote Kerk
09.30 uur ds. Ph. Van Wijk - Heilige Doop
17.00 uur ds. A. Haasnoot - Zingend Geloven
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. van der Ende en Joska van Zuijlen
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. G. van de Pol, Malawi
10.30 uur ds. G. van de Pol, Malawi
17.00 uur dhr. A. Ravensbergen en 
 Corine van Egmond - Jeugdboeketdienst 
 m.m.v. Tim Duivenvoorde

Vrijdag 24 april
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 26 april
Grote Kerk
09.30 uur ds. G.F. Smaling, Oegstgeest
17.00 uur ds. E.J. de Groot, Katwijk aan den Rijn
De Voorhof
09.30 uur ds. Ph. Van Wijk en André Siezenga
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. T. Noort, IJsselmuiden
10.30 uur ds. T. Noort, IJsselmuiden
17.00 uur dhr. C. Khatchikyan, Utrecht en 
 Chris van Tol
 m.m.v. Erik de Mooij

Vrijdag 1 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. L.A. den Butter
 Weeksluiting
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Erediensten thuis volgen en collecten
De erediensten worden gehouden in de Grote Kerk op 
zondag om 9.30 uur en om 17.00 uur. Op woensdag om 
19.00 uur geldt dat voor de Vespers. 

De diensten zijn live te zien op KerkTV (https://kerk-
dienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestant-
se-Gem-Rijnsburg/events), via een link op www. protes-
tantsrijnsburg.nl en via de kerkomroep te beluisteren 
(https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023). 

Veel gemeenteleden beschikken over een kastje van de 
Rijnsburgse Stichting Kerkradio. Zij kunnen ook live de 
diensten beluisteren. Op onze website is meer informatie 
te vinden. De verbondenheid met de gemeente zal zoveel 
mogelijk tot uiting komen in de aanwezigheid van (maxi-
maal 20) gemeenteleden, die inbreng hebben in vooral 
de zang. Het Paasproject van de kindernevendienst zal 
doorgaan, er zal één kind per dienst worden uitgenodigd. 
In de diensten zullen elementen van onze veelkleurig-
heid terugkomen in muzikale ondersteuning, liederen en 
opzet. De liturgie van de diensten zal vooraf beschikbaar 
komen via de website, Extra Contact en Facebook. 
U kunt uw gaven voor de collecten overmaken op de 
bankrekening van de kerk NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van 
de datum van de dienst. De overgemaakte bedragen zul-
len over de drie collecten verdeeld worden.  Ook kunt u 
gebruik maken van de GIVT-app. De bestemmingen wor-
den bekend gemaakt in de liturgie en op de website.

Kerkdiensten 
tijdens coronacrisis

S
23



Er is voor ons betaald

Er is voor ons betaald
Voor de zonden van ons leven

Er is voor ons betaald
God heeft Zijn Zoon aan ons gegeven

Jezus, Hij ging de weg naar Golgotha
Gaf Zich vrijwillig, heeft voor ons moeten lijden

Zo is de weg naar de Vader open gegaan
En is Hij ons gaan bevrijden

De prijs die Hij voor ons betaald heeft
Mogen wij blijven herdenken

Hoe oneindig groot Zijn liefde is
Dat kunnen wij ons niet bedenken

Hij houdt van ons, van jou en mij
Dat heeft Hij door het Kruis bewezen

Hij vraagt ons je vertrouwen te stellen op Hem
Hij beschermt je, je hebt niets te vrezen

Auteur: Miranda Vlieland

24


