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Uitgelicht

Kerkzijn in coronatijd

‘Tv-diensten in een lege kerk, maar er 
gebeurt veel achter de schermen’
Sinds half maart beheerst het coronavirus ons leven. Het heeft ertoe geleid dat we onze erediensten niet 
kunnen bezoeken, maar thuis via een livestream mogen volgen. Het pastoraal team kan niet meer op huis-
bezoek, de vergaderingen en het club- en verenigingswerk liggen stil en onze kosters… ach die soppen wat 
af. 
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Onderhoud gebouwen
Koster Richard Verheij: ‘Mijn collega en ik hebben vloeren 
in de was gezet, meubilair geschrobd, gordijnen gewassen 
en alle ruimtes schoon gemaakt. Door alle regels en de mo-
gelijk voor langere tijd vastgestelde eisen, zijn we inmiddels 
aan het nadenken hoe we straks weer kerkdiensten kunnen 
organiseren. Ik heb daarvoor al een proefopstelling gemaakt 
in de kerkbanken.’ 
Koster Wim de Winter is ook bezig met groot onderhoud, 
maar heeft daarnaast ook het nodige werk aan de Kerk TV 
diensten vanuit de Grote Kerk. Vanuit De Voorhof onder-
houdt hij veelal via email contact met de afwezige gebrui-
kers. Ja, ons leven wordt beheerst door het coronavirus.

Pastoraal team
Het pastoraal team werkt sinds de corona-uitbraak vooral 
vanuit huis, maar dat valt niet mee. Ds. Arenda Haasnoot: 
‘De kinderen zijn vaak thuis en ik ben daar dan juf en do-
minee tegelijk. Ik moet werken vanuit een vol huis waar 
iedereen tussendoor iets vraagt of nodig heeft. Het is veel 
bellen, online vergaderen, maar tussendoor ook een preek 
voorbereiden. De druk is hoog.’

Ds. Pieter van der Ende: ‘Het grootste verschil zit hem in 
de avonden, die zijn nu grotendeels leeg. Overdag loopt het 
wel wat anders, maar in principe blijven ze gevuld met stu-
die, dienstvoorbereiding, pastorale contacten en overleg.’   
Kerkelijk werker Gerben Bremmer: ’Ik verzorg catechisatie 
voor mensen met een beperking. We zingen, bidden en luis-
teren naar de mooie bijbelverhalen. Jammer dat dit door 
de crisis zo abrupt is geëindigd. Aan het begin van de crisis 
heeft Buurtpastoraat Kleipetten een folder gemaakt waar 
mensen werden opgeroepen om naar elkaar om te zien en 
waarin contactgegevens stonden, mocht er een hulpvraag 
zijn. Veel van mijn activiteiten zijn komen te vervallen, maar 
er blijven gelukkig voldoende kansen over om de liefde van 
Jezus handen en voeten te geven.’ 

Hoe houdt het pastoraal team contact met de gemeente? 
Ds. Philip van Wijk: ‘Een appje, een mailtje of een telefoon-
tje. Maar met telefonisch contact mis je wel heel belangrijke 
facetten van communicatie. In het pastoraat vind ik dat een 
echte handicap.’ 
Gerben Bremmer: ’Ik ben vooral gemeenteleden gaan bel-
len. Soms videobellen, een uitkomst in deze tijd. Doordat je 
elkaar toch ziet via een scherm, vang je ook de non-verbale 
communicatie op. Deze is onmisbaar voor ‘diepere’ gesprek-

ken. Toch verlang ik weer naar de gesprekken aan de hand 
van een foto aan de muur en het geven van een hand bij het 
eerste contact.’ 
Pastor Rixt de Graaf liet het al eerder doorschemeren: ‘Te-
lefoneren is een heel belangrijk onderdeel van mijn werk 
geworden. Afspraken maken, informatie inwinnen, vragen 
stellen en toestemming vragen om iets in Contact te mogen 
zetten. Bellen is heel belangrijk geworden.’
Ds. Pieter van der Ende: ’Ik onderhoud contact via de te-
lefoon, email of WhatsApp. Zo nu en dan ga ik expres ook 
even rondwandelen en soms spreek ik dan iemand op straat 
of in de tuin.’

Hoe ervaren ze het om op de kansel te staan 
voor een lege kerk.
Ds. Pieter van der Ende: ‘De kerk is niet geheel leeg, er zijn 
vijftien tot twintig mensen aanwezig. Ik merk wel dat ik de 
interactie mis. Je mist de mensen, je wilt hen in de ogen 
kunnen kijken, je wilt samen kunnen zingen, bidden en ‘roe-
zemoezen’. Het neemt niet weg dat ik dankbaar ben dat 
deze onlinemogelijkheid er is.’

Ds. Arenda Haasnoot: ‘Dankbaar dat we toch een dienst 
kunnen hebben in deze tijd. Dankbaar dat er camera’s 
aanwezig zijn en livestreaming bestaat, anders hadden we 
niets. Andere kerken doen diensten bijvoorbeeld via ZOOM 
of YouTube, maar ik sta toch liever in de kerk.’ 
Ds. Philip van Wijk: ‘Ik ben vaste gastvoorganger van de 
Evangelisch Lutherse Gemeente in Dordrecht. Daar heb ik 
regelmatig minder dan vijftien mensen voor me zitten. In 
Kenia, waar ik verschillende perioden werkte, heb ik wel 
eens voor vijf mensen gepreekt. Voor mijn subjectieve ge-
voel als voorganger is er niets veranderd en op de achter-
grond voel je de ogen en oren van de kijkers en luisteraars.’

Krijgt het pastoraal team reacties op de tv-diensten? 
Ds. Arenda Haasnoot: ‘Ja, veel. Via social media, e-mails, 
kaartjes en mensen bij de deur op afstand.’ 
Ds. Philip van Wijk: ‘Jazeker en zelfs uit andere windstreken, 
omdat ze je digitaal weten te vinden. Maar ook uit eigen ge-
meente. Vooral als een preek stof doet opwaaien. Bemoedi-
gende mails. Afwijzende mails. Mensen die je vertellen door 
een preek zo aangeraakt en geroerd te zijn dat ze die hun 
leven lang niet meer zullen vergeten. En mensen die van de-
zelfde preek laten weten dat ze er de grootste problemen 
mee hebben.’

Uitgelicht

‘Er blijven gelukkig voldoende kansen over
om de liefde van Jezus handen en voeten te geven.’ 
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Uitgelicht

Kerk TV
Voor het uitzenden van de diensten vanuit de Grote Kerk via 
Kerk TV zijn Alex Noort, Alexander van Duivenboden, Kees 
van Delft en Gijs Hogewoning verantwoordelijk. Kerk TV is 
overigens niet nieuw. Gijs Hogewoning: ’Kerk TV is door de 
diaconie van de Hervormde Gemeente in 2017 aangeschaft 
voor de zieken en oudere gemeenteleden en bewoners van 
de familiekamers van Vlietstede. Men heeft destijds nooit 
kunnen bedenken dat Kerk TV, dat voor de crisis wekelijks 
200 keer werd bekeken, nu meer dan 1000 keer op een zon-
dag wordt bekeken. We hebben voor de huidige uitzendin-
gen geen technische aanpassingen hoeven te doen, zijn wel 
met ondertiteling aan de slag gegaan en deze is met inzet 

van Kees van Delft en Alex Noort tot stand gekomen. Het 
verzorgen van de tv-uitzendingen kost natuurlijk wel de no-
dige tijd maar dat heeft het hele team er graag voor over.’ 
Over of het moeilijk is om de dienst op tv te brengen zegt 
Alexander van Duivenboden: ‘We moeten uiteraard zorgen 
dat voorganger en muzikanten op de juiste plaatsen staan 
zodat de automatische camera’s hen in beeld kunnen bren-
gen.’ 
Gijs Hogewoning: ‘We krijgen veel positieve reacties van ge-
meenteleden en RTV Katwijk over de goede kwaliteit.’ 

Samenzang
Een onderdeel in de diensten is de samenzang, deze wordt 
nu verzorgd door een aantal kerkleden. Hoe ervaren zij dat? 
Jantine Verbeek: ‘Zingen in een lege kerk is ten volle besef-
fen hoe krachtig het zingen van een lied is. Wetend dat het 
lied verder reikt dan de lege kerk. Dat maakt mij dankbaar 
en blij.’ 
Robin Sprinkhuizen: ‘Enerzijds superfijn dat ik nu een bijdra-
ge kan en mag leveren. Anderzijds vreemd omdat de kerk zo 
leeg is. Het voelt heel intiem eigenlijk.’ 
Arie Ravenbergen: ‘Ik zing graag en dan is het zingen met 
anderen in een kerk toch fijner dan in huis voor een laptop, 
maar ik mis wel mijn mede-kerkgenoten.’ 

Maaike Kort: ‘Fijn om dienstbaar te kunnen zijn, maar ik mis 
toch echt wel het ‘samen’ zingen.’ 
Johan Haasnoot: ‘Enerzijds is het een heel mooie beleving, 
anderzijds mis je het samen gemeente zijn.’    

Organisten
De samenzang wordt in toerbeurt begeleid door onze PGR-
organisten. 
Dick Durieux: ‘De Grote Kerk, waar ik altijd speel, is uitver-
koren omdat daar camera’s hangen. Ik mis het contact in de 
zin van samenzang die terugkomt als je de gemeente bege-
leidt.’ 

Vincent van Delft is organist in de Immanuëlkerk maar speelt 
nu ook regelmatig in de Grote Kerk. Hij geniet daarvan maar 
zegt ook eerlijk: ‘Mijn collega Kees van Delft en ik missen de 
kerkgangers. Sowieso even een praatje met elkaar of alleen 
een groet. Je realiseert je nu echt dat het kostbaar is om met 
een groep mensen op zondagochtend bij elkaar te komen 
en naast het luisteren naar het Woord samen het geloof te 
bezingen.’
Frank Borsboom: ‘Fijn dat we een klein groepje zangers mo-
gen begeleiden, maar ook ik mis het contact met die grote 
groep mensen die nu thuis de diensten volgt via Kerk TV.’ 

Kinderkerkdienst
Sinds kort kunnen kinderen via een YouTube kanaal hun ei-
gen dienst bekijken. Het produceren van zo’n dienst is een 
hele klus volgens Janneke Buitenhuis maar het achtkoppig 
team doet het graag. De kinderkerkdienstuitzendingen wor-
den goed bekeken gezien de vele positieve reacties. 

Kerkdiensten voor iedereen en zelden zo toegankelijk. Dat 
heeft het coronavirus gebracht. Ds. Pieter van der Ende: ‘We 
horen al maandenlang dat er een virus heerst, maar wij we-
ten beter! Er is er Een die heerst: Christus Koning!’

‘We horen al maandenlang dat er een virus heerst, maar wij weten beter! 
Er is er Een die heerst: Christus Koning!’
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Social media

Het coronavirus domineert al weken het nieuws. 
Logisch, de pandemie heeft verstrekkende gevolgen 
en treft iedereen. Het duwt andere crisissen naar de 
achtergrond. Op het Griekse eiland Lesbos barst het 
vluchtelingenkamp Moria uit zijn voegen. Het is gebouwd 
voor 2500 migranten, maar er zitten inmiddels 20.000 
mensen uit allerlei delen van de wereld. Afgesproken is 
om vluchtelingen te verdelen in Europa, maar dat stuit 
op verzet. Europese landen kunnen het maar niet eens 
worden.

Op 20 juni is het Wereld Vluchtelingendag. Op dit 
moment zijn er naar schatting 70,8 miljoen mensen 
op de vlucht voor oorlog en geweld. Zo’n 22.533 
vluchtelingen hebben vorig jaar in Nederland asiel 
aangevraagd. De afgelopen jaren hebben we, mede 
door het AZC in Katwijk en de inzet van de Interkerkelijke 
Werkgroep Asielzoekers Katwijk (IWAK), veel gezien en 
gehoord over vluchtelingen. Dit waren zowel positieve 
als negatieve berichten. Al deze vluchtelingen brengen 
andere geloven met bijbehorende gebruiken, normen 
en waarden met zich mee. Dit heeft wel eens gebotst 
met onze Nederlandse normen en waarden. Een veel 
gehoord standpunt is dat vluchtelingen zich aan moeten 
passen. Maar is dat wel zo? Daarom luidt de stelling: 

‘Vrijheid van godsdienst geldt voor iedereen.’

Eens
Ik ben het met de stelling eens. Omzien naar de mensen 
die op jouw pad komen is een opdracht. Ongeacht 
huidskleur, andere gewoontes of een andere religie. Juist 
in het elkaar vinden en respecteren kunnen we getuigen 
zijn van wat Jezus ons geleerd heeft. Hierbij moet ik vaak 
aan de tekst uit Matteüs 25: 35-40 denken. Een tekst die 
ook door het IWAK wordt uitgedragen. 

Oneens
Ik ben het met de stelling oneens. Dit wil absoluut 
niet zeggen dat ik tegen vluchtelingen ben, sterker 
nog…ik vind dat wij er voor hen moeten zijn, hen 
moeten helpen. Echter, ik ben wel tegen vrijheid van 
gebruiken die een religie met zich mee kan brengen 
wanneer dit bijvoorbeeld de gezondheid en veiligheid 
van een individu of gemeenschap schaadt. Denk aan 
meisjesbesnijdenis of verbod op inenten.

Facebook-stelling
in Licht

Eens Oneens

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 diegene 
zelf, maar hij of zij is wel gehouden aan de doelstel-
ling van de PGR. Wilt u benaderd worden voor het 
schrijven van een column, stuur dan een mail: 
redactielicht@live.nl. 

Naar de kerk
Al mijn hele leven ga ik naar de kerk. Als kind, wonende ‘over 
de brug’ in de Kloosterschuur, was dat de Petrakerk. Op de ga-
lerij, rechts vooraan, de tweede bank, dat was onze plek. Later, 
toen ik trouwde met een meisje uit de Piet Heinstraat en we 
gingen wonen in de Boslaan, stapte ik over naar de Marana-
thakerk waar we terecht kwamen in de bank bij mijn schoon-
ouders, beneden links achterin. We kregen twee kinderen, de 
één werd gedoopt in de Petra- en de ander in de Maranatha-
kerk. Natuurlijk gingen we ook weleens naar de andere kerken, 
tijdens scholendiensten bijvoorbeeld, maar de Maranathakerk 
was ‘onze’ kerk. Tot mei 2016, toen zowel de Maranatha- als 
de Petrakerk de deuren moesten sluiten. Wat restte waren de 
herinneringen. We vonden onze nieuwe plek in de Immanuël-
kerk op één van de voorste banken in het grootste vak, vak B 
voor hen die als ambtsdrager weleens gediend hebben tijdens 
het avondmaal. Ondanks het gemis van de Maranathakerk was 
deze switch voor onze opgroeiende pubers eigenlijk een uit-
komst, ze konden een uur langer uitslapen vanwege het voor 
ons ‘nieuwe’ tijdstip van 10.30 uur!

Een kleine vier jaar heeft deze periode geduurd en inmiddels 
heeft ook de Immanuëlkerk, in ieder geval voor even, de deu-
ren moeten sluiten. Op het moment van schrijven (half mei) 
van deze column is het voor velen al ruim twee maanden, ook 
voor mij, een groot gemis: het bezoeken van de zondagse kerk-
dienst. Voor veel mensen een baken van (geestelijke) rust en in-
spiratie in een drukke week. Natuurlijk kunnen we ‘online’ naar 
de kerk, waardoor we in ieder geval voorzien worden van het 
Woord van God en ook de nodige verbondenheid, al is het van 
afstand, met elkaar en onze voorgangers. Maar wat je mist is de 
daadwerkelijke ontmoeting met elkaar, mensen die je wekelijks 
op zondag in de kerk ziet, het zingen met elkaar, het koffie drin-
ken na de dienst en het meeleven met elkaar tijdens het her-
denken van overleden gemeenteleden of het dopen van kin-
deren. Het kan allemaal niet meer sinds zondag 8 maart, toen 
we al vanwege de maatregelen die getroffen werden op een 
bijzondere manier avondmaal vierden. Binnenkort, op 7 juni, is 
het weer avondmaal en inmiddels is duidelijk dat we ook dan 
nog van afstand kerk moeten vieren. Wellicht dat na 1 juli weer 
wat meer mogelijk is maar vooralsnog is dat allemaal nog erg 
onzeker. We zullen het ermee moeten doen, maar ooit zal het 
weer mogen, naar de kerk gaan. Wat zal dat een feest zijn!

Cor Kralt
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Grip op de knip

Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. En wanneer en hoe dit afloopt weten 
we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, 
stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven 
hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in 
de rug gebruiken. Grip op de Knip kan je daarbij helpen.

Hoe we dat doen? Een praktijkvoorbeeld, het verhaal van de 35-jarige Willemijn. In januari 2018 besloten zij en haar man uit 
elkaar te gaan. Manlief vertrok en liet haar achter met alle huisraad en de zorg voor twee kinderen. Financieel zat ze na een 
paar maanden aan de grond. Het inkomen was onvoldoende om de vaste lasten te betalen en van te leven en achterstanden 
dreigden. Ze belde ons, kreeg een begeleider van Grip op de Knip toegewezen en samen met hem is daarop gekeken wat de 
mogelijkheden waren om toch voldoende inkomsten te krijgen. Gelukkig was dat mogelijk door de huur- en zorgtoeslag te 
verhogen en beter gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden in combinatie met betere afspraken met haar ex over de 
alimentatie. Dat laatste kostte wel moeite want hij had het ook niet breed. Door meer te gaan werken kon hij uiteindelijk zijn 
inkomen verhogen en daardoor meer bijdragen aan de kosten van de verzorging van de kinderen. Willemijn bleef zo uit de 
schulden, maar vooral ook uit de zorgen.

Een jaar later werd onze begeleider gebeld door Willemijn. Door de manier waarop we haar hadden begeleid en haar ex 
hierbij hadden betrokken, was er een beter contact ontstaan tussen haar en haar ex. Zo goed zelfs dat ze weer bij elkaar zijn 
ingetrokken. Een onbedoeld maar mooi effect van onze begeleiding.

Een voorbeeld van voor de crisis, maar die als de crisis langer duurt en werk en inkomen wegblijven, 
iedereen kan treffen. De diakenen kunnen helpen, maar weet ook dat Grip op de Knip er is. Onze maatjes 
kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Het kost niks! Wil je meer 
weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-
22062590) of mail één van onze coördinatoren (coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl) of neem contact op 
met de diaconie (secr-diaconie@pknrijnsburg.nl).

Wat is Grip op de Knip? De diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg stonden in 2011 
aan de wieg van Grip. Vanaf die tijd zijn er bijna zeshonderd huishoudens geholpen, hulp die onveranderd hoognodig blijft. 
Voor de crisis had circa 10% van de huishoudens in Rijnsburg te maken met geldzorgen en de kans dat dit zal stijgen is nu 
alleen maar toegenomen. U kunt daar ook bij helpen. Geldzorgen ontstaan vaak bij levensgebeurtenissen zoals: scheiding, 
overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Durf, als u dan in gesprek raakt, ook eens te vragen of het financieel 
wel lukt. En vertel dat er (gratis) deskundige hulp beschikbaar is die bij mensen thuis langskomt. U kunt natuurlijk ook zelf 
hulpverlener worden. Meer informatie is te vinden op de website of bij de coördinatoren van Grip op de Knip.

Grip op de Knip Katwijk helpt bij kwijtraken van inkomen

Als je door de crisis geldzorgen hebt…
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De Verdieping

Lockdown. Dat woord heeft vaak geklonken. De (Nederlandse?) taal is weer een begrip rijker. De Nederlandse 
variant is de ‘intelligente’ lockdown. Ik vond dat wel aanlokkelijk; het beroep op onze intelligentie. 

En ik geloof warempel dat het nog geholpen heeft ook. Al kwamen er steeds meer intelligente mensen in opstand toen de 
lockdown omgekeerd werd in een voorzichtige ‘open-up’. Het ging de een te langzaam en de ander te snel. En hoe langer de 
beperkingen duren hoe minder ze gaan aanvoelen als intelligent en hoe meer ze als (domme) dwang worden ervaren. Velen 
hebben nu ervaren wat het betekent als (bewegings)vrijheid in het gedrang komt. Dat voelt niet fijn. We begrijpen dat het 
goed is, maar het druist in tegen het normale.

Wij zijn, vooral als westerlingen, mondige mensen, gewend aan de vrijheid om onze eigen keuzes te maken en onze eigen 
wegen te gaan. Die vanzelfsprekendheid is aangetast en wordt hopelijk nu weer (meer) ervaren als een groot goed (het 
verdedigen waard, zo vierden we begin mei). Ik hoop dat hierdoor het begrip, de aandacht en de hulp groeit voor de vele, 
vele mensen die deze vrijheid niet kennen. Want voor onvrijheid is niemand bedoeld! Dat spreekt duidelijk uit Gods handelen: 
Gal. 5:1 ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven.’ 

Een stukje verbreding en verdieping: die vrijheid is van meet af aan Gods plan met zijn hele schepping (Rom. 8:21 ‘Ook de 
schepping zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid’); God sluit bijvoorbeeld een verbond met alle levende 
wezens op aarde (Gen. 9:15-17). De Bijbel vertelt ons meer dan eens over Gods grote zorg voor het geschapene: Hij drenkt 
alles wat leeft in het veld, er is gras voor het vee, allen zien ernaar uit dat God voedsel geeft en hen verzadigt (Ps. 104, waarin 
uitgebreid Gods zorg en liefde voor de natuur wordt bezongen). De dieren ervaren de gevolgen van het oordeel over de 
zonden van de mens (zie bijvoorbeeld Ez. 14:21; Sef. 1:2-3), maar mogen ook delen in de gevolgen van de bevrijding (Rom. 
8:21), tenminste, als de bevrijde mens opstaat als kind van God (Rom. 8:19). Het gedeelte in Romeinen 8 lijkt te gaan over 
de (verre?) toekomst, maar het gaat over het aanbreken van Gods Koninkrijk waarbij geldt dat we ‘bestemd zijn om het 
evenbeeld te worden van Zijn Zoon’ (Rom. 8:29) en ‘nu al (!) mogen delen in Gods luister’ (Rom. 8:30).

In Rom. 8:12-14 staat: ‘Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, 
zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest zult u leven. Allen die door de Geest van God worden 
geleid, zijn kinderen van God.’ Dat betekent dat we ons laten leiden door Gods wil, door Gods verlangen en niet door onze 
eigen bedoelingen. Onderzoeken wijzen uit hoe de aarde opademt (open-up!) doordat we wereldwijd in een lockdown zitten. 
De aarde is op een beschamende wijze gebruikt en uitgeput; allerlei soorten dieren en planten worden bedreigd of zijn al 
verdwenen en uitgeroeid. Zou er een variatie op Romeinen 5 mogelijk zijn? Dat waar onze lockdown al voor een open-up voor 
de aarde zorgt, dat onze ‘open-up’ (ons openbaar worden als kinderen van God) al helemaal tot zegen voor de wereld in al 
haar facetten mag zijn?! Ik wens ons daarin veel van de vasthoudendheid, de betrokkenheid en de creativiteit van Gods Geest 
toe.

ds. Pieter van der Ende

Van lockdown naar open-up, 
als zegen voor de wereld
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Het Licht op...

Wandelend in de natuur loop ik vaak te mijmeren en niet zelden treft, langs een sloot of een polderpad, de 
ongekende pracht van de natuur me, zeker nu het voorjaar is. Al snel bezigen we dan het woord ‘schepping’. 
Maar vatten we dan wat in dat woord, dat begrip, ligt?

De natuur is voor ons vaak in bepaald opzicht een ‘ding’. We zijn er sinds de Verlichting goed in geworden om de natuur 
naar onze hand te zetten (hoewel… corona…). Op adembenemende wijze hebben we de natuur onderworpen aan onze 
‘natuurkunde’. Tot in duizelingwekkende technieken. We hebben natuurschoon ook gemanipuleerd ten behoeve van onze 
belangen. Ik hoef dat tegen Rijnsburgse veredelaars en sierteeltkwekers niet te zeggen. Niet zelden, en we weten dat vandaag 
beter dan ooit, wordt die onderwerping van de natuur tot verkrachting er van. 

Iets minder wordt het al een ‘ding’ als we, getroffen door de pracht van de natuur, gevoelens van verwondering merken. Een 
vermoeden komt in ons op, van Hem die de bron is. Maar soms ook worden we bevangen door verbijstering door de angst 
en de dood in de natuur. En nog dichterbij lijkt het te komen, bij diegenen die de innerlijke stem van eenheid met de natuur 
horen, aanvoelen.

Toch is er een diepere dimensie, waardoor het van ‘natuur’ ‘schepping’ wordt. In besef dat God, de Vader, alle dingen heeft 
voortgebracht. En dan denken we natuurlijk snel aan Genesis 1. Maar laten we hier even aarzelen. Want voor we het met onze 
Verlichtingsogen lezen, en het toch weer iets buiten ons wordt, waar we hooguit met ons lijf en onze zintuigen zelf ook wel bij 
horen, mogen we te rade gaan bij het Johannesevangelie, dat ons diepzinnig leert wat schepping is. Diepzinnig, omdat hij bij 
Griekse filosofen te rade gaat. Vooral bij Heracles. Die gebruikt het begrip ‘logos’. Een woord dat we bijvoorbeeld tegenkomen 
in ons woord ‘logica’. De logos, de logica van Heracles heeft iets te maken met onze menselijke manier van zijn en denken. 
En die manier is niet altijd fraai en goed. In onze logica moet je straf uitdelen als er een fout gemaakt wordt, zoek je een 
zondebok als er moeilijke dingen gebeuren, is er macht die problemen en dingen moet overmeesteren of beheersen, vallen 
er vaak slachtoffers als we vrede zoeken, en gaat de beheersing van de natuur niet zelden gepaard met de overweldiging en 
vernietiging er van.

Maar Johannes zet er een nieuwe logos, een nieuwe logica tegenover: ‘Alle dingen zijn door het Woord geschapen.’ Daar staat 
in het Grieks: door de logos. De logica van de Vader. Dat is de logos, de logica van de liefde. Die logica van liefde waar alles wat 
er is uit voortkomt, komt in verschrikkelijke botsing met onze menselijke logica. Het brengt Jezus aan het kruis. Maar diezelfde 
logos, die ongekende liefde, barst ook uit zijn voegen als Jezus opstaat en al onze logica wordt doorbroken als Hij tegenover 
het menselijk geweld de vergevende vrede stelt. Dat is Gods logos, logica. En in die vrede rust uiteindelijk heel de schepping. 
Alles is niet alleen uit, maar vooral ook met liefde gemaakt. Wandelend in die vrede zie ik achter de natuur de schepping 
opdoemen, in een heilig vermoeden.

ds. Philip van Wijk

Schepping door het Woord
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De Groene Kerk

Sinds de komst van het coronavirus is er veel veranderd in de wereld. Wat de mensheid met elkaar niet 
lukte, heeft een virus in een aantal weken voor elkaar gekregen: minder vervuiling over de hele wereld. 
Zelf reed ik dit weekend over Schiphol en het was een bizar beeld. In de aankomsthal was het licht uit, geen 
mensen te zien. Voor het eerst in decennia zijn de besneeuwde bergtoppen van de Himalaya weer te zien, 
De luchtkwaliteit is de afgelopen weken met 33% sterk verbeterd. NASA-kaarten laten zien hoe het niveau 
van CO2-uitstoot daalde na de massale quarantaine.

Klimaatactivisten noemen de lockdown een wake-up call. We weten al jaren dat de mensheid radicaal anders moet gaan leven 
om de planeet leefbaar te houden. Maar we doen of er niets aan de hand is. De ingrijpende economische crisis die zal volgen 
biedt een mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Men kan zeggen dat de consumptie in quarantaine gaat. Ik merk het aan 
onze buurtbibliotheek. Hij is bijna leeg, voorheen stond hij jaren vol, maar nu binnen een paar weken, alleen nog een paar 
boeken die je niet wilt lezen. En we gaan de dingen weer lokaal halen. Groente en aardappelen bij de boer en mondkapjes 
maken we zelf.

Het heeft ook een keerzijde. De afvalberg wordt groter. Met name in China staan duizenden containers met overtollige 
producten klaar voor vernietiging. De opslagfaciliteiten zitten voor 90% vol. In Rijnsburg hebben we ook last van grenzen die 
gesloten zijn. Engeland en Frankrijk houden de grenzen dicht met als gevolg een grote doordraai aan prachtige bloemen. Ook 
elders is dit aan de hand, alleen al aan de Vietnamese grens staan 200 containers met 400 ton fruit al meer dan tien dagen te 
wachten. Dat is funest. Veel andere goederen moeten precies op tijd geleverd worden anders zijn ze niet meer nodig. Reken 
maar dat er na corona een enorme afvalberg zal ontstaan van producten die te laat vervoerd werden. 

En in Nederland? Er gaat de komende tijd veel veranderen. Misschien moet het moeilijkste gedeelte nog wel komen. Want na 
het snel omschakelen, komt nu een periode waarin we moeten gaan wennen aan nieuwe normen en gewoontes. Prioriteiten 
zijn verschoven: de economie en het Bruto Nationaal Product hebben hun plaats afgestaan aan de nationale gezondheid en 
het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Er is veel meer waardering voor de zorg.

Ik stond bij Salem en zag mensen voor de verpleging lekkere dingen voor bij de koffie brengen. Maar wat gaat er een leed 
schuil achter de schuifdeuren bij de bewoners. Geen vrijwilligers die mogen komen, geen familie die naar binnen kan. We 
zullen moeten bedenken hoe we dit op de lange termijn kunnen volhouden op een rechtvaardige manier voor iedereen. Maar 
een ding staat vast: we zullen niet meer vanzelfsprekend teruggaan naar hoe dingen waren.

Wijst het coronavirus 
de weg naar een duurzame wereld?

De Groene Kerk
Commissie Duurzaam

De Commissie Duurzaam Rijnsburg wenst dat we gezond 
mogen blijven en dat we met elkaar na de crisis door mogen 
gaan, de slechte zaken achter ons latend en de positieve 
dingen mogen blijven vasthouden.
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Openluchtdienst

Edith en Piet van Egmond zijn al decennialang betrokken bij de organisatie van de Openluchtdienst Rijnsburg. 
Op zondag 9 augustus zou deze bijzondere kerkdienst op het Burgemeester Koomansplein alweer voor de 
24ste keer worden gehouden.  Maar vanwege de coronacrisis gaat deze dienst helaas niet door. 

Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw werd tijdens een gemeenteavond van de toenmalige Gereformeerde Kerk voor het eerst 
gesproken over het organiseren van een dienst in de open lucht op de zondag na de door de Oranje Vereniging van Rijnsburg 
georganiseerde feestweek. Helaas kregen de bedenkers van het evenement, waaronder Piet van Egmond, daar toen geen 
toestemming voor. 

Halverwege de jaren ‘90 kwam de toestemming wel en na een gedegen voorbereiding vond de eerste Openluchtdienst plaats 
op zondag 3 augustus 1997. Die dienst begon om 19.30 uur, maar een half uur voor aanvang waren de meeste plaatsen op 
het plein al bezet zodat stoelen uit de nabij gelegen Grote Kerk moesten worden gehaald. De Evangelisatiecommissie van de 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Rijnsburg had als sprekers de net in Rijnsburg geïnstalleerde burgemeester 
Arie van der Lee en predikant Koos Staat weten te strikken. De samenzang werd begeleid door de Florabrass. Piet: ‘Die eerste 
dienst was werkelijk een overweldigend succes.’ 

Tot op heden zijn Piet en Edith samen met onder andere Emiel van Egmond, Alexander van Duivenboden, Marjolein 
Ravensbergen en Mettha Glasbergen verantwoordelijk voor de organisatie van deze bijzondere dienst. Dat organiseren is een 
hele klus, vooral de eerste jaren waren niet bepaald gemakkelijk. De organisatie kon dan wel gebruik maken van de tribunes 
van de Oranjevereniging maar daar kon niet iedereen op terecht. Dus kwamen er stoelen, maar die moesten wel eerst worden 
neergezet. Vele honderden stoelen. Gelukkig konden Edith en Piet daarvoor een beroep doen op hun directe familieleden en 
vrienden. Voor de sprekers en de muzikale begeleiding was een podiumwagen nodig, het werd een oplegger van een rijschool 
uit Sassenheim. Piet: ‘De eigenaar had niets met de kerk, maar vond het idee van de Openluchtdienst geweldig.’ Later werd 
een wagen van potgrondgroothandel Van Egmond ingezet. 

Voor het geluid werd de hulp ingeschakeld van Eenorm Facilitair. Zij verzorgen ook het geluid in de diensten in FloraHolland en 
zorgen er telkens weer voor dat sprekers, koren en solisten en de muzikanten over het hele plein goed te verstaan zijn. Talloze 

muzikanten en koren hebben de afgelopen 
decennia al een optreden verzorgd tijdens 
de Openluchtdienst. Een optreden zullen ze 
echter nooit vergeten. Edith: ‘Kinderkoor 
ZEP heeft werkelijk een paar jaar geleden 
onze harten gestolen. Die dienst waarin 
ook een bruidspaar ten tonele verscheen 
zullen we echt nooit vergeten.’ 

De dienst kost natuurlijk wel het nodige, 
maar volgens Edith en Piet is dat nooit een 
probleem. Edith: ‘De collectes na afloop van 
de dienst worden daarvoor niet gebruikt, 
nee, die gaan altijd naar een goed, vaak 
lokaal doel.’ Piet en Edith zijn inmiddels de 
60 gepasseerd maar de organisatie van de 
Openluchtdienst willen ze nog niet echt uit 
handen geven, sterker nog, ze kijken al uit 
naar 2021.  

Openluchtdienst:
Edith en Piet van Egmond aan het woord
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Kijken en Zingen
God kent jou vanaf het begin

Uitleg Knutsel
Als God ons zo zorgvuldig heeft gemaakt en van ons houdt, dan mogen 

wij positief over onszelf denken! Toch is 
dit soms best wel lastig. Daarom gaan 
we een complimentendoosje maken. 
Dit kun je maken van een luciferdoosje 
of een andere kartonnen verpakking, 
maar je kunt er bijvoorbeeld ook een kopen en deze mooi versieren. Verzamel allerlei complimenten, maar 

bedenk ze ook voor jezelf. Stop al deze 
complimenten in het doosje. Weet je 
wat zo leuk is? Deze opdracht stopt nooit. Hiermee kun je je altijd blijven 

herinneren dat God van je houdt en 
waarom je goed bent zoals je bent.

Ben jij blij met jezelf? Met wie je bent, 
alles wat je kunt en waar je goed in 

bent? Sommige mensen houden heel veel 
van zichzelf, terwijl anderen juist klein 

denken en het gevoel hebben dat ze niet 
meetellen. Lees Psalm 139 dan maar eens. 

Hierin kun je lezen hoe zorgzaam God jou 
heeft gemaakt. Je bent er niet toevallig. 
Hij bedacht hoe jij eruit zou zien. En God 
houdt van jou zoals Hij jou schiep. Is dat 

geen mooie boodschap?

Lezen
Psalm 139
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Lievelingslied

In Lievelingslied vertellen kerkleden waarom 
dat ene lied hen zo raakt. Dit keer is dat Jantine 
Verbeek-van Klaveren, alweer bijna zes jaar 
uitvaartverzorger bij uitvaartvereniging De 
Laatste Eer in Rijnsburg.  

Jantine is getrouwd met Arjan Verbeek en samen hebben 
zij twee kinderen. In haar vrije tijd wandelt en fietst ze 
graag, ze maakt regelmatig een legpuzzel en voor vakantie 
reist ze graag af naar de bergen om te wandelen of te skiën. 
Koken en eten met vrienden doet ze ook graag, maar haar 
grootste hobby is zingen.   

Afscheidsbijeenkomsten organiseren in deze coronatijd, 
hoe is dat?
Jantine: ‘Het is erg zwaar voor nabestaanden om afscheid 
te nemen in coronatijd. Ik vind het een verzwaring van de 
rouw omdat zij afstand moeten houden op een moment 
dat je het liefst iemand ook fysiek zeer nabij wilt zijn. Ook 
het beperkte aantal mensen (maximaal 30 personen) bij 
een uitvaart is moeilijk. Bij alles wat gedaan wordt, moet 
er rekening gehouden worden met afstand bewaren, 
terwijl je als rouwende je handen vol hebt aan de emoties 
en het verdriet.’ 

Wat is het moeilijkst?
Jantine: ’Momenteel vind ik het het moeilijkst om geen 
koffie aan te kunnen bieden na een begrafenis of een 
crematie. Nooit heb ik zo de betekenis gevoeld van een 
‘bakkie troost’. Napraten, elkaar ontmoeten, je verdriet 
delen.’

Het Lievelingslied van 
Jantine Verbeek-van Klaveren

Wat vinden de families van de aangepaste uitvaartdiensten?
Jantine: ‘Natuurlijk moeilijk, maar wat ik vooral ook zie is de 
enorme veerkracht, creativiteit en flexibiliteit. Prachtig en 
ontroerend!’

Komt er regelmatig in een gesprek eenzelfde lied voorbij 
waar men zegt troost uit te putten? 
Jantine: ’Iedereen kiest zo zijn eigen liederen, ik merk wel dat 
de samenzang wordt gemist. Natuurlijk wordt er gezongen 
maar met maximaal 30 personen klinkt het toch anders.’

Deze corona-periode moet heel zwaar zijn voor jullie, put jij 
kracht uit een speciaal lied? 
Jantine: ‘Ik heb niet echt een lievelingslied, het lied moet 
passen bij het moment en ik heb veel van die kostbare 
pareltjes. Het lied van woord en weg is me dierbaar… De 
melodie is prachtig. Het benoemt de moeiten en de angst, 
de weg omhoog. Het bezingt het licht en de vreugde die God 
geeft. Toch… ‘Nog weet ik niets van U’; deze bescheidenheid 
in het spreken over God past bij mij.

Lied van woord en weg       NLB 811
Zoals een moeder zorgt
voor kinderen haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een God van liefde,
en geen uur verflauwt zijn vuur.
Niet meer verstomt het woord
dat Hij ons heeft gegeven.

Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog-
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt. 

Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.

Huub Oosterhuis - tekst
Antoine Oomen-melodie

14



Interview

Met ingang van jaargang 13 van het magazine Licht 
stopt Henk Westra met al het redactiewerk dat hij 
hiervoor gedaan heeft. Wie Henk kent weet dat 
hij een zeer enthousiast man is. De redactie heeft 
genoten van zijn positieve inbreng. Henk heeft in al 
die jaren heel wat artikelen geschreven. Uiteraard 
willen we graag nog het een en ander van Henk 
weten voordat hij de redactie verlaat.

Je bent vanaf het begin betrokken geweest bij het magazine 
Licht van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR). Wat 
was destijds de doelstelling van het magazine en is deze 
doelstelling behaald?
Henk: ‘Decennialang werden leden van de Hervormde 
Gemeente en de Gereformeerde Kerk via een gestencild 
kerkblad geïnformeerd over hetgeen zich in hun gemeente 
afspeelde. Daar kwam in 2008 een eind aan. Het was tijd 
voor een nieuw, gezamenlijk kerkblad. Het werd Licht, een 
blad gedrukt op A4 papier en in full-color. Licht zou kerkleden 
niet alleen moeten informeren over het kerkenwerk maar 
ze ook in contact met elkaar moeten brengen, ze moeten 
aansporen om hun geloof handen en voeten te geven. In 
Licht zouden de vele vrijwilligers werkzaam binnen onze 
kerken de ruimte krijgen om hun activiteiten toe te lichten. 
Het zou anderen mogelijk kunnen inspireren om ook een 
taak op zich te nemen. Of dat laatste gelukt is weet ik niet, 
wel dat veel in Licht gepromote activiteiten een succes 
werden.’

Zijn er in de loop van de jaren veel zaken veranderd? 
Henk: ‘Terugkijkend moet ik constateren dat er niet zoveel 
is veranderd. Hervormde en Gereformeerde kerkleden 
werkten als redactie vanaf de eerste uitgave al nauw samen. 
Het was over en weer wel even zoeken naar de juiste 
balans, maar door de jaren heen lukte het altijd weer die te 

Henk Westra neemt afscheid, na 12 jaar,  van de redactie van Licht:

‘Schrijven voor Licht? Gewoon doen!’

Henk, namens alle lezers van Licht en de redac-
tieleden hartelijk dank voor al het werk dat je 
gedaan hebt om steeds weer een magazine met 
mooie en interessante artikelen te maken. We 
wensen je Gods zegen toe bij al je andere (vrij-
willigers)werk.

Marja Verhave
Hoofdredacteur Licht

Bedankt Henk!

vinden. Beide kerkgemeenten zijn vanaf de eerste dag altijd 
betrokken geweest bij Licht. Vanuit beide kerkgemeenten 
werd de redactie ook voortdurend gevoed met nieuws. En 
als redactie letten we er nog steeds op dat beide voormalige 
kerkgemeenten evenveel aandacht krijgen.’

Je gaat helaas stoppen. Wat was jouw taak binnen 
de redactie en hoe combineerde je dat met al je 
andere bezigheden? Want dat je iemand bent die veel 
vrijwilligerswerk doet is bij een ieder genoeglijk bekend.
Henk: ‘Ik werk al heel lang parttime, dat gaf mij de nodige 
ruimte om voor Licht veelal de hoofdartikelen te schrijven, 
maar ook Toegelicht en Lievelingslied. Daarnaast ben ik als 
vrijwilliger verbonden aan het Genootschap Oud Rijnsburg, 
Werkgroep De Ruyter, de Oranje Vereniging en verzorg af en 
toe maaltijden voor de dak- en thuislozen in Leiden.’

De redactie is op zoek naar een nieuw redactielid, vertel 
eens, wat maakt het werk voor Licht zo leuk?
Henk: ‘Het leuke aan het werken voor een blad als Licht is 
dat je met zoveel mensen vanuit de kerkelijke gemeente in 
contact komt. Mensen die je anders nooit zou spreken. Dat 
levert vaak verrassende gesprekken op. Via het schrijven 
voor Licht kwam ik erachter dat we met zoveel verschillende 
mensen, vaak ook met totaal andere meningen, toch één 
kerkelijke gemeenschap zijn. Ik heb het twaalf jaar lang met 
veel plezier mogen doen en kan het iedereen aanraden. 
Schrijven voor Licht? Gewoon doen!’
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Geboren op 11 april 2020

Pim Langeveld*
zoon van 

Maarten Langeveld en 
Simone Langeveld-Heemskerk

broertje van Bram

Geboren op 16 april 2020

Nicholas Dennis de Bie
zoon van 

Dennis de Bie en 
Nicoline de Bie-Sneijders

broertje van Jonathan

Geboren op 6 mei 2020

Jan Petrus Bart Zandbergen
zoon van 

Jaap Jan Zandbergen en
 Karin van Eeden

broertje van Dylan*

Geboren op 8 april 2020

Benjamin William Noël 
Leeuwenburg

zoon van 
Cees Leeuwenburg en 

Margreet Leeuwenburg-Campschroer

broertje van Milan, Saar, Noor

in onze gemeente

Jongens
M

eisjes

Geboren op 13 maart 2020

Marit Arenda van der Meij
dochter van 

Mathijs van der Meij en 
Johanna van der Meij-Schoneveld

zusje van Lieke

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan 
het lezen van de berichten over nieuw leven. 
Helaas is het niet altijd alleen een pagina 
vol vreugdevolle berichten, maar juist de 
kinderen die gemist worden, zijn het extra 
waard om genoemd te worden, omdat ook 
zij een plekje in onze gemeente hebben. Deze 
kinderen hebben een sterretje bij hun naam.

Geboren op 20 april 2020

Anne-Fleur Kuivenhoven
dochter van 

Gerben Kuivenhoven en 
Jolanda Kuivenhoven-van Delft

zusje van Isabelle
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Janny Anna Margaretha van Dommelen-Bouwman
Op zondag 29 maart 2020 overleed Janny Anna Margaretha 
van Dommelen-Bouwman, echtgenote van Reginald van 
Dommelen, woonachtig aan de Oude Vaarweg te Oegst-
geest. Janny overleed plotseling en werd 67 jaar. Janny wilde 
haar teruglopende gezondheid voor iedereen verbergen, 
zelfs voor artsen. Als iemand zijn zorgen uitsprak over haar 
gezondheid dan ging het altijd goed met haar. Geen artsen 
of ziekenhuizen, zelf dokteren tot het echt niet meer gaat, 
totdat het te laat is of het je tijd is. Wat je niet wil dat is er 
niet. Of wat je niet benoemt kan er ook niet zijn. Het liefst 
zorgde zij voor anderen. Daardoor 
zorgde zij helaas wat minder goed 
voor haar eigen gezondheid. Janny 
hield van geestelijke liederen. Zo 
zette zij deze liederen zelfs op tij-
dens de reclames op televisie. In de 
auto gingen de Psalmen, gezangen 
en liederen van Nederland Zingt 
haar vooruit. In haar portemonnee 
droeg zij een mooie tekst bij zich: 
‘Twijfel in het donker nooit aan datgene wat God je in het 
licht laat zien.’ Psalm 139 was haar lievelingspsalm: ‘Here, Gij 
doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, 
Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn 
gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.’ 
Deze beide teksten stonden boven de rouwkaart. De dank-
dienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op zaterdag 4 
april, daarna is zij begraven op de naastgelegen algemene 
begraafplaats. Dragen wij haar man, kinderen, kleinkinde-
ren, de naaste familie en allen die haar zo zullen missen op 
in onze gebeden.

ds. Arenda Haasnoot

Wilhelmina de Mooij-Plug
Vrijdag 3 april 2020 overleed Wilhelmina de Mooij-Plug, op 
87-jarige leeftijd. Een paar weken daarvoor was ze na een 
ongelukkige val opgenomen in Parledam te Katwijk. De laat-
ste week ging ze hard achteruit. Achteraf bleek ze een groot 
inwendig abces te hebben ontwikkeld dat haar fataal is ge-
worden. Triest is dat ze in deze laatste weken alleen maar 
op afstand contact kon hebben met haar kinderen. Haar 
man Anton was definitief naar de 
Duinrand verhuisd en mocht ook 
geen contacten hebben. Al met al 
een verdrietige situatie, mede door 
de beperkende maatrege-
len. Zuster de Mooij 
trouwde bijna 65 
jaar geleden en 
kwam daarom 

In memoriam
vanuit Noordwijkerhout naar Rijnsburg.  Een liefdevolle, zui-
nige, creatieve, dienende vrouw. Traditioneel en betrokken. 
Een moeder die klaar stond voor man en kinderen. Beteke-
nisvol hebben de kinderen daarom op de kaart laten zetten: 
‘Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde.’ Dank klonk 
dan ook in de rouwdienst voor het leven dat zij zo zorgzaam 
deelde. In die dienst klonken beloftevolle woorden uit Jo-
hannes 14 over de vele woningen die er zijn bij de Vader. 
Troost en zegen mag ook gevonden worden in haar trouw-
tekst: ‘De Here is uw bewaarder, de Here is uw schaduw aan 
uw rechterhand’ (Psalm 121: 5).

ds. Pieter van der Ende

Jacob van Egmond
Op 5 april 2020, op Palmpasenmorgen, is Jacob (Jaap) van 
Egmond overleden. Jaap was de echtgenoot van Wilma (Wil) 
van Egmond-van der Plas. Jaap zag op 5 mei 1941 het levens-
licht. Hij is 78 jaar oud geworden, bijna 79 jaar. De laatste 
vier weken van zijn leven verbleef hij in Vlietstede vanwege 
ernstige dementie, nadat zijn vrouw Wil hem tot het uiter-
ste toe thuis heeft verzorgd. Jaap 
bleef graag thuis. Hij hield van de 
zon en zijn bloemen. Als de zon 
fel scheen, dan zat iedereen in de 
zon en stonden de plantjes onder 
de parasol. Hij was een man van 
weinig woorden. Hij is vroeg met 
pensioen gegaan en deed veel in 
het huishouden. Vooral toen Wil 
nog werkte waren de rollen als 
het ware omgedraaid. Hij zorgde en Wil werkte. Hij was er 
gelukkig bij, ook al mocht Wil van hem wel wat vaker thuis 
zijn. Over geloof, gevoelens en emoties kon hij moeilijk pra-
ten. Dan moest het over iets anders gaan. Wel gebruikte hij 
dikwijls de uitspraak: ‘Je wordt geboren om te sterven, de 
enige zekerheid van het leven is dat we allemaal dood gaan.’ 
Een uitspraak die op een diepe waarheid berust. Wil was zijn 
anker en haar anker is haar God en Jezus Christus de Heiland 
en Redder. De afscheidsdienst was op donderdag 9 april in 
De Laatste Eer. Daarna is hij begraven op de algemene be-
graafplaats. Gedenken wij zijn vrouw Wil, die tevens 
ouderling is in wijk Centrum/Oost, zijn kinderen 
en kleinkinderen in onze gebeden. 

ds. Arenda Haasnoot
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Pim Langeveld
Op 11 april 2020 is 

na een zwangerschap 
van 23 weken Pim Lange-

veld geboren en overleden. De ouders, 
Maarten en Simone Langeveld-Heems-
kerk, schreven: ‘Op 11-4-2020 om 21.09 

uur is onze zoon en broertje Pim geboren. 
Knuffelend bij papa 

en mama is hij een tijd-
je later rustig ingeslapen.’ Enige 

tijd daarvoor was ontdekt dat er 
vanaf het begin van Pims bestaan 
iets niet goed was gegaan waar-
door de nieren zich niet hadden 
ontwikkeld en Pim geen levens-
kansen zou hebben. Een bericht 
dat je nooit zou willen horen. Een 
verwachtingsvolle toekomst wordt 
de bodem ingeslagen. Verdriet, machteloosheid, vragen. 
Een bericht ook dat naast verdriet ook onrust geeft: zou het 
iets erfelijks zijn, valt dit bij een eventuele volgende zwan-
gerschap ook te verwachten? Het eerst zo stralende leven 
is ineens vol onzekerheden. Onderzoek bracht aan het licht 
dat er geen andere factoren waren dan simpel ‘pech’. Maar 
Pim hoeft niet herinnerd te worden als ‘pech’ kind. Hoe on-
voltooid en onvoldragen zijn leven ook was, ook zijn leven 
is geborgen in Gods hand. En zo ook zijn broer en ouders. 
God geve dat ze daarin hun troost, hun anker en hun hoop 
mogen vinden. Op het geboortebericht stond een foto van 
Bram bij het mandje van Pim, met de volgende tekst:
Op mijn teentjes kijk ik
over ‘t randje
van het mandje
Dag klein broertje
ik vind je lief! 
Kus van Bram 

ds. Pieter van der Ende

Willem Leendert van der Gugten
Op 13 april 2020 is door de Here van verder lijden verlost 
Willem Leendert (Wim) van der Gugten op de leeftijd van 80 
jaar. Hij was de man van Janny van der Gugten-van den Eijkel 
en verbleef in De Wilbert. Wim groeide op in een schilders-
familie met een vader die betrokken was bij de brandweer. 
Tijdens zijn diensttijd speelde hij in het korps van het leger 
en dat werd zijn droom voor Rijnsburg. Hij trouwde met 
Janny, begon een eigen bedrijf als schilder, was actief bij de 
brandweer en richtte samen met zijn broer en anderen de 
Flora Band op. Voor dat laatste is hij later nog geridderd. In 

de dankdienst voor zijn leven stond de trouwtekst van Wim 
en Janny centraal uit Openbaring 3: ‘Houd vast wat u hebt, 
opdat niemand uw kroon neme’ (vers 11). Uit de brief van 
Johannes aan de gemeente van 
Filadelfia. Er komt een tijd dat over 
de hele wereld een verzoeking zal 
zijn. Wees dan niet bang, want Hij 
heeft beloofd dat Hij spoedig zal 
komen en je zal behouden. Laat 
je niet verleiden om het geloof te 
verloochenen, maar houd vast wat 
je hebt en laat de kroon, het geloof 
je niet afnemen. Als je standvastig 
bent tot het einde dan komt de be-
loning. Namelijk een erezuil met een drievoudige inscriptie: 
Gods eigendom, burger van het nieuwe Jeruzalem en een 
nieuwe naam die Jezus jou persoonlijk zal geven. Wim heeft 
zijn kroon behouden en is verwelkomd in het Vaderhuis, 
waar de tafel gedekt staat. 

pastor Rixt de Graaf

Marinus van Voorbergen
Door een zware hersenbloeding is op 14 april 2020 volledig 
onverwacht overleden Marinus van Voorbergen, op de leef-
tijd van 82 jaar. Hij was de man van Ymkje van Voorbergen-
From en woonde in de Graaf Florislaan. Marinus was de oud-
ste van het gezin en moest al jong meehelpen in de kwekerij 
van zijn vader. Later heeft hij samen 
met zijn broer de kwekerij overge-
nomen en altijd hard gewerkt in de 
bloemen. Tulpen kweken was zijn 
passie. Standvastig in het geloof 
is hij vele jaren diaken geweest en 
stond altijd klaar om te helpen. Na 
het afbouwen van het werk ont-
stond een nieuwe passie, namelijk 
zingen in het Jeruëlkoor. Dat kon 
niet overgeslagen worden. Tijdens de afscheidsdienst stond 
het gedeelte uit Jesaja 40 centraal waarin gesproken wordt 
over gras dat verdort, de bloem die afvalt, maar het Woord 
van onze God dat eeuwig standhoudt. Ons leven is zo broos 
en kan ineens afgelopen zijn, maar Gods Woord blijft tot in 
eeuwigheid. Jezus Christus is het Woord van God en Hij is 
gekomen om de dood van zijn macht te onttronen en Hij 
zal komen om als Koning de aarde rechtvaardig te regeren. 
Groot is zijn macht, maar eindeloos teder zijn aandacht. Hij 
zal komen als de Vredevorst en als een Herder zal Hij Zijn 
kudde weiden. Rinus had zijn hoop op Christus gevestigd en 
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Zijn genade aangenomen. De bloem kan afvallen, maar Gods 
Woord houdt eeuwig stand. Rinus is veilig in de armen van 
Jezus aangekomen in de haven van rust. 

pastor Rixt de Graaf

Maria van den Bosch-van Egmond
Op 17 april 2020 overleed in Vlietstede na een veelzijdig 
en gelukkig leven Maria van den Bosch-van Egmond, op de 
leeftijd van ruim 95 jaar. Sinds 2014 was ze de weduwe van 
Cornelis van den Bosch. Rietje groeide op in Rijnsburg en 
trouwde met Cornelis van den Bosch. Het gezin werd geze-
gend met vier kinderen. Ze pasten goed bij elkaar want Cor-
nelis was kalm van aard en Rietje 
had een pittig karakter. Zij is baan-
brekend geweest voor de kerk in 
Rijnsburg als de eerste vrouwelijke 
diaken in de kerkenraad. Tot voor 
kort woonde ze ondanks haar hoge 
leeftijd met hulp nog zelfstandig, 
maar paste zich snel aan in Vliet-
stede, waar ze graag onder de 
mensen was. In de afscheidsdienst 
stond Matteüs 14 centraal: Jezus gaande over het meer. Je-
zus komt de leerlingen in de nood te hulp, maar ze zijn zo 
gefocust op de omstandigheden dat ze bang van Hem wor-
den. Jezus spreekt hen aan en zegt: ‘Vrees niet, Ik ben het.’ 
Petrus vraagt zonder verder nadenken of hij over het wa-
ter naar Jezus toe mag komen. Mogelijk precies wat Rietje 
zou hebben gedaan uit liefde voor Jezus en vol vertrouwen, 
want zij geloofde dat alles wat in de Bijbel staat waar is. Om 
daarna ook uit te roepen: ‘Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!’ Voor 
nu en de toekomst zijn we veilig in Jezus armen. Vertrou-
wend heeft Rietje haar hand in Jezus hand gelegd en is Hem 
gevolgd naar het onbekende land waar ze voor eeuwig thuis 
mag zijn. 

pastor Rixt de Graaf

Jannie de Mooij-van der Gugten
Op 18 april 2020 is na een kort ziekbed in haar Heer en Hei-
land ontslapen Jannie de Mooij-van der Gugten op de leef-
tijd van 89 jaar. Zij was de weduwe van Willem de Mooij en 
woonde in de Burgemeester Hermansstraat.
Jannie mocht als eerste van het gezin gaan studeren en heeft 
daarna als eerste vrouw op Flora gewerkt. Al jong kreeg ze 
verkering met Wim en na elf jaar trouwden ze. Ze kregen vier 
kinderen die ze met het geloof hebben grootgebracht. Het 
leven stond in het teken van de kerk. Om de beurt waren ze 
ouderling, ze gaven catechese en hielden goed contact met 

de dominees. Rond zijn veertigste 
werd Wim ernstig ziek en dat heeft 
hun geloof gevormd en verdiept.  
In de dankdienst voor haar leven 
stond Psalm 138 centraal, omdat 
dat lied hun geloof heeft versterkt 
in de tijd van Wim zijn ziekte. Later 
heeft Jannie door het lied ‘Abba, 
Vader’ Gods aanraking ervaren en 
voelde ze zich Gods geliefde kind. David schreef Psalm 138 
omdat hij in nood had gebeden en antwoord kreeg, doordat 
hij in zijn ziel overtuigd werd dat het goed zou komen. Dit-
zelfde had Jannie ervaren toen Wim ziek was. Er staat dat 
Gods rechterhand mij zal verlossen en daar is Christus, Die 
het voor mij voleindigd heeft. Hij laat het werk van Zijn 
hand niet varen. En hoe graag Jannie haar geliefden ook 
weer wilde zien die haar zijn voorgegaan, ze zei al-
tijd: ‘nee, eerst naar mijn Heiland!’ Zij heeft Hem 
ontmoet en is thuis.

pastor Rixt de Graaf

Jacoba de Mooij-Plug
We gedenken Jacoba de Mooij-Plug, Willem Alexan-
derplantsoen 38, die op 22 april 2020 op de leeftijd 
van 97 jaar overleed. Een stille vrouw, die op geen 
enkele manier op de voorgrond wilde treden, zo zelfs 
dat haar enige zoon Klem en schoondochter Floor uit 
Wassenaar het niet in haar geest vonden passen om 
een foto aan te leveren. Dat zou ze niet gewild heb-
ben. In een heel kleine veilige omgeving leefde ze 
haar teruggetrokken leven. Diepe trauma’s uit haar 
jonge leven, toen haar vader op zee verdronk, en 
tijdens haar eerste huwelijksjaren toen ze een gru-
welijke gebeurtenis in het huis van haar schoonou-
ders, waar ze met haar man en jonge kind woonde, 
meemaakte, maakten dat ze op haar manier leerde 
om te leven: alleen voor haar man (die in 1996 over-
leed) en haar zoon. Streng voor zichzelf, zeer zorgzaam 
voor hen. Maar achter de gesloten deuren 
van haar leven, leefde ze wel in ge-
meenschap met de God op wie 
ze haar vertrouwen stelde. 
Toen haar nog jonge echt-
genoot in de oorlog voor de 
Arbeitseinsatz naar Duits-
land werd gestuurd zongen ze 
samen het lied, dat hun 
beider levensmotto 
was en bleef: ‘Op 
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bergen en in dalen, ja overal is God.’ Op 28 april hebben we 
in een dienst in de aula van De Laatste Eer afscheid van haar 
genomen en haar in het graf bij haar man achter de Grote 
Kerk te rusten gelegd.

ds. Philip van Wijk

Cornelia van Belen-Guijt
Op 2 mei 2020 is in haar Heer en Heiland ontslapen Cornelia 
(Corrie) van Belen-Guijt op de leeftijd van 88 jaar. Zij was 
sinds 2015 de weduwe van Klem van Belen en woonde de 
laatste jaren in Vlietstede. Corrie is geboren en getogen in 
Katwijk. Ze kwam uit een gezin met negen kinderen. Cor-
rie was iemand die zich altijd wegcijferde en er was voor de 
ander. Zorgzaam, lief, zacht en meelevend. Ze zorgde voor 
een goed lopende huishouding, 
een schoon huis en lekker eten. 
Ze heeft haar kinderen een aantal 
dagboeken nagelaten, waarin ze 
brieven schreef aan God om met 
Hem te delen wat er in haar hart 
leefde: de bezigheden van haar 
kinderen en kleinkinderen, de zor-
gen die ze had en vaak ook gebe-
den om hen allen aan de Here op 
te dragen. Haar lijfspreuk was: het is zaliger te geven dan te 
ontvangen. Vrijmoedig geven en altijd blijven geloven dat de 
Here voor je zal zorgen.Tijdens de afscheidsdienst hebben 
we Psalm 23 gelezen, omdat dat haar lievelingspsalm was 
die ze steeds weer las. En ook een aantal verzen uit Spreuken 
3 waarin de ware wijsheid naar voren komt. Want wijsheid 
is niet het doen van veel studie en het halen van diploma’s, 
maar ware wijsheid is de vreze des Heren. Corrie volgde in 
die eenvoudige wijsheid haar Herder en de Here heeft haar 
altijd geleid en nooit uit het oog verloren. Zij mocht het Va-
derhuis binnengaan en de Vader zelf horen zeggen: ‘Welkom 
thuis, mijn geliefde koninklijke kind.’

pastor Rixt de Graaf

Maartje van Klaveren-van Egmond
Op dinsdag 5 mei 2020 is overleden zuster Maartje (Mar) 
van Klaveren-van Egmond, weduwe van Cees van Klaveren. 
Zij was 79 jaar. Na een periode van afnemende gezondheid is 
zij thuis rustig ingeslapen. ‘Het werd, het was, het is gedaan’ 
(M. Vasalis) staat er boven de rouwkaart. Typerende woor-
den voor haar die als eerste opstond en als laatste naar bed 
ging. Als iemand het woord ‘lui’ zou roepen hoefde zij niet 
om te kijken. Van jongs af aan was zij gewend om te werken 
en te zorgen. Tegelijkertijd zat het in haar om de regie in han-

den te hebben en te houden. Alles 
zo goed mogelijk te doen was haar 
liefde en passie. Daarin was zij hard 
voor zichzelf en anderen. ‘Komt 
wat komt, het is wat het is.’ Zij was 
een echte Martha, iemand die het 
geloof van Maria zich al had toege-
eigend. Martha had het geestelijke 
al geïntegreerd in haar dagelijkse 
doen en laten, aldus meester Eckhardt (1260-1328). Niet 
blijven steken dat het allemaal zo druk is. Want als dat nodig 
is moet je iets uitstellen of afstoten. Zo probeerde Mar haar 
taken met aandacht en toewijding te verrichten. Als het gras 
dat geknipt wordt met een nagelschaartje. Mar had geen 
verlangen naar eindeloze onderzoeken of mogelijke verlen-
ging van haar leven. Zij was bereid het aardse leven los te 
laten. De dankdienst voor haar leven was op zaterdag 9 mei 
in de Grote Kerk. Daarna is zij begraven op de naastgelegen 
begraafplaats. Gedenken wij haar kinderen en kleinkinderen 
in onze gebeden.

ds. Arenda Haasnoot

Liesje Cornelia Ravensbergen-van der Meij
Op 6 mei 2020 werd in Gods ontferming opgenomen Liesje 
Cornelia (Annelies) Ravensbergen-van der Meij op de leef-
tijd van 82 jaar. Zij was de weduwe van Jan Ravensbergen 
en verbleef in De Wilbert. Annelies werd geboren als oudste 
in een gezin met vier kinderen. Het 
gezin was kerkelijk meelevend en 
het geloof ging ook leven in Anne-
lies haar hart. Ze ging meehelpen 
met diaconaal jeugdwerk en zo 
leerde ze Jan kennen. Ze trouwden 
en kwamen in Rijnsburg wonen, 
waar Jan samen met zijn broer 
Gerrit een bedrijf had. Annelies 
heeft altijd meegewerkt in het 
bedrijf en de tijd die overbleef werd besteed aan de kerk. 
Zondagsschool, clubwerk en kindernevendienst, want het 
Evangelie vertellen, vooral aan jonge kinderen, dat had haar 
hart. Tegelijk was dat ook hun grote verdriet, dat ze zelf geen 
kinderen kregen. Maar hun huis stond altijd gastvrij open 
voor iedereen. Tijdens de dankdienst voor haar leven heb-
ben we Psalm 116 gelezen, één van de laatste Bijbelgedeel-
ten die met haar is gelezen. En uit 2 Timoteüs waarin Paulus 
Timoteüs aanspoort om als evangelist het Woord te blijven 
verkondigen! Gelegen of ongelegen, dring erop aan. En zo 
kenden we Annelies, zij was ook een evangeliste. En dat is 
ze gebleven tot het eind toe, want ook in De Wilbert, op de 
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afdeling waar ze verbleef, ging zij de mensen voor in gebed. 
Haar wens was om op te mogen gaan tot Gods altaren en 
daar is ze verschenen voor haar Heer en heeft van Hem de 
krans, het eeuwige leven gekregen.  

pastor Rixt de Graaf

Sophia Zandbergen-van Diggele
Op vrijdag 8 mei 2020 is in haar HEERE ontslapen zuster Sop-
hia Zandbergen-van Diggele, weduwe van Arie Zandbergen. 
Op 15 oktober 1934 zag zij, samen met haar tweelingzus An-
nie, het levenslicht. Sophia werd 85 jaar. De laatste tijd van 
haar leven verbleef zij in Salem. Daar kon zij moeilijk aar-
den, althans op de locatie in Katwijk. De tijdelijke verhuizing 
van Salem naar Rijnsburg vond zij 
beter. Lange tijd was Sophia woon-
achtig aan de Graaf Florislaan 26. 
Zij wist zich daar te redden. Zelfs 
toen zij, vanwege een val van de 
trap, niet meer naar boven kon. 
De woonkamer en de kamer wa-
ren haar ‘appartement’. Vanwege 
de val had zij een voortdurende 
pijn in haar stuitje. Ook leed zij in 
ernstige mate aan osteoporose. Hoewel haar man Arie al 
sinds september 2002 overleden en zij lange tijd alleen was, 
bleef zij opgewekt. Ze wilde niet klagen. Zij was tevreden en 
dankbaar voor de kleinste dingen. Zij was iemand die wer-
kelijk haar zegeningen kon tellen, een voor een. Zij was ook 
een blijmoedige gelovige. Zij hield van de diensten, in het 
bijzonder ook de boeketdiensten. Daar kon zij echt van ge-
nieten.  Sophia vertrouwde op haar HEERE in mooie en ver-
drietige tijden van haar leven. Op de rouwkaart staat: ‘Mijn 
lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen...’. 
Op vrijdag 15 mei heeft de afscheidsdienst in besloten kring 
plaatsgevonden. Wij gedenken haar kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen in onze gebeden.

ds. Arenda Haasnoot

We wensen alle dierbaren van de overleden gemeentele-
den Gods troost en nabijheid toe.

Column

Zoom
Het geluid van een dienst in de Jeruzalemkerk te Amster-
dam. Eenmaal per jaar heb ik daar een gastpreekbeurt.  
Door de coronacrisis is het per kerk verschillend of zo’n 
gastdienst nog doorgaat. Sommige kerken gebruiken nog 
maar één kerkgebouw, waardoor niet alle diensten meer 
doorgaan. Sommige kerken nemen de dienst van tevoren 
op. Zo doe ik in de Pax Christikerk te Den Haag een dienst 
via YouTube, van tevoren opgenomen. Deze dienst staat 
inmiddels ook op mijn eigen YouTubekanaal. 

De Jeruzalemkerk nodigt me uit om de kerkdienst te lei-
den via ZOOM. Voor degenen die hiermee (nog) onbe-
kend zijn: het is een manier om een videoconferentie te 
houden. Iedereen die deze computerbijeenkomst wil bij-
wonen ontvangt een digitale uitnodiging. Op het moment 

van de dienst zorgt een gastheer wie wanneer aan het 
woord komt. Deze persoon zorgt ook dat de liederen op 
het juiste moment klinken. Concreet zie je jezelf in een 
klein hokje van het computerscherm. Je ziet ook allerlei 
andere hokjes waarin mensen zich bevinden. In sommige 
hokjes zitten echtparen, dan weer mensen alleen, er be-
vinden zich ook hele gezinnen achter de schermen, ou-
ders met hun kinderen, of familieleden bij elkaar. 

In eerste instantie zinkt de moed me in de schoenen. 
‘Komt dit over?’ Toch zie ik steeds instemmende en vrien-
delijke gezichten voor me. Ik ga zelfs meezingen achter 
het scherm in mijn werkruimte. Na afloop van de bijeen-
komst mogen alle deelnemers in groepjes van vier elkaar 
virtueel ontmoeten. Met de ouderling van dienst en de 
technicus spreek ik af om niet in zo’n groepje te gaan, 
maar om ‘achter te blijven’ en terug te koppelen of alles 
naar wens is gegaan. Zo gezegd, zo gedaan. Onverwacht 
blijk ik vergezeld te zijn door een aantal kerkgangers dat 
ziet dat de dominee niet uit beeld verdwijnt. Zo ben ik on-
verwacht deelgenoot van hun onderlinge gesprek. Ik merk 
dat sommigen van de gelegenheid gebruik maken om hun 
hart te luchten over de dingen in hun Jeruzalemkerkge-
meenschap. Het is overal wat. Zo is ZOOM niet slechts het 
geluid van een bij, maar inmiddels ook van gebeden, lie-
deren, preken en medegelovigen ver weg en toch dichtbij. 

ds. Arenda Haasnoot
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Het redactieteam van Licht is alweer druk met de voor-
bereidingen van het startnummer. Voor het nieuwe 
kerkelijk seizoen 2020-2021 komt er weer een apart Be-
waarnummer. Hierin worden onder andere vermeld de 
gegevens van koren, jeugd- en seniorenactiviteiten en 
Alpha- cursussen. De geledingen die in het vorige num-
mer hebben gestaan, worden benaderd door de redac-
tie. Heeft uw club, koor of andere 
kerkelijke organisatie of activiteit 
niet in het Bewaarnummer van 
vorig jaar gestaan en wilt u dit 
graag? Stuur dan een e-mail 
naar de redactie van Licht: 
redactielicht@live.nl met de ge-
gevens zoals: contactpersoon, 
telefoonnummer, e-mailadres, 
startdatum en locatie. Graag 
zo spoedig mogelijk.

Bewaarnummer Licht met 
belangrijke informatie over 
alle kerkelijke activiteiten

Toegelicht

Solidariteitskas 2020

Voor gemeenten die omzien naar elkaar
Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats 
een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een 
plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar 
elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun 
omgeving.
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet 
alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële 
middelen. En dat is nu net waar het bij sommige 
gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen 
een beroep doen op de Solidariteitskas van de 
Protestantse Kerk.

Gemeenten helpen elkaar
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte 
dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om 
levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken 
uit het hele land dragen een bedrag van € 5,00 per 
belijdend lid af. Wij vragen een bijdrage van € 12,50 
aan belijdende leden en € 10,00 aan doopleden.
Het bedrag dat overblijft na de afdracht aan de 
Solidariteitskas, is bestemd voor onze eigen gemeente. 
Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en 
bijdrage. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Begin juli zullen de brieven met acceptgiro’s weer 
worden bezorgd. Wilt u meehelpen met de bezorging 
binnen Rijnsburg? Meld u zich dan aan bij het kerkelijk 
bureau.

Hebt u nog vragen over de Solidariteitskas? Hiervoor 
kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Smidstraat 16A  •  2231 EM Rijnsburg
Tel. 071 - 20 350 13  •  Email: kb@pknrijnsburg.nl
Bankrekeningnummer: NL07 RABO 0331 7439 06 
t.n.v. PG Rijnsburg inz. Solidariteitskas

Licht
M A G A Z I N E

Schrijverstalent
Meelevend lid van de PGR
Iemand die plaats wil 
nemen in de redactie

Zelfontplooiing
Een leuk team
Alle ruimte

Hopelijk voel jij je aangesproken en neem je 
contact op met de redactie van Licht: 
Mail naar redactielicht@live.nl 
voor meer informatie.
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Zondag 7 juni - via Livestream
Gewone middagdienst in verband met het Heilig Avondmaal

Zondag 14 juni - via Livestream
Jeugdboeketdienst - Thema: ‘Heb je een update nodig? 
Of een upgrade?’

Zondag 21 juni - via Livestream
Studiedienst - Thema: ‘Vrouwen in de Bijbel’

Zondag 28 juni - via Livestream
Zingend Geloven dienst - Thema: ‘Ga met God’

Heeft u / heb jij onderwerpen voor een prekenreeks? 
Mail deze dan naar: wendyvanegmond@live.nl. 

Thema’s middagdiensten

Erediensten thuis volgen en collecten
De erediensten worden gehouden in de Grote Kerk op zondag 
om 9.30 uur en om 17.00 uur. 

De diensten zijn live te zien op KerkTV (https://kerkdienstge-
mist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijns-
burg/events), via een link op www. protestantsrijnsburg.nl en 
via de kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.
nl/#/kerken/21023). 

Veel gemeenteleden beschikken over een kastje van de Rijns-
burgse 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 (maximaal twintig) ge-
meenteleden, die inbreng hebben in vooral de zang. In de 
diensten zullen elementen van onze veelkleurigheid terugko-
men 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 bank-
rekening van de kerk NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. Protes-
tantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van de datum 
van de dienst. De overgemaakte bedragen zullen over de drie 
collecten verdeeld worden.  Ook kunt u gebruik maken van de 
GIVT-app. De bestemmingen worden bekend gemaakt in de 
liturgie en op de website.

Kerkdiensten 
tijdens coronacrisis

Kerkdiensten

Zondag 7 juni - Heilig Avondmaal
Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel

Zondag 14 juni
Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur ds. I. de Graaf, Rijnsburg
17.00 uur ds. P.J. van der Ende - 
 Jeugdboeketdienst

Zondag 21 juni
Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur dhr. G. Guijt - Stagedienst
 (Onder toezicht van ds. A. Haasnoot)
17.00 uur ds. A. Haasnoot

Zondag 28 juni
Grote Kerk (via Livestream)
09.30 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur ds. P.J. van der Ende
 Zingend Geloven

Kijk voor de agenda van de kerkdiensten voor 
juli en augustus op onze website en in Contact!

Het rooster voor de kerkdiensten van juli en au-
gustus is door de huidige maatregelen rondom het 
coronavirus zeer onzeker. De agenda voor de kerk-
diensten is daarom onder voorbehoud. 

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele 
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact of op 
www.protestantsrijnsburg.nl
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Studiedienst

Boeketdienst
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Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel

Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Onze Schuilplaats Is God – Mozaiek Worship
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