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Contactadressen

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans, 
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41486342. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl

Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:
Predikant: Vacant

Scriba: Martine Post. Tel. 06-12 04 02 43.
E-mail: scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Bijstand pastoraat: G. Bremmer, Torenstraat 6a,
2225 EH Katwijk, Tel. 06-13254838.
E-mail: gerbenbremmer@outlook.com

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: ds. A. Haasnoot, Kanaalstraat 23b, 
2231 KA Rijnsburg. Tel. 071-8893677. 
E-mail: ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl

Scriba: Marian van Klaveren. Tel. 06-27 89 57 66.
E-mail: marian@karelvanklaveren.nl

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: Vacant

Scriba: Gerard Noort. Tel. 06-13 93 44 51.
E-mail: gerardnoort@solcon.nl

Wijkraad: Tijdelijk voorzitter: G. Verheij, 
Prins Bernhardlaan 1a, 2231 VJ Rijnsburg. 
Tel. 071-4022326. E-mail: grverheij@ziggo.nl

Wijk Oude Hart Noord:
Predikant: ds. P.J. van der Ende, 
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg. 
Tel. 071- 5328161. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl

Scriba: Irene Lindhout. Tel. 06-44 75 86 35.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Frederiksoord & De Bloem, Centrum & Oost:
ds. N. de Reus, Rooversbroekdijk 17, 2161 LM  Lisse. 
Tel. 06 40291224. E-mail: n.d.r@ziggo.nl
(werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.
Voor urgente zaken altijd telefonisch bereikbaar.)

Wijk Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek 
en Oude Hart Noord: R. de Graaf-de Boer, Oranjelaan 172, 
2231 ZH Rijnsburg. Tel. 071-7113234. 
E-mail: trdegraaf@hotmail.com

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad:  Bram Breebaart, Kleipettenlaan 61, 
2231 XZ Rijnsburg. E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:
Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-4025883. 
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-4021724.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-4021038. 
’t Centrum: Kerkstraat 7, 071-4021038.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl

Kerkelijk bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Smidstraat 16 A, 2231 EM Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-2035013 
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is 
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, 
een kerkelijk (mede-)werker of een kerkelijk vrijwilliger 
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact dan wel intimiderend gedrag 
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op een of andere manier te maken hebben 
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag dan nodigen we u uit om contact op te nemen met 
een van de  Interne vertrouwenspersonen van onze ge-
meente. Dat kan via:

e-mail: vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
e-mail: vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij 
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de 
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl
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Uitgelicht

Kennismaking met ds. Arnold Vroomans

‘In de kern is het niet 
zozeer dat ik kies, 
maar dat God kiest’
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De komst van een nieuwe predikant mag qua lading 
toch wel vergeleken worden met de bekendmaking 
van een nieuw kabinet. Als kerk lever je veel speur- 
en puzzelwerk om de juiste match te vinden en als 
die er eenmaal is, is het groot feest! Daarom zijn 
we als gemeente enorm blij met de komst van ds. 
Arnold Vroomans. Maar wie is Arnold Vroomans 
eigenlijk? Hoog tijd voor een nadere kennismaking. 

Laat ik u allereerst van harte welkom heten! 
Wilt u de lezer vertellen wie u bent? 
Mijn naam is Arnold Vroomans en ik ben getrouwd met 
Shosannah en gezegend met twee kinderen, Eva en Lotte. Al 
die meiden in huis geven het een heerlijke dynamiek! Het is 
nooit saai bij ons, al zou ik dat soms wel eens willen. Naast 
het ambt en het gezinsleven heb ik nog veel andere interes-
ses. Ik kweek zelf bijvoorbeeld bonsai boompjes. Die leren 
mij iets over het leven: om tot wasdom te komen vraagt ge-
duld. Daarnaast heb ik als hobby fotografie en ben ik een 
groot liefhebber van muziek. Mijn muzikale smaak is daarbij 

zeer breed. Maar de grootste liefde blijft bij mij het orgel. En 
mocht u rook zien komen uit de pastorie zal er waarschijnlijk 
niets aan de hand zijn. Ik barbecue graag!

Hoe zou u uzelf omschrijven?
Als ik mijzelf zou beschrijven dan denk ik aan vriendelijk, 
joviaal en eerlijk. Ik stel mijzelf regelmatig de vraag wie ik 
ben als persoon. Het diepste van onszelf kennen wij niet. 
Dat leert Psalm 139 ons. God kent onze diepste worsteling 
beter dan dat wij die zelf kennen.

U bent opgegroeid in Leiden. Wellicht dat u in uw jeugd 
weleens een bezoek hebt gebracht aan Rijnsburg. Wat is 
uw beeld van Rijnsburg?
Bij Rijnsburg is mijn eerste gedachte aan mijn goede vriend 
Jan-Willem Korpelshoek en zijn ouders. Vervolgens, hoe kan 
het ook anders, denk ik aan het bloemencorso en de Flora 
Band. Voor mijn zus is dat nog wel een lastig iets. Haar beide 
kinderen spelen bij K&G.

Waarom heeft u gekozen voor Rijnsburg?
In de afgelopen jaren heb ik altijd gewerkt in heel brede 
gemeentes. Dat is Rijnsburg ook. Maar de manier hoe de 
zaken georganiseerd zijn rondom doelgroepen vind ik heel 
uitdagend. Dat is een facet. Maar in de kern is het niet zo-
zeer dat ik kies, maar dat God kiest. Als ik die ervaring van 
roeping niet zou hebben dan zou ik niet gegaan zijn.

Rijnsburg wordt uw derde gemeente. In welke gemeenten 
heeft u eerder gestaan als predikant?
In de afgelopen tien jaar heb ik gestaan in twee gemeenten: 
Puttershoek en Delft. Voordat ik echter predikant werd heb 
ik twee jaar gewerkt in Rotterdam als pastoraal werker. Aan-
gezien er in die gemeente geen predikant meer was deed 
ik daar alles wat je als dominee doet behalve waarvoor je 
gezegende handen nodig hebt.

Hoe heeft u die perioden beleefd?
Het ambt heeft iets heel wonderlijks. Het is aan de ene kant 
nauw betrokken zijn bij de mooiste momenten in het leven, 
de doop van een kind, en aan de andere kant staan bij het 
graf van iemand die geliefd is door velen. Je bent erbij als 
het donker is en als het licht is in het leven. Ik beleef die 
momenten niet met afstand maar voel dat ook echt met de 
mensen mee. Dat maakt het werk intensief. Waar God je 
dan ook plaatst. Hoe verschillend mensen ook zijn, iedereen 
heeft God nodig in zijn of haar leven. Niemand kan zonder. 
Niet alleen voor nu maar ook voor later.

Men zegt dat u erg geliefd bent in Delft. 
Vanwaar het vertrek?
Omdat God het wil. Het afscheid valt mij daarbij ook zwaar. 
Er zijn veel lieve mensen van wie ik nu afscheid moet ne-
men. Er is een warme relatie tussen mij en de gemeente in 
Delft. Ook voor het gezin is een beroep ontwrichtend. Maar 
we gaan in het vertrouwen dat God met ons mee gaat. Delft 
is een van de mooiste steden van Nederland met een ge-
weldige geschiedenis, maar Rijnsburg heeft Spinoza en de 
oudste protestantse kerk van Nederland!

Wat mogen de Rijnsburgers van u verwachten?
Dat ze een dominee krijgen die graag samen met hen wil 
ontdekken wat de rol van God in hun leven is. De centrale 
vraag voor mij is daarbij altijd dezelfde: wat betekent Je-
zus de Christus voor u? Ik kan heel slecht tegen stickertjes. 
Dat komt omdat ze eigenlijk nooit werken. Jezus zelf ageert 
er ook tegen. Ze scheppen geen vertrouwen maar zeggen 
zoiets als: als je behoudend bent ben je niet modern. Het 
scheidt mensen van elkaar. Daarbij verschuiven die etiket-
ten door de tijd heen. Wat we nu als behoudend zien von-
den we 30 jaar geleden modern! Ik ben veel meer bezig met 
de vraag of wij leven naar de leer van Jezus? Luisteren wij 
oprecht naar de Bijbel als het Woord van God? Ik kan wel 
zeggen dat ik tot nu toe altijd in gemeentes heb mogen wer-
ken die confessioneel zijn met een evangelische ‘tik’. Recent 
mocht ik nog een stukje schrijven voor het blad HW confes-
sioneel. Daar voel ik mij wel bij thuis.

Uitgelicht

‘Ik ben veel meer bezig met de vraag of wij leven naar de leer van Jezus’
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Uitgelicht

De kerk is de afgelopen eeuw sterk veranderd. En dan 
vooral in haar toenadering naar mensen toe. Welke ideeën 
heeft u over de kerk anno 2020?
Mijn idee is dat je samen moet kijken naar hoe we het Evan-
gelie (weer) dicht bij de mensen krijgen. Wat is daarvoor no-
dig? Hoe doen we dat met elkaar? En dat we dan ook zien 
wat voor verregaande consequenties dat heeft en die ook 
proberen te nemen. Uiteindelijk is het niet zo ingewikkeld 
wat we als kerk moeten doen. Het is de weg gaan die Jezus 
ging, maar moeilijk is het wel. Neem een term als openheid. 
Bijna iedereen zegt daar ‘ja’ op. Maar wat nu als we leren 
dat bepaalde klassieke liederen mensen eerder afstoten dan 
erbij trekken? Hou je dan op ze te zingen? Of gaan we onze 
‘mixed economy’ stijl van kerk-zijn juist versterken? Wat nu 
als mensen komen met een heel andere achtergrond? Stijl? 
Of vragen? Staan we werkelijk open voor iedereen die Je-
zus zoekt? Of zoeken we toch vooral mensen die een beetje 
hetzelfde zijn als die er altijd zitten? Wat is de grens tussen 
open en grenzeloos? Dat gesprek moet je blijven voeren en 
vraagt om voortdurend (biddend!) zoeken.

Welke specifieke activiteiten wilt u in Rijnsburg opzetten?
Als predikant vind ik kringwerk ontzettend leuk. Door het 
coronavirus ben ik dat voor een deel online gaan doen. Veel 
meer mensen volgden dat nu dan dat ik ooit in een zaaltje 
heb gekregen! Daar zou ik na de zomervakantie graag ver-
der mee willen. Daarnaast zie ik kringwerk als de weg om 
mensen die wat buiten de boot dreigen te vallen, te betrek-
ken en ‘erbij te houden’. Die mensen moet je eerst weten 
te vinden. We gaan kijken wat God wil zegenen en wat dan 
nodig is. 

U heeft een eigen website, waarin u foto’s van kerken (zo-
wel binnen als buiten) deelt, maar ook overdenkingen op 
plaatst. In één van uw overdenkingen schreef u ooit: ‘De 
ware eredienst is dienen en knielen voor elkaar.’ Hoe kun-
nen we dat als kerk praktisch maken?
Dat de christelijke naastenliefde niet alleen nazeggen is, 
maar het ook zijn. Dus elkaar wat gunnen. Ik had een keer 
een gesprek met twee opa’s naast elkaar. De ene kwam nooit 
naar de jeugddiensten toe. Liedjes van niks en te veel herrie. 
De ander kwam altijd. Waarop die zei: ‘Ik vind die liedjes en 
muziek ook niks. Ik doe altijd oordopjes in. En als ik dan die 
gezichten zie van die kinderen die genieten en niet alleen 
naar het plafond zitten te staren heb ik niets meer nodig.’ 
Ik denk dat we niet moeten vergeten altijd voor elkaar te 
blijven bidden en dat het niet om ons en onze ervaring in de 
dienst gaat, maar om God de eer te geven die Hem toekomt. 
In een dienst komen wij met onze vragen en verlangens bij 
God. En we zouden iets meer van Job mogen hebben. Dat 
we niet altijd een antwoord krijgen op onze vragen. Maar 
zien dat Hij God is en dat daarmee alle vragen verstommen.

U wordt onze nieuwe predikant en wij zien uit naar uw 
komst. Welke persoonlijke boodschap wilt u de Rijnsbur-
gers meegeven?
Zegen in alles!

Foto: ds. Arnold Vroomans en zijn vrouw Shosannah, samen met hun 
twee dochters Eva en Lotte.
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Social media

Maandelijks plaatst de redactie van Licht magazine een 
stelling op de Facebookpagina van de Protestante Gemeente 
Rijnsburg. Middels de opgestelde antwoordmogelijkheden 
kunnen gemeenteleden, die lid zijn van de Facebookpagina, 
hun stem uitbrengen. Daarnaast kunnen zij hun mening 
geven op de stelling. Onderstaande percentages worden 
gevormd op basis van het aantal uitgebrachte stemmen. De 
reacties zijn de meningen van individuele gemeenteleden.

Sinds 15 juni kunnen we, na de coronaperiode, weer op 
vakantie naar het buitenland. Misschien ben jij ook wel op 
vakantie geweest, in eigen land of het buitenland, met de 
auto of het vliegtuig. Wie weet heb je het tijdens het boeken 
wel voorbij zien komen: de duurzame vakantie. 
Duurzaamheid, we horen er steeds meer over, maar wat 
is het nu precies? Duurzaamheid wordt onder andere 
beschreven als: ‘Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de 
levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de 
toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om 
economische, sociale en leefomgevingsbehoeften.’ 

Binnen de kerk wordt bewust aandacht geschonken aan 
dit thema, denk bijvoorbeeld aan De Groene Kerk van de 
Commissie Duurzaam. De stelling luidt dan ook:

‘Christendom en duurzaamheid zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden’

Eens
Een gemeentelid reageerde: ‘Ik ben het met de stelling eens. 
Ik vind dat het christendom en duurzaamheid onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Hierbij moeten we wel waakzaam 
blijven op de uitleg en interpretatie van de visie op 
duurzaamheid. Er zijn genoeg teksten in de Bijbel die erop 
wijzen dat wij rentmeester zijn van Gods schepping.’

Oneens
Een ander gemeentelid reageerde: ‘Ik ben het oneens 
met de stelling. Dat mijn doen en laten invloed heeft op 
economische, sociale en levensomgevingsbehoefte van de 
huidige en toekomstige generatie, lijkt me een schot voor 
open doel. Ik denk dat ons geloof juist niet onlosmakelijk 
met duurzaamheid verbonden is, maar juist ontbonden zal 
worden, door de woorden: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’

Facebook-stelling
in Licht

Eens Oneens

Lichtvoetig

Vacare
Regelmatig hoor je dit woord in een radio-column en 
soms zelfs in preken. Want het lijkt of we over weinig 
anders denken en praten kunnen. Een maand of wat ge-
leden over als het er aankwam en wat dan … En als het 
zover is, mag dit nog of waarom niet, want er is in deze 
coronatijd weinig zeker. Alles is anders dan we gewend 
waren, Maneru, Spanje wordt Markelo en uren vliegen of 
in een hete file is nu een rit van twee uur. Ik heb ervaring, 
dat merkt u.     

Hoe dan ook, dit is de tijd van Vacare, (ons woord ‘va-
kantie’). Dat gaat om ruimte maken, niet in je kofferbak, 
maar in je hoofd. Het hoeft niet, het mag, is zelfs erg goed 
voor je. Behalve rust nemen is er een indrukwekkende 
natuur, ook in eigen land. Zitten bij je caravan, op een 
terras, genieten van de weidsheid van Hollandse wolken-
luchten, het hoort allemaal bij het loskomen van het alle-
daagse, dat wat je iedere dag doet, zelfs als pensionado. 
Om daarbij te helpen zat in mijn bagage ook het boek 
‘Bidden’ van Philip Yancey. Dat lees je niet in een adem 
uit en dat is ook niet de bedoeling. Je mag er juist lang 
over doen, want het is geen krant; wat je leest mag je 
‘herkauwen’, zoals een koe twee keer met gras doet. Wat 
bedoelt Luther (bad per dag twee uur) als hij zegt: ‘Hoe 
minder woorden, des te beter het gebed. Bid vanuit je 
hart en denk aan God, die je aanroept.’ Hij benadrukt dat 
het God gaat om de relatie met ons, niet om woorden die 
we gebruiken. 

Jezus kwam op aarde als het dramatische bewijs van 
Gods verlangen om met ons om te gaan. Calvijn noemt 
Psalmen, ‘een anatomie van alle delen van de ziel’, met 
woorden van dank (Psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder’) en 
van wanhoop (Psalm 22 ‘Waarom hebt U mij verlaten?’).  
Bidden vraagt om geloof dat God luistert, ook als ik daar 
geen hard bewijs voor heb. En 500 jaar oude woorden 
van Teresa van Avila ‘God is niet stil, wij zijn doof’ geven 
mij lange tijd om over te denken, zelfs als de vakantie 
voorbij is.
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19.30  uur: Jongerenavond in ‘t Honk (12-16 jaar)
Durf jij de uitdaging aan?!

Zaterdag 12 september 

16.00 uur: Estafette Sponsorloop voor het jeugdproject
De sponsorloop start op het burgemeester Koomansplein.
De kosten zijn € 5,00 per persoon inclusief catering. Voor 
het jeugdproject wordt een spaardoel gevraagd van € 25,00. 
Het jeugdproject is dit jaar Yad L’Ami. Graag opgeven via de 
email: startweek@pknrijnsburg.nl

20.00 uur: Pubquiz in De Voorhof 
Is jouw team het slimste van Rijnsburg? Om daar achter te 
komen doe je mee aan de enige echte Rijnsburgse Pubquiz 
in De Voorhof. Stel een team van minimaal vier en maximaal 
zes personen samen en ga de strijd aan met andere teams.
Kosten zijn € 3,00 per persoon. Graag opgeven met je team 
via email: wpdemooij@gmail.com.

Zondag 13 september 

10.00 uur: Startdienst
Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Aansluitend zal er een 
activiteit plaatsvinden en een lunch.

15.00 uur: Intrededienst ds. A.B. Vroomans in de Grote Kerk

17.00 uur:Jeugdboeketdienst in de Immanuëlkerk

Programma Startweek
Maandag 7 september 

19.30 uur: Filmavond ‘Unbroken’ in De Voorhof

Dinsdag 8 september 

Senioren Zangochtend in de Immanuëlkerk 
gaat wegens het coronavirus NIET door! 
Begin augustus heeft de Ouderenwerkgroep besloten dat 
de Senioren Zangochtend afgelast wordt wegens de maat-
regelen rondom het coronavirus en het toenemende aantal 
besmettingen. De werkgroep vindt het jammer dat de och-
tend geen doorgang kan vinden, maar hoopt op uw begrip.

Woensdag 9 september 

15.00 - 16.30 uur: Kinderbingo in De Voorhof

19.45 uur: Rijnsburgse kerkgeschiedenis met Henk Westra
Henk Westra zal u meenemen in de Rijnsburgse kerkge-
schiedenis. Het verzamelpunt en de start zal zijn bij de Grote 
Kerk op het burgemeester Koomansplein op 19.45 uur.

Donderdag 10 september 

14.30 uur: Filmmiddag ‘Oud Rijnsburg’ in De Voorhof

19.30 uur: Rijnsburg Zingt in de Immanuëlkerk

Vrijdag 11 september 

19.15 uur: Koken (in eigen keuken) & Diner in De Voorhof
Koken in eigen keuken met een duurzaam recept. Kosten 
zijn € 4,00 per persoon. Graag opgeven via de email: 
startweek@pknrijnsburg.nl

Startweek

Activiteiten Startweek 
seizoen 2020 - 2021 

Van 7 tot en met 13 september willen wij het kerkelijk jaar fees-
telijk beginnen met diverse activiteiten. Hieronder vindt u het 
programma voor de startweek met alle activiteiten die er zijn in 
deze week. Op de website www.protestantsrijnsburg.nl vindt u 
meer informatie. U bent van harte welkom en wij hopen u en 
jou te treffen bij één of meer bijeenkomsten.

Programma onder voorbehoud. 
Kijk voor het meest actuele programma 

op www.protestantsrijnsburg.nl
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De Verdieping

Opwekking 266 is een prachtig lied over het dal van Achor: ‘Heer U leidde mij in de wildernis, in het dal 
van Achor, en opnieuw sprak U tot mijn hart. Daar zal ik zingen, als in de dagen van mijn jeugd. Want God 
maakte het dal tot een deur der hoop en daarom zing ik vol vreugd dit lied.’ (Hosea 2:14) 

In Jozua 7 lezen we hoe het dal aan zijn naam is gekomen. Onder leiding van Jozua is het volk Israël de Jordaan overgetrokken 
en wordt op indrukwekkende wijze de stad Jericho ingenomen. De oorlogsbuit uit de stad is met de ban aan de Here gewijd en 
niemand mag daarvan iets voor zichzelf nemen. Met de euforie van de winst nog ruisend door hun aderen trekken ze verder 
naar de stad Ai, om ook deze te veroveren. Maar daar verliezen ze de strijd, helemaal tegen de verwachtingen in. Het blijkt 
dat er gestolen is van de buit bij Jericho en God het leger niet meer zegent. Achan wordt aangewezen als de schuldige en de 
gestolen buit wordt bij hem gevonden. Rigoureus wordt er afgerekend met deze zonde. Achan wordt meegenomen naar het 
dal Achor (ongeluksdal) en daar gestenigd en verbrand. Ter nagedachtenis aan dit gebeuren wordt daar een grote steenhoop 
opgericht. En daarna trekken ze zegevierend verder naar het beloofde land.

Hosea waarschuwt voor de ballingschap, waarbij het volk Israël weggevoerd zal worden in gevangenschap. Want ze aanbidden 
afgoden en vergeten God. Terug bij af, zo te zeggen. Want in het begin heeft de Here hen bevrijd uit gevangenschap in Egypte en 
hen door de Schelfzee doen trekken. Veilig op de andere oever zongen ze voor de Here een lied en daarna bracht de Here hen 
in de wildernis, met de bedoeling om hen te verootmoedigen en op de proef te stellen om te weten wat er in het hart van het 

volk leefde. (Deuteronomium 8:2) Toen dat hart gevormd 
was en het volk had geleerd om op de Here te vertrouwen, 
bracht Hij hen in het beloofde land. Met de waarschuwing 
van het dal van Achor. Alleen door boetedoening, verzoening 
en toewijding aan de Here wordt het dal tot een deur der 
hoop. Nu zien we een soort herhaling. Het volk leeft zonder 
God, dus brengt Hij hen terug in een Egypte situatie: de 
ballingschap. Na vele jaren mag het volk terugkeren naar 
huis en trekken ze door de wildernis. Daar wordt opnieuw 
geleerd om te bidden en erop te vertrouwen dat de Here 
voor hen zorgt. In het dal van Achor wordt afgerekend met 
het zondige verleden van vertrouwen op iets of iemand 
anders dan de Here en daarna kunnen ze gelouterd ingaan 
in het beloofde land, door de deur der hoop. Soms kan ons 
leven ook stranden in een ongeluksdal van Achor. Je staat 
bij de puinhopen van je zelfvertrouwen en eigen kunnen. 
Zoek de Here, want wellicht is het Zijn liefde die je daarheen 
leidde. Hij wil je hart! Richt je op Hem Die zegt: ‘Zie, Ikzelf ga 
je lokken en spreken tot je hart. Ik haal je uit gevangenschap 
en zal je doen zingen. Ik maak het dal van Achor tot een deur 
der hoop.’ Onze God is genadig, Hij zoekt geen recht, maar 
wil liefde en vergeving uitdelen. Zoek de deur van hoop in 
jouw dal van Achor. 

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Het Dal van Achor

9



Het Licht op...

Wij komen al heel lang niet meer in de kerk’, zei de man, terwijl zijn vrouw instemmend knikte. Ik was 
bij het echtpaar op kennismakingsbezoek en ik had beiden inderdaad nog niet in de kerk gezien waar ik 
destijds voorganger was. Wat de reden voor hun afwezigheid op de zondagmorgen was wist ik niet. Ik vroeg 
ernaar. ‘Dat is simpel’, zei de man, ‘we leren er niets meer.’ 

Een dergelijk antwoord had ik nog niet eerder gehoord en ik was dan ook benieuwd wat er nog zou volgen. Voor ik ernaar 
kon vragen vertelde hij dat ze er niets meer voor voelden om zich nog langer iets te laten aanpraten wat onmogelijk is. Zoals 
‘over water lopen en zo’. De man benadrukte dat zij zich niet langer ‘knollen voor citroenen lieten verkopen’. En dat ze daarom 
de kerkgang hadden gestaakt. Er zat iets verbitterds in zijn toon, maar ook iets verdrietigs. Ze hadden beiden het gevoel dat 
de vragen die zij stelden aan geloven, aan bijbelverhalen en over God niet gehoord werden of niet aan bod kwamen. De 
kerkdienst prikkelde hun verstand niet langer. 

Nu gaat het in een kerkelijke viering wel om iets meer dan om alleen het voeden van je leergierigheid, maar het echtpaar 
roerde met hun opmerkingen wel een interessant punt aan. Hoe staat het er ook alweer? ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben 
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.’ Zo klinkt het in het Oude Testament. En weet u wat nu 
zo aardig is? Jezus pakt deze woorden later op als hij in gesprek is met een Schriftgeleerde. Deze laatste vraagt hem wat het 
eerste gebod van alle geboden is. En dan herhaalt Jezus onder andere die oude woorden uit de Thora, dat je God dient lief te 
hebben met je hele hart, met je hele ziel en met al je kracht. Maar Jezus dóet ook iets met die woorden. Hij voegt er namelijk 
het woord ‘verstand’ aan toe! ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand en met geheel uw kracht.’ Is dat niet mooi? 
Je hoeft blijkbaar geen dom gansje te zijn om te geloven. 
Je kunt volop je verstand gebruiken, vragen stellen aan 
geloof, aan de bijbelverhalen, over en aan God, enzovoort. 
Sterker nog: God liefhebben doe je ook met je verstand. Dat 
verstand moet je in geloven dan ook niet thuislaten, anders 
maak je brokken, gebeuren er ongelukken.                                      

Dat echtpaar van toen liet de kerk(gang) achter zich, zei dat 
ze ‘er niets meer leerden’. Maar ze bedoelden ten diepste 
dat zij zich er niet gehoord voelden. Niet gezien. Zoiets kan 
heel eenzaam maken. Boos. Bitter. Verzuurd. En verdrietig. 
Het roept in herinnering wat Jezus ook nog zei: dat je je 
naaste zult liefhebben als jezelf. En zo is het. Oog en oor 
hebben, voor elkaar, behoort tot de bouwstenen van een 
gastvrije, levende kerk. Het is een kwestie van je hart en ziel, 
van je verstand en je kracht. 

ds. Nico de Reus 

Geen dom gansje...
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Geboren op 26 mei 2020

Aimée Marina Mieke Margret 
van Rietschoten

dochter van 
Robbert van Rietschoten en 

Mariëlle van Rietschoten-van den Haak

zusje van Chloé en Brent

Geboren op 18 juni 2020

Lucy Marjan Roijers
dochter van 

Vincent Roijers en Marijke Roijers

zusje van Esmee

Geboren op 9 juli 2020

Naomi Haasnoot
dochter van 

Nico Haasnoot en Claudia van Gelderen-Haasnoot

zusje van Vivièn en Elize

in onze gemeente
Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan het lezen 
van de berichten over nieuw leven. In de afgelopen 
maanden zijn er negen kinderen geboren. Namens 
de Protestantse Gemeente Rijnsburg van harte 
gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.

Geboren op 6 februari 2020

Johannes Jacobus (Julius) van Eeuwen
zoon van 

Johan van Eeuwen en Maaike van Duijn

Geboren op 16 mei 2020

Donny Vletter
zoon van 

René Vletter en Rilana Vletter-Vooijs

broertje van Joey

Geboren op 16 juni 2020

Willem Krijn van der Plas
zoon van 

Tom van der Plas en Anouk van der Plas-van der Spijk

broertje van Annemarie

Geboren op 17 juni 2020

Frenk Willem Oudwater
zoon van 

Frank Oudwater en Céline Nieuwenburg

broertje van Carlien

Geboren op 30 juni 2020

Matthias (Thijs) Valk
zoon van 

Jan Valk en Eline Valk-van Veluwen

broertje van Bram

Geboren op 8 juli 2020

Ben van der Gugten
zoon van 

Cees van der Gugten en Yvon van der Gugten-van den Bosch

broertje van Lex

MeisjesJongens
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Kinderkoor ZEP

Het is niet niks, 11,5 jaar dirigent zijn van een kinderkoor. Het begon allemaal in 2008 toen Caroline, samen met Jantine en 
Yvonne, besloot kinderkoor Zingen en Plezier (ZEP) op te richten. Het leek voor Caroline een geweldige uitdaging om een koor 
muzikaal te gaan leiden. Hierover zegt ze: ‘Zonder enige ervaring als dirigent en met alleen mijn muzikale achtergrond zijn we 
gewoon maar gestart. In die eerste jaren heb ik mij kunnen ontwikkelen als dirigent en ik vond het geweldig. ‘Gewoon doen’ 
en ‘kilometers maken’ waren voor mij de beste leermeesters.’ Wanneer haar gevraagd wordt wat volgens haar het absolute 
hoogtepunt uit haar tijd bij ZEP was, zegt ze: ‘Eigenlijk waren al onze optredens hoogtepuntjes. Het was altijd een feest om 
te mogen zingen voor én met ons publiek tijdens een kerkdienst. Er zijn meerdere optredens die een bijzonder plekje in mijn 
hart hebben: ons bezoek aan de zusters van het Sint Catharinadal klooster in Oosterhout in 2012, ons 5-jarig jubileum in 2014, 
waarin we samen met interkerkelijk koor Voice of Joy én een grote groep oud ZEP-leden een geweldige avond hebben beleefd, 
onze eigengemaakte musical ’Samen is Beter’ in 2017 en ons 10-jarig jubileum in 2019, waarin we met alle bezoekers een 
geweldig liedjes- en spellenspektakel hebben gehouden.’

Kinderkoor ZEP gaat door, 
maar neemt afscheid van haar geliefde 
dirigent Caroline Guijt

Kortom, hoogtepunten genoeg! Naast ZEP is Caroline actief als dirigent van het eerder genoemde Voice of Joy. Uiteraard 
vraagt dat om een andere benadering. Een lied aanleren bijvoorbeeld of de manier van dirigeren. Kinderen leren op een 
andere manier zingen in een groep dan volwassenen. Met beide koren had ze meer dan genoeg plezier en uitdaging. Een groot 
verschil tussen beide koren is de continuïteit. Hierover zegt ze: ‘Voice of Joy is een gemengd koor waar veel leden al langere 
periode lid zijn. Je kunt met een volwassen koor echt iets opbouwen. Dit ligt anders bij een kinderkoor doordat het verloop 
van de leden groter is. Elk jaar tijdens de zomervakantie haken meerdere kinderen af en komen er weer nieuwe kinderen bij. 
Dat maakt de eerste maanden na de zomervakantie altijd wat onrustig. Gedurende het seizoen ga je als groep weer groeien, 
letterlijk en figuurlijk, waardoor de optredens aan het einde van het seizoen van kwalitatief hoog niveau zijn.’

Haar vertrek wordt betreurd, want menig persoon die een optreden van ZEP in het verleden heeft bijgewoond weet dat 
het enthousiasme en de passie voor dirigeren bij Caroline er vanaf spat! Alhoewel ze vertrekt, mag ZEP zich gelukkig prijzen 
met haar opvolger: John Haasnoot. Caroline is dankbaar: ‘John is een enthousiaste, bevlogen en ervaren dirigent en ik heb 
ontzettend leuk contact met hem. Veel tips kan ik hem dan ook niet geven. Ik hoop vooral dat hij mag gaan genieten met ZEP!’ 

Tot slot wil Caroline ZEP nog één boodschap meegeven: ‘Heb plezier met elkaar! En geniet van alle mooie dingen die jullie met 
ZEP mogen gaan doen.’
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Toegelicht

Bericht van de zendingscommissie
Op 13 september en 20 september collecteren we voor de 
zending. De collecte van 13 september zal bestemd zijn voor 
GZB-projecten. De collecte van 20 september zal bestemd 
zijn voor Kerk in Actie en specifiek het project ‘Bouw de kerk 
in Syrië weer op.’

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen 
nagelaten; meer dan 12 miljoen mensen zĳn van huis en 
haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft 
in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen 
moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil 
de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van 
hoop zijn. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke 
gemeenschap, betekent immers herstel van de hele 
samenleving en hoop voor de toekomst.

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie dit 
project ondersteunen. Kijk hier voor meer informatie: 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/najaarscampagne-
bouw-de-kerk-in-syrie-weer-op

De Avond-Alpha
O, wat was het weer bijzonder, afgelopen seizoen van de 
Alpha! Gelukkig hebben we nog een prachtig weekend over 
de Heilige Geest mogen beleven maar daarna moesten 
we al snel stoppen in verband met corona. Door alle 
onzekerheden gaan we met een ‘slag om de arm’ 25 januari 
2021 weer starten met een nieuwe cursus. Weet je iemand 
of ben je zelf iemand die je dit gunt? Neem dan contact met 
mij op of neem een kijkje op www.alpharijnsburg.nl. De tijd 
die je apart zet voor de Here Jezus is altijd gezegende tijd 
en daarom moedigen we juist ook gemeenteleden aan die 
misschien al bekend zijn met het geloof, maar toch graag 
hun vruchten willen laten groeien. Want aan de vrucht 
herkent men de boom. 

PS.: We zoeken nog een man om ons team te ondersteunen. 
Wil jij meebouwen aan Gods Koninkrijk mail mij even: 
elmonurse@hotmail.com

Esther van Rijn

Aankondiging Project 2020/2021
In het seizoen 2020/2021 gaat de jeugd sparen voor een 
Jeugdhuis in Kibboets “Zikim”. We doen dit in samenwerking 
met de Nederlandse stichting Yad l’ Ami (Helpende Hand 
voor Mijn Volk).

Kibboets ‘Zikim’, waar zo’n 300 kinderen wonen, ligt in het 
zuiden van Israël op zo’n twee kilometer van de grens met 
Gaza. Door de veelvuldige raketbeschietingen en oorlog 
tussen Israël en Gaza is een zeer groot gedeelte van de 
kinderen in de kibboets gediagnostiseerd met het Post 
Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). In samenwerking met 
de lokale overheid wil Stichting Yad l’Ami investeren in een 
jeugdhuis waarbinnen jongeren van 13 t/m 18 jaar elkaar 
veilig kunnen ontmoeten.

Kamp Leusden 2020: 
Samen staan we sterk!
Kamp Leusden 2020 zullen we niet snel vergeten. Waar we 
vorig jaar door de hitte meerdere kinderen moesten laten 
afvoeren naar het ziekenhuis en eerder terugkeerden in 
Rijnsburg, hoopten we nu een normaal kamp te kunnen 
draaien. In januari werd er door de leiding met spanning 
uitgekeken naar de inschrijfavonden. Zouden de ouders 
hun kind weer een week met ons meegeven? Eind januari 
stonden er al 200 kinderen op de lijst, maar toen kwam 
corona. Kon kamp doorgaan? We moesten afwachten. In 
april gebeurde iets ondenkbaars. Mario Scibelli directeur van 
YMCA Leusden overleed. Ook werd Jaap de Mooij zieker en 
zieker en moest de organisatie volledig loslaten. De rest van 
het kernteam startte met wekelijkse (online)vergaderingen. 
‘Gaan we of niet?’ We mochten ervaren dat God erbij was 
in deze roerige tijden. Nu in september kijken we terug op 
een fantastisch kamp. 210 kinderen en 49 leiding hebben 
elkaars liefde en die van God mogen voelen in een heerlijke 
week waarin corona en andere zaken (bijna) even niet leken 
te bestaan. We hopen dat de kinderen het themalied nog 
in hun hoofd hebben: ‘Trek de wereld in, vertel het goede 
nieuws, dat God Zijn Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder 
die Hem gelooft en vertrouwt op wat Hij zegt, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leeft.’
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Bastiaan Abraham Kralt
Op 29 mei 2020 overleed Bastiaan Abraham Kralt. Bab, zo-
als hij werd genoemd, is 81 jaar oud geworden. De dood 
kwam als een dief in de nacht. Overviel hem. En daarmee 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Bab kon niet stilzit-
ten. Er kwam van alles uit zijn handen, handen die ook wel 
iets konden. Muziek maken bijvoorbeeld. De accordeon was 
zijn beste maatje. Op zijn echtge-
note Joke na. Die hij eerde en nau-
welijks van zijn zijde wilde weten. 
Om Bab kon je eigenlijk niet heen, 
hij zat vol levenslust, vol verhalen. 
Dat is nu allemaal stil gevallen. In 
de dankdienst voor zijn leven klon-
ken woorden van Jezus die op de 
avond voor zijn sterven zijn disci-
pelen vertelt dat hij naar de Vader 
gaat. Je zou denken dat hij zou zeg-
gen: ‘Luister eens jongens, Ik ga naar het kruis, Ik ga ster-
ven.’ Maar dat zegt Hij niet. Hij zegt dat Hij naar de Vader 
gaat. En Hij zegt ook dat Hij alleen maar voorop gaat: ‘Ik ga 
heen om u plaats te bereiden.’ In dat vertrouwen, dat God 
met een mens verder gaat waar wij met een beminde door 
diens dood niet verder kùnnen, hebben wij Bab Kralt begra-
ven. Bab die samen met Joke ooit als trouwtekst meekreeg 
dat God hun heelmeester is. In dat licht hebben wij afscheid 
genomen en hem in de aarde gelegd, aan Gods handen toe-
vertrouwd. In de verwachting dat God, de heelmeester, alles 
nieuw zal maken. De hemel. En de aarde. En Bastiaan Abra-
ham Kralt.  

ds. Nico de Reus

Jacoba van Tilburg-van der Gugten
Op 10 juni 2020 is overleden zuster Jacoba van Tilburg-
van der Gugten, op 99 jarige leeftijd.  30 juli 1920 zag Coby 
het levenslicht in een gezin met uiteindelijk tien kinderen. 
Haar moeder beheerde een kruidenierswinkel, haar vader 
overleed toen zij 14 jaar was. Ze trouwde vlak na de oor-
log met boerenzoon Leen van Tilburg, die bij bakker Ver-
boom werkte, van wie hij later de bakkerij overnam. Samen 
mochten ze zes kinderen krijgen en 
later werden er vele klein- en ach-
terkleinkinderen aan toegevoegd. 
Haar man overleed in 1986. Over 
dat verlies zei ze: ‘Wat is het dan 
fijn dat je een Vader in de hemel 
hebt die je bij de hand neemt en 
je er doorheen helpt.’ Die hulp van 
boven had ze ook nodig toen haar 

zoon Wim stierf. Zij was een bescheiden, rustige vrouw. Ze 
vond het gezellig als er mensen langskwamen. Graag deed 
ze spelletjes of zat ze te puzzelen. Tot in het laatste jaar was 
ze bij de huisarts onbekend. Op de rouwkaart werd ze tref-
fend getypeerd met de woorden:  ‘... een leven dat in het 
teken stond van goedheid, eenvoud en eerlijkheid ...’  Ze 
aanvaardde wat er op haar levenspad kwam, wetend dat 
ook in het dal van diepe duisternis de HEER nabij is. In kleine 
kring hielden we de dankdienst voor haar leven. Een grotere 
groep van naasten en dierbaren brachten een laatste groet 
aan het graf. Haar kinderen en verdere familie mogen zich 
gesterkt weten in haar geloof en ook zelf Gods trouwe zorg 
verwachten.

ds Pieter van der Ende

Maria Lina van den Oever-van den Haak
Op 12 juni 2020 is in haar Heer en Heiland ontslapen Ma-
ria Lina (Maria) van den Oever-van den Haak op de leeftijd 
van 90 jaar. Een dag voor haar 91e verjaardag. Zij was de 
weduwe van Leendert van den Oever en woonde het laat-
ste jaar in Haagwijk in Leiden. Maria werd geboren in Rijns-
burg, trouwde met Leendert en hun gezin werd gezegend 
met vier zonen. Altijd was ze actief, creatief, zelfstandig en 
zelfredzaam. Samen met haar man heeft ze een aantal ja-
ren De Voorhof beheerd en daar-
bij heeft ze altijd allerlei andere 
dingen ondernomen. Vorig jaar 
werd ze ziek en kreeg een kamer in 
Haagwijk, want zelfstandig wonen 
kon niet langer. Haar toestand ver-
slechterde en daarbij twijfelde ze 
aan het geloof en verlangde naar 
zekerheid. Na dit samen in gebed 
gebracht te hebben, heeft ze een 
aanraking van God ervaren en vrede en rust gekregen. Er 
ontstond een heilige ontspanning waarin ze opbloeide en 
nog een bonusjaar kreeg met de zekerheid des geloofs. Tij-
dens de dankdienst voor haar leven hebben we gelezen uit 
Psalm 139: 1-6 en Romeinen 8:31-39, waar in de Psalm Gods 
innige betrokkenheid bezongen wordt en in Romeinen Gods 
liefde en genade wordt beschreven door het werk van Jezus 
Christus aan het kruis. Dat geeft ons de zekerheid dat niets 
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. 
Met vallen en opstaan heeft Maria dit mogen leren en nu is 
ze thuis geroepen om deel te nemen aan het hemelse feest-
maal bij de Here.  
   pastor Rixt de Graaf-de Boer

In memoriam
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Franciscus Pijnnaken
Op 18 juni 2020 heeft de Here in alle vroegte thuis geroepen 
Franciscus (Frans) Pijnnaken. Op de leeftijd van 88 jaar. Hij 
was de man van Anny Pijnnaken-van der Burg en woonde de 
laatste weken in Vlietstede. Frans werd geboren in Leiden 
en ontmoette Anny op het bedrijf waar hij werkte. Frans was 
altijd behulpzaam, zorgzaam, attent en liefdevol. Toen Frans 
en Anny een paar werden, is hij met Anny meegegaan naar 
de kerk en deed belijdenis. Levend geloof waardoor ze vanaf 
het begin van hun trouwen vrijwil-
ligerswerk vanuit de kerk hebben 
gedaan. Hun liefde werd gezegend 
met twee zonen. Na zijn pensioen 
deden ze alles samen. Totdat Frans 
vergeetachtig begon te worden 
en steeds meer op Anny ging leu-
nen. Herberg Welgelegen werd de 
plaats waar Frans naartoe ging om 
Anny een adempauze te gunnen 
en om te helpen. Dit gaf een vast ritme en ze hadden het 
goed samen. Maar toen kwam de coronacrisis en lag alles 
stil. Het werd onhoudbaar thuis en Frans kon in Vlietstede 
terecht. In de dankdienst voor zijn leven hebben we gelezen 
uit Psalm 139 waaruit de vertrouwde omgang die Frans met 
de Here kende spreekt. God is alwetend en alomtegenwoor-
dig. Wat wij ook denken en waar wij ook dwalen, de Here 
kent onze gedachten en is altijd bij ons. Zijn Vaderarmen om-
vatten ons leven. We mogen erop vertrouwen dat de dagen 
die God voor hem had opgeschreven in Zijn boek volbracht 
zijn. Daarna heeft de Here Frans thuisgeroepen om te ko-
men wonen in het Vaderhuis met de vele woningen. 

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Marijke Johanna Zandbergen-Schoneveld
Dinsdag 23 juni 2020 is overleden zuster Marijke Johanna 
Zandbergen-Schoneveld op 60 jarige leeftijd. Marjo was 
de dochter van Joop en Annie Schoneveld en bijna 33 jaar 
de echtgenote van Aad. Samen werden ze ouders van Ad-
die, Anneke en Margreet en mochten ze vijf kleinkinderen 
verwelkomen. Een be-
scheiden vrouw met hart 
voor kinderen. Ze heeft 
daarom ook veel zon-
dagsschoolwerk gedaan. 
Ook was ze op wat la-
tere leeftijd nog aan de 
PABO begonnen, maar 
dat moest ze wegens om-
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standigheden afbreken. Ze was een liefhebber van kinderli-
teratuur en orgelmuziek; bij liederen sprak vaker de muziek 
dan de tekst haar aan. Met veel plezier werkte ze de laatste 
jaren voor de gemeente Wassenaar. Een paar maanden ge-
leden kwam ze vanwege duizelingen en een bromgeluid in 
haar oor bij de huisarts terecht. Ze werd doorverwezen naar 
het ziekenhuis en uiteindelijk kreeg ze te horen dat ze in een 
te vergevorderd stadium ongeneeslijk ziek was. Een harde 
boodschap, dat gaf veel verdriet, maar moedig leefde ze op 
het einde aan. Voor haar was het leven met de vrucht van 
de Geest belangrijk, om te ontvangen en om te delen: liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goed-
heid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zo mogen we 
haar herinneren en hebben we haar toevertrouwd aan de 
hemelse Vader.

ds. Pieter van der Ende

Aletta Gerda Hendrika van der Spijk-Heemskerk
Op zondag 28 juni 2020 is overleden zuster Aletta Gerda 
Hendrika (Letty) van der Spijk-Heemskerk, echtgenote van 
Krijn van der Spijk, Voorhouterweg. Letty is 59 jaar gewor-
den. Ongeveer drie maanden geleden kreeg zij het bericht 
dat zij ongeneeslijk ziek was. Hoopvol onderging zij enkele 
chemokuren. Na de laatste kuur bleek dat er geen verbete-
ring was. Ondertussen was zij zeer 
verslechterd in haar conditie. Deze 
verslechtering zette door. Snel en 
onverwacht is zij haar man, gezin 
en familie ontvallen. De verslagen-
heid is groot. Volop stond zij nog in 
het leven. Zij hield van haar werk. 
Wandelde veel. Met veel vreugde 
en plezier was zij oma van haar eer-
ste kleinkind. En ze had zo gehoopt 
de ongeboren tweeling van haar zoon en schoondochter nog 
in de armen te mogen sluiten. Helaas is het haar en hen al-
len niet meer gegeven. De laatste weken hebben we mooie 
gesprekken met elkaar mogen hebben over het geloof. Letty 
was erg bescheiden en dacht vaak dat het Evangelie te inge-
wikkeld was voor haar. Maar niets is minder waar. Gods va-
derlijke hart staat op de uitkijk voor wie in Zijn Zoon gelooft. 

Daarmee mogen we Letty toevertrouwen in de handen van 
Hem die Zijn leven voor haar heeft gegeven. Door Hem heeft 
de dood niet het laatste woord. In die hoop is er leven voor 
wie eenvoudig gelooft. Donderdag 2 juli was de dankdienst 
voor haar leven in de Immanuëlkerk. Laten we bidden om 
Gods ontferming over Krijn, kinderen, kleinkind, de ongebo-
ren kleinkinderen, familie en allen die haar liefhadden. 

ds. Arenda Haasnoot

Adrianus Kornelis van der Vlis
Op 4 juli 2020 overleed op de leeftijd van 79 jaar, de heer 
Adrianus Kornelis (Arie) van der Vlis, generaal buiten dienst. 
Hij woonde aan de Meidoornlaan. Nadat een opname in een 
verzorgingshuis half maart vanwege de coronaperikelen niet 
doorging, is hij thuis verzorgd door zijn familie en vriendin. 
Enkele jaren geleden overleed zijn geliefde vrouw Tilly, die 
hij erg miste. Samen hadden ze in het leven hun liefde gege-
ven aan hun gezin en de samenleving en hun verantwoorde-
lijkheid en betrokkenheid getoond. 
Als hoogste militair diende hij ons 
land. Toen de politiek in de jaren 
negentig te veel bezuinigde op de-
fensie legde hij uit protest en het 
besef zijn verantwoordelijkheid 
niet te kunnen waarmaken, zijn 
hoge functie neer. Het tekende 
hem. Hij werd daarna benoemd 
tot adjudant van de koningin. Arie 
van der Vlis was een man met een sterk karakter en het ta-
lent om zaken tot in de perfectie te organiseren. Anderzijds 
was het niet eenvoudig om daarachter de kwetsbare mens 
te ontwaren die wij allen zijn. Onze tedere God brengt dat in 
liefde terecht en weet ons in die liefde te vinden. We geden-
ken hem in dankbaarheid, niet in het minst omdat hij ons al-
ler veiligheid en welzijn bewaakte vanuit zijn hooggeplaatste 
positie. De uitvaart met militaire eer vond plaats op 11 juli 
en werd geleid door een oud-legerpredikant in een dienst in 
de Grote Kerk.

ds. Philip van Wijk

In memoriam
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Muggenziften en kamelen slikken
Veel mensen hebben een grote hekel aan de mug, het 
dodelijkste dier op aarde. Sommigen vragen zich af of 
Noach de mug vrijwillig heeft meegenomen op de ark, 
of dat het een ‘verstekeling’ was. Het kleine beestje haalt 
niet alleen het bloed onder de nagels vandaan, maar 
vaak zonder dat het opgemerkt wordt op allerlei plekken 
uit het lichaam. En iedereen met een vliegenmepper en 
een witte muur in de slaapkamer heeft middels ervaring 
geleerd dat de mug dit bloed in zijn lichaam meeneemt. 

In het bloed zitten voedingstoffen die de mug nodig heeft 
om eitjes te leggen. Waar Nederlanders veelal een hekel 
hebben aan de mug door zijn gezoem, de jeukende bult-
jes en de rode vlekken op de witte muren, hadden Joodse 
Schriftgeleerden en Farizeeën nog een extra reden om 
de mug te vermijden. De Joodse wetten verboden om 
bloed te eten of te drinken. Om die reden werd het drin-
ken gezift, om te voorkomen dat men per ongeluk een 
mug doorslikt. Jezus noemt dit in Matteüs 23:24. Jezus 
plaatst tegenover deze muggenzifterij een ander uiterste: 
‘Jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een ka-
meel wegslikken.’ Waar Jezus in dit gedeelte het muggen-
ziften niet verkeerd noemt, toont Hij met dit voorbeeld 
aan dat het kan zijn dat er zoveel aandacht uitgaat naar 
het volgen van sommige kleine regels, waardoor belang-
rijke regels niet worden nageleefd zoals het in de prak-
tijk brengen van recht, barmhartigheid en trouw. Waar 
de Schriftgeleerden en Farizeeën het volk deze praktijken 
leren, noemt Jezus hen zelf ‘blinde wegwijzers’. 

Wat zou in onze tijd als muggenzifterij worden gezien? 
Op zich maakt dat niet zo heel veel uit. We kunnen be-
ter kijken wat vandaag de dag door Jezus als ‘kamelen 
slikken’ zou worden benoemd. Laten we daarom in onze 
eigen omgeving zoeken hoe we recht kunnen brengen, 
barmhartigheid mogen tonen en trouw kunnen zijn in 
wat we zeggen en doen. En al denk je dat deze kleine 
dingen geen verschil kunnen maken, is het goed om te 
denken aan een mug in een donkere kamer. Hoe zoiets 
kleins, zo’n grote invloed kan hebben. 

pastor Gerben Bremmer

Gerda van Duijn-de Mooij
Zondagmorgen 5 juli 2020 is overleden zuster Gerda van 
Duijn-de Mooij, sinds 1967 weduwe van Jaap van Duijn. Vrij-
dag 3 juli mocht zij 98 jaar worden. Zij heeft haar verjaardag 
ten volle beleefd. Al haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind heeft zij op die dag nog gezien. Een mijlpaal die zij 
behaalde, want ze was al best lang ziek. Tegelijkertijd was 
het een afsluiting, althans achteraf bezien. Sinds haar hu-
welijk met Jaap van Duijn woonde 
ze aan de Vliet. Al heel jong werd 
zij weduwe en stond ze er alleen 
voor. Voor de opvoeding van de 
toen nog jonge kinderen, maar 
ook voor het transportbedrijf werd 
zij verantwoordelijk. Maar zij deed 
het. Veel vreugde beleefde zij aan 
haar kinderen, zeker ook de klein-
kinderen en haar achterkleinkind. 
Oma’s huis stond altijd open en zij was in voor een spelle-
tje. Prachtige herinneringen laat zij achter. Zuster Gerda van 
Duijn was zeker ook een heel gelovige vrouw. Psalm 103: 8 
kon zij op de steen van haar zo jong overleden man plaatsen.  
De laatste tijd moest zij verzorgd worden. Gelukkig kon dat 
thuis. Liefdevol omringd door haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. ‘Als achterom kijken pijn doet en voor-
uit kijken moeilijk is, kijk dan naast je: IK ben er.’ Deze tekst 
stond in haar plakboek, schreef ze op en staat op de rouw-
kaart. Zo was de HEERE voor haar: Liefdevol, genadig, gedul-
dig en trouw (Psalm 103: 8). De dankdienst voor haar leven 
was zaterdagmorgen 11 juli in de Immanuëlkerk. Daarna 
heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aan 
de Kamerlingh Onnesstraat. 

ds. Arenda Haasnoot

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

Column
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Zondag 6 september
Geen studiedienst in verband met Heilig Avondmaal

Zondag 13 september
Geen studiedienst in verband met de bevestigings- en 
intrededienst van ds. A.B. Vroomans

Zondag 20 september
Thema: Romeinen 8

Zondag 27 september
Geen studiedienst in verband met Stillevendienst

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

Thema’s Studiediensten

Zondag 6 september
Thema: ‘Aan tafel bij de Heer’

Zondag 13 september - Jeugdboeketdienst
Thema: Nog niet bekend

Zondag 20 september
Thema: Spreuken die raken: ‘Praktische wijsheid uit 
het Spreukenboek’

Zondag 27 september
Thema: Spreuken die raken: ‘Praktische wijsheid uit 
het Spreukenboek’

Thema’s Boeketdiensten

Vrijdag 4 september
De Vlietstede
19.00 uur ds. A. Haasnoot - Weeksluiting
 Heilig Avondmaal

Zondag 6 september - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. van der Ende en
 Maaike van Egmond
Immanuëlkerk
08.45 uur ds. H. Mast, Ter Heijde
10.30 uur ds. H. Mast, Ter Heijde
17.00 uur ds. A. Haasnoot en Peter Ravensbergen
 m.m.v. Erik de Mooij

Vrijdag 11 september
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 13 september - Startzondag
Grote Kerk
10.00 uur ds. P.J. v.d. Ende
15.00 uur ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk en
 ds. A.B. Vroomans - 
 Bevestigings- en Intrededienst 
 ds. A.B. Vroomans
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur pastor G. Bremmer - Jeugdboeketdienst
 m.m.v. Kampband

Vrijdag 18 september
De Vlietstede
19.00 uur pastor R. de Graaf-de Boer
 Weeksluiting

Kerkdiensten

B

O

B

Om een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Rijns-
burg (met ingang van 5 juli 2020) te kunnen bijwonen, dient 
u een plaats te reserveren. Dat kan online via het reserve-
ringssysteem op www.eventbrite.nl/o/prot-gemeente-rijns-
burg-30475688894. Mocht het u niet lukken dan kunt u ook 
telefonisch reserveren via 06 23 86 48 95 of 06 23 80 41 88.

Algemeen
• Bij het reserveren van plaatsen verklaart u gezond te zijn en 
geen verdenking van klachten in relatie tot corona te hebben. 
• Ook wordt u niet geacht in quarantaine te blijven.
Is uw dienst van voorkeur niet meer beschikbaar, dan kunt u 

Welkom in de kerk: Wel even online reserveren

vanzelfsprekend een andere datum en/of tijdstip of een an-
der kerkgebouw kiezen.

Online reserveren:
• Reserveren kan vanaf elke maandag voor de twee daarop 
volgende zondagen.
• Mocht u tevens gebruik willen maken van de oppas, de zon-
dagsschool of de kindernevendienst, dan graag naast uw re-
servering voor uw plaats(en) in de kerk tevens een berichtje 
sturen naar pgr.dienstenbeheer@gmail.com. Graag daarbij 
aangeven om hoeveel kinderen het gaat, voor welke dienst 
alsmede uw naam en telefoonnummer.
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Zondag 20 september
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. B. Lamain, ‘t Woudt
De Voorhof
09.30 uur ds. A. Haasnoot en Karine Kromhout
 Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. P.J. v.d. Ende
10.30 uur ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur ds. A.B. Vroomans en Karin Nijgh
 m.m.v. Paul van Hoek

Vrijdag 25 september
De Vlietstede
19.00 uur ds. P. Niemeijer - Weeksluiting

Zondag 27 september
Grote Kerk
09.30 uur prop. H. Meijer, Rotterdam
17.00 uur Nog niet bekend - Stillevendienst
De Voorhof
09.30 uur ds. F. van den Bosch, Katwijk en 
 André Siezenga
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. A. Haasnoot
10.30 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur dhr. W. van Rijn, Rijnsburg en
 Chris van Tol - m.m.v. Gerben van Delft

Vrijdag 2 oktober
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting
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Licht is een uitgave voor alle leden van de 
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie: 
Marja Verhave (hoofdredacteur), Gerard Verheij, Bar-
bara van der Meij-Wiesmeijer, Willem Nagtegaal en 
Monique Borsboom.
Redactie Licht, Kanaalstraat 11, 2231 KA Rijnsburg, 
E-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort.     

Fotografie: Ivo Joost van der Meij, Martine Verhave.

Redactionele medewerking aan dit nummer: ds. 
Nico de Reus, pastor Gerben Bremmer, pastor Rixt de 
Graaf-de Boer, Andre Siezenga, Caroline Guijt, Floris 
van Tilburg en Esther van Rijn.

Druk en verspreiding
Licht wordt tien keer per jaar gedrukt en verspreid. 
Voor klachten over de bezorging kunt u contact op-
nemen met de redactie van Licht of met het Kerkelijk 
Bureau. Tel. 071-2035013

Betaling
Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het verzoek 
om een vrijwillige bijdrage voor Licht, Contact en de 
website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de Taakgroep Com-
municatie, op het onderstaande rekeningnummer 
overmaken.

IBAN Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie   NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas  NL07 RABO 0331 7439 06

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezon-
den artikelen te wijzigen of te weigeren.

• Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en varieert per 
dienst van 100 tot 130 plaatsen. In sommige diensten is een 
beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor direct betrokke-
nen, zoals bijvoorbeeld familieleden van doopouders.
• Als het aantal beschikbare plaatsen minder is dan u wilt 
reserveren, of als er geen beschikbare plaatsen meer zijn, 
stuur dan een bericht naar de administratie pgr.dienstenbe-
heer@gmail.com. De administratie bekijkt de mogelijkheden 
en plaatst u desgewenst op de wachtlijst voor de betreffende 
dienst of toekomstige andere diensten.
• De online inschrijving sluit zaterdag om 18.00 uur voor de 
komende zondag.

Kijk voor meer informatie op :
https://www.protestantsrijnsburg.nl/welkom-in-de-kerk-
wel-even-online-reserveren/
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–––––––––––––
Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, ´één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
–––––––––––––

opwekking 797
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