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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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De gemeente neemt afscheid van ds. Philip van Wijk:

‘De gemeente loopt wat betreft 
ontkerkelijking behoorlijk achter op 
andere gemeenten. Gelukkig maar.’
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In het afgelopen seizoen maakte onze gemeente 
kennis met ambulant predikant Philip van Wijk. 
Alhoewel we het nieuwe kerkjaar zijn gestart met 
twee nieuwe predikanten, betekent dat wel dat de 
taak van ds. Van Wijk erop zit en we dus afscheid 
van hem moeten nemen. Hij kijkt gelukkig met 
veel tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Een 
mooie gelegenheid voor een afscheidsinterview, 
waarin hij vertelt over zijn tijd in Rijnsburg. 

Hoe heeft u het afgelopen jaar in Rijnsburg ervaren? 
‘Rijnsburg was mijn eerste plek waar ik als ambulant predi-
kant wat mocht betekenen. Dat was gelijk wel het diepe in, 
want Rijnsburg is een grote gemeente met veel geledingen 
en zaken lopen dan over meer schijven dan in een kleine 
gemeente. Ik heb er fijne mensen ontmoet, heb de mo-
gelijkheden en onmogelijkheden van zo’n grote gemeente 
ervaren. Een glimlach om de tegenstrijdigheden die je ont-
moet, een dankbaar besef omdat je even reisgenoot bent 
van gemeenteleden aan wie je je oor kunt lenen in zware 
momenten, een positieve stimulans omdat mensen dingen 
van je oppikken. Het was er allemaal.’

Met welk doel kwam u naar Rijnsburg en tot in hoeverre 
heeft u dat doel behaald?
‘De wijk die al sinds de fusie vacant was, Westerhaghe en De 
Hoek, moest worden opgevangen. De belangrijkste zaken in 
het pastoraat moesten worden behartigd. Van wijkopbouw 
tot voorbereidend werk voor een nieuwe vaste gemeente-
predikant en met regelmaat op de preekstoel staan. En ja, 
of dat doel behaald is? Het is niet zo makkelijk meetbaar. 
Er kwam door COVID-19 een fikse kink in de kabel. Maar 
tegelijk ben ik dankbaar voor wat ik wel kon doen en voor de 
vele positieve reacties die ik op kerkdiensten kreeg.’

U weet wat het betekent om een gemeenschap van chris-
tenen te zijn. Immers, wij lijken meer op God wanneer we 
samenkomen en een gemeenschap vormen. Hoe kunnen 
we als kerk een echte gemeenschap zijn en tegelijkertijd de 
eigenheid van mensen respecteren en waarderen? 
‘Liefde is het cement van de gemeenschap. Als die gevoed 
wordt door wijsheid en openheid krijg je oog voor de mo-
menten waarop en situaties waarin mensen elkaar uitslui-
ten. Met hun gedachtegoed, met hun visie of dogma, met 
hun regels of geloofsexpressie. We hebben een natuurlijke 
neiging om in groepsdenken te vervallen. Ik heb zelden in 
een gemeente zo vaak het begrip ‘veelkleurig’ horen ge-
bruiken als in Rijnsburg. Tegelijk ontmoette ik ook nogal wat 
gemeenteleden die zich in dat spectrum niet zo goed kun-
nen vinden, dus werken aan een open luisterhouding zodat 
mensen zich niet vervreemd voelen, lijkt me in dat opzicht 
belangrijk.’

Wat zou u antwoorden als aan u werd gevraagd: ‘Wat 
brengt u naar de kerk?’ 
Dan zou ik zeggen: niet ‘wat’, maar ‘wie’. Mijn ouders deden 
dat destijds al in een lange reeks van generatie op generatie. 
En de Eeuwige zelf, die het vuur in me aan is blijven wakke-
ren. Maar ik vraag me wel af: hoe actief zou ik als gemeen-
telid zijn als ik geen dominee was?

Wat vindt u een waardevolle eigenschap van onze ge-
meente? 
Er wordt enorm met elkaar meegeleefd. Steek dat compli-
ment maar in je zak, en blijf beducht voor het feit dat er dan 
ook juist wel mensen buiten de boot kunnen vallen.

Welke belangrijke opdracht ligt er volgens u voor de PKN-
gemeente Rijnsburg in het verschiet? 
De ontkerkelijking het hoofd bieden… De gemeente loopt 
behoorlijk achter bij talloze andere gemeenten. Gelukkig 
maar, misschien. Maar het kan hard gaan. Het Evangelie bij 
de tijd brengen is daarvoor wel enorm belangrijk.

Wat was voor u een hoogtepunt van het jaar dat u in Rijns-
burg als ambulant predikant actief was? 
Wellicht geen hoogtepunt, maar wel het meest aangrijpen-
de moment. Dat was in december op de IC van de afdeling 
neonatologie van het LUMC. Twee volslagen hulpeloze, veel 
te vroeg geboren mensenkindertjes. Omringd door de hec-
tiek van het ziekenhuis, maar ook de intense liefde van een 
aangeslagen ouderpaar, werden druppels water heilige te-
kenen van een tederheid en erbarming die zich niet laten 
verslaan door welke omstandigheden dan ook. Eén werd 
dagen later begraven en de ander is intussen de wieg ont-
groeid. Dat kun je geen hoogtepunt noemen volgens mij, 
maar daar verkeer je wel op onnavolgbare manier trillend 
tussen hemel en aarde. Tussen dood en leven. Tussen in-
tense pijn en mooie vreugde.

Wij willen u ontzettend bedanken voor uw inzet, kennis, 
ervaring en enthousiasme. Welke boodschap wilt u onze 
gemeente graag meegeven? 
Dit gebed:

Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer. 

Uitgelicht
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Buurtpastoraat

‘Ogen, oren, mond. Dat hebben we nodig! Betrokken zijn 
bij wat er in jouw straat gebeurt. Oog hebben voor wat 
er speelt en oren hebben om te luisteren. En soms een 
mond om te delen of te bemoedigen. Kortom: jou hebben 
we nodig!’ Deze tekst staat op een flyer die is ontwikkeld 
om mensen enthousiast te maken om zich in te zetten als 
contactpersoon in het buurtpastoraat. 

De Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) weet zich nauw verbonden 
aan de Rijnsburgse gemeenschap en weet zich geroepen om in Rijnsburg 
zichtbaar aanwezig te zijn door haar maatschappelijke betrokkenheid, 
met bijzonder oog voor zowel geestelijke als materiële noden, en zo tot 
zegen te zijn (beleidsplan Open Harten).  Het buurtpastoraat krijgt in het 
beleidsplan een belangrijke rol. Het idee van buurtpastoraat in de PGR 
is gestoeld op het geloof dat elk gemeentelid de opdracht heeft tot het omzien naar elkaar in zijn omgeving. Gemeenteleden 
ontvangen niet alleen het pastoraat, maar dragen daar zelf ook aan bij. Zoals het bijbelse priesterschap van alle gelovigen (1 
Petrus 2: 5-9) waarbij elke christen tot getuigenis is door oog te hebben voor wat er speelt bij de naasten in hun eigen buurt 
en voor hen tot zegen te zijn, of ze lid zijn van de kerk of niet. Omdat het echter eeuwenlang gebruikelijk is geweest dat alleen 
gelovigen met een speciaal ambt deze taak hadden, kan het zijn dat het tijd nodig heeft om het buurtpastoraat eigen te laten 
worden in de PGR. 

Contactpersonen die verbonden zijn aan het buurtpastoraat krijgen zo’n 15 tot 20 adressen toegewezen waar zij zicht 
op hebben en mee in contact proberen te komen om met hen betrokken te willen zijn. Elke contactpersoon kan dit op 
eigen wijze invullen, wat past bij het karakter en de talenten van de persoon. Verder is dit natuurlijk ook afhankelijk van 
de mensen in de buurt. Huidige voorbeelden van het buurtpastoraat uiten zich vooral in het dagelijkse leven, waarbij de 
inzet laagdrempelig en kleinschalig is. Hierbij kan gedacht 
worden aan een luisterend oor bij de afvalcontainers, een 
kaartje bij geboorte of overlijden, het welkom heten van 
nieuwe bewoners, koken tijdens ziekte, een reep chocolade 
bij behalen diploma, enzovoort. Verder hebben sommige 
contactpersonen een (nieuwjaars)borrel georganiseerd. Eén 
contactpersoon geeft aan dat ze voordat ze contactpersoon 
werd, de mensen in haar buurt al 23 jaar niet kende, maar nu 
hun namen kent en er waardevolle contacten zijn ontstaan.  
Door het natuurlijke contact ontstaat er verbinding. Vanuit 
die verbinding ontstaat wederzijds begrip, de mogelijkheid 
om elkaar tot hulp te vragen en er voor elkaar te willen zijn. 
Verder is het veel natuurlijker om in gesprek te komen over 
elkaars leven en zo tot diepere gesprekken. Dit vanuit de 
gedachte om een goede buur te zijn en vanuit het verlangen 
wat beschreven wordt in Filippenzen 4:5: ‘Laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen.’

De contactpersonen hebben contact met een van de 
coördinatoren van het buurtpastoraat. Zo kunnen zij ook 
doorgeven wanneer er behoefte is aan een bezoek van een 
predikant, ouderling, diaken of pastoraal medewerker. 

pastor Gerben Bremmer

Buurtpastoraat,
een update van het 
werk binnen de PGR
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Geboren op 29 juli 2020

Luca Hanna van Tol
dochter van 

Christian van Tol en Annemiek van Tol-Ravensbergen

Geboren op 22 mei 2020

Wouter Benjamin de Mooij
zoon van 

Frits de Mooij en Hilde de Mooij-Dee
broertje van Koen, Gijs en Niek

Geboren op 10 augustus 2020

Sem van der Vijver
zoon van 

Martin van der Vijver en 
Michelle van der Vijver-van der Meij

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 vier kinderen geboren. 
Namens de Protestantse Gemeente Rijnsburg van 
harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.

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

Herfst
De dagen korten, de bladeren vallen van de bomen, de wind 
waait om het huis en de buien slaan tegen de ramen. Het is 
weer herfst! 

Ach, ik roep wel eens dat ik graag op de Antillen zou willen 
wonen, omdat het daar altijd zomer is, maar eigenlijk ben ik 
heel erg blij met het verschil in seizoenen. Zo leef je iedere keer 
weer toe naar het volgende. Qua natuur is het geweldig om te 
zien hoe, na het laten vallen van de bladeren of bloemen en na 
een periode van kou, in de lente de bomen en planten weer in 
volle glorie hun pracht laten zien. 
Als dat geen schepping is … Iedere keer weer opnieuw de kans 
krijgen om tot bloei te komen.

Gunnen we onszelf wel eens een herfst of een winter? Even 
een pas op de plaats, kijkend naar wat we doen en hoeveel tijd 
en energie dat kost? Echt wel eens de moeite waard! 
De afgelopen maanden werden we gedwongen een pas op de 
plaats te maken. Tenminste ik wel! We konden niet naar kan-
toor, niet sporten, niet naar school. We ontmoetten elkaar di-
gitaal op de koffie en gingen digitaal naar de kerk. We maakten 
ons zorgen over gezondheid en inkomen, over onze kinderen 
en over onze ouders, over wel of niet op vakantie gaan. We 
hadden ineens de avonden en weekenden aan onszelf. En daar-
door alle tijd om terug te kijken naar het leven voor corona 
en vooruit te kijken naar de mogelijke invloed op de toekomst. 
Wie of wat doet er toe? Familie, werk, sport, vrienden? En 
krijgt de kerk daarin ook een plek? 

Mij heeft het laten zien hoe kwetsbaar we als mensen zijn. 
Maar ook hoe belangrijk familie en vrienden, werk en kerk zijn. 
Het heeft me doen beseffen dat het goed is om naar elkaar om 
te zien. En dat een kaartje of attentie sturen een klein gebaar 
is dat groots ontvangen wordt. Het heeft me laten inzien dat ik 
wel kan denken dat ik grip op van alles heb, maar dat dit op slag 
weggeslagen kan worden. Ik heb gevoeld wat een gemis het is 
dat je niet even binnen kan lopen bij een collega, of dat je niet 
naar de verjaardag van een familielid kunt gaan. Ik ben weer 
even gereset en hoop dat ik de lessen die ik hieruit getrokken 
heb, meeneem de toekomst in.

Laat de herfst maar komen … Ik kan alweer uitzien naar een kop 
thee op de bank, muziekje aan om mijzelf weer even de kans te 
geven om op te bloeien. Gunt u zichzelf dat ook?

Klarinda van Tilburg
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De Verdieping

In de Bijbel kun je lezen over de rode draad van Gods verlangen. God verlangt ernaar verbonden te zijn 
met mensen, dus ook met jou. Deze rode draad vind je op iedere bladzijde van Zijn Woord terug. De vragen 
daarbij zijn echter: Kun je het zien en horen? Wil je Hem zien en horen? Of is van toepassing wat Jezus 
Christus zegt als Hij diepgeraakt verzucht: ‘Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw 
verharde hart? U hebt ogen, en u ziet niet? En u hebt oren, en u hoort niet?’ (Marcus 8:17-18)

Nu hebben de mensen om Hem heen helemaal geen kwade bedoelingen. Het zijn zelfs Zijn volgelingen, Zijn leerlingen, tegen 
wie Jezus het zegt. Maar ook zij begrijpen Zijn woorden vaak niet. Pas later begrijpen ze wat Hij bedoelt en vallen als het ware 
de schellen van hun ogen. Zo kan het ook zijn in je eigen leven. 

Mijn ervaring is dat de Bijbel pas interessant is wanneer je ontdekt dat het Gods Woord is en dat Hij vandaag de dag tot je 
spreekt door middel van deze aloude woorden. Die oude woorden zijn actueler dan ooit. Het zal helpen wanneer je God 
betrekt bij je reis door de Bijbel. Wanneer je Hem vraagt je te begeleiden in het leven met de Bijbel. Hij zal dat zeker doen. 

In het Nieuwe Testament kun je lezen dat 
de werkzaamheden van Jezus pas starten 
met de komst van de Heilige Geest. Als Hij 
door Johannes de Doper gedoopt wordt 
in de Jordaan, daalt de Geest op Hem neer 
in de gedaante van een duif. Tegelijkertijd 
klinkt er een stem uit de hemel die spreekt: 
‘Dit is Mijn geliefde Zoon.’ (Matteüs 3:17) 
De stem van God de Vader vertelt samen 
met de neerdalende Geest dat Jezus de 
Zoon van God is. Volgens het Evangelie 
van Johannes is Jezus Christus het Woord 
van God dat ‘vlees’ is geworden. 

Na de kruisdood en opstanding van Jezus 
Christus wordt de Heilige Geest uitgestort 
in het hart van degenen die steeds bij 
Hem waren. Zij zijn getuigen van Zijn 
dood, maar ook van Zijn opstanding. In de 
veertig dagen na Zijn sterven verschijnt 
Jezus meerdere keren aan hen. Voor Zijn hemelvaart, als Hij terugkeert tot God de Vader, geeft Jezus Zijn volgelingen de 
opdracht in Jeruzalem te bidden en te wachten op de komst en uitstorting van de Heilige Geest. Pas dan ontvangen ze de 
kracht om een leven met God vol te houden én daar blij mee te zijn, wat er ook gebeurt. 

Ook jij kunt diezelfde Geest ontvangen en als je Hem hebt ontvangen, zal Hij helpen de Bijbel te lezen en te begrijpen. Dan zul 
je in navolging van ontelbare mensen in het verleden gaan ontdekken dat de Bijbel een betrouwbaar boek is, dat de Schrijver 
betrouwbaar is en het een vreugde is om allebei beter te leren kennen. 

Het is goed om bijbellezen te combineren met een gebed om de Heilige Geest. Dat kun je doen door voordat je begint een 
gebed uit te spreken. Bijvoorbeeld: ‘Heilige Geest, open mijn hart.’ Ook kun je een lied luisteren, bijvoorbeeld Heilige Geest 
van God, vul opnieuw mijn hart of Spiritus Sanctus.
• Waar gaat jouw voorkeur naar uit: een gebed of lied? En waarom?

Naar ‘Rust en Regelmaat bij God’, 
ds. Arenda Haasnoot

Verbinding met de Bijbel: Open ogen 
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De Rijnsburgse Praiseband

Wie had ooit kunnen denken dat het ‘combo van jeugdouderlingen’ (zoals de Rijnsburgse Praiseband ooit 
begon) het 27 jaar zou volhouden? Drummer Jan de Koning (58) en gitarist Peter Vink (63) zelf zeker niet. 
Het ontstaan van de band had er dan ook niets mee te maken dat ze zelf nou zo graag in het middelpunt 
staan ...

Jan: ‘Er was begin jaren ‘90 een verlangen in onze 
gemeentes om ook Opwekkingsliederen te gaan zingen. 
Omdat die met het orgel niet allemaal even goed uit de 
verf kwamen, zijn wij muziek gaan maken.’ Peter: ‘Het was 
leuk om op die manier te kunnen dienen in de gemeente. 
Daarnaast was het heel mooi om te zien hoe mensen het 
naar hun zin hadden in de dienst als we speelden. Het 
vervulde echt een behoefte.’ Jan: ‘Er waren wel koren, 
maar die traden echt óp. Wat wij deden, de gemeente 
begeleiden, was in die tijd behoorlijk vernieuwend.’ 

Het begint allemaal met een uitje van de kerkenraad 
in 1993, waar Jan en Peter allebei als jeugdouderling 
aanwezig zijn. Hier ontdekken ze dat ze als student 
beiden in een bandje hebben gespeeld. De gitaar is 
sindsdien wat verstoft en het drumstel verkocht, maar 
het muzikale vuur is weer snel aangewakkerd. Jan: ‘Pianist Machiel Siezenga vroeg ons een gelegenheidscombo te vormen 
voor een zangavond van de CJV in de Bethelkerk. Ik kende die liederen uit Opwekking eigenlijk helemaal nog niet zo goed. Ik 
heb weken naar een bandje geluisterd.’ Peter: ‘Ik ook niet! Ik kocht een Opwekkingsboekje en ging proberen. Ieder lied begon 
met pianospel en op een gegeven moment gingen wij dan meespelen.’ 

In de jaren die volgen wordt de band uitgebreid met verschillende muzikanten en vocalisten. Maar de ‘harde kern’ van Jan, 
Peter en Henk Binnendijk op de bas, blijft ongewijzigd. Peter: ‘Dat hou je alleen maar vol als er een hoger doel is: je doet 
het voor God en de gemeente. Natuurlijk is het leuk als er een lekker solootje voor jezelf in zit, maar daar ging het ons 
uiteindelijk niet om.’ Jan: ‘We hebben wel altijd echt naar kwaliteit gestreefd. We hebben altijd gezocht naar een leuk intro 
of een verrassend arrangement.’ Peter: ‘Het was dienen, maar tegelijkertijd kon ik ook intens genieten van de muziek: een 

mooie meerstemmigheid of een mooie liedtekst ... Soms vond ik het zo mooi 
dat ik vergat in te zetten.’ Jan: ‘Als je met de gemeente zingt en je ziet voor je 
ogen hoe de liederen soms mensen raken en ontroeren, dat is prachtig. Dat 
is echt een drijfveer om het vol te houden en dat heb ik tot de allerlaatste 
dienst zo beleefd.’ 

Op 4 oktober spelen Jan en Peter voor het laatst in de Praiseband, in een 
Boeketdienst. Jan: ‘Ik hou van muziek, ik hou van Christus, maar het ontbrak 
me na al die jaren een beetje aan enthousiasme om de tijd ervoor vrij te 
maken.’ Peter: ‘Daarnaast zijn er zoveel goede bandjes gekomen, het is 
gewoon minder hard nodig dat wij spelen.’ 

De Rijnsburgse Praiseband maakt een doorstart! Met Willem Nagtegaal 
op het drumstel en een fantastische gitarist in het vizier gaat de band 
enthousiast verder. 

Na 27 jaar Rijnsburgse Praiseband nemen Jan de Koning en Peter Vink afscheid

‘Soms vond ik de muziek 
zo mooi dat ik vergat in te zetten’
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Het Licht op...

In de Protestantse Kerk Nederland zijn drie bijbelvertalingen aangewezen als officiële bijbelvertalingen om 
te gebruiken in de eredienst, namelijk de Statenvertaling (1637), de NBG-vertaling uit 1951 (werd ook wel 
Nieuwe Vertaling genoemd) en de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. 

Ook binnen onze gemeente worden deze vertalingen gebruikt, zij het dat er gebruik gemaakt wordt van de Herziene 
Statenvertaling (2010). De Herziene Statenvertaling (HSV) bleek overigens niet in de breedte geaccepteerd te worden als 
opvolger van de Statenvertaling (SV). Met name in de hoek van de bevindelijk gereformeerden (denk aan Gereformeerde 
gemeente, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Bijbelstichting) bleek een aantal vertaalkeuzes niet te bevallen, en zij 
houden daarom aan de SV vast. De SV kende wel een paar voorlopers, zoals de Delftse Bijbel (1477) en de Deux-Aesbijbel 
(1562), maar die waren weer mede afhankelijk van andere vertalingen. De SV was in zijn geheel rechtstreeks vertaald uit het 
Hebreeuws en Aramees (grondtalen van het Oude Testament) en het Grieks (grondtaal van het Nieuwe Testament). Daarbij 
moet gezegd worden: het was een vertaling van de toenmalig bekende grondteksten. Inmiddels zijn we een kleine 400 jaar 
verder en er zijn vele nieuwe manuscripten ontdekt en er is veel meer kennis over hoe je kunt bepalen wat een oorspronkelijke 
tekst is.

Voor het Oude Testament werd gebruik gemaakt van de Masoretische tekst, overgeleverd door middeleeuwse joodse 
geleerden, die een methode hadden ontwikkeld om aan te geven hoe je de tekst moet uitspreken, maar ook hoe je de tekst 
zo zuiver mogelijk kunt kopiëren. Deze tekst is niet zo oud (uit ongeveer 1000 na Christus), maar de vondst van de Dode 
Zeerollen (gevonden in 1947-1956 en gedateerd 250 voor Christus tot 50 na Christus) maakte duidelijk dat de Masoreten 
een erg betrouwbare tekst hebben overgeleverd: er bleken nauwelijks (opvallende) afwijkingen te zijn. In de HSV is naast de 
Masoretische tekst ook gebruik gemaakt van de Dode Zeerollen, met name om onduidelijke passages in het Oude Testament 
beter te kunnen vertalen.

Voor het Nieuwe Testament maakte de SV gebruik van de zogenaamde Textus receptus (ontvangen tekst), die in 1516 voor het 
eerst werd gedrukt. De uitgave was voorbereid door Erasmus die later nog een aantal edities heeft uitgegeven. Ook na hem zijn 
nog een aantal edities uitgegeven. Deze Griekse tekst had veel overeenkomsten met de Byzantijnse tekst. Wat uitleg daarover: 
in de loop van de tijd zijn meer dan 5000 Griekse manuscripten gevonden van het Nieuwe Testament. Bijbelwetenschappers 
hebben deze kunnen onderverdelen in ‘families’. De meeste manuscripten horen bij de Byzantijnse familie, ongeveer 80% van 
het aantal manuscripten. Toch is de gangbare opvatting dat dit niet de meest betrouwbare tekst is. Er zijn teksten gevonden die 
ouder zijn met een betere tekstkwaliteit. De zogenaamde Alexandrijnse tekstfamilie wordt door de bijbelwetenschappers als 
de meest betrouwbare (= meest oorspronkelijke) beschouwd (met nog enkele andere manuscripten). Het Nieuwe Testament 
van de NBG-vertaling van 1951 is dan ook daarop gebaseerd, evenals de NBV van 2004 en de Bijbel in Gewone Taal. De HSV 
heeft echter van deze nieuwe inzichten geen gebruik willen maken en haar vertaling gebaseerd op de Textus receptus, om 
acceptabel te zijn voor een zo groot mogelijke achterban. In de wereld van de bijbelwetenschap was er dan ook verbazing over 
en grote kritiek op deze keuze, maar met een andere keuze had de HSV zich van haar achterban (met name de Gereformeerde 
Bond) vervreemdt. 

In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt in voetnoten de meest opvallende verschillen gemeld tussen de teksten die zich op de 
vorige basistekst baseren (SV, HSV) en die zich op de huidige basistekst baseren (NBG, NBV, BGT, Willibrordvertaling). De 
opvallendste zijn het einde van Marcus 16: 9-20, zogenaamd een tweede slot; Lucas 22: 43-44 wat niet oorspronkelijk bij het 
Evangelie zou horen; hetzelfde geldt voor Johannes 7:53 - 8:11; en het ‘Comma Johanneum’ in 1 Johannes 5: 7-8, een tekst die 
nogal eens wordt aangehaald als ondersteuning voor de gedachte van de Drie-eenheid. 

In bovenstaande is uitleg gegeven over de brontekst. Welke vertaalkeuzes vervolgens zijn gemaakt naar de doeltaal is natuurlijk 
weer een heel ander verhaal en wordt mede bepaald door de tijd waarin een vertaling is ontstaan. Daarom is de oude SV 
verschillende malen aangepast naar de taal van de tijd, maar zoveel mogelijk bij de (oude) brontekst gebleven. Dat leverde 
niet altijd een leesbare tekst op. De NBG baseerde zich op de nieuwe brontekst en wat meer in eigentijdse taal, maar tegelijk 
wilde men niet in een heel ander taalveld dan de SV terechtkomen. De NBV richt zich meer op de doeltaal, en de BGT gaat 
daarin nog veel verder. Elke vertaling betekent keuzes maken, en daar kun je uiteraard uitgebreid over discussiëren en dat 
gebeurt dan ook met regelmaat. Met de verschillen van brontekst in je achterhoofd kan het dan ook verhelderend zijn om 
meerdere vertalingen te lezen, om zo nog meer van de diepe rijkdom van Gods Woord te ontdekken.

ds. Pieter van der Ende

Bijbels en bijbelvertalingen
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Het COVID-19 virus heeft alles op z’n kop gezet. 
De drie weken verlof die voor april gepland 
stonden, groeiden ongewild uit tot een half 
jaar. Al die tijd konden we in de pastorie van 
Uitwijk bivakkeren. Dat was prachtig, maar 
eindelijk terugkeren naar Malawi was nóg 
mooier…

Verbonden met Malawi

Gert en Rieneke van der Pol

Als alles volgens plan is verlopen, zijn we weer thuis 
in Blantyre als u dit leest. Het is de bedoeling dat we 
na twee weken zelf-isolatie de draad weer oppakken, 
al zullen we vast flexibel moeten zijn. Niet alles wat 
we wilden doen, kunnen we zoals gepland uitvoeren, 
maar we zullen in elk geval werken aan onze missie 
voor de komende anderhalf of twee jaar.

Rieneke gaat zich onder andere voor Tidzalerana inzetten. Daar vinden gehandicapten in de sloppenwijk van Ndirande een 
veilig thuis. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij ook gezien worden, niet alleen maar als object van zorg, maar ook als een 
geschenk aan de gemeenschap en de kerk? Verder draait Rieneke eens per week mee in een medisch spreekuur in een 
afgelegen dorp, en als de situatie het toelaat gaat ze zich verder oriënteren op wat haar bijdrage in vrouwengevangenissen 
kan zijn.

Gert gaat in Zuid-Malawi samen met anderen werken aan 
een bijbelstudieprogramma. We willen graag dat bijbelstudie 
een vast onderdeel wordt van kerkelijke bijeenkomsten. 
Daarom maken we mensen vertrouwd met een ‘participatieve’ 
bijbelstudiemethode, die er op gericht is dat iedereen actief en 
volwaardig mee kan doen, ook degenen die geen Bijbel hebben of 
niet kunnen lezen. De beschikbare trainingshandleiding gaan we 
omzetten in trainingsvideo’s, die we langs verschillende kanalen 
zullen verspreiden. Zo heeft elke gemeente genoeg in handen 
om ter plekke mensen te leren hoe ze bijbelstudie kunnen doen. 
Het is de bedoeling dat vooral predikanten het voortouw nemen 
om groepen bij elkaar te brengen die op deze manier getraind 
worden. Door middel van een bijbelleesrooster, boekenleggers en 
een radioprogramma, dat we ook als podcast zullen verspreiden, 
willen we mensen verder stimuleren en op weg helpen. 

We kijken er naar uit om hier onze schouders onder 
te zetten. Dank voor al uw steun en betrokkenheid! 
Blijft u verbonden?

Gert en Rieneke van der Pol
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Kijken en Zingen:
Maak een vrolijk 

geluid voor de Heer

Uitleg Knutsel
Zoals je in het verhaal kunt lezen speelt 
David harp. Hoe leuk is het om jouw 
eigen harp te maken? Kleur de harp in 
zoals jij het wilt, knip hem daarna uit. 
Misschien heb je het al gezien, maar 
deze harp mist snaren. Deze kun je er 
zelf in maken met bijvoorbeeld touw of 
spaghetti. 

Samen lezen:
1 Samuël 16: 14-23
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Helpt u mee om de kosten te dragen?

€ 27,50 voor een alles-in-1 pakket!
Alweer is een nieuw kerkelijk jaar van start gegaan. Ook dit jaar willen wij u vragen om 
uw bijdrage te geven ter bestrijding van de onkosten die gemaakt worden voor Contact, de 
website en Licht. Begin oktober zullen de stapels brieven met acceptgiro weer in de kerk 
liggen om te worden rondgebracht door gemeenteleden. Mocht u nu al weten dat u graag 
een stapel wilt rondbrengen, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau. Uw hulp 
wordt zeer gewaardeerd.

Wij vragen u ook dit jaar om een bijdrage van € 27,50. Dit bedrag is voor Contact, de website en voor Licht. 
Uw bijdrage is niet alleen voor Contact óf voor Licht. Als u Licht niet ontvangt, maar wel Contact leest en af en 
toe de website bekijkt, betaalt u het volledige bedrag. Het is een alles-in-1-pakket.

Er wordt door veel vrijwilligers hard gewerkt om alle informatie correct en op tijd te verzamelen. 
Door anderen wordt het op een creatieve manier onder uw aandacht gebracht. Doordat er 
zoveel vrijwilligers zijn, kunnen we de kosten voor de publiciteit vrij laag houden. Kosten die 
gemaakt worden zijn bijvoorbeeld voor papier, inkt en onderhoud aan kopieerapparaat en 
website. Voor sommige onderdelen is een professionele aanpak gewenst.

Contact verschijnt wekelijks.
Elke maandag vóór 18.00 uur wordt de kopij ingeleverd. Maandagavond wordt alle kopij 
verwerkt. Dinsdag of woensdag wordt Contact gedrukt en gevouwen. Ook de digitale versie 
van Contact wordt klaargemaakt en verstuurd. Donderdag wordt Contact rondgebracht bij 
gemeenteleden die Contact niet via de mail ontvangen. Alle werkzaamheden rondom Contact 
worden door vrijwilligers gedaan.

De website, www.protestantsrijnsburg.nl is 24 uur per dag beschikbaar.
De website up to date houden is een heel werk. Er is voor de website een aantal vrijwilligers actief die 
maken dat alle informatie op de website komt. Belangrijk voor een juiste verwerking is dat alles goed 
wordt aangeleverd. Voor de website worden onderhoudskosten gemaakt.

Vrijwilligers gezocht!
Lijkt het u leuk om mee te werken aan Contact of het onderhouden 
van de website? Wij kunnen altijd mensen gebruiken die Contact 
willen kopiëren, vouwen of rondbrengen, een tekst klaar kunnen 
maken voor de website of ondersteuning kunnen bieden aan de 
webmaster.
Voor het afdrukken en vouwen van Contact zoeken wij per direct 
versterking voor het kopieerteam. U bent tien keer per jaar aan de 
beurt op dinsdagmiddag of woensdagochtend (1 tot 1,5 uur) en 
werkt dan met z’n tweeën. U kunt zich aanmelden bij het kerkelijk 
bureau. Als u wilt u meehelpen met het bezorgen van de brieven 
kunt u mailen naar kb@pknrijnsburg.nl of bellen met 071-2035013.

Licht verschijnt 10 keer per jaar.
De redactie van Licht is al ruim een maand voordat 
Licht op uw mat valt bezig met de invulling.
Wat speelt er? Wie wordt geïnterviewd? Wat 
willen we vertellen? Ook de in memoria, 
geboorteberichten en kerkdiensten zijn een 
belangrijk onderdeel van Licht. Een hele puzzel om 
elke keer weer alles in elkaar te zetten. Een groot 
deel van dit werk wordt door vrijwilligers gedaan. 
Licht wordt professioneel gedrukt en verspreid.

Helpt u mee om met elkaar de kosten te dragen?
€ 27,50 voor een alles-in-1 pakket!
U kunt uw bijdrage overmaken op: 
NL40 RABO 0356 8216 92 
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg
onder vermelding van Bijdrage Communicatie.
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Maria Arendina Veenbaas-Vlaardingerbroek.
Op 26 juli 2020 overleed Maria Arendina Veenbaas-Vlaardin-
gerbroek. Zij is 90 jaar geworden en woonde aan de Juffer-
mansstraat in Oegstgeest. Al langere tijd kende zij meerdere 
fysieke problemen en de laatste keer dat zij in het ziekenhuis 
lag, deelde de arts haar mee dat herstel niet meer moge-
lijk was. Riet, zoals haar roepnaam luidde, ging naar huis en 
overleed enige tijd later. Zij was een liefhebber van zingen 
en zong graag Psalmen en Gezan-
gen. Het repertoire van Johannes 
de Heer werd door haar flink ten 
gehore gebracht. In vroeger tijden 
deed ze vrijwilligerswerk. Ze was 
tevens creatief, maakte kaarten en 
hield van handwerken. Ze was een 
vrouw met humor, die ook graag 
spelletjes speelde. Soms een beet-
je plagerig en met eigen regels die 
niet altijd de andere deelnemer goed uitkwamen. Ze was een 
lieve oma die haar kleinkinderen flink verwende. Soms zelfs 
wat te veel. Aan het eind van haar leven speelde angst op. Ze 
vroeg zich af of ze wel goed genoeg was geweest. Mede van-
wege die bange vragen hebben we onder andere stilgestaan 
bij woorden uit een van de Psalmen, Psalm 27, waarin angst 
ook wordt benoemd. Maar tegelijkertijd is het slotakkoord 
van dit lied van Israël een uitroepteken van vertrouwen. Dat 
vertrouwen is uiteindelijk in haar leven de basis geweest, en 
is dat ook gebleven tot haar laatste adem terugkeerde tot 
God. Gedenken wij Riet Vlaardingerbroek. Veilig in Jezus’ ar-
men. Op 31 juli 2020 is zij begraven in Oegstgeest. 

ds. Nico de Reus

Jan Ravensbergen
Op 27 juli 2020 heeft de Here plotseling thuis geroepen Jan 
Ravensbergen op de leeftijd van 79 jaar. Hij was de man van 
Nel Ravensbergen-den Hollander en woonde in de Burge-
meester Hermansstraat. De maand ervoor vierden Jan en 
Nel nog hun 55-jarig huwelijksjubileum. Jan werd geboren in 
een gezin met negen kinderen. Van jongs af aan wilde hij zijn 
eigen weg gaan en wat van de wereld zien. In dienst ging hij 
naar Nieuw Guinea en bij thuiskomst werd hij chauffeur en 
later buschauffeur. Altijd onderweg. Hij leerde Nel kennen 
op de ijsbaan waar zij samen prachtig konden schoonschaat-

sen. Jan was niet iemand van veel 
woorden, maar stond altijd klaar 
voor een ander. Ongeveer vijftien 
jaar geleden kreeg Nel een ernstig 
ongeluk. Ze overleefde en ondanks 
blijvende schade mochten ze sa-
men verder. Het lied: ‘Samen in de 
Naam van Jezus’, verwoordde hun 
dankbaarheid. In de afscheids-
dienst stond Matteüs 25: 31-46 
centraal waarin Jezus alle mensen verdeeld in twee groe-
pen, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. 
Wie door Jezus is aangeraakt en vervuld is van Zijn Geest 
zal oog hebben voor zijn medemens in nood en daden van 
barmhartigheid zullen hem volgen. ‘Alles wat jullie gedaan 
hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders 
of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’, zegt Jezus. Het 
kenmerk van de rechtvaardige. Het loon is het beërven van 
Gods koninkrijk en een eeuwig leven. Jan mag rusten van 
alle gedane arbeid en het eeuwige leven genieten in de na-
bijheid van zijn Heer.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Willem Paauw
Op dinsdag 11 augustus 2020 overleed Willem (Wim) Paauw, 
op de leeftijd van 69 jaar. Hij was getrouwd met Cockie van 
Egmond en samen woonden zij aan de Noordwijkerweg. Zij 
kregen drie zoons. Als tuinderszoon lag Wims toekomst re-
delijk vast, hij ging de tuin in. Ondernemend als hij was, koos 
Wim zijn eigen route, hij ging de 
handel in en bouwde zo mee aan 
het bedrijf van zijn vader en broers. 
Later zetten zijn zoons dat bedrijf 
voort. Wim heeft een leven lang 
hard gewerkt. Zo zorgde hij voor 
de mensen om zich heen. Toen 
hij ouder werd en het wat minder 
hoefde, zagen de mensen om hem 
heen ook een andere kant. Nog 
geen drie weken voor zijn overlijden kwam het bericht dat 
hij ongeneeslijk ziek was en dat veranderde alles op slag. Er 
brak een korte maar intense periode van afscheid nemen 
aan. Die tijd was kostbaar en goed. Wim kon thuis sterven 

In memoriam
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en overleed in vol vertrouwen dat hij geborgen is in Gods 
handen. In dat vertrouwen nam de familie afscheid in de 
Grote Kerk. We lazen uit Psalm 91, waarin God de schuil-
plaats wordt genoemd, temidden van alles wat ons over-
komt. Moge die God ook nu de beschermer zijn van Cockie, 
de kinderen en kleinkinderen en allen die door zijn dood 
getroffen zijn. 

ds. Pieter Terpstra

Catharina Weeber
Op zondag 16 augustus 2020 heeft de Here, in het bijzijn 
van haar kinderen en na afscheid te hebben genomen van 
alle kleinkinderen, thuisgehaald Catharina (Carin) Weeber. 
Op de leeftijd van 66 jaar. Zij woonde in de Van Beuningen-
straat.
Carin werd geboren in Delft. Ze trouwde al jong en werd 
moeder van drie kinderen. Ze leefde voor haar kinderen 
en kleinkinderen en was betrokken bij de bezigheden van 
alle kleinkinderen. Ze kwamen logeren bij oma, waren sa-
men creatief bezig en deden spelletjes. Ze zat ook bij een 
Gemeente Groei Groep, waar ze samen met anderen Gods 
Woord opende en groeide in ge-
loof.  Als het leven moeilijk was, 
haalde ze kracht en steun uit haar 
geloof. Want Carin tobde al ruim 
15 jaar met haar gezondheid en 
vele keren moest ze naar het zie-
kenhuis voor behandeling of con-
trole, maar krabbelde altijd weer 
op. Totdat er alvleesklierkanker 
geconstateerd werd en er geen 
behandeling meer mogelijk was.
In de dankdienst voor haar leven is geluisterd naar haar 
lievelingslied: ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ en zijn de 
woorden gelezen uit Johannes 14 waarin staat dat Jezus 
in het huis van Zijn Vader woningen bereidt voor ieder die 
door de open poort van genade is binnengegaan. Ook al 
vond Carin het moeilijk om haar geliefden los te moeten la-
ten, toch wist ze dat ook zij met Jezus verrezen is tot nieuw 
leven en Hem mag volgen tot in eeuwigheid. Want ook voor 
haar heeft de Heiland een plaats bereid waar zij voor eeu-
wig mag wonen.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Doppenset
Een jaar of tien geleden werd er bij ons in de pastorie te 
Puttershoek ingebroken. Er was goed huisgehouden en 
veel gestolen. Het vervelende aan die ervaring vond ik 
niet zozeer dat er dingen van je gestolen zijn maar ‘dat 
ze aan je spullen gezeten hebben’, je kleren die door het 
huis verspreid liggen en de inhoud van je kasten op de 
grond.

Ook de studeerkamer was niet ontkomen aan het oog 
van de inbreker. Zo was de vrijwel hagelnieuwe computer 
verdwenen. De volgende dag toog ik dus naar een be-
kende elektronicawinkel om een nieuwe computer aan te 
schaffen. Bij het binnenlopen van de winkel viel mijn oog 
op een prachtig glimmende doppenset. U begrijpt mij: 
het was liefde op het eerste gezicht. Nu moet u begrijpen 
dat ik een vrouw heb met een zeer lief karakter en wij 
nog nooit, maar dan ook echt nog nooit, ruzie hebben 
gehad. Op deze ene keer na. Het halve huis lag overhoop 
en ik kwam thuis met een doppenset. Een jaar lang bleek 
ik de set niet eens nodig te hebben voor ook maar een 
enkel klusje rondom de pastorie. Met regelmaat merkte 
mijn vrouw dan fijntjes op: ‘Tjonge die doppenset van jou 
ziet er echt nog als nieuw uit.’ Inmiddels kon ik haar bij 
de verhuizing overigens van repliek dienen: ‘Handig hè 
zo een set …’

Bij een crisis in het geloof wordt ook alles in je leven over-
hoop gehaald. Dat breekt ook echt in. Je kan veel van 
waarde kwijtgeraakt zijn. Ook dan is het niet verstandig 
om een ‘doppenset’ te kopen en te vergeten wat je echt 
nodig hebt. Maar wat is dan echt nodig? Er zijn veel zaken 
die dan nodig zijn: het gebed, het gesprek met je broe-
ders en zusters, je dominee, de diensten blijven volgen, 
lezen in de Bijbel, de Vader zoeken, de Zoon meevragen 
en vertrouwen op de Geest. Zingen kan ook enorm hel-
pen! Al die dingen waarbij je het risico loopt dat God je 
weer weet te vinden. Dit om goed Thuis te kunnen ko-
men en te ontdekken wat echt van waarde is.

ds. Arnold Vroomans

Column
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Mannendag 2020
Andere jaren waren we al bezig met de voorbereidingen 
voor de Mannendag. Die stond dit keer gepland voor 
21 november 2020 in Leeuwenhorst Congrescentrum. 
De sprekers, die we hadden gevraagd waren Evert-Jan 
Ouweneel en Arie de Rover. Maar u begrijpt het al, dat kan 
dit jaar niet doorgaan. In overleg met Leeuwenhorst en de 
sprekers hebben we dat als werkgroep besloten. 

In de voor ons bekende zalen is te weinig ruimte en zingen 
kan ook niet, hoe spijtig ook. De reden, corona, is bekend, 
de teleurstelling niet minder. We vertrouwen dat het over 
een jaar wel mogelijk zal zijn elkaar te ontmoeten, samen te 
luisteren en te zingen. Dat laten we tijdig weten, dus hou de 
berichtgeving in de gaten. Tot dan en we wensen jullie het 
goede van God.

Namens de Mannen-werkgroep
André Siezenga

Collectanten gezocht!
KERK-IN-ACTIE zamelt al jaren geld in voor vele goede doelen, 
projecten die te overzien zijn en waarbij altijd contacten 
zijn met plaatselijke medewerkers. Voor een groot project 
wordt dit jaar een huis-aan-huis collecte ingezet. Mede 
omdat door corona veel andere inzamelingsmogelijkheden 
niet uit te voeren zijn (denk aan concerten). Het geld van de 
huis-aan-huis collecte gaat dit jaar naar vluchteling kinderen 
op Lesbos.

Heb je een hart voor kinderen, dan hebben we een mooie 
taak voor je. Doe mee als collectant en help de kinderen op 
Lesbos. Er kan corona proef gecollecteerd worden. Je mag 
in je eigen buurt lopen. Meestal is het 2 avonden een uur 
of anderhalf en dan is het klaar. De collecte vindt plaats van 
30 november tot 5 december. Naast contant geld zijn er ook 
andere mogelijkheden om geld in ontvangst te nemen.
Jullie doen toch ook mee?

Geef je nu op bij:
José Korts (06-20288212 of josekorts@gmail.com) of 
Saskia Westra (06-36261417 of saskiawestra@ziggo.nl).

Waar komt ons eten, 
drinken en onze kleding vandaan? 
Vraagt u zich wel eens af waar het eten op uw bord vandaan 
komt? Of hoe en door wie de kleding in uw kledingkast 
gemaakt is? Welke weg heeft het afgelegd en wie heeft er 
aan gewerkt? En belangrijker nog, heeft degene die er aan 
gewerkt heeft ook een eerlijke beloning ontvangen?

Koffie, thee, chocola en 
bananen komen vaak uit 
ontwikkelingslanden en 
worden vaak onder slechte 
arbeidsomstandigheden 
en tegen (zeer) lage lonen 
geoogst. Wereldwijd zijn 
er meer dan 40 miljoen 
slaven en een deel van 
deze slaven werkt in de 
voedingsindustrie. Gelukkig 
kunnen wij als consument 
hier invloed op uit oefenen. Door bij de keuze van onze 
producten te kijken naar hoe ze geproduceerd zijn en te kiezen 
voor producten met een keurmerk. Er zijn drie keurmerken 
die strenge eisen stellen aan de arbeidsomstandigheden 
en het loon: UTZ, Rainforest Alliance en Fairtrade. Meer 
informatie over keurmerken voor voedsel en kleding vindt 
u in de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal. 

Daarnaast bestaan er organisaties die zich richten op 
de bestrijding van slavernij. Zo is International Justice 

Mission een organisatie 
die slaven bevrijd en de 
slavenhandelaren laat 
vervolgen. Door hen 
financieel te steunen 
bevrijdt u niet alleen 
mensen uit slavernij, u 
helpt ook mee aan hun 
volledige herstel.

 
Namens de Commissie Duurzaam
Saskia Westra

Toegelicht
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Bericht van de zendingscommissie:
Zuid-Afrikaanse kerken 
tegen ongelijkheid
Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk 
en heel arm leven naast elkaar. De apartheid is afgeschaft, 
maar er is nog steeds veel geweld, racisme en ongelijkheid. 
Kerk in Actie steunt een aantal activiteiten van zusterkerken 
in Zuid-Afrika; vorming en toerusting van gemeenten, 
theologisch onderwijs en diaconaal gemeentewerk. Samen 
strijden zij tegen apartheid en de oneerlijke verhoudingen 
tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Juist in de 
armste gemeenschappen wordt duidelijk wat het betekent 
om kerk te zijn: leven in en voor de gemeenschap, en delen 
in geloof, hoop en liefde.

Sinds februari 2017 is Rineke van Ginkel uitgezonden 
naar Zuid-Afrika. Vanuit het Beyers Naudé Centrum 
in Stellenbosch werkt Rineke mee aan toerusting van 
gemeenten en voorgangers in de regio van de West Kaap.

Dankzij uw bijdrage aan de collecte van 1 november kan 
Kerk in Actie dit project ondersteunen. 
Kijk hier voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/
projecten/beyers-naude-centrum-voor-publieke-theologie-
in-stellenbosch-zuid-afrika

Lichtwandeling
Op zaterdag 31 oktober houden we weer de Lichtwandeling. 
Wij vieren het Licht in plaats van de duisternis! We 
verzamelen om 17.45 uur bij De Voorhof. Om 18.00 uur 
vertrekken we. We volgen de Lichtjes langs de Vliet, daarna 
richting de Immanuëlkerk en via de Grote Kerk komen we 
terug. Neem je zelf een lichtje mee? Alle kinderen onder 
begeleiding van (groot)ouders zijn welkom. Iedereen is 
welkom, maar vanwege de coronamaatregelen moet je je 
aanmelden via de website van onze kerk 
https://www.protestantsrijnsburg.nl. 

Uitnodiging van de 
werkgroep Kerk en Israël
De werkgroep Kerk en Israël nodigt u van harte uit voor een 
leerhuisavond over de drie aartsvaders: 

Abraham, Isaäk en Jakob

De christenen kennen drie aartsvaders, namelijk Abraham, 
Isaäk en Jakob. Waarom noemen we Adam geen aartsvader? 
Of Noach of zijn drie zonen, want met hen begon het toch 
ook allemaal weer opnieuw? De Hebreeuwse taal, de taal 
waarin ook deze drie hoofdpersonen naar ons toekomen, 
kent het begrip ‘aartsvader’ niet. Het lijkt dan ook goed om 
het pad eens terug te lopen en na te gaan waar ‘wij’ anders 
zijn gaan lezen dan de bewakers van die taal. 

De heer Jan Wesseling verzorgt de introductie op deze 
avond en grijpt bij namen en verhalen terug op de 
grondtekst. Ds. Warmenhoven (Leiden) zal mede toezicht 
houden op de goede gang van zaken en is ook bereid vragen 
te beantwoorden. Want uiteraard is er ná de introductie 
ruimte voor vragen en discussie over dit onderwerp of 
kennismaking met de werkgroep Kerk en Israël (voor de 
Ringen Katwijk en Leiden).

Donderdag 8 oktober 2020
De Voorhof te Rijnsburg,

Vliet Noordzijde 36, 
2231 GN Rijnsburg.

Aanvang is 20.00 uur,
toegang gratis.

Werkgroep Kerk en Israël
 voor de Kringen Katwijk en Leiden

Nadere informatie: wesseling.j@hetnet.nl
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Zondag 4 oktober
Thema: ‘Vrouwen in de Bijbel’

Zondag 11 oktober
Geen studiedienst in verband met een 
Zingend Gelovendienst

Zondag 18 oktober
Thema: Amos 1

Zondag 25 oktober
Thema: Amos 2

Zondag 1 november
Geen studiedienst in verband met de bevestigings- en 
intrededienst van ds. P. Rozeboom

Thema’s Studiediensten

Zondag 4 oktober
Thema: ‘God’s leiding in het dagelijks leven’
KIDS MISSION

Zondag 11 oktober
Thema: Spreuken die raken: ‘Praktische wijsheid uit 
het Spreukenboek’ - Spreuken 29:25

Zondag 18 oktober - Jeugdboeketdienst
Thema: Nog niet bekend

Zondag 25 oktober
Thema: Spreuken die raken: ‘Praktische wijsheid uit 
het Spreukenboek’ - Spreuken 4:23

Zondag 1 november
Thema: Eénpitters: ‘De brief aan Filemon’

Thema’s Boeketdiensten

Zondag 4 oktober
Grote Kerk
09.30 uur ds. Z. de Graaf, Katwijk
17.00 uur ds. A. Haasnoot
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. van der Ende en Ineke Siezenga
Immanuëlkerk
08.45 uur ds. A.B. Vroomans
10.30 uur ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop
17.00 uur dhr. H. Maat, Putten en Rianne Breedijk
 m.m.v. De Rijnsburgse Praiseband

Vrijdag 9 oktober
De Vlietstede
19.00 uur ds. E. Buitendijk - Weeksluiting

Zondag 11 oktober
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds. A.B. Vroomans - 
 Zingend Gelovendienst
De Voorhof
09.30 uur ds. A. Haasnoot en Philip Smaling
Immanuëlkerk
08.45 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee
10.30 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee
17.00 uur ds. P.J. van der Ende en Cees de Mooij
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 16 oktober
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 18 oktober
Grote Kerk
09.30 uur ds. J. Tiggelman, Rijnsburg
17.00 uur ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort
De Voorhof
09.30 uur ds. J.G. van der Windt, Katwijk aan Zee
  en Leontine van Dijk
Immanuëlkerk
08.45 uur ds. D.J.J. Thijs, Den Haag

Kerkdiensten
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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 ge-

Welkom in de kerk: 
Wel even online reserveren

zond 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 
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 

S

O

S

O

S

18



10.30 uur ds. D.J.J. Thijs, Den Haag
17.00 uur mevr. D. Sommer en Corine van Egmond
 Jeugdboeketdienst
 m.m.v. Nog niet bekend

Vrijdag 23 oktober
De Vlietstede
19.00 uur ds. P. Niemeijer - Weeksluiting

Zondag 25 oktober
Grote Kerk
09.30 uur ds. D.J.J. Thijs, Den Haag
17.00 uur ds. J.J. Baan, Leiden
De Voorhof
09.30 uur ds. P. Pronk, Loenen aan de Vecht en 
 Marjon van Tol
Immanuëlkerk
08.45 uur ds. R.A. Houtman, Epe
10.30 uur ds. R.A. Houtman, Epe
17.00 uur dhr. J. Pool, Haarlem en
 Peter van Rossum - 
 m.m.v. Gerben van Delft

Vrijdag 30 oktober
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 1 november
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende -  - Heilige Doop
15.00 uur ds. P. Rozeboom - 
 Bevestigings- en Intrededienst 
 ds. P. Rozeboom
De Voorhof
09.30 uur ds. A.B. Vroomans en Joska van Zuijlen 
 Connectdienst
Immanuëlkerk
08.45 uur ds. K.W. de Jong, Woerden
10.30 uur ds. K.W. de Jong, Woerden
17.00 uur ds. A. Haasnoot en Peter Ravensbergen
 m.m.v. Erik de Mooij
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Colofon

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.

Redactionele medewerking aan dit nummer: ds. Ar-
nold Vroomans, Klarinda van Tilburg, ds. Pieter van 
der Ende, Leontine van Dijk, ds. Arenda Haasnoot, 
Cees de Mooij, Floris van Tilburg en Saskia Westra.

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.

alsmede uw naam en telefoonnummer.
• 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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“Waarachtig, 
ik verzeker U: als een 
graankorrel niet in de 
aarde valt en sterft, 

blijft het één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft 
draagt hij veel vrucht.”

Johannes 12:24 NBV
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