
Jaargang 12 •  No. 9  • November 2020

Licht
M A G A Z I N E

Een topopbbrengst voor
de FietsSponsorTocht

Een interview met 
onze nieuwe predikant

ds. Piet Rozeboom

Een WhatsApp gesprek 
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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: Tijdelijk adres: ds. P. Rozeboom, Boslaan 41,
2231 TT Rijnsburg, Tel. 071-7851350.
E-mail: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl

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, Hoofdstraat 37, 
2235 CB Valkenburg. Tel. 06-15627249. 
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

Een interview met onze nieuwe predikant ds. Piet Rozeboom:

‘Ik geloof heilig dat we mogen leven 
met de wetenschap dat we voor God 
van waarde zijn’
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‘Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote be-
zittingen, maar in het hebben van weinig behoef-
ten’, zo zei de Griekse filosoof Epicurus (341-270 
voor Christus) het treffend. De afgelopen jaren 
werd het team van predikanten van onze gemeen-
te alsmaar kleiner en kleiner. Zo klein dat op een 
gegeven moment nog maar twee predikanten 
overbleven. De behoefte aan nieuwe predikanten 
was daarom groot. Na veel bloed, zweet en tranen 
is het werk van de beroepingscommissie bekroond 
met de aanstelling van niet een, maar twee pre-
dikanten. Het jaar 2020 mag dan weliswaar door 
velen als domper worden beschouwd (vult u zelf 
maar in waarom), maar met de komst van ds. Piet 
Rozeboom lijkt 2020 voor de Protestantse Ge-
meente Rijnsburg (PGR) een zeer goed jaar te wor-
den. In verband met corona maatregelen was een 
bezoek aan het verre Aldeboarn (Friesland) geen 
optie, maar middels videobellen ontstond een leuk 
gesprek, waarin ds. Piet Rozeboom vertelde over 
zijn enthousiasme voor God, Gods liefde voor ons, 
waarom verbinden zo belangrijk is voor onze kerk 
en nog veel meer!

U bent onze tweede nieuwe predikant dit jaar. Een onge-
kende luxe, waar wij ons ten volle van bewust zijn. Wij he-
ten u dan ook van harte welkom! Waarom heeft u gekozen 
voor de Protestantse Gemeente Rijnsburg?
‘De stap van Friesland naar Rijnsburg mag je gerust een ver-
rassende stap noemen. Zo rond de jaarwisseling dacht ik na 
over een eventueel vertrek, maar al gauw kwam ik tot de 
conclusie dat ik hier prima op m’n plek zit. De kerk in Alde-
boarn fungeert echt als een dorpskerk. Zelfs niet-kerkleden 

zijn voor de kerk actief! Dus het leek goed hier te blijven. 
Totdat ik werd gebeld door de beroepingscommissie van de 
PGR. Het was aan het begin van de coronatijd. Of ik open 
stond voor een nieuwe uitdaging in Rijnsburg. Daar moest ik 
wel even over nadenken. Ik moet eerlijk bekennen dat het 
maken van een keuze eerst een uitdaging was. Maar omdat 
je als dominee geroepen bent om Gods woord te verkon-
digen, moet je openstaan voor een nieuwe uitdaging. Een 
door God gegeven droom gaf uitkomst: We zijn overtuigd 
dat het goed is om uit Aldeboarn te vertrekken en aan een 
nieuw hoofdstuk te beginnen in Rijnsburg.’

U werkt al heel veel jaren als predikant. Wat maakt uw be-
roep zo mooi?

‘Dat ik handen en voeten mag geven aan mijn enthousiasme 
voor God! Juist omdat God zo mooi is, is het beroep van 
dominee zo mooi, omdat ik de God die ons het leven gege-
ven heeft, Hij die de aarde heeft geschapen, mag dienen. 
Daarnaast houd ik van mensen. Ik waardeer de veelzijdig-
heid van mensen en die veelzijdigheid zie ik terug in mijn 
werk: van kinderen tot ouderen en van ouders tot tieners. Ik 
bedien een brede doelgroep. De kerk is daarom een belang-
rijke ontmoetingsplek voor iedereen. Je zingt met elkaar, je 
praat met elkaar over de belangrijke levensvragen, maar je 
rouwt ook met elkaar wanneer er iemand is overleden. Ik 
vind het dan heel waardevol om te zien hoe mensen, on-
danks de pijn en het verdriet van een rouwdienst, verder 
kunnen met een stukje warmte en nabijheid van God.’

Met welke talenten heeft God u gezegend?
‘Dat is voor mij een uitdaging om te zeggen! Maar wees 
gerust, ik ben vertrouwd met mezelf. Ik ben een groot mu-
ziekliefhebber en ik bespeel zowel het orgel als de piano. 
Daarnaast fotografeer ik graag en maak ik natuuropnames. 
Maar om nu de vraag te beantwoorden met alleen maar 
mijn talenten … Nee, liever niet, want God heeft mij ook een 
belangrijke vaardigheid geleerd, namelijk: verbinden. Een 
woord dat je vandaag de dag vaak hoort. ‘Je zou meer moe-
ten verbinden,’ is wat men weleens zegt. God heeft mij ge-
leerd wat de kracht is van verbinden wanneer je persoonlijk 
getuigt van wie Hij voor jou is en wat Hij voor de mensheid 
heeft gedaan. Als ik vroeger een gesprek had over het ge-
loof en mijn gesprekspartner kritiek uitte op het christelijk 
geloof, dan stond ik klaar met tal van argumenten waarom 
het christelijk geloof het beste is wat een mens kan over-
komen. Ik antwoordde vanuit verdediging in plaats vanuit 
nieuwsgierigheid en ik merkte dat daardoor mensen snel op 

je uitgekeken zijn. Dat betekent dat we niet in de verdedi-
ging moeten schieten bij elke vorm van kritiek, maar juist 
naar de ander moeten luisteren en met oprechte interesse 
vragen stellen. Je zult versteld staan hoeveel mensen rond-
lopen met dezelfde vragen als christenen. Het gaat er juist 
om dat we persoonlijk getuigen van wie God is en wat Hij 
voor ons betekent.’

Er is moed en kracht voor nodig om God te dienen. Het 
gaat niet vanzelf. Waarom wilt u Jezus volgen?
‘Ik heb weleens momenten meegemaakt dat ik moeite had 
om in het hart geraakt te worden door God. Iets wat veel 
andere christenen ook hebben. Het gevoel dat je de liefde 
van God mist. Maar het is juist die liefde die bij ons vast 

Uitgelicht

‘We moeten uitleggen waarom we de dingen doen die we als kerk altijd doen, 
anders wordt het lastig om mensen nieuwsgierig te maken naar God en Zijn kerk’
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Uitgelicht

moet staan. In onze samenleving willen mensen iets maken 
van hun leven. Alsof we zeggen: de zin van mijn bestaan ligt 
in de hoeveelheid controle die ik heb over mezelf, de we-
reld en anderen. Maar de grootste zekerheid is dat God van 
je houdt en voor je wil zorgen. Jij bent Zijn kind! Ik moet 
ineens denken aan de Hollandse Sociëteit van Levensverze-
keringen, waarvan een bord op mijn kamer hangt. Wat is 
uiteindelijk een levensverzekering? Dat is eigenlijk een stuk-
je naastenliefde voor je nabestaande. Want aan jouw eigen 
leven voegt het niks toe. Mijn leven wordt er niet langer van 
en ook niet zekerder. Durven wij zo eerlijk te zijn dat wij niet 
zo heel veel weten. Dat deze wereld niet zo maakbaar is als 
dat wij denken? En hoe gaan we daar dan mee om? ‘Hebt 
u zekerheid in God?’, is een belangrijke vraag die we ons 
zouden moeten stellen. Ik geloof heilig dat we mogen leven 
in de wetenschap dat we voor God van waarde zijn en dat 
elke dag die je leeft van betekenis mag zijn. Niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor de ander.’

Welke uitdagingen wilt u in onze gemeente graag aangaan?
‘Ik vind het een uitdaging om een wijk bestaande uit gezin-
nen te bedienen. In mijn huidige dorp is de kerkgang niet 
vanzelfsprekend, dus zoek ik iedere keer weer een nieuwe 
manier van mensen aantrekken. De wijk Kleipetten biedt mij 
deze uitdaging. Het gaat om elkaar leren kennen en samen 
optrekken. Ik organiseer dan ook graag activiteiten die men-
sen bij elkaar brengt en mensen aanspoort om met elkaar 
in gesprek te gaan. Kerk-zijn begint bij de drempel. In onze 

traditie is geleerd om de dingen dogmatisch te benaderen, 
maar dat blijft binnen de kerkmuren hangen. Je moet over 
de kerkmuur heenstappen. Ga het gesprek met de buren 
aan. Op een nieuwe manier ons geloof onder woorden 
brengen. Dat is niet alleen maar overleggen, maar vooral 
durven en doen! Dat betekent overigens niet dat het kerk-
gebouw overbodig is. Verre van! Het zijn juist de rituelen 
die een kerkdienst kleuren. Een aantal jaren geleden ging ik 
voor in een doopdienst. Vrienden van de doopouders kwa-
men na de dienst naar me toe en die zeiden heel eerlijk: 
‘Wij stonden halverwege de dienst op het punt om weg te 
lopen, maar toen je met de preek begon werd het interes-
sant.’ Oftewel, je moet bij de rituelen uitleggen wat je doet. 
Bidden is voor ons normaal, maar als je daar niet mee bent 
opgegroeid, hoe moet je dan weten wat bidden inhoudt en 
waarom dat zo belangrijk voor christenen is? We moeten 
uitleggen waarom we de dingen doen die we als kerk altijd 
doen, anders wordt het lastig om mensen nieuwsgierig te 
maken naar God en Zijn kerk.’

U wordt onze nieuwe predikant en wij zien uit naar uw 
komst! Welke persoonlijke boodschap wilt u de Rijnsbur-
gers meegeven?
‘Ik ben dankbaar en verrast om het vertrouwen dat u mij 
heeft gegeven. Ik hou van mensen die willen aanpakken en 
dat doen Rijnsburgers! Samen met mijn vrouw zie ik ernaar 
uit om ons bij jullie thuis te voelen en om samen met u een 
levendige tijd in Rijnsburg te beleven!’
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Blijmoedig
Sommigen zullen zich verbazen als ik dat over mij-
zelf zeg. Ik ben geen lachebek en kom vaak serieus 
over. En toch … een blijmoedig mens, een blijmoe-
dig christen.

Wat mij daarbij helpt, is mijn geloof. Ik heb een eenvoudig ge-
loof, met ruimte voor verschillende opvattingen. Mensen die 
wat anders denken respecteer ik, ik luister naar hen en pro-
beer er wat van te leren. Ik ken wel mijn geloofsgrenzen. Zo 
geloof ik vast, dat er aan het begin van mijn leven een God is 
geweest en dat die God er ook zal zijn aan het einde van mijn 
aardse leven. Verder geloof ik, dat als uiteindelijk het puntje bij 
het paaltje komt, wij slechts lege briefjes hebben in te leveren. 
Wat ons dan rest is een beroep op de belofte: ‘Mijn genade is 

u genoeg.’  Of zoals Luther na 
lang worstelen ontdekte: ‘Door 
genade, genade alleen.’ En juist 
die belofte, dat het dankzij het 
verzoenend sterven van Jezus 
goed komt, maakt van mij een 
blijmoedig mens; over bergen 
en door dalen, want er is altijd 
HOOP!

Ik heb van het leven enkele 
harde lessen geleerd, ook om-
dat ik onderweg wel eens een 
verkeerde afslag koos. Een 
belangrijke levensles is, dat ik 
moet accepteren wat ik niet 

kan veranderen en moet veranderen wat ik niet kan accepte-
ren. Een moeilijke les? Zeker. Maar het heeft me wel geholpen 
om mijn energie op de goede dingen te richten. Ik kijk dan ook 
liever naar de toekomst, dan dat ik blijf hangen in het verleden. 
En de toekomst is niet iets van later. Nee, vandaag is de eerste 
dag van mijn toekomst. Gebruik die nieuwe dag als een uitda-
ging. Gisteren is geweest, morgen komt misschien wel niet. Het 
gaat om vandaag en doe vandaag iets wat Mattheus 25 van ons 
vraagt. Anders gezegd: ‘Ik moet zeilen op de wind van vandaag. 
Want met de wind van gisteren kom ik niet vooruit en de wind 
van morgen blijft misschien wel uit. Ik moet zeilen op de wind 
van vandaag.’ 

Dat is mijn levensfilosofie, gebaseerd op de verwachting: het 
komt goed, dankzij de genade, genade alleen. De aardse finish 
wordt een nieuw begin. En die zekerheid maakt van mij een 
blijmoedig mens. Een kind van het Licht. En dat probeer ik af en 
toe ook uit te stralen. Ik in mijn klein hoekje. En u in het uwe?

Gerard Verheij

Lichtvoetig

Geboren op 2 september 2020

Noa Charlotte Heemskerk
dochter van 

Wilfred Heemskerk en 
Kim Heemskerk-Grimbergen
zusje van Rick, Dylan en Sem

Geboren op 10 september 2020

Luuk Cornelis van Duijn
zoon van 

Peter van Duijn en José van Duijn-Kralt

Geboren op 25 september 2020

Manuel Andries Henricus 
Siezenga

zoon van 
Mark Siezenga en 

Romée Siezenga-Timmermans

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 drie kinderen geboren. 
Namens de Protestantse Gemeente Rijnsburg van 
harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.
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Het Licht op...

Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 
Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op 
de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren.
1 Korintiërs 15:21-23

Als christenen delen we met elkaar de overtuiging dat er naast het aardse leven ook een leven bij God is. Dat de dood 
slechts een aardse grens is, een overgang, naar het hemels koninkrijk. Dat een moment komt van opstanding en opwekking. 
Mensen die ver op afstand van de kerk staan zullen die kern van het christelijk geloof nog wel kennen: het vertrouwen op het 
eeuwigheidsleven. Wonderlijk genoeg is dat een overtuiging die niet door iedereen in de vroege kerk gedeeld werd. Het is 
bijna onvoorstelbaar maar in de gemeente te Korinthe is een deel van de gemeente er niet van overtuigd dat de doden zullen 
opstaan (zie: 1 Korintiërs 12:12). Wat voor ons (en Paulus) behoort tot de kern van ons geloof staat daar ter discussie. 

Paulus probeert uit te leggen hoe die opstanding in zijn werk gaat. Ten eerste legt hij uit dat door de eerste mens, Adam, de 
dood in de wereld gekomen is. Allen horen bij Adam, die eerste mens en zijn dus sterfelijk geworden (als kinderen van Adam). 
Er is een eenheid tussen alle mensen en Adam. Vervolgens is Christus gekomen. Christus is door God uit de dood opgewekt. 
En zoals wij allemaal door Adam sterfelijk geworden zijn, zo zullen wij door Christus opgewekt worden. ‘Ieder op de voor 
hem bepaalde tijd, Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren.’ Zo wordt door Christus de 
dood verslagen: door onze aller opwekking. Oftewel: wij vormen daadwerkelijk met Christus eenheid: Zijn opwekking is onze 
opwekking. Het is dus niet zo dat een ‘ik’ opstaat met Christus. Maar het lichaam van Christus als geheel (wel ieder op zijn tijd). 
Zonder de opstanding van Christus is er voor ons geen eeuwigheidsleven weggelegd. Vandaar dat in die dood van Christus ook 
onze zonden begraven moeten worden. Hoe zouden wij als zondige mensen met Hem opgewekt kunnen worden? Hoe zou die 
hemel er uitzien als wij daar zouden komen ‘bevlekt’? Het is dus allemaal genade.

Bij Paulus is het horen bij een lichaam van Christus een voorwaarde voor onze redding. Het is de heilige Geest die de grenzen 
van dat lichaam bepaalt. Iemand kan zelfs uit de gemeenschap gezet worden en toch door God gered worden (1 Korintiërs 
5:6). God kiest de zijnen uit. Geloofszekerheid? Wanneer hoor ik dan bij dat lichaam? Bij Christus? Paulus tobt daar niet veel 
over. Hij wijst op de doop en het avondmaal die geloofszekerheid mogen geven. Wel geeft hij ons iets anders nog mee wat ik 
van groter belang vind, juist in een tijd dat de kerk ook zo neigt naar horizontalisme: Als wij alleen voor dit leven op Christus 
hopen … zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als eerste, ons 
voorgegaan. Daarmee is Hij niet alleen onze hoop in dit leven, maar ook in het eeuwige leven. We weten niet hoe zo’n brief 
‘landde’ bij de gemeente in Korinthe. Echter uit het feit dat de brief bewaard gebleven is en veelvuldig werd overgeschreven 
kan je wel distilleren dat men de woorden van Paulus ernstig nam. Ik hoop dat wij dat nog steeds doen.

Zegen in alles!
ds. Arnold Vroomans

Zijn opstanding is onze opstanding

Afbeelding:
‘Paulus schrijft zijn brieven’ 
door Valentin de Boulogne
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De Werkgroep Kerk voor de Toekomst heeft eind 2019 van de kerkenraad de opdracht gekregen te 
inventariseren welke suggesties en wensen gemeenteleden en geledingen hebben voor de gebouwen, 
zodat we deze ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken.

De werkgroep bestond uit elf leden. Zij hebben zich vrijwillig aangemeld om deze opdracht uit te voeren. Voor de inventarisatie 
was het belangrijk de juiste vragen te stellen. Er waren drie kernvragen. Welke uitdagingen en kansen zijn er voor onze 
gemeente in de komende tien jaar? Hoe ziet de gemeente er uit in 2030? Tot slot, welke suggesties en wensen zijn hieruit af 
te leiden voor de kerkgebouwen?

De gemeenteleden zijn van februari tot juni 2020 in de gelegenheid 
gesteld over de vragen na te denken. Hieruit zijn de nodige bijdragen 
gekomen. Alle geledingen zijn door de werkgroep benaderd; wijkteams, 
taakgroepen, predikanten en kerkelijk werkers, diaconie, kosters, techniek, 
organisten, koren, combo’s en het kerkelijk bureau. Ook zij hebben zich 
gebogen over de vragen. Op 20 februari 2020 heeft een goed bezochte 
en zeer interactieve gemeenteavond plaatsgevonden. Hier zijn ook veel 
antwoorden uitgekomen.

Alle reacties zijn door de werkgroep geordend. Dit leverde een overzicht 
op van 300 bijdragen met twee onlosmakelijke delen: het beeld van de 
gemeente in 2030 en de suggesties en wensen voor de gebouwen. Het 
beeld van de gemeente in 2030 bestaat uit een aantal kernpunten, kort 
samengevat:

Kerk voor de Toekomst

Gemeente actueel

Onze bron: we leven vanuit onze relatie met God, geïnspireerd 
door de Heilige Geest.
Samen: we komen samen als gemeenschap om het geloof te delen. 
We betrekken jongeren bij de ontwikkeling van de gemeente en 
zetten hun talenten volop in.
Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar: we zoeken verbinding 
met en zorgen voor elkaar. We zijn maatschappelijk betrokken.
Houding: we gunnen elkaar ruimte om uiting te geven aan geloof, 
in beleving en in behoefte. We tonen lef in de opbouw van de 
gemeente.
Gebouwen: we maken gebruik van de locaties, die ons ter 
beschikking staan, thuis, in de wijken, op de straat en in de 
gebouwen, binnen en buiten. Samen zijn we hier gastvrouw of 
gastheer.

De gebouwen zijn er voor de gemeente. Suggesties en wensen voor de gebouwen, die het geschetste beeld van het leven in 
de gemeente mogelijk maken zijn: De gebouwen zijn multifunctioneel: ze zijn er om Gods nabijheid te ervaren. We vieren er 
erediensten. Ruimte wordt geboden voor onder andere pastorale activiteiten, ontmoeting, toerusting, vergaderingen, muziek, 
kerkelijk bureau, activiteiten voor kinderen en jongeren en aan maatschappelijke organisaties, waarmee we samenwerken. De 
inrichting van de gebouwen is flexibel, ruimtes zijn geschikt te maken voor kleine en grote groepen en voor de vele activiteiten. 
De uitstraling is gastvrij, de deuren staan altijd open.  De gebouwen nodigen uit tot ontmoeting.

In het Programma van Suggesties en Wensen is alles vastgelegd. Het geeft niet aan hoe de gebouwen er in de toekomst uit 
zien, maar wel welke behoefte er is om gemeente anno 2030 te kunnen zijn. De komende tijd zullen schetsen worden gemaakt 
van een mogelijke inrichting van de Immanuëlkerk. Daarna zal de kerkenraad onderzoeken welke scenario’s er zijn om het 
geschetste toekomstbeeld met de gebouwen te kunnen ondersteunen.

Dick van der Vijver, voorzitter van de Werkgroep Kerk voor de Toekomst

Het Programma van Suggesties en Wensen voor de kerkgebouwen is beschikbaar op www.protestantsrijnsburg.nl

1.

2.

3.

4.

5.
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De Verdieping

Zacheüs was voor veel mensen geen prettig heerschap. Hij inde voor de Romeinse bezetter van Israël de 
belastingen en maakte zich daarmee niet geliefd. Tollenaar werd hij genoemd. Zijn ouders hadden nog zo 
gehoopt dat hij zijn echte naam eer zou aandoen. Ze noemden hem bij de geboorte heel verwachtingsvol 
‘Zuivere.’ Daar lijkt dus niet veel van terechtgekomen. 

Zacheüs vangt op dat Jezus in de buurt is. Nieuwsgierig geworden wil hij die man van dichtbij zien. Maar wat een pech! 
Iedereen staat voor zijn neus. Hij ziet niets van Jezus. Zacheüs is namelijk klein. Alle bewonderaars van Jezus ontnemen hem 
het zicht, staan in de weg. Gaat dit vaker zo? Dat mensen, die zich dicht in de buurt van Jezus weten, andere mensen daarmee 
het zicht op Jezus ontnemen? De toegang tot God (misschien onwetend) blokkeren? Kun je zo vol zijn van je eigen geloof, zo 
overtuigd van je eigen waarheid, zo verguld met je eigen opvattingen, of zo gegrepen door je eigen verlangen, dat je daardoor 
geen oog meer hebt voor de ander? En de ander zelfs hindert bij het zoeken naar Jezus, naar God, naar iets van geloof … Zou 
dat kunnen? 

Zacheüs is niet voor een gat te vangen. Klimt in een boom. Je moet toch wat als je klein bent. Is het trouwens een kwestie 
van genen dat hij klein is? Waren zijn ouders misschien ook gering in lengte? Of was het een gebrek aan goede voeding, 
eiwitten? Is hij daarom klein gebleven? Of is Zacheüs misschien klein gewòrden, omdat iedereen maar op hem neerkeek? 
Hij, de oppertollenaar. Die heulde met de vijand. Die verachtelijk was in ieders ogen. Ja, dààr word je misschien wel klein 
van. Dat doet iets met je. Het doet iets met je zelfvertrouwen, met je zelfbeeld. Dat krimpt en wordt aangetast als er altijd 
maar minachtend en veroordelend over je wordt gedacht, over je, en tegen je wordt gesproken. Zou hij daarom in een wilde 
vijgenboom klimmen? Vanwege de grote bladeren? Waarachter je goed kunt schuilen, kunt wegkruipen. Weet je toch van 
de Hof van Eden? Hoe Adam en Eva daar hun blootje maskeerden met vijgenbladeren. Ook Zacheüs is de schaamte blijkbaar 
niet voorbij. Hij verstopt zich. Ja, zo klein is hij geworden. Een klein ventje. Liefst een beetje onzichtbaar. Met een gehavend 
verleden. Met een aarzelend heden. 

‘Bij jou moet ik vandaag in huis zijn,’ stem van Jezus. Die hem volop in het 
licht zet. Die oog heeft voor wie niet mogen of durven meedoen 
in het leven. De schijnwerper op hem richt. Niemand is 
bedoeld om ergens ‘achteraf’ te leven. Verscholen, in de 
schaduw. Voor het licht ben je bedoeld. En al denkt 
iedereen daar klein van Zacheüs, Jezus denkt 
groot van hem. Hij kijkt naar wat het allemaal 
nog met Zacheüs worden kan. Want geen 
zelfvertrouwen zo gedeukt, geen kerfstok 
zo vol gekrast, of er komen nieuwe kansen. 
Nieuw begin. Toekomst. Advent. Voor 
Zacheüs. Hij is gezien. Gevonden. Door 
Jezus. Die meer in hem ziet dan de 
meute. De meute ziet een tollenaar. Een 
dief. Een schuldige. Jezus ziet een mens 
met mogelijkheden. Inderdaad, een klein 
ventje. Maar wel een die groeien gaat. Ja, 
Zacheüs groeit. Wijdt zich voortaan aan 
de gerechtigheid. Gaat zijn naam toch eer 
aan doen. Zacheüs groeit. Want zo werkt dat: 
echte aandacht doet wonderen.

ds. Nico de Reus

Een klein ventje
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Wauw, wat een bijzondere editie was de FietsSponsorTocht van 2020! 
Een opbrengst van meer dan € 53.000,00. Zesentwintig fietsers en een 
wonderlijke weersomslag die voor een prachtige dag zorgden! Dit jaar 
was het doel om geld op te halen voor de nood onder vluchtelingen 
uit Kamp Moria op Lesbos. Naast inzet van de fietsers om geld in te 
zamelen, waren zij bereid om een vrije dag op te offeren en stelden 
zij hun zitvlees op de proef door met de fiets een tocht van ruim 120 
kilometer af te leggen door de prachtige Noord- en Zuid-Hollandse 
landschappen. 

Hands & Feet

Wonderlijk weersomslag
Na prachtig weer in september, sloeg in de week voorafgaand aan de fietstocht het weer om en waren de voorspellingen voor 
zaterdag ronduit slecht. Code geel, stormachtige wind en regen. Wonderlijk genoeg bleek het ‘oog van het lagedrukgebied’ 
over de route te liggen en startten we onder een open hemel. Een knipoog uit de hemel; tel je zegeningen! Een prachtige 
dag lag er voor ons, weinig wind en onverwacht veel zon, waardoor we de lunch en koffie in de middag lekker op het terras 
konden nuttigen. 

Twee keer met de pont over het Noordzeekanaal
Door de grootte van de groep en als voorzorgsmaatregel vanwege 
corona, hadden we de groep in tweeën gedeeld. Om even na 07.00 
uur vertrok de eerste groep vanaf het Burgemeester Koomansplein in 
Rijnsburg. De tweede groep vertrok tien minuten later. Helaas moest 
een van de kopmannen in quarantaine, waardoor groep twee wat moest 
improviseren. Via Voorhout en Lisse reden we richting Overveen, vlakbij 
Bloemendaal, waar we een bakkie deden. De route vervolgde zich via 
de prachtige Kennemerduinen naar IJmuiden, om daar met de pont 
het Noordzeekanaal over te steken. Het verste punt van de route lag in 
Beverwijk, waarna we richting Spaarnwoude togen en heerlijk konden 
lunchen in de buitenlucht. Na de lunch fietsten we langs de stellingen 
rond Amsterdam, door het pittoreske Spaarndam en vielen er halverwege 

de middag toch nog wat spetters. Via Haarlem bewoog de groep zich richting Cruquius en vervolgens Nieuw-Vennep, waar 
we tussen de boomgaarden van de Olmenhorst een kop koffie dronken. Dik 100 kilometer hadden we er inmiddels op zitten!

Leo & Margriet (over Moria) in Herberg Welgelegen 
Na nog een klein uurtje fietsen, kwamen we moe maar voldaan aan bij Herberg Welgelegen in Valkenburg. Inmiddels 
traditioneel het toneel voor het eindigen van de dag. Een hapje en een drankje als welverdiende afsluiter van een mooie dag. 
Ook sloten Leo en Margriet Monster van de Stichting Take Care of your Neighbour aan bij het eten. Met passie vertelde Leo 
hoe hij Tirza (contactpersoon op Lesbos) ontmoette en hoe hij in Griekenland op de eilanden geraakt werd door de nood van 
de vluchtelingen. Goed om deze informatie uit de eerste hand te krijgen. Samen met Leo, Margriet en Tirza gaat Stichting 
Hands & Feet aan de slag om het geld op een juiste manier in te zetten.

Actie voor vluchtelingen uit Kamp Moria op Lesbos

Topopbrengst voor FietsSponsorTocht:
Ruim € 53.000,00.

Bedankt!
Het was een onverwacht prachtige fietsdag, een fantastische groep en 
weer een bijzonder mooie en afwisselende route! Dank aan iedereen 
die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd. In het bijzonder 
de fietsers en de sponsors voor het vertrouwen, de prestatie en de 
donaties.

Meer informatie over het project? Check www.handsnfeet.nl 
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Luisteren
Wijs en verstandig

Knutsel
Zoals je misschien nog weet ging het vorige maand 

over koning David en hoe mooi hij harp speelde. 

Nu gaat het over Salomo de zoon van koning 

David.  In 1 Koningen 3 kun je lezen, hoe Salomo 

God om wijsheid vraagt. In de bijbel staat dat 

Salomo die wijsheid van God kreeg. De Bijbel is het 

boek van God en staat vol met wijsheden, maar 

is te dik om in een keer uit te lezen. Daarom deze 

boekenlegger. Zo kun je altijd zien waar je bent 

gebleven. Boven de W kun je een gaatje maken, 

om er een mooi touwtje doorheen te doen. Kijk 

maar eens naar het voorbeeld. 

Samen lezen:
1 Koningen 3: 2-13

WW
II
JJ
SS
HH
EE
II
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Onze kerk kent veel 
jongeren. Maar … wie zijn zij 
eigenlijk en wat houdt hen 
bezig? Hoe staan zij in het 
geloof, wat vinden zij van 
de kerk? Dat jongeren graag 
en veel communiceren via 
social media is bekend. 
Licht maakt van de nood 
een deugd door hen te 
interviewen via WhatsApp. Deze maand is Emma 
Mooten geïnterviewd, zij is 15 jaar oud en zit in 4 VWO.

Verwachten wij de wind?
Deze zomer hadden wij onze caravan in Hinde-
loopen staan. Een camping buitendijks, recht-
streeks aan het IJsselmeer. Een paradijs voor 
windsurfers die komen met karren vol surfspul-
len. Op ieder veld heb je wel iemand die een hele 
lange mast neerzet met bovenin een vlag. Dat is 
waar steeds naar gekeken wordt. Hoe hangt de 
vlag erbij? 

Ik heb zelf helemaal niets met watersport, ik sta 
liever met beide benen op de grond. Laat mij maar 
genieten van de blatende schapen op de dijk en 
de geur van vers gemaaid gras. Dat doet mij den-
ken aan mijn jeugd. Maar deze camping leeft van 
de wind. Teleurstelling 
heerst als de vlag slap 
naar beneden hangt. 
Dat verandert op slag 
als de vlag begint te 
wapperen, dan ineens 
ontstaat er een koorts-
achtige drukte. Aller-
eerst wordt er gekeken 
op Windfinder. Daarop 
kun je lezen hoe hard 
het gaat waaien. Onderling wordt overlegd: ‘Welk 
zeil ga jij nemen?’ En dan gaat ieder aan het werk. 
Je moet er klaar voor zijn als de wind opsteekt. Ik 
aanschouw de drukte en zie mensen met planken 
en zeilen naar de waterkant lopen, zichzelf in pak-
ken hijsen en alles achterlaten. Etenstijd is ineens 
niet meer belangrijk, er moet gesurft worden!

Wat een gedrevenheid, wat een toewijding. 
Wachten op het juiste moment en dan alles ach-
ter je laten en gaan, want de wind steekt op. Zijn 
we in de kerk ook zo gedreven? Wachten wij ook 
op de wind van de Geest? Verwachten we dat 
eigenlijk wel? Of denken we dan aan ver weg en 
lang geleden? 

Hebben wij ook hoopvol de vlag uithangen en 
wachten we op de wind? Bidden we om Gods 
Geest in onze gemeente en zijn we samen in over-
leg wat we nodig hebben als de wind opsteekt? 
Verlangen we naar het vuur van verbondenheid 
en moedigen we elkaar aan in het vertrouwen dat 
God grote dingen zal doen? ‘Als U heilig vuur ont-
steekt, als antwoord op ons bidden, is de kracht 
die ons ontbreekt aanwezig in ons midden. De 
wind steekt op, waar zij waait leeft uw kerk weer 
op.’ (Opwekking 766)

pastor Rixt de Graaf-de Boer

ColumnInterview

WhatsApp gesprek 
met Emma Mooten

Redactie Licht
Wat is jouw geheime talent?

Mijn geheime talent is handletteren. Ik maak 
kaarten, soms ook met een bijbeltekst.

Redactie Licht
Hoe zou je jezelf omschrijven?

Ik zou mezelf omschrijven als een gezellige 
kletskous met een harde stem, die als het 
moet ook wel serieus kan zijn. Als je een 
luisterend oor nodig hebt, sta ik voor je klaar.

Redactie Licht
Wie is je favoriete bijbelpersonage?

Ik heb niet echt een favoriet bijbelpersoon. 
Ik vind Ester best wel inspirerend, omdat ze, 
ook al was ze wel heel bang, bereid was haar 
leven te geven om haar volk te redden. Ik zou 
denk ik toch te bang zijn of te veel twijfelen..

Redactie Licht
Wat mis je het meeste nu we beperkt naar 
de kerk kunnen?

Nu we beperkt naar de kerk kunnen, mis ik
vooral het echte samenzijn. Ik kijk nu naar 
een jeugddienst online van EO-Beam, een
christelijke jeugdorganisatie. Deze dienst
duurt minder lang, heeft heel veel muziek en 
een korte begrijpelijke preek. Maar bij deze 
dienst mis je toch het fysieke samenzijn met 
de mensen om je heen.
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Lummechiena Zijlstra-Pruntel 
Chienie Zijlstra overleed op 11 september 2020. Zij was 71 
jaar oud. Chienie was een opgewekte, sportieve vrouw. Zij 
hield van wandelen en van reizen. Zij was zorgzaam en vorm-
de de spil in het gezin. Ze was belezen en volgde met belang-
stelling de verrichtingen van haar kinderen. Maatschappelijk 
zette zij zich in en ook de kerk droeg ze een warm hart toe. 
In 2017 werd zij getroffen door een hersenbloeding, waar-
mee haar leven kantelde. Plotse-
ling werd deze actieve, aanwezige, 
humorvolle vrouw veroordeeld tot 
een bestaan vol afhankelijkheid. 
Misschien was het meest verdrie-
tige nog wel, dat communiceren 
nauwelijks nog mogelijk bleek. 
In de dankdienst voor haar leven 
klonk het lied over de ruwe stor-
men die mogen woeden. En die 
hebben gewoed, de stormen. En ze hebben Chienie en haar 
gezin pijn gedaan door wat haar overkwam. Bij dit alles bleef 
in die laatste moeizame jaren het vertrouwen in de Eeuwige 
overeind. Heb je daar dan wat aan? Geloof heft de proble-
men van een mens toch niet op? Nee, dat doet geloof niet. 
Maar geloof doet wel iets anders. Het heft jou op! En daar-
mee kun je verder. Tot we bij de grens komen van dit leven, 
waar we elkaar moeten loslaten. De belofte die wij in Jezus 
Christus hebben ontvangen luidt echter, dat God wél verder 
gaat met een mens. Dat God dan zorgt. En niet loslaat het 
werk van Zijn handen. Zo hebben we afscheid genomen. In 
het vertrouwen dat Chienie Zijlstra voorgoed geborgen is in 
de zorgzame liefde van de Eeuwige.

ds. Nico de Reus. 

Jan Heemskerk
Op 24 september 2020 is overleden broeder Jan Heems-
kerk, op de leeftijd van 76 jaar. Op jonge leeftijd stierf de 
moeder van Jan en van zijn twee broers. Daarop werden de 
broers bij verschillende gezinnen ondergebracht. Later her-
trouwde zijn vader en kwamen ze weer thuis wonen. Het 
gezin groeide uit tot een gezin met 
acht jongens. De verhouding met 
de tweede moeder was gespan-
nen, maar gelukkig is dat op latere 
leeftijd goed gekomen en raakte 
Jan erg op haar gesteld. Jan heeft 
verschillende baantjes en bazen 
gehad, maar omdat hij nogal eens 
instabiel kon zijn, duurde dat nooit 
erg lang. Behalve bij zijn broer 

Piet, daar heeft hij wel een jaar of tien gewerkt. Kerk en 
theologie hadden zijn belangstelling en hij was erg blij dat 
hij ruim twee jaar geleden als pastoraal medewerker aan de 
wijkraad werd toegevoegd. De laatste tijd was moeilijk voor 
hem. Lichamelijk zat het tegen, de relatie met Wil ging over, 
zijn broer Bert en zijn moeder overleden, en ook geestelijk 
vond hij het lastig om in balans te blijven. We hebben ons 
getroost met woorden uit Psalm 139 waarin we lezen dat 
God ons volkomen en ten diepste kent, ook daar waar ande-
ren - of wijzelf - ons niet kennen of begrijpen. Ook mochten 
we ons laten troosten én leiden door de tekst die Jan zijn 
kamer sierde: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een 
licht op mijn pad’ (Psalm 119:105). In dat licht, bij die God, 
is Jan thuisgekomen.

ds. Pieter van der Ende 

Pietertje Catharina van Vliet-Kralt
Op 25 september 2020 heeft de Here verlost van verder li-
chamelijk lijden Pietertje (Pieta) van Vliet - Kralt, op de leef-
tijd van 80 jaar. Zij was sinds 1987 de weduwe van Gerrit 
van Vliet en woonde in de Graaf Florislaan. Pieta werd gebo-
ren als oudste van zeven kinderen. Ze trouwde met Gerrit, 
die groentegrossier was en heeft zich zowel onvermoeibaar 
ingezet voor haar gezin als voor het bedrijf van haar man. 
Daarnaast heeft ze trouw gezorgd voor haar broer Sam. Als 
ouderling heeft ze meelevend haar tijd en aandacht gege-
ven aan velen. Ze had aandacht en 
interesse voor familie, vrienden en 
bekenden en stond voor hen klaar 
als dat nodig was. Vorig jaar werd 
ze ernstig ziek. Een moeilijke, maar 
waardevolle tijd waarin ze samen 
met haar geliefden kon genieten 
van kleine dingen en waarin zij ook 
waardevolle herinneringen kon-
den creëren voor later. Dankbaar 
voor al het goede dat ze van hun moeder hebben gekregen 
hebben haar kinderen haar liefdevol verzorgd tot het einde 
toe. In de afscheidsdienst stond Spreuken 31 vanaf vers 10 
centraal: een loflied op de sterke vrouw. Dit paste bij het 
leven van Pieta en bij de manier waarop zij heeft laten zien, 
dat zij door dit leven wandelde met God. Pieta had Opwek-
king 581 uitgeprint: ‘Ik wil heel dicht bij U zijn, als een kind 
bij de Vader op schoot. Draag mij door het diepe water, waar 
ik zelf niet meer kan staan. En U tilt mij op en laat mij niet 
meer gaan.’ Zij mag nu veilig in Gods armen zijn.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

In memoriam
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Ada van Winsen-de Mooij
Op 1 oktober 2020 is op 71-jarige leeftijd overleden Alida 
Hubertha Petronella (Ada) van Winsen-de Mooij, weduwe 
van Kees van Winsen. Ada heeft in haar leven veel tegensla-
gen te verduren gehad. Haar man Kees werd slechts 39 jaar. 
Gelukkig was hun huwelijk verblijdt met drie prachtige kin-
deren. Daar wilde Ada zo goed mogelijk voor zorgen. Zij heeft 
het zorgen tot haar laatste adem 
volgehouden. Zorgen en bezig zijn 
voor anderen zat in haar bloed. 
Als ambtsdrager heeft zij zich inge-
zet voor onze kerkgemeenschap. 
Maar ook na haar ambtsperiode 
bleef zij mensen opzoeken. De 
afgelopen jaren kampte Ada met 
veel gezondheidsproblemen. Zij is 
heel ziek geweest door haar gal. 
Vorig jaar onderging ze nog een zware hartoperatie. Daarna 
volgden helaas andere gezondheidsproblemen, die zij niet 
aan de grote klok hing. Als klap op de vuurpijl kreeg ze te 
horen dat er uitzaaiingen waren. Moedig streed ze. ‘Tot het 
laatste toe de allersterkste geweest, het leven afgesloten 
met een lach en een traan’ staat treffend geschreven op de 
rouwkaart. Troost mag zij ontvangen in de veilige armen van 
de Here Jezus, de vaste Rots van haar behoud. In de dank-
dienst voor haar leven hebben we gedankt voor: ‘De arbeid 
der liefde, gedaan om u heen. Niets is hier blijvend, niets 
is hier blijvend, alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. 
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus dat houdt zijn 
waard’ en zal blijven bestaan’. Op 9 oktober was de dank-
dienst voor haar leven in de Immanuëlkerk.  Gedenken wij 
haar kinderen, kleinkinderen en allen rondom haar in onze 
gebeden. 

ds. Arenda Haasnoot 

Wijntje van Egmond-Guijt
Op 26 september 2020 heeft de Here geroepen tot het 
hemelse feest Wijntje (Wijna) van Egmond-Guijt op haar 
93ste verjaardag. Zij was sinds 1995 de weduwe van Ger-
rit van Egmond en verbleef de laatste jaren in de Wilbert.
Wijna groeide op in Katwijk. Al van jongs af aan was ze bezig 
met het geloof. Ze leerde Gerrit kennen en ze trouwden vlak 
voordat hij naar Indië ging. Al brie-
ven schrijvend legden ze toch een 
stevig huwelijksfundament in die 
periode. Het gezin werd gezegend 
met zes kinderen. Wijna bestuurde 
liefdevol, bescheiden maar stand-
vastig haar gezin en stond daar-
naast klaar voor wie het nodig had.
Toen werd ze gevraagd als ouder-
ling en na aarzeling over haar ei-
gen kunnen heeft ze deze taak gelovig opgepakt. Tijdens de 
rest van haar leven heeft zij de vruchten geplukt van de ge-
loofsgroei in die periode. Bij het overlijden van haar man en 
dochter werd haar geloof ernstig beproefd, maar ze mocht 
ervaren, dat wie op God vertrouwt, gedragen wordt. Wijna 
wilde graag dat haar kinderen en kleinkinderen het geloof 
zouden leren kennen en ermee zouden leven. Daarom had 
ze zorgvuldig alles voorbereid rondom haar overlijden. Een 
persoonlijk woord aan alle kleinkinderen en ook de liederen 
en het Bijbelgedeelte had ze uitgezocht. In de dankdienst 
voor haar leven hebben we het getuigenis van haar geloof 
mogen horen en hebben we Psalm 63 gelezen en overdacht. 
‘Want Gij zijt mij een hulp geweest; in de schaduw van uw 
vleugelen jubel ik.’ Zij heeft de rust en veiligheid gevonden 
onder Gods vleugels en jubelt voor Gods troon.

pastor Rixt de Graaf-de Boer
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In memoriam

Marijtje van der Gugten-van Egmond
Op 1 oktober 2020 is overleden zuster Marijke van der 
Gugten-van Egmond, sinds 2003 weduwe van Jan van der 
Gugten. Ze was nog maar 14 jaar toen haar moeder stierf 
en zij de zorg kreeg over haar twee jongere zussen. Toen ze 
verkering kreeg met Jan vond ze in haar schoonmoeder een 
tweede moeder, en nam ze de zorg op zich voor de jongste 
zussen van Jan. Zorgen en verantwoordelijkheid nemen zat 
in haar bloed. Ze vermeed zoveel 
mogelijk conflicten en was erop 
uit om de vrede te bewaren. In de 
afscheidsdienst lazen we over de 
liefde, uit 1 Korintiërs 13, die alles 
bedekt en alles verdraagt. En dat 
was ook de instelling van Marijke. 
Niet klagen, maar dragen, was 
kenmerkend voor haar. Haar deur 
stond voor zo’n beetje iedereen 
open, het was soms net de zoete inval. 
Al heel wat jaren kampte ze met reuma, en de laatste tijd er-
voer ze steeds meer fysieke klachten. Kort voor haar heen-
gaan werd de diagnose ALS  gesteld en nog vrij plotseling is 
ze overleden. Veel zorg ontving ze van haar kinderen en veel 
steun had ze ook aan haar dierbare vriendinnen. Sprekend 
over de liefde die zo veel verdraagt en volhardt en hoopvol 
is, beseften we, dat dit allereerst een beschrijving is van wie 
God is voor Zijn kinderen en dat wij ons daaraan mogen la-
ven, troosten en erdoor geïnspireerd mogen worden. In die 
liefde was Marijke onder ons, in die liefde is zij opgenomen 
en met liefde wordt zij herinnerd.

ds. Pieter van der Ende

Theunis Zijlstra
Theun Zijlstra overleed op 7 oktober 2020 op de leeftijd 
van 74 jaar. In een roerige periode van zijn bestaan is hij 
gestorven. Immers, zijn echtgenote Chienie overleed vier 
weken voor hem, terwijl hijzelf in het ziekenhuis lag. Voor 
hun kinderen betekende het sterven van hun vader dat ze 
binnen een maand beide ouders hebben moeten begraven. 
Een niet te bevatten periode in hun leven. Het zag er eerst 
nog wel naar uit dat Theun enigs-
zins aan het opknappen was, maar 
meerdere bij hem geconstateer-
de medische problemen hebben 
het einde van zijn leven ingeluid. 
Theun was van origine timmer-
man en heeft zich via vervolgop-
leidingen daarna voornamelijk 
met bouwkunde beziggehouden, 
in binnen- en buitenland. Hij was 
een behulpzaam mens en een binnenvetter. Hij liep niet 
te koop met wat erin hem omging aan gevoelens. Hij ope-
reerde ook graag zelfstandig. Was nauwkeurig. ‘Liever drie 
keer iets meten en zeker weten’, was zijn motto. Sleutelen 
aan oude DAFjes deed hij ook graag. Samen met een vriend 
of met een zoon. Als kleine jongen zat hij samen met een 
zusje vaak langs de snelweg auto’s te tellen. Zijn zus telde 
de auto’s en Theun noemde de automerken. Verknocht aan 
DAF was hij. Gegrepen door techniek. 
In de laatste periode van zijn leven hebben ‘ruwe stormen’ 
gewoed. Hij hield echter vast aan de liefde van God in Jezus 
Christus als het fundament van zijn bestaan, als de vaste 
rots van zijn behoud. Op 13 oktober hebben wij Theunis 
Zijlstra begraven, in de aarde gelegd. In de handen van de 
levende God.

ds. Nico de Reus

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

Kamp Oekraïne 2021 & 
Handen Wapperen 2021! Yes!
Na, noem het maar een door corona sabbatical jaar, wil-
len we in 2021 als het even kan, weer naar het mooie land 
Oekraïne gaan om de leefomstandigheden van armlastige 
kinderen en jongeren te verbeteren. Dit doen we door een 
kinderopvang uit te breiden (Handen Wapperen) en kinder-
kampen te organiseren voor kansarme kids van 7 tot 15 jaar. 
Beide zijn activiteiten van Stichting Oekroe. Kamp Oekraïne 
2021 wordt gehouden van DV maandag 2 augustus tot en 
met dinsdag 17 augustus. Handen Wapperen 2021 zal in de 
tweede helft van mei plaatsvinden. Natuurlijk gaan we er al-
leen heen als de omstandigheden veilig zijn. Samenwerken 
met mensen uit een heel andere cultuur om samen voor 
blije gezichtjes te zorgen! 
Meer weten? Kom op maandag 23 november om 20.00 uur 
naar De Voorhof voor de informatieavond van Handen Wap-
peren 2021 en Kamp Oekraïne 2021. 

Info www.oekroe.nl. Jaap de Mooij, Westerpark 150, 2231 
DM Rijnsburg, 06-53714712. 

Herdenken overledenen op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar
Zondag 22 november is het de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, de zondag der Voleinding. Dit is in onze 
gemeente van oudsher de zondag dat de gemeenteleden 
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden worden 
herdacht in de kerkdiensten. Door de coronacrisis zal deze 
herdenking anders moeten zijn dan we in de afgelopen 
jaren gewend waren, er mogen immers maar 30 mensen 
een dienst bijwonen. Op de ‘oude’ manier zal het helaas 
niet mogelijk zijn, zelfs één nabestaande per overledene 
is al te veel. Op dit moment wordt er hard nagedacht over 
alternatieve vormen van herdenken en wanneer dit tot een 
besluit heeft geleid zullen we dit communiceren via Contact, 
Website en Facebook. Het is natuurlijk bijzonder jammer 
dat we het niet op de ons bekende wijze kunnen doen, maar 
wij zien voor dit jaar helaas geen andere mogelijkheid.

Namens de kerkenraad, Bram Breebaart (scriba)

Even voorstellen...

Stagiaire van ds. Arnold Vroomans
Beste gemeenteleden, 
Als predikant in opleiding loop ik zo’n anderhalf jaar 
mee met ds. Arnold Vroomans. Hoewel ik vorig jaar 
september begonnen ben in Delft, hoop ik de stage 
af te ronden in Rijnsburg. Ik ben dus ‘mee verhuisd’. 
Tot eind 2020 heb ik nog een aantal opdrachten af 
te ronden en zou het zomaar kunnen dat we elkaar 
ergens ontmoeten. Wat een ‘ontmoeting’ in deze tijd 
inhoud is nogal breed; fysiek, telefonisch, online, het 
kan allemaal.

Misschien leuk om even iets over mijzelf te vertellen. 
Mijn naam is Barbara Broeren, 35 jaar, getrouwd 
met Cees en wonend in Puttershoek, in de Hoekse 
Waard. Bijna elke vrijdag volg ik colleges aan de 
Protestantse Theologische Universiteit (veel digitaal 
tegenwoordig). Op de andere dagen ben ik thuis aan 

het studeren óf aan het 
werk als kerkelijk (jeugd)
werker in verschillende 
gemeentes. Als ik niet 
studeer of werk, zoek ik 
samen met Cees graag 
de rust op in de natuur 
of zorgen we voor onze 
kippen. Ook lees ik graag 
of kruip ik achter de 
piano. Hoewel het nog 
kort zal zijn, hoop ik op 
een goede en leerzame 
tijd in Rijnsburg!

Oproepje: wat betekent het 
avondmaal voor u/jou?
Een van de opdrachten die deze maanden (oktober/
november) centraal staat in de stage, richt zich op 
het Heilig Avondmaal. Graag zou ik met een kleine 
groep gemeenteleden door willen praten over het 
avondmaal. Wat betekent dat voor u? Hoe krijgt 
een avondmaalsviering op dit moment vorm? 
Hoe beleeft u het avondmaal? Welke vragen zou u 
willen stellen? Het liefst organiseer ik dit gesprek 
‘op locatie’, maar wellicht moeten we gezien de 
omstandigheden uitwijken naar een andere vorm 
(digitaal of telefonisch). Voor nu is mijn vraag: vindt u 
of vind jij het leuk, belangrijk of interessant om daar 
eens over in gesprek te gaan, laat het me weten via 
e-mail (barbara@bpbroeren.nl), telefonisch of  via 
whatsapp (06 30 74 65 99). 

Hartelijke groet, 
Barbara Broeren, predikant-in-opleiding.
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Zondag 8 november
Amos 4

Zondag 15 november
Thema: ‘De Here Jezus als Profeet en onze roeping’

Zondag 22 november
Thema: ‘De Here Jezus als Priester en onze roeping’

Zondag 29 november
Thema: ‘De Here Jezus als Koning en onze roeping’

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

Thema’s Studiediensten

Zondag 8 november
Thema:
Eénpitters: de tweede brief van Johannes
KIDS MISSION

Zondag 15 november
Thema:
Eénpitters: de derde brief van Johannes

Zondag 22 november
Geen boeketdienst in verband met de 
herdenkingsdienst van de overledenen

Zondag 29 november
Thema: ‘Je komt als geroepen, hier ben ik’

Thema’s Boeketdiensten

Vrijdag 6 november
De Vlietstede
19.00 uur ds. E. Buitendijk - Weeksluiting

Zondag 8 november
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
09.30 uur ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop 
 en Frits van Tol
Immanuëlkerk
09.30 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur ds. A.B. Vroomans en 
 Marc van Starkenburg
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 13 november
De Vlietstede
19.00 uur pastor R. de Graaf-de Boer - 
 Weeksluiting

Zondag 15 november
Grote Kerk
09.30 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur ds. F. van den Bosch, Katwijk aan Zee
De Voorhof
09.30 uur ds. P. Rozeboom en Bep Zuyderduyn-
 Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.30 uur ds. C.W. Rentier, Amersfoort
17.00 uur ds. P. Rozeboom en Karin Nijgh
 m.m.v. Devoted

Vrijdag 20 november
De Vlietstede
19.00 uur ds. A. Haasnoot - Weeksluiting

Kerkdiensten
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Om een dienst van de Protestantse Gemeente Rijnsburg 
(m.i.v. 5-7-‘20) te kunnen bijwonen, dient u te reserveren. 
Dat kan op www.eventbrite.nl/o/prot-gemeente-rijns-
burg-30475688894, ook te vinden op  https://www.protes-
tantsrijnsburg.nl. Mocht het niet lukken, kunt u ook telefo-
nisch reserveren via 06 23 86 48 95 of 06 23 80 41 88.

Algemeen: • Bij het reserveren verklaart u gezond te zijn en 

Welkom in de kerk: 
Wel even online reserveren

geen klachten in relatie tot corona te hebben en bent u niet 
in quarantaine.
• Is uw dienst van voorkeur niet beschikbaar, kunt u een an-
dere dienst kiezen. 
• Wanneer u heeft gereserveerd, maar verhinderd bent, wilt 
u de reservering dan weer vrij geven?
• Houd u de actuele situatie in de gaten, de maatregelen kun-
nen wijzigen.

Online reserveren: • Reserveren kan vanaf elke maandag 
voor de twee daarop volgende zondagen.
• Mocht u tevens gebruik willen maken van kinderactivitei-
ten, dan graag naast uw reservering een berichtje sturen naar 
pgr.dienstenbeheer@gmail.com. Graag aangeven om hoe-
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Zondag 22 november
Grote Kerk
09.30 uur ds. A. Haasnoot - Herdenkingsdienst
 overledenen
17.00 uur ds. G. van Velzen, De Lier
Immanuëlkerk
09.30 uur ds. J. Scheele-Goedhart, Amsterdam
17.00 uur ds. A.B. Vroomans - Herdenkingsdienst
 overledenen

Vrijdag 27 november
De Vlietstede
19.00 uur pastor R. de Graaf-de Boer - 
 Weeksluiting

Zondag 29 november - Eerste Adventszondag
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. A.B. Vroomans
De Voorhof
09.30 uur ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends, 
 Leerdam en Sandra van Leeuwen
Immanuëlkerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds. K. Staat, Andijk en Marjo Vergunst - 
 m.m.v. Cees Wassenaar

Vrijdag 4 december - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

De agenda voor de kerkdiensten is onder voorbehoud. 
Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele 
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact 
of op www.protestantsrijnsburg.nl
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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, Gert Slager.

Redactionele medewerking aan dit nummer: ds. Ar-
nold Vroomans, Gerard Verheij, pastor Rixt de Graaf-
de Boer, Dick van der Vijver, ds. Nico de Reus, Joost 
Mens, Bram Breebaart en Jaap de Mooij.

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.

veel kinderen het gaat, welke dienst en uw naam en tel.nr.
• Als de beschikbare plaatsen minder zijn dan u wilt reserve-
ren, of als er geen plaatsen meer zijn, stuur dan een bericht 
naar de administratie pgr.dienstenbeheer@gmail.com. De 
administratie bekijkt de mogelijkheden en plaatst u desge-
wenst op de wachtlijst voor de betreffende dienst of 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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Studiedienst

Ontmoetingsdienst

Boeketdienst
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Ja, onder ons, Gods armen
gedragen door de tijd.
Zijn liefde zal verwarmen.
Zijn zon die ons verblijdt.

En om ons heen Gods woorden,
beloften van: ‘Er altijd zijn.’
Ze klinken als accoorden,
het steeds herhalende refrein.

En over ons Zijn zegen
als van een gouden gloed.
Een licht op onze wegen,
een toekomst tegemoet,

Zo mag ik veilig verder.
God houdt me bij de hand.
Behoedt me als een herder
op weg naar het beloofde land.

Gedragen

Auteur: Diny Beijersbergen-Groot
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