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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

Interview met ds. Arenda Haasnoot over gebedspastoraat

‘Rust, veiligheid en vertrouwen is van 
wezenlijk belang in het gebedspastoraat.’
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We leven in hectische tijden: het coronavirus brengt 
veel onzekerheden met zich mee. Veel mensen ver-
langen naar rust en bezinning in een druk bestaan. 
Het verlangen om ruimte te geven aan vragen die 
zich aan ons opdringen. Vragen die gaan over wie 
je ten diepste bent, maar ook wat je bezielt of juist 
niet. En wellicht ook vragen hoe je bruikbaar mag 
zijn in Gods Koninkrijk. Veel christenen gebruiken 
stille tijd om middels gebed zich tot God te keren. 
De derde week van januari is de week van gebed. 
Een week waarin gebed centraal staat. Maar wat 
betekent gebed precies? Ds. Arenda Haasnoot legt 
ons uit waarom gebed zo belangrijk is en wat er 
binnen onze gemeente aan gebed wordt georgani-
seerd. Ze leidt al een aantal jaren het gebedspasto-
raat in onze gemeente. Daarnaast geeft ze diverse 
gebedscursussen. 

We kennen u als een van onze predikanten. Wat misschien 
veel van onze gemeenteleden niet weten is dat u nauw be-
trokken bent bij het gebedspastoraat. Wat houdt het ge-
bedspastoraat in en voor wie is het bedoeld? 
‘Gebedspastoraat is een bijzondere combinatie van pasto-
raat en gebed binnen de eigen gemeente, met als doel het 
versterken van de relatie met God. Het verschil met gebrui-
kelijk pastoraat is dat er veel meer ruimte wordt gemaakt 
voor stilte en gebed. We zijn samen in Jezus’ Naam en zoals 
Hij beloofd heeft is Hij in ons midden. We bidden dat Hij 

direct spreekt tot de pastorant en tot degenen die pastoraat 
geven. Gebruikelijk is dat twee mensen, die daarvoor ge-
traind zijn, bidden voor een derde. Zo is er ruimte voor het 
persoonlijke verhaal van degene die het pastoraat ontvangt. 
In de stilte is er ruimte om te luisteren wat de Here God aan 
bemoediging of vertroosting wil geven.’

Waaruit kwam de behoefte voor gebedspastoraat voort?
‘Voor veel mensen was er een behoefte om in een gesprek 
niet alleen antwoorden van mensen te horen, maar meer 
ruimte te geven aan wat God door de Heilige Geest wil zeg-
gen. Er was ook behoefte niet alleen door mensen, maar 
door God zelf vertroost en bemoedigd te worden. En om de 
relatie met God te versterken, te ontdekken dat Hij je ziet 
te midden van alle dagelijkse beslommeringen, zorgen en 
verdriet in het bestaan.’

Hoe verloopt een gebedspastoraat?  
‘Allereerst vindt er een inventariserend en kennismakend 

gesprek plaats. Rust, veiligheid en vertrouwen is van wezen-
lijk belang in het gebedspastoraat. Vaak weet men niet wat 
er precies gaat gebeuren. Vervolgens leggen we uit hoe het 
gebedspastoraat in z’n werk gaat. We bespreken de belang-
rijkste punten om met God te bespreken, waarna er ruimte 
is voor het gebed zelf. We vragen of God door de Heilige 
Geest wil komen en ons (opnieuw) wil vervullen, tot stilte 
brengt en opent voor Zijn stem. In stilte ontvangen de bid-
ders wat God wil geven. Hierna is er gelegenheid om dit te 
delen. En daarna brengen we in gebed wat de nood is, maar 
ook wat God in de stilte liet zien. Tenslotte ronden we af met 
een zegengebed.’

Waarom is gebed voor ons christenen zo belangrijk? 
‘Gebed is de omgang met God, voor het persoonlijke leven 
en als gemeente. Een wederzijdse ontmoeting. In het gebed 
spreken wij met God en spreekt Hij met ons. Vooral het laat-
ste is voor veel mensen onbekend en onwennig, omdat we 
niet geleerd hebben om te verwachten dat Hij ook tot ons 
spreekt. Belangrijke hoofdpersonen die in de Bijbel functio-
neren als geloofsvoorbeelden hebben allemaal een gebeds-
leven. Het grootste geloofsvoorbeeld zien we in het aardse 
leven van de Here Jezus omdat Hij voortdurend in gebed is. 
Hij trekt Zich steeds bewust terug uit de mensenmassa om 
in de afzondering tot Zijn Hemelse Vader te bidden. In de 
vroege kerk zien we dat het gebed tot een van de funda-
menten van de gemeente behoort. Dit lezen we in Hande-
lingen 2: 42.’ 

Heeft gebed altijd een belangrijke rol in uw leven als chris-
ten gespeeld of is het iets van de laatste jaren? 
‘Toen ik als 16-jarige bewust Gods roepstem hoorde om 
Jezus Christus te blijven volgen, bad ik veel. In mijn bele-
ving waren dat vooral gebeden waarin ik sprak tot God. Het 
kwam niet in mijn gedachten op dat God ook in het gebed 
tot mij wilde spreken. Wel ervaarde ik dat Hij vaak tot me 
sprak door middel van de Bijbel. Bepaalde teksten raakten 
me dan zo dat ik zeker wist dat de Heilige Geest ze onder-
streepte voor mijn leven.’

Wat zorgde ervoor dat gebed zo’n belangrijke rol in uw ge-
loofsleven begon te spelen? 
‘In de tijd van mijn vicevoorzitterschap in het moderamen 
van de synode werd ik regelmatig naar conferenties afge-
vaardigd namens de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 
Een van die conferenties vond plaats in Londen, een zeer 
internationale omgeving. Daar ontdekte ik dat gebed juist 
ook de plaats is waarin God tot mij wil spreken. Jezus ging 

Uitgelicht

‘Jezus ging bidden om de stem van Zijn Vader in alle afzondering te horen, 
om met elkaar te spreken.’
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Uitgelicht

bidden om de stem van Zijn Vader in alle afzondering te ho-
ren, om met elkaar te spreken. Sinds die tijd heb ik geleerd 
opmerkzaam te zijn dat God in het gebed tot me spreekt, 
veelal in de stilte. Ook leerde ik biddend Bijbellezen. Mijn 
boekje ‘Rust & Regelmaat bij God’ vindt de oorsprong in het 
luisterend bidden.’

Hebben er in het verleden tijdens het bidden ingrijpende 
momenten plaatsgevonden? Zo ja, welk moment is u het 
meest bijgebleven?
‘In de loop der jaren heb ik meegemaakt, en maak dat nog 
steeds mee, hoe de Here God niet altijd direct mensen heelt, 
herstelt of geneest. Ik maak zo vaak mee dat consequent 
langere tijd voor iemand bidden volledige verandering te-
weegbrengt in hun levens. Zij zijn zich volledig bewust, on-
danks de ups en downs van het leven, dat zij achter de Here 
Jezus aan willen gaan en dat Hij hen wil leiden.’

Wanneer je met pijn te maken hebt of met grote teleur-
stelling, hoe kun je dan toch middels gebed vreugde erva-
ren in God? 
‘Wanneer je de pijn met God deelt, hoe moeizaam dat ook 
kan gaan, komt er meestal al verlichting. Jezus zegt: ‘Komt 
tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust ge-

ven’. In het gebedspastoraat kun je de pijn eerst delen met 
degene die voor je bidt. Vervolgens wordt de teleurstelling 
en het verdriet bij God gebracht. Wanneer God tijdens de 
stilte woorden, liederen, teksten of beelden geeft dan erva-
ren mensen vaak een enorme troost. Ze weten zich op dat 
moment gezien en bemoedigd door Hemzelf. En dat is als 
verzachtende olie in een wond.’ 

In de derde week van januari vindt de week van gebed 
plaats. Wat mogen we in deze week allemaal verwachten?  
Iedere avond zijn er bidstonden in De Voorhof. Of deze bid-
stonden kunnen doorgaan vanwege corona is onduidelijk. 
In dat geval zal er online een oplossing gezocht worden. Ook 
de erediensten op zondag zullen in het teken van gebed 
staan. Het voordeel van het gebedspastoraat is dat je in alle 
vertrouwelijkheid eerst kunt spreken over de moeite met de 
ander. Tijdens het bidden ontstaat er veelal ruimte om lang-
zamerhand de situatie in Gods handen te leggen. Dan kan er 
vergeving plaatsvinden. Veelal ontstaat de mogelijkheid om 
de moeite met de ander los te laten en te beseffen dat niet 
wij maar Hij over ons allen zal oordelen.’

‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wan-
neer jullie veel vrucht dragen’, is wat Jezus zegt in Johan-
nes 15. Hoe kunnen we middels gebed veel vrucht dragen? 
‘Gebed is de verbindingslijn met God. De Here Jezus is de 
wijnstok en wij zijn de takken. De gebeden zijn de sappen 
van de boom die zorgen dat de takken gaan groeien en dat 
de bloesem kan bloeien. Uiteindelijk kunnen de takken 
vruchten gaan dragen. Het gebed zorgt dat de takken aan de 
boom groeien, dat wij bij Hem blijven.’

‘In het gebed spreken wij met God 
en spreekt Hij met ons.’
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Wandelen
Wat een gekke tijden, wie had een jaar gele-
den verwacht dat alles nu zo zou gaan. Thuis-
werken, opgesloten, zeer beperkte omgang 
met elkaar op anderhalve meter en natuur-
lijk zijn er vaak grote zorgen. Kortom we zien 
weer hoe kwetsbaar alles is.

Natuurlijk kunnen we mopperen op alles wat niet meer 
kan en hoe beperkt we zijn, maar wellicht moeten we 
ons focussen op zaken die wel kunnen, dat scheelt veel 
negatieve energie. 

Zo hebben Dorine en ik wandelen ontdekt, wat een za-
ligheid om lekker buiten te zijn en samen een eind te 
lopen. Heerlijk bijkletsen en genieten van alle mooie za-
ken in Gods prachtige natuur.
Wat zijn we gezegend met de 
duinen, het strand maar ook 
gewoon lekker lopen door ons 
mooie dorp. Wat zijn we be-
voorrecht om hier te wonen. 

Al lopend verbaas ik me wel 
over de enorme troep die je 
op sommige plaatsen tegen-
komt, afval, flesjes, blikjes in 
plantsoenen, langs sloten en 
struiken. Ik denk dat wij als 
mensen rentmeesters zijn van 
deze wereld en dat onze lieve 
Heer ons vraagt om zuinig om 
te gaan met Zijn schepping. He-
laas word je te vaak geconfronteerd met het tegendeel 
en dan ergerde ik me rot. Wat een negatieve energie 
komt daarbij vrij en het lost niks op.

Daarom heb ik me voorgenomen niet meer te letten 
op de zaken waar ik toch niks aan kan doen, maar me 
vooral te focussen op de zaken waar ik wel invloed op 
heb. Wanneer je je daar bewust van bent zijn er enorm 
veel zaken die wel kunnen …

Dat begint bij een blikje oprapen en in de vuilnisbak 
doen, de fiets pakken in plaats van de auto, de volle 
vuilniszak weer mee naar huis meenemen of doorlo-
pen naar een vuilnisbak die niet vol is. Maar je kunt het 
doortrekken naar veel meer, een bezoekje brengen, een 
boodschapje doen voor iemand. Wanneer je er op gaat 
letten is veel meer mogelijk dan je zelf denkt en ik denk 
dat onze lieve Heer dat alleen maar toejuicht.

Albert Heus

LichtvoetigDe Groene Kerk

Waarom duurzaam?
We staan aan het begin van een nieuw jaar. Hoe dit 
jaar er uit gaat zien weten we niet. Door het coro-
navirus is ons leven er het afgelopen jaar heel an-
ders uit gaan zien. En hoewel we momenteel mis-
schien bij de dag leven komt ook af en toe de vraag 
op hoe het straks moet ná het virus. Pakken we dan 
ons oude leventje weer op of gaan we het dan toch 
anders doen?

Regelmatig duikt dan ook de vraag op of we straks makkelijker 
de stap naar duurzaamheid kunnen maken omdat mensen zich 
in de afgelopen tijd meer bewust zijn geworden van de natuur 
en de medemens. En misschien is dit ook wel het moment om 
die stap naar een duurzamer leven te zetten.

Kiezen voor een duurzaam leven kan, omdat het van je gevraagd 
wordt of omdat anderen het doen. Maar wil je deze keuze echt 
maken en ook op de langere termijn volhouden, dan moet de 
motivatie daarvoor van binnenuit komen, ook wel de intrinsie-
ke motivatie. Als christenen baseren we ons daarbij op wat de 
Bijbel ons hierover voorhoudt, zoals rentmeesterschap en zorg 
voor de naaste. Over het onderwerp Duurzaamheid en de Bij-
bel zijn inmiddels diverse boeken geschreven. Bijvoorbeeld het 
boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort. Of de boek-
jes ‘Genieten van genoeg’, geschreven door Martine Vonk en 
‘Het groene hart van het geloof’, geschreven door Dave Book-
less, beiden uitgebracht door Micha Nederland. Boeken die ons 
uitdagen na te denken over hoe wij met Gods’ Schepping -de 
aarde en haar bewoners- omgaan en die ons kunnen helpen 
bij het maken van duurzame keuzes op diverse vlakken van ons 
leven. Want die keuzes worden echt anders wanneer het van 
binnenuit komt.

Als commissie weten wij op dit moment helaas niet welke ac-
tiviteiten het komend jaar mogelijk zijn. Maar we nodigen ie-
dereen uit om bij zichzelf na te gaan hoe en waarom duurzame 
keuzes worden gemaakt. En we willen graag van elkaar leren, 
dus aarzel niet de ervaringen met ons te delen. Alleen samen 
maken we de stap naar een duurzamere wereld.

Commissie Duurzaam

De Groene Kerk
Commissie Duurzaam
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Het Licht op...

Zo luidt de titel van een boekje dat in 2019 verscheen. Op het moment hebben we misschien het gevoel dat 
we weinig kunnen, vanwege alle beperkende maatregelen, maar daar gaat dit boek niet over. Het beschrijft 
de ervaringen en principes van een gemeente die ontstaan is in Assen, maar waarvan de principes ook in 
andere gemeentes worden toegepast.

Uitgangspunt van de gemeente (‘Assen zoekt’) is om heel bewust verbinding te zoeken met de omgeving, de buurt, om zo 
de ‘bloei van de stad te bevorderen’ (Jeremia 29: zet je in voor de bloei van de stad … want daarin ligt ook jullie bloei). De 
gedachte daarbij is dat ‘kerkzijn’ misschien juist wel búiten de kerk gebeurt. In het geloof dat God zich uitstrekt naar de wereld 
(zie bijvoorbeeld Johannes 3:16) willen de gemeenteleden aansluiten bij Gods verlangen en Gods handelen. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van het boven-binnen-buiten model: aandacht voor liefde naar God, de liefde voor elkaar en de liefde voor 
de ander. Het gaat om ‘liefde’, dat vormt de kern, zoals we ook van Jezus leren: Het grootste gebod is liefhebben van God, het 
gebod dat daaraan gelijk is, is de naaste liefhebben (Matteüs 22:37 en volgende verzen).

Naar aanleiding van een heel aantal gesprekken werd duidelijk dat mensen op zoek zijn, verlangens hebben, en wel 1) naar 
spiritualiteit 2) naar goede relaties met anderen 3) om van betekenis voor anderen te zijn. De zoektocht van mensen buiten 
de kerk blijkt dan heel goed te passen bij waar het in de kerk om gaat. Toch blijkt het vaak lastig om de verbinding met 
buiten vorm te geven. De kerk is lang niet altijd zo open als ze zou willen, of ze heeft het aan een aantal personen (diakenen, 
evangelisatiecommissie) gedelegeerd. De ervaring bij ‘Assen zoekt’ leert dat de gerichtheid naar buiten ook het geloof in 
God (boven) en de verbinding met medegelovigen (binnen) versterkt. De ‘bloei’ van de buurt is dan niet een bij-effect van je 
kerkzijn, maar het is andersom: kerkzijn begint bij liefde voor de wereld, in het spoor van de hemelse Vader.

Als het gaat over kerkzijn en kerkopbouw komen begrippen als ‘krimp’ en ‘groei’ ter sprake, waarmee vaak een getal wordt 
bedoeld. Dat kan een zekere kramp of vermoeidheid of teleurstelling opleveren. Maar bij de groei van de kerk, gaat het 
allereerst over de groei van de liefde. Liefde die geworteld is in Christus (‘zonder Mij kun je niets doen’ Johannes 15:5). 
Waar die liefde groeit, groeit het Koninkrijk van God. Dat kán getalsmatig 
zijn – en dat is fijn – maar dat is niet het doel. In het boek wordt ervoor 
gepleit de kerk meer als beweging te zien dan als vereniging. In de periode 
van de verzuiling hebben kerken zich vooral ontwikkeld tot verenigingen, 
met leden, duidelijke grenzen, een bestuur, een centrale bijeenkomst. 
Van leden wordt betrokkenheid verwacht en dat ze zich naar de cultuur 
en gewoontes van de vereniging voegen. Sinds de jaren ’60 staat de 
verenigingscultuur maatschappijbreed onder druk. Veel verenigingen 
– bijvoorbeeld buurtverenigingen – lijden een kwijnend bestaan of zijn 
verdwenen. Volgens professor Heitink (praktische theologie) heeft het 
verenigingstype van gemeentevorming zijn langste tijd gehad. Het is tijd, 
aldus het boekje, voor nieuwe inspiratie, voor een kerk die bestaat uit een 
netwerk van flexibele gemeenschappen. In het boekje wordt dat verder 
uitgewerkt, met inspirerende verhalen en handige tips. Mij maakt het in elk 
geval bewust en enthousiast over Gods bewogen beweging in de wereld, 
met het verlangen daar als kerk onze plaats in te nemen.

ds. Pieter van der Ende

Een kerk die kan
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In de spotlights

Richard Verheij in de spotlights
In deze nieuwe rubriek willen we mensen ‘in de spotlights’ zetten die achter de schermen van onze kerk 
belangrijk werk verrichten. In elk nummer komt iemand anders aan het woord, die zelf uitlegt wat zijn of 
haar taak is, hoe dat wordt ervaren en of dat ook nog van betekenis is voor hun persoonlijk geloofsleven. In 
dit nummer Richard Verheij. U kent hem vooral als koster/beheerder van de Immanuëlkerk, maar hieronder 
vertelt hij iets over zijn werk als coördinator KerkTV. De man achter de knoppen van de TV-uitzendingen 
van de erediensten vanuit de Immanuëlkerk. Richard is 47 jaar en getrouwd met Hanneke.

Coördinator KerkTV, wat houdt dat in?
Met de komende renovatie van de Immanuëlkerk stond 
ook de aanschaf van KerkTV op het wensenlijstje. Door 
corona is het materiaal versneld aangeschaft en door een 
projectteam met vrijwilligers geïnstalleerd. Ik ben er vanaf 
het eerste moment bij betrokken geweest, samen met 
Kees van Delft en Alex Noort. De techniek en bediening van 
deze apparatuur interesseren mij enorm. Mede daarom 
heeft men mij gevraagd of ik de coördinatie van het project 
KerkTV in de Immanuëlkerk en in De Voorhof op mij wil 
nemen. Daar was ik graag toe bereid. De beide systemen 
zijn vrijwel hetzelfde.

Doe je het alleen of samen met anderen?
Vanaf 4 oktober zenden we vanuit de Immanuëlkerk live 
kerkdiensten uit. Via een advertentie hebben we vrijwilligers 
opgeroepen om achter de knoppen plaats te nemen. 
Er hebben zich tien enthousiaste personen aangemeld. 
Vanwege corona konden we hen niet in een keer uitnodigen 
voor de ‘beginnerscursus’. Alex Noort heeft toen een aantal 
keren steeds een paar personen uitgenodigd om hen het 
systeem uit te leggen. Het enthousiasme bleef gelukkig. 
En dat is nodig, want als je plaatsneemt achter de twee 
computerschermen (en dat weet ik uit eigen ervaring) gaat 
het al gauw duizelen vanwege de vele knoppen en schuiven. 

Wat maakt dit werk zo lastig?
Het lastige is dat je tijdens een dienst steeds vooruit moet 
denken; Wat gaat er hierna gebeuren? Bijvoorbeeld: de 
dominee leest de schriftlezing voor en daarna wordt er 
gezongen. Dan moet je tijdens de schriftlezing al een andere 
camera klaarzetten om op tijd over te schakelen naar dat 
shot waarin de zang wordt getoond. En dat gaat eigenlijk zo 
de gehele dienst. Vanaf het binnenlopen van de kerkenraad 
tot na de zegen. We werken ook met zogenaamde vaste 
‘presets’ in het systeem. Dat zijn vaste opnames van 
bijvoorbeeld de preekstoel, het verlichte kruis aan de muur 
en de wandkleden en dergelijke, die je snel kunt oproepen.

Heeft dit werk voor de kerk nog iets betekent voor jouw 
eigen geloofsbeleving?
Het is fijn dat we in dit coronatijdperk van deze nieuwe 
technische middelen gebruik kunnen maken. En ik vind het 
ook geweldig dat zoveel nieuwe vrijwilligers enthousiast ‘ja’ 
hebben gezegd op de advertentie. Ik hoop dat dat zo blijft. 
Ik ervaar het als iets heel bijzonders, dat we op deze wijze 
vanuit de erediensten het Woord van God bij de mensen 
thuis kunnen brengen. En als regisseur probeer je dat 
natuurlijk zo mooi mogelijk te doen. Of dat dan is met de 
dominee, de organist in beeld tijdens het zingen, het mooie 
bloemstuk of het kruis, dat is aan de regisseur van dienst. 
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De Verdieping

Wie opgroeide in een christelijk gezin heeft het misschien weleens te horen gekregen. Had je als tiener net 
plannen om met je vrienden en vriendinnen naar een feestje te gaan, of te gaan stappen en - vóóral - laat 
thuis te komen, steken je ouders een spaak in dat wiel. ‘Je bent om twaalf uur vanavond thuis!’
 ‘Ja, maar … dan begint het pas leuk te worden. En al mijn vrienden mogen langer blijven.’ 
‘Niks mee te maken. Je weet toch wat er staat? Eer je vader en je moeder.’

Tja. Wat betekent ‘je ouders eren’ eigenlijk? Ik denk dat het niets met gehoorzamen te maken heeft. Ouders zouden andere 
argumenten moeten verzinnen waarmee ze hun oogappeltjes op tijd thuis willen hebben. Evenmin heeft ‘eren’ met vereren 
te maken. Er zijn mensen die hun ouders werkelijk in alles om advies vragen, bang als ze zijn dat de eigen beslissingen bij pa 
en ma niet in goede aarde vallen. En imiteren is het ook niet. Kritiekloos nadoen van je ouders is geen goed plan. Je wordt er 
niet volwassen van, je moet eigen afwegingen leren maken, een eigen levensstijl ontwikkelen. En ook valt ‘eren’ niet samen 
met waarderen of respecteren. Elke volwassene die midden in het leven staat zal de eigen ouders waarderen als zij jou 
hebben gestimuleerd op de weg naar zelfstandigheid. En elke volwassene zal de eigen ouders die op leeftijd raken met respect 
behandelen, ja tenzij ze jou hebben beschadigd en er eerst achterstallig onderhoud nodig is. 

‘Eren’ is dus een heleboel niet, maar ook weer een heleboel wel. Je eert - bijvoorbeeld- je vader en moeder als je niet blind 
bent voor hun gebreken, hun tekortkomingen, en daarover met hen wilt en durft te praten. Onder voorwaarde dat je die van 
jezelf natuurlijk ook op tafel legt en bespreekbaar maakt. 

In de Bijbel betekent het eren van je ouders dat je hen tot hun recht laat komen. Hen het gewicht geeft dat hen toekomt. Je 
eert je ouders dus omdat -en voor zover- ze eerbaar zijn en zich eerbaar gedragen. Doen ze dat niet dan eer je hun juist door 
géén gehoor te geven aan hun woorden of gedrag. Zoiets geldt ook voor de overheid die geëerd moet worden. Soms moet 
je de overheid weerstaan als deze verkeerde wegen inslaat. Denk maar aan het volkslied, nietwaar? Daarin roept Willem van 
Oranje immers dat hij de koning van Hispanje altijd heeft geëerd. Inderdaad: door hem uit alle macht te bestrijden. 

‘Eer je vader en je moeder.’ Laat hen tot hun recht komen, ook al omdat -en voor zover- zij iets weerspiegelen (of getoond 
hebben) van Gods zorg, Zijn geduld, Zijn leiding, Zijn woord, Zijn oordeel en vrijspraak, Zijn genade. Eer hen omdat ze jou 
hebben meegenomen in het grote verhaal van God en mensen, jou op dat spoor hebben gezet. Een spoor dat je misschien 
soms bijster bent, maar waarop je altijd weer kunt terugkeren. Bij kunt aanhaken. Bij thuiskomen. Hoe laat het ook is.      

ds. Nico de Reus

Je vader, je moeder, 
en de koning van Hispanje
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Thuisfrontcommissie Malawi & Colombia

Nationaal kerkplantingsproject
In april, we waren koud en wel geland in Nederland, sprak ik via WhatsApp 
met reverendo Dionicio Segundo Guerrero, voorzitter van de landelijke 
Presbyteriaanse kerk in Colombia (IPCSR). Heel Colombia zat net in een 
harde lockdown, iedereen zat thuis. Zoiets als waar we in Nederland 
nu ook mee te maken hebben, maar dan nog iets strenger. Hoewel op 
afstand, vroeg ik of ik iets voor hem of voor de kerk in Colombia kon 
betekenen. Z’n ogen lichtten op en al snel haalde hij een plan aan, 
waar we in het verleden al eens eerder over gesproken hadden: een 
kerkplantingsprogramma ontwikkelen, binnen de presbyteriaanse kerk. 
Omdat we nu toch allemaal thuis zaten, konden we die tijd maar net zo 
goed nuttig besteden, vond hij. En met een virtuele vergadering maakt het 
niet uit of je inbelt vanuit Nederland of welke andere plaats in Colombia. 
Al snel was er een groep pastors vanuit de verschillende kerkprovincies 
geselecteerd die kerkplanting een warm hart toedragen. Samen vormen 
we een werkgroep, noem het een denktank. Samen gaan we op zoek 
naar hoe we dit kerkplantingsprogramma vorm mogen geven, al biddend, 
pratend en zoekend. Elke twee weken houden we een bidstond. Elke maand volgen we een introductiecursus van City to City, 
een wereldwijd netwerk van kerkplanters. Het eerste begin van een kerkplantingsprogramma in de presbyteriaanse kerk in 
Colombia is geboren. Mooi om te zien, hoe je van de nood een deugd kan maken. Mooi om te zien dat, waar je misschien geen 
zegen verwacht, we toch de zegen van Hem ontvangen op verrassende momenten en plekken.

Hoe het zendingswerk in Colombia 
doorgaat, Johan Klaasse vertelt:

Matsenga en God in Malawi
In de blog vertelt de familie van der Pol wat hun tuinman overkwam.
Zijn broer was overleden, zesendertig jaar jong. Toen we een beeld van het gebeurde kregen, vonden we dat nogal schokkend 
aldus Gert van der Pol. De tuinman vertelde dat het een kwestie was van ‘matsenga’ magie, tovenarij. In het dorp waar 
hij vandaan komt, is er rivaliteit tussen twee families. De strijd gaat vooral over grond, want grond is leven. De ene familie 
veroorzaakt met magie de dood van iemand van de andere familie, zo is de overtuiging. Het gebeurt vooral ’s nachts, als 
mensen slapen. Dan kan een tegenstander met magische krachten naar je toevliegen en je met een hamer op het achterhoofd 
slaan zodat je sterft.

Maar in simpele woorden spreekt de tuinman ongevraagd 
ook uit dat God niet blij is met de rivaliteit in het dorp, dat 
Hij het veroordeelt. Eigenlijk een wonder dat iemand die 
uit zo’n dorp afkomstig is, zo’n belijdenis uitspreekt. Dat 
vonden we een hoopvol moment in dit best deprimerende 
gesprek. Dat een paar woorden over het oordeel van 
God zó opbeurend kunnen zijn! Aldus de familie Van der 
Pol. Zo kan zending dus naar twee kanten uitwerken. Dat 
geldt voor de families van der Pol en Klaasse, maar ook 
voor ons als gemeente. Wanneer je handen en voeten 
geeft aan de zending kun je ook veel terugontvangen van 
medechristenen.  Als thuisfrontcommissies zijn wij daarom 
blij en dankbaar voor de steun van onze gemeente aan 
beide zendingsechtparen.

Vragen, bel of mail mij gerust, Cees de Mooij 06-51500842, 
cees.demooij@outlook.com
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Samen lezen
God maakte op de 1e dag de nacht en de duisternis.
En God de Here noemt het dag wanneer het licht er is.

God maakte op de 2e dag de zee zo groot en wijd.
En ook de hoge hemellucht, die van het water scheidt.

God maakte op de 3e dag de boom, de bloem, de plant, 
het fruit, het groene gras, ’t graan, de groente op het land.

God maakte op de 4e dag de lichte zon en maan.
En meer dan duizend sterren die aan de hemel staan.

God maakte op de 5e dag de vogels groot en klein.
Hij maakte ook de vissen die in het water zijn.

God maakte op de 6e dag van alle dieren twee:
het wilde dier, het kruipend dier en in de wei het vee.

God maakte op de 6e dag een man en vrouw, een paar.
Hij zag dat alles goed was en … toen was Zijn schepping klaar.

De 7e is de laatste dag en weet je wat God doet?
Hij rustte van zijn mooie werk, God zei: ‘Het is heel goed!’

Zingen
Opwekking voor

kinderen 301:

 God is een kunstenaar

Puzzel
God kan alles, Hij heeft alle macht.
Volg de lijnen en ontdek wel woord 
er staat. Wat betekent dit woord?

C A M H L T A

Naar aanleiding van Genesis 1:1-31
Oplossing: Almacht
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Onze kerk kent veel jongeren. 
Maar … wie zijn zij eigenlijk, 
hoe staan zij in het geloof en 
wat vinden zij van de kerk? Om 
hen te leren kennen worden 
zij geïnterviewd via Whatsapp. 
De vragen zijn kort en bondig, 
net als de antwoorden. Deze 
maand is Gerben van Delft 
geïnterviewd, hij is 22 jaar oud 
en studeert aan de Pabo.

Interview

WhatsApp gesprek 
met Gerben van Delft

Redactie Licht
Wat betekent geloven voor jou?

Geloven betekent voor mij relatie, je houdt van 
elkaar, gaat leuke dingen doen, praat met elkaar, 
bent intiem met elkaar en vertrouwd elkaar. Dit 
betekent geloof voor mij: genieten met Jezus.

Redactie Licht
Waar ben je trots op?

Trots is iets wat ik liever aan een ander geef, zoals 
m’n vriendin die hard werkt aan haar studie, maar 
ook luistert naar wat ik te vertellen heb. Op mijn 
familie, de manier hoe we met elkaar omgaan. 
Op mijn leerlingen die zo hard aan de slag zijn op 
school. Ik ben trots op het team van Connect, zij 
maken zich hard om een stukje van Jezus’ licht te 
laten zien. Ik ben trots dat ik van al deze dingen 
onderdeel mag zijn.

Bij de relatie van geloven hoort ontmoeting. 
Die ontmoeting kan nu niet. Dat mis ik.

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

Een jaar van groei, ontdekking, plezier, hoop, liefde 
en geloof. Daarbij hoop ik weer handen te mogen 
geven bij een ontmoeting, een schouderklop als ik 
trots ben of gewoon een knuffel omdat het kan.

Geboren op 12 november 2020

Chloë Johanna Maria 
Lasander

dochter van 
Jeffrey Lasander en 

Nelleke Lasander-Leeuwenburg

zusje van Vince en Luuk

in onze gemeente
Wij hopen dat u als lezer plezier 
beleeft aan het lezen van de berichten 
over nieuw leven. 
Namens de Protestantse Gemeente 
Rijnsburg van harte gefeliciteerd met 
de geboorte van jullie kind.

Redactie Licht
Wat hoop jij voor 2021?
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Afronding studie Peter van Rossum
Afgelopen maand heb ik mijn studie HBO-Theologie aan de 
Christelijke Hogeschool in Ede afgerond. Ik heb onderzoek 
gedaan naar de geloofsbeleving van millennials die wonen 
in de nieuwbouwwijk de Bloem. Millennials zijn jonge 
volwassenen van 24 tot 40 jaar. Veel van hen verlaten de 
traditionele kerken. Waarom is dat? Wat zijn hun waarden 
en normen, hun (geloofs)behoeften en wat willen ze 
graag? Dat waren de vragen die in het onderzoek de revue 
passeerden. Daarnaast is de praktische vraag gesteld: ‘Hoe 
verder met de millennials binnen de kerk?’ In het volgende 
nummer van Licht wil ik daar meer over vertellen en wat we 
daarmee willen gaan doen in ‘de Bloem’. 

Ik wil hierbij iedereen bedanken voor de steun tijdens 
mijn stage- en afstudeertijd. In het bijzonder ds. Meek en 
pastor Gerben Bremmer voor hun begeleiding tijdens mijn 
stage. Bedankt voor uw geloof, vertrouwen en gebeden. De 
toekomst is voor mij nog onduidelijk. Voor komende tijd 
weet ik mij nog verbonden aan de gemeente Rijnburg. Houd 
vast aan uw geloof, blijf in Hem, want zonder Hem kunt u 
niets doen (Johannes 15:5). 

In Hem verbonden, Peter van Rossum. 

Mantelzorgmiddag
Ook nu moeten we helaas weer teleurstellend nieuws 
brengen. De Mantelzorgmiddag, die we de afgelopen 
jaren met veel succes hebben georganiseerd om onze 
mantelzorgers in de gemeente een hart onder de riem 
te steken en vanuit Gods Woord te bemoedigen en te 
verwennen, kan niet doorgaan. Eigenlijk kunnen alle 
gezamenlijke activiteiten niet doorgaan, maar persoonlijk 
bezoek kan wel. En we kunnen ons voorstellen dat u het in 
deze periode als mantelzorger nog zwaarder hebt, omdat 
de ‘adempauzes’ niet doorgaan en de zorg bijna volledig 
op uw schouders terecht komt. Mocht u daarom behoefte 
hebben aan een persoonlijk gesprek, een bemoediging, 
een moment om uw hart te luchten en in geloof versterkt 
te worden, durf te vragen en neem contact op met uw 
wijkpredikant of de ouderenpastores. Wij willen naast u 
staan en er voor u zijn. Namens de Ouderenwerkgroep, Rixt 
de Graaf (06-15627249) en ds. Nico de Reus (06-40291224)

Kamp Leusden 2021
Samen Levend Stratego spelen, samen eten en met elkaar 
beleven dat God van ons houdt. Afgelopen jaar gingen we 
ondanks corona met 200 kinderen en 47 man/vrouw leiding 
gewoon op kamp. Het was een fantastische week. 

Binnenkort kunt u uw kind(eren) weer opgeven voor 
kamp Leusden. Of we dit op de normale manier in De 
Voorhof kunnen doen is onzeker, maar in ieder geval zijn 
de inschrijfavonden op dinsdag 26 en woensdag 27 januari 
van 19.00 uur tot 20.30 uur. We willen u vragen om op deze 
avonden op te geven, omdat wij dan kunnen berekenen hoe 
groot ons leidingteam moet zijn. We nemen kinderen mee 
vanaf groep 5 tot en met de brugklas.

Het kamp is van 17 tot 24 juli. Houdt u onze facebook pagina 
in de gaten voor verdere informatie. De facebookpagina is 
ook te bezoeken als u geen facebook account hebt. Zoek op 
‘Zomerkamp Rijnsburg in Leusden.’ De kosten voor het kamp 
bedragen dit jaar €170,-. Nog vragen? Mail of bel gerust.

Jaap de Mooij 06-53714712 
Barbara van der Meij 06-10050070 
zomerkamprijnsburg@gmail.com

Toegelicht

Voor meer informatie:

www.protestantsrijnsburg.nl
Voor het laatste nieuws, praktische informatie en alle 
activiteiten van de Protestantse Gemeente 
in Rijnsburg.

Ook voor het aanmelden van
onze digitale nieuwsbrief Contact

                      Nu ook op facebook!

14



Toegelicht

Is er meer?
Zin in een nieuwe uitdaging? Ben je of ken je iemand die 
Jezus niet kent? Zit je met allerlei (levens) vragen? Is jouw 
geloofsleven op een laag pitje geraakt en kan je wel een 
BOOST gebruiken of ben je gewoon nieuwsgierig en wil je 
een keer komen kijken?

Kom vrijblijvend naar de 
Alpha cursus Rijnsburg. Alpha 
is laagdrempelig, gezellig, 
ontmoeten, vragen, ideeën 
uitwisselen en respect voor 
elkaar.
Alpha bestaat uit circa tien 
avonden en één weekend en 
het is helemaal GRATIS!

In verband met corona is het 
nog niet helemaal zeker of 
we fysiek bij elkaar kunnen 
komen en kunnen dineren 
zoals gebruikelijk. Mocht 
dit niet mogelijk zijn dan 
bieden we online de Alpha 
cursus aan. Het gaat in 
ieder geval door!

Meer informatie en opgeven kan via 
www.alpharijnsburg.nl

Maranathakerk
In de procedure tegen het verkoopproces van de 
Maranathakerk heeft het hoogste rechtscollege van de PKN 
uitspraak gedaan en het ingediende bezwaar afgewezen. 
Daarbij heeft het Generale College voor de behandeling 
van bezwaren en geschillen nogmaals benadrukt dat er 
zeer zorgvuldig is gehandeld. Tegen deze uitspraak is geen 
beroep meer mogelijk, hopelijk kan dit dossier nu definitief 
gesloten worden. De kerkenraad spreekt daarbij de hoop uit 
dat er nu aan verzoening en hereniging gewerkt kan worden 
in plaats van aan verwijdering.

Januari is de maand van de Actie Kerkbalans. Dit jaar 
vindt deze plaats van 16 tot en met  30 januari. Het 
thema is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’

Gemeente zijn kost geld en daarom doen we jaarlijks 
een beroep op u. Ook dit jaar vragen we u om uw 
bijdrage te overdenken en naar draagkracht bij te 
dragen. Zondag 17 januari liggen de enveloppen 
met de toezeggingsformulieren in de kerken. De 
enveloppen worden, net zoals bij de andere acties, 
met elkaar rondgebracht tussen maandag 18 januari 
en vrijdag 29 januari.

Wilt u het toezeggingsformulier met zorg invullen? 
We ontvangen graag het toezeggingsformulier terug! 
U kunt uw toezegging ook digitaal doorgeven. Ga 
hiervoor naar www.protestantsrijnsburg.nl en klik op 
het logo van de actie Kerkbalans.

Wilt u de Actie Kerkbalans ook in uw gebeden 
meenemen?

Het College van Kerkrentmeesters.

Actie
Kerkbalans
2021
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Willem van Egmond
Op 13 november 2020 overleed Willem van Egmond op de 
leeftijd van 87 jaar. Zijn overlijden kwam als uit het niets. Een 
aantal dagen eerder was hij geopereerd aan zijn been, nadat 
hij er maandenlang pijn aan had gehad en genezing van de 
wond uitbleef. Niets wees er echter op dat zijn aardse tent 
zou worden afgebroken. Wim was 
een familieman, een gezelschaps-
mens. Hij hechtte sterk aan harmo-
nieuze relaties en zijn kinderen zei-
den dan ook dat je met hem nooit 
ruzie zou krijgen. Ook was humor 
tekenend voor hem. Maar zoals je 
vaker ziet (en waarschijnlijk gold 
dit ook voor Wim) kan humor ook 
fungeren als een vorm van com-
pensatie voor de zorgen van het bestaan waar je mee te 
maken krijgt. In de dankdienst voor zijn leven hoorden we 
dan ook woorden van Jezus die ons toeroept niet bezorgd 
te zijn. Dat is makkelijk gezegd, denk je dan. Want wie is er 
nu zonder zorgen? Niemand toch? Daarom betekent het ook 
niet dat je geen kind ‘met’ zorgen zou mogen zijn. Je mag 
best zorgen hebben. Je hoeft echter geen kind ‘van’ zorgen 
te zijn. Want je bent kind ‘van’ God. Op dit laatste zette Wil-
lem zijn kaarten: in goede handen te zijn en zich kind van de 
hemelse Vader te weten. Met dit geloof heeft hij geleefd, 
heeft hij gewerkt, gekerkt, en liefgehad. Op 19 november 
2020 hebben wij hem begraven en in de handen van God 
gelegd. God, de Eeuwige, die nu voorgoed voor hem zorgt.

ds. Nico de Reus

Corry Johanna van der Meij-Balkenende
‘Dank U dat ik heb mogen leven, 
dank U dat ik heb mogen zijn, dank 
U dat U mij hebt gegeven: liefde, 
zonneschijn.’

Op 16 november 2020 overleed 
Corry Johanna van der Meij-Bal-
kenende op de leeftijd van 80 jaar. 
Ze werd geboren in Lisse, vlakbij 

de Keukenhof. Ze ontmoette haar grote liefde Jan van der 
Meij bij de Rabobank in Rijnsburg, waar ze werkte. Zo kwam 
ze in Rijnsburg terecht, in de Kanaalstraat, waar ze tot het 
laatst gewoond heeft. Jan was bloemenkweker, de kwekerij 
deed hij samen met zijn twee broers Bert en Arie. Het fami-
liebedrijf bevond zich aan de Sandtlaan, tussen de bedrijven 
van Bert van Klaveren en Willem de Koning in. Corry en Jan 
kregen samen drie kinderen, helaas overleed haar man al in 
1994. Ze was tot op hoge leeftijd erg actief: fietsen, wande-
len en tuinieren waren haar hobby’s. Ze was erg zorgzaam, 
ook naar vrienden en kennissen toe, die ze soms tot hun 
dood verzorgde. Corry had nog vele plannen, maar helaas 
werd ze anderhalf jaar geleden ziek. Ze overleed thuis, in het 
bijzijn van haar kinderen.

Familie van der Meij

Peter Dingeman van Walbeek
Peter overleed 21 november 2020 op 77-jarige leeftijd. Zijn 
vader had een buurtsuper in de Zeeheldenwijk (Leiden) 
waarin Peter ging werken na het vroegtijdig overlijden van 
zijn moeder. Later heeft hij de zaak overgenomen en nog een 
aantal jaren voortgezet, vervolgens werkte hij bij de Macro 
en Visser ’t Hooft. In die tijd voelden hij en zijn vrouw Ma-
rianne zich niet meer thuis bij hun Leidse kerk en kwamen 
in Rijnsburg bij de toenmalig Gere-
formeerde Petrakerk terecht. Een 
aimabele man die makkelijk met 
iedereen een praatje maakte, vaak 
de juiste woorden wist te vinden, 
een mensen-mens. Ook een rege-
laar met vaak de gedachte dat hij 
het maar het beste zélf kon doen ... 
Hij leefde sterk mee met zijn doch-
ters, hun echtgenoten en de klein-
kinderen. Met warme woorden werd hij door hen herdacht 
in de dienst op 28 november. Begin oktober werd de diag-
nose corona gesteld. Kort daarop bleek ook Marianne be-
smet. Ziekenhuisopname volgde, eerst in Leiden later Leeu-
warden. Herstel leek te volgen, maar het bleek voor hem van 
korte duur, opnieuw werd hij opgenomen. Het verslechterde 
en tot groot verdriet overleed Peter. 54 jaar mochten ze man 

In memoriam
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en vrouw zijn. We lazen uit Psalm 103: Zo liefdevol als een 
vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie 
Hem vrezen. Daarmee werd hij in zijn liefde geëerd en moch-
ten we tegelijk in en boven het verdriet wijzen naar de al-
lesdragende en allesomvattende liefde van de HEER, onze 
God. ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen … aanhoudend 
Licht dat overwint.’

ds. Pieter van der Ende

Betje de Mooij-de Koning
Op 29 november 2020 is na een kort ziekbed thuis ontsla-
pen in haar Heer Betje de Mooij-de Koning op de leeftijd 
van 88 jaar. Zij was sinds 1996 de weduwe van Daniël de 
Mooij en woonde in de Abdijlaan. Betje werd geboren op de 
Voorhouterweg en kreeg al jong verkering met haar buur-
jongen Daniël. Toen ze trouwden 
hebben ze eerst bij haar ouders in-
gewoond. Ze leefden van de kwe-
kerij aan de Vinkenweg. Er werd 
daar zelfs een huis gebouwd, maar 
Betje kon daar niet aarden. Het 
huis en de kwekerij werden ver-
kocht en ze verhuisden naar het 
Noordeinde. Dit werd haar thuis, 
haar ‘paleis Noordeinde’ waar ze 
graag was, haar huishouden deed, 
voor iedereen zorgde en lekker kookte. Zeven jaar geleden is 
ze verhuisd naar de Abdijlaan, omdat ze wat vergeetachtig 
werd. Hier heeft ze met hulp van haar zoons Jan en Daan 
tot het laatst toe kunnen wonen. Tijdens de dankdienst voor 
haar leven stond Psalm 138 centraal en is haar lijflied ge-
zongen: ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des 
Heren hand.’ In deze Psalm looft David de Here, omdat Hij 
hem antwoordde. David werd bemoedigd doordat de Here 
hem kracht gaf om door te gaan. Profetisch gezien mocht 
David vooruit kijken naar de komst van de Here Jezus die als 
Koning eeuwig zal regeren. Wie zijn hart geeft aan Jezus zal 
van Hem eeuwig leven ontvangen. In het Vaderhuis is Betje 
thuisgekomen en mag zij zingen: ‘Heer nu zie ik al uw luister, 
nu ik in uw hemel ben.’ 

pastor Rixt de Graaf- de Boer

Jan Albertus van Delft
Op 8 december 2020 overleed in 86-jarige leeftijd Jan van 
Delft, echtgenoot van Jans van Delft-van Iterson. Beiden 
woonden op dat moment in Vlietstede. Tot voor kort be-
zocht Jan zijn vrouw daar van huis uit. Vanwege zijn eigen 
ziekte kwam hij in het hospice terecht in Vlietstede. Daar 
ontving hij de zorg die door zijn kinderen niet meer was 
op te brengen en kon hij zijn vrouw dagelijks bezoeken. De 
dankdienst vond plaats op zater-
dag 12 december vanuit de Grote 
Kerk. Het gebedshuis waar Jan in 
betere tijden iedere zondag was te 
vinden, naast zijn broer Martien. 
Hij was een trouw en meelevend 
gemeentelid. En een zorgzame, be-
trokken vader en echtgenoot. Een 
Rijnsburger in hart en nieren. In de 
dienst stond de trouwtekst van Jan 
en Jans centraal, Filippenzen 4:4-9. Uit deze tekst kwamen 
de vier wieken van een molen naar voren: vriendelijkheid, 
onbezorgdheid, dankbaarheid en vrede. Niet als aangebo-
ren of aangeleerde kwaliteit van mensen, maar ontvangen in 
verbondenheid met de Here Jezus Christus. De Heilige Geest 
brengt de wieken in beweging. In die verbondenheid is het 
mogelijk om blijdschap te ervaren, ondanks moeilijke om-
standigheden. Zoals die er vandaag zijn in de wereld, maar 
ook waren in het leven van Jan. Hij vertrouwde op zijn Heer 
en Heiland. Een dag voor zijn overlijden bezocht ik hem nog 
in De Vlietstede. Tijdens dat laatste contact sprak hij nog-
maals uit geen angst te voelen voor de dood, omdat hij wist 
waar hij heen ging: daar wordt het mooiste kerstfeest ge-
vierd.

ds. Iwan de Graaf

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

17



Zondag 10 januari
Thema: Amos 5

Zondag 17 januari
Thema: Amos 6

Zondag 24 januari
Geen studiedienst in verband met een Stilleven viering.

Zondag 31 januari
Thema: Amos 7

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

Thema’s Studiediensten

Zondag 10 januari - Alpha dienst
Thema: Beelden van geloof / gelovigen: 
‘Volgen als een schaap’

Zondag 17 januari
Thema: Beelden van geloof / gelovigen: 
‘Scherpzinnig als een slang en onschuldig als een duif’

Zondag 24 januari
Thema: Beelden van geloof / gelovigen:
‘Leven als overwinnaars’

Zondag 31 januari
Thema: Lessen van leiders: ‘
Do’s and don’ts die we leren van Samuel’

Thema’s Boeketdiensten

Vrijdag 8 januari
De Vlietstede
19.00 uur pastor R. de Graaf-de Boer - 
 Weeksluiting

Zondag 10 januari
Grote Kerk
09.30 uur ds. D. Verboom, Rijnsburg
17.00 uur ds. H.Z. Klink, Marken
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. van der Ende en Ineke Siezenga
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. P.J. van der Ende  - Alpha dienst
 m.m.v. Gerben van Delft

Vrijdag 15 januari
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 17 januari
Grote Kerk
09.30 uur ds. P. Rozeboom
17.00 uur ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
09.30 uur ds. A. Haasnoot en Wendy van Egmond
Immanuëlkerk
10.00 uur prop. G.M. Bijkerk, Moordrecht
17.00 uur ds. A. Haasnoot en Peter Ravensbergen
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 22 januari
De Vlietstede
19.00 uur ds. A. Haasnoot - Weeksluiting

Zondag 24 januari
Grote Kerk
09.30 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur ds. A.B. Vroomans - Stilleven viering

Kerkdiensten

B

O

B

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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De Voorhof
09.30 uur ds. J.G. van der Windt, Katwijk aan Zee
 en Bep Zuyderduyn
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
17.00 uur ds T. Koster, Nieuw Vennep en
 Karin Nijgh - m.m.v. Paul van Hoek

Vrijdag 29 januari
De Vlietstede
19.00 uur ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

Zondag 31 januari
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. H.M. Habekotté, Maasdijk
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. van der Ende en Frits van Tol
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. A. Haasnoot
17.00 uur ds. P. Rozeboom en Jan Zwaan - 
 m.m.v. John Haasnoot

Vrijdag 5 februari
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - 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

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: Albert 
Heus, ds. Pieter van der Ende, Saskia Westra, ds. Nico 
de Reus, Conny Verhoef, Cees de Mooij en Peter van 
Rossum.

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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Aan het begin van dit jaar,
willen wij U vragen , 
of U met ons mee wilt,

dan durven wij het te wagen.

We weten niet wat er komen gaat, 
maar één ding mogen we weten ,

met U durven wij de toekomst aan ,
U gaat mee en zal ons nooit vergeten.

Auteur Janneke Troost

Aan het begin
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