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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: ds. P. Rozeboom, Brouwerstraat 45A, 
2231 HN Rijnsburg, Tel. 071-7851350.
E-mail: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl

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

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: ds. T.H. Hibma, Alhambralaan 14,
1064 NW Amsterdam. Tel. 06 24981144.
E-mail: hibmveen@xs4all.nl
(werkdagen: dinsdag, woensdag; niet op donderdag.)

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

Wijkraad: Gerard 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

David moest vluchten uit Armenië om twee jaar later herenigd te zijn met zijn gezin:

‘We hebben steeds op God vertrouwd en 
wisten daardoor dat het goed zou komen.’

‘De Stem’ in Haarlem
AZC Rijswijk

AZC Katwijk
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De Republiek Armenië, een land waar de meesten 
van ons nog nooit zijn geweest. Het is een berg-
achtig land in de Zuidelijke Kaukasus. Velen van 
u kennen Armenië mogelijk door de berg Ararat, 
waarvan wordt gedacht dat de Ark van Noach hier-
op vastliep. Geografisch gezien behoort Armenië 
tot Azië; cultureel en historisch gezien behorend 
tot Europa, hoewel Rusland daar zijn bedenkingen 
over heeft. Een land dat David, en later ook zijn ge-
zin, met pijn in het hart heeft verlaten. Om volgens 
eigen zeggen in een warm bad in Rijnsburg terecht 
te komen.

David, Karina en hun twee dochters Monica en Milena wo-
nen sinds een goed jaar in Rijnsburg. Ik word uiterst gastvrij 
ontvangen in hun gezellige huiskamer. Uiteraard op gepaste 
afstand en zonder elkaar de hand te schudden. De hartelijk-
heid is er niet minder om. Tijdens het gesprek merk ik dat 
vooral Karina emotioneel wordt als we het over Armenië 
hebben. Je zal ook maar op stel en sprong weg moeten uit 
het land waar je geboren en getogen bent. Alles achter je 
laten, David moest zelfs zijn vrouw en dochters achterlaten. 
Hij moest vluchten.

Hoe was jullie leven in Armenië?
David: ‘We hadden een goed leven in Armenië, met beiden 
een goede baan. Tot op het moment dat een onhoudbare si-
tuatie zich voordeed. Op advies van familie en vrienden ben 
ik gevlucht. Er was onvoldoende geld om met het hele ge-
zin te vluchten, tot ons grote verdriet moesten wij afscheid 
nemen van elkaar. Mijn vrouw Karina heeft twee jaar niet 
geweten waar ik verbleef, dit is ontzettend zwaar geweest 
voor haar en onze dochters.’

Na enkele omzwervingen is David in Haarlem terecht geko-
men. Hij is daar opgevangen door zeer liefdevolle en betrok-
ken mensen van de stichting ‘Stem in de stad’. Dit gaat uit 
van een kerkgemeenschap. David: ‘Veel mensen hebben 
toen voor mij en mijn familie gebeden. Dat heeft veel in-
druk op mij gemaakt. Als tegenprestatie maakte ik de kerk 
schoon en verkocht ik Straatjournaal. Heel bijzonder is dat ik 
met mensen die kranten bij mij kochten nog steeds contact 

heb. Ze komen langs en sturen kaarten. Door Gods genade 
en trouw, zo zie ik dat, hoorde ik tijdens het verkopen van 
de straatkrant een vrouw Armeens spreken aan de telefoon. 
Ik heb haar aangesproken en we zijn met elkaar in contact 
gekomen. Zij heeft mij bijvoorbeeld geholpen als er iets ver-
taald moest worden. Toen ik vernam dat zij naar Armenië op 
vakantie zou gaan, heeft zij daar op mijn verzoek mijn vrouw 
en kinderen opgezocht. Zij gaf mijn vrouw mijn adres in Ne-
derland. Eindelijk, na twee jaar, hadden wij weer contact 
met elkaar en was het voor Karina en de kinderen mogelijk 
om naar mij toe te komen.’

Karina: ‘Inmiddels hebben we, sinds we onze verblijfsver-
gunning hebben, weer contact met onze familie in Armenië. 
David kan er niet naar toe, de kinderen en ik zouden wel 
kunnen gaan.’

Hoe is jullie leven nu in Nederland? 
David: ‘In het begin was het voor ons erg lastig. Omdat ik 
illegaal in Nederland verbleef moest mijn vrouw alleen met 
onze dochters naar Ter Apel om asiel aan te vragen. Zij kwa-
men in Leersum in een asielzoekerscentrum (azc) terecht. Ik 
mocht hen daar alleen overdag bezoeken. Op een gegeven 
moment moest mijn vrouw geopereerd worden en mocht ik 
een week blijven om haar en de kinderen te helpen. Omdat 
ze nogmaals geopereerd werd bleef ik tien dagen. Dit was 
tegen de regels, als straf mocht ik daardoor een jaar lang 
niet meer op bezoek komen.

Uiteindelijk zijn we als gezin in het azc Katwijk terecht geko-
men. Hier leefden we met z’n vieren in één kamer, waar we 
moesten wonen, slapen, eten en waar onze dochters hun 
huiswerk moesten maken. Omdat het azc Katwijk in moest 
krimpen, moesten wij verhuizen naar een azc in Rijswijk. Na 
drie maanden moesten wij weer terug naar Katwijk. Onze 
procedure was gewijzigd.’

Karina: ‘In het azc Katwijk ging Monica naar de meidenclub, 
Milena naar de kinderclub, en ik deed graag mee aan bij-
belstudies. Al deze activiteiten werden georganiseerd door 
IWAK. Wij verblijven nu allemaal legaal in Nederland. We 
hebben steeds op God vertrouwd en wisten daardoor dat 
het goed zou komen. We hebben aardige mensen ontmoet, 
zoals de familie Borsboom, onze eerste Rijnsburgse vrien-
den. We wonen in een leuk huis in een rustige buurt. Rijns-
burg is een mooi dorp. We zijn heel blij dat we hier mogen 
wonen, hier hebben we echt geluk mee gehad. Er komen 
maar weinig mensen voor in aanmerking.’

Uitgelicht

‘We hebben echt geluk gehad dat we 
hier kunnen wonen.’
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Uitgelicht

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de Armeense 
cultuur en de Nederlandse cultuur?
David: ‘In Nederland worden de regels nageleefd. Bijvoor-
beeld dat men stopt voor een rood verkeerslicht. Voor onze 
kinderen is dat fijn, Nederland is een veilig land. In Armenië 
houdt men zich niet aan de regels. In Armenië hoef je daar-
entegen geen afspraak te maken om op visite te komen. Ie-
dereen is altijd welkom en kan altijd mee eten. Er wordt ook 
nooit geklaagd over geluidsoverlast.’

Karina: ‘In Armenië wordt alles met de auto gedaan, ik heb 
hier pas leren fietsen. De (jongste) zoon en zijn gezin blijven 
altijd bij zijn ouders om voor hen te zorgen. Dat is in Neder-
land gelukkig anders. Wat nog een groot verschil is, is dat in 
Nederland de omgang tussen jongens en meiden en man-
nen en vrouwen vrijer is. In Armenië gebeurt het bijvoor-
beeld niet dat een man en een vrouw gaan samenwonen. 
Dit gebeurt pas als je getrouwd bent.’

Hoe vinden jullie de kerkdiensten in Nederland? Zijn er veel 
verschillen met die van de Armeense kerk?
David: ‘Het geloof is hetzelfde. In Armenië zijn de kerkdien-
sten wel heel anders. In Nederland wordt tijdens een dienst 
gezongen en met elkaar gebeden, dat wordt in Armenië niet 
gedaan. Hier in Nederland heb ik God en Jezus echt leren 
kennen. We voelden ons zeer welkom in de ochtenddien-
sten en de boeketdiensten. Helaas is het nu vanwege corona 
niet mogelijk die diensten te bezoeken. Tijdens de dienst la-
zen we mee uit onze eigen Armeense Bijbel. Karina en ik 
spreken Nederlands, maar lezen en schrijven vinden wij nog 
moeilijk.

Karina: ‘De kern van het Evangelie is voor ons het verlos-
sende werk van Jezus Christus. In de veertigdagentijd vasten 
wij door geen vlees te eten, dit is een traditie in Armenië. 
Pasen is voor ons een belangrijk feest, net als Kerst dat in 
Armenië op 6 januari wordt gevierd.’

Sinds het jaar 301 is het Christendom de staatsgodsdienst 
van Armenië met de Armeens Apostolische Kerk als staats-
kerk. Cultuur en religie zijn daardoor heel nauw met elkaar 
verbonden. Karina ziet op Facebook dat veel mensen in 
Armenië met het geloof bezig zijn. Vroeger schaamde men 
zich ervoor om het geloof openlijk te belijden, tegenwoor-
dig juist niet meer. 

Je hele hebben en houden verlaten vanwege een onleefbare 
situatie in het land waar je bent geboren en getogen is ver-
schrikkelijk. Hoe hebben jullie in deze intense periode God 
mogen ervaren? Wie is Hij voor jullie?
Karina: ‘In de twee jaar dat we gescheiden van elkaar waren 
door de vlucht van David ervaarden wij juist heel sterk de 
trouw van God. Wij wisten gewoon dat het goed zou komen, 
dit heb ik ook altijd heel sterk gevoeld. Heel veel mensen 
en wijzelf hebben hiervoor gebeden. God is alles voor ons.’

Hoe zien jullie de toekomst?
David: ‘We zijn nu bezig met de inburgeringscursus. Als we 
genationaliseerd zijn, wil ik mijn vracht- en busrijbewijs ha-
len en werk gaan zoeken, bijvoorbeeld als buschauffeur, 
schilder of timmerman. Als vrijwilliger verricht ik werkzaam-
heden op de elektronica-afdeling bij de kringloopwinkel van 
Dorcas. Helaas is dat momenteel wegens corona niet mo-
gelijk.’

Karina: ‘Ik was in Armenië leerkracht en wil graag een oplei-
ding in de kinderopvang gaan doen. Onze oudste dochter is 
bezig met de mbo-opleiding Toerisme en ze wil daarna naar 
het hbo. Onze jongste dochter zit op het voortgezet onder-
wijs en heeft het profiel economie.’

Wat zijn jullie hobby’s? 
David: ‘Karina kookt en bakt graag, daarnaast leest ze graag 
in haar Armeense Bijbel en houdt ze van wandelen, net als 
ik. Verder vind ik schilderen en klussen leuk om te doen. 
Onze dochters zijn met school bezig, vanwege corona liggen 
andere zaken stil. Monica heeft onlangs een Nederlandse 
Bijbel gekocht en leest uit een dagboekje.’

Meer informatie over de stichting ‘Stem in de stad’:
https://www.stemindestad.nl/over-stem-in-de-stad/
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Passie en dromen …
Mensen die mij kennen weten dat ik enorm van zingen hou (soms tot vervelens toe van mijn gezinsleden). 
Als voorzitter van het prachtige koor Voice of Joy en lid van de Praiseband is dat dus terug te zien in mijn 
vrijetijdsbesteding. 

En dan is het laatste jaar in dat opzicht best lastig geweest. Beknot worden in het uitvoeren van iets waar mijn 
passie ligt, voelt alsof er iets van mijzelf ontbreekt. Mensen vragen wel eens; waarom vind je zingen zo leuk en 
wat zing je het liefste? Zingen is ontladen, door woorden en melodie kan je de hemel raken en mét elkaar zingen 
is geweldig. Samen iets instuderen, oefenen, nog eens oefenen met behulp van een dirigent, muzikanten en uit-
eindelijk iets moois kunnen opvoeren zodat anderen kunnen meegenieten. Zodat anderen ook diezelfde bezieling 
kunnen voelen, de woorden en melodie kunnen ervaren …

En dat brengt me bij onze Protestantse Gemeente Rijnsburg. In onze gemeente wordt normaliter veel gezongen. 
En daarin vind je een grote veelkleurigheid. Psalmen en gezangen, opwekkingsliederen, Taizé, veel verschillende 
genres waarin ik de afwisseling erg kan waarderen. Ik eet ook niet elke dag aardappelen … Maar mag en kan een 
andere veelkleurigheid, die er zeker is in onze gemeente, ook steeds meer zichtbaar worden? Het is mooi om te 
zien dat diverse onderwerpen waarin deze veelkleurigheid zichtbaar is (dopen, avondmaal, opdragen van kinderen 
maar ook hoe inclusief zijn we als PGR naar mensen die een andere geaardheid hebben) steeds meer besproken 
worden.

Kunnen we als gemeente, net als in een groot koor, oefenen in luisteren naar elkaar, elkaar de ruimte geven om die tonen te laten 
horen die ook kleur geven aan het geheel? Onder bezieling van De Grote Dirigent die ons meeneemt in het instuderen van de grote 
finale … En tijdens dat instuderen kan je al zoveel moois ervaren. Maar het vergt oefening, volharding, trouw en bovenal een enorme 
grote dosis liefde.  En dan vallen mijn dromen en mijn passie ineens samen in het volgende lied van Sytze de Vries:

Lichtvoetig

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

Arianne den Haan-van Klaveren

Vrijwilligers gezocht voor woonlocatie Evertsenstraat 132 (Smitshof)
Op Woonlocatie Evertsenstraat 132 wonen 17 cliënten die naar dagbesteding gaan, werken of deelnemen aan de soos. Voor 
enkele mensen zoeken wij nog vrijwilligers. Door corona zijn we wat beperkt maar we hopen over een paar maanden weer te 
kunnen genieten van uitstapjes. Voor een dame op leeftijd zoeken wij een muziekliefhebber die haar een keer per week kan 
begeleiden op het orgel. Mevrouw kan zelf leuk spelen, maar zou het leuk 
vinden als iemand haar helpt om iets nieuws te leren of gewoon te luisteren. 
Kan eventueel ook tegen vergoeding.

Voor een paar dames zoeken wij vrijwilligers die iedere week of om de 
week gaan wandelen, een stukje fietsen op de elektrische duofiets, even 
naar de winkels of een tuincentrum. Bij slecht weer gezellig koffiedrinken, 
praatje maken of iets bakken. Wij kijken uit naar uw reactie. U kunt contact 
opnemen met:

Ant van der Plas 
Telefoon: 0714057700 / 0622453934
Email: Ant.van.der.Plas@gemiva-svg.nl
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Het Licht op...

Onze sacramenten Doop en Avondmaal, behoren tot de kern van ons christelijk geloof. Ze maken het 
heil van God zichtbaar voor de mensen. Sterker nog: ze, met een ouderwets woord, bemiddelen het heil. 
God werkt door Doop en Avondmaal. Ze herscheppen ons, maken ons nieuw, schenken ons eenheid met 
Christus! Dat slokje wijn en stukje brood, het maakt ons één met elkaar en Hem.

Maar hoe is de traditie rondom het Avondmaal tot stand gekomen? Wat is de achtergrond voor onze wijze van vieren?
De eerste christenen kwamen wekelijks bij elkaar op de zondagavond. Ze werkten zeven dagen in de week en kwamen dan bij 
elkaar met die joodse broeder die op zaterdag de Sabbat had gevierd (het vrij hebben op de Sabbat was een uitzondering voor 
uitsluitend Joden). Na het werk werd er dan met elkaar gegeten. Het Avondmaal bracht eenheid met Christus en met elkaar 
en dus ook verzoening en vergeving. Het was (en is) een voorsmaak van het Koninkrijk van God. Dit waren gezinsmaaltijden 
met meerdere gangen rondom een centrale tafel. Er was ook altijd iemand, vaak de eigenaar van het huis, die toezicht hield 
op de Maaltijd (en bepaalde tot in hoeverre de wijn met water verdund mocht worden), een zogenaamde huismeester. Van 
begin af aan waren dit ook diaconale Maaltijden. Voor een aantal was het de enige degelijke Maaltijd van de hele week. De 
Maaltijd bestond uit wat vlees, af ten toe een visje, brood en wijn, fruit en zout (zout was toen een zelfstandige voedselgroep), 
granen, bessen en noten. Wellicht wat kruiden om het geheel op smaak te brengen. Het brood functioneerde als servies en als 
zelfstandig onderdeel van de Maaltijd. Als Jezus zegt: ‘Eet dit is mijn lichaam’, dan hebben Zijn leerlingen brood in handen met 
vlees erop. Het klinkt heel onplechtig maar voor het beeld: het valt te vergelijken met een broodje shoarma.

Naarmate de tijd vorderde kreeg de Maaltijd meer een ritueel karakter. Dit kwam doordat men ook vieringen in de ochtend 
ging houden voorafgaande aan de werkdag. Als hoofdonderdelen bleven dat slokje wijn en stukje brood. Dit bleef men een 
Avondmaal noemen. Onze wijze van vieren is hiervan afgeleid. Een geconcentreerde en geritualiseerde vorm van hoe het 
Avondmaal in oorsprong gevierd werd. Het was ondenkbaar in de vroege kerk dat je een christelijke bijeenkomst had zonder 
Maaltijd. 

Historisch is het zo gegroeid dat het Avondmaal meer en meer iets werd voor een klein groepje belijdende leden binnen 
de kerk. Uiteindelijk kwam het zo ver dat het voldoende was dat de priester de communie tot zich nam en dit gold als 
deelname aan het lichaam van Christus voor de gemeente als geheel. Als protestanten hebben we hier weer meer een 
gemeenschapsmaaltijd van gemaakt. 

De verschillen met de joodse Pesachmaaltijd zijn groot. Het Avondmaal vond wekelijks plaats (de Pesachmaaltijd jaarlijks), het 
is een Maaltijd van de gemeenschap als geheel. Het Avondmaal maakt ons één met elkaar en met Christus. En het Avondmaal 
heeft een sterk diaconaal karakter. De Pesachmaaltijd draait vooral om het herdenken van de tijd in Egypte en de bevrijding 
uit Egypte.  Toen voor de eerste christenen en nu voor ons was en is het Avondmaal het vieren van de opstanding van Christus.

ds. Arnold Vroomans

De historische achtergrond 
van de Maaltijd
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In de spotlights

Dick de Jong in de spotlights
In deze rubriek zetten we mensen ‘in de spotlights’ die achter de schermen van onze kerk belangrijk werk 
verrichten. In elk nummer komt iemand 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 zijn of haar persoonlijke geloofsleven. In dit nummer 
Dick de Jong.

Wat is jouw functie binnen de kerk?
Kort na de fusie ben ik door de kerkenraad aangesteld als 
preekvoorziener. Mijn taak is ervoor te zorgen dat er een 
gastpredikant voorgaat als onze eigen predikanten wegens 
vrijaf, ziekte of vakantie niet beschikbaar zijn. Ik doe dat voor 
al onze diensten met uitzondering van de boeketdiensten. 
Als er geen vacatures zijn gaat het om ongeveer vijfentwintig 
diensten per jaar. Het preekrooster voor het volgende jaar 
wordt in december vastgesteld. Alle diensten waarin onze 
eigen predikanten voorgaan zijn dan al door Aat Wim Maat 
ingevuld. Vanaf dat moment kan ik aan de slag. Omdat er 
dit jaar eerst een vacature is (ds. Meek) en later twee (ds. 
Haasnoot), heb je het over ongeveer 150 diensten, waarvoor 
ik een gastpredikant moet zoeken.

Een ongeschreven regel is dat de preekvoorzieners op 
2 januari de telefoon pakken en gaan bellen om de lege 
plaatsen in te vullen. Het lukt je natuurlijk nooit om direct 
alle predikanten vast te leggen. Maar als je er niet snel bij 
bent, kan je net die predikant mislopen, die je zo graag 
wilt. Daarnaast zijn er twee websites waarop predikanten 
zelf kunnen aangeven wanneer zij beschikbaar zijn. Ik ken 
natuurlijk niet alle gastpredikanten. Maar omdat ik zoek naar 
predikanten die goed bij onze gemeente passen, beluister of 
bekijk ik via Kerkdienstgemist eerst elke predikant voordat ik 
hem of haar benader.

Doe je het alleen of samen met anderen?
Het kiezen en bellen van de predikanten doe ik alleen, maar 
je bent natuurlijk wel onderdeel van een team. Zo heb ik 
veel contact met Aat Wim Maat en met Mettha van der Spijk 
van het Kerkelijk Bureau die het ingevulde rooster verder 
verspreidt. Ook gemeenteleden kunnen namen noemen 
van predikanten die zij graag wel eens in Rijnsburg willen 
horen.

Wat is het belangrijkste doel?
Zoals gezegd is mijn taak kortweg, dat ik ervoor moet zorgen 
dat er een predikant op de kansel staat als onze eigen 
predikanten niet beschikbaar zijn. Het ingevulde rooster is 
ook weer een belangrijke input voor bijvoorbeeld kosters, 
organisten, combo’s en dienstleiders. Zij weten dan met wie 
zij contact kunnen opnemen voor het verder regelen van de 
dienst.

Heeft dit werk jouw geloofsleven verrijkt?
Dat durf ik niet direct te stellen. Wel ben je door deze taak 
veel met God en zijn gemeente bezig. En dat verrijkt mij wel 
en houdt mij in de buurt van de kudde.

Waarin ben je teleurgesteld?
Gelukkig heb ik geen echte dompers ondervonden. Vorig 
jaar moest het rooster vanwege corona verschillende keren 
worden gewijzigd. Daar zit je niet op te wachten. Maar als 
je het ziet als een uitdaging, dan valt ook dat wel weer mee.

Kan je anderen aanraden ook vrijwilligerswerk te doen?
Jazeker. Niet voor niets worden vrijwilligers wel het cement 
van de samenleving genoemd. En dat geldt zeker ook voor 
de kerk. Als je zo je talenten deelt word je er alleen maar 
rijker van.

Wie is Dick de Jong?
Naam: Dick de Jong
Leeftijd: 71 jaar
Getrouwd met: Corry van Egmond
Vader van: Twee zoons en een dochter 
Opa van: Vier kleinzoons
Beroep: Gepensioneerd; voorheen directeur van 

een vastgoedbedrijf
Functie binnen de kerk: Preekvoorziener
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Zendingscommissie

Begin april staat de jaarlijkse actie van de zending gepland. In de huidige situatie kunnen de enveloppen met 
acceptgiro’s helaas niet door de gemeenteleden vanuit de kerken worden meegenomen en rondgebracht. 
Daarom doen wij een oproep. Wilt u meehelpen om een of meerdere stapeltjes enveloppen te bezorgen 
binnen Rijnsburg? U helpt ons hier enorm mee en haalt meteen een frisse neus in uw eigen buurt. Voor 
aanmelden en/of meer informatie: kb@pknrijnsburg.nl  of 071-2035013.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Bij deze zouden we als Zendingscommissie graag terugblikken op een aantal van de 20 projecten die we in 2020 dankzij uw 
bijdragen bij de acceptgiro-actie of de zendingscollectes konden ondersteunen! Als gemeente hebben we een samenwerking 
met Kerk in Actie en GZB voor de selectie van geschikte projecten maar zijn er ook projecten en organisaties die we naast deze 
projecten ondersteunen.

Justo Mwale Universiteit - Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking 
is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, 
vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen 
theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede 
heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen 
en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: op dit 
moment zijn dat Thijs en Marike Blok. Kerk in Actie draagt bij aan de beurzen van 25 
theologiestudenten.

Bijbelverspreiding in China
In China groeit de kerk sinds 1987 met 10% per jaar! Via Kerk in Actie ondersteunen we deze groeiende kerk. Dit bijvoorbeeld 
door de organisatie van alfabetiseringsprogramma’s, Bijbels voor de jeugd, toerusting voor jeugdleiders en ouders of met 
bijbelstudieboeken voor voorgangers.

Kerkversterking in Bangladesh
Christenen die moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, 
maar ondervinden ook weerstand en voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e Church 
ondersteunt daarom bij het opbouwen en vormen van eigen gemeenten. Inmiddels heeft de organisatie zo’n 5.000 leden die 
bij elkaar komen in zo’n 100 huisgemeenten en 15 kerkgebouwen. Via Kerk in Actie ondersteunen we deze organisatie.

Trans World Radio (TWR)
De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat 
levens blijvend veranderd worden, is de missie van TWR. Overal komen de programma’s 
binnen: bij mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord, in gesloten landen en in 
oorlogsgebieden. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. In 2020 is de naam van Trans 
World Radio overigens definitief gewijzigd in TWR omdat er veel meer gebeurt dan het 
radiowerk.

Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe vierde in 2020 het 50-jarig bestaan van de Nederlandse organisatie. Afgelopen 
jaar heeft Wycliffe het project 20/25 gelanceerd. Het doel is om in de komende vijf jaar 

vijftig nieuwe vertaalprojecten te starten. Als Zendingscommissie dragen we hier graag een steentje aan bij. Overigens was 
eind 2019 de Bijbel, of een deel daarvan, beschikbaar in 3.384 verschillende talen.

Interesse in het Zendingswerk?
Onze zendingscommissie bestaat uit 6 leden en vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Geïnteresseerd geraakt in ons werk en zou 
u graag een avond mee vergaderen, laat het ons weten via email: a_flzn_vletter@hotmail.com, nieuwe leden zijn van harte 
welkom!

Bericht van de Zendingscommissie 
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Kerkgebouwen

Kerkgebouw voor de toekomst
Eind 2020 heeft de kerkenraad het Programma van Suggesties en Wensen voor de gebouwen goedgekeurd. 
Dit Programma is geschreven door de Werkgroep Kerk voor de Toekomst. Aanleiding was de vraag van de 
kerkenraad te inventariseren in de gemeente en de geledingen hoe de gemeente er in 2030 uit zal zien en 
wat dit betekent voor de gebouwen. Het programma bevat de ambitie voor de gemeente anno 2030, met 
kansen om daar te komen en uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden. Dit beeld van de 
gemeente bepaalt welke suggesties en wensen er zijn voor de gebouwen.

De conclusie is, dat de gebouwen multifunctioneel moeten zijn. Er is ruimte voor pastorale activiteiten, ontmoeting, toerusting, 
vergaderingen, muziek, kerkelijk bureau, activiteiten voor kinderen en jongeren en voor maatschappelijke organisaties 
waarmee we samenwerken. De inrichting is flexibel, ruimtes zijn geschikt te maken voor kleine en grote groepen en voor 
de vele activiteiten. De uitstraling is gastvrij. De gebouwen nodigen uit tot ontmoeting. Met de totstandkoming van het 
Programma is de eerste fase uitgevoerd.

De vijf vragen, die er nu liggen, zijn:
1. Hoe kunnen onze kerkgebouwen worden ingericht?
2. Welke ervaringen zijn er in andere gemeenten?
3. Welke gebouwenscenario’s zijn er? Een grote verbouwing van de  
 Immanuëlkerk? Of gaan we toewerken naar een nieuw gebouw?  
 Wat betekent dit voor de andere gebouwen? Of gaan we vooral  
 gebruik maken van faciliteiten in de wijken?
4. Wat is er nodig aan inzet van gemeenteleden om handen en voe-
 ten te geven aan de openstelling en het gebruik van de gebouwen?
5. Wat is er nodig om te zorgen voor een cultuur, waarin het gebruik van de gebouwen leidend is en niet het gebouw?

Het zijn complexe en taaie vragen. Wat is wijsheid? Daarom is gekozen voor een aanpak, waarin steeds kleine stappen worden 
gemaakt. Er volgen nog 3 fasen:
•  Fase 2: ontwikkeling van bouwschetsen;
•  Fase 3: uitwerking van de diverse gebouwenscenario´s;
•  Fase 4: uitbrengen advies aan de gemeente en de kerkenraad en opdracht tot aanbesteding van de bouw.
 
Op 18 februari 2021 heeft de Kleine Kerkenraad groen licht gegeven voor het plan en worden voorbereidingen getroffen om 
fase 2 op te starten. Voor deze fase wordt een kleine werkgroep geformeerd met een lid van het College van Kerkrentmeesters, 
een lid van de Taakgroep Erediensten, een jongere, een ouder gemeentelid en een vertegenwoordiger van de referentiegroep 
(de groep die ervaringen bij andere gemeenten verzamelt). De opdracht is, met het Programma van Suggesties en Wensen 
als vertrekpunt:
a)  Schetsen te maken van de herinrichting van de Immanuëlkerk.
b)  Schetsen te maken van een fictief kerkgebouw.

De werkgroep legt (tussen)resultaten voor aan een klankbordgroep, die 
reageert op de ideeën en waar mogelijk verrijkt. Deze groep bestaat uit 
enkele leden van de voormalige werkgroep, de referentiegroep, leden van 
het College van Kerkrentmeesters, vijf oudere en vijf jongere gemeenteleden, 
per taakgroep een vertegenwoordiger, een predikant, de beleidsouderling en 
een vertegenwoordiger van de Commissie Duurzaam. Zodra resultaten zijn 
te melden, zal de gemeente worden geïnformeerd. Om van start te kunnen 
gaan moeten de werkgroep en de klankbordgroep worden geformeerd. We 
zoeken mensen, die beschikken over ruimtelijke verbeeldingskracht en kunnen 
denken in mogelijkheden. Ook zoeken we een procesbegeleider, die ‘de kar 
trekt’, goed kan organiseren en enthousiasmeren. Zodra de werkgroep en de 
klankbordgroep zijn geformeerd en een procesbegeleider is gevonden, zal fase 
2 van start gaan.

Vragen, interesse of suggesties? Stuur een mail naar beleidsouderling@pknrijnsburg.nl.
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Weetje?!
Pasen is net geweest, nu is het wachten op Pinksteren. 

Wist jij dat tussen Pasen en Pinksteren precies 50 dagen zit? 
Deze periode noemen we Omer.

Lezen
Lucas 24: 13-35

Knutsel
Zoals je hebt kunnen lezen ontmoet Jezus twee mannen 
op weg naar Emmaüs en loopt met hen mee. Dit kun je 
zelf maken met de plaat hieronder. Kleur Jezus en de 
twee mannen in en knip ze uit. Plak hier vervolgens een 
ijs- of lollystokje achter. Kleur dan de weg in . Zoals je 
ziet loopt er op de weg een horizontale streep. Laat papa 
of mama de lijn doorsnijden met een scherp mesje. Je 
kunt nu het lollystokje door de opening doen en Jezus en 
de mannen over de weg laten lopen.
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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 Larissa Kroon 
geïnterviewd, zij is 20 jaar oud 
en derdejaars student Creative 
Marketing & sales

Interview

WhatsApp gesprek met 
Larissa Kroon

Redactie Licht
Waar zou je graag beter in willen worden?

Ik zou graag beter willen worden in het geven en 
ontvangen van complimenten! Ik houd niet echt 
van het krijgen van complimenten, terwijl het juist 
goed bedoeld is.         Ik zie en merk dat het geven 
van een compliment iemands dag een beetje 
beter maakt.

Geboren op 12 januari 2021

Jolie van der Vijver 
dochter van 

Robert van der Vijver en Lisa van Delft

Geboren op 31 januari 2021

Noëlle Helena Sophia van Rijn
dochter van 

Tim van Rijn en Esther van Rijn-Borsboom

Geboren op 6 februari 2021

Noa van Iterson
dochter van 

Björn van Iterson en 
Nicole van Iterson-van Starkenburg

zusje van Zoë

Geboren op 13 februari 2021

Anne Florence van der Vijver
dochter van 

Richard van der Vijver en
Stephanie van der Vijver-van den Eijkel

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

Ik denk een dolfijn en tijger. Een dolfijn omdat ik 
nieuwsgierig en vrolijk ben. Ik hou van plezier en 
van zwemmen         en ben altijd op zoek naar iets 
nieuws. Maar ook een tijger, avontuurlijk, een 
doorzetter en loyaal.

Bij het woord kerk denk ik aan een plek met 
mensen die hetzelfde geloof delen als ikzelf. Maar 
ook een plek waar je kunt zijn wie je bent. 

Redactie Licht
Waar denk je aan bij de kerk en waarom?

Redactie Licht
Wat is je favoriete Bijbeltekst en waarom?

Dat zijn Ps. 25 en Jes 41:10. In de Psalm staat dat 
niemand perfect is en alles pico bello in orde heeft 
(wat ik graag altijd wil         ). Jes. 41:10, omdat 
deze tekst mij er steeds aan herinnert dat ik niet 
bang hoef te zijn, want God is altijd bij mij!

Redactie Licht
Met welk dier zou je jezelf vergelijken?
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De Verdieping

Bidden moet je leren. En voor jezelf bidden is al lastig, laat staan bidden in een groep. Het moeten uitspreken 
van een consistoriegebed weerhoudt ons er misschien wel van om ouderling te worden net als het bidden 
met mensen tijdens een huisbezoek. Waarom wordt bidden als moeilijk ervaren?

We mogen blij worden van de vraag die Jezus’ leerlingen stellen aan Jezus: ‘Heer, leer ons bidden.’ (Lucas 11:1) Jezus heeft net 
gebeden en de leerlingen voelen zich kennelijk ook onzeker over het bidden en stellen Jezus deze oprechte vraag. 

Jezus beantwoordt hun vraag niet met afkeuring, maar Hij willigt hun wens in en leert hen het ons welbekende ‘Onze Vader.’ 
Een gebed dat op ieder moment gebeden kan worden, maar dat ook gebruikt kan worden als model voor eigen geformuleerde 
gebeden. 

Wat kunnen we leren van dit gebed? Allereerst geeft Jezus aan dat het niet nodig is om zoveel mogelijk woorden te gebruiken, 
want daarmee overtuig je God niet van de noodzaak van verhoring van je gebed en bidden moet ook niet gebruikt worden om 
indruk te maken op mensen. Zeg het heel eenvoudig met je eigen woorden, want jullie Vader weet wat jullie nodig hebben 
nog voordat je het aan Hem vraagt. Praat persoonlijk met God, als met je vader. 

Wat valt op aan het ‘Onze Vader’? Allereerst spreekt het hele gebed over ‘ons’, nooit over mij of ik. Bidden is God delen, want 
God is niet alleen van mij, maar ik kan dit gebed alleen bidden als ik erken dat God ook de Vader is van de ander. En ten tweede 
mogen we God aanspreken als Vader, zo dichtbij wil Hij zijn. En als we dat samen doen, dan maakt dat ons tot één familie met 
God als Vader. Dit gebed verbindt ons samen aan God de Vader, zoals ook Jezus verbonden was met God, Zijn Vader. En daarna 
neemt Jezus de tijd om God te eren en groot te maken. Alle aandacht voor God en het gebed dat Gods volmaakte Koninkrijk, 
dat in de hemel al functioneert, ook hier op aarde mag neerdalen in al zijn volheid.

Heer, leer ons bidden

Pas daarna wordt de eerste vraag gesteld. En zelfs in 
die vraag gaat het niet over mijzelf, maar geef ons ons 
dagelijks brood. Dus voldoende om vandaag te eten en 
nog iets om uit te delen aan de ander. Heel veel nadruk 
legt Jezus op vergeving. Meer nog dan je dagelijks 
afhankelijk van God op te stellen, maak je Zijn Koninkrijk 
zichtbaar door vergeving. Vergeving is de sleutel tot 
het heiligen van Gods Naam. Zijn genade is genoeg. Wij 
mogen vrij leven door genade, maar Gods koninkrijk 
wordt zichtbaar als ook wij genadig leven met anderen. 
Want wie vergeving heeft ontvangen, zou een ander niet 
moeten veroordelen. Niemand is immers zonder zonde. 
Wie de ander niet vergeeft, zoals hijzelf vergeven is, raakt 
gemakkelijk in verzoeking. Nee, als God onze Vader is, 
dan zijn wij broers en zusters, onlosmakelijk verbonden 
en zoekend naar wegen om verbonden te blijven. We zijn 
allemaal vergeven zondaars die het Koninkrijk, de kracht 
en de heerlijkheid verwachten en tegelijk proberen bij te 
dragen aan het zichtbaar maken van dat Koninkrijk, die 
weg en die waarheid. Kortom alles verwachten van onze 
hemelse Vader. Nederig, vergevend, afhankelijk, God 
grootmakend en verlangend mogen we heel persoonlijk 
bidden met onze eigen woorden of met het ‘Onze Vader’, 
totdat Hij komt en Zijn Koninkrijk volmaakt doorbreekt 
zoals nu al in de hemel. 

pastor Rixt de Graaf-de Boer
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Jeugdproject verlengd tot 2022
Het zal de afgelopen maanden vast wel een keer onder uw 
aandacht zijn gekomen, Stichting Yad L’Ami, het jeugdproject waar 
we dit jaar samen met onze jongeren voor sparen. Jammer genoeg 
heeft het coronavirus ook voor ons roet in het eten gegooid 
waardoor de meeste acties dit jaar niet door konden gaan. Waar 
er normaal al een flink bedrag is opgehaald, zitten we momenteel 
nog niet aan 20% van het bedrag van voorgaande jaren. 

Om deze reden heeft de taakgroep Jeugd en Jongeren besloten 
het project met een kerkelijk jaar te verlengen. We kunnen uw/
jouw hulp goed gebruiken! Dus heb je leuke ideeën voor een 
nieuwe actie? Of zou jij mee willen werken aan het organiseren 
hiervan?
Stuur dan een mailtje naar: tomvdplas1994@hotmail.com

Kamp Oekraïne & Handen Wapperen
Kamp Oekraïne en Handen Wapperen (Oekroe) konden in 
2020 helaas niet doorgaan vanwege corona. Wel is een aantal 
Oekraïense jongeren met medische problemen geholpen en er 
is aan gezinnen de broodnodige voedselhulp verstrekt. In 2021 
hopen we wel te kunnen gaan. Kamp Oekraïne 2021 wordt 
gehouden van 2 - 17 augustus. De kinderen en wij kijken er alweer 
reikhalzend naar uit. Twee weken voldoende voedsel, onbezorgde 
sport en spel, aandacht en natuurlijk, de Liefde van God in Woord 
en Daad. De Handen Wapperaars gaan van 13 - 24 september 
samen met Oekraïners, een gebouw geschikt maken voor de 
opvang van straat- en Romakinderen.

Als je echt een bijzondere tijd wilt meemaken en iets wil doen 
voor kinderen en jongeren in vaak bizarre omstandigheden, is dit 
je kans! Er is nog plek, zowel voor vrijwilligers in de kampen als 
voor Handen Wapperen! 

Info: www.oekroe.nl en Facebook.
Contact: Jaap de Mooij, 06-53714712

Vrijwilligers technische dienst gezocht!
We zoeken vooral mensen voor zowel de ochtend- als de 
boeketdiensten in de Immanuëlkerk, die zorgen voor bediening 
van de beamer en ondertiteling (dat laatste betreft de streaming). 
Je werkt als duo. Daarbij is het mogelijk, dat je alleen voor de 
bediening zorgt tijdens de dienst en als je wilt ook de voorbereiding 
naar de dienst toe voor je rekening gaat nemen. Je wordt begeleid 
door een ervaren kracht.

Interesse en wil je meer weten? Stuur dan een mail naar 
beleidsouderling@pknrijnsburg.nl of bel Willem Nagtegaal via 
06-23592634. 

Column

Het thuisgevoel
Onlangs hebben we ons middelste kind 
verhuisd naar een eigen stekkie. Toen 
we in 2016 naar Rijnsburg verhuisden 
‘dreigde’ ze er al mee, maar heeft toen 
niet doorgezet. Gelukkig, voeg ik er aan 
toe, want daar was zij (of ik?) nog niet aan 
toe. Inmiddels wel.

Een leger aan vriendinnen werd gemobiliseerd om 
te verven. De kleuren waren in samenspraak met 
een tante bepaald. Het moest vooral niet te saai. 
Dat gold ook voor de meubels. Een kleurenpracht is 
het gevolg. Of in elk geval een kleurenwaaier. ‘Ge-
durfd’ is het woord dat ik het meest heb gehoord. 
Of: ‘Mooi! Al zal ik het zelf niet doen …’ Tja, zo gaat 
dat, ieder zijn eigen smaak, en zij had nu de kans 
om het helemaal naar eigen inzicht in te richten en 
van haar woning een ei-
gen thuis te maken. Een 
thuis waarin, zo is inmid-
dels ook wel gebleken, 
velen welkom zijn (hoe 
coronaproof dat is, zie ik 
gelukkig niet meer).

En belangrijk is het, dat 
je ergens een thuis hebt, 
je thuis voelt. Voor som-
migen is daar niet veel 
voor nodig. Paul Young 
zong ooit: ‘wherever I 
lay my hat, that’s my home.’ Dan ben je gauw klaar. 
Voor anderen zijn kleuren belangrijk of een geur. 
Het moet een beetje ruiken en doen denken aan 
vroeger; of bepaalde dingen/foto’s die je helpen 
ervaren: dit is nu echt mijn thuis. Zoiets zie je ook 
in het dagelijks leven. Sommigen voelen zich blijk-
baar op hun gemak in elk gezelschap, anderen zijn 
gevoeliger voor sfeer, kijken de kat uit de boom, 
hebben eigenlijk iets vertrouwds nodig. In de kerk 
is dat net zo: de een voelt zich al snel thuis, hoe 
de situatie ook is, heeft daar niet veel voor nodig. 
Voor een ander ligt het anders, die heeft de ‘geur’ 
van vroeger nodig, anders voelt het vreemd, of het 
moet kleurrijker. Dan is het best een uitdaging om 
dat ene huis voor iederéén een thuis te laten zijn. 
Dat vraagt nogal wat aanpassingsvermogen. Dat 
kan alleen door de liefde. Gelukkig zijn er in het huis 
van de Vader vele woningen (Johannes 14:2)! Laten 
we ervoor bidden én eraan werken dat de gemeen-
te hier nét op het huis van de Vader lijkt!

ds. Pieter van der Ende

Toegelicht
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Cornelis van der Kwaak
Op 4 februari 2021 is na een kort ziekbed overleden broe-
der Cornelis van der Kwaak, Vliet Zuid Zijde. Kees is 66 jaar 
geworden. Geboren in Katwijk verhuisden ze in zijn jeugd, 
na het overlijden van zijn moeder, naar Rijnsburg. Zijn va-
der was loodgieter en Kees kwam in zijn bedrijf te werken. 
Later nam hij het loodgietersbedrijf van zijn vader over en 
zette het met passie en kunde 
voort. Het werk vroeg veel van zijn 
tijd en aandacht. Daarnaast was hij 
lange tijd betrokken bij de vrijwil-
lige brandweer - een lintje van de 
koning was daarvoor een beloning. 
Hij ontmoette Coby Heemskerk in 
het Vooronder van de Immanuël-
kerk en ze lieten elkaar niet meer 
los. Hun samenzijn werd bekroond 
met de geboorte van zoon Corné. Toen zijn vrouw Coby ziek 
werd, heeft hij meer ruimte vrij gemaakt om samen dingen 
te ondernemen. Zij mocht gelukkig opknappen en zo konden 
ze gezamenlijk genieten van de tijd en ruimte voor ontspan-
ning en leuke dingen. Het was een ijverige, sociale en zorg-
zame man. Dit voorjaar zou hij AOW-gerechtigd zijn, maar in 
november kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. 
De kerk was voor hem op afstand komen te staan, het besef 
van Gods aanwezigheid was dichtbij. Bij de afscheidsdienst 
verwonderden we ons met psalm 139 over de Heer die van 
verre mijn gedachten kent en met al mijn wegen vertrouwd 
is. Waar wij zijn, daar is Hij. En waar Hij is, daar mag Kees 
zijn. ‘Heer, ontferm U’.  

ds. Pieter van der Ende

Jan Jungerius
Op 12 februari 2021 is broeder Jan Jungerius, Oegstgees-
terweg, overleden. Jan is 76 jaar geworden. Vanwege het 
coronavirus waren er plotseling grote zorgen om hem. Jan 
deed altijd heel voorzichtig. Toch is hij ergens besmet ge-
raakt. Helaas verloor hij de strijd tegen dit virus. Hij moest 
de zorg voor zijn vrouw Wiep in de Wilbert loslaten. Jan 
vond het moeilijk dat zij niet meer thuis kon wonen. Hij 
deed zijn best tot het echt niet meer kon. Wiep kreeg een 
mooi plaatsje in de Wilbert. Ze heeft het daar naar haar zin. 

Jan kwam iedere dag en bleef haar 
trouw verzorgen. Zijn huwelijk was 
hem dierbaar: ‘Vertrouwt op de 
Here voor immer, want de Here 
HEERE is een eeuwige Rots.’ Jesaja 
26:4, was hun trouwtekst. Tiental-
len jaren is Jan zowel ouderling als 
diaken geweest in de Petrakerk en 
de toenmalige wijk Oost. Hij is een 
getrouwe broeder in de Heere. Je 
hoefde niet tevergeefs op hem een beroep te doen. Als ge-
meente van de Heer zijn we hem zeer dankbaar, hoewel hij 
te bescheiden was om deze dank te aanvaarden. Om hem zo 
snel te moeten loslaten doet heel veel pijn. Iemand schrijft: 
‘De goeien en de besten gaan eerst’. Toch blijft staan voor 
hem, zoals hijzelf zei: ‘Ik ben veilig bij Jezus.’ De dankdienst 
voor zijn leven heeft plaatsgevonden op donderdagmorgen 
18 februari in de Immanuëlkerk. Daarna is hij begraven op 
de algemene begraafplaats. Wij gedenken zijn vrouw Wiep, 
zijn kinderen Clarissa en Menco in onze gebeden. 

ds. Arenda Haasnoot

Petronella Molenaar-Vlieland
Op vrijdag 26 februari 2021 heeft haar Heer en Heiland thuis 
geroepen Petronella (Nel) Molenaar-Vlieland. Zij werd begin 
van de maand nog 92 jaar en woonde in de Hofstraat. Sinds 
24 april 2011 is zij de weduwe van 
Willem Daniël Molenaar. Uit hun 
huwelijk van ruim vijftig jaar zijn 
drie kinderen geboren en we tel-
len twee kleinkinderen met hun 
partner en zes achterkleinkinde-
ren. Geboren is Nellie Molenaar 
in Katwijk in een gezin met tien 
kinderen. Het was crisistijd. Tu-
berculose heeft het noodzakelijk 
gemaakt om lange tijd in een sanatorium te verblijven. Haar 
hele leven is er vaak ziekte geweest met ziekenhuisopna-
mes en operatie. De jongste zoon heeft een beperking en 
woont in een gezinsvervangend tehuis. De tekst ‘Mijn oog 

In memoriam
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zal op u zijn’ was haar dierbaar. Dit vers uit Psalm 32 geeft 
aan dat door alles heen God ziet wie je bent en wat je mee-
maakt. Zij wist zich daarin geborgen. Wie weet immers van 
de diepte van je bestaan en de weg die je gaat? Betrekke-
lijk kortgeleden is Rixt de Graaf bij haar op bezoek geweest 
en heeft gelezen uit Psalm 31 ‘Mijn tijden zijn in Uw hand.’ 
Haar overlijden kwam dichterbij. Zoon Peter heeft dit ook 
wel zien aankomen in zijn trouwe dagelijkse bezoeken. Het 
correspondentieadres voor meeleven is bij hem: Peter Mo-
lenaar, Langevaart 83, 2231 GB. De uitvaart heeft donderdag 
4 maart plaats gevonden in de aula van de Laatste Eer, geleid 
door ondergetekende als plaatsvervanger van Rixt de Graaf.

ds. Piet Rozeboom

Annie van Klaveren-Heemskerk
Annie van Klaveren-Heemskerk was 89 jaar oud toen zij op 
4 maart 2021 overleed. Ze kende een moeizame laatste 
periode van haar leven. Geplaagd door jarenlange artrose 
heeft ze pijn gekend en veel van haar onafhankelijkheid en 
activiteiten moeten inleveren. Actief was ze: als ouderling, 
als diaken, als vrouw die altijd voor anderen klaar stond. Ze 
omringde zich ook graag met vrien-
dinnen en was een fijne oma die 
van spelletjes hield. Ze had een uit-
gesproken mening en was stellig in 
haar geloofsopvattingen, wat soms 
met anderen botste. Haar (klein)
kinderen bespeurden dat er ver-
anderingen optraden; ze was har-
telijk maar kon soms ook minder 
vriendelijk uit de hoek komen en 
had niet altijd ruimte om zich in anderen te verplaatsen. Mo-
gelijk heeft het overlijden van Annie’s man Gerrit hier aan 
bijgedragen, zo zeiden de kinderen. Inderdaad kan gemis en 
gebrek het feestelijke van het leven aantasten. Denk maar 
aan de bruiloft in Kana. Daar is de wijn op! Het feest dreigt in 
het water te vallen. Als eerste wonderteken van Jezus wordt 
water (dat onder andere voor dreiging, ondergang en dood 
staat) daar echter tot wijn (dat vreugde en overvloed sym-
boliseert). Met de hoop en verwachting die daaruit spreekt 

hebben wij Annie uitgeleide gedaan; namelijk dat ons be-
staan niet bedoeld is om op leegte, gebrek of de dood uit 
te lopen, maar op vreugde, overvloed en leven. Omdat God 
liefde is. Met deze vaste overtuiging heeft Annie geleefd en 
is zij gestorven. En zal zij door de Eeuwige geroepen worden 
als gast op de bruiloft van het Lam.

ds. Nico de Reus  

Marietje Geertruida Wijna de Leeuw-de Mooij 
Op donderdag 11 maart 2021 is na een korte periode van 
ziek zijn, rustig heengegaan Marietje Geertruida Wijna (Riet) 
de Leeuw-de Mooij op de leeftijd van 82 jaar. Zij was sinds 
2010 de weduwe van Piet de Leeuw en woonde in de Tul-
penstraat. Riet groeide op in de Hofstraat, als jongste van 
vier kinderen. Ze leerde Piet kennen en ze trouwden. Ze kre-
gen een zoon en een dochter. Riet haar grote trots. Maar het 
verdriet in het gezin was het plotse-
linge overlijden van zoon Ron. Riet 
was een vitale en actieve vrouw die 
er graag op uit trok. Ze genoot van 
het contact met haar familie en 
de uitstapjes die ze deden. Rond 
de kerst kreeg ze te horen dat ze 
ernstig ziek was. Riet wilde deze 
laatste periode het liefst thuis zijn. 
Met hulp en de liefdevolle zorg van 
haar dochter kon ze thuisblijven en zijn er dierbare herin-
neringen ontstaan. In de afscheidsdienst stond de tekst uit 
Matteüs 11:28 centraal waarin Jezus de mensen uitnodigt 
om tot Hem te komen en rust te vinden voor de ziel, zoals 
dat ook staat in Psalm 23. Deze rust komt vanuit het geloof 
dat Jezus als de Goede Herder heel onze levensweg met ons 
meegaat. Ook door het diepe dal van duisternis. We zijn on-
derweg naar het eeuwige licht bij God. Riet haar levensreis 
kwam ten einde en zij mocht thuiskomen in het Vaderhuis 
en is daar herenigd met haar geliefden.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe. 17



Zondag 11 april
Thema: Slapen in bijbels perspectief: ‘Geestelijk slapen’

Zondag 18 april
Geen studiedienst in verband met een 
Zingend Geloven dienst.

Zondag 25 april
Geen studiedienst in verband met de afscheidsdienst 
van ds. Arenda Haasnoot.

Zondag 2 mei
Thema: Romeinen 12

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

Thema’s Studiediensten

Zondag 11 april
Thema: Het leven na/uit de opstanding:
‘Jezus bekleed met macht’

Zondag 18 april
Thema: Het leven na/uit de opstanding:
‘Opgewekt omwille van onze rechtvaardiging’

Zondag 25 april
Thema: Het leven na/uit de opstanding:
‘De kracht van de opstanding leren kennen’

Zondag 2 mei
Thema: Het leven na/uit de opstanding:
‘Je bent een nieuwe schepping’
KIDS MISSION

Thema’s Boeketdiensten

Vrijdag 9 april
De Vlietstede
19.00 uur ds. L.A. den Butter - Weeksluiting

Zondag 11 april
Grote Kerk
09.30 uur ds. P. Rozeboom
17.00 uur ds. P. Rozeboom
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. van der Ende en 
 Wendy van Egmond
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. A. Haasnoot en Jaap Varkevisser - 
 m.m.v. Paul van Hoek

Vrijdag 16 april
De Vlietstede
19.00 uur ds. N. de Reus - Weeksluiting

Zondag 18 april
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
17.00 uur ds. A. Haasnoot - Zingend Geloven
De Voorhof
09.30 uur ds. A. Haasnoot en Frits van Tol
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. J. Maasland, Den Haag
17.00 uur ds. J. Verlinde, Axel en Esther van Rijn
 m.m.v. Erik de Mooij en Band

Vrijdag 23 april
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 25 april
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans
15.00 uur ds. A. Haasnoot - Afscheidsdienst
De Voorhof
09.30 uur ds. P. Rozeboom en Bep Zuyderduyn

Kerkdiensten
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Om een dienst van de Protestantse Gemeente Rijnsburg te 
kunnen bijwonen, dient u te reserveren. Dat kan op www.
eventbrite.nl/o/prot-gemeente-rijnsburg-30475688894, ook 
te vinden op  https://www.protestantsrijnsburg.nl. Mocht het 
niet lukken, kunt u ook telefonisch 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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Immanuëlkerk
10.00 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds P. Rozeboom en Cees de Mooij - 
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 30 april
De Vlietstede
19.00 uur ds. A. Haasnoot - Weeksluiting

Zondag 2 mei
Grote Kerk
09.30 uur ds. G.F. Smaling, Leiden
17.00 uur ds. P. van Veldhuizen,
 Hendrik Ido Ambacht
De Voorhof
09.30 uur ds. L.L. van den Dool, 
 Broek op Langedijk en Joska van Zuijlen
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. C.G. Kant, Nijkerk
17.00 uur dhr. C. Khatchikyan, Utrecht en 
 Karin Nijgh - 
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 7 mei
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: Arianne 
den Haan-van Klaveren, ds. Pieter van der Ende, ds. 
Arnold Vroomans, Floris van Tilburg, pastor Rixt de 
Graaf-de Boer, Dick de Jong, Larissa Kroon, Dick van 
der Vijver 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 ingezonden artikelen te wijzigen 
of te weigeren.

veel kinderen het gaat, welke dienst en uw naam en telefoon-
nummer.
• 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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Mijn leven 
van God gekregen,
als kind van Hem 

mogen leven.

Iedere dag leven
tot Zijn eer,
Hij is mijn

Heiland en Heer.

Dankbaar dat Hij 
in mijn leven kwam,

Hij die al mijn 
zonden op zich nam.

Auteur: Janneke TroostDankbaarheid
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