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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: Vacant

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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ds. Arenda Haasnoot neemt afscheid van onze gemeente

Rijnsburg: ‘Blijf het Evangelie van 
Jezus Christus trouw.’ 
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Wanneer een predikant vertrekt naar een andere 
standplaats, is dat voor de gemeente altijd even 
slikken. Een vertrouwd gezicht, een herkenbare 
stem, het gedeelte van de motor die de gemeen-
schap aandrijft, vertrekt. Ook voor de predikant zal 
het wennen zijn. Maar toch, het predikantschap 
vraagt om voorbijgang: een dominee komt en gaat, 
daar waar hij of zij zich door God geroepen voelt. 
Begin 2012 kwam ds. Arenda Haasnoot naar onze 
gemeente als predikant. ‘Tamelijk gereformeerd-
orthodox en evangelisch’, zo typeerde zij zichzelf. 
Veelzijdigheid typeerde haar ook. Gedurende de 
ruim negen jaar dat ze in onze gemeente stond, 
heeft ze zich gestort op het geven van veel cursus-
sen over gebed en tal van andere Bijbelse onder-
werpen. Na negen jaar inzet vol enthousiasme, cre-
ativiteit en toewijding zal dominee Haasnoot aan 
een nieuw hoofdstuk beginnen bij de Protestantse 
gemeente De Brug in Spijkenisse.

U heeft ruim negen jaar onze gemeente gediend. Hoe heeft 
u die jaren ervaren?
‘Het zijn intensieve jaren geweest. In het Engels kennen ze 
de uitdrukking; ‘never a dull moment’. Geen moment van 
verveling. Als het ene nog niet voorbij was kwam het ande-
re. Het zijn mooie jaren geweest, maar naast veel vreugde 
heb ik ook veel verdriet gezien.’

Wat heeft u van God mogen ervaren gedurende die jaren?
‘Heel veel. Ik zal een paar dingen noemen. Allereerst dat 
Hij altijd bemoedigt, hoe vaak je het ook vraagt. Vervolgens 
dat Hij bepaalt hoe je leven gaat, ook al denk je het zelf in 
handen te hebben. Het gedicht ‘het weefgetouw’ van Corrie 
ten Boom is in de afgelopen jaren echt tot leven gekomen. 
In al die jaren is mijn vertrouwen gesterkt dat er niets aan 
Zijn aandacht ontsnapt. Daarbij is de Bijbel krachtiger gaan 
spreken, juist in moeilijke tijden. Tenslotte dat Hij niet altijd 
allerlei poespas nodig heeft om in je leven te spreken. Heel 
eenvoudig kan Hij spreken door een Bijbelwoord of een een-
voudige kerkdienst.’

Wat zijn voor u de belangrijkste hoogtepunten geweest?
‘Hoewel het jarenlang aan een zijden draadje hing, zijn we 
toch gefuseerd. Hervormd en gereformeerd is samengeko-
men. Afgelopen Pasen mocht ik twee Iraanse christenen die 
gevlucht zijn voor hun geloof, dopen. Indrukwekkend. Een 
verhuizing als domineesgezin is niets vergeleken bij hun le-
ven. Tot slot ben ik erg blij dat ik, ondanks alle hectiek van 
het gemeenteleven, een boekje heb kunnen schrijven: Rust 
& Regelmaat bij God (Royal Jongbloed/Sestra).’

Welke momenten zijn voor u belangrijke lessen geweest? 
‘De kerksluitingen hebben mij geleerd dat de stenen van 

een kerk niet zomaar stenen zijn. Bij het verlies van de ste-
nen zijn veel mensen afgehaakt. Verder ben ik bevestigd in 
de gedachte dat verschillende vormen van diensten nodig 
zijn. In de eerste corona lockdown hadden we maar één 
kerkgebouw ter beschikking, zodat je in één dienst ieder-
een tevreden moest stellen. Dat lukte niet. Laat de diensten 
in de Grote Kerk traditioneel blijven. Laat in De Voorhof de 
ontmoetingsdiensten floreren. De morgendiensten in de 
Immanuëlkerk zitten daar wat tussenin. De boeket- en de 
studiedienst hebben zo ook hun eigen karakter. In deze ver-
schillende vormen zit veel kracht. Ga niet proberen tot één 
vorm in één gebouw te komen.’

Op welke thema’s heeft u zich de afgelopen negen jaar ge-
stort? En waarom deze thema’s? 
‘Thema’s komen altijd op mijn pad. In de afgelopen jaren 
heb ik veel met het gebed gedaan. In de cursussen luiste-
rend bidden, ministry en gebedspastoraat heb ik heel veel 
mensen zien groeien in de omgang met de Heere. Ook heb 
ik veel innerlijke genezing meegemaakt. Van tijd tot tijd was 

er lichamelijke genezing of herstel. Met het ontvangen en 
vervuld worden met de Heilige Geest ben ik veel bezig. Op 
dit moment raakt het me weer enorm dat mensen zonder 
Jezus Christus verloren gaan. Ook de vervolgde kerk vind ik 
erg belangrijk. Deze thema’s neem ik dan mee in mijn eigen 
gebedsleven en de diensten.’

Wat maakt het vak van dominee zo mooi?
‘Je bent getuige van de diepste aspecten van het leven. 
Vreugde, verdriet, geboorte, sterven, huwelijken en gebro-
kenheid. Zoals het zo prachtig in Prediker 3 verwoord staat: 
‘Voor alles is er een vastgestelde tijd’. In mijn werk mag ik 
dagelijks mensen hierin terzijde staan samen met Jezus.’

Uit nieuw onderzoek van de EO en het Nederlands Dagblad 
blijkt dat 16% van de kerkgangers tijdens de coronacrisis 
gestopt is met het volgen van diensten, en 15% verwacht 
ook na de coronacrisis minder naar de kerk te gaan. Is dit 
een genadeklap voor de kerken die het toch al moeilijk 
hadden, of gloort er nog ergens hoop?
‘Waarschijnlijk zouden deze mensen toch afhaken binnen 
afzienbare tijd. Ik denk dat het kaf van het koren gescheiden 
wordt in tijden van crisis. Nu blijkt wie werkelijk christen is 
en wie niet. Kerkgang en het volgen van diensten hoort bij 
het christen zijn, anders dooft je vlammetje heel snel uit.’

Uitgelicht

‘God bemoedigt altijd, 
hoe vaak je het ook vraagt.’
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Uitgelicht

De coronacrisis maakt veel mensen angstig, gestrest of 
somber, zo blijkt uit onderzoek. Hoe kan juist de kerk een 
baken van licht zijn in tijden van een gezondheidscrisis?  
‘De kerk kan een baken van licht zijn door het Evangelie te 
blijven verkondigen. Juist in deze tijd worden we bepaald bij 
onze tijdelijkheid. Als je alle hoop op dit leven vestigt kom je 
bedrogen uit. Jezus Christus geeft het eeuwige leven. De ‘C’ 
van Christus is sterker dan corona, voor wie in Hem gelooft. 
Daar is rust te vinden in alle onrust.’

Welke kansen liggen er voor de Protestantse Gemeente 
Rijnsburg als u kijkt naar de huidige maatschappij?
‘Een gemeenschap en een plaats zijn waar mensen van Je-
zus Christus en van elkaar houden. Een kerk is alleen aan-

trekkelijk als de kerkgangers zelf ook blij zijn met hun kerk. 
Dan straal je iets uit. Je kunt alleen missionair zijn als je zelf 
overtuigd bent van je missie. Je kunt geen product verkopen 
waarin je zelf niet in gelooft. Dus geloof en leef vanuit het 
Evangelie, dan heb je meer dan goud in handen.’

Wat neemt u mee naar uw volgende kerkgemeente?
‘Mijn Bijbel en mijn geloof. In mijn volgende gemeente hoop 
ik meer tijd te hebben om geloofscursussen te geven. Ook 
wil ik blijven investeren in verschillende vormen van kerk-
diensten: ‘gewone, traditionele, aanbiddings- en studie-
diensten’.’

We willen u heel erg bedanken voor al het werk dat u voor 
onze gemeente hebt verricht. Welke boodschap wilt u de 
Rijnsburgers meegeven?
‘Blijf het Evangelie van Jezus Christus trouw. Ga niet mee 
met iedere trend in de samenleving. Hou de Bijbel als Gods 
Woord hoog en ga er niet boven staan.’

‘De kerk kan een baken van licht 
zijn door het Evangelie te blijven 

verkondigen.’
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Werken en rusten
Ik ben Robin Sprinkhuizen en ik heb diabetes type 2. 
In plaats van deze chronische ziekte te bestrijden met 
medicatie, heb ik hulp gevraagd aan KeerDiabetes2Om. 
Zij bieden een programma aan waarbij je onder ande-
re elke ochtend geadviseerd wordt voor het ontbijt te 
wandelen. Tijdens mijn wandelingen schrok ik van het 
zwerfvuil in Rijnsburg. Ik besloot er wat aan te doen. De 
eerste weken kwam ik niet eens voorbij de eerste brug 
richting Rijnsburgse Boys. Mijn volle vuilniszak moest 
alweer geleegd worden. Inmiddels heb ik van andere 
opruimers en de gemeente Katwijk handige hulpmidde-
len ontvangen. In de afgelopen maanden was ik gere-
geld te zien met grijpstok en vuilniszak om Rijnsburg een 
beetje schoner te maken. Je moet toch wat in corona 
tijd. Het heeft me een derde 
plaats in de Litterati challenge 
van de gemeente Katwijk op-
geleverd en een derde plaats in 
de Ommetje-app-wedstrijd van 
mijn werkgever. Een foto hier-
van heb ik opgestuurd naar het 
Amerikaanse koor Angel City 
Chorale als ‘goede daad’. Eind 
januari deed ik namelijk auditie 
voor dit koor uit Los Angeles en 
ben geaccepteerd als diepe bas 
voor het zomerconcert in het 
weekend van 5 en 6 juni. Met 
hulp van Willem Paul de Mooij 
heb ik mijn zangbijdragen inge-
stuurd.

Wat zingen betreft, mis ik de wekelijkse repetitieavon-
den van mijn koor Voice of Joy. Met de gedeeltelijke 
lockdown was het voor het koor lastig om samenzang te 
organiseren. Terwijl ik dit schrijf, hebben we de eerste 
online repetitieavond gehad en samen weer gelachen.

Doe ik dit alles en nog veel meer ter meerdere glorie 
van mezelf of voor wat andere mensen van me vinden? 
De brief van Paulus aan de gemeente in Kolosse is zeer 
duidelijk over hoe zaken aan te pakken, inclusief rust 
nemen: Kolossenzen 3: 23-24: ‘Wat u ook doet, doe het 
van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de men-
sen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als be-
loning zult ontvangen - uw meester is Christus!’ Zelfs in 
coronatijd zijn er mogelijkheden voor mooie projecten, 
maar het wandelen met God gaat boven elk project.

Robin Sprinkhuizen

LichtvoetigDe Groene Kerk

Vanzelfsprekend?
Bij onze zorg voor de schepping hoort zorgvul-
dig omgaan met dat wat diezelfde schepping ons 
geeft. Maar hoe ga je zorgvuldig om met iets waar-
van lijkt dat het altijd in voldoende mate aanwezig 
is, waarbij we vaak niet eens nadenken bij het ge-
bruik: water.

In Noord-Europa hoeven we ons vrijwel nooit zorgen te maken 
of er water uit de kraan komt. Toch laten de afgelopen zomers 
zien dat er ook in ons land watertekort kan ontstaan. Met name 
de natuur heeft daar onder te lijden. Gaan we verder naar het 
zuiden dan zien we de problemen groter worden; oprukkende 
woestijnen, mislukte oogsten, hongersnood. Met elkaar kun-
nen we er voor zorgen dat we zorgvuldiger omgaan met het 
kostbare water. Veel regenwater verdwijnt ongebruikt via het 
riool met als gevolg dat het grondwaterpeil daalt. Een belang-
rijke oorzaak is de verstening van veel tuinen, waardoor het 
water niet de grond in kan. Hoe mooi zou het zijn om in iedere 
tuin een stuk van de bestrating om te vormen naar beplanting. 
Stenen eruit, planten of bomen erin. Naast het vasthouden van 
regenwater nemen planten en bomen ook CO2 op, zorgen ze 
voor schaduw en verkoeling en voor meer biodiversiteit. En 
hoe leuk is het om je tuin op te fleuren met wat groen!

Vasthouden van water is één kant, het gebruik van water de an-
dere. Als iets er altijd is, ga je er misschien wel nonchalant mee 
om. Zo laat je makkelijk de kraan gewoon doorlopen wanneer 
je je handen wast of tanden poetst en verdwijnt schoon drink-
water zo door de afvoer. Denk ook eens aan minder lang dou-
chen. Met de zomer in aantocht, een mooi moment om een 
regenton in de tuin te plaatsen. Hoe mooi is het om je planten 
water te geven met zelf opgevangen regenwater.

Internationaal zijn er organisaties die zich bezig houden met 
het vergroenen van de aarde. Organisaties als JustDiggit en 
Treesforall planten bomen ver weg en dichtbij. Zo wordt ont-
bossing tegen gegaan en droog land weer groen gemaakt. Deze 
organisaties kunnen uw steun goed gebruiken. Vanzelfspre-
kend? Ja, bewust omgaan met water zou dat zeker moeten zijn.

Commissie Duurzaam
De Groene Kerk

De Groene Kerk
Commissie Duurzaam
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In de spotlights

Paulien Noort 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 
Paulien Noort.

Wat is jouw functie binnen de kerk en vertel daar iets over?
Ik zit in het team van de kindernevendienst en ben daar 
een van de vertellers voor de kinderen van de bovenbouw. 
Dat zijn kinderen vanaf ongeveer negen jaar. Tijdens de 
kerkdiensten komen die kinderen in een aparte zaal naar 
ons toe. Dan proberen wij op een kindvriendelijke manier de 
kinderen iets te vertellen over de Here Jezus. Soms maken 
we ook een tekening of knutselen iets in elkaar wat met het 
verhaal te maken heeft. Helaas is dat op dit moment als 
gevolg van de coronacrisis niet goed mogelijk. Maar ik hoop 
dat dat snel weer terugkomt. We missen de kinderen.

Doe je het alleen of samen met anderen?
We doen dat met een heel team van vertellers. Er is ook een 
klein bestuur van de kindernevendiensten. Die stuurt het 
team aan en zorgt ook voor de indeling. Het bestuur voert 
ook overleg met de predikanten over het thema en over het 
materiaal dat we gebruiken.

Wat is het belangrijkste doel hiervan?
Het belangrijkste doel is om de kinderen in de 
basisschoolleeftijd te vertellen over de verhalen uit de 
Bijbel. Maar dat doen we dan wel op een manier die elk 

kind begrijpt. Daarom zijn de groepen ook naar leeftijd 
ingedeeld, zodat de allerkleinsten het verhaal makkelijker 
uitgelegd krijgen dan de oudere kinderen.

Heeft dit werk voor de kerk jouw geloofsleven verrijkt?
Het werk bij de kindernevendiensten en het vertellen van de 
verhalen over Jezus hebben mijn geloofsleven zeker verrijkt. 
Voor de coronacrisis kwamen we af en toe samen om te 
kijken hoe we de verhalen zo goed mogelijk over kunnen 
brengen. In die gesprekken leer je veel van elkaar. Ook ben 
je in de voorbereiding goed bezig met het verhaal en de 
inhoud daarvan. Op die manier leer je dus zelf ook weer 
van het verhaal en kom je vaak tot nieuwe ontdekkingen. 
Daarnaast leer je ook veel van de kinderen. Zij willen soms 
uit zichzelf bidden en soms ook voor iemand anders, Dat 
vind ik altijd erg knap. Ze krijgen daarvoor ook de ruimte, 
zodat zij er ook weer van leren.

Waarin ben je teleurgesteld?
In ben teleurgesteld in het feit dat er zo weinig vertellers 
zijn. Wij doen dit met liefde en je hoeft er echt geen ster 
in te zijn. Als je Zijn liefde maar overbrengt. Ik hoop dat dit 
stukje van mij in Licht andere mensen aanspoort om ons te 
komen helpen.

Kan je anderen aanraden dit werk ook te gaan doen?
Ik kan dit zeker aanraden. Naast een fulltime baan en 
moeder van twee kinderen kan ik dit belangrijke stukje werk 
voor de kerk er prima bij doen. Dus ik zeg hierbij: ‘Geef je 
op, je wordt er zelf ook rijker van.’

Wie is Paulien Noort?
Naam: Paulien Noort
Leeftijd: 36 jaar
Getrouwd met: Peter
Moeder van: Dochter Emilie en zoon Rowan
Beroep: Onderwijsassistent op de 
Wilhelminaschool
Functie binnen de kerk: Verteller in de 
kindernevendienst
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Even kennismaken met ds. Trinus Hibma
De kerkenraad heeft voor tijdelijke vervulling van predikantswerkzaamheden in de wijk Frederiksoord en 
De Bloem mij aangezocht. Met vreugde geef ik daaraan gehoor. Ter kennismaking wil ik in dit nummer van 
Licht kort iets over mezelf vertellen.

Met mijn vrouw, Hanneke van de Veen en onze zoon woon 
ik in Amsterdam Nieuw-West. Mijn vrouw werkt daar als 
directeur van een school met meervoudig beperkte, dove en 
slechthorende kinderen. Sinds vorig jaar zijn we grootouders 
en wekelijks zorg ik op donderdag voor mijn kleindochter. 
Eén van onze dochters heeft een verstandelijke beperking 
en woont in een instelling. Het is een grote rijkdom voor 
ons om in die wereld betrokken te zijn geraakt. Onze zoon 
is doof geboren. Hij verbindt ons met de rijke cultuur van 
de dovenwereld en de gebarentaal. Zowel mijn vrouw als ik 
hebben daar in ons werk veel mee kunnen doen.

Bijna 67 jaar geleden werd ik geboren in een boerderij op 
een terp midden in Friesland als zevende van tien kinderen. 
Op mijn achttiende vertrok ik naar Amsterdam om theologie 
te studeren aan de Vrije Universiteit. Een oudere broer, die 
overigens jong overleed, studeerde er al psychologie. 

In de tachtiger jaren was ik predikant bij de Nassaukerk 
in Amsterdam voor binnenvaartschippers en vanaf 1990 
in de Bethelkerkgemeente in Amsterdam-Noord tot mijn 
emeritaat vorig jaar. Mijn werkkringen waren gemengd 
Hervormd en Gereformeerd. Ik heb met vele partners samen 
gewerkt, met mensen van andere geloofsgemeenschappen, 
religies en organisaties. Als kerk in de stad werk je steeds 
in en vanuit de marge. Dat is reden tot bescheidenheid, 
maar het maakt ook open. Daarom houd ik ook zo van de 
kerk, omdat het een van de weinige plaatsen is, waar alle 
mensen even kostbaar zijn en in grote verscheidenheid 
elkaar ontmoeten en vasthouden. Dat is waardevol in een 
samenleving waar mensen zich steeds meer in hun hokjes 
lijken terug te trekken. De aandacht voor elkaar, noem het 
pastoraat, strekt zich op die manier ook uit naar iedereen in 
de omgeving van de kerk.

In de negentiger jaren volgde ik de voortgezette opleiding 
Contextueel Pastoraat. Een belangrijke rol daarin speelt 
vertrouwen (= geloof), een Bijbels kernwoord. Hoe 
vertrouwen door mensen wordt gezocht en ervaren speelt 
een fundamentele rol in levens- en (familie-)verbanden 
van mensen. Vertrouwen is daarom een werkwoord. Ik 
hoop van harte, dat dat vaak aan de orde zal komen in onze 
ontmoetingen. Vanuit deze ervaringen en met die bagage 
hoop ik de Wijkraad, de ouderlingen, diakenen, pastoraal 
bezoekers/ster en contactpersonen tot steun te kunnen zijn 
en ik hoop op een goed en prettig samenspel.

Ik probeer in de regel op dinsdag en woensdag in Rijnsburg 
aanwezig te zijn. Uiteraard mag u me altijd bellen voor 

Interview

dringende zaken. Op zondag ga ik geregeld voor in 
kerkdiensten in Amsterdam en omgeving. Maar mocht er 
eens een gat vallen in Rijnsburg, dan is dat mogelijk een 
gelegenheid om in uw midden voor te gaan. Uiteraard ben 
ik beschikbaar voor trouwvieringen en uitvaartdiensten 
in overleg met de families. Zo hoop ik velen van u en van 
jullie te leren kennen. Het heeft me altijd verwonderd hoe 
Gods liefde aan de dag treedt, waar mensen zich aan elkaar 
binden, niemand uitsluiten en elkaar oprichten. De kerk van 
Christus heeft daarin een belangrijke roeping. Die hoop ik 
met u en jullie enige tijd te mogen delen.

Met een hartelijke groet, ds. Trinus Hibma
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Gemeente Actueel

Belijdenis. Een belangrijk en waardevol ritueel binnen onze kerk. Maar waarom zou je eigenlijk belijdenis 
moeten doen? Immers, binnen veel kerkgemeenten is openbare belijdenis allang geen toegangskaart meer 
voor deelname aan het Avondmaal. En daarnaast, om belijdenis te kunnen doen moet je bekeerd zijn 
en wanneer ben je dat? Ieder jaar doen verschillende mensen binnen onze gemeente belijdenis. Ook dit 
seizoen weer. Welgeteld deden zes mensen belijdenis en maakten zo aan onze gemeente kenbaar dat zij 
een volgeling van Jezus zijn en geloven in Zijn Vader, God. Waarom deden zij belijdenis? En wat betekent 
het voor hen? Tijd voor een kennismaking.

Waarom doe je belijdenis?
Matthijs Kralt: ‘Alhoewel ik opgegroeid ben met de kerk 
wilde ik er eerst wat langer over nadenken. Zo rond mijn 
achttiende koos ik ervoor om op reis te gaan. Na twee jaar 
reizen over de wereld kwam ik terug naar Nederland. In 
die tijd kwam de gedachte van belijdenis doen weer terug. 
Het geloof heeft mij op mijn reizen niet losgelaten en ik 
heb momenten gehad waar ik echt veel aan mijn geloof 
heb gehad. Daarom leek het mij wel wat om wat dieper 
op het geloof in te gaan in mijn geboortedorp, waar ik ben 
opgegroeid en waar mijn fundament staat.’

Rianne van der Meij: ‘Ik doe belijdenis omdat ik graag ‘ja’ 
wilde zeggen tegen God voor de gemeente. Ik had hier lange 
tijd geen behoefte aan, maar nadat mijn waardering voor 
de gemeente, waarin ik ben opgegroeid begon te groeien, 
wilde ik graag aan hen en aan God laten weten dat ik wil 
meebouwen aan Zijn kerk in Rijnsburg! Dit is voor mij ook 

waar belijdenis over gaat: kiezen voor Jezus en kiezen om te 
werken aan Zijn Koninkrijk.’

Marriët van Delft: ‘Omdat ik zeker ben van mijn geloof! 
Ik wil een toekomst hebben samen met God!’ Ruben van 
Delft: ‘Ik doe belijdenis omdat ik graag ‘ja’ wil zeggen tegen 
de Heer. Ook vind ik het mooi om dit voor de gemeente te 
doen. Nu horen we er echt bij!’

Lida Veltrop: ‘Om mijn verleden af te kunnen sluiten. Nu ben 
ik klaar voor het leven met God en mijn leven in Rijnsburg.’

Larissa Kroon: ‘Ik heb belijdenis gedaan omdat ik zeker weet 
dat Jezus is gestorven voor onze zonden en dat wanneer 
wij sterven er eeuwig leven is. Toen ik dat zeker wist dacht 
ik waarom wachten met het doen van belijdenis als je het 
zeker weet!’

Waarom doe je Belijdenis?

‘Omdat ik zeker ben van mijn geloof! 
Ik wil een toekomst samen met God!’
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Gemeente Actueel

Waar gaat belijdenis volgens jou over?
Lida Veltrop: ‘Voor mij gaat het over dat ik erbij hoor. Ik mag 
er zijn, ik ben zeker niet meer alleen. We zijn samen met 
God. Dat merk ik aan de mensen die om mij en mijn partner 
Dick heen staan.’

Wat doe je in het dagelijks leven 
om je geloof te belijden?
Matthijs Kralt: ‘Ik wil graag dat mijn geloof naar voren 
komt middels kerkgang, bidden en lezen van Gods woord, 
maar ook in de waardes waar ik voor sta en hoe ik dat 
openlijk kenbaar maak. Naastenliefde en zorgen voor 
een ander bijvoorbeeld. Voor ons christenen lijkt dit zo 
vanzelfsprekend, maar op mijn reizen heb ik wel geleerd dat 
dat niet voor iedereen zo geldt. Ik heb gezien hoe waardevol 
zoiets kan zijn als gewoon iets voor iemand doen zonder 
iets terug te verwachten. Of nog simpeler, gewoon iemand 
accepteren in de groep.’ 

Lida Veltrop: ‘Het is bijzonder te ontdekken dat alles in het 
leven al een keer gebeurd is en dat je dit ook kan vertalen 
naar het heden. Ik ben er ook achter gekomen dat ik 
blijkbaar alles in mijn verleden door heb moeten maken om 
nu hier te mogen leven. Ik ben God dankbaar dat hij een 
plekje voor mij bewaard heeft.’

Marriët van Delft: ‘Ik vind het heerlijk om naar christelijke 
liederen te luisteren. Dit doe ik het liefst de hele dag. Ik 
werk bij een christelijke kinderopvang, waardoor ik ook veel 
bezig ben met geloof, door middel van uit de Bijbel lezen en 
liedjes zingen. Na het eten lees ik meestal samen met mijn 
man uit de Bijbel en bespreken we soms wat we hebben 
gelezen. Op zondag gaan of luisteren we naar de kerkdienst.’ 
Ruben van Delft: ‘Iedere dag probeer ik meer te leren over 
het geloof. Dit doe ik door samen een stukje uit de Bijbel te 
lezen. Ook probeer ik iedere dag de Heer te bedanken voor 

alles wat Hij ons geeft. Anderen vertellen over het geloof 
vind ik ook belangrijk.’

Waarom ben je christen? Komt dat voort 
uit opvoeding of is het een bewuste keuze?
Ruben van Delft: ‘Mijn ouders hebben ons in hun gezin zeker 
gelovig opgevoed. Toch is er ook een moment geweest dat 
ik er niet meer bewust mee bezig was. Zeker nu ik samen 
met Marriët ben, zijn we veel met het geloof bezig. Super 
mooi om samen belijdenis te doen!’

Larissa Kroon: ‘Ik ben erin opgevoed, maar heb ook zelf een 
bewuste keuze gemaakt. Het geloof meekrijgen vanaf jongs 
af aan hoeft natuurlijk niks te betekenen voor later. Wel 
ben ik er natuurlijk heel vroeg mee in aanraking gekomen. 
Uiteindelijk heb ik zelf gekozen om christen te worden, 
omdat ik het geloof heel wonderlijk en interessant vindt.’

Hoe ervaar je de kerk in de coronacrisis? Is naar de 
kerk gaan moeilijker of lastiger geworden?
Rianne van der Meij: ‘Ik mis de kerkdiensten en de 
saamhorigheid in de gemeente van voor corona, maar het 
heeft mijn geloof niet minder sterk gemaakt. Ik heb de 
samenkomsten voor de belijdeniscatechisatie als waardevol 
ervaren en ook bij Connect ervaarde ik de bemoediging 
die ik normaal kreeg van een kerkdienst. Ik kijk uit naar 
de tijd dat ik bekenden weer kan spreken in de hal van 
de Immanuëlkerk, maar ik weet zeker dat die dagen weer 
terugkomen, dus ik houd moed!’

Marriët van Delft: ‘Ik probeer wel elke zondag naar een 
kerkdienst te luisteren! Tot nu toe gaat dat ook. Af en toe 
vind ik het wel lastig om het zo via de televisie/laptop te 
volgen en zit ik toch liever in de kerk.’
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De Verdieping

Er is een legende over de aankomst van Jezus in de hemel op de dag van Zijn 
hemelvaart. Er is natuurlijk een hartelijk welkom door de engelen. Een van hen stelt 
na verloop van tijd een vraag: ‘Hoe gaat het nu verder op aarde met de opbouw van 
het Koninkrijk?’ ‘Dat heb Ik aan mijn leerlingen toevertrouwd’, antwoordt Jezus. Het 
blijft een poos stil. Dan vraagt een andere engel: ‘Neem mij niet kwalijk, maar als zij 
dat nu niet ter hand nemen, wat hebt U dan verder voor maatregelen genomen?’ 
‘Verder heb ik niets geregeld’, antwoordt Jezus.

Wat heeft Jezus veel vertrouwen in Zijn mensenkinderen en tegelijk, wat heeft Hij Zijn volgelingen 
veel toevertrouwd! De taak is veelomvattend. Weliswaar heeft Jezus de Heilige Geest over Zijn 
discipelen uitgeblazen. Er is dus een bijzondere toerusting en inspiratie. De Geest van God zal 
immers de woorden van Jezus bij Zijn leerlingen te binnen brengen. Wereldwijd en in en over 
alle mensen werkt Gods Geest! Gods Woord is de unieke bekendmaking van Gods wil en werk, 
maar de toepassing ervan vindt plaats door de gedreven wind van God. Op velerlei wijzen spreekt 
en werkt deze heilige wind. Door een kinderstem, een ingeving tijdens een droom, een gesprek 
waarbij je werkelijk ervaren hebt dat er iets bijzonders gebeurde, bij een besluit van een president 
die zich mogelijk de heilige uitwerking van zijn daad niet eens bewust is, ja op tal van manieren in 
een veelkleurigheid die de regenboog evenaart. Er is veel ‘anoniem’ werk van Gods Geest naast 
de inspiratie waarom gebeden wordt en die ook ontvangen wordt. Wat prachtig dat God gebeden 

De heilige maat van de Geest van God

vaak voor is met leiding en sturing. En ook, wat gaaf, 
dat deze Heilige Geest ‘verwerkt’ op een plaats 
duizenden kilometers verwijderd van de plaats waar 
erom gebeden is. Zingen we niet terecht, dat de Geest 
grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt?!

Bij het werk van de Heilige Geest hoeven we niet in 
de eerste plaats aan spectaculaire krachten te denken. 
Het gaat vooral om de gave van de Geest aan ieder die 
in geloof ontvangen wil: de Geestesgave. Het originele 
woord hiervoor is charisma. Charisma is het unieke 
pakket aan gaven dat aan jou is toevertrouwd door 
Gods Geest. Zo is een evangelist gezegend met de 
passie om het Woord van God heel nabij te brengen 
bij mensen die het niet eerder zo verstaan hebben. 
Een pastoraal medewerker heeft een andere gave, om 
namelijk nauwkeurig te luisteren, zich in te leven, nabij 
te zijn en trouw te bidden en te volgen. Een leraar is in 
staat om goed uit te leggen en over te dragen maar ook 
een leerling zo te coachen, dat deze durft te doen wat 
in hem of haar nog verborgen ligt. Er zijn taken die heel 
zichtbaar zijn, maar heel veel werk gebeurt in stilte en 
draagt wellicht meer dan wat zichtbaar is. Wat God in 
je gelegd heeft doe je met vreugde, omdat je letterlijk 
en figuurlijk in je kracht staat door juist dit te doen: zo 
ben je en zo mag je er zijn! En zo wordt het Koninkrijk 
gebouwd en is ‘wat Jezus geregeld heeft’ toch meer 
dan voldoende. De Heilige Geest die van Hem en de 
Vader uitgaat werkt namelijk ‘precies op maat’ in elk 
uniek mensenkind. Dat is het heilige maatwerk van die 
wonderlijk gedreven heilige wind Gods.

ds. Piet Rozeboom
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‘It takes a village to raise a child’ 
Gezinshuis De Stal is alweer een jaar in bedrijf. Ooit begonnen 
in een rijtjeshuis met wat aanpassingen hier en daar …, maar de 
badkamer werd steeds kleiner, de eettafel leek te krimpen en 
eigenlijk op veel plekken konden ze echt hun kont niet meer keren. 
Het huis werd natuurlijk niet kleiner, zij werden groter! 

Een groter huis, en daarmee een droom, werd realiteit en zo kon De Stal 
groeien. En dat is gebeurd! De Stal is afgelopen jaar volgelopen en in totaal 
hebben nu zeven kinderen hun eigen plekje gevonden bij Lobat en Maart. 
Allemaal verschillend, allemaal een ander verhaal maar de basis die ze nodig 
hebben is zo hetzelfde. De ‘gewone’ feesten gewoon mogen vieren, is voor 
velen zo bijzonder! Dat er cadeautjes zijn speciaal voor jou met Sinterklaas. 
Met kerst in je mooiste kleren, luisteren naar een prachtig kerstverhaal aan 
een heerlijk gedekte tafel. Maar ook het elke dag zwaaien als ze naar school 
gaan en iemand die vraagt hoe het was, bij thuiskomst. Iedere dag gewoon 
eten en schone kleren. Iedere dag mogen horen van de Here Jezus. Het is zo 
fijn om te zien wat een helende werking dit op de kinderen heeft. 

Gezinshuis De Stal

Uiteraard was het door corona ook vaak bikkelen. Iedereen 
de hele tijd thuis, verschillende scholen, verschillende 
niveaus. Lang leve Collin, hun zoon die het gezin vanuit zijn 
opleiding bij kon staan. Dat was echt goud!  Ze mogen heel 
veel liefde ontvangen en zijn rijk gezegend met de mensen 
om hen heen maar zeker ook met zo’n fantastisch dorp. 
Het is heel gaaf om elkaar in het dorp tegen te komen en zo 
verbonden te zijn met elkaar. 

Ook supertrots zijn ze op hun andere zoon Dylan die met zijn 
vrouw Marieke naar Zuid-Afrika is geëmigreerd. Afgelopen 
jaar kregen ze hun eerste kindje en dat maakte Lobat en 
Maart voor het eerst opa en oma. Ongelofelijk dat er steeds 
meer luikjes met nog meer liefde kunnen open gaan. 
17 april was het alweer een jaar dat ze hier hun intrek 
mochten nemen. Wat is er veel gebeurd! Lobat en Maart 
voelen zich rijk om dit te mogen doen en willen iedereen 
nog eens hartelijk danken voor al het meeleven, de gebeden 
en de giften. ‘It takes a village to raise a child’

Bent u geraakt door de passie van dit gezin? Wilt u meer 
weten of zou u ze zelfs willen steunen? Dat kan! Ze zijn te 
volgen op Instagram en Facebook onder Gezinshuis De Stal. 
Of bezoek de mooie website: www.gezinshuisdestal.nl  
Zou u een nieuwsbrief willen ontvangen? Mail dan naar: 
info@destalgezinshuis.nl. 

Geld over? Bankrekeningnummer: NL37RABO0351412638 
ten name van Stichting Gezinshuis De Stal. Dit zal ten goede 
komen aan de extraatjes voor het gezin in de vorm van 
uitjes met ijsjes.

Stichting Gezinshuis De Stal
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Weetje?!
Wist je dat de Heilige Geest in veel verschillende vormen voorkomt in de Bijbel? 

Namelijk als een duif (Mattheüs 3:16), vuur (Handelingen 2:3), wind (Johannes 20:21-22), een stempel (2 Korintiërs 1:21-22), wijn (Handelingen 2:15-17), olie (Hebreeën 1:9) en als water (Johannes 7:38).

Lezen
Handelingen 2: 1-21

Knutsel

Zoals je hebt kunnen lezen, komt de Heilige Geest 
voor in de vorm van een duif. Daarom mag jij een 
duif maken.

Knip de duif uit het voorbeeld uit en trek deze twee 
keer over op papier, je kunt zelf kiezen welke kleur 
je hiervoor gebruikt.  In de Bijbel is de duif wit. 

Plak de twee duiven op elkaar en vouw de vleugels 
en staart om. De twee lijnen in de vleugel kun je 
ook inknippen als je wilt. Als je het leuk vindt kun 
je, voor je de twee duiven op elkaar plakt, nog een 
touwtje op één van beide helften plakken. Dan kun 
je de duif ergens ophangen, zodat je weet dat Gods 
Geest altijd bij je is.
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Interview

WhatsApp gesprek met 
Chris Vliegenthart

Geboren op 28 februari 2021

Bo Lauren Zuijderduijn
dochter van 

Igor Zuijderduijn en 
Denise Zuijderduijn-Kromhout

Geboren op 13 maart 2021

Pieter van der Meij
zoon van 

Bart van der Meij en
Angela van der Meij-Heemskerk

broertje van Gijs en Daan

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

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. 
In dit nummer van Licht is Chris 
Vliegenthart geïnterviewd, hij 
is 21 jaar oud en laatstejaars 
bachelorstudent Biologie.

Redactie Licht
Wat is het leukste dat je de afgelopen 
maand hebt gedaan?

Samen met mijn vriendin met de camper een 
reis maken door de Scandinavische landen.      
Gewoon de rust en het simpele leven daar lijken 
me heerlijk om te ervaren.

Redactie Licht
Wat zou je nog een keer graag willen doen?

Dat is een lastige vraag met de COVID-19 
beperkingen.          Ik denk toch het weer mogen 
sporten. Met de teams een balletje kunnen 
gooien en mijn energie weer kwijt kunnen.

Dat is, wanneer ik na een drukke dag of week 
mijn, verstand op nul kan zetten door naar 
Opwekking te luisteren.        Maar ook wanneer 
we met een volle kerk Hem zingend aanbidden.

Redactie Licht
Wanneer voel jij je verbonden met God?

Redactie Licht
Wat valt je op of raakt je in de woorden van 
Jezus?

Dat is dat Jezus geen onderscheid maakt tussen 
personen; geslacht, afkomst, geloof, vriend 
of vijand, iedereen spreekt Hij op dezelfde 
inspirerende manier toe met prachtige verhalen 
en gelijkenissen.
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Arie Noort
Arie Noort overleed op 20 maart 2021. Hij was een hartelijke 
en belangstellende man die van eenvoud hield. Kouwe druk-
te, daar moest-ie niets van hebben. Hij maakte graag een 
praatje in de buurt al bleven die gesprekken volgens zijn kin-
deren waarschijnlijk vaak wat aan de oppervlakte, want pa 
betrad het terrein van de diepere gevoelens die in hem om-
gingen niet zo gemakkelijk. Een binnenvetter, dat was hij. En 
hoewel hij een lieve vader en opa was, was hij geen knuffe-
laar. Arie was gedurende zijn hele arbeidzame leven verbon-
den aan de steenfabriek in de Bollenstreek. Diezelfde Bollen-
streek bracht hem in het voorjaar de bloemenpracht waar 
hij volop van genoot, evenals van zijn vele fietstochten. Tot 
een ongeval hem het plezier van 
die ritten ontnam. Het was niet het 
eerste grote gemis in zijn leven. Sa-
men met zijn echtgenote Gré heeft 
hij hun oudste dochter Margreet in 
de jaren ‘80 moeten begraven. Een 
verdriet dat een leven lang met je 
meeloopt. Toch bleef Arie bij alles 
koersen op de goedheid van God. 

‘Trouw’ was een woord dat hem paste. Hij was een trouwe 
kerkganger en sprak bij de maaltijd trouw zijn gebeden. Aan 
het slot van zijn leven viel de benauwdheid op hem en was 
hij zo moe dat hij verlangde naar het hemels huis. Met dat 
verlangen en in het vertrouwen dat God zijn hand voor eeu-
wig op hem heeft gelegd hebben wij afscheid genomen van 
Arie Noort. Op 25 maart 2021 is hij begraven.

ds. N. de Reus

Hubertus Jacobus Maria van Zuijlen
Op woensdag 7 april 2021 in alle vroegte mocht 
genadig thuiskomen Hubertus Jacobus Maria 
(Hubert) van Zuijlen. Op de leeftijd van ruim 
78 jaar. Hij was de man van Annelore van 
Zuijlen-Weber en woonde sinds een jaar aan 
de Beeklaan in Noordwijk. Daarvoor vele jaren 

in de Spinozalaan in Rijnsburg. Hubert werd in 
Noordwijk geboren en er was direct zorg over zijn 

gezondheid, zodat zijn vader hem 
thuis gedoopt heeft. Toch werd hij 
sterk en groeide voorspoedig op. 
Hij leerde Annelore kennen via de 
wandelvereniging ‘Hyacinth’ en 
kwam te werken in de schoenen-
winkel van Annelore haar ouders. 
Ze trouwden en hun gezin werd 
gezegend met twee zonen. Veel 
tijd ging zitten in het werken in de 
winkel, maar de zondagen waren de gezinsdagen waarop ze 
samen dingen ondernamen. En de vakanties waren onver-
getelijke kwaliteitstijd. Hubert was een doener en altijd ac-
tief in de kerk en de maatschappij, maar ook bij de filmclub. 
In de dankdienst voor zijn leven stond de tekst centraal die 
Hubert heeft begeleid bij zijn vele jaren als ouderling in de 
Hervormde gemeente, maar ook in zijn persoonlijke leven: 
Het loflied op de liefde (1 Korintiërs 13). In het vertrouwen 
dat hij nu ten volle zal kennen, zoals hij zelf gekend is door 
de Here Jezus Christus en opgenomen is in de hemelse liefde 
die nimmer vergaat, hebben wij hem uit onze handen gege-
ven in Gods hand. Waar hij, verlost van alle pijn en beperking 
van de laatste tijd, voluit mag leven voor Gods aangezicht in 
Zijn heerlijkheid.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

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

In memoriam
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Toegelicht

Zondag van de vervolgde kerk, 
zondag 30 mei
Op de eerste zondag na Pinksteren gedenken we in het 
bijzonder de vervolgde Kerk, want al kort na het begin van 
de kerk, kregen Jezus’ volgelingen te maken met tegenstand. 
En dat is van alle tijden. Door Christus’ offer en opstanding 
weten we dat de overwinning is behaald, de beslissende 
slag geslagen (D-day), maar tegelijkertijd leven we in een 
gebroken en geschonden wereld, waarin de macht van 
het kwaad zich nog vaak wreed verheft tegen God en zijn 
getrouwen. In Romeinen 8: 17 lezen we: ‘Wij moeten 
delen in Jezus’ lijden om met Hem te kunnen delen in Gods 
heerlijkheid’. Maar niet alleen!  ‘Als één lid lijdt, lijden alle 
leden mee’, schrijft Paulus (1 Korintiërs 12: 26), en daaruit 
leren we dat we ook hierin één moeten zijn, schouder aan 
schouder. Dan mag de lijdende kerk ervaren: ‘Wij worden 
vervolgd, maar niet in de steek gelaten, we worden geveld, 
maar gaan niet te gronde!’ (2 Korintiërs 4: 9)

De organisatie Open Doors zet zich al jaren in om vervolgde 
christenen wereldwijd te ondersteunen en om hun situatie 
onder de aandacht te brengen.

Het redactieteam van Licht is alweer druk met 
de voorbereidingen van het startnummer. Voor 
het nieuwe kerkelijk seizoen 2021-2022 komt er 
weer een apart Bewaarnummer. Hierin worden 
onder andere vermeld de gegevens van koren, 
jeugd- en seniorenactiviteiten en Alpha- cursus-
sen. De geledingen die in het vorige nummer 
hebben gestaan, worden benaderd door de re-
dactie. Heeft uw club, koor of andere kerkelijke 
organisatie of activiteit niet in het Bewaarnum-
mer van vorig jaar gestaan en 
wilt u dit graag?  Stuur dan een 
e-mail naar de redactie van 
Licht: redactielicht@live.nl .
Vermeld gegevens zoals: con-
tactpersoon, e-mailadres, te-
lefoonnummer, startdatum 
en locatie. Graag zo spoedig 
mogelijk.

Bewaarnummer Licht met 
belangrijke informatie over 
alle kerkelijke activiteiten

Catechisatie in bijzondere tijden
Afgelopen jaar hebben wij catechisatie gegeven aan acht 
jongeren rond 15 jaar. Door de lockdown was het een 
bijzonder jaar. We zijn bij Mariëlle thuis geweest, maar 
ook via Teams online met elkaar achter een scherm en het 
laatste deel van het jaar in een zaaltje in De Voorhof. 

Mariëlle en ik waren iedere keer weer vol verwondering 
over de kennis en het geloof en voelden Gods liefde voor 
deze jongeren. Ze deden zo goed mee ondanks dat een 
groot gedeelte online was. 

We hebben een soort wedstrijd gedaan en wie aan het eind 
van het seizoen alle bijbelboeken kende, kreeg een grote 
chocoladereep. De meesten kwamen een heel eind dus 
uiteindelijk heeft iedereen een reep gekregen. De laatste 
avond was er een bijbelquiz georganiseerd door Mees en 
Jasper. Dit was goed gedaan en erg gezellig.

Dank aan God voor deze jongeren,
Mariëlle en Petra

Leden voor de 
beroepingscommissie gezocht
Als de profielschets voor de te zoeken predikant(en) is 
voltooid, zal er weer een beroepingscommissie op pad gaan 
om aan deze zoektocht invulling te geven.

Voor deze commissie worden op dit moment leden 
gezocht, dus als u iemand weet die hiervoor geschikt is 
(of natuurlijk zelf in deze commissie wil plaats nemen) dit 
gaarne doorgeven aan de scriba, zodat we voortvarend 
door kunnen gaan. Via mail: scriba@pknrijnsburg.nl of op 
het huisadres Kleipettenlaan 61, dan wel per telefoon 071 
4026347

Namens de kerkenraad, Bram Breebaart, scriba
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Zondag 9 mei
Thema: Romeinen 13

Zondag 16 mei
Geen studiedienst in verband met een 
Stillevendienst.

Zondag 23 mei
Geen studiedienst in verband met Pinksteren.

Zondag 30 mei
Thema: Romeinen 14

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

Thema’s Studiediensten

Zondag 9 mei
Thema: Het leven na/uit de opstanding: 
‘Leven met Christus = dood voor de machten van de 
wereld’

Zondag 16 mei
Thema: Het leven na/uit de opstanding: 
‘Christus in de hemel als onze hogepriester’

Zondag 23 mei
Thema: Het leven na/uit de opstanding: 
‘De Geest wijst de weg naar de volle waarheid’

Zondag 30 mei
Thema: Het leven na/uit de opstanding: 
‘Delen in zijn lijden om met Hem te delen in Gods 
heerlijkheid’

Thema’s Boeketdiensten

Vrijdag 7 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 9 mei
Grote Kerk
09.30 uur ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk a/d Rijn
17.00 uur ds. F. van den Bosch, Huizen
De Voorhof
09.30 uur ds. A.B. Vroomans en 
 Wendy van Egmond - Heilige Doop
Immanuëlkerk
10.00 uur J.G. van Iersel-Veenhof, Den Haag
17.00 uur ds. A.B. Vroomans en Chris van Tol - 
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag
Immanuëlkerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans

Vrijdag 14 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

Zondag 16 mei
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds. P.J. van der Ende - Stillevendienst
De Voorhof
09.30 uur ds. G. van Velzen, De Lier en 
 Sandra van Leeuwen
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. A.B. Vroomans - 
 Bevestiging ambtsdragers
17.00 uur ds. P. Rozeboom en Jaap Varkevisser - 
 m.m.v. Gerben van Delft

Vrijdag 21 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Kerkdiensten

B

O

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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Zondag 23 mei - Eerste Pinksterdag
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. B. Lamain, ‘t Woudt
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
17.00 uur ds. P. Rozeboom en Peter Ravensbergen 
 m.m.v. Cora Ravensbergen

Maandag 24 mei - Tweede Pinksterdag
Immanuëlkerk
09.30 uur ds. C.W. Rentier, Amersfoort - 
 Zangdienst

Vrijdag 28 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 30 mei
Grote Kerk
09.30 uur ds. F.J. van Harten, Den Haag
17.00 uur ds. P. Zaadstra, Kockengen
De Voorhof
09.30 uur ds. P. Rozeboom - Dienst met RoyalRock
Immanuëlkerk
10.00 uur prop. J.C. Eikelenboom-den Uijl, 
 Lopikerwaard
17.00 uur ds. P. Brouwer, Maassluis en 
 Cees de Mooij - 
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 4 juni - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur ds. A.B. Vroomans - 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: Robin 
Sprinkhuizen, Saskia Westra, Paulien Noort, ds. Trinus 
Hibma, Chris Vliegenthart, Esther van Rijn en ds. Piet 
Rozeboom.

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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Toen hij dit gezegd had, 
werd hij voor hun ogen

omhooggeheven
en opgenomen in een wolk, 

zodat ze hem niet meer zagen.
Handelingen 1:9
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