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M A G A Z I N E

Het indrukwekkende  verhaal 
van Nemat en Mitra

Een terugblik op
een fantastische Startweek

vol van activiteiten

Een doosje dat helpt bij een
‘Gesprek van Hart tot Hart’
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Bijstand Pastoraat: ds. T.H. Hibma, Alhambralaan 14,
1064 NW Amsterdam. Tel. 06 24981144.
E-mail: hibmveen@xs4all.nl
(werkdagen: dinsdag, woensdag; niet op donderdag.)
Wijkraad: Gerard Verheij, Prins Bernhardlaan 1a, 
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Wijk Oude Hart Noord:
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Tel. 071- 5328161. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Irene Lindhout. Tel. 06-44 75 86 35.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80139360 E-mail: ravensbergen19@casema.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Frederiksoord & De Bloem, Centrum & Oost:
ds. N. de Reus, Rooversbroekdijk 17, 2161 LM  Lisse. 
Tel. 06-40291224. E-mail: nidere@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. 
Het Centrum: Kerkstraat 3, 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

Nemat en Mitra vluchtten met hun gezin van Iran naar Nederland:

‘Wij ervaren heel persoonlijk dat God bij 
ons is en dat Zijn hand op ons leven ligt.’ 
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‘Pak jullie spullen, we vertrekken naar Canada en 
komen waarschijnlijk nooit meer terug’, zo luidden 
de woorden van Nemat en Mitra tegen hun kinde-
ren toen zij besloten hun moederland te ontvluch-
ten. Dit terwijl ze bij hun vrienden thuis waren 
voor een feestje. Het nieuws sloeg in als een bom. 
Boosheid en paniek heerste alom, want hoe ga je 
om met de situatie waarin je je gedwongen voelt 
om je moederland te ontvluchten omwille van een 
veiliger bestaan elders? Een grote vraag waar Ne-
mat en Mitra in de afgelopen twee jaar beetje bij 
beetje antwoord op kregen. Na twee intensieve 
jaren van rondzwerven en veel onzekerheid bevin-
den zij zich nu in rustiger vaarwater, zij het niet in 
Canada maar in Nederland. Maar waarom Neder-
land? En wat is de situatie nu? En waar was God in 
die afgelopen twee jaar? In deze editie van Licht 
vertellen zij graag hun verhaal.

‘Het is eigenlijk voor het eerst dat ik mijn verhaal vertel’, zo 
begint Nemat. ‘Maar weet je wat nu het vervelende is? Ik 
mag mijn hele verhaal, de details, niet vertellen. Dat heeft 
te maken met de veiligheid van ons gezin. Die veiligheid kan 
in gevaar worden gebracht wanneer ik ons verhaal gedetail-
leerd vertel.’ Toch vindt Nemat het fijn dat hij in ieder geval 
in hoofdlijnen zijn verhaal kan vertellen.

Samen met zijn vrouw Mitra en hun twee kinderen zitten ze 
bij ons in de tuin en praten met zichtbare emotie over hun 
onvoorstelbare vlucht vanuit Iran naar Nederland. Over de 
precieze oorzaak van hun vlucht uit Iran willen ze weinig tot 
niks kwijt, maar dat hun geloof in Jezus een grote rol speel-
de wordt wel duidelijk. Meerdere internationale hulporga-
nisaties brengen elk jaar uitvoerig verslag uit van de Iraanse 
situatie omtrent geloofsvrijheid. Iran blijft onverminderd de 
vrijheid van godsdienst beperken voor religieuze minderhe-
den. Christenen staan bloot aan intimidaties van politieke 
bestuurders. De leefbaarheid van Nemat en zijn gezin werd 
dermate bedreigd dat zij geen andere uitweg zagen dan het 
land te ontvluchten. ‘Dat voelt heel pijnlijk aan’, zo laten Ne-
mat en Mitra duidelijk merken. ‘Je hebt een huis, je hebt een 
auto, je hebt een baan, je bent zelfstandig en je draagt zorg 
voor je gezin. Wanneer je besluit het land waarin je bent 
geboren en getogen te ontvluchten, dan kom je al gauw tot 
het besef dat je het grootste gedeelte van je eigendommen 
achter je moet laten, wetend dat je het nooit meer in je be-

zit krijgt. Dit klinkt materialistisch, maar je hecht er wel de-
gelijk waarde aan. Het is je levensonderhoud. Dat te moeten 
missen in je leven is een heel pijnlijk gevoel.’

Nemat kwam uiteindelijk in contact met een mensensmok-
kelaar en hij bracht hen naar Teheran, de hoofdstad van Iran. 
‘Hij beloofde mij en mijn gezin dat we naar Canada zouden 
gaan om daar een nieuw en veilig bestaan op te bouwen. 
Een bestaan zonder vervolging, zonder onderdrukking.’ Het 
waren spannende tijden, want is het wel zo vast en zeker dat 
je het land zult verlaten en dat een veiliger bestaan elders in 
het verschiet ligt? ‘Je stelt je vertrouwen op zo’n man. Ik heb 
hem veel geld betaald en als je iemand veel geld voor een 
bepaalde dienst betaald, dan ga je ervan uit dat diegene zijn 
dienst zorgvuldig en kundig verleend.’ En deed hij dat ook? 
‘Ja, in eerste instantie wel. Het eerste gedeelte van onze reis 
verliep goed. Via een omweg, die niet lang duurde, kwamen 
we terecht in Nederland. Een contactpersoon van de smok-
kelaar die ons in Iran hielp, hielp ons toen we uiteindelijk in 
Europa waren. Hij bracht ons naar Nederland, waar we bijna 
zeven maanden in grote onzekerheid hebben geleefd.’

Want eenmaal in Nederland aangekomen wordt hen verteld 
dat ze eerst de komende tijd in Nederland moeten blijven en 
een directe doorreis naar Canada uitblijft. ‘Dat frustreert je’, 
zegt Mitra. ‘Je wilt niet in constante onzekerheid leven. Je 

wilt een nieuw bestaan opbouwen. Een nieuw hoofdstuk in 
je leven starten.’ Tegelijkertijd kwam vanuit Iran het trieste 
bericht dat Mitra’s vader is overleden, wat hun pijn en lijden 
vergroot. ‘Maar na een paar dagen kalmeerde onze hemelse 
Vader ons hart en gaf ons de kracht om verder te gaan.’ Op 
een gegeven moment lijkt de doorreis naar Canada, de laat-
ste stap van hun vlucht uit Iran, werkelijkheid te worden. 
Nemat wordt opgehaald en naar Schiphol gebracht. Het ge-
zin houdt het hart vast. Zal het dit keer dan echt gebeuren? 
Gaan we eindelijk naar onze nieuwe bestemming toe? He-
laas. Op Schiphol krijgt Nemat van de smokkelaar te horen 
dat de reis naar Canada niet doorgaat. Boosheid en frustra-
tie heersen wederom opnieuw. ‘Ik voelde mij zo bedrogen’, 
vertelt Nemat. ‘Ik had het totale bedrag voor onze vlucht, 
inclusief de doorreis naar Canada, aan die mensen betaald. 
Maar ze konden ineens niks meer voor ons betekenen. Je 
voelt je dan ontzettend boos, radeloos en heel angstig. We 
hebben ons toen maar bij de politie gemeld, want dat was 
vanuit onze optiek nog de enige optie om vooruit te komen.’

Uitgelicht

Het waren spannende tijden, want is het wel zo vast en zeker dat je het land zult 
verlaten en dat een veiliger bestaan elders in het verschiet ligt? 
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Uitgelicht

Uiteindelijk kwamen Nemat en Mitra en hun kinderen in 
een asielzoekerscentrum (azc) terecht. In de buurt van dit 
azc was een baptistengemeente. Het was voor hen fijn om 
in een kerkgebouw te komen waarin christenen bij elkaar 
kwamen om God lof te prijzen. ‘We vonden het heel fijn 
om geloofsgenoten met een totaal andere culturele achter-
grond te ontmoeten. We kwamen in contact met een me-
neer die veel werk heeft gedaan voor vluchtelingen. Hij liet 
ons kennis maken met de Interkerkelijke Werkgroep Asiel-
zoekerscentrum Katwijk (IWAK), een welzijnsorganisatie die 
zich bezighoudt met het welzijn van vluchtelingen uit het 
azc in Katwijk.’ Op den duur werden Nemat en Mitra over-
geplaatst naar het azc in Katwijk en daar konden zij hun ban-
den met IWAK versterken. ‘Uiteindelijk werden we gevraagd 
door Henk van Egmond, één van de vrijwilligers van IWAK, 
om een keer langs te komen in de boeketdienst. We waren 
meteen verkocht! De warmte, de muziek, de sfeer, de gezel-
ligheid – het voelde als thuis en de diensten spreken ons nog 
altijd zeer aan!’

Ondanks alle tegenslagen hebben Nemat en Mitra nooit het 
gevoel gehad dat zij zich door God verlaten voelden. ‘Wij 
ervaarden heel persoonlijk dat God bij ons was en dat Zijn 
hand op ons leven lag.’ Dit besef bracht uiteindelijk een be-
langrijke beslissing met zich mee. ‘Wij besloten ons te laten 
dopen. En wel in de Protestantse Gemeente Rijnsburg.’ Deze 
doopdienst vond plaats begin april van dit jaar, rond Pasen. 
Het was een ongelofelijk en waardevol moment in het le-
ven van Nemat en Mitra. ‘We mochten aan de mensen laten 
zien dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dat we Jezus 
hebben toegelaten in ons hart en dat we met Zijn hemelse 
Vader verder mogen gaan in dit leven.’

En wat is de situatie nu? ‘Afwachten. We horen binnenkort 
of we in aanmerking komen voor het laatste proces tot 
staatsburgerschap. Heel spannend, want we willen dolgraag 
in Nederland ons bestaan verder opbouwen. Door Neder-
lands te leren, doen we er alles aan om de Nederlandse 
samenleving te betreden. Het is jammer dat er zo veel tijd 
en bureaucratie overheen gaat, want de spanning is op den 
duur niet te verdragen. We willen meer stabiliteit en voor-
uitzicht. Gelukkig hebben wij in ieder geval duidelijk mogen 
ervaren dat we een hemelse Vader hebben die ons draagt 
dag aan dag en daar vertrouwen wij op, elke dag weer!’

‘We ervaren dat we een hemelse Vader 
hebben die ons draagt, dag aan dag’ 

6



Column

De Hof van Eden
In de eerste paar dagen van de zomervakantie 
ben ik samen met mijn vrouw (en moeder) bezig 
geweest om in de achtertuin van de pastorie de 
beplanting te vervangen. Het uitzoeken van de 
planten gaat bij ons dan ongeveer als volgt: je loopt 
door het tuincentrum en wat je mooi vindt neem je 
mee en zet je in de grond. We hadden daarbij een 
kleurschema in gedachten: wit en roze. Maar aan-
gezien lavendel zo lekker ruikt kwam daar al snel 
blauw bij en omdat een roos met een rode kern erg 
mooi was (alleen de naam al: Romantica …) werd 
ook de kleur rood toegevoegd. Na het nodige om-
spitwerk (wat bar tegenviel, het leek wel of ik in be-
ton stond te scheppen) begon het aanplanten. Het 
werk vorderde gestaag en aan het einde van elke 
dag waren wij trots op de vooruitgang. Het nieuwe 
straatwerk in de tuin van de pastorie vormde een 
prachtige lijst om het geheel heen. Hierop kwam 
mijn zwager op bezoek samen met mijn zus. Nu 
moet u weten dat mijn zwager al vijfentwintig jaar 
lang een hoveniersbedrijf heeft en ook meermaals 
gelauwerd is vanwege zijn werk (zoals de tuin van 
het Lam in Lisse). Direct zag hij allerlei problemen. 
Ik bleek een roos te hebben geplant die je volgens 
hem of in een pot of in de duinen of in brand moet 
zetten omdat deze gaat woekeren. Eruit! Als het al 
niet te laat was! Een van de planten bleek extreem 
giftig. En het geheel had wel erg weinig ‘winter-
waarde’ (voor mij een nieuw woord). Mijn vrouw 
en ik keken naar de bloemen en planten die nog 
vol in bloei stonden en vonden ze met de minuut 
minder mooi worden. Waarop mijn zwager afsloot 
met de woorden ‘best aardig’.

Als gemeente van Jezus Christus worden wij ook 
beschreven als Zijn tuin. En ook daarin woekeren 
wij en staan we niet altijd op de goede plaats. Er is 
soms ook snoei nodig maar ook zon en mest. Maar 
hoe gaat het wanneer wij kou in het leven ervaren? 
Is er dan genoeg winterwaarde? Blijft de waarde 
overeind die ons in de zomer zo doet stralen? Lo-
vend en Zingend over Hem.

ds. Arnold Vroomans

Interview

WhatsApp gesprek met 
Nienke Vianen
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 Nienke 
Vianen door de redactie 
geïnterviewd, zij is 19 jaar 
oud en volgt de opleiding 
tot interieur adviseur.

Redactie Licht
Wat motiveert jou het meest?

Redactie Licht
Hoe zou jij jouw band met God
omschrijven?

Dat God een plan heeft voor mij en dat ik 
mag weten dat ik hier ben met een doel.

Redactie Licht
Welke kwaliteiten bewonder je bij andere 
mensen?

Dat andere mensen trouw zijn en omkijken 
naar anderen en daarnaast ervan houden 
om eropuit te gaan.

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

Ik vind Johannes 14:6 een hele mooie tekst. 
Jezus zei tegen hem: ‘Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven. Niemand komt tot 
de Vader dan door Mij.’

Ik zou het omschrijven als een vader-
dochter band. In deze band met Hem bid 
ik niet, maar praat ik met Hem. Op deze 
manier voel ik me altijd dicht bij God en 
voel ik dat Hij luistert en bij mij is.
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Het Licht op ...

Hybride, dat is toch een auto die zowel een elektrische als een benzinemotor heeft? Zeker; maar er zijn ook 
hybride orgels: een combinatie van ambachtelijke pijpen en lucht samen met elektronica en luidsprekers. 
En ondertussen is er een hybride kerk: in het kerkgebouw de dienst volgen met een groepje mensen en 
tegelijk via de livestream thuis met je afstandsbediening in de hand. Tijdens de lockdown is dit versneld 
uitgerold over kerkelijk Nederland en ondertussen is het een blijvertje geworden.

Uitdaging
Bij het begin van de coronacrisis improviseerden wij door een korte dienst via de smartphone op YouTube te plaatsen. Later 
werden professionele camera’s geplaatst. Al spoedig merkte ik aan mailtjes en appjes, dat het bereik van de kerk vergroot 
was. Mensen die niet gewend waren naar de kerk te gaan, volgden wel de digitale vieringen. We moesten improviseren met 
de muziek en de ‘performance’ vroeg ineens veel meer. Eigenlijk was dit een al langer bestaande noodzaak in ons digitale 
tijdperk, maar gemakshalve hebben we dat ook weleens voor ons uitgeschoven. De afstandsbediening thuis op de bank en 
het grote aanbod in de digitale ether vormen voor de plaatselijke gemeente een uitdaging. Ik was gewend te preken voor 
eigen parochie, maar nu preek ik ook voor buitengaats en tegelijk mis ik een deel van mijn gemeente. Mensen luisteren naar 
een oud-predikant of stemmen af op een strak geregisseerde lofprijzing elders. Hoe varen we als kerk de goede koers hierin?  

Kwaliteit
De eredienst heeft altijd om kwaliteit gevraagd: het is voor de allerhoogste HEER en daarop mogen we niet bezuinigen. De 
organist speelt met biddend hart en heeft zich goed voorbereid. De voorganger heeft de leiding van Gods Geest gezocht en 
heeft er echt tijd in gestoken. De koster heeft alles in liefde en met zorg gereedgezet. Zowel de gitarist als de zangeres van de 
band hebben geoefend en werken aan groei. Alle technici bij de knoppen snappen hoe het programma werkt en zetten zich 
met vreugde in voor hun Heiland. ‘Kerkdienst gemist’ wil graag zo goed mogelijk te ontvangen zijn om het Woord van God 
in de huiskamer te brengen. We doen ons best de HEER met vreugde te dienen, zoals in Psalm 100 staat. Maar hoe bereiken 
we de gemeente? Een spannende vraag nu we naast digitaal ook weer daadwerkelijk bij elkaar mogen komen! Naast de 
eredienst is er ook vanuit Rijnsburg een kindervertelling te vinden en ondertussen werken we aan een digitaal platform voor 
jonge mensen en ook voor jonge ouders. Naar mijn besef is het namelijk echt nodig dat juist ook de Protestantse Gemeente 
Rijnsburg te vinden is op het web.

Wij zijn de kerk
Een hybride auto kan best wel een eind elektrisch rijden, maar er is voeding nodig via de plug-in of de benzinemotor moet 
bijspringen. Met de hybride Kerk is dit niet anders. De bijeenkomst van kerkdienst tot en met de bijbelstudie, de club tot en 
met de catechese zijn er door onze persoonlijke deelname. Kerk is namelijk meer dan de batterij laden. Kerk is viering van het 
geloof in de HEER door zelf te zingen, te bidden en te leven uit en met het Evangelie. Het komt erop aan, dat ik bloei en groei 
op de plaats waar ik gezaaid ben. We willen graag een veelkleurige gemeente zijn op het fundament van de ene HEER. Willen 
we samen de hybride kerk van Rijnsburg bouwen in de uitdagingen van vandaag?

Reageren? Welkom via plexatpr@kpnplanet.nl. Vriendelijke groet, ds. Piet Rozeboom

Hybride Kerk
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In the spotlights

Ambtsdrager in the 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 persoonlijk geloofsleven. In dit nummer 
Bram Breebaart. Zijn belangrijkste taak is scriba van de Kerkenraad, de spin in het web van onze kerkelijke 
organisatie.

Welke taken heb je binnen onze kerk vervuld?
Sinds januari 2019 ben ik scriba. Daarvoor was ik ouderling, 
wijkscriba en ook lid van het College van Kerkrentmeesters. 
Daarnaast hebben mijn vrouw en ik huiscatechese gegeven. 
In 2018 ben ik pastoraal bezoeker voor ouderen geworden 
in de wijk Kleipetten. Na herhaalde oproepen dat er een 
scriba werd gezocht, heb ik me aangemeld. Het pastorale 
bezoekwerk ben ik daarnaast blijven doen.

Wat houdt de taak ‘scriba’ in?
De taak ‘scriba’ betekent, dat ik de secretaris (manusje 
van alles) ben van de kerk. Dat houdt ook in, dat ik lid 
ben van het Moderamen, dat de dagelijkse gang van 
zaken regelt en de besluiten van de Kerkenraad uitvoert. 
Ik beantwoord veel e-mails en andere ingekomen post en 
coördineer de voorbereiding van de vergaderingen van de 
Gemeentevergaderingen en van de Kleine - en de Grote 
Kerkenraad. Verder zorg ik ervoor, dat de gemeente op de 
hoogte is van de besluiten van de Kerkenraad, door stukjes 
te schrijven voor Contact en de website. Ik krijg bij dit alles 
hulp van Jonneke Steenvoorden, de tweede scriba. Bij het 
maken van de verslagen krijg ik hulp van verschillende 
notulisten.

Wat is het belangrijkste doel van jouw werk?
Het belangrijkste doel van een scriba is het informeren van 
de gemeente en het verzorgen van de communicatie over 

de beslissingen van de Kerkenraad. De laatste twee jaar 
ging dat vaak over corona, maar ook over bijvoorbeeld het 
zegenen van kinderen en andere vraagstukken die spelen in 
de gemeente.

Heeft dit werk jouw geloofsleven verrijkt?
Mijn geloofsleven is niet per se verrijkt door het uitvoeren 
van de taak als scriba, maar meer door het voeren van 
pastorale gesprekken. Toch ben ik ervan overtuigd dat 
het belangrijk is om ook de taak van scriba zorgvuldig te 
vervullen.

Waarin ben je teleurgesteld?
Soms ben ik wel eens teleurgesteld in reacties die je krijgt. 
Niet alle beslissingen die we nemen zijn leuk en je kan het 
nooit voor iedereen goed doen. Te denken valt hierbij aan de 
coronamaatregelen. Voor de een is zingen een ‘must’, terwijl 
anderen niet meer naar de kerk durven als er gezongen 
wordt. Het is lastig om iedereen tevreden te houden. Maar 
ons doel is altijd om het voor iedereen mogelijk te maken 
om samen te komen om hun geloofsleven te onderhouden 
en te verrijken.

Kan je anderen aanraden ook dit werk doen?
Het uitvoeren van een ambt binnen de kerk is zeker aan te 
raden. Kijk hierbij naar wat bij jou past. Overal zijn mensen 
nodig en je kan altijd iets vinden waarbij jouw talenten goed 
uitkomen. Het verrijkt je geloofsleven en je blijft daardoor 
betrokken bij onze gemeente en dat is voor iedereen alleen 
maar goed.

Wie is Bram Breebaart?
Leeftijd: 69 jaar
Getrouwd geweest met: Corin Breebaart-
van Leeuwen; weduwnaar sinds 2010
Vader van: Drie dochters, drie schoonzoons en 
negen kleinkinderen 
Beroep: Voorheen hoofd bedrijfsbureau bij 
aannemersbedrijven
Functies binnen de kerk: Scriba van de kerkenraad en 
pastoraal bezoeker
E-mailadres: scriba@pknrijnsburg.nl
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Op 6 september 2021 begon de startweek van de Protestant-
se Gemeente Rijnsburg. Er waren allerlei leuke activiteiten te 
doen voor jong en oud (zie foto’s). Op zondag 12 september 
konden we, als klap op de vuurpijl, genieten van een dienst 
buiten op het Burgemeester Koomansplein.

Namens de Startweekcommissie willen we graag iedereen 
bedanken die heeft meegewerkt om de startweekactiviteiten 
tot een succes te maken! We danken de organisatie achter de 
startdienst, in het bijzonder de mannen van het geluid! Daar-
naast hulde voor de organisatoren van activiteiten die jaar in 
jaar uit bij ons op het programma staan: de seniorenzangoch-
tend, de kinderbingo, de filmmiddag van de verhalenvangers, 
de pubquiz en de activiteit voor de tieners.

Namens de commissie: dank ook aan iedereen die activitei-
ten heeft bijgewoond, want samen heb we er iets moois van 
gemaakt. Op naar een mooi en gezegend kerkjaar voor onze 
gemeente!

Rik Vehave
Startweek commissie

Terugblik op een 
fantastische start!
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Gesprek van Hart tot Hart

Ontmoeting
Eenzaamheid is volksziekte nummer 1. Corona, noodzakelijk afstand houden, heeft dat niet beter gemaakt. 
Hoe kun je mensen dan een klein zetje geven om, nu het weer kan, met elkaar een echt goed gesprek te 
hebben? Een gesprek over geloof, hoop en liefde. Over hoe onze relatie met elkaar en God is? Zo’n gesprek 
voeren is niet eenvoudig. Voor gemeenteleden niet, voor ouderlingen niet en ook niet voor predikanten. 
Soms heb je dan een beetje hulp nodig om de grote vragen over het leven boven tafel te krijgen. Een 
wandelstok om op te leunen als het gesprek wat stroef dreigt te verlopen. 

Dat is ‘Het doosje Gesprek van Hart tot Hart’ geworden. De 
inspiratie hiervoor haalden wij uit Psalm 1:

[1] 1 Gelukkig de mens
 die niet meegaat met wie kwaad doen,
 die de weg van zondaars niet betreedt,
 bij spotters niet aan tafel zit,
      2 maar vreugde vindt in de wet van de Heer
 en zich verdiept in Zijn wet, dag en nacht.
      3 Hij zal zijn als een boom,
 geplant aan stromend water.
 Op tijd draagt hij vrucht,
 zijn bladeren verdorren niet.
 Alles wat hij doet komt tot bloei.

Een gelovig mens is als een boom geplant aan stromend 
water. Die mensen zijn geworteld in God, in Christus, 
gedreven door de Heilige Geest. Maar zo een boom maakt 
heel wat mee. Er breken takken af, we worden ouder 
(jaarringen worden zichtbaar) en er vindt nieuwe groei 
plaats! Wat leert het beeld van de boom ons over ons leven? 
Ben jij wel altijd die boom die geplant staat aan stromend 
water? Wanneer had je het gevoel dat je ‘geknot’ werd? 
Welke lessen vallen daaruit te trekken? Wat kan je anderen 
daarmee leren?

Met deze vragen en fotomateriaal ontstond de gedachte 
om hier een doosje met kaarten van te maken. Als je met 
zo’n vraag bij Michel Noort komt dan ga je iets prachtigs 
krijgen! Zie ook uw kerkblad. We zijn trots op het materiaal 
dat we met elkaar ontwikkeld hebben. En de reacties zijn 
ook veelbelovend (de eerste honderd doosjes zijn al bijna 
weg …). We horen over mooie gesprekken van mensen die 
ermee aan de slag gegaan zijn. U mag het thuis uitproberen 
met elkaar en daarbij vrienden en buren uitnodigen. Zo’n 
gesprek kan beginnen met de zin: Kijk eens wat ik nu heb 
gekregen … en een uur later is men nog in gesprek over 
geloof, hoop en liefde. De doosjes liggen voor u klaar in de 
verschillende kerken en op het kerkelijk bureau.

Ik heb er de afgelopen weken veel voor gebeden. Dat ergens 
iemand hierdoor de weg naar God (weer) mag weten te 
vinden of zich er door getroost mag weten. Dat we elkaar 
weer weten te vinden en ontdekken wat we gemist hebben: 
Hem en elkaar!

 Zegen op uw weg!

ds. Arnold Vroomans

11



Geboren op 25 juni 2021

Joas Jeroen van Starkenburg
zoon van 

Marc van Starkenburg en 
Evelien van Starkenburg-Ravensbergen

Geboren op 21 augustus 2021

Daniël Martinus Ouwehand
zoon van 

Martin Ouwehand en Stephanie Ouwehand-van der Vijver

broertje van Juliëtte, Peter, Lieke

Geboren op 24 augustus 2021

Joah Samuel van Rijn
zoon van 

John van Rijn en Fabienne van Rijn-Hoek

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

Geboren op 6 juni 2021

Fem de Koning
dochter van 

Sander de Koning en Monica de Koning-van Egmond

zusje van Bas

Geboren op 4 juli 2021

Caya Carmen Heemskerk
dochter van 

Bas Heemskerk en Carmen Heemskerk-Star

zusje van Delian

Geboren op 15 juli 2021

Philou Nikki de Mooij
dochter van 

Theo de Mooij en Claudia de Mooij-Overdevest

zusje van Jolien en Milan

Geboren op 26 juli 2021

Julianna Cornelia Eniola Schreve
dochter van 

Seun Tamba en Marlous Schreve

zusje van Eleanor

Geboren op 21 augustus 2021

Fleur Niovi van Delft
dochter van 

Cees van Delft en Nicolette Kaparounakis

JongensMeisjes
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Alweer is een nieuw kerkelijk jaar van start gegaan. Ook dit jaar willen wij u vragen om uw bijdrage te geven 
ter bestrijding van de onkosten die gemaakt worden voor Contact, de website en Licht. Begin oktober 
liggen de stapels brieven met acceptgiro in de kerken om te worden rondgebracht. Wilt u meehelpen om 
de brieven te bezorgen? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau.

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

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

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

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

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

Helpt u mee om met elkaar de kosten te dragen?
€ 27,50 voor een alles-in-1 pakket!
U kunt uw bijdrage overmaken op: 
NL40 RABO 0356 8216 92 
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg
onder vermelding van Bijdrage Communicatie.

Helpt u mee om de kosten te dragen?

€ 27,50 voor een alles-in-1 pakket!
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De Verdieping

Xxxxx

Xxxx

Jezus volgen totdat iedereen 
besmet is met liefde
Jezus volgen totdat iedereen 
besmet is met liefde.
De afgelopen vakantie heb ik het boek gelezen van Shane Claiborne, die zich afvraagt hoe je Jezus werkelijk 
kunt volgen. Om dit te onderzoeken gaat hij op bezoek bij moeder Teresa in Calcutta om daar aan den lijve 
te ondervinden hoe ze daar invulling geven aan het volgen van Jezus. Daar in het ‘Huis van berooiden en 
stervenden’ zag hij echt christen-zijn. Hij schrijft daarover: ‘Als ik stervenden in de ogen keek, voelde het 
alsof ik God ontmoette. Het was alsof ik het allerheiligste in de tempel betrad.’ Moeder Teresa zei altijd: 
‘We kunnen geen grote dingen doen, alleen kleine dingen met grote liefde. Het gaat er niet om hoeveel je 
doet, maar hoeveel liefde je erin stopt.’

Hoe zou de wereld eruit zien als we echt geloofden wat de apostel Paulus schrijft, namelijk dat wij niet meer leven, maar 
Jezus in ons (Galaten 2:20)? Toen moeder Teresa stierf werd Shane geïnterviewd door een journalist die vroeg of haar geest 
nog door zou leven? Hij antwoordde: ‘Om eerlijk te zijn, moeder Teresa is al lang geleden gestorven, toen ze haar leven aan 
Jezus gaf. De blijdschap en het medeleven en de liefde die de wereld zo mooi vindt, dat is alleen maar Jezus, en dat is eeuwig.’

Voor zijn afstudeerscriptie deed hij onderzoek onder christenen en ontdekte het volgende: we kunnen Jezus bewonderen 
en vereren zonder te doen wat Hij deed. We kunnen zijn leer en alles waar Hij voor stond toejuichen zonder dezelfde dingen 
belangrijk te vinden. We kunnen in aanbidding opkijken naar het kruis zonder het onze op ons te nemen. Ik was gaan inzien 
dat de grote tragedie van de kerk niet is dat rijke christenen niet om de armen geven, maar dat rijke christenen de armen 
niet kennen. Als armoede en rijkdom met elkaar botsen, smelten ze samen en ontstaat er een kracht die de wereld kan 
veranderen. Ik geloof oprecht dat als de armen de rijken zullen ontmoeten, rijkdom zijn betekenis zal verliezen.

Vandaag de dag wordt de kerk verleid om spektakel te bieden, om grote, wonderlijke dingen te doen zodat mensen gaan 
geloven. Jezus heeft ons echter geroepen tot kleinheid en vergelijkt onze revolutie met het kleine mosterdzaadje, met gist dat 
zich door het deeg verspreidt en deze duistere wereld langzaam maar zeker met liefde besmet. 

Alles in de wereld probeert ons namelijk van gemeenschap af te houden, 
dringt erop aan om onszelf boven anderen te stellen, onafhankelijkheid te 
verkiezen boven wederzijdse afhankelijkheid, om grote dingen te kiezen 
in plaats van kleine, om snel vooruit te komen in je eentje in plaats van 
samen ver te komen. Moeder Teresa zei: ‘Jezus volgen is eenvoudig, maar 
niet makkelijk. Heb lief tot het pijn doet, en heb dan nog meer lief.’

Shane is toen een leefgemeenschap genaamd ‘The Simple Way’ 
begonnen in een arme wijk van de stad. Zijn conclusie was namelijk: 
Jezus werd niet gekruisigd omdat Hij de armen hielp, maar omdat Hij 
zich bij hen aansloot. Dat is de Jezus die wij willen volgen. De reactie 
van een dominee die bij hen kwam kijken was: ‘Ik dacht altijd dat jullie 
zendelingen waren die het Evangelie in jullie buurt brachten, maar nu 
begrijp ik dat jullie het Evangelie in jullie buurt hebben geleerd en dat 
jullie eigenlijk zendelingen in de kerk zijn.’

Meer lezen? ‘Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook)’ 
van Shane Claiborne. ISBN 978-905881-441-8

pastor Rixt de Graaf-de Boer

De Verdieping
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Adriana Maria Vianen-van der Meij
Op woensdag 14 juli 2021 is in haar Heer en Heiland ontsla-
pen Adriana Maria (Sjaan) Vianen-van der Meij, op de leef-
tijd van 76 jaar. Zij was de vrouw van Wim Vianen en woonde 
in de Hofstraat.
Sjaan werd geboren en groeide op 
in Voorschoten. Via haar broer die 
werkte in het bedrijf van Vianen, 
leerde ze Wim kennen. Na hun 
trouwen gingen ze in Rijnsburg wo-
nen en zetten samen de schouders 
onder het familiebedrijf. Er werden 
hun twee zonen toevertrouwd. 
Sjaan was altijd bezig en tuinieren 
was haar grote hobby. Wim en Sjaan gingen niet op vakan-
tie, maar dat geld werd besteed aan adoptiekinderen. Sjaan 
leefde altijd zuinig, maar was voor deze kinderen gul. Ze 
schreef hen brieven en heeft zo over de wereld kinderen 
verteld van de liefde van God. Zo leefde zij haar geloof, zicht-
baar in daden van goedheid en zegen. Toen ze kortgeleden 
besefte dat ze niet meer beter zou worden, wist ze zeker dat 
ze naar Jezus zou gaan.
Tijdens de afscheidsdienst hebben we nagedacht over Psalm 
90. Een hoopvolle, maar tegelijkertijd ook ernstige Psalm. 
Mozes is zich ervan bewust dat de mens vergankelijk is en 
God nodig heeft. Maar het lijkt wel of bijna niemand dat in-
ziet. ‘Wie kent de sterkte van uw toorn?’ En zijn gebed is: 
‘Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart beko-
men.’ De Heer wil ons redden en Zijn kinderen mogen thuis 
zijn en God Zelf is onze Toevlucht. Daar mag Sjaan voor eeu-
wig veilig in Jezus armen zijn.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Nico Bouwman
Het leven was wel erg zwaar geworden voor Nico Bouw-
man, gewoond hebbende aan de Floresstraat in Oegstgeest. 
Parkinson had hem tot een schim gemaakt van wat hij eens 
was. Sinds bijna een jaar was hij opgenomen in Van Wijcker-
slooth in Oegstgeest en daar overleed hij op 20 juli 2021. 
Hij werd 86 jaar. De laatste dagen 
waren moeizaam en tenslotte heb-
ben we gebeden: ‘God haal Uw 
moegestreden kind Thuis’. Dank 
God, ons gebed werd verhoord. 
De dankdienst voor zijn leven werd 
gehouden in de Laurentiuskerk op 
maandag 26 juli. Er was alle reden 
om dankbaar te zijn en dat werd 

ook veelvuldig uitgesproken door zijn familie. Nico was een 
aimabel mens, een man om van te houden. We blijven hem 
herinneren als een hardwerkende, zachtmoedige en recht-
schapen man. Hij was ook een liefdevol mens en zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen waren àlles voor hem. 
Nico heeft zijn geloof behouden en geloofde in een nieuw 
begin bij God zelf. En omdat dat ook de laatste woorden zijn 
geweest die aan Nico’s ziekbed vanuit Gods Woord zijn gele-
zen, klonken die woorden door in de kerk en op de begraaf-
plaats. Een bemoedigend en hoopvol afscheid! 
De Paaskaars brandde, de bijbelboodschap was helder en 
voor ieder te ‘verstaan’ ... en het werd duidelijk dat de dood 
niet het laatste woord heeft! Met de indringende woorden 
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’, konden we met hoop in ons 
hart afscheid nemen van Nico Bouwman. Hij laat ons een 
spoor na van liefde en toewijding en in dat spoor trekken 
wij, maar heel in het bijzonder zijn vrouw Nellie en de drie 
dochters met hun gezinnen, verder. Het vaste geloof dat Nico 
Thuis is bij onze Hemelse Vader mag ons allen bemoedigen 
en sterken.

Mevr. M. van der Woude

Jan Driebergen
Op 25 juli 2021 overleed Jan Driebergen. Hij woonde samen 
met zijn echtgenote Gre op de Valkenburgerweg 20 in Oegst-
geest. Jan is 85 jaar oud geworden. Hij was een kweker in 
hart en nieren al heeft hij dit werk in zijn arbeidzame be-
staan niet altijd uitgeoefend. De passie is hem echter nooit 
ontsnapt. Jan was een zorgzame en trouwe man. Goed en 
lief voor zijn vrouw, een trotse pa en als opa stapel op zijn 
(achter)kleinkinderen. Vaak gaf hij zijn kleinkinderen allerlei 
ongevraagd advies mee, maar, zo zei een van hen: ‘er zat al-
tijd wel een kern van waarheid in’.  Hij kenmerkte zich ook 
door duidelijke meningen en was wars van kouwe drukte en 

In memoriam
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kapsones. En als je hem beduvelde 
was hij wel klaar met je. Jan hield 
erg van zingen. In de dankdienst 
voor zijn leven stonden we stil bij 
het verhaal waarin Paulus en Silas 
in een cel zijn opgesloten. Midden 
in de nacht zingen zij er Gods lof. 
Dat is een manier om stem te kun-
nen geven aan iets waar je geen 
woorden voor hebt, en het is een 
manier om je krachtbronnen op te zoeken en het uit te hou-
den als het donker invalt in je leven en je jezelf geketend 
voelt door wat jou of je beminden aan leed overkomt. Jan 
bleef zingen, ook in voor hem moeilijke tijden. Daarmee 
ademde hij het vertrouwen dat God zijn zon en schild is, en 
dit ook zal blijven, zelfs voorbij de dood, want God geeft eer 
en genade.

ds. Nico de Reus

Jacobus van der Plas
Op 28 juli 2021 is overleden op de leeftijd van 65 jaar Ja-
cobus (Jaap) van der Plas. Hij woonde op de Domineeswei. 
Veertig jaar heeft hij de zeeën bevaren als visser. Zijn kerk 
was op de grote zee waar je als 
mens klein bent, maar de nabij-
heid van God zoekt en ervaart. Wij 
hebben zijn leven in de handen van 
God gelegd bij het woord van de 
wonderbare visvangst. De zee van 
zijn leven heeft hoge golven en 
felle stormen gekend, maar ook de 
haven van de liefde. Geloven is niet 
zeker weten, maar in vertrouwen 
op je God het toch nog eens op een andere wijze wagen. En 
juist dan is God nabij met nieuwe zegen. Tien jaar geleden 
leek zijn overlijden al te komen, maar door een wonder is 
hem nog tien jaar gegeven. Hij laat vier kinderen na en zijn 
echtgenote Ruth.

ds. Piet Rozeboom

Nicolaas Marinus van Vliet
Op 31 juli 2021 overleed op 75-jarige leeftijd Nico van Vliet. 
Hij was woonachtig in de Karel de Grotelaan en was al enkele 
maanden ziek. Een bijkomende bacterie versnelde het slot-
akkoord van zijn leven. Nico was een vriendelijke man, stevig 
en groot, die wist wat hij wilde en niet wilde. Hij heeft di-
verse banen gehad, zoals vrachtwagenchauffeur en bewaker 

In memoriam
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genoot. Het verklapte haar juist hoe de liefde van God in Je-
zus fundamentele vreugde geeft, een liefde waarmee je alles 
aan kunt, liefde sterk als de dood. In de dankdienst voor haar 
leven klonk het Evangelie van Johannes, waarna wij haar in 
de aarde hebben gelegd, in de handen van de levende God.

ds. Nico de Reus

Sophia Heemskerk-ten Donkelaar
Op 7 augustus 2021 is overleden Sophia Heemskerk-ten 
Donkelaar op de leeftijd van 82 jaar. Ze was bijna 60 jaar ge-
trouwd met Aad Heemskerk. Ze woonden aan de Spinoza-
laan, maar de laatste tijd verbleef ze gescheiden van Aad in 
Vlietstede. Samen kregen zij vier kinderen, acht kleinkinde-
ren en zelfs al drie achterkleinkin-
deren. Waarvan kleine Noor nog 
maar net een week oud was toen 
Sophia overleed. Helaas is zoon Jan 
overleden en hebben ze ook een 
kleindochter moeten verliezen. In 
het verdriet bleven Aad en Sop-
hia elkaar tot steun. In Vlietstede 
werd de laatste maanden goed 
voor haar gezorgd en was er wat 
meer rust. Haar geheugen liet haar 
al jaren in de steek, maar haar zachtmoedige vriendelijkheid 
bleef. Wij leven hier en nu en op tal van vragen kunnen wij 
slechts spreken in beelden. Ook de Bijbel doet dat: wat er 
achter dit leven ligt is te groot voor woorden. In Psalm 136 
klinkt het woord goedertierenheid. Het klinkt als een soort 
goedheid in de overtreffende trap. Dat geschenk mag je met 
open hart aannemen en verwerken in je leven. Daarin mag 
Gods liefhebbende goedheid met je meegaan. Hier en in het 
leven hierachter.

ds. Piet Rozeboom

Neeltje Schoneveld-van Vliet
Na acht jaar in De Wilbert te zijn verzorgd is op 10 augustus 
2021 onze moeder, Neeltje (Nel) 
Schoneveld-van Vliet op de geze-
gende leeftijd van 97 jaar rustig 
ingeslapen. Zij was trots op haar 
kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren. Vol vertrouwen dat ze bij de 
Heer mocht komen. Na een dank-
bare afscheidsdienst hebben wij 
afscheid genomen van onze moe-

van zware jongens in de gevange-
nis. En niet te vergeten: hij werkte 
ruim 30 jaar als vrijwilliger bij De 
Laatste Eer. Nico beschikte over het 
vermogen om met humor span-
ningen bij anderen te relativeren. 
Voor zichzelf was dat lastiger, want 
hij kon flink in de put zitten. In de 
dankdienst voor zijn leven hebben 
we stilgestaan bij woorden van 
God, door de profeet Jesaja aangereikt: ‘Opgetild heb Ik jou 
vanaf je geboorte. Opgetild op Mijn schouders en je gedra-
gen. Nog als je oud en grijs bent zal Ik je torsen. Niets van 
wat Ik gezegd heb zal Ik niet doen. Een en dezelfde ben Ik. 
Eerste en Laatste.’ Nico van Vliet heeft zelf zijn kinderen en 
kleinkinderen natuurlijk vaak opgetild na hun geboorte, en 
eenmaal peuters, hen vaak op zijn schouders gedragen. Zelf 
heeft hij ervaren dat hij tot in zijn oude en grijze dagen door 
de Eeuwige gedragen is. God die Eerste en Laatste is. Want 
dat is de belofte, en dit is het laatste: dat God Zijn kinderen 
zelfs draagt voorbij de grens van de dood, hen draagt tot in 
Zijn eeuwige vrede.

ds. Nico de Reus

Jannetje van Delft-van Iterson
Een paar dagen na haar 91e verjaardag stierf Jans van Iter-
son. Zij woonde in Vlietstede en was sinds eind vorig jaar 
weduwe. Jans was een lieve, zorgzame vrouw die door haar 
kinderen als een harde werkster werd getypeerd. Dit laatste 
had ook te maken met haar opvallende draagkracht doordat 
ze eigenlijk twee gezinnen groot-
bracht: dat waarin ze zelf geboren 
was en het gezin waarin ze samen 
met echtgenoot Jan vijf kinderen 
kreeg. Ze geloofde heilig in rust, 
reinheid en regelmaat en kon het 
soms (bij een van de kinderen op 
bezoek) niet laten om daar iets van 
een niet-opgeruimd aanrecht te 
zeggen. Jans was een hartelijke en 
gastvrije vrouw. Vriendjes en vriendinnetjes van haar kinde-
ren konden mee op vakantie of blijven slapen. Ze genoot van 
het bestaan, was gek op koken en lekker eten en liep vaak te 
zingen. Haar lievelingslied klonk steevast tijdens het strijken, 
terwijl ze de ramen zeemde et cetera, en ging over het leven 
op aard dat vol schijnbare vreugd zit. Een oud lied dat een 
beetje een strenge inhoud heeft, maar voor Jans houvast be-
tekende en ook niets afdeed aan het feit dat ze van het leven 
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der. Wij willen het verzorgend personeel van De Wilbert heel 
hartelijk bedanken voor al die jaren liefdevolle verzorging. 
Tevens dominee Vroomans voor de mooie dankdienst op 16 
augustus. Dankbaar voor al die jaren dat ze bij ons mocht 
zijn, is moeder nu veilig in Jezus’ armen.

De familie

Lena Maria Pebesma-Zwaan
Op maandag 23 augustus 2021 werd genadig verlost van ver-
der lijden Lena Maria (Lenie) Pebesma-Zwaan. Op de leeftijd 
van ruim 83 jaar. Zij was de vrouw van Jan Melle Pebesma 
en woonde in de Tulpenstraat. Lenie werd geboren aan de 
Vinkenweg in Rijnsburg. Al jong moest zij haar steentje bij-
dragen in het gezin en kwam in de huishouding te werken bij 
verschillende gezinnen. Via een neef leerde ze Jan kennen, 
die uit Limburg voor de vakantie in 
Rijnsburg was. Ze trouwden en hen 
werden twee zonen toevertrouwd. 
Lenie was de spil van de familie, 
iedereen was altijd welkom. Soms 
stond ze drie keer op een dag 
warm eten te koken en daarbij was 
het huis toch altijd schoon en net-
jes. Daarnaast kon ze enorm ge-
nieten van de tuin en het weidse 
uitzicht. Tijdens de dankdienst voor haar leven stonden we 
stil bij het gedeelte uit 2 Koningen 4 van de gastvrije vrouw 
uit Sunem die voor de profeet Elisa een kamer op haar platte 
dak liet bouwen, zodat hij zich terug kon trekken als hij bij 
hen verbleef. Dat was ook de gastvrijheid en vrijgevigheid 
die Lenie kenmerkte. Elisa sprak een profetie uit over deze 
onvruchtbare vrouw en zij werd gezegend met een zoon. Le-
nie mocht na een lang en werkzaam leven thuiskomen in het 
huis des Heren en daar is voor de verandering voor haar de 
maaltijd bereid. Daarna is ze meegenomen naar een para-
dijselijke tuin met een schitterend vergezicht van de gouden 
Godsstad. Hier is zij voor eeuwig thuis.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Petronella van der Vijver
Op 28 augustus 2021 is na een periode van afnemende ge-
zondheid door de Heere thuisgehaald Petronella (Nel) van 
der Vijver. Op de leeftijd van 85 jaar. Zij verbleef de laatste 
tijd in Voorhout, nadat in december haar broer plotseling 
overleed en zij niet langer thuis kon blijven. Nel werd ge-

boren aan de Rijnsburgerweg op de grens van Rijnsburg en 
Oegstgeest. En daar heeft ze altijd gewoond, samen met 
haar broer Co. Nel heeft gewerkt als bejaardenverzorgster, 
maar toen haar ouders ouder werden, heeft zij voor hen ge-
zorgd en voor haar broer. Toen de 
man van haar zus overleed stond 
zij ook behulpzaam, kordaat en 
voortvarend zorgzaam klaar voor 
haar nichtje Mariëlle. Haar leven 
werd gekenmerkt door zorgen, 
klaarstaan voor anderen en dingen 
voor anderen regelen. Ze was ker-
kelijk betrokken, zowel in Rijnsburg 
als Oegstgeest. Ze zat bij de vrou-
wenvereniging in Oegstgeest, maar gaf zondagsschool in de 
Hervormde gemeente en ze ging graag naar het Hervormd 
kerkkoor. Ze hield van zingen. Tijdens de dankdienst voor 
haar leven stond Psalm 91 centraal. De tekst die ze citeerde 
bij het plotselinge overlijden van haar broer. Een troostende 
Psalm, dat we ondanks al onze angst en mogelijk gevaar vei-
lig zijn, omdat God zelf onze Schuilplaats is. Er kan je niets 
gebeuren als je God zoekt en Hem ontmoet. Wie het wilsbe-
sluit maakt om Hem te vertrouwen, zal door God gered wor-
den. Nel mocht Gods liefdesstem horen: ‘Vrees niet, want Ik 
heb je verlost, Ik roep je bij je naam. Jij bent van Mij.’

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Gerrit Albertus van der Burg
Op 1 september 2021 overleed Gerrit van der Burg op de 
leeftijd van 84 jaar. Gerrit was de man van Lyda van der Burg-
van der Bent. Samen kregen zij een zoon en een dochter.
Gerrit was een man van tijd is tijd en afspraak is afspraak. 
Daarmee was hij voor zijn kinderen en vrouw een vaste en 
betrouwbare rots. Tijdens zijn leven heeft hij altijd in ‘de 
bloemen’ gewerkt als chauffeur. Werk waar hij erg van ge-
noot. Gerrit hield ontzettend veel van zijn vrouw. Elke week 
nam hij verse bloemen voor haar mee. De laatste jaren be-
gon hij te tobben met zijn gezondheid. Hij vond het moei-
lijk om hiermee om te gaan en zei regelmatig: ‘De ouder-
dom komt met gebreken.’ Daar bleef het dan ook bij. Het 
was voor hem niet klagen, maar dragen. Bij een val in zijn 
tuin bleek zijn gezondheid veel brozer dan gedacht. Spoedig 
hierna kwam hij in het ziekenhuis te overlijden. Het geloof 
was voor hem altijd van grote waarde. De vaste gang naar de 
diensten en de klassieke liederen hadden zijn hart. Hij heeft 
zich ook actief voor de kerk ingezet als collectant, koorlid 

In memoriam
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en jeugdleider. Tijdens de dienst waarin wij God voor hem 
dankten, stond Psalm 23 centraal. Een Psalm die hem en zijn 
vrouw altijd gedragen heeft. De dienst vond plaats op maan-
dag 6 september in de aula van De Laatste Eer.

ds. Arnold Vroomans

Corrie Jungerius- van Egmond
Na een verblijf van ruim 7 jaar in de Wilbert is op 3 sep-
tember 2021 Corrie Jungerius-van Egmond overleden. Cor-
rie, geboren op 21 januari 1941, was het vierde kind van 
de zeven kinderen van Jan en Corrie van Egmond (de sik). 
Na haar tijd op de lagere school mocht ze doorleren op de 
MULO en daarna de handelsavond-
school. Wat in die tijd uitzonderlijk 
was omdat iedereen na de lagere 
school ging werken. Na enige tijd te 
hebben gewerkt op een ministerie 
in Den Haag werd ze begin jaren 
‘60 naar huis geroepen om voor 
haar jongste broer Jan te zorgen. 
In deze tijd leerde ze ook Joop Jun-
gerius kennen. Na het huwelijk in 
1965 kwamen er binnen 4 jaar vier kinderen ter wereld. De 
jongste, André, heeft het syndroom van Down waardoor er 
ook hier een zorg extra bijkwam. Begin jaren ‘80 kwam ook 
haar geliefde Joop thuis te zitten met geestelijke problemen. 
Ondanks alles was iedereen van harte welkom in het huis in 
de Burgemeester Meijboomstraat.
Corrie was ook veel bezig met vrijwilligerswerk, de Walnoot 
in Leiden, Korte Vlietschool Leiden, dansclub Sjanzee, PCOB, 
VBOK en Gemeente Belangen Rijnsburg konden altijd op 
Corrie`s steun rekenen. Voor deze activiteiten kreeg ze een 
Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau 
toegekend. Het geloof was een belangrijke factor in Corrie’s 
leven. Hierin vond ze de steun die ze zocht in moeilijke tij-
den. Nu is ze weer samen met haar Joop in Gods paradijs. En 
heeft ze de rust gevonden die ze altijd heeft gezocht.

De familie

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe.
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Seksuele identiteit en geloof
In het pastoraat horen we zo nu en dan van en over 
gemeenteleden die zich realiseren dat ze een andere 
geaardheid hebben dan de heteroseksuele en die daarover 
graag binnen de kerk van gedachten zouden wisselen, vaak 
omdat dit ook vragen meebrengt over hun relatie met God 
en de gemeente. Als kerkenraad vinden we het belangrijk 
dat voor iedereen de gemeente een veilige plek is, waar 
je in openheid en zachtmoedigheid met elkaar spreekt en 
leeft. We vinden dat we deze vragen niet (langer) moeten 
laten liggen, daarom willen we dit jaar starten met een 
gesprekskring voor een ieder die met deze vragen voor 
zichzelf worstelt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij ds. 
Arnold Vroomans en ds. Pieter van der Ende.

Toegelicht

Terug naar de kerk, of niet?
Voor wie mij niet kennen zal ik mij vluchtig voorstellen. 
Mijn naam is Petra de Boer-Lagerwerf, getrouwd met een 
super leuke man Dennis en moeder van Danny*, Liselotte 
en Mathijs. Wonend in Rijnsburg en werkzaam in de mar-
keting.

Voor het coronatijdperk gingen wij in principe iedere 
zondag naar de kerkdienst in de Immanuëlkerk. De ene 
keer met iets meer zin dan de andere keer, maar altijd 
vonden we er weer iets; je ziet bekenden, een mooi vers 

dat gezongen wordt of een preek die je 
aan het denken zet, die inspireert of moed 
geeft. Na zo’n kerkdienst voelde het altijd 
lekker … En toen kwam corona, wat een 
rollercoaster en nog steeds … Geen dien-
sten meer, geen samenzijn. Maar gelukkig 
pakte ‘onze kerk’ het snel op, schakelde 
en voor we het wisten waren daar de on-
linediensten. Vol goede moed begonnen 
Dennis en ik eraan. Het had ook wel iets, 
lekker met een kopje cappuccino, op het 
‘bankie’ naar de preek luisteren. Het voel-
de soms wat ongemakkelijk. Waar Dennis 
en ik normaal lekker meezingen in de kerk, 

voelde het zo op de bank toch een beetje treurig om mee 
te zingen. Ga je staan met de zegen? Et cetera …

Dan avondmaal, ons best gedaan hoor: stukje brood, fles-
je wijn en mooie wijnglazen (daar hou ik van). Stuurt mijn 
moeder een foto door hoe zij erbij zitten: zilveren bekers, 
mooie stukjes wit brood zonder korstjes, witte stoffen ser-
vet eroverheen en een kaarsje … Tja, ik dacht nog wel zo 
goed m’n best gedaan te hebben.

Al met al sloop steeds meer de klad erin, we sliepen uit, 
startten de dienst te laat, of keken helemaal niet. Blijk-
baar bracht het niet dat lekkere gevoel dat we anders wel 
kregen van het naar de kerk gaan. Is mijn geloof dan ook 
op een lager pitje gegaan? Volmondig kan ik zeggen: Ab-
soluut niet. Wat heb ik onze Vader gevoeld en gezien in de 
afgelopen tijd. Ik heb mensen voor anderen zien zorgen, 
ik heb de kleine kring mensen (onze bubbel) nog meer le-
ren waarderen, onze banden zijn nog hechter geworden, 
ik heb onze natuur veel meer leren waarderen en ik heb 
God meer dan ooit gedankt in deze tijd (ook gevraagd dat 
Hij ons als mensheid wil behoeden hoor), voor Zijn wer-
ken en liefde door alle narigheid heen.

Nu de stap weer zetten om naar de kerk te gaan … Ik 
heb het uitgesteld, al meerdere keren, want de vakantie, 
want eerst even opstarten, want dat ene gezellige feestje 
… Maar nu is het klaar, ik heb me weer opgegeven voor 
de kindernevendienst en we gaan weer met frisse moed 
starten. Zie ik je/u zondag?

Petra de Boer-Lagerwerf

Lichtvoetig

De Thomas …
Voel jij je weleens niet helemaal thuis in de kerk? Ben je 
op zoek naar je plekje, maar gaat dat niet zo goed? Is een 
bijbelkring, groeigroep of gebedskring niet zo ‘jouw’ ding? 
Weet je welkom bij de Thomas! De avonden verlopen 
heel gevarieerd. We bepalen met elkaar de onderwerpen, 
luisteren bijvoorbeeld naar muziek en bidden voor elkaar. 
Weet je welkom! Een gesprek voorafgaande aan je deelname 
is handig. Je kan je opgeven bij pastor Rixt de Graaf en ds. 
Arnold Vroomans.
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Toegelicht

Lichtjestocht 30 oktober 2021
Zaterdagavond 30 oktober hopen we een Lichtjestocht 
te houden. Om 18.30 uur verzamelen we in De Voorhof 
en is er een klein woordje. Daarna gaan de kinderen met 
een lampion een tocht afleggen door het donker! Licht in 
het duister, teken van hoop. Hoe mooi is dat? Ons levende 
geloof wordt erdoor verlicht. We lopen een stukje, er kan 
een sterretje worden aangestoken bij een vuurkorf, we 
komen aan in de Immanuëlkerk waar we echt gaan zingen 
en waarmee licht ook in ons hart schijnt. Daarna lopen we 
nog een stukje om in de Grote Kerk een lichtje te ontsteken 
voor iemand die wel wat licht kan gebruiken. Je krijgt voor 
die persoon ook een lichtje mee. En tenslotte lopen we naar 
De Voorhof terug waar nog wat lekkers is. Al met al duurt 
het een uur: licht in je hart, licht voor de wereld, Licht dat 
gegeven is van Hem die zelf Licht is. Natuurlijk is het allemaal 
veilig geregeld, begeleiding van kleine kinderen is fijn.

Tienermeidenclub ´Daughters of the 
King´ op Asielzoekerscentrum Katwijk
Eens in de maand op donderdagavond is het feest in de 
kapel van IWAK. Dan is er club voor de meiden van 10 tot 
14 jaar. We kletsen gezellig bij, zingen, praten over God, 
bidden en doen allerlei activiteiten. Dit kan van alles zijn. 
Bijvoorbeeld een spel, iets lekkers maken, een knutsel of 
iets met make-up. 

Als leiding vinden we het belangrijk dat de meiden even 
lekker kunnen ontspannen en dat ze merken: ‘Ik mag er 
zijn! Ik ben geliefd, zowel door mensen als door God!’ Zou jij 
deze mooie kinderen/tieners willen leren kennen? En heb je 
interesse om ons team te komen versterken? Dan ben je van 
harte welkom om een avondje mee te lopen om te kijken of 
het iets voor je is.

Meer informatie: Martine Botermans
 (martinebotermans@hotmail.com)

Bericht van de zendingscommissie
Collecte voor Guatemala
Op 7 november aanstaande hopen wij te collecteren 
voor het Cedepca instituut in Guatemala. Helpt u mee? 
Het instituut werd in 1986 opgericht en viert dit jaar 
haar 35-jarig bestaan. Het is de Spaanse afkorting van 
Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal 
Amerika. Guatemala is getraumatiseerd door de 36-jarige 
burgeroorlog. Officieel eindigde de oorlog in 1996, maar 
voor vrouwen is er sindsdien weinig veranderd. Veel 
vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie 
en huiselijk geweld. Het opleidingscentrum Cedepca 
helpt door bijbelcursussen en pastorale studies, vrouwen 
weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten 
horen. Zo wordt er een cursus Bijbellezen in eigen context 
aangeboden. Hierin krijgen mannen en vrouwen de kans 
om nieuwe inzichten op te doen, zich te bevrijden van oude 
geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken en verandering 
in gezin, kerk en samenleving teweeg te brengen door het 
Woord verder te verspreiden!

Wisseling ambtsdragers
‘Hoedt mijn schapen’
Tijdens een indrukwekkende eredienst (het maakte indruk!) 
namen we onlangs afscheid van vijftien ouderlingen en 
pastorale bezoekers, werden tien nieuwe ouderlingen 
en pastorale bezoekers bevestigd en werden negentien 
ambtsdragers opnieuw bevestigd, omdat zij hun taak 
voortzetten. Ds. Vroomans gaf alle nieuwe en oude 
ambtsdragers een diepe boodschap mee. ‘Samen met alle 
andere vrijwilligers - waaronder ook de contactpersonen 
- zijn jullie tot de komst van Christus de handen van God. 
En daardoor mogen jullie je gedragen weten, elk met zijn 
of haar eigen gaven.’ Die bemoediging klonk ook in de 
liederen. ‘Hij is het die u bij name riep’ (Psalm 134) en ’Hij 
heeft ons de zege in de strijd beloofd’ (Lied 450). Tijdens het 
uitspreken van de zegen kwam de Bijbelse opdracht voor 
iedereen terug: ‘Hoedt mijn schapen’. Ds. Vroomans sprak 
daarbij de wens uit, dat iedereen het werk voor de kerk 
bovenal met blijdschap mag vervullen.
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Zondag 10 oktober
Geen studiedienst in verband met een 
Zingend Geloven dienst

Zondag 17 oktober
Thema: Job deel 3 - Het gesprek tussen Job en Bidad 

Zondag 24 oktober
Thema: Job deel 4 - Het gesprek tussen Job en Sofar 

Zondag 31 oktober
Thema: Job deel 5 - Het gesprek tussen Job en Elifaz 

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

Thema’s Studiediensten

Zondag 10 oktober
Thema: ‘Als je de controle kwijt bent’

Zondag 17 oktober
Thema: ‘Hart voor Haïti - kinderdorp Bon Repos’

Zondag 24 oktober
Thema: Het leven van een christen - 
‘Heelheid en gebrokenheid’.

Zondag 31 oktober
Thema: Het leven van een christen - 
Binnen en buiten

Thema’s Boeketdiensten

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

Zondag 10 oktober
Vandaag staat de Protestantse Gemeente Rijnsburg 
stil bij de coronaperiode. Er is gelegenheid tot her-
denken en we vieren dat we weer in vrijheid samen 
mogen komen.

Grote Kerk
09.30 uur ds. J. Maasland, Den Haag
17.00 uur ds. P.J. v.d. Ende - 
 Zingend Geloven dienst
De Voorhof
09.30 uur ds. D.C. Groenendijk, Piershil en 
 Bep Zuyderduyn
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. A.B. Vroomans
10.30 uur ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop
17.00 uur Ds. Jan-Willem Korpelshoek, 
 dhr. W. Kols en Peter Ravensbergen 
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 15 oktober
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 17 oktober
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende

Kerkdiensten

B

O

De meeste beperkende coronamaatregelen zijn opge-
heven. Er gelden nog een aantal regels: 

• Collectes worden na afloop bij de uitgang gehouden. 
Er zal geen collecte door de banken zijn.  
• In de Immanuëlkerk en de Grote kerk is er 1 vak be-
doeld voor mensen die toch nog graag de afstand van 
1,5 meter in acht willen nemen. 
• Voor alle diensten geldt: Er hoeft geen plaats te wor-
den gereserveerd. 
• De meeste diensten worden uitgezonden via kerk-
dienstgemist.nl. U kunt in beeld komen, we voldoen 
daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming.
• Er is geen ‘check’ bij de ingang, maar uiteraard geldt: 
blijf bij klachten thuis, neem hierin uw eigen verant-
woordelijkheid. 
• Koffiedrinken na de diensten: Immanuëlkerk: 2e en 
laatste zondag van de maand. 

Kerkdiensten bekijken/beluisteren via de livestream: 

Vanuit de Grote Kerk: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentius-
kerkProtestantse-Gem-Rijnsburg; 
Vanuit De Voorhof: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/979-De-Voorhof-
Protestantse-Gem-Rijnsburg; 
Vanuit de Immanuëlkerk: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215-Immanuel-
kerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg.

Welkom in de kerk!
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17.00 uur ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer
De Voorhof
09.30 uur dhr. J. de Wind, Zeewolde en 
 Andre Siezenga
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. P. Rozeboom
10.30 uur ds. P. Rozeboom
17.00 uur dhr. J. Smoorenburg en Andre Siezenga - 
 m.m.v. Nog niet bekend

Vrijdag 22 oktober
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 24 oktober
Grote Kerk
09.30 uur ds. P. Rozeboom
17.00 uur ds. A.B. Vroomans
De Voorhof
09.30 uur ds. A.B. Vroomans en Joska van Zuijlen
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. W. Nijsse, Hilversum
10.30 uur ds. W. Nijsse, Hilversum
17.00 uur ds. A.F. de Oude, Loosdrecht en 
 Cees de Mooij - m.m.v. About Three

Vrijdag 29 oktober
De Vlietstede
19.00 uur ds. A. Haasnoot - Weeksluiting

Zondag 31 oktober
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans - Zendingsdienst met 
 Heilige Doop
17.00 uur ds. P. Rozeboom
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. v.d. Ende en Frits van Tol
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. D.J. Thijs, Den Haag
10.30 uur ds. D.J. Thijs, Den Haag
17.00 uur ds. P. Rozeboom en Karin Nijgh - 
 m.m.v. William Broeders met 
 Paul van Hoek

Woensdag 3 november - Dankdag
Grote Kerk
10.00 uur ds. P. Rozeboom
Immanuëlkerk
19.30 uur ds. P.J. v.d. Ende

Vrijdag 5 november
De Vlietstede
19.00 uur ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

Colofon
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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

Disclaimer
De redactie van Licht en de Protestantse Gemeente 
Rijnsburg geven in Licht ruimte aan gemeenteleden 
om hun geloofsbeleving te delen met de lezers. Onze 
gemeente is er trots op dat zij een veelzijdige, veel-
kleurige gemeente is. 

Daar waar ruimte is voor een ieder, zijn meningen niet 
altijd gelijk. De redactie en de Protestantse Gemeente 
Rijnsburg zijn niet verantwoordelijk voor de persoon-
lijke meningen zoals mensen die 
verwoorden in Licht.

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden arti-
kelen te wijzigen of te weigeren.
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Studiedienst

Ontmoetingsdienst

Boeketdienst
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Wees goed en hartelijk voor elkaar. 
En vergeef elkaar. 

Want God heeft ook jullie fouten 
vergeven, omdat Christus 
voor jullie gestorven is. 

Efeziërs 4:32
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