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Kerkelijk bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Smidstraat 16 A, 2231 EM Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-2035013 
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is 
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, 
een kerkelijk (mede-)werker of een kerkelijk vrijwilliger 
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact dan wel intimiderend gedrag 
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op een of andere manier te maken hebben 
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag dan nodigen we u uit om contact op te nemen met 
een van de  Interne vertrouwenspersonen van onze ge-
meente. Dat kan via:

e-mail: vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
e-mail: vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij 
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de 
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl
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Uitgelicht

Arie Ravensbergen werkt sinds kort als kerkelijk werker in onze gemeente:

‘Christen-zijn doe je niet eventjes 
op een zondagochtend’

Sinds afgelopen september is 
Arie Ravensbergen werkzaam 
binnen onze kerk als kerkelijk 
werker. Arie is voor menig Rijns-
burger geen onbekende. Al jaar 
en dag is hij binnen onze kerk 
actief betrokken als vrijwilliger. 
Niet alleen hij, maar ook zijn 
vrouw Cora en een aantal van 
hun kinderen en schoonkinde-
ren. Een echte Rijnsburger, met 
een groot netwerk en een hart 
voor het buurtpastoraat. Maar 
wat maakte dat deze doorgewin-
terde groenteman de overstap 
maakte naar kerkelijk werker? 
Hoe heeft Arie Gods leiding er-
varen in dat proces? En wat doet 
een kerkelijk werker überhaupt? 
U begrijpt het wel: hoog tijd 
voor een kennismaking.
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Arie, de meesten in Rijnsburg kennen jou als een echte 
groenteman. Iemand die met passie groente inkoopt, ver-
scheept en uiteindelijk op de markt verkoopt. Dat je sinds 
kort bij onze gemeente bent gestart als kerkelijk werker zal 
wellicht verbaasde blikken opleveren. Hoe is deze carrière-
switch ontstaan?
‘Ik ben mijn hele leven al actief geweest voor de kerk. Het 
begon met jeugdwerk en door de jaren heen zijn daar 
steeds meer verschillende werkzaamheden bijgekomen, zo-
als evangelisatie op de camping. Actief zijn voor de kerk is 
voor mij belangrijk, maar het was altijd op vrijwillige basis. 
Ik heb nooit gedacht aan kerkelijke betrokkenheid middels 
een betaalde functie. Op een gegeven moment raakte ik in 
gesprek met ds. Meek, die een aantal jaren in onze gemeen-
te heeft gediend. We voerden een aantal mooie gesprekken 
over kerkelijke betrokkenheid en Gods plan met mijn leven. 
Hij vroeg toen aan mij: ‘Is werken voor de kerk niet wat voor 
jou?’ Ik zei toen – lichtelijk ironisch bedoeld – dat God mij 
maar met een briefje uit de hemel moest vertellen dat ik uit 
de groente moest. Daar lachten we destijds om, maar enige 
tijd later kwam dat briefje wel degelijk.’

En wat hield dat briefje in?
‘Het was maart 2012 en de economische crisis was nog 
steeds gaande. Veel sectoren waren hard getroffen door 
deze crisis, waaronder de horeca. En laat die sector nu juist 
de grootste afnemer zijn van het bedrijf waar ik destijds 

met hart en ziel voor werkte. Het bedrijf kwam in financi-
eel zwaar weer terecht en er werd besloten om de duurste 
werkkrachten te ontslaan. Ik was een van hen. Je begrijpt 
wel dat het voor mij als een mokerslag aankwam. De baas 
van het bedrijf was meer dan een goede collega van mij ge-
worden. We waren bevriend en deelden ook veel geloofsza-
ken met elkaar. Gelukkig heeft het ontslag onze vriendschap 
niet in gevaar gebracht. Sterker nog, we zijn zakelijk heel 
goed uit elkaar gegaan en we hebben nog altijd contact. En 
hoe vreemd het ook klinkt, het ontslag gaf mij een nieuw 
perspectief.’

En wat was dat nieuwe perspectief?
‘Vrij snel na die beruchte dag dat ik mijn ontslag ontving, 
kwam ik drie maanden lang met twee vrienden uit de kerk 
bijeen om te bidden en na te denken over Jesaja 30. Daarin 
wordt gesproken over koppige kinderen die niet naar hun 
vader luisteren. Maar het eindigt met dat de kinderen stil 
worden en achter hun de stem horen van de vader die hen 
de weg wijst. Na die drie maanden hadden we alledrie een 

nieuwe baan en voor mij begon een nieuw hoofdstuk. Naast 
een nieuwe baan had ik tevens een nieuwe roeping. Ik be-
sloot een studie tot kerkelijk werker aan de Christelijke Ho-
geschool Ede te volgen. Van 2012 tot 2017 verkeerde ik in 
de schoolbanken en combineerde ik mijn studie met een 
nieuwe fulltimebaan. Dat was een drukke en intensieve pe-
riode, maar God maakte mij alsmaar duidelijk dat ik dit pad 
moest bewandelen om tot zegen te zijn voor de ander. Dat 
besef maakt mij nog altijd emotioneel en dankbaar.’

De Kleine Kerkenraad omschreef je als iemand die ‘een 
warm hart heeft voor het buurtpastoraat, met een groot 
netwerk in Rijnsburg en ervaring met zich meebrengt’. Er-
vaar je dat ook zo?
‘Ja, en het brengt aanzienlijke voordelen met zich mee. Je 
weet hoe en waar je een start in je werkzaamheden wilt 
maken, maar ook hoe je de kerk zichtbaar wilt maken voor 
mensen in je straat. In 2018 begon ik als kerkelijk werker 
bij de Vredeskerk in Katwijk. Een leerzame en waardevolle 
periode. Met veel energie begon ik mij te storten op het 
jeugdwerk en er ontstond vanuit de jeugd steeds meer be-
trokkenheid. Helaas brak de coronapandemie uit en gooide 
de lockdown roet in het eten. Veel activiteiten konden niet 
georganiseerd worden en echte ontmoetingen bleven uit. 
Gelukkig kon ik mijn werk na de tweede lockdown fysiek 
voortzetten en het heeft de gemeente veel goeds gedaan. 
Met een dankbaar hart nam ik afscheid.’

Wat hoop je als kerkelijk werker binnen onze gemeente te 
bereiken?
‘Het is vooral belangrijk dat de kerk zichtbaar wordt gemaakt 
in de buurten waarin we wonen. Ik hoop die onderlinge 
ontmoetingen te stimuleren via contactpersonen. Sommi-
ge wijken hebben eigen contactpersonen. Die contactper-
sonen polsen als het ware wat er speelt in de straat en/of 
buurt en gaan bij mensen op bezoek. Dat kunnen ze niet 
alleen, daar hebben ze hulp bij nodig. Ik hoop dat te stimu-
leren, dat mensen de ontmoeting met de ander aan durven 
te gaan en dat we niet onder stoelen of banken schuiven dat 
we van de kerk zijn. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd: als ik 
op mijn werk geen christen kan zijn, dan kan ik dat in de kerk 
ook niet zijn. Het klinkt hard, maar christen-zijn doe je niet 
eventjes op een zondagochtend. Het maakt onderdeel uit 
van wie je als persoon bent. God ontmoeten we in de mede-
mens. In en met elkaar. Juist door onderlinge ontmoetingen 
leren we elkaar te begrijpen, elkaar lief te hebben en elkaar 
te aanschouwen in Gods beeld. En middels die ontmoetin-
gen mogen we Gods liefde aan elkaar kenbaar maken.’

Uitgelicht

‘God moest mij maar met een briefje uit de hemel vertellen 
dat ik uit de groente moest’
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We zijn weer thuis. Zo voelt dat ook echt. 
Bij aankomst ploften we weer op onze 
vertrouwde bank en de kinderen doken in 
hun boeken en speelgoed. Het vraagt even 
wat aanpassingsvermogen om hier te leven, 
met name omdat we moesten herstellen van 
de jetlag en we op grote hoogte leven. Maar 
de vermoeidheid is geweken, het werk is weer 
opgepakt.

Het werk is afgelopen jaar veelal digitaal doorgegaan, voor ons uit Nederland maar ook hier lokaal werkte iedereen via 
internet. Bij onze aankomst in augustus waren de kerkdeuren hier nog maar net weer open gegaan. Ook onze vergaderingen 
konden weer live plaatsvinden. Wat is het dan fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten, samen een bakje koffie te doen 
waarbij toch weer andere gesprekken ontstaan. Enthousiasme delen is toch makkelijker live dan via een scherm.

En waar het werk veelal door kon gaan is dat voor een kerkplanting toch erg lastig. De deuren open doen, er zijn voor mensen, 
elkaar ontmoeten, dat is er allemaal niet geweest het afgelopen jaar. Een goed voornemen voor ons jaar hier in Colombia. 
En we denken dat er op dit moment ook veel behoefte aan is. De pandemie heeft flink toegeslagen in Colombia, er zijn 
veel restricties geweest. Ook wij kennen het thuisonderwijs voor de kinderen en de lockdown. Hier hebben kinderen echter 
meer dan een jaar thuis gezeten, en dan ook volledig thuis. Zoals een vriend van ons zei, een hond had meer rechten dan 

een kind, die mocht je tenminste nog uitlaten. En dat 
heeft z’n weerslag op de mensen, fysiek en mentaal. 
Daarom hopen we juist nu de deuren van de kerk open 
te zetten, mensen te ontmoeten, kinderochtenden en 
ouderavonden. In gesprek komen, er voor elkaar zijn.

Voor ons gezin is er ten opzichte van de eerste periode 
één ding met name veranderd, dat is het onderwijs 
voor de kinderen. We horen van meer buitenlandse 
gezinnen dat het soms moeilijk is je aan te passen aan 
het onderwijs hier. En wat een zegen dat we nu ander 
onderwijs aan onze kinderen kunnen aanbieden. 
Met behulp van Nederlandse scholen hebben we 
de boeken verzameld. Onze collega Marjan is nu de 
juf. Haar man heeft daarmee als regiocoördinator 
van Latijns Amerika de gelegenheid om een aantal 
maanden vanuit Colombia te werken. Marjan, als juf, 

heeft de ruimte om onze kinderen les te geven en te begeleiden. En wat gaat dat goed, de kinderen floreren. Elke ochtend 
gaan ze met plezier naar school en ontwikkelen zich goed. Helaas zullen we in december weer afscheid moeten nemen van de 
juf, zij gaan dan weer terug naar hun vaste verblijfplaats in Nicaragua. 

Daarom zijn we op zoek naar iemand die haar kan 
opvolgen. Een enthousiaste juf of meester die voor 
een aantal maanden of een half jaar onze leergierige 
kinderen wil helpen met het onderwijs in dit prachtige 
land. Dus kent of weet u iemand? Neem dan contact 
op met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB): 
https://www.gzb.nl/contact

Familie Klaasse

Familie Klaasse

Weer thuis
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Het Licht op ...

In het septembernummer van Licht hebt u van collega Pieter van der Ende een mooi overzicht kunnen 
vinden over het moment van ontstaan van de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Onze Woorden van 
Leven zijn ooit gesproken als mensenwoorden in een bepaalde tijd en een bepaalde situatie. En het mag 
een wonder heten, dat wij ze vandaag nog horen en lezen. Want ze gaan al bijna tweeduizend jaar van hand 
tot hand.

Een aansprekend voorbeeld daarvan is de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) die dit najaar is uitgegeven door het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap samen met de Katholieke Bijbelstichting. Op 13 oktober is het eerste exemplaar aan de 
koning aangeboden. Deze Bijbel zal naar verwachting in de meeste kerken van Nederland in deze eeuw de standaardvertaling 
zijn voor kerkdiensten, gespreksgroepen en gebruik in huis.

De Bijbel is letterlijk van hand tot hand de eeuwen doorgetrokken. Totdat de boekdrukkunst op gang begon te komen rond 
het jaar 1500, moest de Bijbel met de hand overgeschreven worden. Dat deed men op dierenhuiden (perkament) of papyrus. 
Papyrus bleef alleen goed in een droog klimaat. Maar ook perkament had maar beperkte levensduur. Om de zoveel tijd moest 
alles dus met de hand overgeschreven worden. Echt monnikenwerk! Maar ook mensenwerk. Soms was er een verschrijving. 
Soms werd een kleine opmerking van een lezer in de kantlijn per ongeluk opgenomen in de tekst van de Bijbel.

Ruim 500 jaar geleden heeft de wellicht beroemdste Zuid-Hollander, Erasmus, dat heel scherp gezien. Hij leefde van 1466 tot 
1536 en was een vroege tijdgenoot van Luther. Zijn moeder Margaretha baarde hem in Rotterdam net als zijn broer Pieter, een 
beetje uit het zicht van Gouda waar vader Gerrit priester was. Margaretha voerde namelijk zijn huishouden. De talenknobbel 
van Erasmus zwol op toen hij in Deventer naar school ging, waar je naast het Latijn ook Grieks kon leren. Kinderen van 
priesters konden niet gewettigd worden. Het grootste deel van zijn leven heeft Erasmus daar last van gehad. Hij belandde in 
een augustijner klooster bij Gouda, waar hij tussen de drukke bedrijven door in stille uurtjes een ster werd in Latijn en Grieks. 
Als augustijner geestelijke woonde hij in Frankrijk, Engeland en Italië om te studeren en les te geven. Meestal in armoede en 
moeilijke omstandigheden.

Het kon niet anders of Erasmus’ oog viel op de Bijbel. Hij had zes oude handschriften van het Nieuwe Testament in het Grieks 
te pakken weten te krijgen. Hij merkte toen dat de gangbare bijbelvertaling in het Latijn (Vulgaat) van de kerk van zijn tijd 
aan alle kanten rammelde. Na een eerste probeersel in 1516 liet hij in 1519 een tweede verbeterde uitgave drukken van het 
Nieuwe Testament in het Grieks en Latijn. Luther vertaalde die vervolgens in het Duits. Later kregen Erasmus en zijn navolgers 
nog meer handschriften onder ogen. Zo is naar beste weten de tekst van het Nieuwe Testament weer aan het licht gebracht 
en vertaald. Een hele prestatie. Ook de nieuwe NBV21 is hierop gebaseerd. Allemaal werk van handen van mensen. 
Maar vervolgens komt het punt dat ook Erasmus nooit uit het oog verloren heeft, namelijk proberen een kind van God te zijn. 
Je mag je als leerling nestelen aan de voeten van een leermeester! De lessen gaan van hand tot hand door de eeuwen heen 
en raken ons nu in het hart. Dat is het geheim van de tekst van de Bijbel.

ds. Trinus Hibma

De Bijbel van hand tot hand

Dit jaar verscheen bij De Bezige Bij te 
Amsterdam een prachtige biografie van 
Erasmus, dwarsdenker, van de hand van 
Sandra Langereis. Zij beschrijft daarin zijn 
enorme zoektocht.

https://www.debezigebij.nl/boek/
erasmus-dwarsdenker/
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Interview

WhatsApp gesprek met 
Ruben van der Plas
Rectificatie.
In onze rubriek ‘Het WhatsApp interview’ is in het 
septembernummer per abuis vermeld dat het interview is 
gehouden met Ruben Verheij. Dit is niet correct, het interview 
was met Ruben van der Plas. 
Daarnaast zijn helaas verkeerde 
emoji’s in het interview terecht 
gekomen. De redactie biedt haar 
excuses aan voor de vergissing. 
Deze maand wordt het interview 
met Ruben van der Plas opnieuw 
geplaatst. Hij is 18 jaar oud en 
volgt de studie Luchtvaart- en 
ruimtevaarttechniek.

Redactie Licht
Wat zie je jezelf over vijf jaar doen?

Geloven geeft het leven perspectief. 
Daarnaast is het geloof bij mooie en 
moeilijke momenten een ankerpunt.  
Iets waar je op vele manieren je kracht en 
energie uit kunt halen.

Redactie Licht
Wat betekent geloven voor jou?

Redactie Licht
Op welke manier geef jij uiting aan jouw 
geloof?

Over vijf jaar hoop ik een heel eind te zijn 
met mijn studie.        Verder zie ik wel hoe 
het loopt. 

Redactie Licht
Wat maakt jou aan het lachen?

Datgene waar ik wel om kan lachen is 
flauwe humor. Het hoeft nergens over te 
gaan en toch kan het leuk zijn. 

Ik probeer uiting te geven aan het geloof 
door liefdevol om te gaan met mijn naasten, 
er te zijn als iemand je nodig heeft.

De zoektocht naar 
een nieuwe predikant
Beste gemeenteleden,
Kent u de uitdrukking ‘een broedende kip 
moet u niet storen?’ Tijdens onze installatie 
door de kerkenraad, inmiddels alweer een 
aantal maanden geleden, was dit een meta-
foor die gebruikt werd om het beroepings-
werk te beschrijven.

Een zoektocht naar een nieuwe predikant 
is een weg die wij als gemeente met elkaar 
doormaken. In de afgelopen periode hebben 
wij als commissie ervaren dat de broedende 
kip inderdaad een goed passende uitdruk-
king is voor het beroepingswerk.

In alle rust hebben wij elkaar leren kennen, 
hebben wij trainingen van de Protestantse 
Kerk Nederland (PKN) gevolgd, de vacature 
online geplaatst en zijn wij aan de slag ge-
gaan met de namen die wij van u en via an-
dere kanalen hebben mogen ontvangen.

U weet dat wij verder weinig informatie kun-
nen geven over waar wij precies mee bezig 
zijn. Toch willen wij laten weten dat wij hard 
bezig zijn met het zoeken naar een predikant 
die onze gemeente, samen met de andere 
predikanten, in de komende jaren wil gaan 
leiden. Wij zijn er als commissie dan ook van 
overtuigd dat God ons hierin zal voorzien en 
dat hij de juiste persoon voor ons heeft klaar 
staan.

Daarom willen wij u vragen ons in deze pe-
riode mee te nemen in gebed, zodat wij ook 
gesteund door u kunnen broeden en op zoek 
kunnen gaan naar de juiste predikant voor 
onze gemeente. Uiteraard zijn namen van 
predikanten nog altijd welkom, deze kunt u 
mailen naar rubenverheij@icloud.com

De Beroepingscommissie.

Beroepingscommissie
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Weetje?!
Heb je weleens goed in Rijnsburg rondgekeken? Dan kom je best wel wat kerken tegen. Vroeger in de tijd van de discipelen hadden ze nog niet zulke mooie kerkgebouwen zoals wij die kennen.  In Romeinen 16:5 kun je lezen dat zij bij elkaar thuis samenkwamen, kleine kerkjes dus.

Knutsel

Dit keer een knutselwerkje van iets wat je waarschijnlijk 
in de koelkast hebt staan, namelijk een melk-, vla-, of 
yoghurtpak. 

Op het voorbeeld is gebruik gemaakt van een klein pak, 
maar dit kan natuurlijk ook met een grote.  

Teken op het pak waar je de deur en ramen wilt maken. 
Vraag of papa of mama deze voor je uit wil snijden. Je kan 
de verpakking nu versieren zoals je wilt. Om er een echte 
kerk van te maken kun je er bijvoorbeeld een kruis op 
knutselen. 

Luisteren
Kinderopwekking 214: 

In uw huis.
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Een jaar of tien geleden kreeg ik na een kerkdienst een boekje in mijn handen gedrukt met als titel: In De 
Gezonde Apotheek. Dit boekje bleek de beste man geleend te hebben van mijn opa en al jaren in zijn bezit 
te hebben. Meer dan veertig jaar eigenlijk. Op de voorste bladzijde zag ik dus de naam van mijn opa staan 
(mijn tweede naam). Heel bijzonder om dat zo in handen te krijgen. 

Het boekje bevat een verzameling van verhalen geschreven 
door ds. H.J. de Groot. Hij schrijft over zijn leven en wat hij 
allemaal meegemaakt heeft. Het is geen kerkelijk en zelfs 
geen geestelijk boekje zo meent de dominee zelf. Maar dat 
is niet helemaal waar. Het is geschreven en uitgegeven tij-
dens de 2e Wereldoorlog en veel wat gezegd moest wor-
den kon nog niet zo eenvoudig gezegd worden. Tussen de 
regels door proef je de boodschap die hij wil geven: Ik sta 
bij mijn kraampje. In het licht van mijn schamel olielampje. 
Bij avond; afzijds van het rumoer en gedaver. - Mijn uithang-
bord ofschoon redekunstig niet helemaal te verdedigen, is 
nog zoo kwaad niet: in de gezonde apotheek. Oftewel: houd 
uw lamp brandend onder alle omstandigheden. Vul je lamp-
je met olie. Maar dan moet in de kerk, binnen de gemeente, 
die olie wel door u, en anderen, ook goed gevonden kunnen 
worden.

Wat is nu een gezonde gemeente? Is dat een gemeente 
die financieel alles op orde heeft? Is dat een gemeente die 
groeit? Is dat een gemeente waar nooit wat aan de hand 
is? Men allemaal goed bevriend is? Is dat die gemeente die 
hele volle diensten heeft? Wat verstaat u daaronder?

In gesprekken die er met jullie als gemeente gevoerd zijn 
komen er steeds twee woorden naar voren: Gastvrijheid en 
Ontmoeting. Gastvrijheid: niet de kerk in het dorp maar de 
kerk van en voor het dorp. Ontmoeting met elkaar (in de 
breedste zin van het woord) EN met God als Vader, als Zoon 
en als heilige Geest.

Anders gezegd: een gezonde gemeente is die gemeente 
waarvan de leden zich met elkaar gezegend weten en die 
ook tot zegen is. Die zegen van God strekt zich uit over alle 
mensen zo leert het Evangelie ons. Het zal u ook niet verba-

Gemeente Actueel

Het huisbezoek thema wat komend jaar centraal staat:

De Gezonde Gemeente …

zen dat het thema ‘de gezonde gemeente’ ook in de huisbe-
zoeken het komende jaar centraal staat. 
Een gezonde gemeente is een gemeente die mensen doet 
groeien in geloof, hoop en liefde. En dan niet een select ge-
zelschap maar voor iedereen. Het is geen kunst om een ge-
meente in stand te houden waarbij we allemaal precies het-
zelfde zijn, vinden en nodig hebben. Dat is ook het lichaam 
van Christus in de Schriften nergens. Het is een kunst om 
elkaar vast te houden over de grenzen van onze verschillen 
heen.

Een gezonde gemeente bestaat uit gezonde gemeenteleden 
die zich met elkaar gezegend weten. In een ‘zieke’ gemeente 
wordt het wel heel erg lastig om een ‘gezond’ gemeentelid 
te zijn. Sterker nog: Als je in een dode gemeente zit, kun je 
daar dan wel levend in blijven? 

Als je deelhebt aan een gezonde gemeente dan kan je ook 
delen in de zegeningen die God aan de gemeente als ge-
heel geeft. Daarbij bestaat er niet zoiets als u of jij en de ge-
meente. Die gemeenschap als levend lichaam van Christus 
bestaat niet los van u. Je bent er onderdeel van. Wat draag 
je dan bij? In Gebed? In toerusting? Energie? Commitment?

Een gemeente is opgebouwd uit levende stenen. En wij 
moeten dan weten uit welke stenen deze gemeenschap op-
gebouwd is. Is het gemaakt van karton? Metaal? Poreus? 
Massief? Wat hebben we nodig om sterker te worden? Wat 
heeft u daarvoor nodig?

Met deze vragen gaan we de komende tijd aan de slag in het 
huisbezoek. Ter inspiratie een tekst van Paulus waarbij hij 
concreet spreekt over hoe de gemeente wordt opgebouwd:

‘Een gezonde gemeente is die gemeente waarvan de leden zich 
met elkaar gezegend weten en die ook tot zegen is’ 
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Gemeente Actueel

‘Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkom-
sten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: 
een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in 
klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de 
gemeente zijn.’

Wat Paulus betreft kent hij geen andere gemeenten dan 
brede gemeenten. Veelkleurigheid is voor hem het enige 
wat hij ziet. De gemeente bestond uit mensen uit allerlei 
verschillende sociale lagen van de bevolking, verschillende 
volken, verschillende achtergronden en ook verschillende 
manieren waarop men het geloof beleefde. Dat vond hij 
geen nadeel. Het was voor Paulus juist een kenmerk van de 
gezonde gemeente. Iedereen draagt iets bij. Wat dan wel 
moet: elkaar liefhebben zoals hij in die beroemde woorden 
van 1 Korinthe: 13 beschrijft. Wanneer wij de liefde tot el-
kaar niet hebben … dan is het allemaal niets. Laten wij ons 
het komend jaar dus oefenen in geloof, hoop en liefde. Om 
als een gezonde gemeente tot zegen te zijn. Gezegend door 
Hem. Bijeengehouden door Hem. 

Het is uiteindelijk heel eenvoudig: als Hij niet in het midden 
staat … hoe kan Hij ons dan bijeenhouden … als wij elkaar 
niet liefhebben … staat Hij dan wel in het midden?

Een gezonde gemeente is dus altijd gestalte van Christus 
EN van het grote gebod.

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste 
gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 
uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er 
in de Wet en de Profeten staat.

En ook de grondslag van de gezonde(n) gemeente.

Zegen toegewenst!
ds. Arnold Vroomans
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De Verdieping

In de afgelopen tijd heeft een bepaalde tekst me steeds vergezeld: Romeinen 8:17: ‘Nu we zijn kinderen zijn, 
zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten 
delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.’

Regelmatig heb ik nagedacht over het laatste deel van die tekst, over het lijden. Het is belangrijk om dat in het juiste perspectief 
te zien. Als er in het Nieuwe Testament wordt gesproken over ‘lijden’ heeft dat vrijwel altijd betrekking op lijden dat je lijdt 
omdat je christen bent. Dus de schampere reacties van de omgeving, of bespotting, verdrukking, vervolging. Het leven van 
een volgeling van Jezus schuurt met de gewoontes van ‘de wereld’, zoals Jezus zelf heeft ervaren in afwijzing, verwerping, 
verraad, verloochening, kruisiging … Maar ook kun je lijden aan wat je in de wereld ziet aan onrecht, verdriet, eenzaamheid, 
gebrokenheid. In die zin delen we in het lijden van Christus.

Het woordje ‘moeten’ in deze vertaling levert wel wat vragen op, maar op de valreep kan ik gebruik maken van de herziene 
uitgave van de Nederlandse Bijbelvertaling, NBV21, en daarin staat nu: ‘En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: 
erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.’ Een 
vertaling, zonder ‘moeten’, die meer in lijn ligt met andere (bekende) vertalingen. Ik denk nog aan een andere interpretatie, 
namelijk dat we als het ware ‘aanhaken’ bij het lijden van Christus. Het lijden dat Hij (voor ons) heeft geleden en de luister die 
Hij (met ons) ontvangt.

Maar de reden waarom deze tekst me bijblijft heeft met het begrip ‘erfgenaam’ te maken. Je bent erfgenaam van God. Samen 
met Christus. Een erfgenaam erft, krijgt hetgeen de voorouders nalaten. Dat kan uiteraard heel verschillend zijn, de een 
ontvangt veel, de ander weinig, hoe dan ook, in de erfenis komt mee wat je ouders hebben opgebouwd, dat is vanaf nu voor 
jou! Dat geldt niet alleen in materiële zin, ook in geestelijke zin ‘erf’ je van je ouders: gebruiken, tradities, overtuigingen; soms 
met instemming, soms zet je je ertegen af.

In de context van dit bijbelvers: je erft álles, zoals bijvoorbeeld een boerenzoon, een tuinderszoon, een zoon van een 
bloemenhandelaar het bedrijf van zijn vader erft. Vanaf dat moment is het van jou, jij zet de naam voort, je bouwt voort op de 
naam, de integriteit, het gezag van je vader. Erfgenaam. Ik hoop dat je dat dan met trots kunt zeggen.

Wat bijzonder is het dan dat we erfgenamen van Gód zijn! Van Christus belijden we dat: ja, in Hem ontmoet je de Vader, Hij 
zet het werk van de Vader voort, Hij representeert de Vader. Maar ik? Hoe zou ik dat ooit van mezelf kunnen zeggen! Dat kan 
ook niet, maar het wordt je wel áángereikt. Paulus sluit hier onder andere aan bij Johannes 17: 22-23: ‘Ik heb hen laten delen 
in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij.’ Wat een groots geschenk! Elke dag 
besef ik nu: met deze eenheid met Christus, het erfgenaam zijn van God, wordt mij een enorm gezag in handen gelegd, wordt 
mij het werk van zijn handen toevertrouwd. Het geeft een ongekende waarde aan mijn bestaan en richting aan mijn leven.

We mogen leven als erfgenamen. Wat een ongekend perspectief!

ds. Pieter van der Ende

Erfgenaam
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André Siezenga 
vertelt zijn verhaal

Licht op het verleden

Geloven in God is iets wat we met elkaar mogen belijden, 
beleven en delen. Wij kunnen alleen ervaren wat God doet, 
wanneer we hem ontmoeten waar Hij is: in de gemeenschap 
van Zijn volk, in authentieke relaties. Elke generatie heeft met 

zijn leeftijdsgenoten een andere tijdsgeest gekend. Een andere ervaring waarin men opgroeit met het 
christelijk geloof. Wat kregen Rijnsburgers van huis uit mee over God en het geloof, en waar staan ze nu? 
Dit nummer: André Siezenga.

Hoe heb je de kerk in jouw jeugd ervaren?
‘Ik was me al vroeg bewust dat ons gezin, waar ik in opgroeide, verschillend was. Ook niet zo vreemd, want als gereformeerde 
jongen groeide ik in Brabant op. Daar was de katholieke kerk groot en belangrijk en iedereen om ons heen was rooms. 
Speelmaatjes in de buurt dus ook, met schoolvriendjes kon je nooit spelen. Er was één protestantse school en we woonden 
nogal ver uit elkaar, vandaar. Je was anders omdat je niet vloekte of zondags voetbalde en dingen niet deed. Dat deden 
buurtvriendjes wel, zij mochten altijd meer en dat gaf thuis discussies, want je was wel jaloers.’

Welke rol had de kerk in jouw jeugd?
‘De kerk was ons sociale anker, dat werd je je bij het ouder worden steeds meer bewust. Je ouders hadden hun vrienden in de 
kerk en ik dus ook. Zelfs toen je later op verschillende scholen ging, zag je elkaar vaak.’

Waarin was de kerk van betekenis voor jouw geloofsleven?
‘Dat had toen vooral met clubs en later de Christelijke Jongerenvereniging (CJV) en dergelijke te maken. Daarin kreeg je de 
gedachte mee, dat wij in onze kerk nu eenmaal iets anders geloofden dan de buren. Dat werd pas persoonlijk, toen een vriend 
me meenam naar een zeilkamp van Youth for Christ. Tegen wat ik daar hoorde, heb ik nog een tijd aangeschopt, want ik liep 
vast in mijn best doen om goed te leven. Een jaar daarna hoorde ik een lied van 1 Korinthe 13 over de Liefde, waarvan het slot 
was: ‘verdraagt zij alles, ja zelfs mij’. Dat hakte er echt bij me in: God houdt dus echt van mij en verlangt naar een relatie met 
mij (of all people) en het lid zijn van een kerk/groep komt pas daarna. Dat keerde mijn denken en later ook mijn leven om.’

Wat betekent de kerk voor jou?
‘Ik vind het begrip ‘de kerk’ wat afstandelijk, ik heb meer 
met de gemeenschap waar ik lid van mag zijn. Daarin 
denk ik graag aan mensen, als familie, die aan elkaar zijn 
toevertrouwd. Niet omdat ze het in alles eens zijn, niet omdat 
alles goed is en gaat, maar omdat we oog hebben voor elkaar, 
kwetsbaar kunnen en durven zijn. En dat laatste maakt dat we 
vergevend, begripvol en in liefde met elkaar omgaan, zoekend 
naar wat we voor elkaar en anderen kunnen betekenen. Zo 
ervaar ik Gods liefde voor mij, voor jullie, voor ons als kerk. 
Hij bemoedigt ons daarin door zijn Geest en ook waar het 
minder goed gaat, wil Hij ons vergeven.’

Welke verschillen in kerk-zijn merk je op vergeleken met 
vroeger? 
‘Je bent niet in je eentje kerk, zoals we vroeger nogal eens 
dachten en deden.  Dat is al lange tijd bezig te veranderen, 
maar de bekende crisis maakt ons nog meer bewust dat 
we elkaar nodig hebben. Letten wie op je pad komt, wat je 
kunt betekenen, laat het maar gebeuren, God zegent dat en 
daardoor ons.’
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Els de Mooy-van Vliet
Op 20 september 2021 is overleden op de leeftijd van 77 jaar 
Els de Mooy-van Vliet. Zij laat haar man Cas achter en hun 
zoons Pieter en Cas elk met hun gezin. Op 24 september heb-
ben wij in een bijzondere dienst afscheid genomen. Een her-
dichting van Psalm 139 van Huub Oosterhuis stond centraal 
samen naast dierbare woorden van de kinderen en klein-
kinderen. ‘Ken je mij’ is daar de 
vraag. En deze Psalm zegt, dat zelfs 
de dood niet van God – Die liefde 
is! – kan scheiden. Zij is geboren in 
Maastricht uit Rijnsburgse ouders 
en altijd stond de bloemenhan-
del centraal, zelfs met haar groot 
rijbewijs. Haar laatste levensjaar 
was een fantastisch jaar dat jullie 
cadeau kregen. De levensverwach-
ting was zeer beperkt volgens de arts, maar er kwam een 
geschenk van een extra. Ziekte overkomt een mens, zoals er 
dingen gebeuren in je leven die je niet kiest. Wat in zekere 
zin wel een keuze is, is hoe je ermee omgaat. Als de ziekte 
komt weet je niet hoe lang, maar je kunt ondanks het af-
scheid van gezondheid ervoor kiezen die weg met liefde te 
gaan. Heer, die mij dieper kent dan ik mijzelf ooit ken. God 
werkt op wonderlijke wijze in ons, verborgen en ongrijpbaar. 
Een mysterie is het. Onze zintuigen raken Hem allicht niet 
en ons denken is niet in staat Hem te verstaan, alleen in ge-
loof, liefde en gebed komen wij nader tot Hem. Vertrouwend 
op deze ‘genade’ – dat is liefdevolle nabijheid op Goddelijke 
wijze – hebben wij haar leven in de handen van deze God 
gelegd, Die een en al liefde heet, Die zich vinden laat en ons 
vindt. Wij hoeven daar niets over te weten; wij vertrouwen 
op deze liefde.

ds. Piet Rozeboom

Pieter de Mooij
Op woensdag 23 september 2021 is voor verder lijden ge-
spaard en genadig bevrijd Pieter (Piet) de Mooij op de leef-
tijd van 82 jaar. Hij was de man van Ada de Mooij-Heemskerk 
en verbleef de laatste maanden in 
de Wilbert, maar woonde daarvoor 
aan de Abdijlaan. Piet was een 
echte Rijnsburger. Al jong ging hij 
voor en na school aan het werk en 
heeft als timmerman gewerkt tot 
aan zijn pensioen. Daarnaast had 
hij nog vele hobby’s, zoals duiven 
houden, vissen, miniatuurtreinen 
en modelspoorbanen, tuinieren 

en later schilderen. Hij leerde Ada kennen, ze trouwden en 
hen werden vier kinderen toevertrouwd. Eén kindje over-
leed bij de geboorte. Het stille verdriet dat ze altijd met zich 
mee hebben gedragen. Piet stond altijd voor een ander klaar 
om te helpen klussen en vroeg nooit iets voor zichzelf. Tot-
dat hij in 2008 een infarct kreeg en meer en meer afhankelijk 
werd van de zorg van anderen. Dat waren moeilijke jaren. In 
de afscheidsdienst stond de tekst centraal uit Romeinen 8. 
Piet stond ook altijd klaar voor de kerk en is jaren ouderling 
geweest. Dat deed hij uit overtuiging en met trouwe inzet. 
Hij leefde het geloof door zijn daden heen. Hij was rustig 
vertrouwend, want hij wist waar hij naartoe zou gaan en dat 
niets hem zou kunnen scheiden van de liefde Gods in Chris-
tus Jezus. Die ook voor hem aan het kruis gestorven is en 
volkomen verzoening heeft bewerkt, waardoor hij het leven 
kon loslaten en omarmd is in de veilige, eeuwige armen van 
Jezus.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Elisabeth Heemskerk-Star 
Op 25 september 2021 overleed Elisabeth Heemskerk-Star. 
Bep, zoals ze genoemd werd, is 94 jaar oud geworden en 
woonde in Vlietstede. In het gezin van herkomst nam ze een 
aparte plaats in. Bep hield zich eigenlijk altijd wel wat op de 
achtergrond en zelfs als ze op verjaardagen van haar broers 
of zussen kwam hield dit patroon stand. Dan zat ze met haar 
echtgenoot Henny toch wat afzij-
dig van de anderen. Het sterven 
van haar man in het jaar 2000 was 
een enorme klap voor Bep, al was 
het maar omdat zij altijd alles sa-
men deden en dit met zijn sterven 
wegviel. Het huwelijk met Henny 
is kinderloos gebleven, al zorgden 
zij wel een tijd lang voor één van 
de kinderen uit de familie. Het te-
kende de zorgzame en liefdevolle kant van Bep. In de dank-
dienst voor haar leven hebben we gelezen uit de psalmen 
van Israël en de kerk. We stonden stil bij de woorden over 
God die met al onze wegen vertrouwd is, die ons doorgrondt 
en kent. Voor Bep was dit genoeg. Zij vertrouwde zich in 
leven en in sterven volledig toe aan haar 
Schepper. Op 5 oktober hebben we 
afscheid van Bep genomen in het 
vertrouwen dat zij eeuwig le-
ven mag. Niet ergens op de 
achtergrond, of ergens te-
ruggetrokken in een hoekje 

In memoriam
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van de hemel, maar in het volle zicht en lieve licht van Gods 
genade in Christus verkregen: Elisabeth Heemskerk-Star, 
voorgoed veilig in Jezus’ armen.

ds. Nico de Reus

Jacob Anton de Vreede
Zondag 26 september 2021 overleed op de leeftijd van 70 
jaar, Jacob Anton de Vreede, sinds 2017 weduwnaar van 
Maggeltje de Vreede-Veenendaal. Jaap heeft altijd veel ge-
werkt, werkweken van 70-80 uur waren geen uitzondering. 
Een tijd lang had hij een eigen kwekerijtje aan de Voorhou-
terweg, daar moest hij op een ge-
geven moment een punt achter 
zetten. Hij hield van een biertje en 
een zwaar shaggie. Vooral dat laat-
ste kon hij niet loslaten. Hij zorgde 
ervoor dat de kinderen niets tekort 
kwamen. De laatste jaren moest 
hij regelmatig naar het ziekenhuis 
en hoewel er steeds weer wat op-
speelde, bleef Jaap vol vertrou-
wen. Altijd had hij nog hoop dat hij ‘als dit eenmaal achter 
de rug is’ nog wel weer zou kunnen werken of fietsen of een 
rondje lopen. Zo had hij altijd zijn voornemens. De laatste 
dagen van zijn leven lag hij in het hospice en daar is hij rustig 
ingeslapen. Jaap was geen kerkganger (hoewel hij de laatste 
jaren een paar keer was geweest en het voornemen had nog 
eens te gaan), maar had wel z’n gesprekken met God. En 
het was goed zei Jaap. In dat vertrouwen en met de woor-
den van Psalm 91 hebben we hem begraven. God is ook de 
schuilplaats van Jaap de Vreede.

ds. Pieter van der Ende

Jan Pieter Zwaan
Op 29 september 2021 is, omringd door hen die hem lief wa-
ren van ons heengegaan Jan Pieter (Jan) Zwaan. Op de leef-
tijd van 81 jaar. Hij was de weduwnaar van Guus Zwaan-van 
Voorbergen en woonde in de Tulpenstraat. Jan was een ech-
te Rijnsburger en de jongste van 
drie broers. Na de lagere school is 
hij aan het werk gegaan, eerst als 
bijrijder voor het laden en lossen, 
daarna als chauffeur. Zo heeft hij 
jaren groente rondgebracht in Ne-
derland. Hij leerde Guus kennen en 
na hun verkeringstijd trouwden ze. 
Ze kregen drie kinderen. Jan was 

aan het werk of bij zijn gezin. Zijn grote hobby was koken, 
maar ook eten. En hij hield ervan om uit te delen. De laatste 
tijd tobde hij met zijn gezondheid en sloeg zijn pacemaker 
op hol, waardoor hij benauwde ogenblikken doormaakte en 
zijn leven aan zich voorbij zag gaan. Hij besefte dat hij fouten 
had gemaakt en heeft vergeving gevraagd en vergeving ont-
vangen. In de dankdienst voor zijn leven stond Psalm 42 cen-
traal. De schrijver wordt bespot omdat hij ver bij Gods huis 
vandaan is. Hij strijdt met gevoelens van schuld en twijfel, 
terwijl hij probeert te ontdekken waar God is in deze situ-
atie. Hij denkt terug aan vroeger en put daaruit de hoop en 
het vertrouwen dat God hem zal bevrijden. Jan was er zeker 
van dat hij voor God zou kunnen verschijnen en hij verlangde 
ernaar om de levende God te ontmoeten. Hij heeft gehoord 
en ervaren dat Gods genade ook voor hem genoeg is.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Corrie van Egmond-Spaanderman 
Op 2 oktober 2021 is Corrie van Egmond-Spaanderman 
overleden, op de leeftijd van 73 jaar. Zij woonde aan de 
Trappenberglaan. Nadat ze 19 september opgenomen werd 
met hartklachten zijn er bij haar stents geplaatst. Ook de 
hartklep, die vier jaar teruggeplaatst werd, moest vervan-
gen worden. Deze operatie is goed verlopen totdat er in de 
avond complicaties optraden. Op 8 
oktober is er in een dienst waarin 
ds. Arnold Vroomans voorging af-
scheid van haar genomen. Centraal 
stond hierin haar rotsvaste over-
tuiging dat ze bij God hoorde. Cor-
rie trouwde op 2 november 1968 
met Albrecht van Egmond en ging 
wonen op ‘de Dijk’ waar Albrecht 
een kwekerij had. Al snel ging ze 
naast haar baan meehelpen op de kwekerij. 26 jaar geleden 
zijn ze verhuisd naar de Trappenberglaan waar ze tot aan 
haar overlijden heeft meegeholpen op het bedrijf. Samen 
kregen ze vier kinderen en vijf kleinkinderen. In 1981 veron-
gelukte haar zoon Gijsbert op 2-jarige leeftijd voor het huis. 
Een groot verdriet dat ze altijd met zich mee heeft gedragen, 
maar waar ze nooit over sprak. Corrie zong graag en was me-
deoprichtster van het Hervormd Kerkkoor. Zorgzaamheid zat 
haar in het bloed en ze stond dag en nacht voor iedereen 
klaar. Een liefdevolle vrouw die alles voor haar gezin over 
had. Een groot gemis voor ieder die haar liefhad.

ds. Arnold Vroomans
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Kinderdienst in de Immanuëlkerk
op 7 november 2021
In een scheepje over zee … 
Zo gaan er nog steeds veel mensen in propvolle bootjes 
naar de overkant. Wat zullen deze mensen bang zijn. Wil jij 
ook graag iets voor deze mensen doen?  Dat kan! Neem een 
pak luiers maat 1 of 2 of billendoekjes mee naar de dienst!  

Voor wie kun jij een engel zijn?
‘Van tevoren dacht ik: ‘Ik heb toch helemaal geen engel 
nodig?’ Maar het heeft me verbaasd hoe geliefd ik me 
voelde door de aandacht van mijn kerstengel.’

Vorig jaar zijn we gestart met het kerstengelenproject. 
Deelnemers kregen een naam, omschrijving en 
gebedspunten van een deelnemend gemeentelid voor wie 
zij in de adventstijd kerstengel mochten zijn. Iedere engel 
kreeg zelf ook een engel. 

Soms met geweldige gevolgen: ‘Het gebedspunt wat ik heb 
aangedragen en waar ongetwijfeld door mijn kerstengel 
voor gebeden is, is kort daarna realiteit geworden in mijn 
leven. Ik zie dat echt als een wonder.’

Ook dit jaar krijgt u de 
kans om iemands geheime 
kerstengel te zijn; met gebed, 
post, een aardigheidje of iets 
lekkers.

‘Het is dikke pret als je een 
verrassing achterlaat bij de 
ontvanger en je heel snel uit 
de voeten maakt.’

Meer weten of jezelf 
opgeven, bel of mail ons.
• Annemiek van Duijvenboden
• Jonneke Steenvoorden
• Marjon van Tol 
marjonvantol@hotmail.com
06-37385477

Geboren op 13 september 2021

Johannes Herman Marinus 
van Rietschoten

zoon van 
Martijn van Rietschoten en 

Marjolein van Rietschoten-Zuiderduin

Geboren op 2 oktober 2021

Jens Heemskerk
zoon van 

Gert Heemskerk en Mandy Heemskerk-Bekooij
broertje van Linsey

Geboren op 9 september 2021

Anouk Suzanna van der Meij
dochter van 

Mathijs van der Meij en Johanna van der Meij-Schoneveld
zusje van Lieke en Marit

Geboren op 17 september 2021

Jacky Rose Roijers
dochter van 

Dennis Roijers en Angela Roijers-Star

zusje van Isa *, Jessie en Jaelle

Geboren op 25 september 2021

Miley Mae Lina Peltenburg 
dochter van 

Richard Peltenburg en Greet Peltenburg-Driebergen

zusje van Jaylinn en Joënne.

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan het lezen 
van de berichten over nieuw leven. Helaas is het niet 
altijd alleen een pagina vol vreugdevolle berichten, 
maar juist de kinderen die gemist worden, zijn het 
extra waard om genoemd te worden, omdat ook zij 
een plekje in onze gemeente hebben. Deze kinderen 
hebben een sterretje bij hun naam.
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Toegelicht

Kamp Oekraïne 2022 & 
Handen Wapperen 2022! Yes!
Helaas konden we in 2021 vanwege corona niet naar 
Oekraïne. Wel hebben we een aantal plaatselijke kampen 
kunnen steunen. Maar in 2022 gaan we hopelijk weer 
naar het mooie land Oekraïne om een jeugdcentrum op te 
knappen (Handen Wapperen) en voor kinderkampen voor 
kansarme kids van 7 tot 15 jaar.  Kom op dinsdag 23 november 
om 20.00 uur naar De Voorhof voor de informatieavond van 
Handen Wapperen 2022 en Kamp Oekraïne 2022.

Allebei activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg.
Kamp Oekraïne 2022 wordt gehouden van maandag 25 juli 
tot en met dinsdag 9 augustus. Handen Wapperen 2022 zal 
in de 2e helft van mei plaatsvinden. Natuurlijk gaan we alleen 
als de omstandigheden veilig zijn. Op de informatieavond 
laten we je zien hoe geweldig het is, ook voor jezelf, om mee 
te gaan.

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

Groeigroep De Burcht
Na twintig jaar lief en leed gedeeld te hebben in onze ouderen 
groeigroep, zijn we nu officieel gestopt. Deze groeigroep 
is ooit opgericht door Wim Zandbergen, wonende in De 
Burcht waaraan de groep zijn naam ontleent.

Met een groep van veertien personen, alleenstaanden en 
echtparen, is er veel gedeeld. Onderwerpen over het geloof, 
maar ook over persoonlijke zaken die er speelden, zoals 
ziekten en overlijden. Op de piano zorgde Bram de Mooij 
altijd voor muzikale begeleiding.

Elke keer werden er vanuit de groep kaartjes met een 
persoonlijke noot langsgebracht bij mensen die dit goed 
konden gebruiken.
De groeigroep heeft ons geloof verdiept, de band met elkaar 
versterkt en we konden bij elkaar terecht. Met veel plezier 
kijken wij terug op een mooie tijd met elkaar. We houden 
het contact met elkaar door elkaar te bezoeken. En God gaat 
met ons mee. ‘Ga met God en Hij zal met U zijn’

Elly de Mooij

Afsluiting kerkelijk jaar
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 21 
november, wordt ook wel Zondag van de Voleinding 
genoemd. Op deze zondag herdenken wij traditioneel in 
onze gemeente degenen die ons in het afgelopen jaar zijn 
ontvallen. Hopelijk kunnen we dat dit jaar weer doen op de 
manier van vóór corona. Op deze zondag worden de namen 
genoemd van hen die gestorven zijn omdat wij hen niet 
willen vergeten, maar bovenal omdat wij geloven dat God 
hen nooit zal vergeten.
Wij doen dit in de morgendienst in de Grote kerk en ’s 
middags in de dienst in de Immanuëlkerk. Veelal in het 
bijzijn van nabestaanden en andere familieleden van de 
gestorvenen, die hiervoor ook speciaal worden uitgenodigd. 
In deze diensten zijn ook onze predikanten, pastores en 
kerkelijk werkers aanwezig. Een traditie van herdenken die 
wij graag willen voortzetten!

Namens de kerkenraad, 
Bram Breebaart (scriba)

Herinnering 
bijdrage communicatiemiddelen
Zoals u wellicht weet zijn er verschillende manieren om u op 
de hoogte te houden van activiteiten binnen de Protestantse 
Kerk Rijnsburg (PGR); de wekelijkse nieuwsbrief Contact, de 
website en het magazine Licht. Onlangs heeft u daarover 
een brief ontvangen van de taakgroep Communicatie met 
de vraag of u dit werk wilt steunen met een bedrag van 
€ 27,50. Wij danken u van harte als u uw bijdrage hebt 
overgemaakt. Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan 
herinneren we u hier graag aan. Het meeste werk wordt 
door vrijwilligers gedaan om de kosten zo laag mogelijk te 
houden. Voor sommige werkzaamheden zijn wij afhankelijk 
van professionals. Ook de materiële kosten worden van 
de ontvangen bijdragen betaald. In de brief staat hoe u 
uw bijdrage kunt overmaken. Heel hartelijk dank voor uw 
medewerking.

De taakgroep Communicatie
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Zondag 7 november
Thema: Vraag 115 van de Heidelbergse Catechismus: 
de plek van de tien geboden.

Zondag 14 november
Thema: 1 Timotheüs 1

Zondag 21 november
Thema: 1 Timotheüs 2

Zondag 28 oktober
Thema: 1 Timotheüs 3

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

Thema’s Studiediensten

Zondag 7 november
Thema: Het leven van een christen: ‘Bidden en werken’
KIDS MISSION

Zondag 14 november
Thema: Het leven van een christen: 
‘Waarheid en genade’

Zondag 21 november
Geen boeketdienst in verband met de 
herdenkingsdienst van de overledenen

Zondag 28 november
Thema: Advent - God schiep het licht

Thema’s Boeketdiensten

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

Zondag 7 november
Grote Kerk
09.30 uur ds. J. Maasland, Den Haag
17.00 uur ds. A.B. Vroomans
De Voorhof
09.30 uur ds. P. Zaadstra, Kockengen en
 Maaike van Egmond
Immanuëlkerk
08.45 uur ds. P.J. v.d. Ende
10.30 uur ds. P.J. v.d. Ende - Kinderdienst
17.00 uur ds. Jurjen ten Brinke, Amsterdam
 en Rianne Breedijk - 
 m.m.v. De Rijnsburgse Praiseband

Vrijdag 12 november
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 14 november
Grote Kerk
09.30 uur ds. D.J.J. Thijs, Den Haag
17.00 uur ds. P. Rozeboom
De Voorhof
09.30 uur ds. J.G. van der Windt, Katwijk aan Zee 
 en Ineke Siezenga
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. D.C. Groenendijk, Piershil

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!

O
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10.30 uur ds. D.C. Groenendijk, Piershil
17.00 uur ds. P.J. v.d. Ende en Arianne den Haan - 
 m.m.v. Voice of Joy

Vrijdag 19 november
De Vlietstede
19.00 uur pastor R. de Graaf-de Boer - 
 Weeksluiting

Zondag 21 november
Grote Kerk
09.30 uur ds. P. Rozeboom - Herdenkingsdienst
 overledenen
17.00 uur ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. F.J. van Harten, Den Haag
10.30 uur ds. F.J. van Harten, Den Haag
17.00 uur ds. P.J. v.d. Ende - Herdenkingsdienst
 overledenen

Vrijdag 26 november
De Vlietstede
19.00 uur ds. A.B. Vroomans - Weeksluiting

Zondag 28 november - Eerste Adventszondag
Grote Kerk
09.30 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee
17.00 uur prop. J. IJzerman, 
 Hardinxveld-Giessendam
De Voorhof
09.30 uur ds. P. Rozeboom en Marjon van Tol - 
 Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. J. Tiggelman, Spijkenisse
10.30 uur ds. J. Tiggelman, Spijkenisse
17.00 uur ds. P. Rozeboom en Esther van Rijn - 
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 3 december - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting

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

Colofon

Licht is een uitgave voor alle leden van de 
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie: 
Marja Verhave (hoofdredacteur), Gerard Verheij, 
Barbara 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: ds. 
Arnold Vroomans, Astrid Klaasse, ds. Pieter van der 
Ende, Ruben van der Plas, Marjon van Tol, Jaap de 
Mooij, Elly de Mooij, ds. Trinus Hibma, André Siezenga 
en Margreet Leeuwenburg.

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

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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Ik zal je de weg wIjzen

die je moet gaan.

Ik zal je raad geven.

Ik zal voor je zorgen
Psalm 32:8
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