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Contactadressen

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans, 
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41486342. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:
Predikant: ds. P. Rozeboom, Brouwerstraat 45A, 
2231 HN Rijnsburg, Tel. 071-7851350.
E-mail: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl
Scriba: Martine Post. Tel. 06-12 04 02 43.
E-mail: scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: Vacant
Scriba: Marian van Klaveren. Tel. 06-27 89 57 66.
E-mail: marian@karelvanklaveren.nl
Consulent: ds. A.B. Vroomans, 
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41486342. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: Vacant
Scriba: Helma van Abswoude. Tel.  071-5152446.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com
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.)

Wijk Oude Hart Noord:
Predikant: ds. P.J. van der Ende, 
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg. 
Tel. 071- 5328161. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Irene Lindhout. Tel. 06-44 75 86 35.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

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

Wat zou het mooi zijn als we dit jaar mee kunnen doen aan de diverse activiteiten die de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg (PGR) rond de Kerst organiseert. In ieder geval zijn de voorbereidingen in volle 
gang! We hopen u te mogen ontmoeten, op veilige afstand en 
met het in acht nemen van de huidige maatregelen en mogelijke 
toegangsbewijzen.

Programma
Kerstengelenproject
Na het daverende succes vorig jaar is er ook dit jaar het kerstengelenproject. 
Even een klein sprankje hemel op aarde brengen. Misschien bent u verrast 
door een kerstengel? Misschien bent u zelf wel een kerstengel? In ieder 
geval zijn er vorig jaar heel veel mensen blij gemaakt met een klein gebaar, 
een cadeautje, een baksel of een kaart.

Activiteiten rondom de kerstdagen

Vier woensdagen in de Advent

19.30 uur  |  Grote Kerk
Advent betekent niet eenvoudigweg: komst. Advent is ook een prachtige term om de tijd voor de geboorte van Christus 
te beschrijven. Want we leven toe naar de komst van de Koning, een die volledig mens en volledig God is: het Woord is 
vleesgeworden. En daarmee hebben we een vaste grond voor ons geloof en een grote reden tot vreugde! De periode van 
Kerst is van oudsher een moment van bezinning. De liturgische kleur is dan ook paars. Het is een periode om ons in de donkere 
dagen voorafgaande aan Kerst voor te bereiden op die komst van Christus. Ons de vraag te stellen: wat moet anders in ons 
leven? Binnen de Kerk als lichaam van Christus? Naast delen uit het Nieuwe Testament wordt ook uit het boek Micha gelezen.
Van harte welkom!

Woensdag 8 december

10.30-15.00 uur  |  kerstviering PCOB  |  De Voorhof
Woensdag 8 december is er voor de leden van de PCOB-Afdeling 
Regio Rijnsburg een kerstviering. Het begint om 10.30 uur in De 
Voorhof met koffie en iets lekkers en eindigt om 15.00 uur.
Tussen de middag hebben we een lunch. Deze viering is alleen voor 
leden, maar als u lid wordt, mag u komen. De liturgie wordt op de 
beamer geprojecteerd en is samengesteld door de kerstcommissie 
van het bestuur. (Foto: Kees van Delft)

Zaterdag 11 december

18.30-19.00 uur  |  Kerstwandeling  |  basisschool De Wegwijzer
Zaterdag 11 december is er weer een kerstwandeling met heel veel lichtjes. Ervaar in deze, soms wat donkere tijd, dat het 
Licht voor ons gekomen is. Door de Kleipetten heen, volgen we het verhaal van Jozef en Maria. Beginnend in de werkplaats, 
op weg naar Bethlehem om uit te komen bij onze Redder Jezus in de kribbe. De wandeling is voor jong en oud. Neem gerust 
je lampion mee en beleef met ons waar Kerst echt om gaat.

19.30 uur  |  Kerstzangavond | Grote Kerk
Om alvast in de sfeer te komen bent u van harte welkom in de Grote Kerk. Samen met Dick Durieux (orgel) en een muzikaal 

4



Uitgelicht

ensemble bestaande uit Jan Willem de 
Winter – cornet, René de Mooij – cornet en 
Rob Aarssen – pauken, worden feestelijke 
kerstliederen gezongen. Na afloop kunt u op 
het Burgemeester Koomansplein, onder het 
genot van warme glühwein of chocolademelk 
met een heerlijk stuk kerstbrood, nog napraten 
en zo iedereen fijne feestdagen toewensen.

Van 24 december t/m 31 december

Sterren Jacht 2021
Net als vorig jaar kunnen basisschoolkinderen 
in de eerste week van de kerstvakantie 
meedoen aan Sterren Jacht. Sterren Jacht 
verwijst eigenlijk naar de drie wijzen uit 
het Oosten die via een schitterende ster het kindje Jezus vonden. De bedoeling 
is dat de deelnemers niet een maar negen grote sterren weten te vinden die 
opgehangen zijn achter ramen in het oude dorp. Op iedere ster is een gedeelte 
uit het kerstverhaal te vinden. Om mee te kunnen doen met Sterren Jacht heeft 
men een deelnamekaart nodig. Die kunnen kinderen verkrijgen via de club waar 
ze op zitten of vanaf 19 december ophalen in de kerkgebouwen en De Voorhof. 
Als de kinderen alle negen sterren hebben ontdekt mogen ze hun deelnamekaart 
in de Sterren Jacht Bus deponeren in De Voorhof. Onder de goede inzenders worden 
leuke prijsjes verloot. Sterren Jacht is geschikt voor kleine en grote 
(ouders) kinderen. Dus beste ouders haal een frisse neus en doe 
mee met Sterren Jacht. Geen kaart gekregen of kaart zoek? Bel Henk 
Westra 06-23 98 77 08 of stuur een mailtje: henkwestra@ziggo.nl

Vrijdag 24 december

19.00 uur  |  Kinderkerstnachtdienst  |  Immanuëlkerk
Vrijdag 24 december is de kinderkerstnachtdienst in de 
Immanuëlkerk. Het thema is ‘Het licht van die ster’. In de dienst 
zal het kinderkoor ZEP zingen en de dienst wordt geleid door ds. 
Pieter van der Ende. Het belooft weer een mooie kerstnachtdienst 
te worden speciaal voor de kinderen. Kom jij ook? De kerk is open vanaf 18.30 uur.

22.30 uur  |  Kerstnachtdienst  |  Grote Kerk
Hopelijk wordt op kerstavond weer de traditionele kerstnachtdienst gehouden in de vorm van een zangdienst. Deze 
kerstnachtdienst staat in het teken van het traditionele kerstlied en de opzet is zoals ze die in Engeland kennen. Het verhaal 
van de geboorte van Jezus wordt verteld aan de hand van de bekende teksten uit de Bijbel. Dominee Arnold Vroomans neemt 
de leiding van de dienst voor zijn rekening. De schriftlezingen en gebeden worden steeds afgewisseld door kerstliederen die 
hierop aansluiten. De samenzang van de kerstliederen wordt begeleid door klassieke instrumenten. Niet alleen door het orgel, 
maar ook door een koperkwartet, dwarsfluit en pauken. Door deze magnifieke samenklank ontstaat een zeer traditionele 
sfeer, waarbij het heerlijk is om te zingen. Muzikale medewerking wordt verleend door; Dick Durieux – orgel, koperkwartet 
bestaande uit René de Mooij – bes cornet, Jan Willem de Winter – bes cornet, Rienk Noort – tenor trombone, Jacco van Stenis 
– bas trombone, Martine van Dijk -dwarsfluit en Rob Aarssen – pauken en slagwerk. U bent van harte uitgenodigd! De deuren 
gaan om 22.00 uur open.
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Uitgelicht

22.30 uur  |  Kerstnachtdienst  |  De Voorhof
Er wordt op het moment van verschijnen van 

dit blad gewerkt aan een alternatief voor de 
Floradienst, die helaas niet door kan gaan. Een 

viering voor alle leeftijden, zeker online te volgen. 
Volg de berichten in Contact, op Social Media, op de 

website en in de Rijnsburger! 

Zaterdag 25 december

09.00 uur  |  Ochtenddienst  |  Immanuëlkerk
In deze feestelijke ochtenddienst gaat ds. Pieter van der Ende voor. 
De samenzang wordt begeleid door Vincent van Delft, samen met een 
muzikaal ensemble.

09.30 uur  |  Ochtenddienst  |  Grote Kerk
Op deze Eerste Kerstdag zal ds. Piet Rozeboom voorgaan. Organist 
Sietse Strating zal de samenzang begeleiden. Verder wordt de dienst 
muzikaal opgeluisterd door het koor Laudamus.

10.30 uur  |  Ochtenddienst  |  Immanuëlkerk
In de tweede ochtenddienst verleent Voice of Joy haar medewerking. 
Ds. Pieter van der Ende zal voorgaan.

Wees welkom in één van deze diensten!

Zondag 26 december

09.00 uur en 10.30 uur  |  Ochtenddiensten  |  Immanuëlkerk
Op Tweede Kerstdag zal ds. Pieter van der Ende voorgaan.

09.30 uur  |  Ochtenddienst  |  Grote Kerk
In deze ochtenddienst op Tweede Kerstdag gaat ds. Stam
uit Katwijk voor.

Ook in één van deze diensten bent u van harte welkom!

17.30 uur  |  Kerst-Inn  |  De Voorhof
Op Tweede Kerstdag in de namiddag willen wij samen met anderen 
een mooi samenzijn organiseren. Gezellig samenzijn, een paar 
liederen zingen, je verwonderen over een verhaal, samen eten. 
Nadere berichten volgen om je op te kunnen geven. 
Margreet en ds. Piet Rozeboom.

We wensen u hele goede en 
gezegende dagen toe!
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Lichtvoetig

Overgeven
Er werd aan mij gevraagd iets te schrijven 
voor deze ‘lichtvoetige’ column. Dan lijkt 
mij een kerkelijk, lichtvoetige mop aardig 
om mee te beginnen.

Een klein jongetje zat met zijn moeder in de kerk 
toen hij misselijk begon te worden. ‘Mama’, zei hij, 
‘ik denk dat ik moet overgeven’. Zijn moeder zei: 
‘loop maar even naar de achterkant van de kerk 
en ga naar buiten, achter de struiken kun je dan 
overgeven.’ Het jongetje vertrok en was snel alweer 
terug. Zijn moeder vroeg verbaasd: ‘Hoe kun je 
naar buiten zijn geweest en nu al weer terug zijn?’ 
Waarop het jongetje antwoordde: ‘Ik hoefde de 
kerk niet uit, mam. In de hal van de kerk staat een 
doos waarop staat: Voor de zieken.’

Nu weer even serieus. Aan 
misselijk zijn en overgeven 
zitten voornamelijk nade-
len, maar toch ook één 
voordeel. Over die nadelen 
ga ik niet uitweiden. Dat 
ene voordeel is veel inte-
ressanter, namelijk dat je je 
eigen gezondheid nog meer 
gaat waarderen. Als je ge-
zond bent, sta je daar niet 
altijd bij stil, maar als je ziek 
bent des te meer. 

Onlangs was ik in een warenhuis en kreeg ik een 
acute niesaanval. Een man achter mij zei ‘gezond-
heid’ en direct erachteraan zei hij dat gezondheid 
het allerbelangrijkste is. Ik gaf de man gelijk, maar 
in de loop van de dag kwamen woorden van Jezus 
in mijn hoofd op. ‘Zoek liever eerst het Koninkrijk 
van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die an-
dere dingen je erbij gegeven worden.’ Jezus zei dus 
niet: zoek eerst je eigen gezondheid en de rest krijg 
je erbij. Over dat Koninkrijk van God heeft Jezus te-
gen zijn discipelen gezegd dat het onder hen was. 
Met andere woorden, het is bij jullie. Dat Konink-
rijk van God wordt zichtbaar in Jezus. Hij was toch 
ooit mens onder ons mensen! Komende tijd staan 
we daar weer bij stil als we Kerstfeest met elkaar 
vieren. Jezus beloofde geen gezond leven maar wel 
een leven met eeuwigheidsperspectief. Gezond of 
ziek, wel of niet gevaccineerd, Jezus is erbij. Aan 
Hem kun je je overgeven. Een hemels medicijn zon-
der doktersrecept te verkrijgen!

Jan de Koning

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 Sanne Star geïnterviewd, zij is 20 jaar 
oud en derdejaars student Voeding en Diëtetiek. 

Interview

WhatsApp-gesprek 
met Sanne Star

Redactie Licht
Wat zou je nog willen leren?

Meer rust nemen op momenten dat ik het nodig 
heb, om nee te leren zeggen en te luisteren 
naar mijn lichaam.

Redactie Licht
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?

Rustig opstaan, stille tijd om vervolgens een 
wandeling te maken in de natuur.        Zijn met 
de mensen van wie ik houd        en nieuwe 
dingen leren is ook iets dat niet mag ontbreken. 

Redactie Licht
Wat in je favoriete kerstlied?

Dat is ‘Joy to the World’,         de tekst is 
simpel en daardoor makkelijk te begrijpen. De 
boodschap is ook duidelijk: verheug jezelf want 
Jezus is geboren! 

Redactie Licht
Wat vind jij het mooie aan Kerst?

Dat het een knus feest is, ieder jaar eten met 
familie.        Ik vind het belangrijk om stil te 
staan bij de komst van Jezus in onze wereld.     
Bijzonder dat God Zijn grootsheid af heeft 
gelegd om tussen ons als een mens te leven.
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Het Licht op ...

In gesprek met een gemeentelid verzuchtte deze dat ‘zijn Bijbel herschreven was’. Niet geheel zonder 
boosheid. Het Woord is het Woord, dominee! Toch?

Er zijn passages in de Bijbel waarbij de verschillen tussen vorige vertalingen en de huidige vertalingen fors zijn. In de vorige 
editie van Licht wijst collega Hibma daar ook op. Het Grieks waarin het Nieuwe Testament geschreven is kent variaties in de 
tekst. Daar is heel veel historisch (en archeologisch) onderzoek naar gedaan. Je kan nu zeggen dat de brontekst in het Grieks 
als een van de meest betrouwbare teksten uit de antieke wereld geldt (volgens statistici 99,99% betrouwbaar). Geen zorgen 
dus. Maar soms kom je hele opvallende dingen tegen.

In het slot van Paulus’ brief aan de gemeente te Rome (16:7) vraagt Paulus de groeten te doen aan Andronikus en Junia. In de 
NBV ’21 is dit als volgt vertaald: Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten, die met mij in de gevangenis hebben gezeten, 
die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik een met Christus zijn geworden. Paulus maakt een onderscheid 
tussen ‘de twaalf’ en ‘de apostelen’. Er zijn meer apostelen dan de twaalf, Paulus ziet ook zichzelf als een apostel.  Wat hier 
nog opvallender is, dat is, dat er tenminste een vrouw gold als apostel.

In de vroege kerk viel deze tekst ook al op. In de tekstoverlevering heeft de vrouw Junia een geslachtsverandering ondergaan. 
Door een ‘s’ aan het Grieks toe te voegen en haar dus Junias te noemen (maar dus niet in alle bronteksten).

In de NBG-vertaling van 1951 lezen wij het volgende: Groet Andronikus en Junias, mijn stamgenoten en medegevangenen, 
mannen onder de apostelen in aanzien, die reeds voor mij in Christus zijn geweest. Hier is Junia dus een man en Andronikus 
niet meer een apostel. Je leest hier dat het mannen zijn die door de apostelen ‘hooggeacht’ werden. Dat is slecht vertaalwerk. 
Men wist toen al dat Junias eigenlijk Junia was maar vreesde hier gedoe over. De afstand tussen de Statenvertaling (en 
de statenvertalers wisten niet dat de hij een zij was) en de NBG 1951 zou dan als te groot ervaren kunnen worden. Plat 
gezegd: dan zou men minder bijbels hebben kunnen verkopen. Bij de overgang van de NBG 1951 naar NBV 2004 werd Junia 
dus weer een vrouw. Zoals ook in de oudste en 
meest betrouwbare Griekse handschriften. Ze is 
in de Herziene Statenvertaling overigens een man 
gebleven omdat men daar gebruik gemaakt heeft 
van een minder betrouwbaar Grieks handschrift en 
vooral de aansluiting bij de Statenvertaling heeft 
gezocht.

Er is altijd de neiging geweest in de geschiedenis van 
de vroege kerk (en die zien we dus ook nog in de 
NBG van 1951 …) om de rol van vrouwen terug te 
draaien of te ontkennen. Deze ontwikkeling vond 
al heel snel na Paulus plaats. Waar Paulus zelf nog 
spreekt over dat er in Christus geen verschillen meer 
zijn tussen Jood en Griek, vrije en slaaf, man en 
vrouw heeft de volgende generatie volgelingen van 
Christus de eenheid van man en vrouw in Christus 
teruggedraaid. Men heeft hierop zelfs geprobeerd 
om de bijbelteksten aan te passen. Schokkend als 
je daarover nadenkt. Zeker als je ook denkt aan alle 
teksten die in de Evangeliën aangeven dat Jezus 
ook vrouwelijke leerlingen had. De Bijbel is dus niet 
herschreven. Ze is hersteld. En we zien tot op het 
niveau van de tekstgeschiedenis hoe zondig we als 
mensen zijn en het Woord van God naar onze hand 
proberen te zetten.

Zegen!
ds. Arnold Vroomans

De vrouwelijke apostel …
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In the spotlights

In the spotlights ...
de mensen van de Taakgroep Jeugd en Jongeren
In deze rubriek zetten we mensen ‘in de spotlights’ die achter de schermen van onze kerk belangrijk werk 
verrichten. In elk nummer komt iemand aan het woord, die zelf uitlegt wat zijn of haar taak is, hoe dat wordt 
ervaren en of dat ook nog van betekenis is voor zijn of haar persoonlijke geloofsleven. In dit nummer niet 
één persoon, maar een groepje en wel de mensen van de Taakgroep Jeugd en Jongeren. Zij vertellen wat 
hun belangrijkste doelstelling is, hoe zij het grote aantal clubs bereiken en wat hun grootste uitdagingen 
zijn.

De Taakgroep Jeugd en Jongeren heeft als doel om kinderen 
en jongeren tot 25 jaar vertrouwd te maken met het 
Evangelie. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van alle activiteiten. De Taakgroep bestaat uit drie 
jeugdouderlingen (Lysia van Delft, Ellen van Delft en Leo 
Heemskerk). Ds. Pieter van der Ende is adviseur. Hij heeft 
vooral een coördinerende rol.

Het contact met de jeugd loopt via de leiding van 
de oppasdiensten, kindernevendienst, Kids Mission, 
zondagsschool, jeugdclubs (en het daarbij horende 
clubkamp), Friends XL, Royal Rock, 
Connect, Kinderkerstnachtdienst, kinder-, 
tiener- en jeugddiensten, de Schatkamer, 
World Servants en het tienerkamp. Een 
groot aantal activiteiten waarmee we 
door het jaar heen honderden jongeren 
bereiken.

Binnen het jeugdwerk hebben we een 
aantal uitdagingen. Zo ligt er veel druk 
op verschillende activiteiten. Elk jaar is 
het een uitdaging om voldoende leiding 
te vinden. Door de creativiteit, het 
doorzettingsvermogen en de liefde voor 
deze doelgroep van de bestaande leiding 
lukt dit tot nu toe elk jaar weer.
Toch moeten we de realiteit niet uit het 
oog verliezen. Afgelopen jaren zijn al 
geledingen gestopt, waaronder de CJV en 
de jeugddienstcommissie en misschien 
moeten we andere activiteiten op een 
nieuwe wijze vorm gaan geven. Daarover 
wordt binnen de Taakgroep nuchter 
en met vertrouwen nagedacht. God 
bouwt zijn kerk, ook in deze tijd. Concreet voorbeeld: van 
verschillende kanten is de vraag gekomen om een groep 
te starten voor jongeren tussen 21 en 30. Mooi om uit dit 
verlangen iets nieuws op te zetten! Wil je meedoen, bel of 
app dan even met Lysia van Delft (06-30491708).

Wat we daarnaast ook als speerpunt hebben is het toerusten 
van alle leiding en het opzetten van beleid rond veilig 
jeugdwerk. Nu wordt dat geregeld in de wandelgangen. Op 

zich gaat dat al jaren goed, maar het is beter om dat meer 
gestructureerd in transparant beleid om te zetten.

Naast deze activiteiten worden vanuit de Taakgroep jaarlijks 
diverse activiteiten voor een diaconaal project geregeld. 
Denk hierbij aan Winterwonderland, de zomermarkt en 
de activiteiten van de clubs. Ook hebben we een sportdag 
georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Daarnaast 
zijn we gestart met het versturen van verjaardagskaarten 
en is vanuit de Taakgroep de organisatie van de startweek 
opgepakt.

Alles bij elkaar veel werk dat een verrijking is voor ons 
geloof. We zien duidelijk de leiding van God in het (jeugd)
werk. Waar we zien dat sommige activiteiten stoppen, 
zien we dat er nieuwe gedachten, verlangens en andere 
activiteiten ontstaan. Misschien laat juist deze tijd zien, dat 
de velden wit zijn om te oogsten. In de Bijbel gaat deze zin 
verder met: ‘maar er zijn weinig arbeiders’. Ook dat is de 
realiteit. Daarom de oproep om te bidden voor arbeiders, 
ieder op zijn of haar plaats.

Foto: v.l.n.r. ds. Pieter van der Ende, Lysia van Delft, Ellen van Delft en Leo Heemskerk.
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Seniorenpastoraat

kregen?’ ‘Dat moet geweest zijn in de tijd dat jij klein was 
en ik nog naar de kerk ging. Verschillende mensen hebben 
toen ook zo’n cadeau gekregen.’ ‘En wat hebben zij ermee 
gedaan, het ook op zolder neergelegd?’ ‘Nee, zij hebben het 
wel uitgepakt, maar ik weet niet of ze wel wisten wat ze er-
mee moesten. Ik heb op ze gelet en niet gezien dat het hen 
vrij heeft gemaakt. Sommigen zijn heel hard aan het werk 
gegaan, maar ze bleven schuldig kijken.’

Wat dit voor een cadeau is, ik heb geen idee, maar mijn 
nieuwsgierigheid is wel gewekt. Met de nodige aanwijzin-
gen ga ik op zoek naar iets vierkants met een bloedrode 
verpakking. Langer dan gedacht loop ik op zolder en trek 
willekeurige dozen open, ieder vol met spullen en dus herin-

neringen. En dan vind ik daar het bloedrode cadeau. Ik weeg 
het op mijn handen en voel of ik kan ontdekken wat erin zou 
kunnen zitten.Met mijn vondst onder de arm kom ik voor-
zichtig de zoldertrap af. Het weegt wel wat. Mijn moeder 
zit al aan de keukentafel en ze kijkt ongewoon ernstig. De 
schrik slaat me om het hart. Is er dan toch iets aan de hand? 
Net nu ik daar boven bedacht dat ik al veel te lang niet tegen 
mijn moeder heb gezegd hoeveel ik van haar houd en dat ik 
haar niet kan missen. En dan kijkt ze zo.

Ik leg het grote ingepakte cadeau op tafel, kijk mijn moe-
der aan en besef: ‘jij weet wat erin zit, of niet?’ Langzaam 
en ernstig knikt ze. ‘Ja, ik weet het. Mijn leven lang heb ik 
hiertegen gevochten, door te bewijzen dat ik het zelf wel 

Na vele jaren waarin ik de wereld heb rondgezwor-
ven, werd ik door mijn moeder gevraagd, of liever 
gesommeerd te komen met de woorden: ‘als je 
nog langer wacht, kom je nog te laat!’ Ik weet dat 
ze enigszins theatraal kan zijn, maar je weet het 
nooit, dus met enige spanning druk ik op de bel.

Heel vlot wordt de deur opengetrokken en staat mijn moe-
der met een grote glimlach in de deuropening. Geen teke-
nen van een naderend afscheid, maar gelukkig ook geen 
teken van afkeuring, dat ik zoveel jaren niets van me heb la-
ten horen. Ze trekt me naar binnen en geeft me een stevige 
omhelzing die me zowat de adem beneemt en een natte, 
maar welgemeende zoen.

Na de gebruikelijke plichtplegingen word ik wel een beetje 
nieuwsgierig naar de reden dat ik zo dringend moest ko-
men. Zelf maakt ze geen aanstalten om erover te beginnen, 
dus na het tweede kopje koffie trek ik de stoute schoenen 
aan en vraag haar waarom ik zo dringend moest komen. Ik 
wil haar niet beledigen door te zeggen dat ik verwacht had 
dat ik een begrafenis moest regelen, maar wil wel weten 
waarom ik hier vandaag moet zijn.

‘Je moet eens op zolder kijken, want ik heb ooit een cadeau 
gekregen dat ik niet heb uitgepakt en ik dacht dat het hoog 
tijd is, om dat nu te doen’. Alles wat ik had gedacht, maar dit 
niet. Een cadeau dat je gekregen hebt, maar niet uitgepakt 
en dat ergens op zolder ligt. ‘En wanneer heb je dat dan ge-

Een kerstverhaal in Licht:

‘Het cadeau van zolder, wat ik ooit kreeg,
maar nooit heb uitgepakt’

Iemand keek mij liefdevol aan en zei: ‘Het is tijd om je cadeau uit te pakken. 
Ik heb je strijd gezien en het is tijd voor rust. 
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Seniorenpastoraat

kon. En steeds weer ging het mis. Ik wilde jou dichtbij mij 
hebben, zodat jij mijn leegte zou vullen, maar dat kon jij niet 
en ik heb je juist weggejaagd. Ik heb dat cadeau verbannen 
uit mijn denken, maar kwam er toch steeds weer bij terug. 
Ik durfde niet meer te geloven dat ik het verdiende om dat 
cadeau open te maken. Ik keek naar andere mensen en zag 
hoe die ermee leefden en dacht, zie je wel het werkt niet. Ik 
ben weggegaan bij de kerk, zodat ik dat verhaal van God niet 
steeds zou horen, maar ik kwam er niet van los. En vorige 
week heb ik erover gedroomd. Iemand keek mij liefdevol 
aan en zei: ‘Het is tijd om je cadeau uit te pakken. Ik heb 
je strijd gezien en het is tijd voor rust. Nodig je zoon uit en 
laat hem het uitpakken. Dan zal je hartsverlangen vervuld 
worden en de mijne ook. Dus zodoende dat we hier nu aan 
de keukentafel zitten. Het is een droom die werkelijkheid 
wordt.’

Ondertussen begrijp ik er helemaal niets meer van. Is ze 
nu ziek of niet? En waarom moet uitgerekend ik dit cadeau 
uitpakken? En wat zit er dan in dat mijn moeder wel weet 
en ik niet? Ineens vind ik het spannend. Mijn hart begint 
sneller te kloppen en mijn handen trillen. Aarzelend steek 
ik een hand uit naar het rode papier. Voorzichtig draai ik 
het zware pak om, op zoek naar stukjes plakband, maar ik 
vind er geen. ‘Ik moet het papier scheuren ma, er zijn geen 
plakbandjes.’ ‘Ja, dat zal wel, er moet eerst iets gescheurd 
worden. Ik had niet anders verwacht.’ Het is bijna jammer 
om dat prachtige rode papier te scheuren, er zit een gouden 
gloed overheen, maar anders zal ik nooit weten wat erin 
zit en ik moet het weten. Ik moet redelijk kracht zetten 
en kras mijn nagels diep in het papier en er ontstaat een 
scheurtje. Van boven naar beneden scheur ik het papier 
van het cadeau en zit met open mond te kijken wat er 
tevoorschijn komt. Een stuk ruw hout, met de vorm van een 
kruis erin gekrast. Dit is geen Nederlandse makelij. Ik strijk 
met mijn vingertoppen over het hout en in een reflex trek ik 

mijn hand terug, ‘au’, een splinter dringt diep in mijn huid. 
Een druppel bloed loopt langs mijn vinger. Pijnlijk. Ik trek 
de splinter eruit en kijk nog een keer goed. Er staan letters 
op het hout. Ze zijn diep donkerrood en moeilijk te lezen. 
Al turend lees ik voor: ‘Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe.’ Even is het stil. Een heilig moment. Moeder 
kijkt me aan en zegt: ‘Op de andere kant staat ook nog iets.’ 
Om te voorkomen dat ik nog een splinter in mijn vingers 
krijg, draai ik het hout voorzichtig om. Bijna nog donkerder 
is daar zichtbaar: ‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid 
toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid 
ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te 
gelegener tijd.’

Voor het eerst van mijn leven zie ik mijn moeder huilen. Ze 
huilde niet bij het overlijden van vader, niet bij de zoveelste 
miskraam, waardoor ik enigst kind ben gebleven, niet bij het 
verongelukken van haar zus, maar nu zit ze te huilen als een 
kind. Over de tafel heen reik ik naar haar hand en knijp er 
zachtjes in. Verder niets. Stil laat ik het gebeuren, totdat de 
vloed bedaart. Uit mijn zak pak ik de schone zakdoek die 
ik vanmorgen gepakt had en leg die op tafel. Nog naschok-
kend pakt ze hem op en droogt haar tranen. ‘O, het wonder 
van genade’, zegt ze stil voor zich uit, ‘zijn eniggeboren Zoon 
voor mij en mijn enigste zoon.’ Ik breek in in haar mijme-
ringen, want ik wil nog één ding weten. ‘Van wie heb je dat 
gekregen?’ ‘Op een dag stonden er twee mensen voor de 
deur. Een zwangere jonge vrouw en een wat oudere man. Ze 
zeiden wat, maar ik verstond het niet, het was geen Neder-
lands. Asielzoekers denk ik. Ik heb ze weggestuurd. Ze gaven 
me dit, draaiden zich om en liepen weg en gingen geloof ik 
naar de buren. Ik heb ze nooit weer gezien, maar op de één 
of andere manier weet ik zeker dat zij een zoon verwachtte.’

pastor Rixt de Graaf-de Boer
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Uitgezonden militairen

Exact 10 jaar geleden (oktober 2011 – mei 2012) was ik met 320 Nederlandse militairen uitgezonden naar 
Afghanistan. Een land met een bijna mythische en ook twijfelachtige reputatie. Natuurlijk niet in het minst 
vanwege de vele verhalen over moedjahedien die in ondertal het machtige Russische leger op de vlucht 
joegen. Maar ook vanwege de veldslagen in Uruzgan en Helmand.

Vele, vele doden waren er gevallen toen wij in 2011 vanaf Eindhoven vertrokken voor onze missie. Een missie waarbij 
wij politiemensen (mannen en vrouwen) gingen trainen om op een moderne en hedendaagse manier (transparant en 
rechtvaardig) om te gaan met de bevolking. Met bleke gezichten namen onze geliefden afscheid. Die bleke gezichten stonden 
ons in het geheugen gegrift; het was doodstil in het vliegtuig op de heenreis. Toen onze Bushmasters voor het eerst naar 

buiten de kazerne gingen, stond het zweet bij de meesten in de handen. En 
twee chauffeurs vroegen of ik hun voertuigen eerst wilde zegenen. ‘Kun je een 
strijdwagen zegenen? De zwaarden zullen juist toch omgesmeed worden tot 
ploegscharen?’ Ik heb de bemanning gezegend – gelovig of niet. Het bracht wat 
rust voor een aantal.

Zo’n zeven weken na de aanvang van onze missie brak de kersttijd aan. Een 
tijd waarin voorzichtig het verlangen boven kwam drijven. Thuis miste de kant 
in Kunduz. En Kunduz werd ‘week’ als het over thuis ging. Niet in het minst 
geholpen door een Sinterklaasviering waarin na tijden van spanning ook weer 
eens gelachen kon worden en chocoladeletters met knuffels naar een weeshuis 
werden gebracht. Verlangen … het kwam op meerdere manieren naar boven. Er 
kwamen ineens veel meer militairen door de weeks naar de kapel om kaarsjes te 
branden. Soms schichtig om zich heen kijkend of ze niet betrapt werden … ‘Een 
kaarsje branden, dat is toch niks voor stoere mannen?’ Nou … als ons verlangen 
gaat meespreken, dan verandert er iets in ons. Dat kloppende hart onder het 
kogelwerende vest, die kwetsbare mens van vlees en bloed beschermd door 
een pantser van staal tegen bermbommen en granaten, die mens verandert wel 
degelijk als hij aan thuis denkt. Ook ik kende zo mijn momenten. Mijn werkplek 

probeerde ik te veranderen in een baken van licht. Sommige 
militairen kwamen er speciaal naar kijken. En ’s avonds laat 
brandden de lampjes buiten de veranda van mijn werkplek 
(die hadden de genisten speciaal voor ons gebouwd). ’s Avonds 
brandde ik mijn kaars op exact hetzelfde moment als thuis 
(23.00 uur om 19.30 uur). Teken van verlangen. Mijn kinderen 
vonden dat een bijzonder ritueel.

Tijdens de kerstdienst zat de kerk stampvol. Het vroor buiten, er 
lag een klein laagje sneeuw, maar binnen was de sfeer bijzonder. 
Bijna honderd eenzame mannen en vrouwen ‘verwarmden’ zich 
aan het goede nieuws: God kijkt naar de wereld om. Hij stuurt 
een baby om ‘die brokkenpiloten’ te redden. Nederlandse 
militairen, Afghanen, arm en rijk, jong en oud, man en vrouw 
… het werd een herkenbaar ideaal. Want wij waren daar voor 
de vrede, recht, voor vrijheid en voor gelijkheid. We hoorden in 
de boodschap van Kerst een echo van de doelstelling van onze missie. Het was misschien wel de meest bijzondere Kerst die 
ik ooit heb meegemaakt. Meer dan honderd militairen die zachtjes het ‘Ere zij God’ meezongen of neurieden. In een land dat 
dat hele lied niet eens kent … maar dat net als wij zo verlangt naar vrede. Over verlangen gesproken.

ds. André de Oude

Militairen op uitzending tijdens de kerst …

Foto: André zijn werkplek in Afghanistan 

                      Foto: ds. André de Oude

Traditiegetrouw wordt in de kerkdiensten rond de Kerstdagen gebeden 
voor de uitgezonden militairen en hun families.
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In Lievelingslied vertellen kerkleden waarom dat ene lied hen zo raakt. Dit keer 
zijn dat Sjoerd en Willeke Zwaan. Eigenaars van Rijnsburgs meest besproken 
kersthuis.

Dat huis is te vinden in de wijk Westerhaghe. Schuin tegenover Snackbar Ouwersloot bevindt 
zich een appartement waar de kerstsfeer maandenlang vanaf spettert. Het is de woning 
van Sjoerd (70) en Willeke (65). Het stel is alweer ruim 44 jaar getrouwd en samen met hun 
drie inmiddels getrouwde kinderen en vier kleinkinderen vormen ze een gezellige familie. Al 
decennialang zijn Sjoerd en Willeke ieder najaar bezig met het ombouwen van hun woning tot 
een waar kersthuis. Die kersthuiskick begon ooit heel simpel met een treintje rijdend rond een 
kerstdorpje op een tafeltje. In de loop van de jaren is daar echter heel wat bij gekomen. Begin 
oktober beginnen Sjoerd en Willeke met het opbouwen en inrichten van een enorm kerstdorp 
in hun woonkamer. Voor het raam bouwt Sjoerd dan een enorme houten tafel. Die beslaat een 
groot aantal vierkante meters maar op die tafel is dan ook van alles te vinden. Niet alleen huisjes 
maar ook treintjes, bergen vol met honderden bomen en een skipiste compleet met kabelbaan. 
Met het opbouwen en inrichten van het kerstdorp is het stel ruim zeven dagen bezig, daarna kan 
het genieten beginnen. En dat doen ze, maandenlang.

Sjoerd en Willeke weten dat Kerst meer is dan een feestelijk aangekleed huis. Op een aparte tafel 
is daarom een fraaie kerststal te vinden met alle figuren uit het kerstverhaal. Sjoerd en Willeke 
zijn lid van de Protestantse Gemeente Rijnsburg en zijn bijna wekelijks in de Immanuëlkerk te 
vinden. Willeke is al ruim 44 jaar lid van niet alleen de vrouwenvereniging maar ook van het 
kerkkoor Laudamus. Kerst vieren begint voor hen beiden traditiegetrouw met het bijwonen van 
een kerstnachtdienst. En alhoewel er al maanden kerstmuziek te horen is in hun woning zeggen 
ze toch echt het meest te genieten van het ‘Ere zij God’. Oprecht hun Kerstlievelingslied, met 
honderden anderen plechtig gezongen in de Grote Kerk. Hem met dat machtig mooie lied en op 
die wijze te eren, maakt voor Sjoerd en Willeke Kerst pas echt compleet.

Ere zij God:
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Lievingslied van Sjoerd en Willeke Zwaan

Lievelingslied

Militairen op uitzending tijdens de kerst …
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Ga naar www.protestantsrijnsburg.nl 
en klik op het logo van de actie Kerkbalans
Vul uw persoonlijke gegevens in. 
1.  Uw registratienummer staat boven uw adresgegevens op 

de adresdrager van PostNL of klik op de rode regel om uw 
registratienummer aan te vragen. U krijgt dan een email 
met uw nummer. Klik op aanmelden.

Uw Toezegging Kerkbalans 2022
2. Vul uw toezegging kerkbalans 2022 in.
3. Bepaal uw aantal termijnen door de maanden 

aan te vinken.
4. Kies hoe u wilt betalen.
5. Vul bankgegevens in en andere 

persoonlijke gegevens.
6. Klik op bevestigen.

U krijgt een bevestiging van uw toezegging 
kerkbalans 2022 via email toegestuurd voor 
uw eigen administratie.

Vanaf nu heeft u tot half januari de tijd om uw
toezegging door te geven. Doet u dit niet dan 
zullen we u eind januari een papieren 
toezeggingsformulier bezorgen.

6
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Rijnsburg
Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg
Telefoon: 071-2035013
Email: kb@pknrijnsburg.nl

2

3

4

5

1

14



De Verdieping

Hoe zit het toch met de ster van Bethlehem, die stil zou hebben gestaan boven de stal?
Een jaar of acht geleden is een munt gevonden uit het jaar 8 na Christus, die nieuw licht werpt op deze ster. 
Deze munt komt uit Antiochië (ten Noorden van Jeruzalem) en toont een beeld van een ram en een ster. Er 
is over de betekenis van deze munt zelfs een wetenschappelijk congres geweest.

Het is niet zo moeilijk voor astronomen om een dia te tonen van de stand van sterren in het jaar 6 voor Christus. Het jaar 6 is 
het opnieuw berekende geboortejaar van Christus. Herberekening, zul je zeggen? Inderdaad: in onze jaartelling is ooit een fout 
gemaakt …

De foto bij dit artikel toont dat de planeet Jupiter in het jaar 6 voor Christus in het sterrenbeeld ram stond. De gevonden munt 
uit Antiochië toont nu het inzicht in de betekenis daarvan. In het Midden-Oosten was namelijk door en na de veroveringen van 
Alexander de Grote in de derde eeuw voor Christus een sterke Griekse invloed gekomen. Ook de Joodse traditie was hiervoor 
– ondanks het Bijbels verbod – sterke interesse gaan tonen. De genoemde Jupiter gold in de Hellenistische traditie als de 
koningsplaneet. Daar komt nog bij dat er meerdere planeten in een zogeheten constellatie bij elkaar stonden. Slechts eenmaal 
in de 100.000 jaar kwam dit voor. Zo stond de ster stil, een bijzonder verschijnsel, dat wetenschappelijk gezien toch niet vreemd 
blijkt te zijn.

Historici wijzen erop, dat Romeinse geschiedschrijvers uit de eerste en tweede eeuw schreven over de verwachte komst van 
een wereldheerser uit Judea. De ‘wijzen uit het Oosten’ zijn zogeheten magiërs, vermoedelijk hoffunctionarissen, die een 
nieuwe koning ‘ambtshalve’ aanbaden! 

Merkwaardig toch, dat zo vaak getwijfeld wordt aan de Bijbel. Als een geschiedenis van de Bijbel op zeker moment niet helemaal 
blijkt te kloppen met één feit uit een opgraving, een geschiedenisboek uit die tijd, of andere ontdekking, wordt in de regel 
getwijfeld aan het bijbelverhaal. Zelden komt men tot het inzicht, dat er slechts één van de puzzelstukjes is gevonden, terwijl 
dit in de Bijbel al op de plaats ligt tussen de andere stukjes.

Wie de Bijbel goed wil begrijpen heeft een dieper inzicht nodig dan de beantwoording van de vraag of alles wel waar is, wat 
daar staat. Wij beschikken niet over alle bronnen. Wel beschikken we over de Bijbel, die helemaal betrouwbaar blijkt te zijn. 
De schrijvers hebben nauwkeurig willen schrijven en gelóófden in de opgestane HEER. Die geschiedenissen kunnen ons nog 
altijd dieper inzicht geven. Dat kan als je bidt en zoekt. Geloven heeft te maken met een ander inzicht willen ontvangen. Het 
is overgeven aan deze HEER, het is durven kiezen voor geloven. Geloven is niet zien, maar toch voor waar aannemen. Een 
waarheid die alle waarheden van de tijd overstijgt, omvat en verdiept. De waarheid dat God deze wereld met al haar mensen 
liefheeft. Dat Hij deze wereld wil redden van het kwaad, waarin zij wentelt.  Zijn komst op aarde in het Kind is de doorstart van 
Zijn plan. De tweede komst – wie weet wanneer – zal de definitieve doorbrak zijn van Zijn plan van shalom. Wie weet of er dan 
weer een ster van Bethlehem zal stralen?!

ds. Piet Rozeboom

Ster van Bethlehem
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Er was eens heel lang geleden een meisje in Betlehem. Ze woonde daar met haar vader, moeder, broertjes 
en zusjes. In die tijd was keizer Augustus de baas in het land en hij had een heel bijzonder bevel.

Alle mensen moesten zich laten inschrijven in de plaats waar ze vandaan kwamen. Judit, zo heette het meisje, was in Betlehem 
geboren, maar haar vader en moeder kwamen daar niet vandaan. Ze moesten dus op reis. Ze pakten wat spulletjes en 
vertrokken naar de plaats waar ze zich moesten inschrijven. Dat was Jeruzalem en daar was Judit heel blij mee. Jeruzalem was 
een grote stad en er woonde veel familie. Ze zouden vast wel een slaapplekje kunnen vinden.

Toen ze net op weg waren, zag Judit de herders van het dorp zitten net buiten Betlehem. Bah, wat zagen die er toch altijd 
vies uit. Gelukkig zitten ze altijd ver van de huizen, want het zijn niet echt de meest vriendelijke mensen. Als het gezin een tijd 
gelopen heeft, ziet Judit een jonge man en vrouw aankomen. De vrouw heeft een dikke buik en ziet er moe uit. Ze hoort de 
vrouw vragen hoe ver het nog is naar Betlehem, ach dat ook nog. Judit weet maar al te goed dat er in Betlehem maar weinig 
slaapplaatsen zijn. Hopelijk kunnen de man en vrouw een slaapplekje vinden. Zou de vrouw ook een bedje voor haar baby 
kunnen krijgen? Haar buik was zo dik. Het zal vast niet lang meer duren voor haar baby geboren wordt. 

Judit loopt verder. Ze geeft haar zusje een hand. Het is nog niet zo lang geleden dat zij in het mooie wiegje lag dat haar opa 
maakte. Oma haakte er een zacht dekentje bij. Na een hele poos lopen, komen ze eindelijk in Jeruzalem aan. Als ze vlak bij het 
paleis zijn, ziet Judit een paar mannen. Ze zien er heel belangrijk uit. Waar zouden die naar toe gaan? Terwijl ze erover nadenkt 
wijst haar vader naar de lucht: ‘Kijk eens wat een prachtige ster!’

Dit verzonnen verhaal is een leuke aanleiding om met elkaar te praten en te verwonderen over het kerstverhaal.
Gezegende dagen gewenst namens de redactie van Licht.

Barbara Wiesmeijer
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Knutsel
Thuis kun je helaas geen stalletje maken met echte dieren en mensen. Maar je kunt er wel zelf één knutselen. Verzamel acht lege wc-rollen. Maak Jozef en Maria, een herder, drie wijzen en een engel. Maak van een halve wc-rol het baby’tje Jezus. Je kunt zelf bedenken hoe je de poppen eruit laat zien, bijvoorbeeld een sluier voor Maria, een kroon voor de koning en een staf voor de herder. Op de foto staat een voorbeeld. Kies nu een mooi plekje uit om je kerststal neer te zetten.

Zingen
In een stalletje

Lezen
Lucas 2: 1 t/m 20

Weetje?!
Wist jij dat de eerste kerststal is gebouwd in 1223 in het bos van Greccio (Italië)? Franciscus van Assisi was zo vol van de verhalen rondom de geboorte van Jezus, dat hij de stal liet bouwen, hier een os en ezel naartoe liet brengen en een boer en boerin vroeg om als Jozef en Maria in de stal plaats te nemen. De boerin legde een baby’tje in de voederbak.
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Willem Oudshoorn
Op zondagavond 10 oktober 2021 is er onverwacht een einde 
gekomen aan het leven van Willem Oudshoorn. Hij was de 
man van Toos Oudshoorn-Oudwater en woonde in de Korte 
Vaart. Hij mocht ruim 91 jaar worden. Wim werd geboren 
als tweede zoon in een slagersgezin, maar wist al snel dat hij 
geen slager wilde worden. Hij kon goed leren en werd uit-
eindelijk registeraccountant. Hij leerde Toos kennen tijdens 
het tegelijk uitlaten van hun hond. Toen ze wilden trouwen 
was er woningnood en waren ze 
blij dat ze een huis konden kopen 
in Oegstgeest, waar ze uiteindelijk 
30 jaar hebben gewoond. Maar 
als geboren Rijnsburgers wilden 
ze toch graag terug. Ze kregen vier 
kinderen en helaas hebben ze een 
aantal jaren geleden afscheid moe-
ten nemen van hun oudste zoon. 
Wim was nieuwsgierig en wilde 
graag weten hoe alles in elkaar stak. Hij was zeer betrokken 
bij de kerk en hield van vergaderen. Steeds wisten ze hem 
te vinden als penningmeester of voor het nakijken van de 
jaarrekeningen. Tijdens de gedachtenisdienst stond het ver-
haal van de Emmaüsgangers centraal, want zij zaten, net als 
Wim vaak, vol met vragen. En ze bleven er met elkaar over 
doorpraten, totdat Jezus naast hen kwam lopen en hen al-
les ging uitleggen, totdat ze het begrepen. Wim kwam op 
zondag in de kerk, zelfs de ochtend voor zijn sterven was hij 
daar. Opgaan naar Gods huis, toelevend naar opgaan naar 
zijn eeuwig huis. Ga met God en Hij zal met ons zijn, tot wij 
weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Gerrit Jan den Heijer
Op dinsdag 19 oktober 2021 is na een lange strijd in zijn 
vertrouwde omgeving ingeslapen Gerrit Jan den Heijer, op 
de leeftijd van 74 jaar. Hij was de man van Tiny den Heijer-
Kromhout en woonde in de Graaf Florislaan. Gert Jan werd 
als enigst kind geboren in het gezin den Heijer en heeft bijna 
zijn hele leven in de Burgemeester 
Meijboomstraat gewoond. Hij leer-
de Tiny kennen rond de Vliet, ze 
trouwden en werden de trotse ou-
ders van twee kinderen. Als kweker 
nam hij het familiebedrijf van zijn 
vader over en kweekte het liefst 
Lathyrus. Daarnaast hield hij van 
dingen regelen en zo heeft hij in 
talloze besturen gezeten en door 

al die contacten ook velen geholpen om dingen te regelen 
of hen in contact te brengen met de juiste mensen die hen 
verder konden helpen. Hij hield van gezelligheid, was een U2 
fan en voetballiefhebber. Tijdens de dankdienst stond Predi-
ker centraal. Hoofdstuk 1: 18 ‘en als iemand kennis vermeer-
dert, vermeerdert hij smart’. Dit omdat hij bij het helpen van 
mensen zo vaak tegen de bureaucratie aanliep. En Johannes 
8, waar de schriftgeleerden een overspelige vrouw bij Jezus 
brengen ter berechting. Met één zin wijst Hij hen op hun ei-
gen hart: wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen. 
Geloven is je hart laten spreken, waarbij je God lief hebt bo-
ven alles en je naaste als jezelf. Zo stond Gert Jan in het leven 
en mag hij nu in alle vrijheid genieten van het eeuwig leven 
in de nabijheid van Jezus, zijn Heiland.

pastor Rixt de Graaf-de Boer

Sarah Jolein Smit
Op 20 oktober 2021 is overleden Sarah Jolein Smit, het 
dochtertje van Remco en Linda Smit en zusje van Fleur. Sa-
rah is geboren op 2 oktober na een zwangerschap van 24 
weken en 2 dagen en heeft 19 dagen geleefd. Sarah is ge-
heel gezond geboren en zij deed het naar omstandigheden 
heel erg goed. Een aantal dagen later heeft Sarah echter een 
darmontsteking ontwikkeld en de situatie was zo zorgelijk 
dat het de wens van Remco en Linda was om Sarah te do-
pen. Op 14 oktober is Sarah in het ziekenhuis gedoopt. Het 
was een emotioneel, maar ook een mooi moment. Een won-
der gebeurde, want de antibiotica sloeg aan bij haar en de 
ontsteking was onder controle en haar situatie was weer sta-
biel. Helaas is een week later een bacterie in haar bloedbaan 
terechtgekomen. Het maakt 
dan niet uit hoe oud je bent, 
dan is de kans op overleven ni-
hil. Vanuit de armen van haar 
zingende moeder heeft Sarah 
zich gevoegd bij het koor der 
engelen, samen met haar drie 
zusjes die haar zijn voorge-
gaan. Linda en Remco en haar 
zusje Fleur, van bijna twee jaar 
oud, voelen zich verslagen door dit grote verdriet, maar ook 
gedragen door God Zijn nabijheid. Sarah is gedoopt met de 
woorden van Jesaja (43:5) ‘Wees niet bang, want Ik ben bij 
je’. Dit is ook de tekst die bij de dankdienst voor haar leven 
centraal stond op maandag 25 oktober. De dienst vond in 
huiselijke kring plaats.

ds. Arnold Vroomans

In memoriam
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Arie van Duijvenbode
Op 27 oktober 2021 is na een korte heftige ziekte Arie Jacob 
van Duijvenboden thuisgehaald door zijn Heer en Heiland. 
Arie werd op 18 januari 1947 geboren en was 74 jaar. Op 8 
oktober kreeg hij onverwachts in het ziekenhuis te horen dat 
hij ernstig ziek was en zich moest 
voorbereiden op zijn levenseinde. 
Een moeilijke maar ook bijzon-
dere periode volgde waarin juist 
hij iedereen bemoedigde met zijn 
Godsvertrouwen en de zekerheid 
van zijn geloof.
Arie was een lieve zorgzame man, 
vader en opa die ruim 50 jaar ge-
trouwd was met Nelly van Duij-
venboden-Paauw. Toen het werk rond zijn 50e steeds meer 
van hem vroeg en ook zijn principes zwaar onder druk zette, 
kreeg hij tweemaal te maken met een heftige burn-out. Het 
betekende het einde van zijn werkzame leven. Zo kreeg hij 
tijd om samen met Nelly te genieten van welverdiende rust, 
onder andere in Voorthuizen waar ze een chalet hadden. 
Dat de kinderen en kleinkinderen daar ook welkom waren, 

was voor hem vanzelfsprekend. Hij kreeg ook weer tijd voor 
zijn grote hobby: orgel spelen. Jaren later mocht hij in de 
ontmoetingsdiensten de gemeente gaan dienen als organist, 
wat hij 10 jaar heeft mogen doen. Hij stelde zich daarin altijd 
dienstbaar op en zijn bescheidenheid zal ons altijd bij blijven. 
Op Arie konden we rekenen en samenspelen met de andere 
muzikanten vond hij ontzettend leuk om te doen. 
Op 2 november hebben we in een heel bijzondere dank- en 
zangdienst afscheid van hem genomen op een manier zoals 
hij het zelf graag wilde, met een rijk palet aan zelfgekozen lie-
deren uit allerlei bundels die begeleid werden op orgel en pi-
ano. Met één doel: zijn hemelse Vader de lof en eer brengen. 
Daarna kwam de zware tocht naar de begraafplaats, waar de 
regenboog (afgebeeld op de rouwkaart) plotseling ook écht 
boven de begraafplaats verscheen. Wat een troost!

De familie

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

Dominee Albert Meek
met vervroegd emeritaat.
Hoewel we als gemeente natuurlijk al bijna twee jaar 
geleden afscheid hebben genomen van dominee Albert 
Meek is er op 20 september een officieel einde gekomen 
aan de formele relatie van ons als gemeente en ds. Meek 
als predikant. Sinds die datum is ds. Meek namelijk volledig 
afgekeurd en met vervroegd emeritaat gegaan. Tot aan 
deze datum was ds. Meek officieel met ziekteverlof en dus 
nog verbonden aan onze gemeente. Er was overigens geen 
twijfel over, dat de keuring zou leiden tot een volledige 
afkeuring, gezien de gezondheid van ds. Meek. We denken 
met heel veel genoegen terug aan zijn verbondenheid 
met onze gemeente en bewaren daaraan veel mooie en 
waardevolle herinneringen. Met de gezondheid van ds. 
Meek is het wisselend, zoals hij laatst zelf in Contact schreef. 
We hopen en bidden dat hij samen met zijn vrouw geruime 
tijd zal mogen genieten van zijn emeritaat.

Bram Breebaart,
scriba van de kerkenraad.

Kerstkaartenactie
In de komende maanden zal er op allerlei manieren 
geld ingezameld worden voor het project van de 
jeugd: Stichting Yad L’Ami. 

Ook de inmiddels bekende kerstkaartenactie in 
december is hier weer een onderdeel van. Voor €0,50 
cent per kaart worden uw kerstkaarten overal in 
Rijnsburg bezorgd door de tieners van Royal Rock en 
Friends XL.

Van 13 tot 16 december tussen 19.30 en 20.30 uur kunt 
u uw kerstkaarten inleveren in De Voorhof. De kaarten 
worden op zaterdag 18 december rondgebracht. De 
opbrengst van de kerstkaartenactie komt geheel ten 
goede aan het project. Houdt u voor de verdere acties 

Geboren op 18 oktober 2021

Fedde Vooijs
zoon van 

Robert-Jan Vooijs en Rosita van der Kwaak
broertje van Fos, Fee en Finn

Geboren op 30 september 2021

Florence Ariënne Mol
dochter van 

Christiaan Mol en Esther Wolswinkel
zusje van Anna-Sophie

Geboren op 2 oktobber 2021

Sarah Jolein Smit*
dochter van 

Remco Smit en Linda Smit-Harteveld
zusje van Charlotte* Marjolein* Emma* en Fleur

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. In het grote verdriet 
om dit intense gemis mogen de ouders uit deze 
woorden Gods troost ervaren: ‘Zo kostbaar en 
klein, van de Heer gekregen, mag je nu bij de 
Vader zijn.’ Dit kindje heeft een sterretje bij 
haar naam.
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Bericht vanuit 
de Zendingscommissie: Libanon
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon belangrijk 
omdat er relatief gezien veel christenen wonen. Christelijke 
instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, 
zo ook de Near East School of Theology (NEST). Dit oplei-
dingsinstituut leidt predikanten op, voor Libanon zelf maar 
ook voor buurlanden. Na hun studie keren de kersverse pre-
dikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. 
Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oos-
ten!
In Libanon is er sprake van een economische crisis en daar-
naast heeft het land te maken met de gevolgen van de explo-
sie van de afgelopen zomer en de coronacrisis. Vandaar dat 
steun voor het project hard nodig is. Op zondag 5 december 
is een van de collectes bestemd voor dit doel dat van harte 
bij u wordt aanbevolen door de Zendingscommissie!

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Toegelicht

Vanwege het stijgende aantal besmettingen zijn, naast 
de gebruikelijke basisregels, de volgende maatregelen 
van kracht:

• Bij binnenkomst en verplaatsingen is een mond-neus-
kapje verplicht.
• Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen co-
ronatoegangsbewijs verplicht is. Maak  gebruik van de 
zijvakken en voorste rijen. 
• Respecteer de aanwijzingen van de gastvrouwen 
en gastheren en verlaat het kerkgebouw direct na de 
dienst.
• Collectes worden na afloop bij de uitgang gehouden. 
Er zal geen collecte door de banken zijn.
• 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.
• Er is geen gelegenheid om koffie te drinken.

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!

vooral Licht, Contact of de Facebookpagina van onze 
gemeente in de gaten. Voor vragen of meer informatie 
kunt u contact opnemen via pgrjeugdenjongeren@
pknrijnsburg.nl
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Kerkdiensten

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

Zondag 5 december - Tweede Adventszondag   
             en Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds. P. Zaadstra, Kockengen
De Voorhof
09.30 uur ds. G. van Velzen, De Lier en 
 Dick van Dijk
Immanuëlkerk
08.45 uur ds. A.B. Vroomans
10.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. P.J. van der Ende en Jaap Varkevisser 
 m.m.v. Given

Woensdag 8 december
Grote Kerk
19.30 uur ds. P. Rozeboom - Advent dienst

Vrijdag 10 december
De Vlietstede
19.00 uur pastor R. de Graaf-de Boer - Weeksluiting

Zondag 12 december - Derde Adventszondag
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. B. Visser, Woerden
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. v.d. Ende en Marjon van Tol

Immanuëlkerk
09.00 uur ds. P. Rozeboom
10.30 uur ds. P. Rozeboom - Heilige Doop
17.00 uur ds. A.B. Vroomans en 
 Peter Ravensbergen - 
 m.m.v. About Three

Woensdag 15 december
Grote Kerk
19.30 uur ds. P.J. van der Ende - Advent dienst

Vrijdag 17 december
De Vlietstede
19.00 uur ds. P. Niemeijer - Weeksluiting

Zondag 19 december - Vierde Adventszondag
Grote Kerk
09.30 uur ds. P. Rozeboom
17.00 uur ds. P. Rozeboom - Zingend Gelovendienst
De Voorhof
09.30 uur ds. A.B. Vroomans- Kinderdienst 
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. J. Koster, Zunderdorp
10.30 uur ds. J. Koster, Zunderdorp
17.00 uur dhr. W. van Rijn, Rijnsburg en
 Cees de Mooij - 
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Woensdag 22 december
Grote Kerk
19.30 uur ds. A.B. Vroomans - Advent dienst

Zondag 5 december
Geen studiedienst in verband met het 
Heilig Avondmaal

Zondag 12 december
Thema: Amos 9

Zondag 19 december
Geen studiedienst in verband met een Zingend Gelovendienst

Zondag 26 december
Geen studiedienst in verband met Tweede Kerstdag,
maar een gewone middagdienst

Zondag 2 januari
Thema: Kenmerk 1: ‘Zij is bezield door geloof’

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

Thema’s Studiediensten

Zondag 5 december
Thema: Advent - Sta op en schitter!
KIDS MISSION 

Zondag 12 december
Thema: Advent - Het licht schijnt in het duister

Zondag 19 december
Thema: Advent - Het licht van de zon is 
niet meer nodig

Zondag 26 december
Geen boeketdienst in verband met Tweede Kerstdag

Zondag 2 januari
Thema: Kenmerken van een gezonde gemeente - 
Bezield zijn door geloof
KIDS MISSION

Thema’s Boeketdiensten
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Licht is een uitgave voor alle leden van de 
Protestante Gemeente Rijnsburg.
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Marja Verhave (hoofdredacteur), Gerard Verheij, 
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Redactie Licht, Kanaalstraat 11, 2231 KA Rijnsburg, 
E-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort.     
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Redactionele medewerking aan dit nummer: Klarinda 
van Tilburg, Jan de Koning, Sanne Star, ds. Arnold 
Vroomans, Taakgroep Jeugd en Jongeren, pastor Rixt 
de Graaf-de Boer, Conny Verhoef, ds. Piet Rozeboom, 
Henk Westra, ds. André de Oude, Tineke van Delft, en 
Floris van Tilburg.

Druk en verspreiding
Licht wordt tien keer per jaar gedrukt en verspreid. 
Voor klachten over de bezorging kunt u contact 
opnemen 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 
Communicatie, 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, 
veelkleurige 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 persoonlijke meningen zoals 
mensen die verwoorden in 
Licht.
De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden 
artikelen te wijzigen of te 
weigeren.

Vrijdag 24 december - Kerstavond
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting
Immanuëlkerk
19.00 uur ds. P.J. v.d. Ende - Kinderkerstnachtdienst 
Grote Kerk
22.30 uur ds. A.B. Vroomans - Kerstnachtdienst

Zaterdag 25 december - Eerste Kerstdag
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. P. Rozeboom
10.30 uur ds. P. Rozeboom

Zondag 26 december - Tweede Kerstdag
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. Stam, Katwijk
De Voorhof
17.30 uur  Kerst-Inn met maaltijd
Immanuëlkerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende

Vrijdag 31 december - Oudjaarsdag
De Vlietstede
19.00 uur ds. E. Buitendijk - Weeksluiting
Grote Kerk
19.30 uur ds. P. Rozeboom
Immanuëlkerk
19.30 uur ds. P.J. van der Ende

Zaterdag 1 januari - Nieuwjaarsdag
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. A.B. Vroomans

Zondag 2 januari
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee
10.30 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee
17.00 uur dhr. Arie de Rover,
 Hardinxveld-Giessendam en 
 Karin Nijgh

Vrijdag 7 januari
De Vlietstede
19.00 uur pastor R. de Graaf-de Boer - 
 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
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Deze namen
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