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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 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 
seksuele handelingen, seksuele toespelingen of 
uitnodigen 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 
gedrag dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met een van de  Interne vertrouwenspersonen van 
onze gemeente. 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

ds. Nico de Reus over het ouderenpastoraat:

‘Elk mens doet er oneindig toe, 
hoe oud je ook mag zijn, 
ieder heeft een eigen unieke waarde’
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Te midden van de aandacht voor al het pastorale 
werk dat in de gemeente wordt gedaan, is het goed 
een stuk te wijden aan het ouderenpastoraat. Is 
ouder worden een opgave of een bijzondere gave? 
We leven in een samenleving waarin de gemid-
delde leeftijd steeds hoger wordt. Dat brengt spe-
cifieke vragen met zich mee. Ook in de kerkelijke 
gemeente. De Protestantste Gemeente Rijnsburg 
heeft naast haar predikanten ook twee ouderen-
pastors. Dit zijn Rixt de Boer en ds. Nico de Reus. 
Om het mooie werk dat zij doen toe te lichten heeft 
de redactie aan ds. de Reus enkele vragen gesteld. 

Wat houdt ouderenpastoraat in?
Het meest simpele antwoord op die vraag is natuurlijk dat 
het pastoraat aan ouderen is. Dit roept overigens direct de 
vraag op wie daar dan onder vallen? Zeventigers? Tachti-
gers? Die grens is echter nogal kunstmatig, want wat is oud? 
Er zijn dertigers en veertigers die oud zijn en er zijn negen-
tigers die jong zijn en je met vernieuwende ideeën confron-
teren. ‘Oud’ is, denk ik, daarom vooral iets van de vraag wat 
je referentiekader is, waaraan je dit afmeet. Hoe dan ook: in 
het pastoraat gaat het om een vorm van presentie namens 
de kerk, om een vorm van hulpverlening en medemenselijk-
heid. En neem je deze drie bij elkaar dan kun je zeggen dat 

het gaat om ‘de zorg voor het verhaal van mensen in rela-
tie tot het verhaal van God’. Deze zorg kent natuurlijk geen 
leeftijdsgrens, al is het wel praktisch om ergens een streep 
te trekken en te weten vanaf welke leeftijd mensen binnen 
de kerk van Rijnsburg onder het ouderenpastoraat vallen.

Wat kan ouderenpastoraat betekenen voor ouderen?
In deze tijd waarin Covid nog steeds rondwaart en ons met 
beperkende maatregelen opzadelt is de presentie van de 
kerk misschien wel extra van belang, zeker voor ouderen die 
niet zo makkelijk meer de deur uit (kunnen) gaan. Er is na-
tuurlijk vorig jaar veel aan activiteiten tot stilstand gekomen 
en niemand wil naar die periode terug. Daarom is het, naar 
mijn mening, een groot goed dat de kerk van Rijnsburg een 
paar ouderenpastores heeft om de contacten met de oude-
ren binnen de gemeente te bekrachtigen, in stand te hou-
den, of vlot te trekken waar deze in het slop waren geraakt. 
Het is immers ‘niet goed dat de mens alleen is’, zeg maar. 
De extra aandacht vormt dan ook geen kers op de taart, is 
geen toetje, maar is broodnodig, een basisbehoefte, al was 
het maar omdat onze samenleving gemakkelijk aan leef-
tijdsdiscriminatie doet en het klimmen der jaren niet zelden 

gepaard laat gaan met het dalen van de waarde die aan het 
menselijk leven wordt gehecht. Elk mens doet er echter on-
eindig toe, en hoe oud je ook mag zijn, ieder heeft een eigen 
unieke waarde. Dat is waar het christelijk geloof ook altijd 
nadruk op heeft gelegd.

Welke activiteiten biedt het ouderenpastoraat?
Naast het bezoekwerk wordt een maandelijks zanguurtje 
aangeboden, een paar zangochtenden in de buurt van ker-
kelijke feestdagen, een bijbelgesprekskring in Vlietstede. 
Om maar iets te noemen. De speciale uitgave van Licht (be-
waarnummer, september 2021) geeft een prima overzicht.

Wat zijn belangrijke thema’s voor ouderen waar het ouderen-
pastoraat bij van dienst kan zijn?
Toen ik pas gemeentepredikant was ging ik eens op bezoek 
bij een vrijgezelle, oudere man die twee paarden had. Hij 
vertelde honderduit over die paarden. Hoe hij de manen 
kamde, en de staart. Hoe hij de paarden borstelde, en hoe 
hij het bit, het tuig en het zadel behandelde, en met vol-
doening naar zijn dieren kon kijken. Net toen ik mij stiekem 
afvroeg of het niet over ‘diepere’ dingen zou moeten gaan 
viel bij mij het kwartje. Goed beschouwd sprak de man daar 
de hele tijd al over. Hij had het immers over zijn zorgzaam-
heid, over zijn tederheid, over zijn oog voor schoonheid. Hij 

gaf met zijn verhaal over zijn paarden aan welke waarden en 
thema’s voor hem in zijn leven belangrijk waren. Die waar-
den en thema’s kunnen van mens tot mens verschillen, dus 
ook onder ouderen. Bij de ouderen die ik bezoek komen bij-
voorbeeld thema’s aan bod die met het ouder worden zelf 
te maken hebben, zoals ‘het afhankelijk worden van hulp 
van anderen’, en wat dit met je doet als je zelf altijd zo zorg-
zaam voor anderen bent geweest. Soms blijkt ‘ontvangen’ 
lastiger dan ‘geven.’ Een ander thema is bijvoorbeeld de be-
zorgdheid ten aanzien van de kinderen en kleinkinderen, die 
een veel lossere band met de kerk hebben of anders tegen 
geloven aankijken. Maar wat me dan altijd weer opvalt is de 
tederheid waarmee uiteindelijk toch over de (klein)kinde-
ren, hun keuzes en hun wegen wordt gesproken, een teder-
heid die natuurlijk wortelt in de liefde, maar die ook nogal 
eens het vertrouwen weerspiegelt dat God niet loslaat wat 
zijn hand aan het kroost begon. Weer een ander thema vor-
men de geloofsvragen die mensen stellen in het zicht van de 
eigen eindigheid en naar aanleiding van de verlieservarin-
gen die tijdens het leven zijn opgedaan. Dan komen vragen 
als: ‘Wat is nu eigenlijk de hemel?’ Of: ‘Hoe kan God al dat 
menselijke verdriet bijhouden?’ En dwars door die soms in-

Uitgelicht

‘De extra aandacht vormt dan ook geen kers op de taart, is geen toetje, 
maar is broodnodig, een basisbehoefte.’
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Uitgelicht

tense gesprekken heen, en dwars door de soms hevige twij-
fels heen, schittert vaak de schoonheid, de majesteit, van 
een mens die zich met alle vraagtekens en onzekerheid uit-
eindelijk toevertrouwt aan de liefde van de Eeuwige.

Hoe hebben jullie het ouderenpastoraat tijdens de coronatijd 
uitgevoerd?
Ik ben vorig jaar midden in coronatijd benoemd en ben toch 
direct maar met bezoekwerk begonnen. Met afstand hou-
den et cetera was dit goed te doen, al stond het natuurlijk 
ieder vrij om mij buiten de deur te houden. Je bent als pas-
tor, als predikant nu eenmaal te gast, niet alleen in het huis 
van de ander, maar zeker ook in het verhaal dat de ander 
vertelt. Dat laatste is ‘heilige grond waarop je staat’. En het 
past dan ook om ‘je schoenen van je voeten te doen’ voor-
dat je die grond betreedt. Als je niet oplet stamp je immers 
al snel met olifantspoten door de porseleinkast van iemands 
ziel.

Viel coronatijd de ouderen in onze gemeente zwaar?
Velen misten de gebruikelijke contacten. Als iemand zelf 
(klein)kinderen heeft zijn dit de in het oog springende con-
tacten die met name werden gemist. Ook de (kerkelijke) ac-
tiviteiten die gestaakt moesten worden en die veel gezellig-
heid en verbinding met anderen kunnen opleveren werden 
node gemist door veel mensen.

Wat maakt het werk van een ouderenpastor zo waardevol?
Eigenlijk moeten de ouderen die bezocht worden deze vraag 
maar beantwoorden, maar om niet flauw te doen noem ik 
zelf dan maar een aspect dat ik waardevol vind en dat is 
dat ik het voorrecht geniet om een eindje te worden mee-
genomen in de levensverhalen van oude(re) mensen en 
deelgenoot word gemaakt hoe het leven in al zijn facetten, 
met alle vreugde en verdriet, door hen is heengegaan, en 
nog gaat. Dat laatste is belangrijk want oud worden is een 
groeiproces: namelijk steeds meer jezelf worden. Het is, zeg 
maar, een spirituele weg. En dat maakt het pastoraat onder 
ouderen zo mooi en waardevol. Als pastor/predikant mag 
je soms, even, getuige zijn van de ontwikkeling van en op 
die weg, en bij bepaalde haltes langer stilstaan. En het ge-
beurt nogal eens dat ik dan word getroffen door het geloof 
van een oudere man of vrouw, een geloof dat ondanks de 
moeite, de pijn en het verdriet in hun leven, ten diepste on-
aangetast is gebleven. Vuurvast, zeg maar. Denk maar aan 
Sadrach, Mesach en Abednego die in de brandende oven 
werden geworpen en er ongeschonden uitkwamen, geen 
brandlucht kleefde aan die jongens, geen haartje van hun 
hoofd was geschroeid. Dit, en nog veel meer, maakt het 
werk als ouderenpastor voor mij waardevol. Iets om dank-
baar voor te zijn.
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Lichtvoetig

Waar doe je het voor??
Daar doe je het voor!!
Misschien herken je die vraag wel: ‘waar 
doe je het voor?’, wanneer het over jouw 
vrijwilligerswerk gaat. Of je nu bij De 
Brug helpt, bij Werkgroep De Ruyter of 
op je kleinkinderen past. Of meegaat als 
leiding naar Kamp Leusden, met Kamp 
Oekraïne of met World Servants. Waar 
doe je het voor? Je kunt toch in die tijd 
veel leukere dingen doen?

Meestal wordt zo’n vraag gesteld door iemand die 
zelf nog niet de geweldige ervaring heeft, om op 
die manier iets moois te betekenen voor anderen. 
Elke vrijwilliger heeft daar zijn of haar eigen ant-

woord op. ‘Gewoon omdat 
ik het leuk vind’, of ‘ik ben 
dan lekker onder de men-
sen’ en ‘dan doe je ook 
nog wat voor een ander 
die daar hartstikke blij van 
wordt’, ‘als je die stralende 
kinderbekjes ziet, als je van 
de Liefde van de Here Je-
zus vertelt, is me dat meer 
waard dan € 1.000,00!’ En 
tijdens alle soorten vrijwilli-
gerswerk kun je veel van an-
deren leren. Je komt erach-
ter, dat er ook mensen zijn, 

die gegronde redenen hebben om over bepaalde 
zaken anders te denken dan jij. En soms word je 
door iemand na jaren aan een voorval herinnerd, 
dat je zelf al lang vergeten was. Ik moet aan zo’n 
voorval denken.

De oudste jongensgroep van een jaar of 13 in Kamp 
Leusden, was nogal rumoerig. Ze gingen zich met 
z’n zevenen ’s morgens om een uur of vijf dou-
chen. Zelf was ik ook wakker en wachtte ze op bij 
de uitgang van de douches. ‘Zo mannen, super! Tijd 
voor een frisse ochtendwandeling.’ Ik ben met hen 
anderhalf uur over mulle zandpaden gaan lopen. 
En we hadden er stevig de pas in! Om half zeven 
kropen ze, bekaf, in de slaapzak, ik ook trouwens! 
Jaren later komt een van die gasten naar me toe en 
zegt hard lachend: ‘Weet je het nog Jaap! Je had 
ons toen aardig bij de beer!’ Daarna liep hij, nog 
steeds hard lachend weg! En, ik moest toen ook 
weer lachen!

Jaap de Mooij

Lichtvoetig

Wow, we mogen terugkijken op een bijzonder 
engelenproject. We geven u graag een blik op de 
reacties die we hebben ontvangen.

Leuke verrassingen, lieve 
kaartjes, gebeden en baksels 
vlogen door het dorp. Mooi 
om te horen hoeveel mensen 
aandacht en liefde ervaren 
hebben door dit project.
Wel bleek weer hoe lastig we 
het als mensen vinden om te 
ontvangen. Verschillende keren 
hoorden we weer: ‘ik hoef niks 
hoor, ik heb niks nodig, ik deel 
liever uit.’ 

Maar bedenk dan: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dus 
geef anderen ook die kans! En wie heeft er nu geen gebed nodig?
Doe je volgend jaar ook mee?

Marjon van Tol, Jonneke Steenvoorden en
Annemiek van Duijvenboden

Engelenproject

Een terugblik op een 
geslaagd project

‘Zooo benieuwd 
van wie dit is. 

En hoe mooi en fijn dat 
er voor je gebeden wordt.’

‘Wat een fijn idee dat er voor jou 
(en je gezin) gebeden wordt! 

En ook verrast worden! 
Ik vind het ook zo leuk om steeds 

iemand te mogen verrassen!’
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Het Licht op ...

6 januari is het ‘Driekoningen’, de dag waarop herdacht wordt dat het kind Jezus werd bezocht én vereerd 
door de ‘wijzen uit het oosten’. In Nederland en België is het vrij gebruikelijk dat de kerstboom op 6 januari 
is of wordt opgeruimd, maar voor de oosters-orthodoxe kerk is dit de belangrijkste datum, voor hen is dit 
het begin van het Kerstfeest. Zo viert bijvoorbeeld de Koptische (Egyptische) kerk Kerst op 7 en 8 januari, 
evenals de Russisch- en Servisch orthodoxe kerk. Voor de Armeens-Apostolische Kerk is dat 6 januari.

Het Kerstfeest was van oorsprong niet zozeer een geboortefeest, maar veelmeer een viering van de verschijning (epifanie) van 
de Zoon van God in het vlees. De viering van deze vleeswording, incarnatie, kende verschillende elementen: naast de geboorte 
uit de maagd Maria ook de aanbidding door de wijzen uit het oosten, gebeurtenissen uit de jeugd van Jezus en de doop van 
Jezus door Johannes de doper.

Kerkvader Clemens van Alexandrië (leefde van ongeveer 150-215) schrijft dat er christenen waren die op 6 januari de doop van 
Jezus herdachten. Waarschijnlijk hoorden daar ook de andere elementen bij (geboorte, wijzen uit het oosten, besnijdenis). 
Niet zo vreemd dus dat deze datum in de Oosters-orthodoxe kerk bewaard is gebleven als datum van Kerstfeest. In de Latijnse 
(Rooms-katholieke) kerk was er echter een apart feest voor de geboorte van Jezus op 25 december. Dat kwam omdat er werd 
aangeknoopt bij heidense feesten waarbij de overwinning van het licht werd gevierd. Op 6 januari werd daardoor alleen nog 
de aanbidding door de wijzen gevierd.

Waar komt die naam ‘Driekoningen’ nu eigenlijk vandaan? Allereerst omdat er drie geschenken worden genoemd in Matteüs 
2:11: goud, wierook en mirre. Er staat nergens dat het om drie mannen zou gaan, maar dat is ergens in de geschiedenis een 
vaststaand gegeven geworden. Die geschenken komen we overigens ook tegen in Jesaja 60:6: ‘Uit Seba komen ze in groten 
getale, beladen met wierook en goud’. In datzelfde vers wordt ook gesproken over kamelen, dan weet u gelijk waar dat 
vandaan komt. En een paar verzen later (vers 10) staat er: ‘koningen staan je ter beschikking’.

In het Grieks staat in Matteüs 2 het woord magoi, wat lange tijd is vertaald als ‘wijzen’, en nu vertaald is als ‘magiërs’. De 
benaming ‘koningen’ is echter nooit verdwenen en in de traditie kregen ze zelfs namen: Caspar, Melchior en Balthasar. 
‘Driekoningen’ was van ouds ook een dag waarop gedoopt werd. Om gedoopten aan de doop te herinneren werd die dag 
water gewijd. Met dat gewijde water (wijwater) konden huizen worden gezegend, daarbij werden met (gezegend) krijt de 
letters CBM op de deur geschreven, dat betekent: Christus Mansionem Benedicat: Christus zegene dit huis. Maar de letters 
verwijzen dus ook naar de drie koningen. Dit gebruik bestaat nog steeds.

Bijbels-theologisch bestaat er een interessant verband met Genesis 25. Daar staat dat Abraham bijvrouwen had, en zonen bij 
hen. ‘Alles wat hij bezat gaf hij aan Isaak. De zonen van zijn bijvrouwen gaf hij geschenken, en stuurde hen weg naar een land 
in het oosten.’ Nu, vele eeuwen later komen de magiërs uit het oosten en brengen geschenken aan deze Zoon van Abraham.
Zo wordt in het verhaal van de ‘Driekoningen’ zichtbaar dat heel de wereld, van west tot oost, voor Hem zal buigen, Hem zal 
erkennen als Gods Zoon en Hem zal belijden als Heer. Stemmen wij met hun aanbidding in?
Gezegend jaar des Heren 2022!

ds. Pieter van der Ende

Driekoningen
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Alleenstaanden

Het aantal alleenstaanden groeit. Met betrekking tot de kerk hebben veel alleenstaanden het gevoel dat 
het in de kerk vooral gaat over huwelijk en gezin. Niet gek als je bedenkt dat in veel gemeenten gezinnen 
een groot deel van het ledenbestand uitmaken. Toch groeit het aantal alleenstaanden, ook in de kerk. Denk 
aan mensen die weduwe of weduwnaar worden, en mensen die uit elkaar gaan. Maar er zijn ook mensen 
die nooit getrouwd zijn geweest. Voor deze groep moet ook aandacht zijn, want Gods gemeente is een plek 
van liefde, verbinding en ontmoeting. Daarom is sinds dit jaar de groep Eén voor één ontstaan, om de groep 
alleenstaanden tegemoet te treden in hun wensen en behoeften.

Eén voor één 

Jullie noemen je groep Eén voor één. Leg eens uit?
‘Alleenstaanden, zo noemden we de groep in Contact in 
augustus van dit jaar. Eén voor één leek ons een mooiere 
naam. De Heer is Eén, en is er voor ons allen en zeker ook 
voor de enkeling. De ‘Eén voor één’ benadrukt dat we iets 
voor elkaar kunnen betekenen.’

Voor wie is Eén voor één bedoeld?
‘Uiteraard voor alleenstaanden, maar die doelgroep willen 
wij graag breed definiëren. We zeggen daarom: ‘Voor jong 
of ouder, man of vrouw, altijd alleen geweest, gescheiden of 
partner verloren: je bent van harte welkom!’

Wat doen jullie met elkaar en om anderen te betrekken bij 
Eén voor één?
‘Thema’s die ons allemaal bezighouden bespreken we met 
de Bijbel open. Ieders inbreng is hierbij belangrijk, ook 
wat betreft de keuze van het onderwerp. We ontmoeten 
elkaar in een gezellige sfeer eens in de twee weken. Er is 
tijd en ruimte om elkaar te leren kennen, ook buiten het 
groepsgebeuren om, in een persoonlijker contact. De 
coronamaatregelen leggen ons beperkingen op. We zijn er 
hard aan toe om met meer personen bij elkaar te komen of 
andere activiteiten te ondernemen.’

Waarom is het nodig om speciaal iets te doen voor mensen 
die alleen in het leven staan?
‘Het gaat niet zozeer om ‘voor mensen iets te doen’ maar 
om ‘met elkaar doen’. En we herkennen ons in elkaar: 
thuiskomen in een leeg huis, de stilte, je ei niet kwijt kunnen, 
je alleen voelen, na verlies van een partner een andere 

manier van leven op moeten bouwen en bijvoorbeeld 
vriendschappen alleen onderhouden. En als je altijd alleen 
geweest bent, elkaar helpen om kostbaar om te gaan met je 
eigenwaarde.’

Hoe is het in de kerk gesteld wat betreft aandacht en 
ruimte voor alleenstaanden?
‘Daar hebben we niet op die manier over nagedacht. Het 
verlangen kwam uit onszelf voort, misschien omdat in 
deze gezondheidscrisis het extra stil werd. Het alleen zitten 
in de kerk valt niet mee en valt nu meer op. Bij het koffie 
drinken of op een gespreksavond schuif je niet zomaar aan. 
Het onderwerp alleenstaanden, komt naar onze ervaring 
niet zo vaak aan de orde in andere groepen. Het is geen 
gemakkelijk onderwerp in een groep met vooral gehuwden. 
Vaak ben je de enige alleenstaande in een groep en vind je 
het niet makkelijk om te bespreken wat je op dat moment 
bezighoudt.’

Vinden jullie dat de kerk en haar leden meer kunnen doen 
om het gemis van een partner op te vangen?
‘Het kennen en naar elkaar omzien is voor ieder belangrijk. 
We kunnen voor elkaar een helende gemeenschap zijn, een 
echte bijdrage in elkaars leven hebben. We hopen dat de 
Eén voor één-groep daaraan meedoet, naar elkaar en om 
ons heen.’

Wilt u meer weten over het werk van Eén voor één? Dan 
kunt u contact opnemen met Piet Both via 0643621526 of 
pietboth@solcon.nl. 
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De Verdieping

Als Lucas zijn Evangelie schrijft over de geboorte van Jezus, meldt hij de eerste kraamvisite: herders. Van 
dat beroep is uit een andere bron bekend, dat ze niet als getuige mochten optreden in een rechtszaak. 
Opvallend genoeg is het eerste bezoek aan de pasgeboren zoon van God geen delegatie van de voorste 
rij uit de tempel maar van ‘buiten-tempelaars’ (of welk woord je anders zou moeten gebruiken van de 
voorlopers van buitenkerkelijke mensen). 

Als Matteüs over diezelfde geboorte schrijft weet hij te melden, dat Jezus aanbeden is door magiërs. Ook dat waren geen 
‘insiders’. De elite van de tempel wees de magiërs, geheel volgens de Schrift, de weg naar Bethlehem, maar zelf gingen ze 
daar echt niet heen. De wijzen uit het oosten hadden inzicht uit Gods Woord nodig maar waren zelf toch ook al een heel eind 
gekomen.

Wat mij hierin opvalt is, dat het Evangelie kennelijk van meet af aan missionair geweest is. De geboorte van Jezus wordt 
allereerst gezien door en gedeeld met mensen die er vanuit de traditie niet bij hoorden. Het Facebook van toen explodeerde 
bij de zogenaamde niet-gelovigen terwijl de officiële kanalen van heiligheid stil zwegen. Wat ook opvalt, is dat juist deze 
mensen ‘van buiten’ heel open stonden voor het Evangelie. Nu is van Abraham al gezegd dat hij een stamvader van vele volken 
zal zijn. Verrassend in dit opzicht is Amos 9: 7, waar blijkt dat God toen al naast Israël ook met Filistijnen en Arameeërs bezig 
was! God heeft Zijn licht in alle mensen gelegd.

Ik beluister buiten de kerk vaak openheid. 
Nu bof ik natuurlijk met mijn beroep, omdat 
wie niet in de kerk is opgegroeid nogal 
eens getriggerd is door een dominee. Wat 
moet die naast preken nu in vredesnaam 
uitspoken (één dag in de week werken en 
dan nog de hemel verdienen ook)? Toen we 
in een vorige woonplaats een kerkproeverij 
hadden georganiseerd hebben we heel wat 
geïnteresseerde mensen ontmoet. Bij het 
persoonlijk uitnodigen hoorde Margreet 
iemand zeggen: ‘leuk dat je me vraagt, ik 
had me al eens afgevraagd hoe het er in 
de kerk aan toe gaat.’ Ander voorbeeld: 
ik nodigde eens mensen uit voor een 
gespreksgroep zonder kerkmensen en tot 
mijn eigen verbazing kon ik een hele groep 
mensen ontvangen. Zij wilden graag met 
mij bekende bijbelverhalen lezen in een 
vrije setting.

De Taakgroep Missionair onder voorzitterschap van Arie Ravensbergen werkt aan de missionaire taak van heel de gemeente. 
De Buurtkeet van de Kleipetten is met graagte ondertussen een aantal keren uitgereden. In het nieuwe jaar willen we deze 
een aantal keren in een buurt neerzetten. Op een zaterdagmiddag zullen we dan de mensen uit de directe buurt uitnodigen 
voor een warme chocomel. Gewoon een gezellig praatje, een ontspannen ontmoeting. Dat doe je om kennis te maken en om 
contact te verdiepen. We hebben er geen toespraak of programma; alleen maar er zijn. Zo bouw je een netwerk op waar je 
wellicht later of misschien ook wel eens direct een vraag krijgt. Een vraag naar je geloof. En pas dan, als er een vraag gesteld 
wordt naar je geloof kun je delen. En dan net als bij de herders en de wijzen bemerken dat er al een geloof is. Sluit daarop aan, 
zoals ook de apostel Paulus later deed. Je missie is niet in de eerste plaats vertellen wat in jou is, maar veeleer eerst luisteren 
naar wat er in de ander is. Het overige komt vanzelf.

Met vriendelijke groet, ds. Piet Rozeboom

Missionair vanaf het begin
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De Laurentiuskerk

Licht op het verleden

Geloven in God is iets wat we met elkaar mogen belijden, beleven en delen. Al eeuwenlang komen christenen 
bij elkaar om hun geloof in God te vieren. Tot op heden vroeg de redactie van Licht aan Rijnsburgers wat zij 
van huis uit mee kregen over God en het geloof, en waar ze nu staan. Maar nu wil de redactie het over een 
andere boeg gooien, namelijk: het kerkgebouw zelf. Hoe heeft de kerk zich in Rijnsburg gevestigd? En welke 
veranderingen heeft de kerk van Rijnsburg door de eeuwen heen ondergaan? De redactie begint daarom 
met de oudste kerk van Rijnsburg: de Laurentiuskerk.

De Laurentiuskerk kent een turbulente ontstaansgeschiedenis. 
Alhoewel in de tijd van de Romeinen al mensen op Rijnsburgse grond 
leefden, waren het de Friezen die zich hier sedert de 6e eeuw hadden 
gevestigd en het gebied hadden ontwikkeld tot een nederzetting. Deze 
nederzetting droeg de naam Rinasburg. Op 10 augustus 975 wist Dirk 
II (932-988) de Friezen van Rinasburg te verslaan en uit dankbaarheid 
– hetgeen in die tijd gebruikelijk was – stichtte hij een kapel met de 
naam Laurentius, als eerbetoon aan de heilige martelaar Laurentius 
van Rome (225-258) wiens naamdag wordt gevierd op 10 augustus, 
de dag dat hij overleed.

Onder leiding van Petronella van Saksen (1082-1144) ontwikkelde 
deze kapel zich tot een abdij. Het was een benedictinessenabdij, wat 
betekende dat het uitsluitend voor vrouwen was. Deze abdij was voor 
de regio Rijnsburg (en daarbuiten) een waardevol kenniscentrum: 
kinderen genoten gratis onderwijs en de lokale bevolking werd 
onderricht over tuin- en landbouw. Maar in de 16e eeuw kwam er 
een einde aan deze abdij. De geuzen veroorzaakten in Nederland 
grote consternatie middels plundertochten, hetgeen de nonnen dwong om hun biezen te pakken en de abdij te verlaten. In 
het jaar 1573 werd de abdij door Leidenaren in brand gestoken met als doel om de Spanjaarden de mogelijkheid te ontnemen 
zich gedurende de winter te vestigen in de abdij. Deze brand verwoestte een groot gedeelte van de abdij, maar er was één 
gedeelte dat overeind bleef staan: de zuidertoren.

De Rijnsburgers bleven niet bij de pakken neerzitten en herbouwden hun kerk, en met succes: in 1580 was de kerk gereed 
en mag sindsdien worden beschouwd als de oudste protestantse kerk van Nederland. Door de eeuwen heen kende de 
Laurentiuskerk – of de Grote Kerk, zoals de meeste Rijnsburgers de kerk aanduiden – meerdere uitbreidingen. Zo bouwde 
men in 1633 een noorderzijbeuk aan en werd in 1660 een kooromgang gerealiseerd. Voor als u de volgende keer naar de 

Laurentiuskerk gaat: boven de kansel hangt een opschrift uit 1660 
dat aangeeft dat de kerk binnen één eeuw maar liefst tweemaal 
is vergroot. De lantaarn van de kerktoren dateert uit 1830 en 
pas in 1873 liet men een orgel bouwen. Binnen protestantse 
kringen was het namelijk lange tijd niet gebruikelijk om liederen 
te zingen onder begeleiding van een orgel, aangezien het orgel 
bij veel protestanten bekend stond als symbool voor katholieke 
overdrevenheid. Begin 20e eeuw was ook in Rijnsburg de groei in 
kerkbezoek zichtbaar: zowel in 1903 alsook in 1910 en 1923 werd 
de kerk uitgebreid tot in haar huidige vorm.

De Laurentiuskerk is door de eeuwen heen uitgegroeid tot een 
belangrijk symbool van Rijnsburg. Haar ontstaansgeschiedenis en 
levensloop zijn kenmerkend voor de Rijnsburgse mentaliteit: we 
zullen doorgaan, na welke tegenslag dan ook. Maar bovenal mag 
het al ruim duizend jaar een plek zijn van God. Een plek waar een 
lange keten van generaties bijeen komen om God te eren en te 
danken voor wie Hij is. Een plek van gemeenschap, geloof, hoop 
en goddelijke liefde in een gebroken wereld.
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Adriana Elisabeth Oudshoorn-de Kluijver
Op zaterdag 2 oktober 2021 is Adriana Elisabeth Oudshoorn-
de Kluijver op 91-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van 
haar kinderen en kleinkinderen. Ze was sinds 2003 weduwe 
van Maarten de Kluijver en woonde altijd nog samen met 
haar zoon Teun aan de Brouwerstraat. Adrie werd geboren 
in Katwijk als oudste dochter van het gezin. Na haar trouwen 
zijn ze gaan wonen op de Voorhou-
terweg, waar zij haar eigen handel-
tje in kippeneieren had. Ze bracht 
de eieren op de fiets bij de men-
sen thuis met één kind voorop en 
één kind achterop. Zij is altijd een 
zorgzame en hardwerkende vrouw 
geweest. In 1971 is het gezin ver-
huisd naar de Brouwerstraat om 
de fouragehandel van Maarten 
zijn ouders over te nemen. Zij hebben daar altijd met veel 
plezier gewerkt. Het winkeltje werd uitgebreid met een die-
renspeciaalzaak, waar Adrie met haar blauwe schort altijd 
achter de toonbank stond. Deze winkel heeft bestaan tot 
de dood van Maarten en het pand is nu nog in de staat van 
toen. Sinds enige tijd ging het slechter met haar gezondheid 
en gaf ze aan dat haar afscheid nabij was. Ze had nog één 
wens, namelijk het ontmoeten van haar eerste achterklein-
kind. Hier heeft ze nog een half jaar met trots van kunnen 
genieten. Adrie heeft bewust afscheid kunnen nemen van 
haar dierbaren en is vredig heengegaan.

De familie

Jan Dirk de Mare
Op zaterdag 13 november 2021 werd Jan Dirk (Jan) de Mare, 
beter bekend als ‘Jan de Pallandt’ in zijn slaap thuis geroe-
pen. Op de leeftijd van ruim 90 jaar. Hij was de man van Ali 
de Mare-de Ruijter en verbleef de laatste jaren in de Wilbert.
Jan werd geboren in Rijnsburg en 
was lid van de vriendengroep ‘de 
Zwarte bende’. Zijn leven bewoog 
zich rond de veiling, de voetbal en 
het gezin. Hij heeft nog gespeeld 
in het eerste van Rijnsburgse Boys. 
Zijn leven lang heeft hij hard ge-
werkt en tot zijn zesenzeventigste 
kwam hij nog steeds meerdere 
keren per week op de veiling. Hij 
leerde Ali kennen bij de brug op ‘de Dijk’ en na zeven jaar 
verkering zijn ze door ds. Post getrouwd. Het gezin werd 
gezegend met drie kinderen. Trouw gingen ze naar de Pet-
rakerk. Jan was geen prater, maar had een sterk geloof dat 
zichtbaar werd doordat hij voor anderen klaar stond. Hij was 

een gezelligheidsmens en altijd zorgzaam voor zijn gezin. In 
de dankdienst voor zijn leven stond de tekst uit Johannes 
8 centraal. Het verhaal van de overspelige vrouw. Jezus is 
niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. Hij 
wil genade en liefde geven. God is liefde en niets wat wij 
ooit doen kan die liefde veranderen. Jan is door Gods liefde 
omarmd en eindelijk is zijn hart gerust. Gods genade is ook 
voor hem genoeg.

pastor Rixt de Boer 

Joop Mos
Vrijdag 3 december 2021 hebben wij afscheid genomen van 
Job Mos, die 27 november is overleden op de leeftijd van 
78 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Peter Paul 
Rubensstraat. Naast zijn vrouw laat hij een zoon, schoon-
dochter en drie kleinzoons achter. 
Door het leven heen heeft hij de 
diepgang van geloven gevonden 
op een geheel eigen wijze. Waar hij 
met enthousiasme zijn werk deed, 
werd hij door ziekte arbeidsonge-
schikt verklaard rond zijn vijftigste. 
De aanvankelijke diagnose was nog 
niet eens de juiste. In die moeite 
heeft hij zijn geloof beleden. Door 
ruwe stormen heen heeft hij een Gids gevonden en met 
humor, uithoudingsvermogen en liefde geleefd. Tijdens de 
dienst voorafgaand aan de begrafenis hebben zoon Maarten 
en een kleinzoon persoonlijk gesproken. Uit Psalm 42 heb-
ben we gelezen en daaruit hoop geput bij het afscheid en 
daarna. Wij bidden de familie kracht, liefde en vrede toe.

ds. Piet Rozeboom

Marinus Cornelis Schoneveld
Op vrijdag 3 december 2021 is na een aantal weken ernstige 
ziekte door de Heer thuisgehaald Marinus Cornelis (Cor) 
Schoneveld. Hij was de man van Rie Schoneveld-Bisschop en 
woonde in de Abdijlaan. Cor was de oudste van zeven kin-
deren en groeide op aan de Korte Voorhouterweg. Met een 
aantal leeftijdsgenoten vormden ze een hechte vrienden-
groep. Hij had het kweken in zijn bloed en teelde het liefst 
allerlei soorten tulpen. Tijdens zijn diensttijd leerde hij Rie 
kennen die in Groningen woonde. Ze trouwden en kwamen 
in Rijnsburg wonen. Er werden een dochter en een zoon ge-
boren. Cor had belangstelling voor streekgeschiedenis en 

In memoriam
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kon daar zeer geanimeerd over vertellen. Tot het laatst toe 
is hij blijven kweken en was zijn balkon zijn paradijs, waar 
hij een bijzondere verzameling planten en bollen had. Hij 
was een man van heftige emoties en kon snel driftig wor-
den, waardoor hij mensen van zich 
verwijderde. Toch had hij een klein 
hartje en heeft hij met bewonde-
renswaardige trouw en liefde Rie 
verzorgd en haar dagelijks bezocht 
in de Wilbert de laatste jaren. Tij-
dens de begrafenisdienst stond het 
‘Onze Vader’ centraal. Een gebed 
dat spreekt van onderlinge een-
heid, want het spreekt alleen over 
‘ons’. Jezus benadrukt vergeving, want uit genade biedt God 
ons dat aan. En wie deze genade ontvangt, leert vergevings-
gezind te leven. Cor was niet bang om te sterven, want hij 
geloofde in het verzoenend sterven van Jezus. Hij mocht de 
poort wijd open zien staan en uit Jezus’ mond horen: Mijn 
genade is u genoeg.

pastor Rixt de Boer 

Albert Kiers
Op 4 december 2021 overleed op 89-jarige leeftijd Ab Kiers, 
echtgenoot van Tjitske Kiers-Griffioen, vader van Hipkje 
en grootvader van Laura en Albert. In korte tijd is zijn ge-
zondheid hard achteruit gegaan. Eerder werd Ab met hart-
klachten en kortademigheid opgenomen in het ziekenhuis. 
Wonderlijk genoeg herstelde hij 
en mocht naar huis, waar hij met 
Tjitske nog een goede tijd heeft 
gehad. In die periode ging het met 
Tjitske niet goed. Zij kreeg een her-
seninfarct en moest worden opge-
nomen. Bijna gelijktijdig werd ook 
Ab opnieuw opgenomen en lagen 
zij in verschillende ziekenhuizen. 
Een moeilijke tijd. Tjitske mocht 
behoorlijk herstellen, maar met Ab bleef het zorgelijk en uit-
eindelijk overleed hij thuis, omringd door zijn geliefden. We 
namen op vrijdag 10 december afscheid van Ab vanuit de 
Grote Kerk. Hij had aangegeven dat ‘Soli Deo Gloria’ centraal 
moest staan in de dienst. Hij wilde geen eerbetoon voor 
zichzelf maar voor God alleen. We werden bemoedigd door 
de tekst van Romeinen 8:31 ‘Als God vóór ons is, wie zal dan 

tegen ons zijn?’ Wie zich geborgen weet door geloof in Jezus 
Christus hoeft niets of niemand te vrezen, ook niet als het 
gaat om leven en dood. Na de dienst trokken we naar Steen-
wijk, waar Ab in het familiegraf werd begraven. Voor mij 
persoonlijk was Ab een goede vriend, maar niet alleen voor 
mij. Hij was een vriend voor velen. Een man van de zending 
en ook van brassbands en harmonieën. Met een groot hart 
voor de gemeente van Christus, die hij op allerlei manieren 
heeft gesteund en gediend.

ds. Iwan de Graaf

Maria van Iterson-Zandbergen 
Op 4 december 2021 overleed Maria van Iterson-Zandber-
gen die in Zuydtwijck in Leiden woonde. Rie is 90 jaar oud 
geworden. De laatste weken van haar leven oogde zij steeds 
kwetsbaarder, terwijl haar geheugen haar al langer in de 
steek liet. Rie was iemand van aanpakken. Van dienen. Al op 
jonge leeftijd moest zij bijspringen op de boerderij, terwijl ze 
ook meehielp in de werkhuizen van haar moeder. Vanaf het 
begin van haar huwelijk heeft ze 
eigenlijk altijd een baan gehad. In 
die tijd was dit opvallend en voor-
uitstrevend. Vrouwen gingen toen 
niet in grote getale de arbeids-
markt op. Rie was een lieve, zorg-
zame vrouw en een doorzetter. Dit 
laatste blijkt wel uit de dertien keer 
dat ze afreed om haar rijbewijs te 
halen, waarmee ze een vorm van 
onafhankelijkheid verwierf. Haar zorgzaamheid had ook een 
andere kant, want ze cijferde zichzelf wel te veel weg. Het 
belette niet dat haar kinderen haar als een krachtige vrouw 
hebben ervaren, iemand die in lief en leed vasthield aan het 
vertrouwen in Gods goedheid. In de dankdienst voor haar 
leven lazen we van Marta en Maria, twee zusjes, maar eigen-
lijk twee manieren van geloven. Enerzijds een geloof waarin 
‘dienen’, de diaconie, voorop staat, en anderzijds één waarin 
het luisteren naar het Woord van God en een vertrouwens-
volle overgave voorop staat. Maar beiden zijn nodig. Op 11 
december is Rie van Iterson begraven in het vertrouwen dat 
zij eeuwig geborgen mag zijn in de zorgzame liefde van God. 
Rie, voorgoed veilig in Jezus’ armen.  

ds. Nico de Reus

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe. 
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Knutsel
Zoals je kunt zien staat de voorkant van de ark op het plaatje. 

Kleur deze zo mooi in als je kunt en knip hem uit. Als je het 

leuk vindt, kun je de ark op een gekleurd papier plakken.

Let op: In het volgende Licht staat deel 2 van deze knutsel, 

gooi het dus niet weg!

Weetje?!
Volgens de Bijbel is de ark 
van Noach 300 el lang, 50 
el breed en 30 el hoog. 
Deze maten gebruiken we 
tegenwoordig niet meer. 
Omgerekend in onze maat 
betekent dit dat de ark 
135 meter lang, 22 meter 
breed en 13 meter hoog 
was.

Lezen
Genesis 6: 11-18
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Onze gemeente 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 Sarah van Iterson geïnterviewd, zij is 19 
jaar oud en studeert Biomedical Sciences.

Interview

WhatsApp-gesprek 
met Sarah van Iterson

Redactie Licht
Wat zijn jouw ‘goede voornemens’ voor 2022?

Sinds een aantal maanden heb ik een manier 
gevonden om dagelijks tijd met God door te 
brengen. Dat vind ik belangrijk en fijn. Ik hoop 
en bid dat het me lukt dit vol te houden. 

Redactie Licht
Wat hoop jij voor het nieuwe jaar?

Dat de situatie rondom corona zal verbeteren. 
Ik zie uit naar het moment dat we weer kunnen 
samenkomen en elkaar mogen knuffelen  

Redactie Licht
Wanneer voel jij je het meest verbonden
met God?

Als ik zing of naar worship muziek luister. 
Muziek is de taal van mijn hart, ik kan genieten 
van muziek en mijn gevoel erin leggen. Ik voel 
me dan dicht bij God 

Redactie Licht
Hoe zou jij jouw band met God omschrijven?

Als diep, ik zie Jezus als mijn Vriend, Iemand die 
naar me luistert en bij me is. Door Gods Heilige 
Geest ben ik nooit alleen, elke stap zet ik samen 
met Hem. Dat is ontzettend fijn 

Geboren op 28 oktober 2021

Babette Bouwina 
van Eeuwen

dochter van 
Johan van Eeuwen en 

Maaike van Eeuwen-van Duijn

zusje van Julius

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan het 
lezen van de berichten over nieuw leven. 
Namens de Protestantse Gemeente Rijnsburg 
van harte gefeliciteerd met de geboorte van 
jullie kind.
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Gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022, staan christenen vanuit de hele wereld 
stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De jaarlijkse 
gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen 
mee.

Week van gebed in Rijnsburg

Het thema dit jaar
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar 
aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-
evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die 
een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht 
hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij 
MissieNederland: ‘Als christenen worden we aangemoedigd 
om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. 
Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een 
licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor 
eenheid te blijven bidden.’

Licht in de duisternis
Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld 
die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde 
coronapandemie en de economische, politieke en sociale 
crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer 
laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen 
op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat 
is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

Grijp deze gelegenheid aan
Het begin van een nieuw jaar is een geliefd moment om 
dingen in ons leven te wijzigen. Veel mensen grijpen deze 
gelegenheid aan om voornemens te maken op allerlei 
verschillende terreinen van het leven. Op geestelijk gebied is 
bijvoorbeeld het voornemen om vaker te bidden een mooie 
uitdaging. De Week van gebed kan daarbij een enorme 
stimulans zijn. Zeven kansen om, samen met anderen, bij 
elkaar te komen om God te prijzen, te danken en Hem onze 
vragen voor te leggen.

Samen op de bres staan
Door samen naar de Heer te gaan mag je ook ervaren 
dat je weer moed krijgt om het vol te houden! Om het 
voor iedereen mogelijk te maken in zijn of haar eigen 
belevingswereld deel te kunnen nemen aan de Week van 
gebed, zijn er gebedsfolders aanwezig. De gebedsfolders 
bevatten heel wat gebedspunten waar, in een half uur tijd, 
gezamenlijk voor gebeden kan worden. In een groepje wordt 
met elkaar gebeden waarbij de één de vrijmoedigheid heeft 
om hardop te bidden en de ander volop meedoet door in 
stilte mee te bidden. Het gaat bij het bidden niet om een 
mooi gebed maar om een oprecht, eenvoudig gebed. Het is 
dan ook heel bijzonder om te weten dat als wij gaan bidden 
God in beweging komt. Wij mogen in gebed op de bres gaan 
staan voor zieken, eenzamen, rouwenden, de kerk, ons land, 
vluchtelingen, de lijdende kerk in de wereld, de eenheid van 
de christenen, enzovoort.

Voor meer informatie:
Kees van Egmond. 
Tel. 06 24694512, e-mail: cbach@tiscali.nl
Cees van Rijn.  
Tel. 06 49902822, e-mail: ceesvanrijn1@casema.nl         

Van 16-23 januari
De Voorhof
19.00 uur - 19.45 uur

Iedereen is welkom!
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Toegelicht

Kamp Leusden Rijnsburg 2022
Samen Levend Stratego spelen, samen eten en met elkaar 
beleven dat God van ons houdt. In 2021 gingen we ondanks 
corona met 265 kinderen en 56 man/vrouw leiding gewoon 
op kamp. Het was een fantastische week. Binnenkort kunt u 
uw kind(eren) weer opgeven voor kamp. Het liefst doen wij 
dat in De Voorhof, maar we hebben besloten om het ook 
dit jaar online te doen. Op dinsdagavond 26 januari vanaf 
19.00 uur zitten wij er weer klaar voor. We zullen dan een 
live facebook uitzending verzorgen. Vorig jaar moesten we 
helaas kinderen thuis laten. Geeft u uw kind(eren) op tijd 
op? In verband met de te verwachten coronamaatregelen 
zou het kunnen dat we dit jaar alleen groep 5-8 van de 
basisschool meenemen. Kinderen uit de brugklas kunnen 
zich wel gewoon opgeven. Het kamp is van 9 tot 16 juli. 
Houdt u onze facebookpagina in de gaten voor verdere 
informatie. De facebookpagina is ook te bezoeken als u 
geen facebookaccount hebt. Zoek op ‘Zomerkamp Rijnsburg 
in Leusden’. Wij kijken er nu al naar uit! De kosten voor het 
kamp bedragen dit jaar €170,-. Nog vragen? Mail of bel 
gerust.

Jaap de Mooij 06-53714712 
Barbara van der Meij 06-10050070 
zomerkamprijnsburg@gmail.com

Kompas 2026
Hoe willen we in 2026 gemeente zijn? Van juni 2021 tot 
april 2022 vragen we dat aan gemeenteleden (jong én oud), 
geledingen (wijkteams, taakgroepen, colleges) en leden van 
de kerkenraad. Een gezamenlijke zoektocht naar richting 
voor onze gemeente. Vandaar de naam Kompas 2026. We 
gebruiken hierbij onder andere de kenmerken uit het boek 
‘Handboek Gezonde Gemeente’ van Robert Warren. Op onze 
website is hierover meer informatie te vinden. In diverse 
erediensten zullen deze kenmerken als thema worden 
behandeld. In december 2021 is onder de gemeenteleden 
een enquête gehouden. De resultaten brengen we in kaart. 
We gaan die zeker delen. De gemeenteavond op 1 december 
2021 hebben we online moeten houden. We zullen, zodra 
het kan, nog bijeenkomsten organiseren, om er verder over 
door te praten. In het voorjaar van 2022 brengen we alle 
uitkomsten samen en schrijven we het Beleidsplan 2022-
2026. En dan … aan de slag!

Januari is de maand van de Actie Kerkbalans. 
Dit jaar vindt deze plaats van 15 tot en met 29 
januari. Het thema is weer: ‘Geef vandaag voor 
de kerk van morgen’.

Gemeente zijn kost geld en daarom doen we 
jaarlijks een beroep op u. Ook dit jaar vragen 
we u om uw bijdrage te overdenken en naar 
draagkracht bij te dragen. 

Zondag 16 januari liggen de enveloppen met 
de toezeggingsformulieren in de kerken. De 
enveloppen worden, net zoals bij de andere 
acties, met elkaar rondgebracht vanaf maandag
17 januari.

Wilt u het toezeggingsformulier uit de envelop  
met zorg invullen? We ontvangen graag het 
toezeggingsformulier van u terug! U kunt uw 
toezegging ook digitaal doorgeven. Ga hiervoor 
naar www.protestantsrijnsburg.nl en klik op 
het logo van de actie Kerkbalans.

Wilt u de Actie Kerkbalans ook in uw gebeden 
meenemen?

Het College van Kerkrentmeesters.

Actie
Kerkbalans
2022
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Zondag 9 januari
Thema: Job 6

Zondag 16 januari
Geen studiedienst, maar een gewone middagdienst

Zondag 23 januari
Geen studiedienst in verband met een Stilleven viering.

Zondag 30 januari
Thema: Job 7

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

Thema’s Studiediensten

Zondag 9 januari - Alpha dienst
Thema: Nog niet bekend

Zondag 16 januari
Thema: Kenmerken van een gezonde gemeente - 
‘Zoeken naar God’s wil hier en nu’

Zondag 23 januari
Thema: Kenmerken van een gezonde gemeente - 
‘Een naar buiten gerichte blik’

Zondag 30 januari
Thema: Kenmerken van een gezonde gemeente -
‘De kosten van groei en verandering onder ogen 
willen zien’

Thema’s Boeketdiensten

Vrijdag 7 januari
De Vlietstede
19.00 uur ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

Zondag 9 januari
Grote Kerk
09.30 uur ds. P. Rozeboom
17.00 uur ds. B.E. Lamain, ‘t Woudt
De Voorhof
09.30 uur prop. J. IJzerman, 
 Hardinxveld-Giessendam en 
 Wendy van Egmond
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. P.J. van der Ende
10.30 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds. P. Rozeboom en Esther van Rijn  - 
 Alpha dienst
 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 14 januari
De Vlietstede
19.00 uur ds. L.A. den Butter - Weeksluiting

Zondag 16 januari
Grote Kerk
09.30 uur ds. F.J. van Harten, Den Haag
17.00 uur ds. F. van den Bosch, Huizen
De Voorhof
09.30 uur ds. A.B. Vroomans en Frits van Tol
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. P. Rozeboom
10.30 uur ds. P. Rozeboom - Heilige Doop
17.00 uur ds. J. Verlinde, Axel en Esther van Rijn
 m.m.v. Jack van Leeuwen

Vrijdag 21 januari
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Kerkdiensten

O

B

Vanwege het stijgende aantal besmettingen zijn, naast de ge-
bruikelijke basisregels, de volgende maatregelen van kracht:

• Bij binnenkomst en verplaatsingen is een mond-neuskapje 
verplicht.
• Houd 1,5 meter afstand. Maak  gebruik van de zijvakken en 
voorste rijen. 
• Respecteer de aanwijzingen van de gastvrouwen en -heren 
en verlaat het kerkgebouw direct na de dienst.
• Collectes worden na afloop bij de uitgang gehouden. Er zal 
geen collecte door de banken zijn.

Welkom in de kerk! • Voor diensten tot en met 15 januari moet gereserveerd 
worden en er zal, in navolging van het advies van de Protes-
tantse Kerk Nederland (PKN), sprake zijn van een maximale 
bezetting per dienst. Ook zal er in die tijd geen oppas, kinder-
nevendienst of zondagsschool zijn. Mogelijk kan deze periode 
verlengd worden als dat van overheidswege wordt gevraagd.
• Reserveren kan op www.eventbrite.nl/o/prot-gemeente-
rijnsburg-30475688894, ook te vinden op https://www. pro-
testantsrijnsburg.nl. Mocht het niet lukken, kunt u ook telefo-
nisch reserveren via 06 23 86 48 95 of 06 23 80 41 88.
• De meeste diensten worden uitgezonden via kerkdienstge-
mist.nl. U kunt in beeld komen, we voldoen daarbij aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• Er is geen ‘check’ bij de ingang, maar uiteraard geldt: Blijf bij 

S

O

S BStudiedienst Boeketdienst
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Zondag 23 januari
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds. P.J. van der Ende - Stilleven viering
De Voorhof
09.30 uur ds. P. Rozeboom en Karine Kromhout
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. G. van Velzen, De Lier
10.30 uur ds. G. van Velzen, De Lier
17.00 uur ds. T. Koster, Zunderdorp en
 Jaap Varkevisser - m.m.v. John Haasnoot

Vrijdag 28 januari
De Vlietstede
19.00 uur pastor R. de Boer - Weeksluiting

Zondag 30 januari
Grote Kerk
09.30 uur ds. C.G. Kant, Nijkerk
17.00 uur ds. D.C. Groenendijk, Piershil
De Voorhof
09.30 uur dhr. A. de Vreugd, Katwijk en 
 Ineke Siezenga
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. A.B. Vroomans
10.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. P.J. van der Ende 
 m.m.v. Gerben van Delft

Vrijdag 4 februari
De Vlietstede
19.00 uur ds. N. de Reus - 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

klachten thuis, neem hierin uw eigen verantwoordelijkheid.
• Er is geen gelegenheid om koffie te drinken.

Kerkdiensten bekijken/beluisteren via de livestream: 

Vanuit de Grote Kerk: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-LaurentiuskerkPro-
testantse-Gem-Rijnsburg; 
Vanuit De Voorhof: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/979-De-Voorhof-Protes-
tantse-Gem-Rijnsburg; 
Vanuit de Immanuëlkerk: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215-Immanuelkerk-
Protestantse-Gem-Rijnsburg.
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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, 
Tel. 06-21512490, e-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort.     
Fotografie: Ivo Joost van der Meij.

Redactionele medewerking aan dit nummer: ds. Nico 
de Reus, Jaap de Mooij, Marjon van Tol, ds. Pieter van 
der Ende, ds. Piet Rozeboom, Piet Both, Conny Ver-
hoef, Sarah van Iterson, Cees van Rijn en Kees van Eg-
mond.

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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Heel gewoon, zoals ik ben
ben ik een kind van de Here God.

Heel gewoon, zoals ik ben
ben ik een kind van God.

Als ik lach maak ik God blij,
als ik huil dan troost Hij mij.

Voel ik me goed,
of juist heel rot,
ik blijf een kind,

een kind van God.

Opwekking Kids 217
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