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Licht
M A G A Z I N E

Toen Hij  dit  gezegd had, werd Hij  voor hun ogen 
omhooggeheven en opgenomen in een wolk,

 zodat ze Hem niet meer zagen.



Contactadressen

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans, 
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42. 
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. 071-78 513 50.
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. 06-41 48 63 42. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: Vacant
Scriba: Helma van Abswoude. Tel.  071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com
Bijstand Pastoraat: ds. T.H. Hibma, Alhambralaan 14,
1064 NW Amsterdam. Tel. 06-24 98 11 44.
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- 53 281 61. 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: 06-80 13 93 60. E-mail: ravensbergen19@casema.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Frederiksoord & De Bloem, Centrum & Oost:
ds. N. de Reus, Rooversbroekdijk 17, 2161 LM  Lisse. 
Tel. 06-40 29 12 24. 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: Dhr. A. Ravensbergen, 
Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60. E-mail: ravensbergen19@casema.nl

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad:  Bram Breebaart, Kleipettenlaan 61, 
2231 XZ Rijnsburg. E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:
Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83. 
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38. 
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Smidstraat 16 A, 2231 EM Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13 
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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Rémon Post, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters:

‘Ik vind het mooi om met een team 
van deskundigen te mogen bouwen aan 
onze gemeente.’

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is een 
belangrijk orgaan binnen onze gemeente. Zij 
houdt zich bezig met het beheer en beleid van 
onder andere de financiën en het vastgoed. 
Onze gemeente telt meerdere gebouwen, 
meerdere predikanten en een ledenbestand 
dat ver boven de zesduizend uitstijgt. Dat 
vraagt om deskundigheid. Gelukkig bestaat 
het CvK van onze gemeente uit meerdere 
toegewijde en bekwame vrijwilligers. Sinds 
kort kent het CvK een nieuwe voorzitter: 
Rémon Post. Graag maakt hij middels een 
interview in Licht kennis met u en legt hij 
graag uit waarom hij deze nieuwe uitdaging 
aangaat, maar ook wat het CvK voor u en 
onze gemeente mag betekenen. 
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Rémon, wie ben jij en wat is jouw functie binnen het CvK? 
‘Ik ben Rémon Post, 47 jaar oud en een geboren en getogen 
Rijnsburger. Samen met mijn vrouw Martine en tienerdoch-
ter Karlijn woon ik in de wijk Kleipetten. Daarnaast ben ik 
eigenaar van Remontoire Management Consulting. Sinds 
december 2020 heb ik het stokje als voorzitter van het CvK 
overgenomen van Wout van Egmond. Als voorzitter van het 
CvK neem je ook deel aan het Moderamen, de Kleine en de 
Grote Kerkenraad.’

Welke functie heeft het CvK binnen onze gemeente? 
‘Kort gezegd is het CvK verantwoordelijk voor het beheren 
en uitvoeren van beleid dat mensen, gebouwen, geld en 
organisatie raakt. Oftewel, naast het beheren van de twee 
kerkgebouwen, kerkelijke centra en vijf pastorieën, is ook 
het beheren en uitvoeren van het financiële beleid een zeer 
belangrijke taak. Hierbij moet je denken aan het werven van 
geld (onder andere de actie Kerkbalans), het opstellen van 
de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. Het bijhouden 
van de registers van onze 6.679 gemeenteleden valt even-
eens onder de verantwoordelijkheid van het CvK.
Kortom: ons werk is heel breed en met een grote verant-
woordelijkheid voor het op orde houden en verbeteren van 
deze zaken. Gelukkig krijgen wij daarbij fantastische onder-
steuning van het Kerkelijk Bureau.’

Waarom is dit werk zo belangrijk voor onze gemeente?
‘Vanuit Kompas 2026 komen de thema’s gastvrijheid, het 
geloof in het dagelijks leven in de praktijk brengen, en kin-
deren en jongeren als voornaamste punten naar voren. Als 
we op deze punten verder willen verbeteren, is naast geld 
ook een goede organisatie belangrijk en wellicht stelt het 
andere eisen aan onze gebouwen. Daar hebben we gelijk 
de link te pakken met ‘Kerk van de Toekomst’, waarin we 
antwoorden zoeken op de vraag wat we van onze gebouwen 
verwachten na het jaar 2030. Goed rentmeesterschap gaat 
ook over het verantwoord beheren van gebouwen en finan-
ciën, gericht op de lange termijn.’ 

Wat maakt dat je koos voor het voorzitterschap? 
‘Via de commissie Bouwstenen ben ik benaderd voor deze 
rol. Ik vind het mooi om met een team van deskundigen, dat 
elkaar goed aanvult, te mogen bouwen aan onze gemeente. 
Vanuit het CvK krijg je bijna alles mee over onze gemeente. 
De taken van het CvK zijn zo divers, dat je daardoor ook 
met veel mensen in aanraking komt. Mensen van binnen en 
buiten onze kerkelijke gemeente. Ik vind die afwisseling en 
contacten prachtig. De taken zijn enerzijds praktisch in de 
uitvoering, maar vragen anderzijds ook een adviserende rol 
met een scherpe en kritische blik naar de toekomst.’ 

Kerken in Nederland worden niet gesubsidieerd; ze zijn 
aangewezen op onder andere donaties, vrijwillige bijdra-
gen, collecten en legaten. Hoe verloopt dit binnen onze ge-
meente? Heeft de pandemie ook hierin voor een reductie 
gezorgd?
‘Wij zijn afhankelijk van inkomsten uit onder andere Kerk-
balans, collectes, giften en legaten. Vooral de collectes, de 
inkomsten uit verhuur van zalen en buffetten liepen stevig 
terug in 2020. In 2021 zagen we de inkomsten licht herstel-
len. Dit jaar zal het herstel doorzetten, maar we hebben ex-
tra inkomsten nodig. Hiervoor zullen we acties moeten uit-
zetten. Als voorbeeld wil ik de kerkenveiling noemen. Deze 
heeft twee jaar niet plaatsgevonden, maar leverde altijd een 
mooie extra bijdrage op. We zullen dus creatiever moeten 
kijken naar andere vormen van het verwerven van inkom-
sten.’

Welke uitdagingen treft het CvK?  
‘Zonder twijfel durf ik wel te stellen, dat wij de basis op orde 
hebben. Al zorgt de onderbezetting wel voor praktische 
uitdagingen. Het kost namelijk tijd om de basis te onder-
houden en het vraagt extra inspanningen als je verder wilt 
verbeteren. Door verscheidene redenen is onze bezetting in 
korte tijd gewijzigd. Momenteel zijn wij op zoek naar een 
secretaris die ook namens het CvK zitting kan nemen in de 

Kleine Kerkenraad. De mannen van de gebouwen zoeken 
ondersteuning bij de uitvoering van praktische zaken en tot 
slot wil onze penningmeester graag iemand opleiden/bege-
leiden die zijn taak op termijn kan overnemen.’

Een aanwas van nieuwe vrijwilligers is dus wel wenselijk? 
‘Jazeker! Op de langere termijn vind ik het vraagstuk ‘Kerk 
van de Toekomst’ enorm uitdagend. Hoe gaaf is het om juist 
nu mee te werken aan diverse mogelijkheden voor de Imma-
nuëlkerk. We zijn in de fase dat we diverse scenario’s willen 
laten schetsen. Deze variëren van een grondige verbouwing 
tot complete nieuwbouw. Ik vind het prachtig dat wij ideeën 
en budget hebben, maar daarnaast is het bijzonder jammer, 
dat we door onderbezetting nu niet goed kunnen doorpak-
ken. Dit veroorzaakt direct een druk op het vraagstuk wel of 
niet uitvoeren van groot onderhoud van de Immanuëlkerk. 
Persoonlijk krijg ik meer energie van het bouwen aan een 
duurzame oplossing dan van het plakken van pleisters.’

Enthousiast geworden om het CvK te helpen? 
Stuur Rémon Post een berichtje via e-mail:
vz-cvk@pknrijnsburg.nl of WhatsApp: 0644022808.

Uitgelicht

‘Goed rentmeesterschap gaat ook over het verantwoord beheren 
van gebouwen en financiën, gericht op de lange termijn.’
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Het Licht op...

Een bekende en regelmatig uitgesproken zin! Die zin wordt wel als een verzuchting uitgesproken, omdat 
het niet gelukt is om iedereen te motiveren zich te vinden in een genomen besluit. Soms is het wel een 
hele makkelijke ‘excuus-truus’ naar mijn idee. Sowieso hoor je het mij nooit zeggen, omdat ik een voor 
mijzelf soms lastige eigenschap heb, namelijk het juist wel iedereen naar de zin te willen maken. Ik voel het 
meestal aan, dat er iemand niet lekker in zit (zoals je dat zegt). Ik haast mij dan om goed te luisteren en te 
zoeken naar een motivatie om aan te sluiten op deze zorgvuldig gekozen weg.

Een eigenschap van een levende gemeente is juist dat er eenheid is. Het oude leerboekje, de Catechismus (zondag 21), zegt 
ook: ‘dat er een gemeente is, die …. door Zijn Geest en Woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in 
stand houdt’. Die eenheid bestaat al, vandaar dat Paulus zegt (Efeziërs 4: 3-5) ‘Span u in om door de samenbindende kracht 
van de vrede de eenheid te bewaren’. Een eenheid, door de Geest gegeven, ‘één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader 
van allen’. Het fundament is de Rots van Golgotha. Die eenheid moeten wij bewaren, vandaar dat diezelfde Catechismus over 
de gemeente ook nog zegt ‘dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven’. Dat doet mij hieraan denken: mijn leven 
lang ben ik broer van mijn twee broers en zussen. Ik kan en mag hen niet loslaten, integendeel juist! Je bent het niet altijd 
eens met elkaar, maar je bent wel één.

Ik schaam mij voor de repeterende breuk die wij christenen in Nederland hebben ten aanzien van ons gemeente-zijn. 
Onvoorstelbaar hoe vaak in de geschiedenis van de kerk juist in ons land mensen gezegd hebben: ik ga weg, we beginnen een 
andere gemeente. Waarom blijven we niet gewoon bij elkaar? De bekende oprichter en bouwer aan de interkerkelijke eenheid 
van de geloofsgemeenschap van Taizé moet ooit zoiets gezegd hebben als: Ik loop liever een keer de wereld rond dan dat ik 
mij afscheid. En in de eeuw van kerkelijke afscheidingen in Nederland was er een ‘blijver’ tegenover degenen die weggingen 
die zei: ‘Hoe kun je nu een zieke moeder achterlaten?’ Hij zag de fouten in de kerk, maar hijzelf bleef bidden en bouwen aan 
herstel.

Ik lees in het zogeheten Hogepriesterlijk gebed van Jezus (Johannes 17) dat Hij heeft gebeden om eenheid. Die twaalf 
discipelen zijn zeker geen harmonische groep geweest. Maar nergens maakt Jezus duidelijk, dat het beter is om de kerk 
in verschillende groepen te verdelen. Nergens vind ik aanwijzingen en aanmoedigingen om de boel maar op te splitsen. 
Daarmee is het bewaren van de eenheid wel een uitdaging. En zeker een zaak van gebed om vervolgens in liefde te bouwen 
aan de eenheid. Of moet ik schrijven bouwen óp de eenheid, op dat genoemde fundament van Golgotha? Liefde is niet iets 
vanuit je gevoel, het is een werk. Een nobel werk en een kostbaar werk, en ook een altijddurend werk dat veel vraagt van 
jezelf. Noties als vergeving van elkaar en ook bekering van mijzelf komen om de hoek kijken. Het mozaïek van de eenheid is zo 
mooi en hartverwarmend. Kom, laten we samen nog wat verder bouwen.

ds. Piet Rozeboom

Je kunt het nu eenmaal 
niet iedereen naar de zin maken
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Gert en Rieneke van der Pol

Bettin Mthinda is 64 jaar oud en onze buurvrouw. Haar levensverhaal maakt indruk op ons en dat geldt ook 
voor het vertrouwen dat ze in God heeft.

Ze is 22 jaar als ze trouwt met MacLloyd. Samen krijgen ze zeven kinderen, een groot gezin dus. Groot is de schok als haar man 
op 40-jarige leeftijd vrij plotseling overlijdt. Zelf is ze dan 38 jaar. Dagenlang huilt ze: ‘Hoe kan ik mijn kinderen grootbrengen 
zonder man? Hoe zal ik de kosten voor hun scholing ooit kunnen opbrengen?’ Het is een donkere periode in haar leven. Ze 
verhuist van Lilongwe naar Ntcheu, waar haar ouders en andere familieleden wonen. Die steunen haar en haar kinderen waar 
ze maar kunnen, maar ook anderen helpen haar.

Mede dankzij die steun kan ze in het jaar na het overlijden van haar man gaan studeren. Hoewel ze er ooit van droomde om 
jurist te worden, grijpt ze de kans om het onderwijs in te gaan. Ze wil alles geven om haar kinderen te kunnen grootbrengen 
en bovendien houdt ze van kinderen. Na een paar jaar les te hebben gegeven op een basisschool in Thyolo, wordt ze op eigen 
verzoek overgeplaatst naar Blantyre. Daar is ze uiteindelijk 18 jaar onderwijzeres. Een vetpot is haar salaris zeker niet, maar 
met kunst- en vliegwerk lukt het haar toch om al haar kinderen te laten studeren. Geld om te sparen is er nooit. Ook houdt ze 
nauwelijks wat over om de kerk financieel te ondersteunen. Daar weet ze echter wat op te vinden: ruim zeven jaar lang maakt 
ze elke ochtend voor dag en dauw de kerk schoon. Onbetaald. Als ze op school komt om haar klas les te gaan geven, heeft ze 
er dus altijd al een hele tijd op zitten. ‘Here God, het enige dat ik U kan geven is dit: dat ik uw huis schoonhoud.’

Inmiddels is ze al een jaar of vier met pensioen. Makkelijk is het leven nog steeds niet. Ze lijdt aan diabetes, heeft slechte ogen 
en kan soms de medicijnen die ze nodig heeft niet betalen. Maar als ze terugkijkt op haar leven is ze vooral verwonderd en 
dankbaar. ‘Alleen door Gods genade ben ik staande gebleven’, zegt ze. Denkend aan de mensen die haar na het overlijden van 
haar man steunden door schoolgeld te betalen, kinderen op te vangen, of kleding en voedsel te schenken, zegt ze: ‘Zó heeft 
God toen naast me gestaan’.

Door alles wat ze heeft meegemaakt, heeft Jesaja 54 een speciale 
plek in haar hart gekregen. ‘Want uw Maker is uw Man, staat 

daar’, zegt ze. ‘Voor sommigen klinkt dat misschien raar, 
maar niet voor mij. Hij gaf mij en mijn kinderen wat we 

nodig hadden. Altijd weer.’ Ook een andere tekst uit dat 
hoofdstuk haalt ze graag aan: ‘Al uw kinderen zullen 

door de HEER onderwezen zijn en de vrede van uw 
kinderen zal groot zijn.’ Het valt haar niet moeilijk 

om bij die woorden aan haar eigen kinderen te 
denken. ‘God heeft mij veel goeds geschonken.’

ds. Gert en Rieneke van der Pol.

Bettin, onze buurvrouw in Malawi

Bettin MthindaBettin Mthinda
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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 vroegen we aan Rijnsburgers wat zij van 
huis uit mee kregen over God en het geloof, en waar ze nu staan. Maar nu willen we het over een andere 
boeg gooien, namelijk: het kerkgebouw zelf. Hoe heeft de kerk zich in Rijnsburg gevestigd? De vorige keer 
bespraken we de Laurentiuskerk, de oudste en bekendste kerk van Rijnsburg. Daarom, is het nu tijd voor 
misschien wel het best bewaarde geheim van de Rijnsburgse kerkgeschiedenis: de Rapenburgkerk.

De Rapenburgkerk

Waarom het best bewaarde geheim? 
Wellicht omdat deze kerk lang geleden 
– bijna zestig jaar – werd gesloopt en 
plaats maakte voor de Immanuëlkerk. 
Veel Rijnsburgers hebben geen idee 
hoe de Rapenburgkerk eruitzag en 
wat de reden was dat deze kerk 
moest worden afgebroken. De kerk 
heeft meer dan zestig jaar bestaan, 
maar hoe is deze kerk überhaupt tot 
stand gekomen? Die vraag brengt 
ons terug naar de tweede helft van 
de 19e eeuw.

Sedert 1850 begon in Nederland de verzuiling, hetgeen 
de kerkgang naar ongekende hoogtes bracht. Zo was in 
1950 – toen het einde van de verzuiling van start ging – het 
percentage Nederlandse katholieken dat elke zondag naar 
de kerk ging maar liefst 95%. In geen enkel ander Europees 
land is dit percentage ooit bereikt. Het ijverige karakter van 
de Nederlandse kerkgang was ook in Rijnsburg zichtbaar. De 
Gereformeerde Kerk in Rijnsburg was sinds haar ontstaan 
in 1841 dermate flink gegroeid dat zij moest uitzien naar 
grotere behuizing. De verbouwde kerk aan de Koestraat – 
die dienstdeed van 1860 tot 1881 – was te klein geworden. 
Er moest dus een nieuw kerkgebouw komen.
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De Groene Kerk

Groene daken
Een paar jaar geleden hebben we onze voortuin 
opnieuw laten bestraten. Met minder groen en 
meer tegels. De nieuwe trend. Kort daarna hoor-
den we overal in de media dat we met zijn allen 
juist meer groen in de tuin zouden moeten nemen 
of houden. Vooral voor de afwatering, maar ook 
om klimaatredenen. Dat hebben wij weer. Ligt je 
nieuwe straatje er net in. Wat nu?

Er kwam een oplossing om de boel weer een klein beetje in ba-
lans te brengen. Wij hebben namelijk sinds februari een groen 
(sedum) dak op onze schuur. Het is 10 m². Dat lijkt niet zoveel, 
maar het wordt interessant als iedereen met een geschikt 
(schuur)dak dit zou laten doen. Dan worden het veel meters. 
Bovendien geeft de gemeente Katwijk dit jaar subsidie.

Waarom zou je een groen dak willen? Nou, daar zijn wel wat 
redenen voor te noemen.
• Koeling: De temperatuur op een zwart dak kan oplopen tot 
85°C. Een begroeid dak daarentegen blijft rond de 35°C. In huis 
wordt het dus ook koeler.
• Groene daken werken als een spons: Groene daken kunnen 
60 tot 80 procent meer water vasthouden dan een onbegroeid 
dak. 
• CO2 en fijnstof: Vegetatie kan fijnstof uit de lucht filteren en 
CO2 omzetten in zuurstof. 
• Biodiversiteit: Groene daken werken mee aan het behoud 
of herstel van bedreigde diersoorten en planten, zoals bijvoor-
beeld vogels en bijen. 
• Esthetische waarde: Het kan het leefklimaat in stedelijke of 
kantoorgebieden prettiger maken door het uitzicht op groen. 

Best wel goede redenen toch. Wij zijn (over)enthousiast, en we 
zijn na de aanleg van ons nieuwe groene dak bij het hele blok 
huizen een brief in de bus gaan stoppen om ze aan te moedigen 
dit ook te doen. Eén buurvrouw heeft gezegd dat ze het een 
fantastisch idee en een mooi gezicht vindt. Daar gaat het vast 
binnenkort ook gebeuren. We denken dat we met zijn allen 
moeten helpen aan het behoud van onze natuur. Iedereen op 
zijn eigen manier. Zoekend naar wat bij jouw situatie past. We 
zijn immers samen verantwoordelijk voor die prachtige door 
God geschapen aarde.

Wilco en José Korts.

De gemeenteleden besloten een nieuw kerkgebouw 
te bouwen. Het was ouderling W.L. van der Gugten 
die in 1871 een stuk grond kocht aan het Rapenburg, 
waarop de nieuwe kerk werd gebouwd. Dit stuk grond 
lag naast de voormalig hervormde pastorie, die van 
1871 tot 1881 fungeerde als tijdelijk kerkgebouw 
voor de gereformeerden, totdat de nieuwe kerk was 
gemaakt. Voor 12.700 gulden werd de kerk gebouwd 
door aannemer W. Oudshoorn en het was ds. J. Greven 
(1831-1889) die de eer toekwam om de eerste steen 
te leggen. Ds. Greven was sinds 1881 de opvolger van 
ds. A.H. Wessels (1814-1888) en stond bekend als een 
rustige man die samen met zijn vrouw in zijn vrije tijd 
erop uittrok om brandnetels te plukken, omdat die 
hielpen bij het verhelpen van zijn maagpijn.

Het was 5 oktober 1881 toen de Rapenburgkerk in 
gebruik werd genomen. Bij de opening sprak ds. 
Greven over psalm 84:12: ‘Want God, de HEERE, zal 
het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn 
weg gaat.’ Desondanks was de kerk in 1890 alweer 
te klein en werd in dat jaar een galerij aangebracht 
om het aantal kerkgangers het hoofd te bieden. De 
Rapenburgkerk werd ontworpen door de befaamde 
kerkarchitect Tjeerd Kuipers (1857-1942), die later de 
Voorhouterwegkerk – de voorloper van de Petrakerk 
– zou ontwerpen.

Wie foto’s van de Rapenburgkerk bekijkt ziet een 
sfeervol gebouw. Alsof het als pronkstuk moest 
fungeren voor De Vliet, die werd gebruikt voor 
scheepsvervoer en daarmee belangrijk was voor de 
Rijnsburgse economie. Door voortdurende kerkgroei, 
besloot de kerkenraad in 1961 het kerkgebouw 
kritischer te belichten. Men boog zich over de vraag 
of restauratie beter was dan nieuwbouw. Gevaar voor 
instorting van het dak was de grote boosdoener. Na 
grondige berekeningen bleek er weinig prijsverschil 
te zitten tussen beide opties en werd besloten om 
de kerk met de grond gelijk te maken, waarmee de 
weg vrij kwam voor de bouw van de Immanuëlkerk. 
Daarmee kwam in 1968 een eind aan een uiterst mooi 
kerkgebouw, dat alleen nog voortleeft en zegeviert 
in de herinneringen van oude Rijnsburgers en op 
karakteristieke zwart-wit foto’s van het Rijnsburg van 
vroeger.

De Rapenburgkerk:
Een pronkstuk aan De Vliet
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Pastoraat

De Taakgroep pastoraat is van alle taakgroepen de meest lastige om zich te onderscheiden van andere 
taakgroepen. De reden hiervoor heeft te maken met het Evangelie. Het pastoraat, in liefde omzien naar 
elkaar, is een heilige opdracht van God zelf, waarin al het kerkenwerk samenvalt. Is er kerkenwerk denkbaar 
waarbij wij geen oog hebben voor elkaar?

Pastoraat is veelkleurig: er is het pastorale gesprek ‘bij de glasbak’. De persoonlijke ontmoeting tussen twee gemeenteleden 
waarbij de Geest van God zich toont. Dat overvalt je, maar is nooit toevallig. Er is ook het pastorale gesprek dat plaatsvindt in 
kringen, groeigroepen en rondom de eredienst: ‘Hoe gaat het nu echt met je?’  Daarbij zijn we gezegend met pastoraalbezoekers/
sters, contactpersonen, coördinatoren en ouderlingen. 
Ook onze predikanten en ouderenpastores vervullen 
een bijzondere rol in het pastoraat. Soms lopen we ook 
tegen pastorale zorgen aan, die zo groot zijn, dat externe 
specialisten nodig zijn. We kunnen immers niet alles. Ook 
daar hebben we een netwerk in. Pastoraat is meer dan het 
pastorale gesprek. Het is een christelijke grondhouding. 
En hoe kunnen wij die binnen de gemeente versterken? Is 
ook veel van het praktische werk niet ook een vorm van 
pastoraat?

Het afgelopen jaar zijn wij druk aan de slag geweest met 
het maken van een analyse van het huidige pastoraat en in 
welke richting zich dat aan het ontwikkelen is. Dat proces 
verliep parallel aan het proces rondom het beleidsplan: 
‘Kompas naar de toekomst’. Daarin zien we, dat de kerk 
zich in hoog tempo aan het ontwikkelen is naar een 
participatiekerk: een levende gemeenschap. Dat stelt ons 
voor grote vragen over hoe we het pastoraat organiseren 
(met inachtneming van de menskracht die we beschikbaar 
hebben) zodat iedereen mag ervaren dat er omgezien 
wordt naar elkaar. 

Op dit moment zien we drie grote uitdagingen naar de toekomst toe:
• Hoe kunnen we beter laten zien dat de kringen een belangrijke plek zijn waar pastoraat wordt ontvangen en gedeeld?
• De klassieke houding van gemeenteleden zal een transitie maken van ‘de kerk als huis van God’ naar ‘de kerk als het lichaam 
van Christus’. Hoe versterken we dit bijbelse besef?
• Het actiever aangeven, dat men graag bezoek wil of een pastorale hulpvraag heeft wordt steeds belangrijker. De 
vanzelfsprekendheid van het vaste bezoek is aan het verdwijnen. Niet het pastoraat zelf.

Als taakgroep pastoraat zijn wij fan van laagdrempelig pastoraat. Nieuwe manieren van pastoraat als het inloopspreekuur 
blijken zeer goed te werken in onze gemeente. Ook de manier waarop predikanten tegenwoordig via onder andere sociale 
media te bereiken zijn (er zijn pastorale gesprekken via whatsapp) biedt veel nieuwe mogelijkheden en zegeningen. Daar 
zijn wij dankbaar voor. Tegelijk hebben we zorgen naar de toekomst toe. We zien dat we niet immuun zijn voor een dalende 
tendens in het aantal gemeenteleden, we zien vergrijzing en ook een steeds kleinere groep die meer moet doen. Wij somberen 
overigens niet. Omdat Hij onze stuurman is en geen bidder ledig laat staan. Als u bepaalde gedachten heeft over het pastoraat? 
Met ons in gesprek wil? Wij staan daar altijd van harte voor open!

De leden van de Taakgroep pastoraat zijn:
ds. Arnold Vroomans, André Siezenga, Hanneke Ravensbergen, Piet van Egmond en Richard Verhoef.

De Taakgroep pastoraat:
‘In liefde omzien naar elkaar’
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De Verdieping

Lukas 24 vers 50-53
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van 
hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze 
voortdurend in de tempel waren en God loofden.

De evangelist Lukas is de enige die specifiek schrijft over de Hemelvaart van Jezus. Zowel in zijn eerste boek (het Evangelie) 
als in zijn tweede boek (de Handelingen) schrijft hij erover. In zijn Evangelie hebben zijn leerlingen geen aansporing nodig om 
na de Hemelvaart van Jezus God te gaan loven in de tempel. In het boek Handelingen is de voorstelling anders. Er verschijnen 
mannen in witte gewaden die de leerlingen aanmoedigen: Jezus komt terug zoals jullie Hem zien opgaan naar de hemel. 

Het feest van Hemelvaart is een van de jongere feesten binnen het Christendom, namelijk pas vanaf de vierde eeuw. Het roept 
bij mij hele dubbele gevoelens op. Als catechisanten mij vragen: wat vieren we dan met Hemelvaart? Dan kan ik daar niet zo 
eenvoudig antwoord op geven. Ik voel het gemis van Jezus in deze wereld elke dag. Ik zie die in de gebrokenheid, in de slijtage 
van ons als mensen (en mensheid), in verval en zondigheid. Ik zie dus uit naar zijn komst, elke dag. Om dat nu een feestdag te 
noemen gaat mij wat vlug. Op dit moment is mijn antwoord drieledig:

•  Ten eerste gaat Jezus heen om de plek aan de rechterhand van zijn Vader in te nemen. Hij neemt plaats op de rechterstoel. 
Wij weten dus wanneer wij voor God verschijnen met wie wij van doen hebben: de Messias zelf. Dat is een grote troost.
• Ten tweede: als Hij bij ons was gebleven dan hadden wij nooit verantwoording genomen voor ons leven. We hadden 
voortdurend alles aan zijn voeten gelegd zonder zelf 
verantwoording te nemen. God wil dat Hij kinderen 
heeft die voor Hem uit liefde kiezen. Niet omdat 
ze niet anders kunnen omdat ze voortdurend zijn 
Zoon zien. God wil dat wij zelfstandige kinderen 
zijn.
• Het derde antwoord heb ik geleerd van mijn 
Oud-Katholieke collega en vriend uit Delft. 
Inmiddels geestelijk verzorger bij de marine. Vanaf 
Hemelvaart tot Pinksteren bad hij het zogenaamde 
pinksternoveen. Het dagelijks gebed tot God om 
God. Je bidt als een wees tot je hemelse Vader (de 
zondag die tussen Hemelvaart en Pinksteren valt 
heet niet voor niets de weduwen- en wezenzondag. 
We missen de Vader en de Bruidegom, Christus 
dus. Tien dagen lang elke ochtend vroeg in gebed. 
In een kring met een klein gezelschap. Het gemis 
wordt elke dag sterker. Maar dat gemis gaat zich 
ook vullen met de hemelse liefde van God.

Daardoor ben ik gaan leren dat Hemelvaart (en 
Kerst en Pasen en Pinksteren etcetera) ten diepste 
een feest is van de opstanding van onze Messias. 
Het is dus geen afscheid. Het is een feest van de 
blijvende aanwezigheid van onze verheerlijkte Heer. 
De Heer blijft. Dat is Hemelvaart. Het begin van het 
feest van Pinksteren. God is alomtegenwoordig. 
Nu nog een eenvoudige manier vinden om dat aan 
catechisanten uit te leggen …
 
Zegen toegewenst!
ds. Arnold Vroomans

Hemelvaart
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Samen kijken
Hemelvaart

Puzzel
Zoals je ziet bestaat de tekening uit verschillende stukjes. 

Deze kun je uitknippen, nadat je de tekening hebt 
ingekleurd. Zo heb je je eigen gemaakte Hemelvaartpuzzel. 
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Onze kerk kent veel jongeren. Maar … wie zijn zij 
eigenlijk. En 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 Jochem 
Vliegenthart geïnterviewd. 
Hij is 20 jaar oud en studeert 
Mechatronica. 

Interview

WhatsApp-gesprek met 
Jochem Vliegenthart

Redactie Licht
Wat is jouw geheime talent?

Heel veel dingen gelukkig. Ik kan blij worden 
als de kinderen die ik coach plezier hebben. 
Daarnaast kan ik er stiekem wel op rekenen dat 
mijn vrienden mij laten huilen van het lachen. 

Vertrouwen hebben dat het uiteindelijk 
allemaal goed gaat komen, ook als het echt 
even tegenzit. 

Redactie Licht
Wie is je favoriete bijbelpersonage en waarom?

David, ik vind hem erg dapper in zijn strijd met 
Goliath. Hij toonde veel geloof in God, ondanks 
dat er voor zijn gevoel niemand was die hem op 
dat moment kon helpen. 

Geboren op 25 februari 2022

Corine Johanna van ‘t Veld
dochter van 

Ronald van ‘t Veld en Aryanne van ‘t Veld-van Delft

Geboren op 12 maart 2022

Beaudine Cornelia Hillechiena
de Mooij

dochter van 
Bram de Mooij en Lisette de Mooij-van Paridon

zusje van Matthijs, Sarah, Casper

Geboren op 1 april 2022

Livia Lize de Mooij
dochter van 

Jaco de Mooij en Janine de Mooij-van Scheppingen

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

Ik probeer zo vriendelijk en behulpzaam 
mogelijk te zijn naar vrienden en bijvoorbeeld 
klanten. Zo probeer ik te laten zien dat tijd voor 
elkaar nemen weliswaar wat geduld en tijd kan 
kosten, maar vaak ook mooie dingen of een lach 
op iemands gezicht kan opleveren. 

Redactie Licht
Wat maakt jou aan het lachen?

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

Een wacht voor mijn mond
Heb je dat ook wel eens, dat je met je mond 
vol tanden staat? Niet zo heel erg, volgens mij, 
maar we lijken er met elkaar een vreselijke he-
kel aan te hebben. Met het gevolg dat we dan 
maar wat roepen. Om de stilte te doorbreken, 
of om gewoon even lekker te ventileren. 

Zo vroeg een mevrouw mij eens of ik zwanger was (een 
vraag die door alle romige vrouwen wereldwijd ge-
vreesd wordt). Toen ik zei dat dat niet het geval was, zei 
ze: ‘maar kijk dan! Je bent hartstikke dik!’ (Ik laat hier 
even een pauze vallen zodat je van de schok kunt be-
komen). Het kan nog erger. Er is door een gemeentelid 
een keer een anoniem briefje in de collectebus gedaan, 
dat ik vanwege mijn postuur op het podium toch zeker 
beter een rok kon dragen dan een broek. Au. 

Mensen die menen zich te mogen bemoeien met je 
figuur, je gezinsplanning (ook gebeurd) of de opvoe-
ding van je kinderen. En dat zijn dan nog ‘onschuldige 
onderwerpen’: niet zelden heb ik ongewenst kinder-

loze vriendinnen gehoord over 
rotopmerkingen of ongepaste 
vragen. Ik las laatst in een co-
lumn van Rachel Rosier (die van 
Checkpoint), dat ze op de con-
doleance van de moeder van 
een vriendin was. Ze hoorde 
een bezoeker tegen die vriendin 
zeggen: ‘Gecondoleerd met je 
moeder hè?’, gepaard met een 
tik op haar billen. Dan heb je 
het toch echt niet begrepen. 

‘Zeggerig’ noemen we dat in 
Rijnsburg, toch? Ik zie het in de 

kerk ook wel terug. Nu we over kwetsbare onderwer-
pen in gesprek zijn, verbaas ik me er soms over, dat je 
die kwetsbaarheid niet altijd terug hoort in de gesprek-
ken. En begrijp me niet verkeerd: ik vind dat mensen 
hun mening mogen geven. Ik zou alleen zo graag willen 
dat er niet alleen oog is voor de inhoud, maar ook voor 
de manier waarop we dingen zeggen. ‘C’est le ton qui 
fait la musique’, zeggen de Fransen. In de Bijbel staat 
het nog beter, en op verschillende manieren. ‘Zet een 
wacht voor mijn mond Heer, een post voor de deur van 
mijn lippen’, vind ik zelf de mooiste. Ik neem hem mee 
mijn dagen in!  

Leontine van Dijk is communicatieadviseur bij een zorg-
organisatie. Ze maakt graag muziek, onder andere als 
zangeres in de Voorhof-combo’s en in de Praiseband. Ze 
is getrouwd met Dick en heeft drie kinderen: Sifra (12), 
Joël (10) en Aaron (6). 

Rijnsburg zingt!
Op vrijdag 13 mei zal er in de Immanuëlkerk een zangavond 
worden gehouden. Leo Ravensbergen zal de samenzang op 
het orgel begeleiden en daarnaast ook enkele improvisaties 
spelen. De kerk is open om 19.00 uur en om 19.30 uur 
gaan we samen bekende liederen zingen tot eer van God. 
Iedereen is van harte uitgenodigd, dus neem ook familie, 
vrienden en buren mee om er samen een mooie avond van 
te maken. De leiding is in handen van Arie Ravensbergen. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 
hal van de kerk. Daar wordt u een gratis consumptie 
aangeboden. Omdat de toegang vrij is zal er een collecte 
worden gehouden ter bestrijding van de onkosten, Graag 
tot ziens op 13 mei.
Organisatie: Wim van Delft
en Arie Ravensbergen
Kijk ook op Youtube en 
scan de QR code.

14 mei Wijkmiddag 
Frederiksoord en de Bloem
Op zaterdagmiddag 14 mei organiseren we in Het Centrum 
van de Immanuëlkerk een wijkmiddag voor alle leden uit 
onze wijk. Wij hebben een gevarieerd programma klaar 
staan. We beginnen gezamenlijk met een korte inleiding 
van ds. Hibma over ‘Door het oog van de naald’. Daarna een 
tafelgesprek over vragen over geloof en leven. Vervolgens 
zijn er verschillende workshops. Zo is er de mogelijkheid 
om bloemstukjes te maken, om spelletjes te spelen of 
onder leiding van juffrouw Jeanne te gaan ‘zitdansen’. 
Voor de liefhebbers van zingen gaan we verzoeknummers 
zingen uit de liederenbundel. Voor de jongeren is er een 
speciaal programma met onder andere een speurtocht.
We sluiten de middag af in de hal, waar gelegenheid is 
elkaar te ontmoeten. Arie Ravensbergen sluit de middag 
af. We hopen ook op een eerste kennismaking met de 
nieuwe dominee voor onze wijk. Alle leden hebben 
thuis een uitnodiging ontvangen. Wij hopen velen van 
u op zaterdagmiddag 14 mei in het Centrum te mogen 
ontmoeten. We starten om 14.00 uur en de middag duurt 
tot 17.00 uur. Welkom, de Wijkraad.
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Het redactieteam van Licht is alweer druk met 
de voorbereidingen van het startnummer. Voor 
het nieuwe kerkelijk seizoen 2022-2023 komt er 
weer een apart Bewaarnummer. Hierin worden 
onder andere vermeld de gegevens van koren, 
jeugd- en seniorenactiviteiten en Alpha- cursus-
sen. De geledingen die in het vorige nummer 
hebben gestaan, worden benaderd door de re-
dactie. Heeft uw club, koor of andere kerkelijke 
organisatie of activiteit niet in het Bewaarnum-
mer van vorig jaar gestaan en 
wilt u dit graag? Stuur dan 
een e-mail naar de redactie 
van Licht: redactielicht@live.
nl. Vermeld gegevens zoals: 
contactpersoon, e-mailadres, 
telefoonnummer, startdatum 
en locatie. Graag zo spoedig 
mogelijk, de deadline is 1 
juni.

Bewaarnummer Licht met 
belangrijke informatie over 
alle kerkelijke activiteiten

Licht
M A G A Z I N E

Jaargang 13        •         September 2021

Activiteitenoverzicht
2021 - 2022

Zomermarkt op 18 juni 2022
Eindelijk kan het weer. De Zomermarkt voor het 
jeugdproject.

Doel: Yad Lámi, werken aan een jeugdcentrum in 
Israël dat opvang biedt aan kinderen voor therapie en 
traumaverwerking.
Wanneer: 18 juni 2022 tussen 09.00 en 14.00 uur 
(noteer alvast in agenda).
Waar: Schoolplein en omgeving Wilhelminaschool, 
Burgemeester Koomansplein.
Wat: Een gezellige markt met voor ieder wat wils.

Een bloemen- en plantenkraam, koffiecorner, 
eetkraam, speelgoed, tweedehandskinderkleding, 
fruit, taartenbakwedstrijd (wie bakt de lekkerste taart 
van Rijnsburg?), ludieke acties van onze dominees en 
een fotoshoot met brandweer, politie of prinsessen. 
De brandweer en politie zijn met hun voertuig 
aanwezig.

Goederen inleveren bij de oude bakkerij Jonker aan 
de Tramstraat
20 mei en 8 juni  van 18.30 uur tot 20.30 uur
21 mei en 11 juni van 11.00 uur tot 13.00 uur
Taarten inleveren bij de Wilhelminaschool op 17 juni 
tussen 16.00 uur tot 18.00 uur.
 
Wij zoeken:
• medewerkers voor een halve of een hele dag
• taartenbakkers   

Voor meer informatie: Volg ons in het juninummer van 
Licht, in Contact, op de website en via de afkondigingen 
in de kerk of via de e-mail van Frits van Tol: 
frvtol@hotmail.com.

Toegelicht

15



Johanna Elisabeth van der Sleet-Zuiderduin
Johanna Elisabeth van der Sleet-Zuiderduin, Elly, is uit de tijd 
gekomen in de eeuwigheid bij God. Mevrouw Van der Sleet 
(en haar man) zijn hun hele leven geïnspireerd door het 
gedachtengoed van de Nederlands Gereformeerde Theo-
loog: Kohlbrugge. Kohlbrugge stelde dat de mens in zichzelf 
onheilig blijft (een niets) maar te-
gelijkertijd geheel geheiligd is in 
Christus. De genade van God stond 
op deze manier voor Elly haar hele 
leven centraal. Ze is, op 21 maart 
2022, onder God Zijn rijke zegen 
thuisgekomen in de volle overtui-
ging dat de genade van God ge-
noeg is voor haar. Ze mocht 85 jaar 
oud worden. De afscheidsdienst in 
de Grote Kerk, met aansluitend de ter aarde bestelling op 
de begraafplaats van de Grote Kerk, vond plaats op vrijdag 
25 maart. 

ds. Arnold Vroomans

Dirk Klok
Op 22 maart 2022 is, op de leeftijd van 89 jaar, Dirk Klok 
overleden. Op 29 maart hebben wij afscheid genomen van 
hem in de aula van Duinrust, samen met zijn vrouw, hun vijf 
kinderen en hun gezinnen inclusief klein- en achterkleinkin-
deren. Een heel persoonlijke dienst vol verhalen, foto’s en 
muziek over heel zijn leven. Gebo-
ren in Katwijk ging Dirk eerst de zee 
op, waar hij 20 jaar heeft gevist. 
Toen rugklachten dit onmogelijk 
maakten moest hij het over een 
andere boeg gooien. Hij werd con-
ciërge op een middelbare school. 
Eenmaal met pensioen gingen zijn 
vrouw en hij naar Friesland, waar 

ze een boerderijtje hadden ge-
kocht om dieren te kunnen verzorgen: weer over 

een andere boeg. En tenslotte toen ook dat 
niet meer ging, gingen ze in een apparte-

ment wonen aan de Johannes Vermeer-
singel. Alles wat verzameld was in het le-
ven moest hier een plaatsje krijgen: van 

scheepstelegraaf tot en met een poppenhuis, het is net een 
museum. In de dienst voorafgaand aan de begrafenis heb-
ben we gelezen over de wonderbare visvangst. Jezus geeft 
in dat verhaal de opdracht om het eens over een andere 
boeg te proberen. Het paste bij het leven van Dirk Klok. Alle 
hoogte- en dieptepunten door is hij blijven bidden. Op zijn 
sterfbed hebben we met elkaar gebeden en de zegen van 
de Allerhoogste gedeeld. Het was een kostbaar moment, 
Hij pakte als het ware de zegen met beide handen beet en 
kwam thuis bij zijn hemelse Vader, zijn Abba. Sterkte bidden 
wij zijn vrouw toe, samen met de familie.

ds. Piet Rozeboom

Cornelis Schaap
Op 25 maart 2022 is Cornelis (Kees) Schaap overleden op de 
leeftijd van 63 jaar. Al een geruime tijd was hij ernstig ziek. 
Kees was een hele bijzondere man. Hij stond voor iedereen 
klaar, maar als je iets deed waar hij het niet mee eens was, 
dan kreeg je dat ook direct te horen. Voor Kees was dat niet 
‘lelijk doen’, maar eerlijk zijn. Op de vraag aan zijn kleinzoon 
hoe Kees was, klonk het meest heldere antwoord: de beste. 
Twee jaar geleden, na een ziekbed 
van 21 jaar, verloor Kees zijn ge-
liefde vrouw Hennie. Het verlies 
van zijn vrouw nam voor hem ook 
wel iets van de glans van het leven 
af. Geloof was voor Kees een vaste 
basis. Op sommige momenten was 
hij daar meer mee bezig dan op an-
dere momenten. In de laatste fase 
van zijn leven gaf hij aan totaal niet 
te vrezen voor de dood: hij wist zich welkom bij zijn hemelse 
Vader. Gezegend is Kees heengegaan. De dienst waarin er 
afscheid van hem is genomen vond plaats op woensdag 30 
maart in de aula van Duinrust. Jesaja 41:10 stond hierbij cen-
traal: ‘Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je.’

ds. Arnold Vroomans

In memoriam
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Maartje van der Boon-Heemskerk
Maartje van der Boon-Heemskerk was een van de zes kin-
deren uit het gezin Heemskerk. Toen zij van school kwam zei 
haar vader tegen haar, dat ze maar voor haar moeder moest 
zorgen, die toen al ziek was. Dat heeft ze met veel toewij-
ding gedaan. Zij trouwde met Gerard van der Boon en samen 
gingen ze bij haar ouders inwonen. 
Nadat beide ouders waren overle-
den zijn zij in de Oranjelaan gaan 
wonen. Daar heeft ze tot decem-
ber vorig jaar gewoond. Zij is vijf-
entwintig jaar vrijwilliger geweest 
bij het dienstencentrum van de 
Vlietstede. Haar kinderwens werd 
helaas niet vervuld, maar haar 
nicht Pieta was als een dochter 
voor haar. Zij heeft haar in de twaalf jaar dat ze weduwe was 
dan ook trouw bezocht en verzorgd. Het gehoor van Maartje 
ging steeds verder achteruit en ze vond het niet echt nodig 
om een gehoorapparaat aan te schaffen. Dat maakte een 
gesprek met haar niet eenvoudig. In december 2021 is zij 
opgenomen in de Vlietstede. Over haar vertrouwen op Jezus 
was ze duidelijk: ‘zonder dat had ik het niet gered’ zei ze. 
Verder sprak zij er niet veel over.  Ze was meer van het doen, 
bijvoorbeeld door te breien voor het goede doel. Ook heeft 
ze veel boeken gelezen. De laatste dagen was Maartje erg 
onrustig, maar toen Pieta zaterdagavond voor haar sterven 
voorstelde om Psalm 23 te lezen, sprak zij de Psalm zelf uit 
haar hoofd hardop uit. Zondagmorgen 27 maart 2022 is zij, 
op de leeftijd van 95 jaar, haar Goede Herder gevolgd naar 
het eeuwige thuis.

pastor Arie Ravensbergen

Tonia Homborg-Borsboom
Op 1 april 2022 heeft de Heer tot zich geroepen Tonia Hom-
borg-Borsboom. Tonia heeft een veelbewogen leven gehad 
wat niet altijd eenvoudig was. Tonia heeft vijf kinderen mo-
gen krijgen tijdens het huwelijk met haar man Henk: Ria, 
Henk, Kees, Johan en Sandra. Twee jaar geleden is haar zoon 
Johan overleden. Dat heeft Tonia veel verdriet 
gedaan. Het moederschap was voor 

Tonia niet eenvoudig. Ze vond het een grote uitdaging om 
zo een groot gezin ‘draaiende’ te houden. Ze wilde altijd 
een hele lieve moeder voor hen zijn. Na het overlijden van 
haar man Henk raakte het leven voor haar veel glans kwijt. 
Ze was voor hem een vaste steun en toeverlaat. Een paar 
maanden geleden ging haar gezondheid hard achteruit. Ze 
kon niet meer goed voor zichzelf zorgen. Haar oudste doch-
ter Ria heeft toen veel van de zorg 
op zich genomen. Uiteindelijk werd 
ze opgenomen in Topaz Overduin. 
Elke dag luisterde ze daar samen 
met haar dochter naar geestelijke 
muziek via you-tube. De uitzen-
dingen van de EO waren daarbij 
favoriet. Met name de liederen 
van Marcel en Lidia Zimmer brach-
ten haar veel rust. Voor haar kin-
deren blijft hun moeder een deel 
van hun leven. ‘Zij was en blijft 
voor mij een zegen, waarvan het 
spoor steeds verder gaat’: Zo schrijft haar dochter Ria. Tij-
dens de afscheidsdienst stond Psalm 139 centraal: God kent 
ons diepste binnenste. Tonia laat kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen na. De plechtige dienst vond plaats in 
het centrum van de Laatste Eer op donderdag 7 april. Tonia 
mocht 85 jaar oud worden. De Heer heeft haar thuisgehaald.

ds. Arnold Vroomans 

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe.
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Zondag 8 mei
Geen studiedienst, maar een gewone middagdienst

Zondag 15 mei
Geen studiedienst in verband met een Stilleven dienst

Zondag 22 mei
Thema: Amos 9

Zondag 29 mei
Geen studiedienst in verband met de viering van het
Heilig Avondmaal

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

Thema’s Studiediensten

Vrijdag 6 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. L.A. den Butter - Weeksluiting

Zondag 8 mei
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. J.P. Stam, Katwijk aan den Rijn
De Voorhof
09.30 uur ds. Z. de Graaf, Katwijk aan de Rijn en 
 Corine de Ruiter
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. P. Rozeboom
10.30 uur ds. P. Rozeboom
17.00 uur dhr. Eugène Poppe, Renswoude en 
 Karin Nijgh - m.m.v. Jack van Leeuwen

Vrijdag 13 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 15 mei
Grote Kerk
09.30 uur ds. I. de Graaf, Valkenburg
17.00 uur ds. A.B. Vroomans - Stilleven dienst
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. van der Ende - Connect dienst
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. A.B. Vroomans
10.30 uur ds. A.B. Vroomans
15.00 uur ds. P. Rozeboom - SIEN dienst

Kerkdiensten

Vrijdag 20 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 22 mei
Grote Kerk
09.30 uur ds. P. Rozeboom - 
 Openbare geloofsbelijdenis
17.00 uur ds. J. Maasland, Den Haag
De Voorhof
09.30 uur ds. L. Hoftijzer, Rijswijk en Philip Smaling
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. P.J. van der Ende
10.30 uur ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
17.00 uur dhr. A. Ravensbergen en 
 Jaap Varkevisser
 m.m.v. Arjen van Putten

Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag
Immanuëlkerk
09.30 uur ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort

Vrijdag 27 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

Zondag 29 mei - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende
17.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen
De Voorhof
09.30 uur ds. W. Nijsse, Hilversum en
 Jacoline van der Vijver

O

Doopzondagen

Doopouders kunnen contact opnemen met het Kerke-
lijk Bureau of de predikant die in de dienst voorgaat. 
De volgende doopdiensten zijn op:

Zondag 22 mei in Immanuëlkerk
Voorganger: ds. P.J. van der Ende

Zondag 19 juni in de Grote Kerk
Voorganger: ds. A.B. Vroomans

Zondag 10 juli in De Voorhof
Voorganger: ds. P. Rozeboom

Zondag 7 augustus in Immanuëlkerk
Voorganger: ds. A.B. Vroomans

O

B

O

O

S

B
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Zondag 8 mei
Thema: Het is tijd om op te bouwen: welkom in de 
kerk! Jij en je portemonnee

Zondag 15 mei
Geen boeketdienst in verband met een SIEN-dienst

Zondag 22 mei
Thema: Hemelvaart

Zondag 29 mei
Thema: Bidden en (ver)wachten

Thema’s Boeketdiensten

Colofon

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

Redactie: 
Marja Verhave (hoofdredacteur), Gerard Verheij, 
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: Rémon 
Post, Leontine van Dijk, Wilco en José Korts, Frits van 
Tol, ds. Piet Rozeboom, Gert en Rieneke van der Pol, 
Jochem Vliegenthart en ds. Arnold Vroomans.

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.

B

S O
B

Studiedienst Ontmoetingsdienst

Boeketdienst

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 Esther van Rijn
 m.m.v. Gerben van Delft

Vrijdag 3 juni
De Vlietstede
19.00 uur ds. A.B. Vroomans - Weeksluiting

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

en hen in liefde bijeenhouden

opdat ze tot de volle rijkdom

van allesomvattend inzicht komen

tot de kennis van Gods mysterie:

Christus
in wie alle schatten van wijsheid

en kennis verborgen liggen

Kolosenzen 2: 2-3
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