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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:  Jonneke Steenvoorden-van Tol, 
Tel. 06-28 76 23 63. 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
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

Ruben Verheij werkt voor Hungry For Life:

‘Het was mooi om de ontwikkelingen te 
zien sinds mijn laatste bezoeken.’

Het is zaterdagavond 18.00 uur in Nederland, in Cana-
da is het 9.00 uur in de ochtend. Ruben Verheij heeft 
nog last van een jetlag en is al even wakker. Een dag 
geleden is hij weer aangekomen in Chilliwack, Canada, 
vanuit de Dominicaanse Republiek: een van de landen 
waar hij projecten begeleidt. Sinds september 2022 
woont en werkt Ruben in Canada voor de organisatie 
Hungry For Life. Hij heeft voor zijn vertrek al heel wat 
verteld over zijn plannen in bijeenkomsten en tijdens 
kerkdiensten. Maar hoe is het eigenlijk zo gekomen? 
En hoe gaat het nu met hem?
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‘In 2016 ging ik de eerste keer mee met World Servants van-
uit Rijnsburg naar Guatemala.’ vertelt Ruben. Martin van der 
Vijver, inmiddels een goede vriend van Ruben, tipte tijdens 
de huiscatechisatie in Huize Verheij zijn moeder dat zoiets 
wel eens wat voor Ruben zou kunnen zijn. Hij zag het zelf 
eerst niet zo zitten. Totdat hij een filmpje over het project 
zag en zijn interesse toch werd aangewakkerd. ‘Het reizen, 
het helpen van mensen in een ander land … ik vond het zo 
gaaf. Hierna is de bal gaan rollen. Na het behalen van mijn 
vwo-diploma heb ik gekozen voor de opleiding Internatio-
nale Ontwikkelingsstudies in Wageningen.’ 

In 2018 ging hij nog eens op pad met World Servants, dit 
keer naar Myanmar. ‘Ik miste in Wageningen bij mijn stu-
die het christelijk perspectief, daardoor ben ik op zoek ge-
gaan naar een stage die me meer zou kunnen leren over de 
christelijke kant van ontwikkelingssamenwerking. Om zo de 
combinatie van mijn studie te maken met het geloof. Om 
te ontdekken hoe ik christenen wereldwijd zou kunnen die-
nen, omdat ik het juist heel bijzonder vond hoe dit met el-
kaar verbonden was tijdens de reizen met World Servants.’ 

Ruben schreef verschillende organisaties in Nederland aan 
maar kreeg weinig respons. Op de 80e verjaardag van zijn 
opa en oma raakt hij, op aanraden van zijn moeder, in ge-
sprek met neef Peter den Haan die in Canada woont. En zo 
komt hij in contact met Hungry For Life.

Een uit de hand gelopen stage 
‘Het voelde voor mij, toen ik bij Hungry For Life binnenliep, 
meteen alsof ik bij familie kwam. Er werken ongeveer 25 
mensen en het is een fijn en hecht team. Het was wel heel 
bemoedigend en gaaf dat ze me na mijn stage vroegen of ik 
hier wilde komen werken.’ Er kwamen vervolgens veel mo-
menten voorbij waarin Ruben merkt dat God hem wil zeg-
gen: ‘Misschien moet je dit maar eens gaan doen.’ Bijvoor-
beeld de eerste kerkdienst, weer thuis na zijn stage, preekte 
ds. Van der Ende uit Ezechiël waarin hij zei: ‘Met God is alles 
mogelijk en soms betekent dat, dat we op pad moeten gaan 
en alles achter moeten laten.’  

Supportteam
Ruben werkt bij Hungry For Life volgens een zogenaamd 
‘supportteam-model’. Alle fondsen die de organisatie ont-
vangt voor projecten worden doorgestuurd naar de part-
ners in de ontwikkelingslanden. Er is geen geld gereserveerd 
voor medewerkers of andere overheadkosten. Dat maakt 
dat je als werknemer je eigen supportteam op moet bou-
wen. ‘Dit heb ik via onze kerk kunnen doen. Ik ben ontzet-
tend dankbaar op welke manier dat gaat. Het is ongelofelijk 
hoe vrijgevig de gemeente is.’ 

Basement suite met logeerplekken 
Tijdens zijn stage verbleef Ruben bij een gastfamilie, het 
gezin van een collega, met een varkensboerderij. Daar kon 
hij bij zijn terugkomst in september weer logeren en van-
uit daar is hij rustig op zoek gegaan naar een eigen plek. 
In eerste instantie was hij erg veel onderweg, maar sinds 
kort heeft hij een ‘basement suite’ gevonden, voorzien van 
alles wat hij nodig heeft in een woning. Nu kan hij mensen 
uitnodigen en dat komt mooi uit want eind april komen zijn 
ouders, samen met zijn oom en tante, naar Canada. 

God aan het werk
Ruben is net teruggekomen uit de Dominicaanse Republiek, 
waar hij met een team jongeren aan het werk is geweest bij 
verschillende projecten in de New Jerusalem Community. 
‘Het was mooi om de ontwikkelingen te zien sinds mijn laat-
ste bezoeken. Er is een school gestart, de kerk groeit en er 
is een nieuw waterfiltersysteem aangelegd dat zorgt voor 
schoon drinkwater. Ik ben dankbaar dat ik mijn werk als 
projectmanager hier kan uitvoeren door deze projecten te 
faciliteren. Het is zo gaaf om te zien dat wanneer we daar 

met een team zijn er een soort kookpan ontstaat waar alles 
samenkomt. Er ontwikkelt zich dan een prachtig speelveld 
tussen praktische en geestelijke ontwikkeling. Dan komen 
alle delen van het lichaam van Jezus samen. Dan merk je dat 
God allang aan het werk is in zo’n gemeenschap.’ 

Geraakt hart
Als je rondloopt in een gemeenschap maak je ook schrijnen-
de dingen mee. Er is veel fysieke armoede. In Malawi eten 
veel mensen alleen rijst en drinken cola. Rijst om de maag 
mee te vullen en cola voor wat suikers. Ze weten vaak niet 
dat ze groente en dergelijke moeten eten zodat ze betere 
voedingsstoffen binnenkrijgen. Als ze het al kunnen betalen. 
Of mensen die kampen met zware ontstekingen, infecties of 
ziektes hebben, omdat ze geen toegang hebben tot schoon 
drinkwater of gezondheidszorg. Dat speelt ook in de Domini-
caanse Republiek. Dat zijn de basisbeginselen om armoede 
te bestrijden. ‘De ongelijkheid is lastig om mee om te gaan. 
Dat raakt mijn hart. Je loopt aan tegen de complexiteit van 
dingen en problemen, dat maakt soms moedeloos. Je moet 
veel lagen door totdat je tot de kern komt en dan kunnen er 
pas veranderingen plaatsvinden. De kleine stappen waar ik 
getuige van mag zijn bemoedigen me.’ 

In februari vertrekt Ruben naar Malawi en Ethiopië. ‘Het is 
mooi dat ik onderweg een tussenstop kan maken in Neder-
land en even thuis kan zijn.’ Wanneer hij in Rijnsburg is zal 
er een informatieavond zijn. Meer informatie volgt nog via 
Contact en de website.

Uitgelicht

‘Met God is alles mogelijk en soms betekent dat dat we op pad moeten gaan 
en alles achter moeten laten.’ 
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Gemeente Actueel

In veel kerken, ook bij ons, zie je twee manieren waarop de lijdenstijd gemarkeerd wordt. Aan de ene 
kant is er de traditie van zeven lijdenszondagen, aan de andere kant die van de veertigdagentijd (met zes 
lijdenszondagen). Wat is de achtergrond van dat meerstromenland?

De traditie van de veertigdagentijd is de meest klassieke vorm van voorbereiding op Pasen. In 325 na Christus werd tijdens de 
synode vastgesteld dat er voorafgaande aan Pasen veertig dagen gevast diende te worden. Pas tijdens de Reformatie, door 
Calvijn, werd er voorafgaande aan Aswoensdag (dan begint de formele lijdenstijd binnen de traditie van de veertigdagentijd) een 
extra zondag toegevoegd. Calvijn moest niets hebben van de carnavaleske uitspattingen voorafgaande aan de veertigdagentijd 
en liet hierom de lijdenstijd een zondag eerder beginnen. Bij protestanten lag de nadruk op de zondagen en vrijwel niet op de 
lijdenstijd als geheel. Zo speelde het vasten aan protestantse zijde vrijwel geen rol. 

Bij protestanten lag het accent tijdens de diensten op het lijden van Christus. Wonderlijk genoeg werden deze zondagen dan 
vaak ingekleurd naar voorbeeld van de kruiswegstaties die in de oudere traditie op Goede Vrijdag een centrale rol spelen. Het 
geval wil dat de afgelopen 70 jaar aan protestantse zijde de traditie van de veertigdagentijd sterker geworden is. De oorzaken 
ervoor zijn velen: de opkomst van de oecumene, een minder smalle focus op uitsluitend het lijden van Christus, meer aandacht 
voor het vasten en meer gevoel voor de traditie van 1700 jaar oud om er een paar te noemen.  Ook de Protestantse Kerk 
Nederland (PKN) zelf spreekt in haar communicatie over veertigdagentijd en niet over lijdenstijd. Ondertussen ben ik zelf in 
alle gemeentes waarin ik heb mogen dienen geconfronteerd met een dubbele traditie: zowel die van de lijdenszondagen als 
die van de veertigdagentijd. 

Zeven of Zes? 
Lijdenszondagen of veertigdagentijd?
ds. Arnold Vroomans

Voor beide tradities valt veel te zeggen. Uiteindelijk ben je geen beter (of slechtere) christen door 
drie dagen meer of minder lijdenstijd te kennen. Waar het om gaat is hoe wij omgaan met het 
verlossend werk in het lijden, sterven en opstaan in Christus. Zijn wij er dankbaar voor? Beseffen 
wij wat het voor ons persoonlijk leven betekent? 
In beide tradities klinkt het verlossend woord op 
Paasochtend: het graf is leeg. De Heer is waarlijk 
opgestaan. 
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Bijbelse recepten

Op 7 maart vieren de Joden wereldwijd Poerim. In de synagoge 
wordt dan het bijbelboek Esther voorgelezen: over Haman, de 
raadgever van koning Xerxes van Perzië, die alle Joden in het rijk 
wilde vernietigen. Dankzij koningin Esther en haar oom Mordechai 
werd dit plan verijdeld. Tijdens het voorlezen maken kinderen in de 
synagoge een oorverdovend lawaai zodat de naam van de jodenhater 
Haman wordt overstemd. Een traditioneel -maar bewerkelijk- koekje 
zijn de Hamansoren. 

Daarom een eenvoudiger recept: Marokkaanse boterkoekjes met noten. Deze 
worden in Marokko met Poerim gegeten. Het recept laat zien hoe internationaal 
de Joodse keuken is. Maar ook dat jodenhaat nog steeds overal is. Pas wanneer 
er geen jodenhaat meer is zo zegt de Joodse traditie, is er eeuwige vreugde 
mogelijk.

Marokkaanse boterkoekjes
ds. Lydia Veerman-van Dijk

Bereiding:
Doe 250 gram zachte boter in een kom en klop met de mixer 5-7 
minuten romig. Voeg 250 gram suiker toe en klop nog 4-5 minuten 
door. Roer er 375 gram bloem en 45 gram fijngemalen walnoten of 
amandelen met de hand door, totdat een zacht deeg is ontstaan. Is 
het deeg te zacht, leg het dan 30 minuten in de koelkast. Verwarm 
de oven voor op 150 graden Celsius. Bestrooi enkele bakplaten (niet 
invetten) én je handen met bloem en rol stukjes deeg tot balletjes 
met de grootte van een walnoot. Leg ze ongeveer 2,5 centimeter 
uit elkaar en druk een paar stukjes grof gehakte walnoten in elk 
balletje. Bak de koekjes in 20-30 minuten gaar. Bak ze niet te lang, ze 
moeten roomwit blijven.

(Recept en foto zijn afkomstig uit ‘Joods kookboek’ 
van Elizabeth Wolf Cohen)

Ingredienten voor ongeveer 30 koekjes

- 250 gram boter

- 250 gram suiker

- 375 gram bloem

- 45 gram amandelen of walnoten
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Wijkteam De Bloem

Afgelopen december werd nieuwbouwwijk De Bloem opgeluisterd door een gezellig samenzijn met lichtjes, 
warme chocolademelk en kerstliederen: ‘Carols in De Klok’. Het jongste initiatief van wijkteam De Bloem. 
Een klein clubje mensen dat oog heeft voor de bewoners van deze wijk. Graag vertellen we wat meer over 
onszelf. Wie zijn we? Waar houden we ons mee bezig? En wat drijft ons?

Wijkteam De Bloem: 
Werken aan verbondenheid

Ons verhaal begint al rond 2015, als de eerste delen van De 
Bloem zijn opgeleverd. Wanneer Nelleke Snijder ontdekt dat 
er vanuit haar kerk geen ouderling is die daar het pastoraat 
op zich neemt, biedt zij aan om zelf als contactpersoon in 
de wijk aanwezig te zijn. Dit doet zij een aantal jaar met 
veel liefde en zorg. Ook na de fusie tot de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg, waarbij de wijk ‘Frederiksoord & De 
Bloem’ ontstaat, blijft ze bij de bewoners betrokken.

Dan verschijnt in 2020 Peter van Rossum op het toneel. Hij 
studeert theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) 
en gaat voor zijn afstudeerscriptie onderzoek doen naar de 
spirituele behoeften van ‘millennials’ in De Bloem. Wanneer 
hij in contact komt met Nelleke, begint het balletje te rollen. 
Zijn onderzoek valt samen met zorgen in de wijkraad over 
het gebrek aan contact met de Bloembewoners. Een aantal 
mensen steekt de koppen bij elkaar en er wordt besloten 
een speciaal wijkteam op te richten. De kern van het team 
wordt gevormd door Nelleke en Peter, Hans van de Zand als 
pastoraal bezoeker en Sander Kranendonk als ouderling. Zij 
stellen zich ten doel om vanuit hun geloof beschikbaar te 
zijn voor alle verschillende bewoners van De Bloem. 

Inmiddels zijn we een kleine drie jaar verder. Peter en Hans 
hebben afscheid genomen van het team, en dominee Joren 
IJzerman is juist aangehaakt. Er is veel geleerd. Zo blijkt het 
leggen van contact nog best een lastige opgave. Uiteraard 
heeft de coronapandemie het niet makkelijk gemaakt. Maar 
daarnaast speelt ook het feit dat het nog een erg anonieme 

wijk is. De bewoners – een bont gezelschap van starters, 
jonge gezinnen en senioren – leven vaak langs elkaar heen. 
De laatste tijd proberen we in het bijzonder op dat gebied 
iets te betekenen.

Naast het reguliere bezoekwerk zoeken we daarom steeds 
naar manieren om samen met de bewoners mee te 
bouwen aan de onderlinge betrokkenheid. Hiervoor zijn al 
verschillende initiatieven ontplooid. Zo is Nelleke samen 
met onze tijdelijke predikant Hibma begonnen met gezellige 
koffiemiddagen voor senioren in de Calla, die nu samen 
met ds. IJzerman worden voortgezet. En recent was er dus 
‘Carols in De Klok’, een ontmoeting voor heel de wijk, die ho-
pelijk komende lente al een vervolg gaat krijgen. In deze lijn 
hopen we nog meer ideeën te ontwikkelen die een bijdrage 
leveren aan de verbondenheid.

Alle hulp is daarbij welkom. We zijn blij dat een aantal 
bewoners meedenkt en helpt bij het organiseren van 
concrete activiteiten. Dat mogen er natuurlijk altijd meer 
worden. Ook zijn we dankbaar voor de bewoners die 
op eigen initiatief omkijken naar hun wijkgenoten. Ben 
jij ook zo iemand? Schroom dan niet om ons in te seinen 
wanneer je iemand weet die behoefte heeft aan wat extra 
(geestelijke) ondersteuning. Ten slotte kunnen we ook 
structurele versterking van ons team gebruiken. Is dit iets 
voor jou? Neem dan eens contact op met ds. IJzerman. Met 
elkaar willen we graag Gods liefde in De Bloem verspreiden. 
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Lievelingslied

Lievelingslied: Psalm 136
In Lievelingslied vertellen kerkleden waarom dat ene lied hen 
zo raakt. Dit keer is dat Carolien van Egmond-Seijbel, ze maakt 
deel uit van de commissie Zingend Geloven. 

Carolien van Egmond-Seijbel is een Zeeuws meisje (nee…niet zuunig), 
geboren en opgegroeid in het mooie Zierikzee. Gehuwd met Bert en zij 
hebben twee zoons, Robert en Edward, die getrouwd is met Eline. Ze werkt 
nu alweer 21 jaar als medewerker service & informatie bij bibliotheek 
Katwijk. De meeste uren hier in De Burgt. Carolien: ’Het contact met de 
klanten, het adviseren en de collectie op orde houden maken het voor 
mij afwisselend. Ik ga nog steeds iedere dag met plezier naar mijn werk. 
Uiteraard is een van mijn hobby’s lezen.’ Wandelen doet ze ook graag. 
Met oppashond Sjors maakt ze iedere week vele kilometers. En samen 
met Bert vindt ze het heerlijk om er op uit trekken. 

Carolien woont inmiddels alweer 37 jaar met enorm veel plezier in 
Rijnsburg. Zij is bekend van haar werk voor de Oranje Vereniging (OV), 
was daar jaren aan verbonden. Ook nu nog organiseert en presenteert 
ze samen met organist Dick Durieux jaarlijks de OV-Feestweek 
Zomeravondzang. Carolien: ‘Ieder jaar fantastisch om te doen, een volle 
kerk, musici en prachtige liederen. Een groot feest!’

Sinds 6 jaar maakt ze samen met Carolien den Haan, Marianne van den 
Bosch, Sjaak Glasbergen, Frank Borsboom en Wobbe Westra deel uit 
van de commissie Zingend Geloven. De commissie vult in grote lijnen de 
diensten in. Zij bepalen het thema en zoeken samen met organist, koren 
en/of musici, de liederen uit. De dienstdoende predikant vult de rest van 
de dienst in zoals schriftlezing en overdenking.

Carolien: ’Het contact met de predikanten, kosters en organisten is goed. 
We krijgen alle medewerking en we weten elkaar als het nodig is te 
vinden. We weten dat ons publiek van de bekende liederen houdt en we 
zingen voornamelijk uit de bundels van Johannes de Heer, Liedboek en 
de Uitbreidingsbundel. Maar ook een bekend Opwekkingslied zingen we 
graag. In het nieuwe jaar zetten we deze lijn door.’ 

Carolien heeft vele lievelingsliederen. Favoriet bij haar zijn de Engelse 
hymnes. Met orgel, cornet en pauken pak je haar helemaal in! Carolien: 
‘Psalm 136 gezongen op de Engelse melodie ‘Looft den Heer want Hij is 
goed, halleluja!’ zegt voor mij alles. Een lofpsalm waarin Zijn grote daden 
worden geprezen. Door te mogen zingen ben jezelf betrokken bij de 
dienst en in een lied druk je je geloof uit, of … meer je gevoel. Je vreugde, 
verdriet, je twijfel, je dank, je angst of je hoop. Heerlijk om dat zeker in 
deze diensten met elkaar te mogen delen.’

De eerstvolgende Zingend Gelovendienst is op zondagmiddag 26 februari 
om 17.00 uur in de Grote Kerk. Namens de commissie … WELKOM!
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Het Licht op ...

Het woord ‘mediteren’ komt van het Latijnse ‘meditari’ dat nadenken, overdenken, betekent. Het is een 
term die niet alleen religieus werd gebruikt, zo noemde bijvoorbeeld de filosoof Descartes zijn boekjes ook 
‘meditaties’: diepere doordenkingen.

Mediteren heeft oude papieren. Zo lezen we dat in Psalm 1 
die mens gelukkig is die zijn vreugde vindt in de wet van de 
HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht (NBG: de wet 
overpeinst). En Psalm 119:97 zingt: Hoe lief heb ik uw wet, 
heel de dag is hij in mijn gedachten. 

Voor mediteren moet je tijd en ruimte maken. Dat is niet 
zo gek, want als je ergens eens goed over na wilt denken, is 
het fijn als je even geen andere dingen aan je hoofd hebt. 
In het Marcusevangelie – toch vooral het Evangelie waar 
een flinke drive in zit met alle keren dat er staat ‘meteen 
daarna’ (NBG: terstond) – lezen we dat Jezus zijn leerlingen 
aanspoort rust te nemen op een eenzame plaats waar ze 
alleen zijn (Marcus 7:31) en ook Hijzelf trekt zich geregeld 
terug om te bidden. 

In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er in de kerk 
verschillende meditatietechnieken en -rituelen ontstaan. 
Als gevolg van de Reformatie is veel daarvan bij het grofvuil 
gezet, al is het principe niet overboord gezet. In mijn jonge 
jaren maakte ik kennis met het fenomeen ‘stille tijd’: je 
terugtrekken op een stille plek om Gods woord te doordenken en te bidden. Later ontdekte ik andere en nieuwe vormen van 
meditatie voor zowel persoonlijk als groepsgebruik. Een van die vormen is Lectio Divina (letterlijk: goddelijke lezing), die mij 
zelf helpt bij mediterend Bijbellezen. Deze manier van Bijbellezen heeft al wat oudere papieren en werd, en wordt, ook in 
kloosters beoefend. Het is een manier van Bijbellezen waarin je niet allereerst meer kennis opdoet, maar het is gericht op de 
ontmoeting die daarin plaatsvindt en op verandering. Het wordt wel samengevat in ‘langzaam, liefdevol en luisterend leren 
lezen’. 

De kern bestaat uit vier stappen, vier elementen*:
• Lectio (lezen): aandachtig lezen van een (korte) Bijbeltekst. 

Hardop uitspreken is onwennig maar biedt extra waarde. Het gaat erom dat je contact krijgt met de tekst. Het woord of 
zinsdeel dat je aanspreekt deel je (in een groep) of probeer je beter te begrijpen. 

• Meditatio (overdenken): je laat de tekst persoonlijk tot je spreken.
Wat doet het met mij, wat betekent het voor mijn dagelijks leven, welke gedachten en gevoelens worden opgeroepen? Vaak 
lees je de tekst nu nog een keer; valt er iets anders op?

• Oratio (bidden): het overdenken gaat over in een dialoog. 
De tekst wordt een gebed. Je geeft een reactie op wat God door deze tekst tot je zegt.

• Contemplatio (aanschouwen): voorbij de woorden kom je tot rust in Gods genadige aanwezigheid. 
Wat je gelezen en gebeden hebt mag leiden tot verwondering en ontdekken dat Gods Geest voor je ziel zorgt; je mag rusten 
in zijn liefde. Deze vorm van (luisterend) Bijbellezen geeft een verdiepend begrijpen van de tekst én maakt alert op de stem 
van Gods Geest. Dat betekent ook dat het wel eens een weerbarstig proces kan zijn, want Gods woorden kunnen schuren 
met het dagelijks bestaan. 

Wil je hier meer over weten, neem contact met mij op. Er zijn plannen om met een cursus ‘Luisterend Bidden’ te starten.

* zoals uiteengezet door Jos Douma in ‘Luisterend Bidden’

Het Licht op ... meditatie – Lectio Divina
ds. Pieter van der Ende
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In de toelichting (zie het eerste plaatje) op het nieuwe beleidsplan werd 
aangegeven dat in alles Christus centraal staat. We zijn een gemeente, die een 
gemeenschap wil zijn, op zoek naar Gods wil. Bezield door het geloof, met durf 
en een wil om te vernieuwen. We beperken ons tot een paar dingen, maar doen 
die wel goed. We scheppen ruimte voor iedereen en richten de blik naar buiten. 
Uit die laatste twee kenmerken komen de drie kernpunten: we gaan ervoor om 
open, actief en hoopvol te zijn. Daarin heeft elk lid een verantwoordelijkheid. 
Maar ook de kerkenraad, die richting geeft en dienend leidt. De taakgroepen, 
commissies en colleges, die hun plannen maken op basis van de drie kernpunten. 
De wijkteams, die hierin voorgaan in het pastorale werk.
Na een korte toelichting op de drie kernpunten (zie hieronder) zijn we met elkaar in gesprek gegaan over deze punten. Alle aanwezige 
leden hebben nagedacht over wat deze drie woorden voor hen persoonlijk betekenen en welke beleving zij erbij hebben. Dit is in 
onderlinge gesprekken gedeeld. De bijdragen zijn op papier gezet. Om een indruk te geven, lichten we er een aantal uit. 

Op donderdag 24 november 2022 werd in De Voorhof, onder 
grote belangstelling, een gemeentevergadering gehouden. 
Vooruitlopend op de besluitvorming in de Grote Kerkenraad 
werd ingegaan op Kompas 2026. Dit is het traject waarbij we als 
gemeente hebben nagedacht over hoe wij gemeente willen zijn. 
De uitkomst hiervan is vastgelegd in het Beleidsplan 2022-2026. 
Tijdens deze gemeentevergadering, kwamen ook de Plaatselijke 
Regeling en de begrotingen voor 2023 aan bod.

Beleidsplan 2022-2026

Gemeentevergadering 24 november 2022 - 
Open, actief en hoopvol

Open is:
• Luisteren
• Vooral in gesprek blijven, ruimte bieden, niet snel iets 
   gek vinden of je ergeren
• Naar buiten gericht zijn
• Iemand aanspreken vóór of na de dienst
• Iedereen heeft zijn eigen geloofsbeleving en daar is 
   ruimte voor bij mij
• Uitnodigend, zodat een niet actief lid het merkt
• Een levende gemeenschap van Christus zijn
• Een warme kerk

Actief is:
• Waar mogelijk iets oppakken om wat voor de 
   gemeente (opbouw) te doen
• Je verantwoordelijkheid nemen als lid van de gemeente
• Praktische raad uit de Bijbel toepassen en oefenen
• Iemand uitnodigen voor een kerkdienst
• Taken met plezier uitoefenen
• Verdieping en geloof omzetten in daden
• Oog voor de nood om mij heen
• Delen en een voorbeeld zijn
• Tijd met God

Hoopvol is:
• Laten zien wat we doen
• Vreugde, warmte, licht, aantrekkelijkheid en 
   acceptatie uitstralen
• Zo positief mogelijk nadenken over de toekomst
• Rust en eenheid

Zo mogen de drie kernpunten van ons beleidsplan; open, actief en hoopvol, de komende jaren levende begrippen zijn, die richting 
geven aan de manier waarop we gemeenschap willen zijn, betekenis geven aan ons geloof en er willen zijn voor onze omgeving. Zo 
vertellen we niet alleen het goede nieuws, maar zijn we als gemeente goed nieuws!

• Rijen sluiten
• Gemeenschap zijn
• Jongeren in hun kracht zetten 
• Gezinnen en jeugd er bij betrekken
• Gods kerk is van alle eeuwen, zijn leiding en geest blijven zoeken
• De blik richten op het Koninkrijk Gods
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Samen zingen
Diep, diep, diep als de zee

Rijmpje:
Er is niemand te jong,
niemand is te klein.
Ga toch naar Jezus
daar is het fijn.

Ben je vaak bang,
heb je soms pijn.
Bid dan tot Jezus
Hij wil bij je zijn.
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Redactie Licht
Waar ben je trots op?

Onze kerk kent veel jongeren. Maar … wie zijn zij eigenlijk, 
hoe staan zij in het geloof en wat vinden zij van de 
kerk? Om hen te leren kennen worden zij geïnterviewd 
via Whatsapp. De vragen 
zijn kort en bondig, net 
als de antwoorden. Dit 
keer appten we met Job 
de Mol, 15 jaar. Hij zit op 
het Rijnlands Lyceum in 
Oegstgeest. Na school is 
Job graag bezig met muziek 
maken en zijn activiteiten 
bij de reddingsbrigade. 

Interview

WhatsApp-gesprek 
met Job de Mol

Ik ben erg trots dat ik goed kan spelen op mijn 
gitaar.          Muziek maken is een grote hobby 
van mij. Vroeger ging ik ook naar gitaarles, 
maar nu niet meer. Bij de ontmoetingsdiensten 
in De Voorhof speel ik ook in de combo’s.

Redactie Licht
14 februari is het Valentijnsdag, de dag van 
de liefde. Wanneer voel jij Gods liefde? 

Redactie Licht
Wat zou je nog willen leren?

Redactie Licht
Wat is jouw favoriete Bijbeltekst en waarom?

Ik zou graag leren bidden. Ik vind dat op dit 
moment nog erg moeilijk. Het lijkt me fijn 
om daar beter in te worden.

Ik voel Gods liefde vaak op momenten dat ik 
hem het meest nodig heb. Bijvoorbeeld als ik 
er even doorheen zit. Het is erg fijn om dan 
zijn liefde te ervaren.

Een Bijbeltekst heb ik niet persé, maar het 
verhaal van koning David        vind ik erg mooi! 
Ik vind het gaaf dat hij helemaal niet uit een 
koninklijke familie kwam maar een gewone 
herder was.                    Met alle psalmen die hij 
geschreven heeft is hij ook een inspiratie voor 
mij als muzikant. 

Zomermarkt

Wij zoeken 
vrijwilligers!
Misschien vraagt u zich af: Wat is dat?
Voor heel veel mensen een gezellig evenement 
van ontmoeting, koopjes scoren, lekker taartje 
eten, planten kopen om de tuin vol te zetten of 
bloemen om van te genieten of weg te geven.

Hoe gaat deze dag er uit zien?   
Op zaterdag 6 mei zal de markt om 9.00 
uur geopend worden op het plein van de 
Wilhelminaschool in de Kerkstraat. U vindt daar 
een enorme grote bloemen- en plantenkraam, 
een koffie- en theecorner, waar gezellig een 
taartje gegeten kan worden, en een kinderplein. 
De brandweer zal ons vermaken met uitleg en 
spel. Kramen met boeken, fruit, speelgoed en 
decoratiemateriaal zullen u verleiden om het 
goede doel te steunen. 

Ontmoeting is een belangrijk doel deze dag. Het 
andere doel is geld ophalen voor het spaardoel 
van dit jaar: ‘Give a child a family’ (meer 
informatie vindt u hierover op de website van 
de Protestantse Gemeente Rijnsburg).

Wie en wat hebben we nodig?
* Mensen die op 6 mei een paar uurtjes willen 
helpen achter een kraam
* Sterke sjouwers die om 06.00 uur willen 
opbouwen en/of 15.00 uur willen afbreken
* Helpers bij het kinderplein
* Mensen die iets willen bakken 
* Mensen die mee willen organiseren
* Mensen die boeken en speelgoed willen 
inleveren

Genoeg te doen dus, grote en kleine taken, 
voor elk wat wils. 
De kerk ben je samen en doe je samen!

Opgeven of meer informatie?
06-37 38 54 77, zomermarktpgr@gmail.com
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Wil de Mooij-Heemskerk
Op maandag 5 december 2022 is mevrouw Wilhelmina Ma-
ria de Mooij-Heemskerk overleden in de leeftijd van 91 jaar, 
na een lang en gelukkig leven. Wil de Mooij woonde in de 
Tulpenstraat. Wil Heemskerk was de jongste in een gezin met 
vijf broers en een zus. Zij trouwde met Henk de Mooij en zij 
vertrokken naar België om op de kwekerij van een familielid 
te werken. Samen kregen ze twee kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen. Tot haar 85ste jaar 
heeft ze als gastvrouw in Vlietstede 
vrijwilligerswerk gedaan. Voor die 
tijd deed ze van alles, van droog-
bloemen steken en schoonmaken 
bij een tante, tot het schoonmaken 
van de Maranathakerk. Ook was ze 
lid van het koor De Lofstem. Wil 
was een hartelijke vrouw die veel 
optrok met haar buren en vrien-
dinnen. Klaverjassen, Skip-Bo spelen en de buurtvereniging, 
alles hield ze bij. Haar geloofsvertrouwen werd door het lied 
‘Ik zal er zijn’ van Sela mooi onder woorden gebracht.
‘De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.’

pastor Arie Ravensbergen 

Gerda van der Meij-Freke 
Op vrijdag 9 december 2022 overleed Gerda van der Meij-
Freke, op 66-jarige leeftijd. Ze zal herinnerd worden als een 
zorgzame vrouw, met hart en oog voor de mensen om haar 
heen. Haar gezin, familie, vrienden – gevraagd én onge-
vraagd bood ze hen een helpende hand. Met evenveel liefde 
en toewijding verzorgde ze in haar werk ook de bewoners 
van Rustenborch. Als anderen het goed hadden, dan was 
Gerda tevreden. Ze was bereid zichzelf weg te cijferen. Maar 
dat was zeker niet uit verlegenheid. Wanneer Gerda ergens 
was, dan was ze volop aanwezig. Ze zat vol levenslust, ook 
al was haar leven lang niet altijd makkelijk. Mede daardoor 
had ze een gestaalde wil en een bewonderenswaardig door-
zettingsvermogen. Ze was een harde – voor zichzelf, maar 
soms ook voor anderen. Ze had het hart op de tong en kon 
daardoor soms ook wat scherp uit de hoek komen. Boven 
alles had ze echter het hart op de goede plaats. Het laat-
ste jaar van haar leven was zwaar voor Gerda. In februari 

2022 werd er borstkanker ontdekt. 
Teleurstellingen volgden elkaar op 
toen bleek dat behandelingen niet 
aansloegen. Terwijl haar eigen li-
chaam verzwakte, werd de zorg 
voor haar man Jan steeds zwaar-
der vanwege zijn Alzheimer. Hun 
45-jarig huwelijksjubileum afgelo-
pen november was niettemin een 
waardevolle mijlpaal die met familie en vrienden gevierd 
mocht worden. Tijdens haar ziekzijn is Gerda het vertrou-
wen op God nooit verloren. Ze ervaarde Hem tot het laatst 
als een hand op haar schouder. We mochten haar op vrijdag 
16 december begraven in het vertrouwen dat haar leven in 
die hand geborgen blijft.

ds. Joren IJzerman

Lies van Duijn-Aandewiel
Het overlijden van Lies van Duijn-Aandewiel was zo volko-
men onverwacht dat het even leek of de wereld stil stond. 
Niet alleen voor haar man, kinderen en kleinkinderen, nee 
voor iedereen die haar kende kwam haar overlijden in de 
vroege ochtend van 9 december 2022 als een grote schok. 
Een hersenbloeding werd haar fataal; Lies werd 75 jaar.
Haar leven werd gekenmerkt door liefde; liefde voor haar 
eerste echtgenoot Jan van Egmond die in 1980 op jeugdige 
leeftijd overleed, liefde voor de drie jonge kinderen die zij 
hadden, en later liefde voor Ame-
rik van Duijn en zij die bij hem 
horen. Maar ook buiten haar ge-
zin had Lies de gave om liefde om 
zich heen te verspreiden. Op vrij-
dag 16 december namen wij in de 
Immanuëlkerk afscheid van haar. 
Het Rijnstreekkoor verleende me-
dewerking aan de dienst. Het hele 
samenzijn stond in het teken van 
‘liefde’. In de overdenking werd gesproken over ‘liefde die 
verder reikt dan onze vragen’. Vragen zijn er en antwoorden 
op die vragen … we zullen ze hier nooit vinden. Maar wat 
blijft staan is de liefde. En door die liefde verbonden gaan 
Amerik van Duijn, de kinderen en (achter)kleinkinderen ver-
der. 
Het Rijnstreekkoor zong, toen Lies de kerk werd uitgedra-
gen, over ‘een toekomst vol van hoop’. En met hoop in ons 

In Memoriam
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hart hebben we later Lies ter ruste gelegd op de Algemene 
Begraafplaats. Lies keerde terug naar haar Schepper en wij 
allen mogen ook uitzien naar een ontmoeting met Hem en 
een weerzien met allen die ons voorgingen.

pastor Miep van der Woude

Jan Hielke Westra
Op 12 december 2022 overleed plotseling Jan Hielke Westra. 
Jan zou 22 december 72 jaar worden. Hij was echtgenoot 
van Leny en vader van Corinda, Marleen en Hielko-Jan. Als 
jongetje ventte hij bloemen uit in de Katwijkse torenflats. 
Een kleine 50 jaar geleden begon hij voor zichzelf met ritjes 
op Duitsland.  Dat vond hij inmiddels wel genoeg, hij zou 
eind van het jaar stoppen ... Hij genoot van de handel, maar 
nog het meest van markten. Hij heeft net zolang gezocht tot 
hij een eigen stekkie kreeg in Har-
derwijk. Hij hield van gezelligheid 
en gekkigheid. Volgens de kleinkin-
deren – waar hij van genoot – een 
‘gekke’ opa. Vrienden van de kin-
deren zagen hem graag. Met luide 
stem wist hij op de markt de aan-
dacht op zich te vestigen met altijd 
wel een grappige opmerking. Hij 
verkocht graag zijn lievelingsbloe-
men: ‘pioenen om te zoenen’. Tegelijk was het een man van 
weinig woorden. Een telefoongesprek duurde nooit langer 
dan een minuut. Ook praatte hij weinig over wat er in zijn 
binnenste omging. Het geloof en de gebruiken kreeg hij van 
huis uit mee en daar hield hij zich aan vast. In de dienst lazen 
we Psalm 139: over de God die ons kent en begrijpt, ook 
al uiten wij ons niet. Zoals Jan zich daarover niet uitsprak. 
En het mysterie van Gods grootheid en trouw is ook nau-
welijks te doorgronden en te verwoorden. Wel mag er op 
vertrouwd worden. En in dat vertrouwen, op Gods eeuwige 
liefde en trouw hebben we afscheid genomen.

ds. Pieter van der Ende

Jacoliese Gerline Verheij
Op 16 december 2022 overleed, na een kortdurende zie-
kenhuisopname, Jacoliese Gerline Verheij. Dochter van 
Gerard en Rita Verheij, zus van Ronald en schoonzus van 
Marja. Jacqueline heeft lange tijd 
bij haar ouders thuis gewoond en 
mocht sinds maart 2015 Evert-
senstraat 132 haar thuis noemen, 
een fijn thuis van Gemiva. Al snel 
na de geboorte werd duidelijk dat 
Jacqueline anders was. Zowel in 
lichamelijk als geestelijk opzicht 
verliep haar ontwikkeling anders 
dan bij anderen. Dat gaf enerzijds 
de nodige zorg, anderzijds bewondering voor hoe zij haar 
weg door het leven ging. Een bijzonder mens die leefde in 
alle eenvoud, nooit klaagde en het leven aanvaardde zoals 
zich dat voordeed.  Ze was met weinig tevreden en was het 
meest gelukkig als het leven in een vast ritme verliep. Haar 
broer Ronald zei in de dienst dat delen voor Jacqueline best 
moeilijk was, omdat ze het liefst alles wilde weggeven. Ze 
genoot van haar nichtjes en van zingen. Ook ging ze graag 
naar de club en catechisatie. Jacqueline had een onwrikbaar, 
kinderlijk geloof waarbij ze zich veilig wist in Jezus’ armen 
en graag zong over de Lichtstad met de paar’len poorten. 
Het refrein van dat lied zingt over de ontmoeting met de 
Heer en het is in dat vertrouwen dat zij is heengegaan en 
we haar hebben losgelaten: veilig in Jezus’ armen. Daarom 
was Jacqueline ook niet bang om te sterven. Want Jezus had 
haar beloofd dat Hij haar zou opwachten. En dat geloofde 
zij zonder enige twijfel. In de afscheidsdienst mochten we 
gedenken dat ze een parel in Gods hand is. Ontroerend was 
dat haar vader haar op het laatst meegaf dat zij al heel snel 
Kerstfeest in de hemel zou mogen vieren. Zo werd het voor 
allen een bijzonder Kerstfeest. 

ds. Pieter van der Ende
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Bram van Delft
Op 22 december 2022 overleed broeder Abraham (Bram) 
van Delft op de leeftijd van 84 jaar. Bram is 59 jaar getrouwd 
geweest met Lyda Noort en samen kregen zij vier kinde-
ren. De strijd was hevig in het gevecht met de depressivi-
teit van zijn zoon Albert, maar ook 
zijn moed was bijzonder krachtig 
in zijn jarenlange inzet voor de ge-
meente en zijn gezin. Zijn sterke, 
vaste geloofsovertuiging heeft 
altijd in dienst gestaan van zijn 
liefde voor God en de mensen in 
zijn omgeving, zijn gezin, zijn kerk - 
die hij vele jaren gediend heeft als 
voorzitter van de zondagsschool 
- ouderling en diaken. Zijn werk als chauffeur heeft hij tot 
ver over zijn pensioenleeftijd met veel plezier gedaan. Het 
gedichtje op de kaart vat het leven van Bram mooi samen: 
‘Bezige handen, nu gevouwen en stil. Een leven lang gege-
ven, dat was je wil. Je strijd is gestreden, vol zorg en moed. 
Verbazingwekkend krachtig. ’t Is op. Zo is het goed.’

pastor Arie Ravensbergen

Pieter van Vliet
Op 22 december 2022 is overleden in de leeftijd van 94 jaar: 
Pieter van Vliet. Samen met zijn vrouw Geertje van Vliet 
woonde hij in de Sluiterstraat, zij is afgelopen zomer over-
leden. Met zijn vrouw is hij – verkeringstijd meegerekend 
– maar liefst 76 jaar samen geweest. Na dit verlies was er 
heimwee. Bovendien heeft hij de 
laatste jaren heel veel zorg aan zijn 
vrouw gegeven. De laatste maan-
den kwam er nog een verpleging in 
Koudekerk. Zorg en liefde weder-
zijds is er altijd geweest, ook naar 
hun kinderen en wie daarbij hoor-
den. Hun huwelijk is gezegend met 
drie kinderen, elk met hun gezin-
nen; we tellen 45 namen! Van 
jongs af aan heeft Van Vliet hard gewerkt als groenteboer. 
Een stuk land erbij huren en volpoten met bloemkool, deed 
hij er gerust bij. Naast de vele uren werken was er ook de 
zorg voor zijn gezin. Het laatste vers van Psalm 23 zet in met 
het bijzondere woord ‘Uw goedheid, liefde en trouw mag ik 
mijn hele leven ervaren’. In de kracht van dat geloof heeft 
hij heel praktisch geleefd. Het tweede deel van dat vers: ‘en 
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daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in Uw huis’, is in zijn 
sterven bewaarheid geloven wij voor hem en zijn vrouw: 
weer samen! Ruim een dag voor zijn overlijden deelde ik 
met hem ‘op U mijn Heiland blijf ik hopen’. ‘Ongelooflijk’ zei 
hij op kenmerkende wijze en drukte daarmee zijn geborgen-
heid en verlangen uit. Daarmee gaf hij een getuigenis, en 
hoop voor zijn gezin. 

Ds. Piet Rozeboom

Geertje Hogewoning-Postmus
Op oudjaarsavond 2022 is zij overleden: Geertje Hogewo-
ning-Postmus. Ze was thuis, aan de Graaf Florislaan 96, 
gevallen en had daarbij haar heup gebroken. Ze kon ech-
ter niet geopereerd worden en moest daarom vanuit het 
ziekenhuis naar huis terugkeren. Daar stierf zij onverwacht 
snel. Geertje werd op achtenveertigjarige leeftijd al wedu-
we. Ze zorgde met liefde voor haar 
zoon en oogappel Peter en had 
oog en aandacht voor haar zusje, 
tantes en schoonouders. Geertje 
bleek iemand die graag de regie 
in handen had, ook wat nabijheid 
en distantie betreft. Zo kon ze erg 
gastvrij zijn en je enkele uren aan 
zich binden, maar ze kon je ook op 
afstand houden. Ze was er boven-
dien trots op dat het zo keurig bij haar was; ze was aan de 
deftige kant. ‘Een deftig dametje’, zei haar zoon. Het lever-
de de indruk op dat de buitenkant voor haar erg belangrijk 
was, en dat het innerlijk genoegen moest nemen met het 
tweede plan. Of dit laatste echt zo was? Eerlijk gezegd weet 
geen mens wat er werkelijk in de roerselen van de ziel van 
een ander leeft en rondgaat. We kennen elkaar nooit echt 
door en door. Daarom is het ook zo geruststellend dat de 
Eeuwige de enige is die ons volledig kent en doorgrondt, en 
ons volgt met een oog van genade. Aan die genade heeft 
Geertje zich toevertrouwd, aan het vertrouwen dat Gods 
hand haar, zelfs door de dood heen, vasthoudt. Op 5 januari 
is afscheid genomen en is zij begraven. Geertje is 86 jaar 
oud geworden.

ds. Nico de Reus

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

HipHelpt Katwijk:
Wie zijn wij en wat doen we?
We kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Praktische 
hulp, bij een klusje in huis of met boodschappen doen, 
bijvoorbeeld. Maar ook sociale hulp, want iedereen heeft 
behoefte aan een praatje op z’n tijd.

De overheid verwacht dat mensen steeds meer zelfredzaam 
zijn. Maar kwetsbare mensen krijgen dat niet altijd voor 
elkaar. Want wat als je ziek bent of in financiële nood 
verkeert? Als je niemand hebt in de buurt om op terug te 
vallen? Hip Helpt Katwijk zorgt dat er dan toch hulp komt. 

Door heel Nederland zetten vrijwilligers zich in voor 
buurtgenoten die er alleen voor staan. Zij zijn gedreven door 
naastenliefde en geïnspireerd door het Evangelie en bieden 
hulp aan mensen die dat echt nodig hebben, ongeacht hun 
cultuur of religie.

Niemand hoeft alleen te staan.
Hoe kunt u zich aanmelden voor hulp? 
Via www.HipHelpt.nl/Katwijk of bel 06-52 78 95 59. 

Bericht van de zendingscommissie:
Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim 
tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei 
van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, 
vooral op het platteland. Op de theologische universiteit 
krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. 
Omdat op het platteland van Zambia extreme armoede 
heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden 
in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Via Kerk in Actie collecteren we op 26 februari in onze 
gemeente om goede predikanten op te leiden in Zambia. 
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse 
docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de 
predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen 
soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 
€ 2.450,00 krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar 
opleiding en huisvesting. Helpt u mee?

Noordpoolfest op 17 februari in De Voorhof
Jazeker: een nieuw woord en het is nota bene bedacht in Rijnsburg! Wat is er aan de hand? 
Opnieuw gaat er een groep jongeren uit Rijnsburg aan het werk in Roemenië, samen 
met jongeren uit Friesland. In het vakantiehuis Mahanaïm, voor kansarme kinderen en 
jongeren, gaan zij tijdens de meivakantie weer aan het werk, daarnaast sparen we voor 
zonnepanelen op een kerk in het getto van Oradea. Deze kerk (onze zustergemeente) 
zet zich enorm in voor een grote groep arme en eenzame mensen en een grote groep 
zigeuners. 

Wij hopen dat het Noordpoolfest een goede duw gaat geven aan de fondsen die nodig 
zijn voor dit project. Natuurlijk is er koffie met zelfgebakken taart maar ook na de koffie 
wordtz de inwendige mens lekker warm door tal van consumpties die te verkrijgen zullen 
zijn. Ondertussen draait het rad van avontuur, zal er een veiling zijn (wie heeft er nog een 
leuke kavel voor ons?). Voor kleine en grotere kinderen is er een leuke oppas en opvang. 

Wanneer is dit dan? Vrijdagavond 17 februari van 18.30 tot 22.00 uur in De Voorhof. Vier 
het feest mee met ons en help ons helpen! Een bijdrage is welkom op NL29 RABO 0356 
8206 29 ten name van Diaconie PG Rijnsburg, onder vermelding van project Mahanaïm. 
Meer weten? Dan kun je terecht bij Margreet en ds. Piet Rozeboom: 06-13 94 76 10.
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Kerkdiensten

Vrijdag 3 februari
De Vlietstede
19.00 uur ds. N. de Reus - Weeksluiting

Zondag 5 februari - Scholendiensten
Grote Kerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende - 
 Dienst met de Oranje Nassauschool
17.00 uur ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
09.30 uur ds. A.B. Vroomans en 
 Maaike van Egmond
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - 
 Dienst met de Emmaschool
10.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - Dienst met 
 de Koningin Wilhelminaschool
17.00 uur ds. M. Zandbergen, Waddinxveen en 
 IJsbrand van Tilburg -
 m.m.v. Arjen van Putten

Vrijdag 10 februari
De Vlietstede
19.00 uur ds. J.C. IJzerman - Weeksluiting

Zondag 12 februari
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk
17.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk
De Voorhof
09.30 uur ds. J.C. IJzerman - Dienst met Royal Rock
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. P.J. van der Ende
10.30 uur ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
17.00 uur ds. J.C. IJzerman -
 m.m.v. Marc van Starkenburg

O

S

B

O

B

Zondag 5 februari
Thema: Kinderbijbelverhalen: ‘Jezus geneest een 
verlamde man, de kracht van gebed’
KIDS MISSION

We beginnen een nieuwe themareeks:
De Kerk: wat is jouw droom voor de Kerk? Wat is 
de droom van God over Zijn(!) Kerk? Hoe zijn die 
dromen met elkaar verbonden? Een nieuwe reeks, 
die 12 februari begint. 

We dagen je uit: maak zo mogelijk een kort filmpje 
met je telefoon van jouw droom voor de kerk. 
We hopen op veel inzendingen, die we vervolgens 
in een dienst kunnen uitwerken.

Zondag 12 februari
Thema: ‘Ik droom over de kerk’ (Deel 1)

Zondag 19 februari
Thema: ‘Ik droom over de kerk’ (Deel 2)

Zondag 26 februari - Jeugdboeketdienst
Thema: Nog niet bekend

Thema’s Boeketdiensten

Zondag 5 februari
Thema: Matteüs 6 - Leven voor Gods aangezicht

Zondag 12 februari
Thema: Matteüs 7 - Keuzes maken

Zondag 19 februari
Geen studiedienst in verband met de viering
van het Heilig Avondmaal

Zondag 26 februari
Geen studiedienst in verband met de
Zingend Geloven dienst

Thema’s Studiediensten

S

Doopzondagen

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

Zondag 12 februari in de Immanuëlkerk
Voorganger: ds. P.J. van der Ende

Zondag 26 februari in de Grote Kerk
Voorganger: ds. P. Rozeboom

Zondag 12 maart in De Voorhof
Voorganger: ds. P. Rozeboom
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Colofon

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

Redactie: 
Marja Verhave (hoofdredacteur), Gerard Verheij, 
Willem Nagtegaal, David van der Meij en Jeanette Kea 
(eindredateur).
Redactie Licht, Kanaalstraat 11, 2231 KA Rijnsburg, 
Tel. 06-21 51 24 90, e-mail: redactielicht@live.nl

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

Redactionele medewerking aan dit nummer: ds. Jo-
ren IJzerman, ds. Lydia Veerman-van Dijk, Marjon van 
Tol, ds. Pieter van der Ende, Henk Westra, Dick van der 
Vijver, ds. Arnold Vroomans, Floris van Tilburg en Job 
de Mol.

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. 071-20 350 13.

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.

Vrijdag 17 februari
De Vlietstede
19.00 uur ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

Zondag 19 februari - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur ds. J.C. IJzerman
17.00 uur ds. A.B. Vroomans
De Voorhof
09.30 uur ds. A.B. Vroomans en Dick van Dijk
Immanuëlkerk
08.45 uur ds. P. Rozeboom
10.30 uur ds. P. Rozeboom
17.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk en
 Daan van Egmond - m.m.v. GIVEN

Woensdag 22 februari - Aswoensdag
Grote Kerk
19.30 uur ds. P. Rozeboom - Vesper

Vrijdag 24 februari
De Vlietstede
19.00 uur ds. E. Buitendijk - Weeksluiting

Zondag 26 februari
Grote Kerk
09.30 uur ds. P. Rozeboom - Heilige Doop
17.00 uur ds. P.J. van der Ende - 
 Zingend Geloven dienst
De Voorhof
09.30 uur ds. P.J. van der Ende en Frits van Tol
Immanuëlkerk
09.00 uur ds. A.B. Vroomans
10.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. P. Rozeboom en Jaap Varkevisser - 
 Jeugdboeketdienst 
 m.m.v. Erik de Mooij & Band

Woensdag 1 maart
Grote Kerk
19.30 uur ds. P.J. van der Ende - Vesper

Vrijdag 3 maart
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - 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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Studiedienst

Ontmoetingsdienst

Boeketdienst
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Ik ben niet alleen

zonder angst

in Uw aanwezigheid

U omringt mij

in mijn zwakte

bent U sterker

U bent voor mij

naast mij

bij mij

altijd.

Auteur: 
Leo Heuvelman
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