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In dit nummer: 
 

 Gebruiksprotocol kerkgebouw 

 Vacaturelijst 



Kerkdiensten 
 
Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag 
12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba 
Heleen Broerse.  
Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de 
dienst in de week daaropvolgend. 

 
Zondag 5 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn 
        
Zondag 12 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Zondag 19 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn 
 
Zondag 26 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. ds. M. Myburgh uit Amsterdam 
 
Zondag 2 augustus 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. A. Noordijk uit Amsterdam 
 
Zondag 9 augustus 
Protestantse Kerk 10.00 uur  proponent mevr. M. Gehrels uit  
    Amsterdam 
 
Zondag 16 augustus 
Protestantse Kerk 10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn 
     
 
Zondag 23 augustus 
Protestantse Kerk 10.00 uur  ds. M. van Leerdam uit Amsterdam 
 
 
Zondag 30 augustus 
Protestantse Kerk 10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Zondag 6 september 
Protestantse Kerk 10.00 uur  mevr. ds. N. van Voornveld uit 
    Capelle aan de IJssel 
 
 
 
Oppasdienst 
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst! 
 
 



 
TER OVERDENKING 
 

  

Deze bemoedigende oproep liet de Protestantse Gemeente van Heerenveen op een 
vlag drukken die ze vóór haar kerkgebouw liet wapperen. Om iedereen die langs 
komt een hart onder de riem te steken. Inmiddels is dit overgenomen door vele 
andere gemeenten met een vlaggenmast. De tekst is niet zomaar een bemoediging. 
Hij komt uit het beroemde gedicht van Paulus dat hij schreef aan de gemeente te 
Korinthe. Over de liefde. In de verzen 7 en 8 staat: “7…. alles verdraagt ze, alles 
gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8. De liefde zal nooit vergaan. “ Het 
idee om dit op een vlag te zetten is afgeleid van het onderstaande gedicht van 
Ingmar Heytze (voormalig Dichter des Vaderlands), dat in Utrecht op een muur staat 
afgedrukt (Cuypersplantsoen). 

Gedicht voor op een bouwschutting  

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.  

Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet, 

ik ben maar een paar regels op een schutting in de stad.  

Bedankt dat u mij leest. 

Ik heb alleen de woorden waar ik uit besta.  

Het zijn: houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit  

op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.  

 

Heytze gebruikt op eigen wijze de woorden van Paulus. Al weet ik niet of hij dat 
bewust heeft gedaan. Het is echte straatpoëzie. De dichter vertelt over een vluchtige 
ontmoeting in de woorden. Op een andere manier zal hij ons immers niet 
tegenkomen of herkennen. Hij wil de voorbijganger iets meegeven waar die mee 
verder kan. En dat lukt. De woorden doen wat met je. Ook die hele korte vorm op een 
vlag. Heel direct geven ze aan wat nodig is in deze tijd: moed houden ondanks het 
nieuws, ondanks de verhalen die we horen van familieleden en vrienden die in 
spanning hebben gezeten of dierbaren hebben verloren aan het virus. Moed houden 
als de maatregelen je áán vliegen; als je gehinderd wordt in je gewone doen en je 
ineens beseft dat het écht is. Hoe houd je moed? Dat is immers makkelijk gezegd…. 
Het kan zijn dat een bemoediging van buitenaf je op de goede weg zet; “ja, als zij/hij 



(Hij) het zegt, dat ik dat kan, dan kan ik het”. Het kan ook zijn dat we meer binnen in 
ons zelf moeten zoeken naar eerdere ervaringen. En zoeken naar de Bron in onszelf, 
waaruit we leven; de bijzondere en wederzijdse liefde tussen God en de ziel van elk 
menselijk wezen. De apostel Paulus doelt daarop, denk ik. En die Bron is er één van 
liefde. “Had ik de Liefde niet, dan was en kon ik helemaal niets, dan had niets wat ik 
doe betekenis”, zegt hij. Paulus is een apocalypticus, hij geeft aan wat de 
grondwoorden zijn van het bestaan waar het altijd al om gaat (geloof, hoop en liefde) 
maar zeker in de crisis van de tijden. Liefde is voor hem een weg om te gáán. Het is 
afzien van ongeduld, jaloezie, boosheid, ijdelheid en egocentrisme. Niet de 
eenvoudigste weg misschien. Maar volgens Paulus de enige weg uit elke crisis. En ín 
God is het mogelijk. We hebben het met Pasen gevierd. In het liefhebben houden we 
moed.  

Wikke Huizing, kerkblad mei Kerkplein Texel. 

(Ingezonden door Leo Kranenburg) 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Geboren:  Op 28 mei 2020 Nina Elise Anna van Boxel, roepnaam Nina, dochter 

van Wouter en Lianne van Boxel-Stoffels, en zusje van Noud en Isa. 
 
Overleden:  Op 13 juni 2020 in de leeftijd van 94 jaar Mevr. C. van Houwelingen.                           
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Vacaturelijst 2020 3de kwartaal  
Als organisatie blijven wij aandacht vragen voor een aantal taken in onze 
protestantse gemeente waar ambtsdragers en vrijwilligers voor nodig zijn.  
Laat wat van u/jou horen als u/jij deze uitdaging met ons wilt aangaan! De 
onderstaande personen voor informatie horen graag van u/jullie! Zij staan altijd klaar 
om u/jullie te woord te staan en te vertellen over wat de taken inhouden. 
 

Vacature: Taak: Informatie: 

Kerkrentmeesters Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Diaconie Voorzitter Gea Kranenburg 

Ouderlingen Wijkwerk, organiseren wijk-
avonden, ouderling van dienst 

Grietje Monster 

Geluid en beamer Regelen van geluid kerkdienst 
Regelen van beamerpresentatie 

Onno Bart  

Kerkbriefsamensteller Samenstellen van de wekelijkse 
Kerkbrief op donderdag 

Cora Gerritse/Leo Kranenburg 

Autodienst Ophalen en wegbrengen naar en 
van de kerkdienst 

Klaas van den Berg 

 

Met vriendelijke groet,        Leo Kranenburg 



 

Gebruiksprotocol kerkgebouw  
Algemeen 

 Ga bij u zelf na of u verkouden bent, koortsig etc. en zo ja maak dan de keuze om thuis te 

blijven. 

 Alleen de hoofdingang aan de Julianastraat (onder de toren) wordt gebruikt. 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. 

 Denk te allen tijde om de 1½ m afstand, zowel buiten als in het kerkgebouw, te handhaven. 

 Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op (herkenbaar middels een badge). 

 Beperk het toiletbezoek zo veel mogelijk. 

 De stoelen zijn op 1½ m afstand van elkaar geplaatst. 

 Er is geen collecte in de kerk. Na de dienst staan er 2 collecteschalen bij de uitgang in de 

koffieruimte voor diaconie en kerkrentmeesters. 

 In de kerk staan setjes van 2 en 3 stoelen, maar is ook rekening gehouden met grotere 

gezinnen (zie getekende bijlage). Komt u alleen, ook van harte welkom! 

 De deuren van, en in de kerk staan open: naar de kerkzaal, de toiletgroep en de consistorie- 

ruimte. 

 Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst. 

 Reserveren voor uw aanwezigheid in de dienst is helaas noodzakelijk! 

 

Diensten vanaf 5 juli 

1. Bij de ingang staat de 1ste coördinator (meestal Janneke Stoffels), daar meldt u zich. Zij vraagt u 

naar eventuele klachten en streept uw aanwezigheid op de deelnemerslijst aan. 

2. Binnen de kerk staan bij de deur en in de koffieruimte 1½ m strepen om voldoende afstand te 

kunnen houden. 

3. In de koffieruimte staat bij de ingang handgel om uw handen te desinfecteren. 

4. U loopt daarna door naar de kerkzaal. 

5. Daar is de 2de coördinator aanwezig. Die wijst u uw stoel aan. Volg daarbij de looplijnen en 

zijn/haar aanwijzingen. 

6. De consistorieruimte mag worden gebruikt door maximaal 4 personen. Dat zijn de voorganger, 

de ouderling van dienst en 2 afgevaardigden van de diaconie en college van kerkrentmeesters. 

Na de dienst 
1. De voorganger en de ouderling van dienst gaan op het podium (op 1½ m) bij de uitgang staan. 

2. De 2de coördinator geeft aan wie de kerk kan verlaten.  

3. U groet de voorganger en de ouderling van dienst en verlaat, na de collecte, via de koffieruimte 

de kerk. 

4. De 1ste coördinator Janneke Stoffels houdt hier toezicht, volg indien nodig haar aanwijzingen op. 

5. U kunt de handgel bij het verlaten van de kerk opnieuw gebruiken. 

6. Blijf buiten niet staan praten om filevorming buiten te vermijden. 

 

Toiletbezoek 

Mocht een toiletbezoek toch nodig zijn, dan kunt u gebruik maken van handgel op de 
balie bij de keuken. Er kan gebruikgemaakt worden van 2 wc’s. In de wc’s zijn geen 
handdoeken aanwezig, wel staan er keukenrollen om uw handen met papier af te 
kunnen drogen. 



Reserveren voor het bijwonen van de kerkdienst 
Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag 
12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba 
Heleen Broerse.  
Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de 
dienst in de week daaropvolgend. 
Namens het moderamen en met vriendelijke groeten,   Leo Kranenburg  
 

 
Stoelindeling van de kerkzaal vanaf 1 juli 2020. 

Plaatsnemen geschiedt zoveel mogelijk vanaf de achterste rij. 
Volg de aanwijzingen van de coördinator! 

Blauwe stoelen zijn voor de medewerkers van de dienst. 
 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maanden juli en 
augustus 
  2 juli   Mevr. A.A. Mels-van Beek, 77 jaar 
  4 juli   Mevr. T. Kleefsman-Verdonk, 86 jaar 
  4 juli   Mevr. L. Hofstra-Zuidweg 



  4 juli   Dhr. J.M. de Waal, 80 jaar 
12 juli   Mevr. M. van den Doel-Franken, 87 jaar 
17 juli   Dhr. C.J. Sikkel 
21 juli   Mevr. G. de Vente-Blok 
22 juli   Mevr. P.T.J. Agterhof-van der Schaaf 
30 juli   Mevr. F.J. Biesheuvel-Huitema 
  1 augustus  Dhr. G.T.A. van den Boogaard 
  2 augustus  Mevr. C.A.W. Berger-van der Wilt  
  3 augustus  Mevr. J.G.C. Sas-Heijkoop 
  5 augustus  Mevr. J. Eijken-van Andel 
  8 augustus  Dhr. A.J. Vaandering, 75 jaar 
  9 augustus  Dhr. W. Mels, 81 jaar 
  9 augustus  Mevr. A.L. van Elderen-Geertzema 
16 augustus  Dhr. H.B. Stol 
26 augustus  Dhr. A. van den Doel, 75 jaar 
28 augustus  Dhr. H. Noordenbos 
28 augustus  Mevr. J. Joustra-van Duijn, 77 jaar 
30 augustus  Mevr. E. Mandemaker-Snijders, 83 jaar 
 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Ondanks de coronabeperkingen gaan wij door met het inzamelen van spullen. 
U kunt spullen in de opslag zetten op donderdag 2 juli van 9.30 tot 10.30 uur.  
Als er mensen binnen zijn, houdt u zich aan de afgesproken 1,5 meter.  
Wilt u geen kapot en/of sterk vervuild spul neerzetten a.u.b. 
Wij zijn op zoek naar spullen uit de jaren 60/70. 
Kleerhangers zijn er momenteel niet meer nodig.  
 
Zoals u in het Kerkblad van juni hebt kunnen lezen zijn wij begonnen met spullen te 
verkopen op een moderne manier. 
Het is veel meer werk en kost veel tijd maar het loopt goed.  
Op 3 oktober hopen wij toch een leuk bedrag over te kunnen maken naar de kerk. 
 
Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
Rondwandelingen Utrechtse Heuvelrug 
De wandelingen gaan voorlopig niet door. Zodra het weer kan, 
zullen de vaste wandelaars worden ingelicht. En dan kunt u in het 
Kerkblad weer ons verslag lezen. 
 
           Ria Bakker 
 



 
DIVERSEN 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen van de kerk ter gelegenheid van de 80e 
verjaardag van Jan. Cora kwam deze samen met de felicitaties van de kerk 
bezorgen. Fijn dat in deze bijzondere tijd, waarin we afstand van elkaar moeten 
houden, we hartelijke warmte mochten voelen door het ontvangen van bloemen, 
kaarten en telefoontjes. Hartelijk dank hiervoor.  

Met vriendelijke groeten van      Jan en Hilda den Haan 
 

Geslaagd. 
Namens onze gemeente feliciteren wij Andreas Kranenburg, Demi Sieraad en 
Rosalie van Dijk met het behalen van hun diploma. Ze hebben een presentje  
ontvangen. 
We wensen jullie heel veel succes toe met jullie vervolgopleiding of werk. 
Hartelijke groet,         Grietje Monster 
 
 
FOTO’S VAN DE INTREDEDIENST VAN DS. WILMA VAN RIJN OP 14 JUNI 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
      De foto’s zijn gemaakt door Katie Hanford (schoonzus van Wilma) 
 


