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kerkdiensten 
 
Weer fysieke kerkdiensten 
Naar aanleiding van de nieuwe adviezen van de PKN kunnen de kerkdiensten vanaf 
30 januari a.s. weer fysiek worden bijgewoond. Dit zijn onze belangrijkste regels: 
- Van te voren reserveren blijft nodig. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Heleen Broerse. 
- Wanneer we bewegen in de kerk dragen we een mondkapje. 
- Zingen mag 'ingetogen'. 
- We kunnen nog niet koffiedrinken samen, i.v.m. 1,5 m afstand houden. 
- Blijf thuis als u klachten hebt. 
 
Zondag 6 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell of 
       dhr. E. Oostwouder 
 
Zondag 13 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Mevr. ds. G. van ’t Kruis uit Rijsenhout 
 
Zondag 20 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Mevr. ds. N. van Voornveld uit  
       Amsterdam 

 Heilig Avondmaal 
 

Zondag 27 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Ds. W. Zaagsma uit Hillegom 
 
Zondag 6 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam 
       1e zondag veertigdagentijd 
 
 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie Kerkbrief 
 
 
TER OVERDENKING 
 
Pauze 
Het is een beetje vreemd om deze ‘ter overdenking’ te schrijven. 
Het voelt namelijk als de eerste echte stap die ik maak voor mijn ‘pauze’  als 
werkzame predikant. Nog heel even en ik ga met zwangerschapsverlof.  
 
Wat een gekke periode is het om het werk tijdelijk neer te leggen. Een tijd waarin nog 
steeds zoveel onduidelijk is, waarin we ons nog steeds zo enorm moeten aanpassen. 
Welke risico’s neem je wel of juist niet?  
 



 

Voor mij was het sinds de zomer geen gemakkelijke tijd. Lichamelijke ongemakken 
die ervoor zorgden dat ik niet kon werken zoals ik wilde, extra voorzichtig zijn door de 
zorgelijke nieuwsberichten over zwangerschap en covid, weinig werkelijk contact 
kunnen hebben met mensen uit de gemeente. Het is allemaal zo anders dan mijn 
eerste vier jaar als predikant: ik mis de mensen, het samen-zijn, het onbezorgde. 
Ook al is het heel fijn dat we zoveel digitale middelen hebben om toch met elkaar 
verbonden te blijven.   
 
Ik ben me deze periode veel bewuster 
geworden hoe belangrijk menselijk 
contact is voor het kerk-zijn. Juist bij de 
mensen vind ik de inspiratie, krijg ik 
energie. Juist bij de mensen ontdek ik 
vaak iets van God. Door de verhalen die 
worden verteld, door de ervaringen die 
worden gedeeld, door de helpende 
handen die worden uitgestoken en 
vooral de glimlachen die worden 
geschonken. Al die dingen samen 
maken ons een gemeenschap van God. 
 
              bron: pixabay 

 
 
Maar nu is het tijd om tijdelijk de focus te verleggen. Om het kerkenwerk even op 
pauze te zetten, van een afstandje te bekijken en te beginnen aan een nieuwe fase 
in ons leven: die van ouderschap. Spannend, leuk en een beetje eng vinden we dat 
wel. Zo rond juni verwacht ik weer vol enthousiasme in de gemeente te starten.  
 
En met een sprankje hoop dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in grotere groepen.  
 

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 

 
PASTORALE BERICHTEN 
 
- Pastoraat 
Er is een predikant beschikbaar voor crisispastoraat (wanneer er geestelijke nood is, 
wanneer er grote veranderingen zijn in het leven). 
   
 Let op: het pastorale mobiele nummer blijft beschikbaar!  
 Voor pastoraal contact kunt u ook contact op blijven nemen met uw  
 contactpersonen en leden van het consistorie. 
 
Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeente ook tijdens mijn afwezigheid de warme 
liefdevolle gemeenschap zal blijven die we gewend zijn.  
 
Tot snel!       Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 



 

ANDERE BERICHTEN  
 
Zwangerschapsverlof 
Vanaf 7 februari ga ik met zwangerschapsverlof.  
Dat betekent dat ik alle werkzaamheden in de gemeente tijdelijk zal neerleggen. Het 
verlof zal in elk geval t/m 29 mei duren.  
 
Sommige van mijn werkzaamheden worden door vrijwilligers overgenomen, voor 
andere werkzaamheden worden andere pastores geregeld.  
 
In deze periode zal de kerkenraad zorgdragen dat er vervanging is voor: 
 
- Zondagse kerkdiensten 
 Dank aan Jacques en Janneke die het rooster opnieuw (bijna) rond 
 hebben gekregen!  
 Dank aan de leden van commissie eredienst die enkele diensten zullen  
 voorbereiden en voorgaan. 
 
 
- Uitvaartdiensten 
 Enkele predikanten uit de omgeving zullen hiervoor beschikbaar zijn.   
 Mocht u iemand anders willen vragen?  
 Iedereen mag voorgaan in (kerkelijke) afscheidsdiensten, dus ook niet- 
 predikanten/kerkelijk werkers. 
 
- Inloop   

Dank aan alle vrijwilligers die elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur de 
koffie hebben klaarstaan en een luisterend oor bieden.  
 

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
 

WIJ GEDENKEN 
 
In memoriam Hans Post 
Op zondag 12 december 2021 is Johan Jacobus Hendrik Post overleden in de 
leeftijd van 82 jaar. Ik kende dhr. Post van toevallige ontmoetingen op straat en van 
het wegbrengen en ophalen van de kerkbalans in januari. Als kerkganger kende ik 
hem niet, maar hij nam wel zijn verantwoordelijkheid voor de financiële 
ondersteuning van onze protestantse gemeente. In de laatste maanden van zijn 
leven kreeg hij te maken met de nodige kwalen, waardoor hij zijn vertrouwde huis in 
de Julianastraat helaas moest verlaten.  
Dhr. Post is lang weduwnaar geweest. Zijn vrouw Gientje Post–de Jonge overleed al 
in 1986. Maar zo stond er in de rouwkaart: “Wat je in je hart bewaart, raakt nooit 
verloren”.  
Zeevaart en zeilen waren zijn grote passie. Zo leerde hij door het zeilen ook een lieve 
vriendin kennen. Een vriendschap die standhield tot aan zijn overlijden. 
Op zaterdag 18 december werd er afscheid van Hans genomen in de aula van 
crematorium Westerveld. Met zijn eigen muziekkeuze en het uitspreken van 



 

liefdevolle herinneringen werd er gedag gezegd. De laatste sprekers waren de 2 
kleindochters van Hans. Zij droegen het gedicht “Zee” van Toon Hermans voor. 
Wij vertrouwen erop dat Hans geborgen is bij God en wensen allen die hem dierbaar 
waren sterkte en troost toe, nu zij hem moeten missen. 
         Leo Kranenburg 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden :  op 12 december 2021 dhr. J.J.H. Post in de leeftijd van 82 jaar.  
          op 13 januari 2022 mevr. W. Speelman-Salis in de leeftijd van 90 jaar. 
          
Verhuisd :   dhr. H. van Oosterom van Zwanenburg naar Zaandam.         
         mevr. J. de Waardt-Vuijst van Amsterdam naar Steenwijk. 
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 

DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand februari 
  3 februari   Mevr. J.G. Bos-Feenstra 
  5 februari   Mevr. W.M. Stol-Luijt 
  8 februari   Mevr. G. van den Horn-Slokker 
10 februari  Mevr. C.S. Oostwouder-Bosch 
10 februari   Mevr. H.J. Walraven 
11 februari   Dhr. J. Verhagen 
11 februari   Dhr. J.G. Kamsteeg 
16 februari   Dhr. W.J. Smit 
18 februari   Dhr. J.R. Stoffels 
19 februari   Mevr. T. Olij-Leijding 
21 februari   Dhr. C. Kranstauber 
26 februari   Dhr. P.G.H. van Doornen 
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand februari  
  7 februari    Anouk  Parlevliet 
  9 februari   Marjolein Oostwouder 
 
 
ZWO-COMMISSIE 
 
Werelddiaconaatszondag 6 februari, Oeganda - Goed boeren in een lastig 
klimaat  
Op zondag 6 februari is het werelddiaconaatszondag. Er wordt dan gecollecteerd 
voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda.  
U kunt die dag ook weer uw spaardoosjes inleveren. Wij hopen dat dit dan weer 
fysiek, in de kerkdienst, kan. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u de spaardoosjes 
ook op  woensdagochtend 1 februari inleveren tijdens het 'Kom Binnen' moment. Of u 
kunt digitaal uw bijdrage geven via NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. landbouw Oeganda. Voor meer informatie kijk op: 
www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.  



 

 
40-dagentijd, thema "Alles komt goed?!" 
De 40-dagentijd loopt dit jaar van 2 maart tot en met 16 april en het thema van de 
40-dagentijdcampagne is "Alles komt goed?!" 
In de 40-dagentijdcampagne staat iedere week een ander project op het 
collecterooster. Het paasproject, Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in 
Libanon, is het hoofdproject van de campagne en daarmee ook het spaardoel van de 
vastenactie die aan de campagne is gekoppeld. Naast het meedoen aan de 
vastenactie m.b.v. vastenactiekaarten, kunt u o.a. ook weer een 40-dagentijdkalen-
der bestellen en is er een brochure te verkrijgen over ‘Liturgisch Bloemschikken’. 
Meer informatie vindt u op de website https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-
kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/ 
 
Hartelijke groet namens de ZWO-commissie,     Ellen Oostwouder 
 
 
KERKRENTMEESTERS 

 
Verantwoording giften e.d. vanaf 1 januari tot en met 31 december 2021 
Januari  
Van J.S. gift verjaardagsfonds                       €  10,00 
 
Februari 
Van B.B. gift                                                    €  50,00 
 
Mei 
Verjaardagsfonds (via Itie)                            € 337,82 
Van J.K. gift Paaskaars                                   € 110,53 
Van J.M. extra gift                                            €   87,00    
 
Juni 
Van A.K. gift verjaardagsfonds                      €    5,00                                        
 
Juli 
Van L.M. gift                                                     €   50,00                  
 
December 
Van B.B. gift                                                      € 125,00                                                    
Verjaardagsfonds (via Itie)                               € 832,50                
Van H.B. gift      € 200,00 
 
Ik dank een ieder voor zijn/haar gift en de lopers/loopsters van het verjaardagsfonds 
voor het bezoeken van de jarigen. 
Ik dank een ieder voor zijn/haar bijdrage(n) die in het kader van gemiste collectes zijn 
gedaan. 
 
Namens de kerkrentmeesters,       Annelies Klokman 
 
 
 



 

Kerkbalans 2022, Geef vandaag voor de kerk van morgen 
De actie Kerkbalans 2022 is op het moment dat u dit leest al weer bijna afgerond. Als 
het goed is, is de antwoordenvelop bij u opgehaald. Zo niet, dan kunt u deze nog bij 
uw kerkbalansloper bezorgen, of ondergetekende even bellen op: 020-4977326. Dan 
zorg ik ervoor dat de envelop wordt opgehaald.  
Over de opbrengst leest u meer in een 
komende Kerkbrief en in het volgende 
Kerkblad. 
Bij deze wil ik de lopers heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet. Ook een woord 
van dank aan Jan de Waal en Jacques en 
Janneke Stoffels voor hun hulp bij de 
voorbereiding. 
We hopen op een mooi resultaat. 
 
Namens de kerkrentmeesters,       Cora Gerritse 
 
 
NIEUWE BIJBELVERTALING 2021 
 
Ria Bakker: ‘Deze tekst, en dan dat ene woord, raakt me’ 
‘Leuk dat ik als eerste aan deze nieuwe rubriek mag meedoen’, zegt gemeentelid Ria 
Bakker tijdens onze afspraak in de eigen kerk. ‘De aanleiding is dat Leo en ik dit 
najaar in Limburg op vakantie waren. Het is dan onze gewoonte om zondags naar 
een kerk te gaan. Zo kwamen we in de Protestantse kerk van Gulpen terecht. Daar 
ging een gastpredikant voor, een Belgische. Ze las voor uit de nieuwste 
bijbelvertaling. Na de dienst kwam ik met haar in gesprek. Haar naam was Marian 
Knetemann. Zij bleek relatiebeheerder namens de Vlaamse kerken te zijn van de 
Vlaamse tak van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Dat vind ik 
interessant, zo’n ontmoeting tijdens een vakantie.’  
 
‘Ik heb gekozen voor Lukas 2: 18,19. Waarom? Deze tekst heeft me altijd al erg 
aangesproken. Vooral de Statenvertaling met de woorden: ‘En allen, die het hoorden, 
verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria 
bewaarde deze woorden alle te zamen, overwegende die in haar hart.’ Dat vind ik 
sterker dan de woorden in NBV21 ‘Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat 
de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en 
bleef erover nadenken.’  
 
Ria: ‘Juist het oude woord ‘overwegende’ spreekt me aan omdat ik zelf ook graag 
intensief over woorden en teksten uit de Bijbel nadenk. Dat ‘overwegen’ vind ik 
interessant en woorden blijven dan lang bij mij hangen. De rol van Maria als moeder 
is natuurlijk bijzonder. Wat heeft zij veel moeten meemaken, denk aan de kruisiging 
van haar zoon! Deze tekst raakt me en krijgt extra betekenis als je uiteindelijk zelf 
ook moeder wordt. Dan gaat zo’n tekst nog meer voor je leven. Trouwens, in 
verwachting zijn in kersttijd voelt bijzonder; ik heb dat met onze dochter Suzanne zelf 
ook meegemaakt. Dan luister je anders, dan denk je over zo’n tekst lang na, dan 
raakt hij je en vergeet je hem nooit meer. In de tijd van Gert van de Meeberg heb ik 
meegedaan aan een bijbelcursus (Lectio Divina), waarin we als groepje een 
bepaalde tekst lazen, bespraken, herlazen, nogmaals bespraken enzovoort. Dan 



 

krijgt de behandelde bijbeltekst een steeds diepere betekenis. Die manier van 
‘overwegen’ vind ik heerlijk!’ 
 
‘De nieuwe vertaling NBV21 is zeker ook geslaagd hoor. Vooral voor mensen die niet 
thuis zijn in kerk en geloof is een Bijbel in hedendaagse taal heel belangrijk. Die taal 
maakt de verhalen toegankelijk en aantrekkelijk. Zo blijft de Bijbel voor iedereen 
actueel.’ 
 

 
 
Ria Bakker (71) kreeg het Statenbijbeltje in 1974 van haar ouders. ‘Voor mij is de 
Statenvertaling uit 1618/1619 de bijbeltaal van mijn jeugd. Toch ga ik ook van de nieuwste 
vertaling, die van NBV21 genieten! En heeft deze vertaling nu mijn voorkeur.’  

 
Ben Broerse 
 

Wil je jouw bijbeltekst en verhaal ook delen (mondeling of op schrift)? Neem dan 
contact op met Ben Broerse). 
 
 
DIVERSEN 
 



 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen dat ik kreeg.  
Ik zal de foto aan Ingrid laten zien. Het is een grote steun. 

t 
Jos Goedhart 

 
 
 
 
 

 
NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP 

 

 
 
Bijbelleesrooster 2022 nu beschikbaar 
Het Bijbelleesrooster voor 2022 is verschenen, met voor elke dag een 
bijbelpassage. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) stelt dit 
leesrooster online beschikbaar via de website. 
Kerken en geloofsgemeenschappen zijn volop bezig met de voorbereidingen voor 
2022. Voor hen en voor individuele bijbellezers is het Bijbelleesrooster 2022 bedoeld. 
’Ik wens u toe dat het leesrooster ook u helpt dagelijks een betekenisvolle ervaring te 
hebben met de Bijbel, Gods boodschap van liefde voor de wereld!’ aldus NBG-
directeur Rieuwerd Buitenwerf.  
 
Lucas en Johannes 
Het Bijbelleesrooster 2022 houdt op zon- en feestdagen gelijke tred met de 
bijbelteksten die dan aan de orde zijn volgens het oecumenisch leesrooster. De 
teksten voor doordeweekse dagen sluiten hierop aan. Het oecumenisch leesrooster 
wordt door veel kerken gevolgd en behandelt in 2022 vooral het evangelie volgens 
Lucas. In de eerste maanden komt ook het Johannesevangelie aan de orde.  
Het NBG-bijbelleesrooster 2022 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door 
ds. Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk. De bijbelvertaling in het 
rooster is de NBV21, de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. 
 
Website en app 
Het Bijbelleesrooster 2022 staat op bijbelgenootschap.nl en is binnenkort ook 
beschikbaar op debijbel.nl en via de gratis NBG-app Mijn Bijbel. Naast dit dagelijkse 
leesrooster zijn ook alle andere leesplannen van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap beschikbaar in de app Mijn Bijbel. Download de app, schrijf u in 
voor dit leesrooster en ontvang elke dag een notificatie met de nieuwste aflevering. 
 
 


