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Ter Overdenking 

Kerstkind onder bezetting  

In april verwachtten mijn man en ik ons eerste kleinkind, we kijken 
er naar uit, leven mee met de ouders. Onze adventstijd beleven we 

weer anders en bewuster dan voorgaande jaren door haar/of zijn 

komst. Een kindje, wat als alles goed gaat in een vrij land geboren 
wordt. In het voorjaar was ik ook in de geboortekerk van Jezus in 

Bethlehem, een donkere kerk gebouwd om de grot, waar Maria haar 

kindje gebaard zou hebben. Een kerk in door Israël bezet gebied. 
Ik realiseerde me toen pas dat de kinderen die daar nu geboren 

worden, Palestijnse kinderen, dus in bezet gebied geboren worden 

en opgroeien. Met alle beperkingen en tekorten die daar mee 
gepaard gaan. Met alle haat en wrok gevoelens die daar bij kunnen 

horen. 

De parallel met de tijd van Jezus geboorte is niet ver te zoeken.  
Ook hij werd geboren op  door de Romeinen bezet gebied.   

Jeshoea wordt hij genoemd: de Heer is bevrijding.  

Een naam die de hoop in zich bergt dat ook dit kind een bevrijder 
zal zijn, een weg zal wijzen uit de ellende, naar nieuw leven.  

Kinderen krijgen heeft alles met een oerinstinct van doen, het 

oerinstinct van de mens dat zegt: ik wil leven, ik zal laten zien dat ik 
er ben en dat het leven doorgaat, ook al zijn er krachten die dat 

willen verhinderen. Hoe is het anders te verklaren dat mensen ook 

in de meest onmogelijke en zelfs gevaarlijke situaties kinderen 
krijgen? Mensen die onder de armoedegrens leven, of op de vlucht 

zijn, in asielzoekerscentra van hot naar her gesleept worden, want 

voor hen is geen plaats in de herberg…. Hoe voeden zij hun 
kinderen op?  Welke boodschap geven zij hen mee? Kleine kinderen 

worden groot, zo ook het kerstkind.  

We weten niet hoe zijn ouders gereageerd hebben op de bezetter, in 
welke geest ze de jongen lieten opgroeien, wierp hij stenen naar de 

Romeinen, schold hij ze uit? We denken van niet, omdat er niets 

over geschreven staat, het leek een kind wat zich in de Thora 
verdiepte, liever met zijn neus in de boeken zat, dan op straat 

kattenkwaad uithalen. Hij werd een man, die net als de profeten 

voor hem, kritische vragen stelde over leven en samenleven, over 
een authentiek mens zijn.  
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Een man die de mensheid een weg wees naar rechtvaardigheid en 

naastenliefde en vrede. Over je andere wang toekeren, geen kwaad 

met kwaad vergelden. 
Hij wees ons de weg waarop we onherroepelijk de armen 

tegenkomen die te eten moeten hebben, de vreemdelingen die 

gehuisvest moeten worden, zieken en gevangenen die bezocht 
moeten worden. Zolang daar geen ernst mee gemaakt wordt, zal het 

er wat hem betreft niet van komen, die vrede op aarde.  

Wat een wonder dat er telkens kinderen uit bezette en arme 
gebieden, zoals ook Malala uit Pakistan, niet alleen het leven 

geschonken wordt maar ook dat zij boodschappers van vrede 

kunnen worden.  
Ds. Martine Wassenaar, predikant in Boskoop. 

  

 

  
 
Bij de voorplaat 

Het is het middenpaneel van een drieluik met Maria en kind, van Meester van 

Delft. Het hangt in het Catharijneconvent in Utrecht. 

Maria zit met het Christuskind in een omheinde hof. Deze verwijst naar haar 

maagdelijkheid. Ze wordt omringd door Jozef, twee rijk uitgedoste vrouwen 

en musicerende engelen.  

Het kind kijkt naar een visioen. In en tent zit God de Vader naast een tafel 

met lijdenswerktuigen. Het kind voorziet zijn toekomstig lijden en sterven. 

Op de zijpanelen knielen de stichters-opdrachtgevers- eerbiedig op een 

bidbank. Achter hen staan Martinus en Cunera, hun beschermheiligen. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirs4m9wrrQAhXKnBoKHQ3cDvAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.heemkunderenkum.nl%2Fkunstschatten-op-de-hemelse-berg%2F&psig=AFQjCNFzsGI8ms8TCS9QpsC-DVAK6u6-KQ&ust=1479840733693475
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Kerkdiensten Waddinxveen      

11 december 16.30uur dr. T.R. Barnard, Capelle a.d. IJssel, 

     kerstmaaltijd 
     diensten: Jeanne v.d. Heuvel 

     autodienst:  Fam. Broug 

24 december 20.45 uur ds. M. Wassenaar, kerstnachtdienst in 

      Boskoop 

     autodienst: Fam. van Hove 

25 december 10.00 uur ds. R. Thieme-Tiesing, Gouda 
     diensten: Jeanne v.d. Heuvel 

     collecte: Vluchtelingenwerk Ned. 

     autodienst: Albert Grooten 
31 december 17.00 uur ds. D.C. Peters, Alphen ad Rijn 

diensten: Ronne 

     collecte: Vluchtelingenwerk Ned.                                                  
     autodienst: Fam. v.d. Bosch 

08  januari  10.00uur ds. R. Thieme-Tiesing, Gouda 

     Nieuwjaarsdienst  
     diensten: Jeanne v.d. Heuvel 

     collecte: Solidaridad 

     autodienst: Helga v.d. Bijl 
22 januari  10.00uur Dienst Eénheid van Kerken  

Gezamenlijke dienst in de Ontmoet. K 

     autodienst:  Kees Anker          
05 februari  10.00uur ds. M. F.C. Junte, Gouda 

     diensten: Reinilde Zevenbergen 

     collecte: Solidaridad 
     autodienst: Fam.v.d. Heuvel 

12 februari  10.00uur streekdienst in Boskoop  

     autodienst: Jeanne Bos 
04/11/18 december 17.00 uur Adventsvespers, zie pagina 8 
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Agenda 
Iedere 2

e
 zondag  Alleengaandenmiddag     

02 december  Benefietconcert 
11 december  Kerstmaaltijd 

15 januari   Concert 

22 januari   Zondag van de Eénheid van Kerken 
23 januari   Gemeente avond 

 

Van de kerkenraad  

Beste mensen, 

Voordat ik zo meteen naar onze mooie kerstmarkt ga schrijf ik u 

over de zaken waar de kerkenraad zich de laatste maanden mee 
heeft beziggehouden 

We zijn blij dat we kunnen mededelen dat, na goede 

evaluatiegesprekken, de kerkenraden van Alphen aan den Rijn en 
Waddinxveen en de commissie tot de zaken van de Remonstrantse 

Broederschap hebben besloten om het contract met ds Martijn Junte 

met ingang van 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd te verlengen. 
Half november hebben de kerkenraden van Alphen aan den Rijn en 

Waddinxveen in goede sfeer gesproken over de samenwerking tot 

nu toe en in de toekomst. We hebben de preekroosters en 
startzondagen voor 2017 en 2018 besproken en plannen gemaakt 

voor een gezamenlijke gesprekskring. Ook zijn de contacten met de 

VPG Boskoop aan de orde geweest. We hebben onze zorgen en 
wensen uitgewisseld. De slotconclusie luidt: we zijn blij met de 

samenwerking en we willen doorgaan. 

Op maandagavond 23 januari 2017 organiseren we samen een 
nieuwjaarsbijeenkomst waarin we de details van onze plannen 

toelichten. We doen dat onder het genot van een hapje, drankje en 

muziek. Een uitnodiging daarvoor ontvangt u te zijner tijd. 
Zaterdag 19 november jongstleden heeft de algemene vergadering 

van de Remonstrantse Broederschap twee personen benoemd: 

a. mevrouw Teddy v.d Burg is benoemd als voorzitter van de 
commissie tot de zaken (dat is het dagelijks bestuur) van de 

Remonstrantse Broederschap. Per 1 april 2017 neemt zij de hamer 

over van de heer Cees de Monchy; 
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b. de heer ds. Joost Röselaers is benoemd tot algemeen secretaris 

waarmee de vacature is vervuld die bestond sinds het vertrek van de 

heer ds.Tom Mikkers. In zijn aanvaardingstoespraak zei Joost o.a. 
dat hij graag meer aandacht wil schenken aan nieuwe inhoudelijke 

activiteiten, vernieuwing van vorm en inhoud van diensten en het 

bereiken van mensen die op zoek zijn naar zingeving. 
Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft: aarzel niet en spreek 

ons aan. Namens de kerkenraad wens ik u goede feestdagen. 

Ard Verkerke 
 

Toelichting op de tweede collectes 

Vluchtelingen Werk Nederland- 25 en 31december 

VluchtelingenWerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die 

de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in 

Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de 
integratie in de Nederlandse samenleving.                               

VluchtelingenWerk Nederland zet zich met vele vrijwilligers in 

voor bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Dat gebeurt 
door het bieden van persoonlijke steun en belangenbehartiging bij 

hun toelating, opvang en integratie. Bescherming houdt meer in dan 

alleen de mogelijkheid bieden asiel te zoeken en te krijgen.  
Het betekent ook het voorkomen dat iemand wordt teruggestuurd, 

als hij gegronde vrees heeft voor vervolging, of als hij het risico 

loopt slachtoffer te worden van foltering of een onmenselijke of 
vernederende behandeling of straf. Bescherming betekent tenslotte 

ook het bieden van toegang tot de samenleving, en de mogelijkheid 

om een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/ 

Solidaridad – 8 januari, 5 en 26 februari 2017                            

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke 
organisatie met meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming 

van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer 

tot multinational – werkt Solidaridad aan eerlijke producten, die 
geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor 

iedereen winstgevend zijn.  

Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 
continenten, via 9 regionale kantoren.                                            

https://www.vluchtelingenwerk.nl/
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Solidaridad brengt alle actoren uit de productieketen samen, van 

boer tot bedrijf, van arbeider tot consument. Met elkaar komen ze 

tot innovatieve oplossingen die de productie verhogen, maar minder 
schade toebrengen aan mens en milieu. 

Zo maken ze de overgang mogelijk naar een duurzame economie, 

waarin iedereen - man of vrouw, arm of rijk - een bijdrage kan 
leveren. Solidaridad gelooft in een wereld waarin het evenwicht 

tussen productie en consumptie zo in balans is, dat iedereen 

voldoende te eten heeft. En dat dit kan op een manier waarbij 
we respect hebben voor elkaar, voor de aarde en voor de generaties 

die na ons komen. 

https://www.solidaridad.nl/ 
 

 

Adventsvespers 

Het thema van de vespers luidt:  

Advent 2, 04 december: Lucas 21, 25-33, 

      voorganger ds. Gerard van Viegen 
Advent 3, 11 december: Mattheus 11, 2-10,  

       voorganger pastor Bertran van  

    Paassen of diaken Leon Everts 

 Advent 4, 18 december: Johannes 1, 19-28,  

      voorganger ds. Ties Prins 

Gun jezelf deze bezinning. 
Namens Samenspraak,  ds. Frans Bos 

 

‘Stem van de Herfstregen’ 

Als ik dit schrijf, heb ik in Alphen en Eindhoven in de dienst 

herdacht van wie wij in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. 

De overdenking in de dienst had niet dit gedenken als thema.  
Ik deelde mijn zorgen om het maatschappelijke klimaat waarin we 

leven. Het was, zo moet ik bekennen, op het randje van een 

politieke preek en er misschien wel overheen.  
Dat spijt me dan, want politiek hoort niet op de kansel thuis.  

De moeilijkheid is alleen dat maatschappelijke thema’s die politiek 

relevant zijn gemakkelijk ook in kerkelijk opzicht onze aandacht 
verdienen.  

https://www.solidaridad.nl/
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Die gedachte dringt zich althans op wanneer wat nu gebeurt, wordt 

vergeleken met gebeurtenissen uit de jaren dertig.  

Gebeurtenissen die toen leidden tot een wereldbrand die tot de dag 
van vandaag zijn sporen trekt in het leven van mensen. Kijk, als die 

vergelijking terecht is, dan mogen wij nu niet zwijgen. Dan is wat 

we erover zeggen niet politiek, maar een oproep om te staan voor de 
waarden van vrijheid en verdraagzaamheid.  

Ik bedacht me bij de voorbereiding en na afgelopen zondag des te 

meer dat het maar de vraag is of je zo lijnen kunt trekken van de 
jaren 30 naar onze tijd. Ironisch genoeg is die intellectuele 

onzekerheid voor een deel de oorzaak van de onrust. We weten niet 

waar we staan en dan, dat zouden we moeten weten, gaan we ons 
gemakkelijk te buiten aan grote woorden. Terwijl juist dan het 

kleine, het intieme op zijn plaats is. Vermoedelijk is het ook 

effectiever.  
Daarmee wordt pijnlijk duidelijk dat we, of laat ik voor mezelf 

spreken trouwens: dat ik op dit moment eigenlijk de woorden, de 

taal mis om te beschrijven wat ik zie, te duiden wat er gebeurd en 
op te roepen tot wat nodig is. 

Ik prijs mij gelukkig dat wij uit de traditie verhalen aangereikt 

krijgen. Die verhalen zijn ons voornaamste bezit. Het vertellen en 
blijven vertellen is onze roeping. Als ergens de kiem ligt voor een 

taal. Als ergens de woorden liggen om te vertellen. Als ergens 

ruimte is om de zaken in perspectief te plaatsen. Als ons ergens het 
kader wordt aangereikt voor wat wij kunnen doen dan is het in die 

verhalen.  

Een belangrijk element van de horizon waartegen wij onze verhalen 
verstaan is dat we in de komende week de adventperiode weer 

ingaan. Direct volgend op de zondag dat we onze zorgen, ons 

verdriet, ons gemis delen is het de zondag dat we vol verwachting 
uitkijken naar nieuw leven dat geboren gaat worden. Het is een 

reminder dat wij niet moeten vergeten dat in elk verhaal dat wij 

vertellen twee dingen horen samen te gaan: de moeilijkheden 
waarmee we geconfronteerd worden en het hoopvol perspectief dat 

ons geschetst wordt.  

Susan schoof me het volgende gedicht van Ida Gerhardt onder de 
neus. 
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‘Stem van de Herfstregen’   

Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan  

rondom uw huis - het is uw aards verblijf.  
Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan -  

uw lichaam was altijd een aards verblijf.  

Zonder bekommernis laat u ontgaan  
roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.  

Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan,  

de bevende, om wat is aangedaan  
door u.  

De liefde is uw eeuwige verblijf. 

Ik heb het hier overgenomen omdat het zo prachtig past bij de tijd 
van het jaar, bij de tijd waarin we leven en het een prachtige duiding 

kan zijn, als we willen horen, van wat er om ons heen gebeurt. 

En wat mogen we dan doen? Elkaar een goede kerst in vrijheid 
toewensen en vrede op aarde. In het nieuwe jaar zien we verder. 

Martijn Junte  

 

Van de contactledencommisie                                                    
Mw. Tineke Sonneveld is weer terug uit het ziekenhuis.                  
Het gaat redelijk met haar. 

 

Jarigen,  

Van Harte Gefeliciteerd 

December: 

12 dhr. R. van den Bosch,  
17 mw. J. Goddijn,25 mw. B. Nieuwkerk, 26 mw. M. van Termeij 

en 30 mw.A.Verboom.  

Januari: 

2 dhr. N. Anker en Julian van Plateringen, 8 mw. I. van Plateringen, 

15 Wouter Schoenmakers en 18 Rosanne van der Krans. 

Februari:  

3 dhr. I. van Hove en dhr. J. den Draak, 4 mw. T. Both,   
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14 mw. J. Lammertse, 15 mw. M. ter Maten en 19 mw. T. Schipper.  

Ingezonden verslag:                                                                         

Zondag 30 oktober streekdienst in Waddinxveen                                                                                  

“Je moet er wel wat voor doen, maar dan krijg je ook wat !”                 

Dat mocht ik ervaren in deze dienst, waarin ds. Martijn Junte 

voorging. De organist kon niet wachten om te beginnen, hij zette al 

vroeg ons aanvangslied in.                                                                                                 
Ard zong de onbekende  liederen  voor  om ons voor te bereiden op 

een goede samenzang. ( goed idee Ard ). Het prachtige harpspel van 

Reinilde met daarbij solozang van Ard, het voelde allemaal heel 
goed. Na een heerlijk kopje koffie met daarbij fijne ontmoetingen, 

raad ik een ieder aan, om zó met elkaar door te gaan.                               

Eindigen doe ik met passende woorden:              

Ontmoeting. 
Soms gaat de hemel even voor je open 

en glanst een lichtstraal op je pad. 

Verrast…. herken je hen die naast je lopen, 
op reis als jij en… 

naar dezelfde Stad. 

Een ‘ Hart’ verwarmende  groet aan allen,                                                
Inge C. van Deventer- Van Wieringen, V.P.G. Boskoop 

 

Kerstmaaltijd op zondag 11 december 

Zoals al heel lang traditie, zullen we ook dit jaar weer gezamenlijk 

de kerstmaaltijd in ons kerkje gebruiken. 

De kerstmaaltijd wordt dit jaar op zondag 11 december om  
16.30 uur gehouden en wordt voorafgegaan door een korte dienst 

met ds. T.Barnard . Aansluitend gaan we dan aan tafel. We kiezen 

weer voor de buffetvorm, met voor wie wil een zitplaats aan tafel en 
voor anderen aan de statafels. Reinilde en Wietske vinden het weer 

leuk om de organisatie op zich te nemen en alles mooi aan te 

kleden, maar zijn natuurlijk wel heel erg afhankelijk van u voor al 
het lekkers. We hopen dan ook dat velen van u weer bereid zijn om 

iets hartigs te maken voor het buffet of een zoete lekkernij voor bij 

de koffie erna. 
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In de dienst van 27 november hebben al intekenlijsten gelegen, 

maar die datum is al voorbij als u deze Bij Blijven ontvangt.  

Heeft u de intekenlijst gemist, dan kunt u zich natuurlijk nog steeds 
aanmelden bij Wietske Mulder  

 

We hopen weer op een hele grote opkomst !!! 
Warme groet van Reinilde Zevenbergen en Wietske Mulder 
 

 
 

Schitterend concert Ensemble Hermes !  

Op 13 november jl. trad Ensemble Hermes op 

tijdens het derde zondagmiddagconcert van 

Muziek in Waddinxveen van dit seizoen. 
Ensemble Hermes is een twaalfkoppig gemengd 

koor en bracht het fraaie polyfone lijnenspel uit 
de 16

e
-eeuwse koorboeken van het Lieve 

Vrouwe Broederschap uit 's-Hertogenbosch 

loepzuiver ten gehore. 
Ensemble Hermes zong onder meer het prachtig uitgevoerde Gaude 

Virgo Christi van Josquin des Prez en delen uit de Missa Gaude 
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Barbara van Adriaen Willaert.Het Ensemble had bovendien 

enkele premières in petto van Maurice Pirenne. 

Pirenne is geruime tijd als kerkmusicus verbonden geweest aan de 
Sint-Janskathedraal en heeft zich laten inspireren door de vocale 

muziek uit de renaissance. Zijn eigen idioom en de eigentijdse 

klankkleuren zijn tijdens de uitvoering bijzonder goed tot hun recht 
gekomen. 

De muziek van het Ensemble Hermes getuigt van een zeer hoge 

muzikale kwaliteit, die het ensemble weet te paren aan een grote 
bevlogenheid voor de muziek.  

Het Ensemble wist hun passie tijdens het concert overtuigend over 

te brengen op het publiek in de goed gevulde Remonstrantse kerk. 
Het welgemeende applaus van een enthousiast publiek was dan ook 

volledig op zijn plaats. www.muziekinwaddinxveen.nl 

 

Benefiet Kerstconcert op vrijdagavond 2 december  

Op vrijdagavond 2 

december om 20.00 uur is in 
de Remonstrantse Kerk een 

benefiet Kerstconcert met 

Natalie Merfort (sopraan) 
en Svetlana Lohman 

(piano), in samenwerking 

met het koor Rhythm of 

life. U wordt van harte 

uitgenodigd dit concert bij 

te wonen.  
In de Remonstrantse Kerk is 

plaats voor 80 à 90 gasten.  

Dus: op = op!  
Kaarten à € 15,-  zijn te 

bestellen via: 

martiblomme@ziggo.nl 
De begunstigde van het 

concert is de  

Stichting Vrienden 

Hospice Waddinxveen 

http://www.muziekinwaddinxveen.nl/
mailto:martiblomme@ziggo.nl
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Concert, Het Rhenus Ensemble, 15 januari 2017 

Het Rhenus Ensemble is in het voorjaar 2016 opgericht door 
professionele en gepassioneerde musici  met een muzikaal bereik 

van de barok tot de moderne klassieken. 

Fluitiste Sannie de Jongh begeleid met een toelichting over de 
muziekstukken dit bijzondere concert  dat een aanrader is voor de 

fijnproevers van de klassiekers in de kamermuziek. 

Sannie de Jongh fluit en traverso, Lizette Bertelsmann en Nuno 

Malajuwara viool en Caroline Deul cello spelen werken van 

Beethoven, Boccherini, Haydn, Reicha 

en van W.A.Mozart het beroemde 

fluitkwartet in D-groot.   

“Enthousiaste uitvoerenden, en een 

mooi ensemble”                                                                   
www.muziekinwaddinxveen.nl 

 

 

Commissie Vorming en Toerusting vanuit  

Samenspraak gestopt 

Samenspraak is het overlegorgaan waarin de 
R.K. geloofsgemeenschap St. Victor, de 

Remonstrantse Gemeente, De Protestantse 

Gemeente Waddinxveen (wijkgemeenten 
Immanuëlkerk- en Ontmoetingskerk) elkaar al 

jaren ontmoeten.  
Een goed instrument om de plaatselijke oecumene te bevorderen, zo 

is in de loop van de tijd gebleken.  

http://www.muziekinwaddinxveen.nl/
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Naast het zoeken van oecumenische ontmoeting in kerkdiensten, 

werd er ook gewerkt aan een jaarlijks programma van kringen, 

cursussen, meditatie en andere activiteiten. Daarvoor was een kleine 
werkgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers uit de 

Samenspraak- kerken. Commissieleden waren in de laatste periode 

Leni Schut (IK), Joke van den Bosch (RG), Carla Schuurs (SV) en 
Cobi Kromhout (OK).                         

Jaarlijks werden in de kerken boekjes uitgedeeld met een overzicht 

van activiteiten waaraan kon worden deelgenomen. 
De afgelopen jaren bleek de belangstelling voor het programma van 

Vorming en Toerusting wat terug te lopen. De verklaring daarvoor 

ligt - in elk geval voor een deel - in het feit dat een paar kerken ook 
een eigen vorming en toerusting-aanbod  heeft, vaak  voor een 

regio.                                                                                                                                       

Leden van de werkgroep gaven ons te kennen dat ze hun taak 
wilden neerleggen. Kort voor de zomervakantie namen we daarom 

vanuit Samenspraak afscheid van de leden van deze commissie.  

Met veel waardering blikten we terug op het vele werk en de grote 
variatie aan activiteiten waar ze bij betrokken waren.                                                                      

Inderdaad: de belangstelling was wat teruggelopen, maar dat laat 

onverlet dat er veel goede ontmoetingen zijn geweest, waarin we 
elkaar over kerkgrenzen heen konden leren kennen.  

Samenspraak zal dit jaar daarom niet met een eigen Vorming- en 

Toerusting programma komen.  
Wat wel op onze weg ligt, zijn incidentele ontmoetingen met een 

thema op het terrein van de interkerkelijke samenwerking, de 

oecumene.  
De landelijke Raad van Kerken reikt ons daartoe geregeld materiaal 

en suggesties aan.                                                                         

Voor de komende periode lijkt ‘500 jaar Luther’ een mogelijkheid 
elkaar op te zoeken en het gesprek aan te gaan. Mogelijk kan dit ook 

in samenwerking met een nog bredere groep kerken worden 

uitgewerkt. (het ‘Platform van Kerken’ te  Waddinxveen). 
Samenspraak spreekt hierbij nogmaals zijn grote dank uit voor het 

vele werk van de Commissie Vorming en Toerusting in de 

afgelopen jaren.  
Namens Samenspraak, ds. Gerard van Viegen  
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Het Rotterdamse Stadhuis 

 

 
 

Voor het Rotterdamse stadhuis op de Coolsingel staan 2 beelden: 

van Hugo de Groot en van Johan van Oldebarneveldt.  
Waarom staan deze 2 personen daar zo prominent afgebeeld?  

Zij waren toch in 1619 volksvijand nr. 1 en 2 omdat zij o.a. de 

vrijzinnige geloofsrichting van de Remonstranten aanhingen. 
Stadhouder Maurits liet de één gevangen zetten op slot Loevestein 

en de ander liet hij onthoofden. Het antwoord is dat zij beide 

pensionaris van Rotterdam zijn geweest.  
Een pensionaris of advocaat was een aanduiding voor de 

voornaamste adviseur in dienst van een stad of gewest in de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.  
Belangrijke mensen dus voor Rotterdam en waardig om deze te 

gedenken met een standbeeld. 

Ruud van den Bosch  

 

Ingezonden 

Sinds september ben ik, samen met nog een aantal andere 
studenten, begonnen aan het Remonstrants Seminarium.  
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Onderdeel van onze opleiding is het bezoeken van een 

remonstrantse kerkdienst in een kerk waar we nog niet eerder een 

zondagse viering hebben meegemaakt. De opdracht was vervolgens 
om over dit bezoek een korte tekst te schrijven aan de hand van het 

format “tempeltest”.  Dit format bestaat uit een aantal korte 

vragen. Deze vragen heb ik laten terugkomen in de kopjes boven de 
verschillende paragrafen.  

Wij zullen als studenten met elkaar in gesprek gaan over de 

bezoeken die we hebben afgelegd; zo leren we over de 
Remonstrantse Broederschap, de kerkdiensten en leren we over 

onszelf als aankomende predikanten. Ik koos voor het bezoeken van 

de kerkdienst in Waddinxveen. Onlangs kwam ik tijdens de 
bijzondere Algemene Vergadering van 19 november 2016 in Utrecht 

Ard Verkerke tegen. En zo komt dit stukje weer in Waddinxveen 

terecht.  

Tempeltest        

Op weg 

Wat is de ochtend toch mooi! Het is zondag 30 oktober, de 
weilanden zijn nog in nevelen gehuld en ik ben op weg naar de 

kerkdienst van de Remonstrantse Gemeente Waddinxveen.   

Het eerste wat opvalt 
Bij binnenkomst zie je een niet te missen muurschildering: ‘Wie niet 

liefheeft, kent God niet, want God is liefde.’ (1 Joh. 4:8) Een 

duidelijk statement. Gelukkig bevalt de tekst me wel. 

Hoe ziet er kerk er van binnen uit 
Het is een kleine kerk. Van buiten en ook van binnen: een 

middenstuk met stoelen en een rij kerkbanken langs de wanden.  
Er is licht hout gebruikt voor de kerkbanken, ook zijn de muren 

helder wit. Gevoelsmatig loop je zo de kerkzaal in. Feitelijk zit er 

nog een klein portaal tussen de voordeur en de kerkzaal, maar dat 
is gemakkelijk te missen als, zoals vandaag, beide deuren 

openstaan. Wat verder opvalt zijn de lichtarmaturen. Twee aan de 

zijkant en een grote in het midden van de kerkzaal, bij wijze van 
kandelaar. Witte ijzeren armaturen versierd met groene, eveneens 

ijzeren, bladeren. Bescheiden en daardoor mooi in zijn eenvoud. 

Zoals eigenlijk heel de kerk.  
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Wie zitten er 

Als ik binnen kom zit er nog niemand. Ik ben aan de vroege kant. 

Nadat ik mijn jas heb opgehangen zitten er drie mensen. Ik neem 
plaats op de een na achterste rij. Dat klinkt heel ver, maar ik zit 

gevoelsmatig toch midden in de kerk. Achter mij is het orgel en zijn 

er nog wat kerkbanken. Gaandeweg stroomt de kerk vol. Regelmatig 
hoor ik een ‘wat fijn dat je er bent’ langskomen als welkomstgroet. 

Omdat er vandaag een streekdienst is komen mensen ook uit de 

omliggende gemeenten als bijvoorbeeld Alphen a/d Rijn en 
Boskoop. Als de dienst begint zit de kerk goed vol.  

Het publiek bestaat uit senioren. Ik vermoed dat ik als begin 

veertiger veruit de jongste in de zaal ben. De ‘jongeren’, dat wil 
zeggen alles onder de vijfenzestig, zijn toch wel op maximaal twee 

handen te tellen, schat ik zo in.  

De preek 
De preek begint met een samenvatting van The Godfather.  

Ja, inderdaad, die bekende film over het maffialeven. Al behoor ik 

tot de groep die ‘m niet gezien heeft. De predikant vertelt 
enthousiast over het keerpunt van de hoofdrolspeler. Hoe deze na 

een bezoek aan de priester niet meer op oude voet door kan gaan. 

De film blijkt ondermeer een brug te zijn naar de schriftlezing van 
die zondag. Het eerste deel van Genesis 29. Over de rol van 

familieverbanden en hoe een verliefdheid je kan overvallen.  

Over hoe het land van herkomst altijd een rol in je leven blijft 
spelen. Ook al ben je al lang in het land van aankomst.  

Hoe dat land van aankomst eveneens een rol blijft spelen als je 

terug in het land van herkomst bent.  
 

En hoe dat doorwerkt: dat ook in een gemeente iedereen wat 

meeneemt van zijn of haar plaats van herkomst.  
Dat ook al willen we met zijn allen naar een zelfde aankomst, dat 

onze vertrekpunten verschillen en dat voor een goede samenwerking 

het mooist is als er balans gevonden kan worden tussen ieders 
vertrekpunt en het punt van aankomst. 

Reden om niet te gaan 

Bekendheid met de rituelen van een kerksdienst wordt 
verondersteld.  
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Op zich niet raar natuurlijk, maar voor wie buitenkerkelijk is, is 

zo’n kleine ruimte en geen ‘routekaart’ hebben van de dienst een 

hoge drempel om te overwinnen.  

Reden om wel te gaan 
Het mooie kerkje. Die mooie harp tijdens de dienst.  

De goede solozanger. De preek met stof tot nadenken.  
De lekkere koffie na afloop.  

Sandra van Zeeland- van Cassel. Student RemonstrantsSeminarium 

 

Verantwoording Collectes Goede Doelen 2016 

31 januari   € 26,40  Voedselbank                                            

14 februari  € 25,40  Care for family                                             
13 maart  € 19,40  Hospice                                                            

27 maart  € 35,20  Hospice                                                             

10 april  € 12,50  V&T.                                                             
24 april  € 23,00  ???                                                                               

01 mei  € 20,00  Ouderendag                                                     

15 mei  € 13,80  Nationaal fonds kinderhulp                                                       
29 mei  € 12,10  Nationaal fonds kinderhulp                                       

26 juni  € 21,50  Solidaridad                                                      

24 juli  € 16,75  Voedselbank Gouda                                                          
21 augustus € 34,60  ???                                                                          

18 september € 39,96  Arminius                                                           

02 oktober  € 37,50   Amnesty International                                                        
16 oktober  € 18,90  Wilde Ganzen                                                    

30 oktober  € 41,25  Wilde Ganzen                                             

13 november € 89,40  Geloof en samenleving 

Vorming en Toerusting is opgeheven, voor de collecte opbrengst 

wordt nog een doel gezocht. 

 

Financiële Bijdrage 

U heeft als deze Bij Blijven op uw deurmat valt, de jaarlijkse 
oproep om uw financiële bijdrage aan onze gemeente te leveren al 

wel hebben ontvangen. Deze bijdrage is veruit onze belangrijkste 
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bron van onze inkomsten en zonder die bijdrage is het in stand 

houden van onze gemeenschap feitelijk niet mogelijk.  

De kerkenraad hoopt daarom uw bijdrage voor 2017 te mogen 
ontvangen.  

In het komende jaar 2017 gaat de kerkenraad zich richten op het 

uitvoeren van de afspraken die met u gemaakt zijn in het kader van 
de Verkenning naar de toekomst over de samenwerking met de 

Remonstranten Alphen aan den Rijn en het uitwerken van de 

vrijzinnige gezamenlijkheid in het Groene Hart.   
Wij vertrouwen erop dat U ons daarin wilt steunen. 

Als u dat nog niet doet wil ik nog uw aandacht vestigen op de 

mogelijkheid gebruik te gaan van de fiscale regeling waarbij de 
vrijwillige bijdrage en de collectes via bonnen volledig (en zonder 

beperking vanwege een drempel) als persoonsgebonden aftrekpost 

opgevoerd kunnen worden bij de aangifte voor de 
inkomstenbelasting.  

Als u mij dat laat weten, zal ik u daarover graag persoonlijk 

voorlichten. Dick van Zoelen. 

Van de web-beheerder                                                                    
Onlangs heb ik de agenda van onze website weer geheel bijgewerkt. 

Binnenkort wordt ook het overzicht 2017 op de site gezet zodra dat 

definitief beschikbaar is; zodoende kan je dan het gehele jaar in je 
agenda overnemen. Maar voor actuele informatie altijd even op de 

site kijken: https://waddinxveen.remonstranten.nl. Op de site heb ik 

ook een verhaal, een boekje in PDF, toegevoegd dat mijn vader 
destijds heeft geschreven over zijn jeugd, de periode daarvoor, tot 

en met mid. 1900. Een persoonlijk verhaal, interessant en ook 

aangrijpend; de moeite waard om het te lezen en ik vond ook dat dat 
verhaal niet verloren mocht gaan; vandaar dat ik het op de site gezet 

heb. Hartelijke Groeten, Paul Mulder. 

 Kerkdiensten Regiogemeenten 

Alphen aan den Rijn 

11 december 10.00 uur ds. K.J. Holtzapffel, Rotterdam 

18 december 16.30 uur mw. M. Walburg, kerstgezinsdienst 

25 december 10.00 uur ds. M.F.C. Junte, kerstdienst  

https://waddinxveen.remonstranten.nl/
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31 december 17.00 uur dr.  E.P. Meijering, Oegstgeest,oudj.d. 

08  januari  10.00 uur  ds. Joh. Magliano-Tromp, Leiden  

22 januari  10.00 uur  ds. M. Wassenaar, Katwijk 
05 februari  10.00 uur  ds. P. Korbee, Oegstgeest  

12 februari  10.00 uur Streekdienst in Boskoop 

 

Boskoop 

04 december  10.00 uur ds. M. Wassenaar, Burendienst 

18 december  16.00 uur kinderkerstviering 
24 december  20.45 uur ds. M. Wassenaar,  Kerstnachtdienst 

08 januari   10.00 uur  ds. M. Wassenaar Nieuwjaarsdienst 

22 januari  10.00 uur  ds. N. Verburg, Gouda 
05 februari. 10.00 uur  drs. J. Prij, Rotterdam 

12 februari  10.00 uur  ds. M. Wassenaar, Streekdienst  

 

Nieuwkoop  

04 december 10.00 uur ds. J.W.  van Malde, Leiden, 

      adventsdienst met Gereformeerden 
11 december 10.00 uur` ds. M.F. de Vries, Haarlem 

24 december 21.00 uur drs. P.W.A. Overdiep, Bussum 

25 december 10.00 uur ds. D. Lunenburg-Moret, Rotterdam 
08 januari  15.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst  

15 januari  10.00 uur  Film “Le Havre”   

22 januari   10.00 uur ds. J. van Malde, Dienst van de tafel 
05 februari  10.00 uur ds. T.R. Barnard, Capelle ad IJssel   

12 februari  10.00 uur streekdienst Boskoop 

 

Woubrugge /Nieuwveen 

18 december  12.00 uur ds. I. de Jong, kerstbijeenkomst met 

lunch in de zaal van de gereformeerde kerk 
 

Regionale berichten 

Boskoop 
Gesprekgroep: Wat geloven wij? 

Data: 12 januari, 9 maart en 18 mei 

Zie ook vorige nummers van Gemeenteberichten voor de 
beschrijving 
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U kunt zich aanmelden bij ds. Martine Wassenaar. 

Tent of Nations,  

Verslag van de lezing in Boskoop op donderdag 27 oktober 

met:ds. Bram Grandia (voormalig IKON pastor)en 

        ds. Martine Wassenaar                                               

Het Israëlisch – Palestijns conflict 
Weet ik er voldoende van om een mening te hebben? 

Het lijkt na al die jaren onenigheid zo uitzichtloos…. 

 
En dan is daar het project “Tent of 

Nations”, een project van een Palestijns 

christelijke familie Nassar, die 42 ha 
land bezit met wijngaarden, fruit- en 

olijfbomen.  

Het eigendomsbewijs in in bezit, al 100     
jaar, maar het blijkt een duivelse toer 

om daar voldoende legitimatie in te 

vinden om het land in eigendom te 
houden en te exploiteren. 

Er komt een lezing in ons kerkje. 

Ds. Wassenaar was er dit voorjaar een weekje te “logeren” en 
ontmoette voormalig IKON pastor ds. Bram Grandia.                  

Deze laatste is, evenals Martine, zo bevlogen dat hij voorzitter 

wordt van de opgezette Nederlandse poot “Tent of Nations”.  
Aan de hand van dia’s en verhalen vernemen wij hoe opgetreden 

wordt tegen deze Palestijns christelijke familie, die ondanks de vele 

beperkingen die hen worden opgelegd  (geen elektriciteit, geen 
water, niet bovengronds bouwen)  toch steeds mogelijkheden vindt 

om hun ecologische boerderij, waar educatie centraal staat, in 

bedrijf te houden. 
Is het een teken aan de wand dat, omdat zoveel mensen de situatie 

als uitzichtloos zien, er zo bijzonder weinig publiek was?? 

Ds. Grandia zei: “Er waren toch ook maar 12 discipelen”? 
Als u toch eens iets meer wilt weten kijk eens op de website van de 

Nederlandse poot van de organisatie  www.tentofnations.nl waarop 

http://www.tentofnations.nl/
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een zeer helder verhaal over de “geschiedenis” van de Palestijns 

christelijke familie Nassar, hun doelstellingen, hun vindingrijkheid 

en hoopgevende katalysator tussen de bevolking van beide partijen. 
Het motto van de Tent of Nations deed mij 

denken aan de woorden van Franciscus van 

Assisi,  
want zij willen: 

    Negativiteit vervangen door Positiviteit 

    Haat door Liefde 
    Duisternis door Licht. 

Een ideaal doel dat steun verdient. 

Ineke Bulk-Spek 

Donderdag 16 februari:Lezing door dr. Wim Wattel 

”Het mysterie van mier”, Over tijd en eeuwigheid 

Ons spreken is altijd een ‘bij wijze van spreken’.                       

Hoewel we daar meestal 
niet bij nadenken 

weerspiegelt ons spreken 

altijd een zekere 
beeldvorming van het 

onderwerp, nooit een 

absolute werkelijkheid. 
In ons spreken brengen we altijd onze eigen subjectiviteit mee. We 

kunnen eenvoudigweg niet anders. Ook woorden zijn, als het er op 

aan komt, slechts beelden; niet meer dan dat. Dat dat voor ethische 
zaken, religie, e.d. geldt is meestal wel duidelijk, maar voor 

wetenschappelijke zaken is dat niet anders! Met name in de 

natuurwetenschappen wordt dat nog wel eens vergeten… 
In deze lezing wil spreker dat illustreren aan twee parallelle 

begrippen uit de wetenschappelijke en de religieuze wereld: 

enerzijds behoren ‘de almacht van God’ en ‘de eeuwigheid’ tot het 
normale spraakgebruik, anderzijds hebben we het over 

‘oneindigheid’ en een ‘universum’ alsof we precies weten wat we 

ons daarbij moeten voorstellen. In beide gevallen wil ik wat 
vraagtekens plaatsen: Weten we wel waar we het over hebben?” 

Dr. Wim Wattel (Middelburg, 1947) is medisch bioloog en 
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redactielid van het landelijke blad van de VVP ‘VrijZinnig’.         

Hij was eerder als docent en directielid werkzaam in het Voortgezet 

Onderwijs. Zijn leven lang heeft hij zich geïnteresseerd voor en 
verdiept in de raakvlakken tussen geloof en natuurwetenschap.    

Zijn motto: ‘We willen begrijpen, maar tegelijkertijd geloven we 

maar al te graag dat onze ratio niet het laatste woord heeft.’                  
Datum: Donderdag 16 februari                                                

Plaats: Boskoop,  Vrijzinnig Protestantse kerk, Burg. Colijnstr.                                                                                                             

Aanvang: 20.00 uur, kerk open 19.30 uur                                               
Entree: € 5,00 incl. koffie/thee in de pauze. 

Woubrugge 

Woensdag 11 januari 2017, Nieuwjaarsbijeenkomst, in de zaal 
van de Gereformeerde Kerk.                                                                         

Naast de gebruikelijke wensen en bijpraten wordt er een interessant 

onderwerp aan de orde gesteld.  
Dat wordt verzorgd door Ds. Ivo de Jong. 

 
Waddinxveen, Kerstmarkt op 25 en 26 november 
Met een voldaan gevoel en ook nog een beetje vermoeid mag ik 

vers van de pers vandaag nog even een terugblik op de kerstmarkt 
werpen. Het is nu ik dit schrijf zondag de 27

e
 en we hebben net van 

een mooie dienst van Anniek Lenselink mogen genieten.  

Het kerstgevoel was al, en nog, duidelijk aanwezig op deze eerste 
adventszondag, wat ook door Anniek benoemd werd. 

 

Maar nu terug naar de vrijdag en de zaterdag. Wat hadden we een 
mooie kramen en een tevreden exposanten en gasten. Regelmatig 

heb ik horen zeggen: ”Ja, maar jullie kerstmarkt is ook altijd wel 
heel bijzonder.” Daar mogen we best trots op zijn. Ikzelf denk dat 

het bijzondere ook te danken is aan de warmte die wij met ons allen 

uitstralen. Zowel de exposanten als de gasten voelen zich welkom 
en worden door een ieder warm ontvangen. Zaterdagochtend stond 

ik zelf in de keuken, er waren nog geen gasten en er klonk een zo 

gezellig geroezemoes tussen de exposanten en organisatoren 
onderling, heel bijzonder. 
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Even wat getallen: Er zijn 650 oliebollen gebakken, er zijn 120 

stukken taart en cake geserveerd met zeker 250  kopjes koffie en 

thee. Er zijn 99 flessen wijn verkocht, 77 kaarten, 26 boeken, 165 
euro aan kleine curiosa, ontelbare parels en dat allemaal door onze 

eigen gemeenteleden. 

De exposanten hebben samen € 1000,00 voor ons opgebracht,  
(zij staan 20 % van hun omzet aan ons af). 

Dat brengt ons dit jaar op een opbrengst van € 2330,00 voor de 

instandhouding van ons gebouw. 
Namens de kerstmarktcommissie wil ik de hele gemeente heel 

hartelijk bedanken voor zijn inzet.  

Dat hebben toch maar weer even voor elkaar gekregen met ons 
allen!! 

De foto's van de kerstmarkt  te zien zijn op de website: 

https://waddinxveen.remonstranten.nl 
Wist u dat onze eerste kerstmarkt in 1986 werd gehouden??   

Wij hebben dus al een kerstmarkttraditie die 30 jaar oud is!!! 

Wietske Mulder-Geerling 
 

(Met dank aan Wietske en Matty voor de snelle levering van deze 

bijdrage). Redactie 

 

 

https://waddinxveen.remonstranten.nl/
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Van de redactie  
 
De Sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor: 

 

Jaargang   Sluiting      Verspreiding 

                          donderdag     woensdag 

14.4    02 februari   15 februari 

14.5    16 maart   29 maart 
14.6    11 mei   24 mei 

15.1    10 augustus  23 augustus 

15.2    05 oktober   18 oktober 
15.3    16 november  29 november  

  

De redactie wenst u fijne feestdagen en een, in alle 

opzichten, een goed 2017. 

 

HET KERKGEBOUW IS TE HUUR 

 

Voor uw: 

 Huwelijks inzegening 

 Huwelijks voltrekking 

 Trouwdag viering 

 Verjaardag 

 High Tea 

 Bedrijfsreceptie 

 Familieconcert 

 Uitvaartdienstverlening 

 Etc. 

 

Inlichtingen:  

dhr. Ruud van den Bosch. 
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Zoals het licht 

ons elke morgen 

nieuw verschijnt, 
ons wekt 

en koestert 

met zijn stralen, 
wek Gij God, 

zo ook mij! 

 
Zoals de zon 

geen dag 

ons in het donker laat, 
laat mij uw trouw 

ook nu weer dagen! 

 
Schep doorgang 

aan wat zorgen baart, 

wat angst aanjaagt, 
en zet mij 

recht weer op mijn voeten: 

niet moedeloos, 
niet hopeloos verlamd, 

maar opgericht, 

met opgeheven hoofd 
tot U, 

mijn Zon, 

mijn dag, mijn licht!  
 

Sytze de Vries 

 

 


