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Predikant   ds. M.F.C. Junte, Gouda, tel.  06-21859121 
  e-mail: martijnjunte@xs4all.nl 
Voorzitter dhr. A.A.H. Verkerke,  

2803 XG Gouda, tel. (0182) 534333 
 e-mail: strousverkerke@hetnet.nl 
Secretaris           mw. W. Mulder, Kamilleveld 11, 2742 GG  
    Waddinxveen, tel. (0182) 619187 
                           e-mail: wietskemulder@casema.nl 
Penningmeester dhr. D. van Zoelen, tel. (0812) 617446 

e-mail: dvzoelen@vanzoelenadvies.nl  
bankrekening: NL 98 RABO 0366864610 

Lid Kerkenraad mw. R. Zevenbergen, tel. (0182) 632814 
Commissie  mw. J. van den Heuvel, tel. 06-19626981 
     diensten    
Contactleden mw. J. van den Heuvel, tel. 06-19626981 
     commissie e-mail: janjeanne@hotmail.com 
Organisten dhr. J. Junte, dhr. J. Oomkes en                                                 

mw. J. Alblas van Leeuwen 
Kerkgebouw Remonstrantse kerk, Zuidkade 59, Waddinxveen 

verhuur: dhr. R.W. v.d. Bosch, tel. (0182) 616572 
e-mail: remonstranten.wveen@kpnplanet.nl 

Website   dhr. P. Mulder, e-mail: paulmulder@casema.nl 
  tel. (0182) 619187, 06-22009382 

https://waddinxveen.remonstranten.nl 
Samenspraak mw. B. Broug, tel. 06-20758898 
Autodienst mw. C. van Hove, tel. (0182) 615436 
Redactie  Ruud van den Bosch, 
  Bij Blijven  Jan den Draak en Jeanne Bos 
Eindredactie Jeanne Bos, Prins Bernhardlaan 174, 2741 GG 

Waddinxveen, tel. (0182) 640044, 
    e-mail: jeanne.bos@casema.nl   
 
Abonnementsprijs Bij Blijven: € 17,50 per jaar 
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Ter Overdenking 
 
Jozef en Jozef  
In de tijd dat Jezus geboren werd, was het volk Israël, de twaalf 
stammen, geen eenheid meer. Het koninkrijk was uiteen gevallen en 
de stammen waren verstrooid.  
In het eerste hoofdstuk van Mattheus staat het geslachtsregister van 
Jezus: drie keer veertien generaties, een lijn die uitkomt bij Jozef, de 
man van Maria, pleegvader van Jezus (en niet bij Maria zelf!). Er 
staat (vers 16): “Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de 
man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd 
wordt.”  
Het aardige is: aan het begin van dit geslachtsregister staat een 
andere Jakob (vers 2), die ook vader van een Jozef is: “Abraham 
verwekte Izaäk, Izaäk verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 
broers.” Een van die broers is Jozef!  
U kent hem wel: Jozef, zoon van Jakob, uit Genesis, die zo’n 
prachtige mantel kreeg van zijn vader, waar zijn broers jaloers op 
zijn. Als de verwende Jozef vertelt dat hij steeds droomt dat zijn 
broers diep voor hem zullen buigen, zijn ze woedend, en zodra ze de 
kans krijgen gooien ze hem in een put en even later verkopen ze 
hem als slaaf naar Egypte. Ze denken dat ze hem nooit meer terug 
zullen zien, maar het loopt anders: Jozef ontpopt zich als een 
aardige man en omdat hij de dromen van de farao uit kan leggen, 
wordt hij bevorderd tot onderkoning en baas van de graanvoorraad.   
In die hoedanigheid ziet hij zijn broers terug als ze door 
hongersnood gedreven graan in Egypte komen halen. Ze herkennen 
hun broer niet, en Jozef stelt ze op de proef omdat hij wil weten of 
ze nog net zo gemeen zijn als in de tijd dat ze hem verkochten als 
slaaf. Hij dreigt Benjamin, de jongste broer, als slaaf in Egypte te 
houden, maar dan blijkt dat Juda – juist de broer die Jozef in de put 
had gegooid – voor Benjamin op komt.   
Jozef ziet dat de broers veranderd zijn en maakt zich bekend: een 
mooi verzoeningsverhaal. De hele familie mag daarna in Egypte 
gaan wonen, oftewel: eind goed, al goed.  
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Als vader Jakob op zijn sterfbed ligt, zegent hij al zijn zonen.  
Tegen Jozef zegt hij: jij bent een vruchtbare wijnstok, de 
uitverkorene onder je broers, de God van Israël is bij je.   
Jozef wordt de hemel in geprezen, als de ideale (schoon)zoon.  
Want het verwende broertje is veranderd in een rechtvaardige die 
anderen tot zegen is, hij krijgt haast messiaanse trekjes.  
Is hij inderdaad een soort Messias?  
Wel, er is een christelijke uitleg die stelt dat hij, zonder het zelf te 
weten, een voorafschaduwing van Jezus is geweest, vanwege de 
vele parallellen in hun levensloop.  
Want hij wordt door zijn broeders in de put gegooid, moet lijden in 
de gevangenis, en wordt uiteindelijk gered en verhoogd tot 
onderkoning.  
Zelf denk ik niet dat dit verhaal een verwijzing is naar de komst van 
Jezus. Ik houd er niet zo van om door een nieuwtestamentische bril 
naar het Oude Testament te kijken, maar andersom kunnen we er 
eigenlijk niet om heen.  
Want Mattheus doet dat niet voor niks: eerst Jakob, de vader van 
Juda (en zijn broers) noemen, en later Jakob, de vader van Jozef. 
Een mooie uitleg is dat Jezus op aarde kwam voor het hele volk 
Israël, namelijk voor alle zonen van Jakob.  
Zij vormen de latere stammen van Israël, dat geen eenheid meer 
was.  
Als we het breder trekken: de boodschap van Jezus is er één van 
verzoening tussen broeders, verzoening tussen volkeren.  
Dat is precies de kerstboodschap: dat er vrede mag komen op aarde, 
voor alle mensen.  
Japke van Malde, predikant Nieuwkoop  
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Kerkdiensten Waddinxveen          
10 december 10.00 uur dr. E. Cossee, Rotterdam   
     diensten: Jeanne     
     autodienst: Matty Heukelom, tel.614088 
17 december 16.30 uur ds. J. de Valk, kerstmaaltijd 
     diensten: Carla 
     autodienst: fam. Van Hove, tel. 615436 
24 december 20.45 uur kerstnachtdienst in Boskoop 
25 december 10.00 uur ds. M. Junte, Gouda, kerst 
     diensten: Ronne 
     autodienst: Albert Grooten, tel. 618998 
31 december 17.00 uur ds. R. Thieme, Gouda, oudjaar 
     autodienst: Ruud en Joke v.d. Bosch 
07 januari 201810.00 uur dr. E. Cossee, Rotterdam 
   diensten: Jeanne 
   koffiedienst: Ruud en Joke v.d. Bosch 
   autodienst: fam. Broug, tel. 613014 
21 januari 10.00 uur ds. A. Lenselink, Alblasserdam 
   diensten: Reinilde 
     autodienst: Helga v.d. Bijl, tel. 613894 
28 januari  10.00 uur dienst éénheid van de Kerken, Ontm. K. 
04 februari  10.00 uur ds. M. Junte, Gouda 
     diensten: Ronne      
     koffiedienst: Annette en Dick v. Zoelen 

autodienst: Jeanne Bos, tel. 640044 
 
Collecte:Vluchtelingenwerk, locatie Waddinxveen 
Autodienst: Cobi Groenewegen, Souburghlaan 90, tel. 613251 
 
Agenda: 
Iedere 2e zondag   alleengaandenmiddag  
24/25 november   kerstmarkt 
26 november   concert 
29 november   gemeenteavond 
03/10/17 december  adventsdiensten  (zie pagina 8) 
17 december   kerstmaaltijd 
09 januari 2018   gesprekskring 
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Van de Kerkenraad 
Beste mensen, 
Onlangs heeft u een uitnodiging en stukken ontvangen voor een 
algemene ledenvergadering op 29 november a.s. We willen dan met 
u terugkijken en vooruitkijken. Terugkijken naar wat het afgelopen 
half jaar is gebeurd:  
luisteren naar uw verhalen, proberen uw vragen te beantwoorden, 
samen leren van onze ervaringen.  
En vooruitkijken: hoe is de situatie nu, wat willen we bereiken, wat 
is de moeite waard om te behouden, welke nieuwe mogelijkheden  
dienen zich aan? 
Tijdens de ALV willen we ook samen met u beslissingen nemen 
over die toekomst:  
wie gaat wat wanneer doen? En hoe kunnen we u daar het beste bij 
betrekken? 
Uw grote betrokkenheid bij onze gemeenschap die u elke keer weer 
laat zien geeft ons hoop en vertrouwen dat we met u de goede 
dingen gaan doen. Dat dat niet altijd eenvoudig zal zijn weten we 
maar al te goed.  
Hopelijk zien we u binnenkort bij een dienst, de kerstmarkt en de 
ALV. Namens de kerkenraad, Ard Verkerke 
 
Toelichting op de tweede collecte  
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, locatie Waddinxveen  
Onder het motto ´Niemand vlucht vrijwillig´ werft stichting 
Vluchtelingenwerk Nederland donateurs voor haar werk.  
Vluchtelingen hebben immers al genoeg meegemaakt. Met onze 
steun kan SVN opkomen voor vluchtelingen en hen helpen bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor: 

Individuele hulp bij de asielprocedure;  

Hulp bij het leren van de taal;  
Begeleiding bij het vinden van een baan of opleiding.  

Dankzij onze bijdrage staan vluchtelingen die in ons land veiligheid 
en bescherming zoeken er niet alleen voor. Meer informatie is te 
vinden op https://www.vluchtelingenwerk.nl/ 
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Waar het over ging  
Op zondag 15 oktober ging voor ds. R. Thieme, Gouda 
Het thema was: Wees waakzaam, tank op tijd bij. 
Gelezen werd: Mattheus 5: 13-16, Wijsheid 6: 12-18 en  
Mattheus 25: 1-13 
Op zondag 12 november ging voor ds. M. Junte. 
Herdenken van overledenen. 
Het thema was: Niet voor onszelf. 
Gelezen werd: Marcus 8: 27-9.1  
Reinilde Zevenbergen 
 
Samenspraak 
Overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk 

en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en 
de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te 
Waddinxveen  
 
Vespers in Sint Victor 
Het is zo langzamerhand een goede Waddinxveense 

traditie geworden: de vespervieringen die op de zondagen 
voorafgaand aan kerstmis, advent,  in de Sint Victorkerk worden 
gehouden.  
Het zijn korte diensten met een overweging, schriftlezingen  en 
vooral veel zang. Het woord vesper of vespers  komt van het 
Latijnse woord vespera dat avond betekent.  
Al in het vroege christendom was het vespers de gebedsdienst 
waarmee de dag werd afgesloten.  
De protestantse kerken hebben het gebruik voortgezet, in Engeland 
heet het gebed evensong. 
Wat de Waddinxveense vesperdiensten zo bijzonder maakt is de 
zang van de interkerkelijke cantorij.  
 
Zingend komen de koorleden van achter de kerk naar voren 
gelopen: ‘je hoort het koor voor je het ziet,’ en nemen dan pas hun 
plaats voor het altaar in, een bijzondere  ervaring als je in de 
kerkbank zit. 
Zijn de liederen die worden gezongen speciale vesperliederen?  
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We vroegen het aan de cantor (van het Latijn cantare,  zingen) van 
het koor, Ruud Buitink. ‘Zo’n vesperdienst  bestaat eigenlijk altijd 
uit twee delen, maar binnen die  vaste onderdelen kunnen de 
liederen vrij gekozen worden,’ aldus Ruud Buitink.  
Zo houdt de predikant elke vesperdienst een overweging, zijn er 
schriftlezingen en daarbij worden dan voor elke dienst andere  
kerkelijke liederen gekozen. Het tweede vaste punt in het 
programma voor vesperdiensten wordt gevormd door de 
zogenaamde wisselende zangen. Dit jaar is gekozen voor liederen 
van Zoltan Kodaly, Peter Cornelius en een Engelse carol van John 
Rutter. Wat nooit in een vesperviering mag ontbreken is het  
koorgebed. Komende december zingt de cantorij ‘Bogoroditze 
Dievo’ van Sergej Rachmaninov. En, wat al eeuwen- en eeuwenlang 
het hoogtepunt is in elke vesperviering, dat is de ‘Lofzang van 
Maria.’ De Waddinxveense cantorij en haar cantor hebben dit jaar 
voor het Magnificat  van de Engelse componist Henry Purcell 
gekozen.  
De cantorij bestaat uit vijftien enthousiaste dames en heren, ‘maar,’ 
aldus Ruud Buitink, ‘we zouden er nog wel tien bij kunnen hebben!’ 
Nieuwe leden zijn van harte welkom.  
Zij kunnen bellen met de contactpersoon  van het koor, Jolanda 
Floor,  telefoon 06 49616857.  
 
Er zijn dit jaar drie in plaats van vier vesperdiensten:  
Om 17.00 uur, in de Sint Victorkerk 
zondag 3 december:  voorganger: ds. M. Junte,  

lector: dhr. N. Broug.  
zondag 10 december: voorganger: ds. G. van Viegen,  

lector: mw. A. van Rutten.  
zondag 17 december: voorganger: Pastor L. Everts ,  

lector: mw. H. Broer.  
Betty Broug-van der Haven 
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Recensie Pianoconcert Erwin Rommert 
Weerstra op zondag 27 oktober 2017 

 
 
 

Prachtige pianomuziek was bij het 
oktoberconcert van Muziek in 
Waddinxveen te beluisteren, gespeeld 
door concertpianist Erwin Rommert 
Weerstra. Zijn ijzersterke dynamiek - 
van verstild tot krachtige fortissimo's - 
kwam in de Remonstrantse kerk goed 
tot haar recht. Hij neemt je mee in de 
spanningsbogen van sonates, rondo's 
en dansen in zijn eigen muzikale verhaal en interpretatie van de 
stukken. Erwin Rommert Weerstra speelt zelfverzekerd, maar 
ingetogen en zonder onnodig bravoure.  
Zijn muziek nodigt uit tot geconcentreerd luisteren naar het 
prachtige zondagmiddagprogramma. En dat deed het publiek met 
volle teugen! 
Tijdens het concert staat muziek op de lessenaar uit de klassieke 
periode: een late pianosonate van Haydn, een pianosonate van 
Beethoven, ook uit zijn late periode en het rondo KV 485 van 
Mozart. Uit de romantiek klinken drie walsen van Chopin.  
Het programma werd afgesloten met bijzonder mooie bewerkingen 
van Grainger van liederen van Brahms en Dowland. 
Erwin Rommert Weerstra won in Warschau de eerste prijs bij het 
fameuze Leopold Godowky in memoriam Concours.  
In Waddinxveen was dan ook sprankelende pianomuziek te horen 
met de nodige diepgang. 
Opnieuw bewijst Muziek in Waddinxveen een goede neus te hebben 
voor het naar buiten brengen van jong Nederlands talent! 
Volgende uitvoeringen:                                                                    
zondagmiddag 26 november 2017 (Duo Ruby) en  
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Het nieuwjaarsconcert op zondag 14 januari 2018  (Ana Valero 
(altviool) // Sergey Smirnov (piano) 

in de Remonstrantse Kerk, Zuidkade 59, Waddinxveen. 
Aanvang 15.00 uur.  

 

 
www.muziekinwaddinxveen.nl 

 
 
 
Verjaardagen 
We feliciteren in november:  
29 mw. J. van den Bosch. 
In december:12 dhr. R. van den Bosch,  
25 mw. B. Nieuwkerk,  26 mw. M. van 
Termeij en 30 mw. A.Verboom. 
In jauari: 2 dhr. N. Anker en Julian van 
Plateringen, 8 mw. I. van Plateringen en 15 Wouter Schoenmakers. 
 
Mw. Eva van Beek heeft een andere kamer gekregen. 
Ze woont nu op kamer 208 
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Verhuizing 
Jacques en Corrie van Hove gaan vertrekken 
In het najaar van 2018 gaan wij na 47 jaar Waddinxveen verlaten.  
Wij hebben gezocht naar een dorp waar het mooi en weids wonen 
is,  met veel water om ons heen, een gebied waar wij altijd graag 
zijn. Eerder dit jaar kochten wij een appartement in de Veense Tuin 
in Roelofarendsveen.                 
Wij zijn geen onbekenden in deze streek, maar sinds de jeugd 
opgegroeid in de polder en op het water.           
Inmiddels  hebben wij ons georiënteerd en kennis gemaakt met de 
lokale burgerlijke  bevolking van Roelofarendsveen en de kerkelijke 
gemeenschap in 0ude Wetering.                                                                                          
Voor ons een reden om nu reeds te gaan inburgeren.                                                                                                      
Wij hebben daarom ook besloten om per 1 januari 2018 ons te laten 
overschrijven naar de Remonstrantse Kerk in 0ude Wetering. 
0p 12 December willen wij afscheid nemen bij de dienst met de 
gezamenlijke Kerstmaaltijd. 
 
Michael Servet 

Omstreeks het jaar 1600 verzette Arminius 
zich tegen de strenge leer van Calvijn. Doch 
hij was niet de eerste. De Spanjaard Michael 
Servet verzette zich al omstreeks het jaar 
1530 tegen Calvijn. 
Servet ontwikkelde inzichten die afweken 
van de kerkelijke leer.  
Hij aanvaarde de christelijke leer van de 
drie-eenheid niet; hij zag Jezus als een 
voorbeeldig mens en de Heilige Geest als 
een kracht. Tevens verwierp hij de 

kinderdoop en Calvijns opvatting dat rechtvaardiging (zondeloos 
worden door God) uitsluitend mogelijk zou zijn door geloof. 
Servet studeerde rechten aan de universiteit van Toulouse. Via 
Zwitserland kwam hij weer naar Frankrijk waar hij astrologie, 
wiskunde en geneeskunde studeerde. Als arts onderscheidde Servet 
zich o.a. door zijn beschrijving van de kleine bloedsomloop. 
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Middels geschriften probeerde hij zijn denkbeelden inzake het 
geloof verder te onderbouwen. 
Vanaf 1540 woonde Servet in Vienne. Daar joeg hij zowel de 
protestantse als de katholieke kerkelijkheid tegen zich in het harnas 
met zijn in 1553 in Lyon verschenen geschrift Christianismi 
Restitutio. Hij werd gevangen genomen maar wist toch te ontkomen 
uit de gevangenis. 
 
Calvijn had veel moeite met de in zijn ogen arrogante houding van 
Servet. Op zondag 13 augustus 1553 woonde Servet in Genève een 
dienst bij in de Madeleinekerk die door Calvijn werd geleid. Daar 
werd hij herkend en gevangengenomen. Servet werd voor de keuze 
gesteld om ofwel te worden uitgeleverd aan het katholieke bewind 
in Vienne of in het protestantse Genève te worden berecht. Servet 
koos voor Genève. Het kwam tot een rechtszaak bij de Raad van 
Genève, een wereldlijke rechtbank. Daarbij werd Servet tot ketter 
verklaard en veroordeeld tot de brandstapel. Op 25 oktober 1553 
werd Servet levend verbrand met zijn Christianismi Restitutio aan 
zijn voeten. Bij de executie ging van alles mis en het sterven duurde 
lang. De geleerde humanist Sebastian Castellio was een van de 
eerste reformatoren die krachtige kritiek uitten op Calvijns 
rechtvaardiging van de terechtstelling van Michael Servet.  
Ruud van den Bosch 
 
Lezing 
Monotheïsme en Geweld 
‘Een aantal jaren geleden is de discussie losgebarsten over de vraag 
of religie niet de grote schuldige is aan het geweld in deze wereld. 
Zit de intolerantie niet in het hart van deze religies: iedereen moet 
en zal deze God vereren en dienen, want Hij is de enige? 
’ Een uitspraak van dr. Sam Janse (protestants theoloog) die 
op donderdag 25 januari een lezing komt houden naar aanleiding 
van zijn boek “Is het de schuld van de Ene?”   
Zit het niet in het hart van de monotheïstische religies, in jodendom, 
christendom en islam, dat mensen elkaar met geweld tot hun religie 
proberen te bekeren? Ligt er in de bronteksten, in de Bijbel en de 
Koran al niet een groot geweldspotentieel?  
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Op een zelfkritische manier bespreekt Janse geweld in de Bijbel en 
daarna, maar ook wijst hij op tendensen die geweld tegengaan. 
Daarbij schetst hij ook de zegeningen die het christendom in petto 
heeft gehad voor de Europese geschiedenis. Een kwestie van 
eerlijkheid, vindt hij: “Laten we de kritische noties niet 
verabsoluteren, maar het ‘hele plaatje’ in ogenschouw nemen.”                                                                     
Deze avond zal in de Immanuëlkerk worden gehouden, de toegang 
bedraagt € 5,00 en de avond begint om 20.00 uur.  
Monique Tosserams 

                              
De Restauratie van onze kerk 
Ik moet toch nog even terugkomen op mijn artikel in de vorige  
Bij Blijven over de restauratie. Ik schreef daarin dat ik de sponsoren 
niet kende. Ik werd hiervoor op vingers getikt door Otteline van der 
Torren. Ik doe rondleidingen op het landgoed Mariënwaerdt, waar 
ook het ouderlijk huis van Otteline staat. Daar hangt het portret van 
Alexander van Byland, een voorouder van mevr. M.O.A.C gravin 
van Byland, de stichtster van de gelijknamige stichting en sponsor 
van de restauratie. Deze Alexander is een broer van Frederick van 
Byland, een voorouder van Otteline. Het portret van Alexander 
hangt in één van de kamers van het huis waar ik tijdens de 
rondleiding langs kom.  
Ik had dus zeker moeten weten wie op dat schilderij stond.. 
Wilt u het portret zelf bewonderen, van 7 tot en met 10 december is 
er weer een kerstfair op Mariënwaerdt en dan kunt u met een 
rondleiding mee langs het schilderij. 
Ruud van den Bosch 
 
Kerkdiensten regiogemeenten 
Alphen aan den Rijn 
10 december 10.00 uur  ds. A.S. Lenselink,  Alblasserdam  
17 december 16.30 uur  mw.  M. Walburg. Gezinsdienst 
25 december 10.00 uur  mw. M. Walburg, kerstmis  
31 december 17.00 uur  ds. D.C. Peters, oudjaar  
07 januari  10.00 uur ds. K.J. Holtzapffel, Rotterdam  
21 januari  10.00 uur ds. M.J. Wassenaar, Katwijk 
04 februari  10.00 uur ds. M.F. de Vries, Haarlem 
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Boskoop 
10 december 15.00 uur ds. M. Wassenaar,afscheidsdienst 
24 december 20.45 uur ds. M. Wassenaar, Kerstavonddienst 
     met de kinderen en Waddinxveen 
07 januari  10.00 uur ds. J. Marinus, Ede 
21 januari  10.00 uur ds. E.L. van Dunnée-de Bijl Nachenius 
04 februari  10.00 uur ds. K.J. Holtzapffel, Rotterdam 
 
Nieuwkoop 
10 december    Gereformeerde Voorganger 
24 december  21.00 uur ds. J. van Malde, Kerstavond 
25 december  10.00 uur  Henk van ’t Hoff, Kerstochtend 
07 januari  15.00 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst  
14 januari  10.00 uur  ds. J.W. van Malde,  Dienst van de tafel  
      en leesclub (Koch) 
28 januari   10.00 uur ds. R. Philipp, Voorburg 
 
Woubrugge 
24 december  12.00 uur  Kerstbijeenkomst met lunch, met 
      liturgie en kerstliederen zingen. 
14 januari   15.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst. Ontmoeting, 
      muziek, nieuwjaarstoespraak. 
 
Alphen aan den Rijn 
Op maandag 22 januari 2018 wordt in de Remonstrantse kerk in 
de film vertoond: Le Tout Nouveau Testament. 
 
Nieuwkoop zaterdag 16 december: Kerstwandeling. Net als twee 
jaar geleden wordt door de gezamenlijke kerken een kerstwandeling 
georganiseerd waaraan u kunt deelnemen. De verschillende scènes 
uit het kerstverhaal worden in of bij de kerken uitgespeeld, kinderen 
welkom! De wandeling is ‘s avonds, waarschijnlijk vanaf 19:00 uur. 
 
Kamermuziekserie Nieuwkoop in de remonstrantse kerk 
zaterdag 27 januari, aanvang 20:00 uur. 
Laurens de Man, piano/orgel.  
Bach recital op het kerkorgel en piano. 
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Van de redactie  
 
De redactie wenst u fijne feestdagen, mooie jaarwisseling en een 
goed 2018. 
 
De Sluitingsdata voor het inleveren van de kopij voor 
 
Jaargang   Sluiting      Verspreiding 
                          donderdag     woensdag 
 
15 4    18 januari   31 januari   
15.5    08 maart           21maart 
15.6    26 april   09 mei   
16.1    16 augustus  29 augustus 
16.2    04 oktober   17 oktober 
16.3    22 november  05 december 
 
 
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, tel. 0182-616572 
E-mail: remonstranten.wveen@kpnplanet.nl 
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Licht 
 
Het Licht zij voor je 
       om je de rechte weg te tonen,                                                                                      
naast je  

om je te omarmen en te beschutten,                                                      
achter je  

om je te beschermen tegen het kwaad,                                                       
in je  

om je te troosten als je treurig bent,                                                                         
om je heen 

om je te verdedigen                                                                                                         
als anderen over je heen vallen,                                                                                            
Het Licht zij over je om je te zegenen. 
 
Bewerking. Dichter onbekend. 
 
 
Plaat op de voorpagina: 
''Heilige familie, Jezus als vijfjarig kind tussen zijn ouders.''                                                                     
Detail Lijdensaltaar in de Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch.  


