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Voorwoord bij deze Nieuwsflits 

Het is u allen bekend dat er sinds Jeanne Bos haar taak als redacteur heeft moeten neerleggen  geen 

“Bij Blijven” meer uitkomt. De reden hiervoor ligt in het simpele feit dat er geen opvolger voor haar is 

gevonden binnen onze gemeente. Om u  toch op de hoogte te houden van hetgeen er in onze 

gemeente speelt, maar vooral ook van wat er in de andere streekgemeenten georganiseerd wordt, 

zal ik proberen u rondom de verschijningsdata van de gemeenteberichten van de andere kerken ook 

een beknopte digitale versie toe te  sturen.  

Apart van deze Nieuwsflits zult u begin januari, of zoveel eerder als mogelijk is, een preekrooster  

met daarop ook de rijdiensten en de koffiediensten voor 2020 ontvangen. 

Alle activiteiten in onze kerk worden steeds vermeld op onze website: 

www.waddinxveen.remonstranten.nl  

Wij hopen u hiermee zoveel als mogelijk is van de meeste zaken op de hoogte te blijven houden,  

Wietske Mulder- Geerling 

 

Overdenking door Maya Walburg   uit  Gemeenteberichten nr.6, 2019 

 
Dagelijks wordt her en der op de aarde op elk moment van de dag en nacht wel ergens een kind 
geboren. Niks nieuws onder de zon. 
Maar toch is elke geboorte bijzonder: ontroerend, intiem, met pijn, spannend, uniek. 
Geboorteverhalen spreken tot de verbeelding en bevatten betekenis.  
In de kathedraal van het Franse Chartres is een steenreliëf te zien met een liggende Maria. 
Dit zie je vrijwel nooit op een kerstafbeelding, Maria die na de bevalling op haar strobed ligt, met vlak 
voor zich de pasgeboren Jezus, in doeken gewikkeld. De adem van de os houdt het kindje warm.  
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Dat beeld van die liggende Maria die naar haar kind reikt, treft me heel bijzonder als een beeld van 
grote tederheid. Bij het begin van het leven én bij het eind ervan hoort vaak een bijzondere 
tederheid.  
Zo’n klein, breekbaar mensenkind….’Wil je het ook even vasthouden?’ Je bent dan heel voorzichtig, 
gaat het als vanzelf wiegen, strelen, lieve woordjes zeggen, soms met tranen in je ogen.  
En aan het andere eind van de levensboog, rond een sterfbed, is er vaak de tederheid van het 
vasthouden van een hand, even de lippen vochtig maken, waken in stille betrokkenheid. 
Het is iets wat je ieder mens van harte toewenst: dat het teder wordt begroet en dat er teder 
afscheid genomen wordt. 
‘Nu zijt wellekome’, zingen we, ‘Jesu, lieve Heer’. Dat is een tedere toon. En die zal met Jezus 
meegaan, als hij uitgroeit tot wie hij is.  
Hij is een ‘tedere’ man, dat heeft niets te maken met een ‘softie’ of een ‘zacht ei’. 
Het is die fijngevoelige manier waarmee hij omgaat met wie hij tegenkomt: vrouwen, mannen, 
kinderen, voorbijgangers, melaatsen en andere randfiguren. Tot en met aan het eind, op de laatste 
avond van zijn leven, wanneer hij in tederheid brood en wijn deelt met zijn vrienden.  
Misschien klinkt het je allemaal te zoet en te mooi, omdat het zo haaks staat op hoe het nu met je 
gaat; omdat er zo weinig liefde is in je en om je heen, of omdat je zorgen hebt om je gezondheid, 
somber bent of angstig, of in de war. Of door andere grote zorgen, om lieve mensen om je heen 
bijvoorbeeld.  
Dan hoop ik extra dat het kerstfeest van dit jaar bij ons vanbinnen wat tegenwicht kan bieden en ons 
kan verzachten, zoals een pasgeboren kind in je armen dat doet, of een weldadige stilte, of 
liefdevolle streling, of dat kleine attente gebaar op het juiste moment, waardoor je er weer even 
tegen kunt.  
Het is zo vaak onrustig in de wereld en in de samenleving, op zo veel plekken. Des te belangrijker is 
het om dicht bij huis menselijkheid hoog te houden en te beschermen, zorg te dragen voor 
hartelijkheid, vriendelijkheid, tijd voor elkaar. De doodgewone dingen die het verschil maken: 
alledaagse tederheid.  
 

 

Diep in ons woont een groot geheim 

dat duisternis bestrijdt; 

alle voeten richt en heuvels slecht 

en de mensen mens laat zijn. 

 

Het is de bloem van tederheid, 

door God ons aangereikt, 

waarin Hij ons zeer nabij wil zijn 

en in Christus op ons lijkt.  

 

Maya Walburg 

 

Kerkdiensten 

Alphen aan den Rijn 
 
8 december  10.00 uur mw. M.D. Walburg, Avondmaal 
15 december 16.00 uur gezinsdienst  
25 december 10.00 uur ds. R.F. Philipp  
31 december 17.00 uur  ds. D.C. Peters, Oudjaar  
5 januari  10.00 uur dr. J. Magliano - Tromp  



19 januari 10.00 uur ds. F. Knoppers  
2 februari 10.00 uur ds. J. van Aller  
9 februari 10.00 uur streekdienst Boskoop 
  
Boskoop 
15 december 10.00 uur ds. M. Wassenaar 
24 december 20.45 uur ds. S. van Zeeland,  Kerstavonddienst 
5 januari 10.00 u  ds. Sandra van Zeeland, Nieuwjaarsdienst 
19 januari 10.00 u  dhr. Ron Hoes 
25 januari 10.00 u  ds. Sandra van Zeeland 
9 februari 10.00 u  ds. Sandra van Zeeland , Streekdienst in Boskoop 
 
Nieuwkoop           
8 december 10.00 uur  ds. C. Guttering – Sieverink,   
15 december  10.00 uur ds. J.W. van Malde en Joost de Bruijn in de Gereformeerde kerk 
24 december  21.00 uur ds. J.W. van Malde, Kerstavond 
25 december  10.00 uur ds. J. Röselaers, Kerstochtend   
5 januari  15.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst  
19 januari 10.00 uur ds. Japke van Malde, Dienst van de tafel 
2 februari 10.00 uur ds. P.L. van Asselt, onder voorbehoud 
9 februari 10.00 uur Streekdienst in Boskoop 
 
Waddinxveen 
15 december       12.00 uur        Kerstlunch, ds. Roosen Jacobsson 
15 december   19.00 uur       Vesperdienst Samenspraak ,  
22 december       19.00 uur Vesperdienst Samenspraak, ds. Martijn Junte en Reinilde( harp) 
25 december       10.00 uur        ds. M. Junte, Kerstdienst 
31 December       17.00 uur         ds. R.F. Philipp,  Oudjaarsdienst 
5 januari    10.00 uur ds. J.W. van Malde     
2 februari   10.00 uur ds.  E.L. de Bijl Nachenius  
9 februari   10.00 uur streekdienst in Boskoop  
NB: met ingang van 2020 heeft Waddinxveen een maal per maand dienst! 
 
Woubrugge   
22 december        12.00 uur: Kerstbijeenkomst met lunch.  
12 januari              12.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst.  
16 februari           11.45 uur: Kerkdienst waarin ds. M. Roos voorgaat. 
 

Lief en Leed in Waddinxveen: 

In de dienst van 24 november,waarin ds. Martijn Junte  voorging, herdachten wij degenen  die in het 
voorgaande jaar zijn overleden: 

Hans Maas, overleden op 3 mei 
Loes Verhagen-Hemmekam, overleden op 22 mei 

Eva van Beek-Ouwerkerk, overleden op 3 september 
Coby Groenewegen-Hensen, overleden op 4 oktober 

 
Ook de dierbaren die niet meer bij ons zijn, maar die we in ons hart meedragen, werden herdacht 
door het leggen van een steentje en het  aansteken van een waxinelichtje.  
 



Ons  bereikte  het droevige bericht dat Jan Willemstein, jarenlang onze organist tijdens de zondagse 
diensten, op 26 november is overleden. Een week voor zijn overlijden heeft de kerkenraad namens 
de Remonstranten hem en zijn partner Gerda een bloemengroet gestuurd. 
 
De kerkenraad heeft bloemen gebracht bij  Ron Hoes en zijn echtgenote Joyce.  Joyce heeft lange tijd 
op de intensive care doorgebracht. Wij wensen Joyce een goed herstel toe. 
  

Stichting Leergeld bedankt de Remonstranten voor de donatie van € 250, opgehaald tijdens de 

collectes van het 3e kwartaal. 

Kerstmarkt op 22 en 23 november 

Vele handen maken licht werk en dat bleek maar weer al te goed op onze gezellige kerstmarkt. 

Ondanks dat het steeds lastiger wordt om alle benodigde menskracht te mobiliseren is het ons weer 

gelukt een prachtige kerstmarkt neer te zetten met elkaar. Ook de opbrengst was weer naar alle 

tevredenheid. Met nog wat kleine kostenposten te verrekenen is de bruto opbrengst dit jaar € 1700, 

zelfs nog iets meer dan vorig jaar. 

Allen die weer hun steentje hebben bijgedragen heel hartelijk bedankt!! 

Kerstlunch op zondag 15 december om 12.00 uur 

Onze traditionele kerstmaaltijd zal ook dit jaar weer een kerstlunch zijn. De reden hiervoor is dat de 

adventsvespers van de Samenspraakkerken  weer in ons mooie kerkje gehouden worden en de kerk 

daardoor dus in de avond bezet is. Vorig jaar hebben wij, bij wijze van proef, onze kerstavondmaaltijd 

omgezet in een lunch en dat is een ieder eigenlijk heel goed bevallen. 

Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u wel graag komen, dan kunt u zich aanmelden bij 

Wietske Mulder, per email op wietskemulder@casema.nl of  telefonisch   0182-619187 (voicemail) 

Bent u in de gelegenheid om een gerecht te maken voor de lunch, dan horen wij dat ook heel graag 

bij uw aanmelding. 

Afscheid ds. Martijn Junte: tijdens de kerstlunch 

Alhoewel Martijn nog voorgaat in de dienst op eerste kerstdag 25 december, willen we toch vast 

afscheid van hem nemen tijdens de kerstlunch. Martijn zal met zijn gezin aanwezig zijn en dan zullen 

we hem op gepaste wijze bedanken voor de tijd dat hij onze voorganger is geweest. 

Berichten uit de regio: 

Boskoop, zondag  9 februari 2020 om 14.30 uur 

 “Mens wordt wakker”, door Jan Marten de Vries en twee andere muzikanten. 

Boskoop stelt –zoals gebruikelijk- de lezingen voor het nieuwe seizoen samen aan de hand van het 
aanbod dat door de Vrijzinnige Protestanten wordt aangeboden in het “Vrijzinnig Perspectief”. Toen 
we hierin  naar voor ons passende activiteiten o.a. de volgende lezingen overwogen, ontdekte ds. 
Sandra van Zeeland  dat er een drieluik in “verborgen”zat. 

1. Mens wordt wakker, een nieuwe kijk op een oud verhaal. 
Het begin van Genesis, verteld en gezongen door Jan Marten de Vries. 
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De mens doet langzaam zijn ogen open… 
is het God die hem wakker maakt? 
of roept de mens uiteindelijk zichzelf? 
is het eten van de verboden vrucht uiteindelijk wel zo’n slecht idee? 
of maakt dat juist de mens volwassen. 

Een verrassend muzikaal verhaal voor jong en oud door: 
Jan Marten de Vries, verhaal, zang en piano 
Mailin Gruber, saxofoon en fluit 
Met nieuwe en bekende liederen, om te luisteren en mee te zingen. 

We willen er een zondagmiddag (dienst) aan wijden, die zich langzaam voegt naar het optreden van 
bovengenoemde musici. 

Aanvang:     14.30 uur - ± 16.00 uur 
Plaats:          Het Kerkje, Burg. Colijnstraat 24, Boskoop 

Meer nieuws over de beide andere delen van het drieluik: 

2. Volwassen geloven en denken, lezing door Dirk van de Glind op zondagmiddag 5 april, 
aanvang 14.30 uur 
 

3. Sterrenstof zijt gij,  het majestueuze heelal , door Margot Brouwer (sterrenkundige)  
zondagmiddag 7 juni, 14.30 uur 

De liturgiecommissie van de VPG Boskoop 

De Hoorneboeg: 11 – 13 mei 2019, De waardigheid van de mens 
(Retraite voor mannen en vrouwen) 

 

De waardigheid van de mens – het is een gedachte (of is het een ideaal, een geloof?) waarop we ons 

vaak beroepen. Onder vrijzinnige gelovigen heeft hij altijd een centrale plaats ingenomen. De 

remonstrantse theoloog G.J.Heering wilde nooit anders dan met deze twee woorden spreken: God 

en de oneindige waarde van de mens. Zonder dat laatste raakte het geloof zijns inziens ongevoelig 

voor al wat de menselijke waardigheid aantast: de macht van de staat bijvoorbeeld, en het geweld 

van de oorlog. Hij plaatste zich daarom binnen de inmiddels eeuwenoude traditie van christelijk 

geïnspireerd humanisme (Pico della Mirandola, Erasmus, Harnack, en zo vele anderen). Er is heel veel 

dat de waardigheid van de mens bedreigt. Hannah Arendt schreef bijvoorbeeld over de gevaren van 

het nationalisme, dat nu opnieuw de kop opsteekt. ‘De mens was nauwelijks ter wereld gekomen, als 

een wezen dat zijn waardigheid in zichzelf vond, zonder naar een hem omringende omgeving te 

verwijzen, of hij verdween alweer als lid van een volk.’ In deze retraite staan we stil bij de oneindige 

waarde van de mens als beeld van God. Bij wat daarmee in strijd is, heel dichtbij en verder af. En bij 

wat het geloof in die waarde van ons vraagt. Met het oog daarop bezinnen we ons ook op wat 

bijbelverhalen ons te vertellen hebben: over de kracht van het hartstochtelijk zoeken en vragen 

(Lucas 11:1-13), over de strijd tegen onze neiging om over onszelf en anderen te oordelen (Johannes 

8:1-11). 

Data:      ma 11 mei (17.00 uur) tot woe 13 mei (15.00 uur) 

Plaats:    de Hoorneboeg 

Leiding:  Johan Goud en Foeke Knoppers 

Kosten:  275 euro 

Opgave bij: Landelijk Bureau info@remonstranten.org / 030 231 69 70 
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