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Van de Kerkenraad 

Ik schrijf deze Bij Blijven op 26 april, net nadat we gisteren de dienst Van Ds. Anniek 

Lenselink hebben mogen kijken en beluisteren op YouTube. De mooie overdenking en 

prachtige muziek en zang van Ard, Reinilde en Josian maken zoveel goed van wat we moeten 

missen, het bij elkaar zijn. Anniek zei het al: wat een voorrecht om zulke talenten in de 

gemeente te hebben. Zij maakte daar ook dankbaar gebruik van om te vragen om lied 809 in 

canon te zingen. Ik weet niet hoe het jullie verging, maar ik heb ervan genoten. In deze nog 

steeds uitzonderlijke tijd, was het ook een heel toepasselijke keuze: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder in deze Bij Blijven twee nieuwe rubrieken: “berichten uit de gemeente” en de 
“verjaardagen van de gemeenteleden”.  
 
Wat zou het fijn zijn als we de Pinksterdienst weer gezamenlijk in ons mooie kerkje zouden 
kunnen vieren. Als het enigszins mogelijk is willen we dat ook weer proberen te realiseren, 
jullie horen dat tijdig van ons. 
Rest mij jullie voor nu een goed voorjaar te wensen, met het zonnetje dat vandaag zo volop 
schijnt lijkt dat een goed vooruitzicht. Blijf vooral gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar, 
dan kunnen we hopelijk weer gauw “tot ziens” zeggen. 
 
Wietske Mulder-Geerling 
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Overdenking 
 
Geest  
Ieder Bijbels Pinksterverhaal begint met het slot.  
De harten zijn op slot, omdat de beweging van zijn inspirator beroofd is.  
De deuren op slot “uit angst voor de andere Joden”.  
De beweging van “De Weg” (zo werden de christenen bedoeld) zit op slot. Er is geen 
beweging meer in te krijgen. Alles zit vast, wacht, op slot, roest vast. 
Zo begint Pinksteren met zo min mogelijk opening, maar - met onmacht, angst, kleinheid, je 
gedeisd houden, met wantrouwen. Met afstand en met onbegrip.  
 
Zo gelezen is Pinksteren het verhaal van alle tijden en van alle mensen!   
Als er iets nodig is deze coronatijd, dan is het verbinding, ventilatie; innovatie; begrip, en 
moed.  
De hele wereld hunkert.  
Vandaar dat een werkelijk Pinksteren een “Feest van de Geest” zal zijn. De geest die waait 
waarheen ze wil, de geest die ruimte vindt in een kier, in een barst. De Geest van het reizen, 
van avontuur - en van op de tocht staan. Rust roest; de Geest smeert ‘m.  
 

Vijf jaar geleden, het was de tijd vlak voor 
Pinksteren, fietste ik voor het eerst in de 
buurt van Pernis. Ik zag toen een blauwe 
container met daarop het woord GEEST. 
Daar moest ik dus iets mee. Ik zag Geest 
ingepakt, opgesloten, stapelbaar.  
Ik heb altijd een zwak voor deze containers 
blijven houden. Als ik er een zie, sta ik stil 
en maak een foto. Want je ziet ze steeds 
minder. Het Nederlandse GEEST bedrijf is 
overgenomen door het IJslandse SAMSKIP. 
Gaandeweg worden de containers dus met 
verve omgedoopt.  
De laatste, en misschien wel mijn mooiste, 
drukte ik precies op tijd af. Ik schoot hem 
tijdens mijn dagelijkse wandeling, op het 
randje van Pernis aan de Eemhaven. Dat 
daar nu net een schip met de naam 

“Gratias” voorbijvoer! Het stemt me dankbaar.  
 
Die containers deden me denken aan een van de alleroudste ster-reclames. Tanja Koen 
opende een pak vacuüm koffie (Supra?). Je hoorde een “swoeshhh” – geluid, want luchtdicht 
kreeg adem, de container ging van het slot.  
Het containerbedrijf Geest is onzichtbaar geworden. Het van origine Nederlandse bedrijf is 
overgenomen door Samskip uit IJsland. Daar kun je dan als dichter dan een prachtig verhaal 
van maken, want “Samskip” is IJslands voor configuratie, oftewel groeizame samenwerking 
tussen verschillende en vooraf aparte componenten. Precies dat dus, waar de bijbelse Geest 



 
 

voor staat. Wat vacuüm geperst was, luchtdicht en afgesloten, wordt geconfigureerd in een 
groter geheel.  
 
Dertig jaar geleden waren er nog dictaturen in Portugal, Griekenland, Spanje, Zuid-Afrika. Er 
liep een muur door Noord-Ierland en een andere door Berlijn.  
Dat blijft zo - totdat iemand de geest krijgt: “De Geest is uit de fles”, zeggen ze dan.  
Het kan altijd; zeker met Pinksteren.  
Veertig dagen na Pasen kwam het vertrek van Jezus hard aan: Hemelvaart. Nu stonden we er 
alleen voor. Hier komt de uitdrukking “in zak en as” vandaan: we kunnen, dachten we, niet 
zonder leider, zonder echtgenoot m/v, zonder dominee, zonder sterke leider, zonder 
bewijzen, zonder zekerheden: je voelt je slachtoffer; in zak en as, zit op slot.  
Als je dan de Geest krijgt, dan heet dat: in vuur en vlam. 
 
Pinksteren – pink – is Grieks (pentecosta) voor vijftig; vijftig dagen na Pasen.  
Iemand krijgt weer de Geest. Iemand ziet ineens het grote geheel, en gaat open en opent 
daardoor weer anderen. Een medemens maakt een levend mens van iemand die vast zat. 
Neem het begin van de Bijbel: Genesis. Wording betekent dat.  Door inspiratie - inblazing - 
wordt de mens pas een levend wezen.  
Door een kus. Door nabijheid. Door mond-op-mond. Zo wordt een huis een thuis, een 
gebouw een kerk, een lichaam een mens. Vat vacuüm was, wordt verlost.  
Pinksteren, dat is: alle mensen samen, amen. We kunnen elkaar verstaan. De lammen en de 
hulpverleners, joden en christenen, moslims en hindoes, armen en rijken. Je vindt ze samen 
in het bestellijstje dat Lucas geeft in het Handelingenverhaal. Het is niet langer “de straat 
tegen de staat” zoals Sandra en ik het in Chili tegenkwamen. Maar - er ontstaan gesprekken, 
een verstandhouding.  
 
Met Pinksteren kleuren de kerken rood. De kleur van vuur; de kleur van bloed; de kleur van 
Liefde. Het rood van Pinksteren betekent: Positief denken.   
Niet je kop gek laten maken door het nieuws dat nou eenmaal kickt op zwart en zwart wit en 
slecht spreken van anderen. Pinksteren is niet: angst aanjagen, maar: hoop inblazen.  
 
Pinksteren is het meest ondergewaardeerde feest in de kerken. Als er geënquêteerd wordt 
naar kennis van het christelijk geloof, dan weet maar 10% waar het Pinksterfeest vandaan 
komt. En dan nog krijg je antwoorden als: “Uitstorting van de Heilige Geest”.  
Maar - Pinksteren is heel dichtbij!  
Pinksteren is het feest van het enthousiasme. Van het verbinden. Van ontmoeten. Van God 
incognito. Van Internet. Van Zoomen (en zoenen) tijdens corona. Van “Teamsen” als je in 
quarantaine zit. De Pinkstergeest, de wind die in Genesis 1 over de wateren zweefde, is 
eindelijk neergedaald - als een duif op zijn nest, als een vlam op de hoofden. Ineens blijkt dat 
mensen elkaar kunnen aanspreken en verstaan. Staan we voor elkaar in vuur en vlam. 
Krijgen de slechteriken de wind van voren en de slachtoffers de wind in de rug. Dat is 
Pinksteren.  
Pinksteren is het meest ongrijpbare feest van de grote drie; het meest vrije, misschien het 
meest vrijzinnige. Immers viert Pinksteren de zelfstandigheid van mensen en hun kunst 
elkaar te verstaan ondanks taal- en culturele verschillen. Pinksteren is het geboortefeest van 
de kerk.  



 
 

 
Vijftig dagen na Pasen – staan we zelf op. Zijn we zelfstandig. Krijgen we de Geest; verstaan 
we elkaar; verbinden we.  
Op de Pinksterdag stonden de mensen-van-de-weg op uit hun verlamming.  
Het rouwen ging over. We laten de toekomst niet aan de geschiedenis.  
Het virus, het slot, de dood, de dictator krijgt het laatste woord niet. Een vuist opent zich tot 
een helpende hand.  In Gods naam gaan we verder met het bezielen, beademen en 
configureren van deze aarde. Kwetsbaar, en dus sterk. Ontvankelijk, en dus aanstekelijk.  

 
 
Groeten van mij in mijn rode INSPI(RED) shirt.  
 
 
 
 
Ds. Ivo de Jong, voor Woubrugge 
 

 
 
Berichten uit de gemeente 
Dit is een nieuwe rubriek die ik graag wil toevoegen aan Bij Blijven. Wilt u iets delen met de 
gemeente, dan kunt u mij dat toesturen op mijn mailadres wietskemulder@casema.nl en 
dan zorg ik dat het in de eerstvolgende Bij Blijven wordt gepubliceerd. 
Zo vroeg ik Kees Anker naar zijn wel en wee en kreeg van hem het volgende antwoord, dat ik 
graag met u deel: 
 
Ik ben sinds 20 maart inwoner van Dordrecht. Ik woon in een appartement(je) van een 
woonzorgcentrum. 
Geheel zelfstandig, maar als ik in de toekomst hulp nodig zou hebben is dat 
aanwezig. In mijn kamer, slaapkamer en badkamer is een alarmering aanwezig. Gezien mijn 
leeftijd lis dat een geruststellende gedachte. Bovendien woon ik nu in de nabijheid van mijn 
dochter, schoonzoons, kleinkinderen en achterkleinkind. 
Het is voor mij een moeilijke beslissing geweest. Ik heb 36 jaar in Waddinxveen gewoond. Al 
het vertrouwde moet je achterlaten, Dat spijt me, maar het is niet anders. 
Ik was vriend van de Remonstranten. Of ik dat zal blijven daarover zal ik 
me beraden. Oorspronkelijk was ik lidmaat van de vrijzinnige kerk en die kerk zal er ook in 
Dordrecht wel zijn. 
Rest mij alle mensen van de Remonstranten in Waddinxveen hartelijk te 
danken voor de warmte, belangstelling en saamhorigheid. 
Ik zal jullie missen. 
Het gaat jullie allen goed. 
Groeten,  
Kees Anker 
Koningstraat 236 
3319 PG Dordrecht 
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Kees, namens de kerkenraad en de Remonstranten Waddinxveen wensen we je veel 

plezier in je nieuwe woonomgeving en alle goeds voor de toekomst, blijf gezond!! We 

zullen jou ook missen, mocht je een keer in Waddinxveen zijn, altijd welkom natuurlijk. 

 
Janna en Theus Lammertse – Hoogendoorn hebben een nieuwe woonruimte gevonden in de 
Rehorst in Reeuwijk. De Rehorst beschikt over een zelfstandig woongedeelte en een 
verzorgingstehuis. 
Mocht de noodzaak er zijn, dan wonen beide partners toch in hetzelfde gebouw. 
Het nieuwe adres van Janna en Theus is: 
Kaarde 2A nummer 250 
2811 PZ Reeuwijk 
 
We wensen Janna en Theus ook heel veel woonplezier in Reeuwijk, blijf gezond en we hopen 
jullie toch misschien nog wel eens in de dienst te mogen verwelkomen. 
 
Op verzoek zal ik ook de verjaardagen weer in Bij Blijven gaan opnemen. 
 
De jarigen zijn: 
 
Mei  27-05-1946    Jan Junte 

  29-05-1938    Lenie den Draak-van Kuyvenhoven 

  31-05-1959    Annette van Zoelen-Klik 

Juni  07-06-1955   Wietske Mulder-Geerling 

  16-06-1936    Meina Ponsioen-Schouten 

Juli  05-07-1946     Niek van Termeij 

  15-07-1941    Jeanne Bos-van der Heijden 

  23-07-1958    Carla van Leeuwen-Los 

  30-07-1967    Josian Strous 

Augustus           08-08-1960   Reinilde Zevenbergen-Buys 

  12-08-1931   Dora Klik-de Haan 

  24-08-1949    Ronne Kruize-Neyndorff 

  26-08-1966    Ard Verkerke 



 
 

Kerkdiensten (onder voorbehoud van de regels van het RIVM en de broederschap)) 

Alphen aan den Rijn 
2 mei   10.00 uur  ds. M. Walburg   
16 mei  10.00 uur  ds. D.C. Peters   
23 mei  10.00 uur  ds. T. Barnard, Pinksteren 
13 juni  10.00 uur  ds. R F. Philipp   
27 juni  10.00 uur  ds. K. Holtzapffel   
11 juli  10.00 uur  ds. J. van Malde   
25 juli  10.00 uur  ds. F.F. Boogerd   
8 augustus. 10.00 uur  ds. D.C. Peters   
22 augustus 10.00 uur  ds. M. de Vries   
5 september 10.00 uur  ds. P.L. van Asselt  
 
Boskoop 
2 mei  10.00 uur  dr. M. Junte 
16 mei  10.00 uur  ds. J. Vlasblom 
23 mei  10.00 uur  ds. S. van Zeeland, Pinksterdienst  
6 juni  10.00 uur  ds. S. van Zeeland 
20 juni  10.00 uur  ds. J. Magliano Tromp 
4 juli  10.00 uur  drs. J. Prij 
1 juli  10.00 uur  ds. J. Röselaers 
1 augustus 10.00 uur  ds.  M. Rosen Jacobson 
15 augustus 10.00 uur  ds. A. Meiresonne 
29 augustus 10.00 uur  ds. S. van Zeeland, Startzondag 
De diensten zullen zoveel mogelijk worden opgenomen en kunnen dan beluisterd worden 
via www.vpgboskoop.net  
 
Gouda 
9 mei  10.30 uur  Ds. B. van Verschuer 
23 mei  11.00 uur  Ds. K. Magnee- de Berg 
6 juni  10.30 uur  Ds. K. Magnee- de Berg 
20 juni  10.30 uur  Ds. K. Magnee- de Berg 
4 juli  10.30 uur  Ds. K. Magnee- de Berg 
18 juli  10.30 uur  Ds. K. Magnee- de Berg 
1 augustus 10.30 uur  Mw. L. Bosland 
15 augustus 10.30 uur  Dhr. A. Overdiep 
29 augustus 10.30 uur  Ds. A. Noord 
 
Nieuwkoop   
2 mei  10.00 uur  ds. J. van Malde   
16 mei  10.00 uur  ds. K. Holtzapffel 
23 mei  10.00 uur  ds. F. Boogerd, Pinksteren     
6 juni  10.00 uur  hr. H. van ’t Hoff    
20 juni  10.00 uur  ds. J. van Malde    
4 juli  10.00 uur  ds. J. Röselaers    
18 juli  10.00 uur  ds. J.  van Malde  

http://www.vpgboskoop.net/


 
 

1 augustus 10.00 uur  hr. A. Overdiep  
15 augustus 10.00 uur  ds. J. van Woerden 
29 augustus 10.00 uur  ds. F. Knoppers  
12 september 10.00 uur   ds. J. van Malde, gezamenlijke startdienst  
 

Waddinxveen 
23 mei  10.00 uur  ds. J. de Valk, Pinksteren  
20 juni  10.00 uur  hr. J. Douwes 
18 juli   10.00 uur  ds. D.C. Peters 
5 september         Startzondag, indien mogelijk 
 
 
Woubrugge 
Geen opgave 
 
 
Waddinxveen, april 2021 

Wietske Mulder-Geerling, secretaris Remonstranten Waddinxveen 

 
 


