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Van de Kerkenraad 

Beste allemaal, 

Terwijl het gezegde dat de “tijd vliegt” door mijn hoofd speelt, begin ik aan deze “van de Kerkenraad” 
voor alweer de 2e editie van 2022. Een editie die uitkomt in een heel roerige tijd. Aan de ene kant 
lijkt het er op dat alle coronamaatregelen binnenkort zullen worden opgeheven. Dat wil zeggen dat 
we ons plan voor de diensten in 2022 “gewoon” verder kunnen uitvoeren. Maar dat wil niet zeggen 
dat corona nu ook de wereld uit is. In tegendeel. Dus een oproep om voorzichtig te blijven is geen 
loze waarschuwing. Dus eens te meer blijft ons motto, blijf gezond  en zorg goed voor jezelf en voor 
elkaar. 
 

Onze westerse wereld is opgeschrikt door de brutale 
inval van Rusland in Oekraïne. Een bloedige oorlog 
met ontelbaar veel vluchtelingen die hun heil zoeken 
in Europa. De eersten daarvan zijn al in Waddinxveen 
aangeland. Een oorlog die het vrije westen en met 
name Europa zeldzaam snel tot een sterkere eenheid 
heeft gesmeed dan tot die inval mogelijk is gebleken. 
Maar dat heeft ook geleid tot het veroordelen door 
Poetin van de tegen Rusland getroffen maatregelen 
en de aan Oekraïne verleende morele en materiële 
steun. Met alle dreiging die van zijn reacties uitgaan. 
Laten we hopen en bidden dat er snel een einde komt 

aan deze nare situatie. Maar laten we daarnaast blij zijn dat we in een vrij en democratisch 
Nederland leven. Daarom: ga 16 maart stemmen. Ga stemmen op een partij die ons democratisch 
bestel steunt (en niet ondermijnt). Laten we zo onze vrijheid en democratie eens te meer kracht 
geven. 
 
Dan nu over naar de meer gebruikelijker mededelingen in Bij Blijven. Om te beginnen toch nog even 
met een link naar het bovenstaande: de collecte op 6 maart voor Giro 555 heeft € 95,50 opgebracht 
(het geld is inmiddels overgemaakt). 
 
Gemakshalve citeer ik Wietske maar uit de vorige Bij Blijven: veel actueel nieuws vind je ook op onze 
website waddinxveen.remonstranten.nl en op die van de andere gemeenten en ook op de landelijke 
site van de Remonstranten. Voor de kerken in Waddinxveen is veel te vinden op 
meerinwaddinxveen.nl.  
 
 
We hopen jullie weer allemaal te mogen ontmoeten. 

Namens de kerkenraad,  
Dick 

 

 

mailto:wietskemulder@casema.nl


 
 

OVERDENKING  
 

Vastberaden 
Sergei Gerasimov 1943: De Partizanenmoeder 

Op donderdag 24 februari viel het 

Russische leger Oekraïne binnen; een 

week later, op 2 maart, begon de 

veertigdagen- of de vastentijd met 

Aswoensdag. De eerste zondag van de 

vasten leest de kerk het verhaal van 

Jezus in de woestijn, namelijk het 

gesprek met de verdeler, de diabolos, 

de duivel. Jezus vast immers veertig 

dagen, om daarna “vastberaden” een 

ware zoon van het verbond te zijn.  

Jezus ging het gesprek aan. Ook met de 

twijfels binnenin zichzelf.  

Ik maak me sterk dat dit de echte 

democratie is. Luisteren; discussie; stem 

en tegenstem. Als iedereen dezelfde toon zingt krijg je nooit harmonie. Democratie, dat is: knopen 

ontwarren in plaats van ze dóór te hakken. Dus is democratie vaak verwarrend. Dus vinden mensen 

die autoritair zijn opgevoed democratie stroperig, soft en veel te traag. Zij beslissen conflicten bij 

voorkeur met dreigen of geweld. Ik geloof dat Jezus goede ouders heeft gehad, die naar hem 

luisterden, het gesprek niet uit de weg gingen. Jezus is dan ook nooit een dictator geworden.  

 

Vastberadenheid ten top zie je op het schilderij van Gerasimov. Tussen de vrouw en de nazi ligt een 

grens; grens tussen dood en leven, verzet versus bezetting, dommekracht tegenover veerkracht.  

De Russische kunstenaar Sergei Gerasimov schilderde “de partizanenmoeder” in 1943. Het doek 

hangt tegenwoordig in het Tretyakov-museum van Moskou. Ik zag het in 1990 en kon het nooit meer 

vergeten.  

De moeder staat, zowel figuurlijk als letterlijk, voor het leven. De nazisoldaat liet een spoor van 

verwoesting achter zich. De vrouw zwijgt; maar haar hele houding spreekt van minachting, van 

vastberadenheid, van geloof. 

En wie wint dit gesprek? Hij met zweep en uniform? Of zij met haar onverschrokken houding (“Vijf 

van jouw soort heb in mijn buik gehad en grootgebracht! Zeg eens knaap: wie heeft jou zo slecht 

opgevoed!”)?  

De moeder is blootsvoets over een boomstronk heengestapt. Ze is daarmee een grens overgegaan; 

de angst voorbij. De soldaat in zijn laarzen, met zijn medaille, uniform en zweep lijkt machtiger.  

Maar het gaat er in het schilderij niet om wie er wint.  

Het gaat erom aan wiens kant wij, de toeschouwers, staan.  

Waar wij in geloven. In onderdrukking of in democratie. In Jezus of in de duivelse praatjes.  

In de opstanding, of in alle geweld.  

 

Ds. Ivo de Jong  

Voorganger Woubrugge 



 
 

Koffieochtend op donderdag 24 maart  

We gaan gewoon door. Iedereen is van harte welkom, ook die aardige 

buurman of buurvrouw of die verdere vriend of vriendin. 

We hebben de koffie, thee en wat lekkers klaar om 10.30 uur. 

Tot dan hopelijk! 

 

Algemene ledenvergadering op 20 april 2022 

Wij nodigen u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op 20 april a.s.  in onze kerk aan de 
Zuidkade. 
 Aanvang 20:00 – Einde 22:00  uur.  Inloop met koffie en thee om 19.45 uur. 
Uitnodiging en stukken volgen. 
 
Jarigen 

maart  05-03-1958    Theo van Leeuwen 
  05-03-1968    Pieter Zevenbergen 
  23-03-1946   Matty Heukelom-Hogenbirk 
  24-03-1948   Coraline Junte-Troost 
april  16-04-1949    Jeanne van den Heuvel-Schimmel 
  25-04-1952    Albert Grooten 
 
 
 
Kerkdiensten / activiteiten  

Let op: op 27 maar begint de zomertijd, de klok wordt dan een uur vooruitgezet! 

Waddinxveen 
24 maart  10.30 uur koffieochtend 
27 maart 10.00 uur ds. van Zeeland- Van Cassel 
14 april  19.00 uur  hr. P.W.A. Overdiep, witte donderdag / maaltijdviering   
17 april  10.00 uur ds. J. Douwes, Pasen 
20 april  20.00 uur Algemene ledenvergadering 
15 mei     10.00 uur ds. A.S. Lenselink   
 
Alphen aan den Rijn 
27 maart 10.00 uur. ds. F. Boogerd  
14 april  19.00 uur ds. D.C. Peters, Witte Donderdag 
17april  10.00 uur ds. D.C. Peters, Pasen 
24 april  10.00 uur mw. M. Walburg   
8 mei  10.00 uur ds. P.L. van Asselt  
 
 
 
 
 



 
 

Boskoop 
3 april   10.00 uur ds. K.J.  Holtzapffel 
17 april  10.00 uur ds. S. van Zeeland,  Paasdienst 
1 mei   10.00 uur ds. K. Magnee- de Berg 
15 mei   10.00 uur ds. S. van Zeeland 
29 mei   10.00 uur ds. J. de Vries 
 
Nieuwkoop 
27  maart 10.00 uur ds. R. Philipp  
10 april  10.00 uur ds. J. Berkvens, Palmpasen (gez) 
14 april  21.00 uur ds. J. van Malde, Witte Donderdag m.m.v  Min Ghesellen   
17 april  10.00 uur Pasen, gezamenlijk,  Geref. predikant  
24 april  10.00 uur ds. C. Holtzapffel 
8 mei  10.00 uur ds. J. Röselaers 
22 mei  10.00 uur ds. J. van Malde 
 
Woubrugge 
17 april   11.45 uur ds. D.C. Peters, Paasdienst 
15 mei   11.45 uur   lezing Ds. D. Peters over “Humor in de Bijbel” 
29 mei   11.45 uur  ds. I. de Jong, Pinksterdienst 

 

 

Waddinxveense Kunstkring:  Lente-expositie ‘DONKER EN LICHT’  op 9 en 10 april in de      

Remonstrantse kerk  

Openingstijden 11.00- 17.00 uur 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Interieur en altaar van de prachtige Frauenkirche in Dresden 

 
Waddinxveen, maart 2022 
Wietske Mulder-Geerling 
 


