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Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel. 
Het randschrift luidt “Sigilium Ecclesiae Wilnensis”, het zegel van 
de gemeente Wilnis dus en vervolgens “Solitudo Florebit Ut Lilium” 
hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn 
(wildernis – Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium – lelie – roos). 

De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem, 
zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel. 

 

 

 

 

 

“Solitudo” 
 

 

is een uitgave van de: 

 

Hervormde Gemeente Wilnis 

Kerkstraat 12 

3648 AK Wilnis 

 

 

 “Solitudo” wordt uitgereikt na de kerkdienst 

elke eerste of tweede zondag van het kwartaal.   
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OVERDENKING 
 

Overdenking 
Hieronder staat een klein verhaal waarvan ik een deel wel eens in de 
preek heb gedeeld. De strekking spreekt voor zich. Geniet er van en 
dien de Heere gezamenlijk met blijdschap. 
Ds. P. Veerman 
 
 
God kan ook jou gebruiken! 
Op een dag hielden de gereedschappen van de meubelmaker een 
vergadering. De voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had 
hem duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kan vertrekken, omdat hij 
teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: “Als ik deze timmermansplaats 
moet verlaten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit! Hij is van zo 
weinig belang, dat niemand hem zal missen.” 
Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: “Goed, maar dan moet 
broeder Schroevendraaier ook vertrekken. Je moet hem steeds 
ronddraaien wil hij tot enige prestatie komen.” 
Broeder Schroevendraaier zei toen: “Als je mij eruit wil hebben, dan zal 
broeder Schaaf er ook uit moeten. Al zijn werk is zo oppervlakkig, 
iedere diepte ontbreekt eraan.” 
Waarop broeder Schaaf antwoordde: “Dan gaat broeder Duimstok er 
ook uit, want hij legt iedereen de maatstaaf aan, alsof hij de enige is die 
gelijk heeft.” 
Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en 
zei: “Ik wil wel gaan, maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is 
en hij schuurt altijd de verkeerde kant op.” 
Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats 
binnen, om aan zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en 
ging naar zijn werkbank, om een preekstoel te maken. Hij zocht het 
hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: De duimstok, de 
schaaf, de kleine boor en de grote boor, de hamer en de 
schroevendraaier, maar ook de beitel en het schuurpapier kwamen aan 
de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle gereedschappen wel 
één of meerdere keren gebruikt had, was de preekstoel klaar. 
De Meubelmaker ging naar huis. 
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Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeders, ik zie, dat de 
Meubelmaker ons allemaal als Zijn werktuigen kan gebruiken, om Zijn 
doel te bereiken!” 
Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch deel uitmaken voor 
onze hemelse Vader als een bruikbaar instrument. Wij zijn werkzaam, 
als wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, 
want wij hebben elkaar nodig. 

 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
Kerkenraad en moderamen zijn het afgelopen kwartaal beide drie maal 
bijeen geweest. In de laatste kerkenraadsvergadering van 22 juni jl. -
om eens achteraan te beginnen- hebben we kort stilgestaan bij onze 
manier van vergaderen. Over vergaderen doen al snel afschrikkende 
verhalen de ronde, maar in dat opzicht prijzen we ons hier zeer 
gelukkig. We beginnen de kerkenraadsvergadering om kwart voor acht 
en slagen erin tussen tien en half elf te stoppen. Daarbinnen is 
voldoende tijd ingeruimd voor bezinning. Het moderamen krijgt ruimte 
en vertrouwen de vergaderingen voor te bereiden, zodat we onze tijd 
kunnen besteden aan de onderwerpen die dat nodig hebben. Ook de 
nieuw aangetreden broeders blikten positief terug op het 
achterliggende halfjaar. 
 
De junivergaderingen van moderamen en kerkenraad stonden verder in 
het teken van de halfjaarlijkse preekbespreking en het jaarlijkse 
werkverslag van dominee. We ervaren het als een zegen van onze 
goede God, dat het gesprek over deze zaken open en broederlijk kan 
worden gevoerd en dat de werkzaamheden vruchtbaar voortgang 
mogen hebben. 
 
Zoals we in de vorige Solitudo meldden, staan we dit jaar extra stil bij 
het hoofdstuk zending en evangelisatie uit ons beleidsplan. Een 
werkgroep heeft hierin het voortouw en neemt de kerkenraad mee in dit 
proces. Verder is het voorzangrooster voor het komende seizoen 
vastgesteld. In de marge daarvan hebben we kennis genomen van de 
verschijning van enige nieuwe liedbundels, waaronder een nieuwe 
uitgave van Op Toonhoogte en de bundel Weerklank. De algehele 
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actualisatie van ons beleidsplan staat op de rol voor 2017. Dat is het 
aangewezen moment om dit diepgaander te bezien. 
 
Onder de noemer “Kerk 2025” is de achterliggende maanden in 
synodeverband uitvoerig gesproken over noodzakelijke aanpassingen 
in de financieel-organisatorische opbouw van onze kerk vanwege 
veranderende omstandigheden in kerk en samenleving. Als uitvloeisel 
hiervan ontvingen alle kerkenraden een concreet voorstel tot wijziging 
van de kerkorde. Veel voorstellen tot kerkordewijzigingen kunnen 
zonder op- of aanmerking passeren, maar in dit geval hebben wij toch 
gemeend negatief te moeten adviseren. Via de classis is dit advies 
doorgestuurd naar de synode. Kort gezegd biedt het voorstel de 
synode de ruimte om in de toekomst zonder tussenkomst van classes 
of kerkenraden de kerkorde te wijzigen. Inhoudelijk kent de bepaling 
geen beperking, er is alleen de vereiste dat de synode dit met 
algemene stemmen besluit. In de huidige situatie moeten eerst 
kerkenraden en classes worden gehoord. Dat laatste lijkt ons toch 
verstandiger, zeker nu er inhoudelijk geen enkele beperking geldt. De 
overwegingen hieromtrent hebben wij in een brief verwoord. 
Desgewenst kunt u daar uiteraard kennis van nemen. 
 
Naast deze selectie zijn nog verschillende andere onderwerpen aan de 
orde geweest. De belangrijkste daarvan zijn of worden apart onder uw 
aandacht gebracht via artikelen in deze Solitudo, het Kerkblad en/of 
nieuwsbrieven (bijv. nieuwsbrief UMOJA). 
 
In onze vergaderingen bidden we voor onze gemeente. Zo vragen we 
ook uw voorbede. Waarbij we de dankzegging niet vergeten. 
 
Hendrik Palm, scriba kerkenraad 
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UIT DE KERKENRAAD (2) 
 

Aanpassingen wijkindeling 

 

Inleiding 

Zoals bekend kennen we in onze gemeente vijf wijkouderlingen met 

ieder een eigen wijk, die aan hun bijzondere pastorale zorg is 

toevertrouwd. Daarin worden zij ondersteund door een wijkteam. De 

huidige wijkindeling geldt alweer geruime tijd. In de loop van de jaren 

kunnen zich ontwikkelingen voordoen in de omvang van de wijken, 

zodat het goed is om de wijkindeling weer eens tegen het licht te 

houden. 

 

De achterliggende periode hebben de wijkouderlingen Vis (wijk 1), 

Seeleman (wijk 2), Stam (wijk 3), Meijers (wijk 4) en Rietveld (wijk 5) 

hier gezamenlijk naar gekeken. Met het oog op een evenwichtige 

verdeling en kijkend naar de geografische indeling heeft dit geleid tot 

enkele aanpassingen. Die zijn in onderstaand overzicht op een rijtje 

gezet. 

 

Straatnaam/gebied Huidige wijk Nieuwe wijk 

1. Gagelweg 3 5 

2. Veldzijdeweg 3 2 

3. Blauwe Zegge 4 3 

4. Timotheegras 4 3 

5. Vinkeveen 5 1 

 

Deze nieuwe indeling gaat in per 1 oktober. 
Jos Seeleman/Hendrik Palm. 
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DE BETHLEHEMKERK in DEN HAAG 
 

Hieronder de eerste nieuwsbrief “Brood voor de Buurt”. Het eerste 

deel geeft een beeld van de activiteiten die worden georganiseerd. 

De brief sluit af met een persoonlijke impressie van dominee 

Vastenhoud, de missionair predikant. 
 
1) Inleiding 
De Bethlehemkerk in Den Haag en de IZB zijn in 2011 begonnen met 
het project ‘Brood voor de Buurt’. Doel: zoekers, niet- en 
randkerkelijken in de wijk bereiken met het Evangelie. Onder leiding 
van missionair predikant Ad Vastenhoud is met hulp van veel 
vrijwilligers een scala aan activiteiten opgezet – van inloopochtenden 
en spreekuren, tot open maaltijden, mama (en papa!) café Kiddie & 
Coffee en Alpha-cursussen. Uitvalsbasis is het wijkgebouw Eltheto, 
naast de Bethlehemkerk, dat is uitgegroeid tot een herkenbare 
ontmoetingsplek in de wijk. Voorjaar 2016 is het project verlengd voor 
een periode van drie jaar, mede dankzij de steun van de kerkelijke 
linkgemeenten in Hardinxveld-Giessendam, Wilnis, Putten en 
Kinderdijk. 
 
2) Kalender/agenda 
Cursus missionaire toerusting: ‘Leven aan de Frontlinie’ mei/juni 
Deze cursus wordt tot de zomer aangeboden aan gemeenteleden van 
de Bethlehemkerk. Het verlangen van de Heere God is, dat wij als 
gelovigen groeien als discipelen van Jezus Christus en ons door Hem 
laten gebruiken op de plaats waar we ons dagelijks leven doorbrengen. 
Voor veel gelovigen is dat een plaats te midden van mensen die de 
vreugde van het volgen van Jezus Christus niet kennen. Onze 
Frontlinie is de plek waar wij hen ontmoeten en contact met hen 
hebben. 
 
Open Monumentendag 10/9 
Op zaterdag 10 september staan de deuren van de Bethlehemkerk de 
hele dag open om bezoekers de gelegenheid te geven een bezoek aan 
de kerk te brengen. Ieder jaar weer blijkt dat er mensen al jaren vlak bij 
de kerk wonen, maar nog nooit binnen zijn geweest. Mooi om te 
merken dat het bezoeken van zo’n imposant gebouw altijd wat doet met 
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hen. Ze raken onder de indruk en zo ontstaan er vaak gesprekken over 
het geloof in God en over vroeger. Toen gingen ze nog wel naar de 
kerk (met opa en oma mee) maar in de loop van de jaren is dat steeds 
minder geworden waardoor God weinig of geen betekenis meer voor 
hen heeft. Soms ontstaan er op deze manier mogelijkheden om 
mensen te helpen de weg in te slaan terug naar God. 
 
Straatmaaltijd in het kader van Nationale Burendag 24/9 
Twee weken later, op zaterdag 24 september, zal er weer een 
straatmaaltijd georganiseerd worden. Als gemeente van de 
Bethlehemkerk willen we graag een goede buur zijn voor de mensen 
die rondom de kerk wonen. Daarom nodigen we hen die dag uit om 
langs te komen voor een kopje koffie en voor de onderlinge ontmoeting. 
Het blijkt namelijk, dat mensen die dicht bij elkaar wonen elkaar soms 
nauwelijks kennen. Door die dag met elkaar een aantal leuke 
activiteiten te ondernemen en dit af te sluiten met een heerlijke BBQ, 
hopen we dat te veranderen….. 
 
Alpha-cursus en After-Alpha-cursus september/oktober 
Eind september gaan de Alpha-cursus en de After Alpha-cursus weer 
van start. Iedere keer blijken er weer mensen te zijn die openstaan voor 
een kennismaking met het christelijk geloof. Zo is de Alpha-cursus ook 
bedoeld, maar in de praktijk doet deze cursus veel meer. Ieder jaar 
komen er mensen door tot geloof en groeit in hen het verlangen om 
meer van God te leren en te ontvangen. Daarvoor wordt hen de After 
Alpha-cursus aangeboden. In deze cursus lezen de deelnemers 
gezamenlijk een Bijbelboek en praten we met elkaar door over de 
inhoud en de betekenis van de verhalen. Het is iedere keer weer 
geweldig om te zien hoe dat levens van mensen verandert… 
 
Vaste activiteiten 
Inloopmorgen - iedere donderdagmorgen staat de Bethlehemkerk 
open voor mensen die behoefte hebben aan ontmoeting en een 
luisterend oor. Wekelijks stelt zich een aantal gemeenteleden 
beschikbaar om deze mensen te ontvangen en naar hun verhalen te 
luisteren.  
 
Creamorgen - vanaf oktober verandert Eltheto maandelijks in een plek 
waar mensen uit de buurt van de Bethlehemkerk zich bezig kunnen 
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houden met allerlei creatieve activiteiten. Haken, breien, fotolijstjes 
maken, werken met mozaïek en het maken van bloemstukjes. Ook hier 
vindt ontmoeting plaats tussen gemeenteleden en mensen die 
helemaal niets hebben met het geloof in God. 
 
Kiddie & Coffee - iedere maand gaan de deuren van Eltheto open voor 
vaders en moeders met hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Voor 
de kinderen wordt Eltheto omgetoverd tot een waar speelparadijs, 
zodat de ouders op een ontspannen manier met andere ouders kunnen 
bijpraten. 
 
Schuif aan, eet mee - ontmoeten en eten vormen een prima 
combinatie. Op iedere laatste donderdag van de maand kunnen 
buurtbewoners in Eltheto genieten van een heerlijke maaltijd die voor 
hen wordt klaargemaakt. Tijdens de maaltijd worden allerlei gesprekken 
gevoerd, vaak over het geloof in God. 
 
3) Gebedspunten 
Danken voor: 

 verlenging van het project ‘Brood voor de buurt’ 

 de Paaslessen waar ruim 300 kinderen aan deelgenomen hebben  

 mensen die contact hebben gezocht met de Bethlehemkerk omdat 
ze meer willen weten over het christelijk geloof  

 de gemeenteleden die zich opgegeven hebben voor de nieuwe 
cursus ‘Leven aan de Frontlinie’ 

 
Bidden voor: 

 de cursus ‘Leven aan de Frontlinie’ 

 de (voorbereidingen voor de) Vakantie Bijbelweek van 2016 

 de Open Monumentendag die op 10 september gehouden wordt 

 de straatmaaltijd van 24 september 

 de gemeente van de Bethlehemkerk, dat ze haar missionaire 
roeping blijvend zal verstaan 

 
4) Persoonlijke impressie – Werkgever met een hoofdletter 
Het afgelopen jaar is best wel spannend geweest. Gaat het project 
‘Brood voor de buurt’ wel of niet verlengd worden? Als het verlengd 
wordt, betekent dat voor ons als gezin een langer verblijf in Den Haag. 
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Maar als dat niet zo is, wordt het verhuizen naar een nieuwe plek. Het 
eerste had duidelijk onze voorkeur. Mattie en de kinderen voelen zich 
thuis in de hofstad en dat geldt ook voor mij persoonlijk. Te mogen 
werken als missionair predikant in die stad zie ik als een enorm 
voorrecht en ik weet me daarbij gesteund door de gemeente van de 
Bethlehemkerk. 
Een fondswervingscommissie, bestaande uit een aantal 
gemeenteleden, heeft samen met de IZB (Vereniging voor zending in 
Nederland) hard gewerkt om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. 
Verschillende kerkelijke gemeenten uit Nederland hebben financiële 
steun toegezegd, vrienden en familie en ook het bedrijfsleven heeft 
haar bijdrage geleverd en tot slot de gemeente van de Bethlehemkerk 
zelf. Alles bij elkaar was het genoeg om nog drie jaar door te kunnen 
gaan met het project. Iets om enorm dankbaar voor te zijn en dat zijn 
we ook. 
Tijdens de doorstartdienst op 17 april (zie onder) hebben we als 
gemeente de Heere God, Degene die het werk van de 
fondswervingscommissie gezegend heeft, de dank gegeven. Hij heeft 
er voor gezorgd dat ons werk door kan gaan. Eigenlijk zeg ik dat 
verkeerd. Het is niet ons werk, maar het is Zijn werk. Hij is het die Zijn 
Koninkrijk bouwt en het is door Hem alleen dat het werk in Den Haag 
ook vrucht draagt. Geweldig dat we met die wetenschap ook in de 
komende jaren door mogen met het werk. 
Tegelijkertijd zal ik u eerlijk vertellen dat die komende drie jaren ook wel 
wat op me afgekomen zijn. Niet dat ik er tegenop zie, zeker niet. Maar 
wel vanwege het besef dat de Heere God de gemeente van de 
Bethlehemkerk blijkbaar waardig genoeg vindt om missionaire 
gemeente te zijn. Om een gemeente te zijn waar Hij steeds weer 
nieuwe mensen naar toe durft te sturen om verder geholpen te worden 
op de weg van het geloof. Want zo gaat het al vijf jaar. Steeds komen 
er weer nieuwe mensen vanzelf naar de Bethlehemkerk toe omdat ze 
meer van het christelijk geloof willen weten en op zoek zijn naar de zin 
van hun bestaan. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor en ook 
verwonderd om. Wie zijn wij dat de Heere God ons wil gebruiken om 
Zijn plannen uit te voeren en Zijn Koninkrijk verder uit te bouwen? Ik 
zou me geen betere Werkgever kunnen wensen… 
 
ds. (Ad) Vastenhoud 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Veiligheid in het kerkgebouw. 
Als college van kerkrentmeesters hebben wij ons beziggehouden met 
de veiligheid tijdens de erediensten bij ons in de kerk. Wat als het 
gebouw ontruimd moet worden, of als er iemand onwel wordt? Hierover 
willen wij u graag de volgende informatie geven: 
 
Op tweede paasdag 28 maart 2016 hebben wij een 
ontruimingsoefening van het kerkgebouw gehouden. We wilden weten 
hoeveel tijd het kost om te ontruimen en we vinden het belangrijk dat 
voor de gemeenteleden duidelijk wordt waar de nooduitgang zit. We 
besloten de ontruiming  te doen door de uitgang onder de toren 
gesloten te houden en beide uitgangen aan consistoriezijde te 
gebruiken. Hiernaast laat het orgel geen uitleidend orgelspel horen. Dit 
om het iets anders te laten zijn.  
 
In het kerkblad hebben we onderstaande aankondiging geplaatst van 
de voorgenomen ontruiming na de dienst op tweede paasdag:   
Oefenen ontruiming  
Hoewel we het nooit nodig hopen te hebben lijkt het ons toch zinvol om 
het ontruimen van de kerk 
eens te oefenen. Na afloop van de dienst op 2e paasdag willen we de s
ituatie oefenen dat één van de uitgangen niet te gebruiken is. Voor een 
reële oefening willen wij u vragen allemaal te komen en ook 
gebruik te maken van het balkon. Uw kerkrentmeesters 
 
De ontruiming verliep soepel en duurde twee minuut dertig. Ongeveer 
250 mensen waren er deze morgen in de kerk. Na de dienst is in de 
consistorie met de broeders een korte evaluatie gehouden. Hieruit 
kwam de volgende opmerking: bij brand zit de organist ‘vast’. Een punt 
om nogmaals over na te denken en te bespreken met de organisten. 
Met de organisten is een vluchtmogelijkheid besproken door een 
touwladder te monteren zodat langs die weg de kerkzaal in gevlucht 
kan worden. 
 
Binnen onze gemeente zijn er verschillende gemeenteleden met een 
medische achtergrond. Hiermee is een team gevormd, waarmee we 
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geoefend hebben wat we doen als er iemand onwel wordt. Wie doet 
wat? En hoe gaan we hiermee om? In de Roeping is een AED 
aanwezig waarmee bij hartfalen hulp verleend kan worden. In juni 
hebben we met een gediplomeerd trainster, Cindy van Keuningen-
Strubbe, geoefend in het bedienen van de AED, het beademen en het 
reanimeren. 
 
Hoewel we hopen dat het nooit nodig zal zijn om in actie te moeten 
komen, is er een geoefend team aanwezig waar we heel blij mee zijn! 
Wij willen het team bedanken dat zij er steeds zijn, als er geoefend 
wordt, en niet in de laatste plaats, als werkelijk in de praktijk 
hulpverlening  nodig is, deze hulp wil gaan verlenen. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Nico Mur 
 
 
Oud papier 6 
Zoals u uit de plaatselijke pers en de brief van de gemeente DRV wel 
begrepen hebt, wil men meer oud papier van het vuil scheiden. 
Wij, als kerk, zijn door de gemeente DRV benaderd of wij hieraan een 
bijdrage willen leveren. Dit houdt in dat u een minicontainer 
aangeboden krijgt die 1 maal per maand geleegd wordt. En dat legen, 
daar gaat het nu om. Daar heeft men vrijwilligers voor nodig. In totaal 
hebben wij 10 vrijwilligers gevonden die dit wel zo af en toe op een 
zaterdagochtend willen doen. Wilnis is verdeeld in 4 wijken waar 
4 perswagens gaan rijden met elk 2 vrijwilligers. De Hervormde 
gemeente Wilnis en Viribus Unitus doen dit gezamenlijk en delen de 
opbrengst. De container op het kerkplein blijft staan , dus daar kunt u 
uw oud papier ook nog kwijt. 
 
De kerkrentmeesters, 
Kees Treur 
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PSYCHO PASTORALE HULP 
 
Wanneer u/jij in moeilijke omstandigheden verkeert en een steuntje in 
de rug welkom zou zijn, kan het psycho pastoraal team u 
ondersteunen. Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij 
zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of 
langdurige ziekte in familie of gezin. U/jij kunt dan contact opnemen 
met ds. Veerman (268827) pveerman@planetpuntnl, of Ida van 
Kreuningen (282187) ida@vankrpuntnl. 
 
 
 

DE DIACONIE  
 

Hieronder volgt de verantwoording van de collecten en giften van 
afgelopen maanden. Dit betreft de maanden maart / april / mei 2016. 
Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. 
De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn. 

       Werkelijk begroot           
         9 maart  Jeugdwerk   € 1.765  € 1.500 

13 maart Vrjaars. Zendingscoll. GZB €    743  €    700 
20 maart  Umoja    €    947  €    583 
25 maart Leger des Heils   €    599  €    800 
27 maart  Zoa    €    985  €    800 
28 maart Project 10 27 ( vluchtelingen)*) €    458 
10 april  De Herberg   €    659  €    650 
24 april  Umoja     €    665  €    583 
1 mei  Stg. Ontmoeting  €    759  €    600 
8 mei  Rommelmarkt    € 1.040  €    900 
15 en 16 mei Pinkster zendingscollecte € 1.195  € 1.200   
21 mei  Philadelphia / Bartimeus €    802  €    600 
29 mei  Open Doors   €    741  €    750 

 
*) collecte tijdens de kerkdienst waarin afscheid is genomen van de 
jongeren welke de basis catechese volgden. Het collecte doel is 
aangedragen in overleg met hen.   

 
De opbrengsten van de zendingsbussen waren als volgt: 

mailto:pveerman@planet.nl
mailto:ida@vankr.nl
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Maart ( evangelisatie commissie)  €      811 
April ( deelgenoten Cora en Antonie Treuren) €      635 
Mei  ( deelgenoten Cora en Antonie Treuren) €      897 

 
In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie 
collecten totaal € 1.601. Hieruit zijn de volgende giften gedaan conform 
de begroting van 2015: 
PmT Pro Rege     €    250 
Vereniging tot Heil des Volks   €    250 
Stg. Hoe     €    250 
Woord en Daad     €    250 

 
Verder zijn in deze maanden de volgende gelden binnen gekomen: Op 
9 april is er door de clubs een sponsorloop gehouden die € 2.109 heeft 
opgebracht voor het HGJB project “delen in overvloed”. 
De jaarlijkse fietspuzzeltocht op 16 mei heeft naast veel gezelligheid 
het mooie bedrag opgeleverd van € 371. Tevens is € 543 ontvangen 
via de bank en de busjes van de kerktelefoonluisteraars. Op 21 mei is 
er een mooie psalmenzangavond gehouden in de kerk waarbij de 
collecte € 408 heeft opgebracht. Vermeldenswaardig is ook een gift van 
€ 1.000 ten bate van het Umoja project: “Gaarkeuken en Voedsel 
Voorlichtings project”. 

 
Telkens als ik deze overzichten maak besef ik opnieuw de rijkdom 
waarin we leven. Laten we er om bidden dat we ons van deze rijkdom 
bewust blijven en ons daarin afhankelijk weten van de Gever. Wij 
vragen om uw gebeden dat de gelden op de juiste plek komen.  
Koos Bos 
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MANNENVERENIGING BOAZ 

 
 
Op de mannenvereniging hopen we het komend seizoen de brief aan de 
Hebreeën te bestuderen. Daar wordt veel gesproken over het geloof, en dat is 
nog steeds actueel in onze tijd. We roepen alle mannen graag op om zich nu al 
in deze stof te verdiepen. En ben je nog geen lid? Kom vanaf D.V. 19 
september rustig eens een avondje kijken, elke 14 dagen vanaf 20.00 uur in de 
Roeping. Via avstrien@solconpuntnl kun je meer informatie krijgen. 

 
Met een hartelijke groet vanuit het bestuur, Aad van Strien. 
 

JASPER en DANIËLLE 
 
Namens de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat stellen we Jasper en 
Daniëlle aan u voor. Ze gaan in september met Mercy Ships mee naar Benin 
en we willen namens onze gemeente de opbrengst van de zendingsbussen 4

e
 

kwartaal 2016 bestemmen voor hun werk op de Africa Mercy. D.V. zondag 21 
augustus willen ze zich kort voorstellen aan het eind van de ochtenddienst en 
houden ze daarna een presentatie in de Roeping om elkaar zo te ontmoeten en 
beter te leren kennen. U bent van harte uitgenodigd. We wensen hen alvast 
een hele goede reis en Gods zegen toe. Hieronder vertellen ze meer over 
zichzelf: 
 
Wij zijn Jasper en Daniëlle Ringoir, allebei 27 jaar. Getrouwd op 5 juni 2015. Nu 
wonen we nog in een mooi huurhuisje in Vinkeveen, maar vanaf september 
wonen we aan boord van de Africa Mercy. 
 
Wij hebben al een tijdje de droom om met Mercy Ships mee te gaan om zo 
praktisch bij te dragen in de bestrijding van armoede. Daniëlle hoorde voor het 
eerst over Mercy Ships als tiener en het idee om dat ooit te gaan doen is nooit 
meer weg gegaan. Ook Jasper heeft er over nagedacht om een tijdje bij Mercy 
Ships te gaan werken. Toen wij elkaar hebben ontmoet in 2013 ontdekten we al 
snel dat we beide die droom hadden, vanaf toen werd het een gezamenlijk 
verlangen. Wij geloven dat dit verlangen niet uit onszelf komt maar dat God ons 
dit verlangen heeft gegeven. 
 
Jasper gaat aan boord werken als IS Support Specialist. Dit houdt in dat hij de 
vrijwilligers zal assisteren als zij problemen hebben met allerlei computer 

gerelateerde dingen. Daniëlle gaat als kinderverpleegkundige de patiënten die 

aan boord komen verzorgen, zowel kinderen als volwassenen. 

mailto:avstrien@solcon.nl
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Wij willen graag net als Mercy Ships er naar streven om, in navolging van 
Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en 

genezing te brengen. We hopen op een mooie tijd in Benin en hebben er alle 

vertrouwen in dat God ons daarin zal leiden. 
Voor meer informatie over ons en over Mercy Ships 
zie: www.jasperendaniellepuntnl 

 
Corine van der Schaft 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2015 en BEGROTING 2016 van 

de JEUGDRAAD 
 

 

De financiën van de Jeugdraad zijn zeer overzichtelijk. De balans bestaat aan 

de activazijde uit een banksaldo en aan de passivazijde voornamelijk uit een 

reserve. De inkomsten van de jeugdraad zijn de jaarlijkse biddagcollecte en 

giften die rond biddag binnenkomen. De lasten bestaan voornamelijk uit 

betalingen aan de HGJB voor clubbladen, een spreker op de toerustingsavond 

en de thema-avond over geloofsopvoeding. Daarnaast zijn er beperkt wat 

uitgaven voor kosten bij de clubs, zondagschool en catechese. Voor een groot 

deel worden zaken, ook financieel, echter binnen clubs, YA en JV zelf 

geregeld. De bestemming van de opbrengst van de rommelmarkt wordt 

verantwoord via de jaarrekening van de diaconie. We zijn dankbaar voor inzet 

van veel vrijwilligers in het jeugdwerk en het meeleven van de gemeente in 

gebed en financiële ondersteuning. 

 

Activa/bezittingen 31-12-2015  31-12-2014  

SKG Bank 2.448  2.057  

 2.448  2.057  

     

Passiva/schulden     

Reserve 2.468  1.687  

Kortlopende schulden …..20  ..370  

 2.488  2.057  

 

Inkomsten:      2015  2016 

http://www.jasperendaniellepuntnl/
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     (definitief) (begroting) 

Biddag collecte     1.660  1.765    a) 

Giften        575     725    a) 

Totaal inkomsten   2.235  2.490 

     ====  ==== 

Uitgaven: 

HGJB      1.385  1.750 

Overig (sprekers, kosten clubs e.d.)      68     323 

Totaal uitgaven   1.453  2.073 

     ====  ==== 

Verschil inkomsten/uitgaven     782 +     417 + 

 

a) De inkomsten 2016 zijn de inmiddels ontvangen bedragen 

 

Qua uitgaven verwachten we iets meer uit te geven, maar sluiten we 

nog steeds positief af. Dit laatste is overigens geen doel. Het mooiste 

zou zijn om jaarlijks in evenwicht te zijn en rond de EUR 0,00 af te 

sluiten. 

Gert van Kreuningen, jeugdouderling 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG van de EVANGELISATIECOMM. 
 

Financieel verslag 2015 van de Evangelisatie Commissie 

 

Zoals u weet, vervult de Evangelisatie Commissie vele taken en 

onderneemt en ondersteunt de commissie vele activiteiten: de Alpha 

cursus, de Vakantie Bijbel Week, de Boekentafel, de Koren, om een 

paar te noemen. Het (voort)bestaan van deze activiteiten, gericht op 

het getuigen van Hem als de enige naam gegeven tot zaligheid, is 

natuurlijk vooral afhankelijk van gebed, de inzet van vele vrijwilligers en 

uw financiële bijdragen.  

 

Van al deze activiteiten wordt rekening en verantwoording afgelegd. 

Hieronder treft u eerst een overzicht aan van de bezittingen en 

schulden, daarna volgen de inkomsten en uitgaven. 
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Activa/bezittingen 31-12-2015  31-12-2014  

Blauwe tent (VBW) 1    

Vorderingen 548    

SKG Bank 6.372  6.403  

 6.921  6.403  

     

Passiva/schulden     

Reserve 3.119  3.934 d) 

Fonds vervanging VBW tent 3.448  2.300 a) 

Kortlopende schulden 354  169  

 6.921  6.403  

 

Inkomsten:    2015  2016 

     (definitief) (begroting) 

Opbrengst van de zendingsbussen  4.382  4.200     b) 

VBW collecte      1.051     800 

Diverse giften/Kerstzangdienst  1.015     600 

Opbrengst verhuur blauwe tent  1.200     600     a) 

Totaal inkomsten   7.648  6.200 

     ====  ==== 

Uitgaven: 

Doorstorten zendingsbussen   2.500  2.500     b) 

Kosten Vakantie Bijbel Week  2.423  2.525     c) 

Overig (Echo, verzekering e.d.)  2.392  2.500 

Totaal uitgaven   7.315  7.525 

     ====  ==== 

Verschil inkomsten/uitgaven     333 +  1.325  -/-   d) 

   # waarvan dotatie fonds tent  1.148 -/-    525  -/- 

   # ten laste van reserve     815 -/- 1.850  -/- 

a) De opbrengst verhuur tent (minus de kosten van de tent) wordt aan 

het Fonds vervanging VBW tent toegevoegd. De huidige tent is in 

2005 aangeschaft voor € 7.500.  

b) De opbrengst zendingsbussen betreft het 1
e
 en het 3

e
 kwartaal. De 

opbrengst van het 1
e
 kwartaal is bestemd voor de eigen activiteiten 

van de Evangelisatiecommissie. De opbrengst van het 3
e
 kwartaal 

(€ 2.291) is aangevuld tot € 2.500 en overgemaakt naar het Leger 

des Heils. 
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c) De VBW mocht in 2015 voor de 35
e
 keer worden gehouden. 

d) In 2015 was sprake van een positief saldo ten gunste van de 

reserve. De verwachte uitgaven voor 2016 zullen iets hoger zijn 

dan 2015. De geschatte inkomsten zullen echter naar verwachting 

lager zijn dan de uitgaven/kosten, zodat met een negatief saldo 

over 2016 zal worden afgesloten. Dit kan worden betaald uit de 

reserve. 

 

Bert Verhoek, penningmeester EC 

 

RONDZENDBRIEF van SANDRA 
 

juni 2016 
Beste familie, vrienden en kennissen, 
 
Soms zou je willen dat je op twee plekken tegelijk kan zijn.... 

Twee weken geleden hebben we in Kerub vier nieuwe kinderen erbij 
gekregen. Ze komen van één gezin van 7 kinderen en bij hen thuis zijn 
de omstandigheden niet zo denderend. De twee jongens van het gezin 
zijn geestelijk gehandicapt en de meiden zijn behoorlijk pittige tantes. 
Omdat de thuissituatie dusdanig niet goed was, hebben enkele, bij het 
gezin, betrokken hulpverleners hen in een kliniek onder gebracht. Dit 
moet je voorstellen als een tehuis van nog heel wat jaren terug. Helaas 
vertonen de kinderen zeer ernstige verschijnselen van echte "instituut 
kinderen”: alles willen vergaren, zo snel en zo veel mogelijk eten (alsof 
je leven ervan afhangt), veel schelden, vloeken, vechten, klikken en lak 
hebben aan je omgeving. Dat hoeft alleen als de andere een stok in de 
hand heeft.... jammer genoeg zijn er echt nog vele, vele kinderen die zo 
opgroeien. Wij als Kerub staan open voor zulke kinderen.  
Toch bleek het opnemen van vier kinderen in één keer teveel en gaven 
mijn collega's aan dat ze het niet aankonden. Helaas stapt ook een van 
mijn werkers echt op. Nou hebben mijn ouders echt ontzettend veel 
geholpen in deze hectische periode, toch moest ik de beslissing nemen 
om de twee jongste (Andrada van 5 jaar en Larissa van 7 jaar) terug 
naar huis te sturen. De twee oudsten, dus Maria van 10 jaar en Andrea 
van 9 jaar, zijn bij ons gebleven, omdat zij schoolgaand zijn. Dit was, en 
is, een ontzettende moeilijke beslissing, omdat de thuissituatie er niet 
één is waar je met een gerust hart kinderen naar terug stuurt. Toch 
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zagen Andrada en Larissa het niet echt als een straf, want ze gingen 
terug naar hun moeder. Die band is en blijft, tussen moeder en kind, 
gelukkig voor hen, want zo zaten er die donderdag twee vrolijke 
kinderen op de achterbank van mijn auto. Dit maakte het voor mij 
allemaal even makkelijker. Toch, bij het bij de moeder achterlaten wilde 
Andrada me niet laten gaan. Ik heb haar van me af gepeuterd. Tja, en 
dan ga je echt wel met een brok in je keel weg. Het enige, wat ik nu 
vanuit, hier kan doen is ze in de handen van God leggen en Hem te 
vragen ze te beschermen, totdat Kerub ze weer op kan nemen. Want 
hopelijk is dit niet voorgoed! Als het in Kerub rustiger wordt, hoop ik 
voor de school begint (in september) ze weer terug te halen.  
Het moeilijke is, dat als we wat meer financiële armslag hadden, ik 2 
werkers met meer ervaring had kunnen aannemen. Het blijkt dat in dit 
soort situaties het heel wat uitmaakt dat je ervaring hebt met dit soort 
kinderen en er wat vanaf weet. Maar helaas zijn dit soort krachten niet 
bereid om voor zo'n salaris en in deze primitieve werkomstandigheden 
te werken. Zelf heb ik niet het idee dat het onmogelijk is om deze 
kinderen in het gareel te krijgen, want naast al de narigheid, zijn het 
heerlijk open meiden die van knutselen, puzzelen en schoonmaken 
houden. Als je heel consequent met ze bent zijn ze goed hanteerbaar. 
Ik zie ze elke week weer vooruit gaan. Het liefst zou ik dus op twee 
plaatsen tegelijk willen zijn: thuis bij mijn eigen kinderen en man, maar 
ondertussen ook bij Kerub om mijn werkers goed in te werken, te 
coachen en ze laten zien dat het echt mogelijk is deze kinderen te 
'dresseren'. 
Hopelijk keert nu de rust in het huis terug en krijgt de nieuwe 
opvoedster een goede kans met deze kinderen te werken. Woensdag 
en donderdag hoop ik haar in te werken en ook daarna zal ik meerdere 
keren overdag bij haar zijn. Het is een vrouw van mijn leeftijd, sinds 3 
maanden weduwe en een zoon van 19 jaar. Ze komt uit het dorp zelf, 
dus dat is voor ons ook een nieuwe ontwikkeling, hopelijk komt daar 
veel goeds van. Ook hebben we iemand gevraagd om ‘s middag 3 uur 
te studeren met de kinderen. Hiermee hoop ik mijn werkers iets te 
ontlasten. 
De rest van de kinderen gaan zienderogen vooruit. Onze kleine 
ondeugd, Noémi, dreutelt de hele dag overal doorheen. Is net een 
papegaai: alles wat je zegt ze als een echo na. Eten doet ze nu ook 
echt goed, dat is dan ook echt aan haar te zien. In juli hopen we haar 
tweede verjaardag te vieren. Ze is echt het zonnetje in huis. Wel heeft 
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ze het 'zwaar' tussen al die liefhebbende 'broers en zussen'. Ze wordt 
de hele dag geknuffeld en opgepakt. Sinds kort pikt ze dat niet meer en 
krabt, bijt en gilt van zich af. De andere kinderen zijn daar erg 
verontwaardigd over, maar ik probeer ze uit te leggen, dat dit op dit 
moment haar manier van praten is, ze kan zich nog niet duidelijk 
maken. Toch zijn die 'broers en zussen' wel erg hardleers, want ze 
hebben regelmatig krassen in het gezicht van ons ‘zonnetje in huis’. 
Zelfs Mária, die net bij ons is, gaat hard vooruit. Ze is totaal niet 
gewend de waarheid te vertellen, bang voor de klappen die ze anders 
kreeg. Ook dingen die voor je neus gebeuren verdraait ze zo dat het 
bijna lijkt alsof zij het slachtoffer is in plaats van de dader. Zo heeft ze 
nu al 2 keer de waarheid durven te zeggen, het lucht op, ze weet alleen 
daarna absoluut niet wat ze met zichzelf aanmoet, ze huilt, is trots op 
zichzelf, maar ondertussen controleert ze elke keer weer bij mij of ik 
alsnog echt geen straf ga geven.  
Norbi van 5 jaar kleedt zich eindelijk zelf aan. Hij is er apetrots op. Nou 
is het in Nederland normaal dat een jongen van die leeftijd zichzelf 
aankleed, maar hier helaas niet altijd. Als moeder/ opvoedster hem 
even gauw aankleden was heel normaal. Nu niet meer dus. Hij gaat 
zelfs nog een stapje verder: hij zoekt zelf zijn kleren op...(zucht) elke 
keer weer de inhoud van zijn hele kledingkast  vóór en niet in de kast.... 
want opruimen is natuurlijk niet één van zijn sterkste kanten.  
Deze voorbeelden zijn maar kleine vooruitgangen, maar voor de 
kinderen van Kerub zijn het grote veranderingen. Wat voor ons zo 
normaal is, is voor deze kinderen niet normaal. Je ziet ze blij zijn, kind 
zijn en zich veilig voelen. Hier doen we het voor, ook al is het soms wel 
een erg hobbelige weg die we als Kerub gaan.  
 
HULP GEVRAAGD. Nu mijn ouders hier zijn en ons echt in alles 
helpen, zien we dat het mooi zou zijn als we voor langere periode een 
vrijwilliger(ster) konden krijgen. Zelf ben ik als 20-jarige naar dit land 
gekomen en heb me proberen in te zetten voor (dit soort) kinderen. Het 
is helaas nog steeds hard nodig, ook al is het nu alweer bijna 18 jaar 
later. De kinderen zijn en blijven de dupe van het systeem (net als 
ouderen en gehandicapten natuurlijk). Kerub heeft hard hulp nodig. 
Nee, het is geen luxe leventje wat wij je kunnen aanbieden, maar wel 
zul je in overvloed liefde en voldoening krijgen. De kinderen zijn zeer 
dankbaar met alleen maar je aanwezigheid. En wij als opvoedsters zijn 
al dankbaar met een paar extra ogen, handen en een schoot voor de 
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kinderen om op te zitten. Koken gaat een stuk sneller als je met z'n 
tweeën de aardappels schilt, de was hangt zo als je het met z'n tweeën 
kunt doen, de één voetbalt met de jongens, de andere knutselt met de 
rest. De 'bende' douchen met een extra paar ogen is toch echt een 
verlichting (zoals ik al begon, je kunt niet op twee plekken tegelijk zijn). 
Feesten er twee in de ene douche, dan ben jij natuurlijk net bezig in de 
andere douche. Wat heb je nodig om dit werk te kunnen doen? 
Doorzettingsvermogen, zin om met deze kinderen te werken, klein 
beetje creativiteit in 'anders' leven, open staan voor het leren van de 
Hongaarse taal (de kinderen helpen je daar graag een handje bij) en 
als laatste dat ze je in Nederland zeker een half jaar tot een jaar 
kunnen missen.  
Ook willen we jullie te vragen te blijven bidden voor Kerub, de kinderen, 
maar vooral voor de opvoed(st)ers. Het is niet gemakkelijk te werken 
met deze kinderen, maar het is zeker nodig. Ik geloof in 
gebedsverhoring, maar dit betekent dat we niet moeten ophouden bij 
God aan te kloppen, net zolang totdat Hij gehoor geeft, dit is wat Hij 
van ons vraagt. Ook wil ik jullie vragen ons financieel te steunen. 
€25.000 per jaar is niet veel voor een kindertehuis als dit, maar toch is 
dit wel echt nodig om door te kunnen gaan. Elk klein beetje is weer 
enkele weken veiligheid en liefde in het leven van deze kinderen. 
Helpt u ons hen een kans te geven? Samen kunnen we wat 
betekenen voor deze kinderen: de één bid, de ander werkt en weer 
ander sponsort! Allemaal onmisbaar! 
Bedankt dat jullie met ons mee willen vechten voor deze kinderen. Het 
doet ons veel! 
Hartelijke groetjes van, 
Dezsö, Szilard, Mária, Ibolya, Andrea, Renáta, Nórbert en Noémi (en 
vanuit thuis Larissa en Andrada). 
Fekete Sandra 
Zie voor verdere informatie en contactadressen: www.roki.nl (contact voor 
Kerub assosiation)  

 

 
 
 
 
 

http://www.roki.nl/


 

 

 

 

 

23 

JARIGEN 

 
28 juli  Laura van Eijk   5 jaar 
29 juli  Marit de Jong   7 jaar 
30 juli  Levi Nap   7 jaar 
 
7 augustus Ruben Fokkens   8 jaar 
11 augustus Lennart van den Toorn  8 jaar 
13 augustus Gaby de Korte   8 jaar 
14 augustus Leah Matze   4 jaar 
19 augustus Hessel Hulsman  8 jaar 
20 augustus Marnix Vonk Noordegraaf 9 jaar 
28 augustus Carsten Blom   10 jaar 
31 augustus Gerwin Kool   6 jaar 
5 september Sandra Looij   9 jaar 
10 september Femke van Eijk   8 jaar 
10 september Rinske Kool   9 jaar 
14 september Sem van Kreuningen  4 jaar 
18 september Mariëlle van der Wilt  11 jaar 
20 september Anna Veerman   4 jaar 
28 september Christa Drost   12 jaar 
30 september Mirthe Herngreen  12 jaar 
 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag toegewenst.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

24 

MEDELEVEN 

 

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of 

een bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet 

tijdelijk, elders verblijven: 

 

Verzorgingshuis Zuiderhof, Vinkeveen: 

      Dhr. D. van der Eijk, jarig op 28 juni 

      Mevr. G.D.W. Worm-Cats, jarig op 1 mei 
             
Zorgcentrum Maria-oord, Vinkeveen 

     Mevr. E. Tijsseling-Hoogendoorn, jarig op 26 mrt.  

     Mevr. M. van Egmond-Strubbe, jarig op 24 mei. 
 

Woonzorgcentrum Overdorp, Kockengen 

       Mevr. J. van de Water-Kroon,jarig op 13 augustus. 
 

Zorgcentrum Gerardus Majella, Mijdrecht 

      Mevr. E. Schaaphuizen, jarig op 13 maart. 

      Mevr. J. v. Heeringen-vd Leeden, jarig op 4 januari. 

       

Huize Ursula, Nieuwveen: 

      Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september 

 

Zorgstation  Parkwijk, Utrecht 

      Mevr. B.M. Kroon-Zevenhoven, jarig op 2 maart. 

 

En ook: 

  

- Mevr. E. Groeneweg-Bos, jarig op 8 september. 

Mw. Van Wieringenplein Mijdrecht,  

-     Mevr. A.H. Kruyswijk-Scherpel, jarig op 31 december, 
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Mw. Van Wieringenplein Mijdrecht. 

- Mevr. M.K. Vlug, jarig op 16 juni, 

Mevr. Van Wieringenplein Mijdrecht. 

 
Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te  

melden aan een van de diakenen. 

 

 

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER 

 

Opbrengst collecten: maart  € 2.642.10 

april  € 1.918,20 

   Mei  € 2.882,80 
  

Ontvangen giften: 11 mei   € 100,00 

  

Opbrengst oud papier:    

 5 februari 1,7 ton   €  68,00 

 4 maart 2,24 ton  €  89,60 

 1 april  2,54 ton  € 101,60 

 25 april 1,8 ton   €  72,00 

 11 mei  3,76 ton  € 150,40 

 

Hartelijk dank!   
 
 

AGENDA 
 
Zo de Heere wil en wij leven: 
 
4 september  Viering Heilig Avondmaal 
12 september  Toerustingsavond leidinggevenden jeugdwerk 
17/18 september Opening winterwerk 
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19 september  Kroonbede 
25 september  Scholendienst 
12 oktober  Gem. avond ds. Vastenhoud (“Brood voor de buurt”) 
3-14 november  Overkomst ds. Joel en Magdaline Gitahi 
2 november  Dankdag voor gewas en arbeid 
20 november  Viering Heilig Avondmaal 
 
Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de 
website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de 
mededelingen in ‘Ons Kerkblad’. 

      
 

COLLECTEBONNEN 

 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen 

in “De Roeping”  kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel. 

0297 – 25 42 72 of email: astrubbe@xs4allpuntnl. 

Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij u komen. 

 

Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn 

zijn als u de aankoopdatum  vermeldt. 

 

Het IBAN is: NL64 FVLB 0225 3899 08 t.n.v. CvK Hervormde 

Gemeente Wilnis. 

 

Bij voorbaat dank,  Anja Kranenburg. 

 

NAMEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 

 

 Predikant:  
Ds. P. Veerman, Kon. Julianastraat Wilnis.  

Tel. 26 88 27, Email: pveerman@planetpuntnl 

 Bijstand in pastoraat en catechese:  

mailto:astrubbe@xs4all.nl
mailto:pveerman@planet.nl
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Dhr. Kees Kersbergen, Akkerstraat, Marken,  

Tel. 06 – 41 88 40 11, Email: cskersbergen@ziggopuntnl 

 Scriba: 
Dhr. Hendrik Palm, p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.  

Tel. 06 – 44 98 11 19, Email: h.palm@solconpuntnl 

 Diaconie en kerkauto: 
Dhr. Peter de Leeuw, Burg. Van Trichtlaan, Tel.  26 67 58,  

Email: p.de.leeuw@casemapuntnl 

 Abonnementenadministratie “Ons Kerkblad” 
Mevr. Anneke van Leeuwen, Herenweg, Wilnis    

Tel. 28 11 78. Email: aales@hetnetpuntnl 

 Ledenadministratie/Kerkelijk bureau::  
Mevr. Anja Kranenburg, Burgemeester Padmosweg, Wilnis,  

tel. 28 57 74. E-mail: administratie@hervormdwilnispuntnl 

Kopij voor “Ons Kerkblad” 
Mevr. Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, tel. 28 74 95,  

E-mail: edithstam@ziggopuntnl 

 Beheerder begraafplaats:  
Dhr. Rijno en mevr. Mariska Vos, Kerkstraat, Wilnis, tel. 27 28 89 

 Administratie begraafplaats: 
Mevr. Anja Kranenburg, Burgemeester Padmosweg, Wilnis,  

tel. 28 57 74. E-mail: A.Kranenburg@filternetpuntnl 

 Koster: 
Dhr. Rijno Vos, Kerkstraat, Wilnis, tel.  27 28 89 

 Beheer gebouw “De Roeping”: 
Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, Amstelkade,  

Woerdense Verlaat, tel. 0172 – 40 85 86 of  

06 – 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnetpuntnl 

 Website: www.hervormdwilnis.nl 

 

 

mailto:cskersbergen@ziggo.nl
mailto:h.palm@solconpuntnl
mailto:p.de.leeuw@casemapuntnl
mailto:aales@hetnet.nl
mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
mailto:edithstam@ziggo.nl
mailto:A.Kranenburg@filternetpuntnl
http://www.hervormdwilnis.nl/
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IBAN 
 
Als Hervormde Gemeente bankieren wij bij de SKG. Dat is de Stichting 
Kerkelijk Geldbeheer in Gouda. Zij richten zich specifiek op kerken. Het 
grote voordeel is dat de bankkosten daar aanmerkelijk lager zijn. 
 
Een aantal clubs en verenigingen heeft inmiddels al een nieuw IBAN. 
 

 Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en 

Werelddiakonaat. Deze bankrekening is ook voor giften voor de 

Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. 

IBAN: NL25 FVLB 0225 4247 54 ten name van de Diaconie 
Hervormde Gemeente Wilnis. 
 

 
 

 College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. 

Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke 

bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en 

ook voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente. 

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 ten name van CvK Hervormde 
Gemeente Wilnis 
 

 

 Collectebonnen. Deze bankrekening is voor de betalingen van 

collectebonnen. 

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 tnv CvK Herv. Gemeente Wilnis 
o.v.v. collectebonnen en de datum van aankoop. 

 

 
Het zou fijn zijn als u gebruik maakt van deze bankrekeningnummers. 
Een aantal oude bankrekeningnummers is inmiddels opgeheven 
waaronder ook de rekening bij de Rabobank. 
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RSIN nummer: 
 
Het RSIN nummer van de Hervormde Gemeente Wilnis is:  
82 41 14 851 
 
Anja Kranenburg. 
 
 

PASTORALE WIJKTEAMS 
 
De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem 
gerust contact met hen op als u vragen heeft. 
 
 
 
 

Wijk Ouderling Teamleden 

1 
Bart Vis 

Burg. Padmosweg  
tel. overdag: 36 62 99 
tel. avond: 25 72 22 

 Evert Hulsman (bezoekbroeder) 
 Tonnie Meijers (wijkdiaken) 
 Cora Immerzeel 

De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, 
Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, 
Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe. 

2 
Jos Seeleman 

Zeelt  
tel. 27 35 84 
 

 vacature (bezoekbroeder) 
 Peter de Leeuw (wijkdiaken) 
 Nely van Eijk,  Henny van Dulken 
 Corry van Scherpenzeel 

Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, 
Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge,  Zodde, Zon en water. 

3 
Dick Stam 

Veldzijdeweg  
Tel. 25 71 51 
 

 Martien van der Schaft (bezoekbroeder) 
 Koos Bos (wijkdiaken) 
 Janny Broere,  Nel Pol, Alie Palm, 
 Petra Rietveld, Ella Hulsman 

Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Gagelweg, Herbergier, Kastelein, Kropaar, 
Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, 
Scheepmaker, Trilgras, Veenman, Veenweg, Veldzijdeweg, Wagenmaker, 
Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras. 
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TEN SLOTTE 

 

Al weer een “Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met plezier 

gelezen hebt.   

 

Het komt steeds vaker voor dat er erg veel kopij is voor 

Solitudo. Wilt u er naar streven uw bijdrage zo beperkt 

mogelijk te houden, zodat niemand teleurgesteld hoeft te 

worden? 

 

LET OP WIJZIGING!! 

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, 

lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende 

uitgave  (2 oktober 2016) kunt u inleveren bij: Mariska van 

Eijk, tel. 0297 – 25 58 29, Email: mariskavaneijk@ziggopuntnl 

4 
Aris Meijers 

Burg. Padmosweg  
tel. 28 90 28 
 

 Martin van Eijk (bezoekbroeder) 
 Peter de Leeuw (wijkdiaken) 
 Matty Nagel,  Marjan de Leeuw 
 Bep Rispens 

Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Blauwe zegge, Ds. H. ten 
Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester 
Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, 
Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. 
Severijnplantsoen, Timotheegras, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester 
de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt. 

5 
Peter Rietveld 

Burg. Padmosweg  
tel. 24 15 28 
 

 Jaap Verhoek (bezoekbroeder) 
 Arie van Zutphen (wijkdiaken) 
 Leen van Kreuningen 
 Ida van Kreuningen 

Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, 
“pastorale zorg” ontvangen en wonen in: Mijdrecht en Vinkeveen. 
Gemeenteleden die via de regeling “Perforatie gemeentegrenzen”  officieel 
overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen. 

mailto:mariskavaneijk@ziggo.nl
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Uiterste inleverdatum kopij 

volgende “Solitudo”: 

 

donderdag 22 september 2016 
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