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Juli 2019                    nummer 82 
 

 

“Solitudo” 
 

is een uitgave van de  

Hervormde Gemeente Wilnis 

 

“Solitudo” wordt uitgereikt na de kerkdienst elke 

eerste of tweede zondag van het kwartaal.   

 
MEDITATIE 

 

Rusten 

 
Genesis 2:2: Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt 
had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij 
gemaakt had. 
 
In Genesis 1 lezen we dat de schepping zeer geslaagd is in Gods ogen. 
In Genesis 1:31 staat: En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het 
was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen 
geweest: de zesde dag. Na de schepping van de mens is er een nieuw 
hoogtepunt, namelijk de rustdag. God heeft de schepping voltooid en 
beoordeelt de schepping als goed. De schepping is voltooid.  
De zevende dag is anders. Op de zevende dag kijkt de Heere terug op 
Zijn werk. Hij rustte op deze dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had 
(Genesis 2:2). Zijn werk was voltooid en goed. De rust van de Heere is 
hier geen uitrusten, maar zorgt voor veiligheid en stabiliteit. De Heere 
God hoeft niet van vermoeidheid uit te rusten. Hij rust niet uit, maar houdt 
op met het scheppen. Hij trekt Zich niet terug uit de wereld, maar 
onderhoudt en bestuurt haar (vgl. Johannes 5:17).  
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De Heere rust. Zijn activiteit op de zevende dag is zegenen. De zevende 
dag is een hoogtepunt. God zit op de troon en heeft de schepping tot een 
voetbank voor Zijn voeten. God zit op de troon en de mens mag Hem 
voortaan dienen. Daarom geeft God de rustdag een speciale status. De 
rustdag is een dag voor de mensen tot zegen. De zevende dag wordt 
geheiligd. Geheiligd is apart gezet voor God. Een dag anders dan andere 
dagen, omdat de Heere de rustdag heeft gemaakt. De rustdag is 
ingesteld tot zegen van de mensen. 
Adam en Eva waren de eerste mensen die van Gods rust mochten 
genieten. Uiteraard niet omdat ze moe waren, want dat waren ze niet 
voor de zondeval. Maar ze mochten rusten, iets wat veel meer is dan 
uitrusten. Rusten is vooral: Genieten van alles wat God volbracht heeft. 
Adam en Eva mochten dat doen in het paradijs. De Heere dienen op een 
volmaakte manier. 
Naar deze rust mogen ook wij verlangen na de zondeval. Rusten, omdat 
de Heere Jezus alles volbracht heeft. Hij heeft voor alles wat wij kapot 
gemaakt hebben in de schepping en daarmee voor alle onrust die wij 
over ons afgeroepen hebben, geleden. Hij vraagt van ons dat we in deze 
vakantieperiode in Hem geloven als de levende God. Door het geloof in 
Hem, wordt ons weer de ware rust geschonken. Omdat Hij onze Koning 
is. De onrust van deze wereld kunnen we achter ons laten, door Hem te 
erkennen als onze Koning. In de bundel Weerklank wordt in lied 354: 1 
en 3 dit op een prachtige manier weergegeven. 
 

Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
heel de wereld zijn gebied. 

Alles wisselt op zijn wenken, 
maar Hij zelf verandert niet. 

Rust mijn ziel, uw God is Koning! 
Wees tevreden met uw lot! 

Zie, hoe alles hier verandert, 
en verlang alleen naar God! 

 
Juni 2019, ds. M. van de Ruitenbeek 

 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 
De achterliggende maanden hebben we twee “gewone” 
kerkenraadsvergaderingen gehouden plus één extra vergadering in het 
teken van bezinning op homoseksualiteit. Over dit laatste heeft al kort 
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iets in het kerkblad gestaan. De kerkenraadsvergadering van juli ligt nog 
voor de boeg als ik dit stukje schrijf. 
 
Met vreugde en dankbaarheid hebben we broeder Jos Seeleman weer in 
ons midden begroet. De nog openstaande vacature evangelisatie-
ouderling bij de komende verkiezingsprocedure in het najaar. We zijn blij 
dat onze jeugdouderling kans ziet en bereid is tussentijds als waarnemer 
te fungeren. Dank ook aan alle betrokkenen bij onze Evangelisatie 
activiteiten om alles doorgang te laten vinden. 
 
Richting zomervakantie, na de afsluiting van het winterwerk, is er nu een 
geschikte periode voor een moment van reflectie, terugblik en vooruitblik. 
Dat is iets waarvoor de drukte van het winterwerk niet de rust en de 
ruimte biedt in de agenda’s en de hoofden. Natuurlijk zijn we ook op 
andere momenten in onderling gesprek; de voortgang van prediking, 
pastoraat en catechese is een vast agendapunt op de 
kerkenraadsvergadering. Maar een apart jaarlijks evaluatiemoment is 
goede zaak, om meer de diepte in te kunnen gaan, hier meer tijd en 
aandacht voor te nemen. Dat hebben we ook zo vastgelegd in een 
regeling jaargesprekken. Basis is een door dominee opgesteld 
werkverslag. Waar zien we vreugden en zorgen? Hoe behouden we het 
goede en wat is nodig om zorgen te verlichten of weg te nemen?  
 
Centraal staat het verlangen om dienstbaar te mogen zijn aan Christus 
en Zijn gemeente, tot verheerlijking van Zijn Naam en tot opbouw van 
Zijn Koninkrijk, ook onder ons. Het bemoedigt enorm als we ervaren en 
delen, dat dit een levend biddend verlangen is in de gemeente en we 
roepen elkaar op daarin mee te doen en trouw te zijn. 
 
Regelmatig hebben we bijzondere diensten met een aparte orde van 
dienst. Ook ligt er regelmatig iets in de kerkbank of wordt er bij de deur 
iets uitgereikt. Het volop betrekken en goed informeren van onze vaste 
thuisluisteraars vinden we erg belangrijk, zodat zij de dienst zo goed 
mogelijk met ons kunnen meemaken. De diaconie heeft een lijst van 
vaste thuisluisteraars en zorgt ervoor dat een orde van dienst, maar ook 
andere informatie, thuis bezorgd kan worden. Omstandigheden kunnen 
veranderen en schroomt u niet om aan de bel te trekken als er een naam 
aan de lijst moet worden toegevoegd. 
 
Binnenkort krijgt u weer een nieuwsbrief van de CZWD met informatie 
over de laatste ontwikkelingen op het terrein van zending en 
werelddiaconaat. Zo willen we heel graag onze broeders en zusters in 
Mathare tot hulp te zijn rond de problematische stroomvoorziening, 
waardoor de watervoorziening en de school niet goed tot hun recht 
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komen. Dat blijkt toch meer denkwerk, overleg en tijd te vragen dan 
verwacht, gedacht en gewild. Hierover en over andere onderwerpen kunt 
u meer lezen in de komende nieuwsbrief. 
 
Het Pinksterfeest ligt alweer een paar weekjes achter ons, maar de 
leiding van de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest in ons en 
door ons, hebben we elke dag nodig. Daar mogen we ook in vertrouwen 
om vragen. God laat ons niet met lege handen en lege harten staan. Hij 
geeft brandende harten en maakt Schatrijk! Graag deel ik ter afsluiting 
onderstaand gebed uit de geschiedenis van de kerk. 
 
Vader, 
in de naam van Uw Zoon smeek ik U om de Heilige Geest. 
Laat Hij mij manen als ik Uw wet, Uw liefde, Uw beloften zou vergeten. 
Laat Hij mijn geheugen helpen, opdat ik heel vaak denke aan Uw 
heiligheid, Uw alwetendheid, Uw wijsheid en goedheid, Uw trouw en Uw 
liefde. 
 
Laat Uw Heilige Geest 
mij opmonteren als ik traag ben, 
mij sterken als ik zwak ben, 
mij verlichten als ik geen raad weet. 
 
Laat Uw Heilige Geest 
mijn geloof verstevigen als donkere twijfels mij onrustig maken, 
mijn hoop versterken wanneer ik moedeloos word, 
mijn liefde ontsteken als die voor U en voor mijn naaste verkilt. 
Amen 

 
Hendrik Palm, scriba kerkenraad 

scriba@hervormdwilnis.nl  
 
 
 

UIT DE CLASSIS 
 
 
De Protestantse Kerk in Nederland en haar classis 
De afgelopen jaren is er binnen onze kerk het nodige veranderd. Een 
proces van voorstellen onder de naam “Kerk 2025” leverde vele 
veranderingen op met als doel “back to the basics”. In goed Nederlands: 
terug naar de basis. 

mailto:scriba@hervormdwilnis.nl
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Vele gemeenten en kerkenraden hebben hun handen vol aan hun eigen 
organisatie en zouden graag meer tijd willen besteden aan het uitdragen 
van het Evangelie en omzien naar anderen. De veranderingen moeten 
hen gaan ontlasten. 
 
Dit kwam ook terug in de besluiten rondom de classis. Waren er 
voorheen nog 72 classicale vergaderingen in Nederland, sinds vorig jaar 
zijn dit er nog maar 11. Binnen onze provincie Utrecht waren er 6 
classicale vergaderingen, waarvan Wilnis binnen de classis Breukelen 
viel; nu is er nog maar één. 
Het grote voordeel is, dat er veel minder menskracht nodig is. 
De provincie Utrecht kent 169 wijkgemeenten die elk 2 afgevaardigden 
leverden naar de (6) classicale vergaderingen. Breukelen had 25 
wijkgemeenten dus 50 afgevaardigden. 
In de nieuwe situatie worden uit elk voormalige classis vier 
afgevaardigden voorgedragen/benoemd. 
 
Dit betekent wel dat niet iedere gemeente meer vertegenwoordigd is in 
de classicale vergadering. Bovendien was de classicale vergadering 
mede bedoeld als ontmoetingsplaats tussen de brede schakeringen van 
onze kerk. Om dit te ondervangen en niet te verliezen, is nu elke 
voormalige classis omgevormd tot een ring. En deze geeft naast 
ontmoeting ook kansen om inhoudelijk bezig te zijn met zaken die ons 
allen raken zoals kerkverlating, evangelisatie etc. Boeiende inleiders 
zorgen voor de aanloop tot gesprek en je leert van elkaar, hoe 
verschillend we ook zijn. Deze ontmoetingen staan open voor 
kerkenraden maar ook voor gemeenteleden. 
 
Om enige structuur in de nieuwe organisatie aan te brengen is voor elke 
nieuwe classis een zogeheten classispredikant benoemd die als taak 
heeft de verbindende schakel te zijn in de provincie, elke gemeente 
periodiek te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van het reilen en 
zeilen binnen de gemeenten in haar werkgebied. Bovendien vervangen 
deze bezoeken de voormalige visitatie. In de provincie Utrecht is dat ds. 
Verhoeven die op 3 juli Wilnis zal bezoeken. 
 
Risico van de nieuwe opzet is dat gemeenten en classis uit elkaar 
groeien door de grotere afstand onderling. De classis beseft dit ook en 
zoekt wegen om het werk van de classis bekendheid te geven binnen de 
gemeenten. En niet een eiland is binnen de kerk maar dat we aan elkaar 
gegeven en verbonden zijn. 
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O ja, wie zitten er namens de voormalige classis Breukelen in de nieuwe 
classis? Dat zijn ds. Zaadstra uit Kockengen, ouderling Goudkamp uit 
Abcoude, ouderling Leeflang uit Waverveen en ondergetekende. 
 
Dick Stam 

 

 

KERKRENTMEESTERS 
 
 

Kerkplein 
Wij willen u informeren over ons kerkplein. Het zal u niet ontgaan zijn dat 
het plein inmiddels erg versleten is. Het plein wordt dagelijks intensief 
gebruikt. Als kerkrentmeesters hebben we advies ingewonnen hoe wij dit 
het beste kunnen aanpakken. Nu dachten wij om er een laag asfalt 
overheen te doen en klaar, maar dit bleek te simpel gedacht. Om dit goed 
te doen moet er een flinke laag af en dan kun je dit pas opnieuw doen. 
Ook is er naar een optie met klinkers gekeken. Dit is duurder, maar je 
kunt op termijn, met klinkers weer opnieuw straten en dat is dan 
goedkoper als twee keer asfalteren. Ook bij eventuele werkzaamheden is 
alles met klinkers weer netjes te repareren. Dit lukt met asfalt niet. Er is 
dan ook gekozen om de variant met klinkers verder uit te werken. Dit is 
uiteindelijk op lange termijn het voordeligst. Als gemeente hebben wij, 
uit twee nalatenschappen, legaten mogen ontvangen. Wij zijn 
voornemens om deze legaten hiervoor te gaan gebruiken. Meerdere 
partijen worden gevraagd een prijs op te geven. We vertrouwen erop dat 
dit binnen de raming past en willen vervolgens dit dan gaan gunnen. Het 
leek ons goed om u hierover te informeren. 
 
De kerkrentmeesters, Nico Mur 
 
 

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 dominee Van de 
Ruitenbeek of mw. L.B. (Leny) Grünbauer  
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DE DIACONIE  
 
 
Hieronder volgt de verantwoording van de collecten en giften van 
afgelopen maanden. Dit betreft de maanden maart / april / mei 2019. 
Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De 
werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn. 

  
                                                                    Werkelijk begroot           

3 maart  Tear    €    634  €    500 
13 maart  Jeugdwerk   € 1.672  € 1.500 
17 maart Vjrs. Zendingscollecte. GZB €    809  €    700 
31 maart  Zoa     € 1.266  €    900 
7 april  W&D Noodhulp Zuidelijk Afrika € 8.292 
19 april  Stg. de 2e Mijl   €    549  €    400 
21 april  De Herberg   €    894  €    800 
22 april  Zoa ( kinderen in Jemen) €    363   
5 mei  Rommelmarkt    €    840  € 1.000 
12 mei  Stg. Ontmoeting   €    523  €    700   
19 mei  W&D Avondmaal collecte €    584  €    350 
26 mei  Tear    €    543  €    500 

 
Voor de echte cijferaars: € 9.263 ontvangen via de collecten en € 7.780 
via de bank. De collecte tijdens de kerkdienst ( dd 22 april)  waarin 
afscheid is genomen van de jongeren welke de basis catechese volgden 
is bestemd voor kwetsbare jongeren in Jemen ( via de Zoa). Dit collecte 
doel is aangedragen in overleg met hen. Naast de gehouden collecte is 
er nog een gift binnen gekomen van € 75 bestemd voor Stg. Schuilplaats.  

 
De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt: 
Maart ( evangelisatie commissie)  €     961 
April ( deelgenoten Cora en Antonie Treuren) €     755 
Mei  ( deelgenoten Cora en Antonie Treuren) €     669 

 
In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten 
totaal € 2.775. Hieruit zijn de volgende giften gedaan conform de 
begroting van 2019: 
Mercy Ships     €    250 
Stg. Jemima     €    250 
Stg. Chris      €    250 
Op weg met de ander     €    250 
Ned. Patiënten vereniging    €    250 
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Veder mochten we de volgende giften ontvangen: sponsorloop door 
tieners voor hulp in Mathare a € 1.400 en € 120 ( nagekomen 
appeltaarten actie) voor hulp in Mathare. Tevens is er € 212 via de bank 
en busjes ontvangen van de kerktelefoonluisteraars. Voor al uw gaven en 
inzet hartelijk dank. Mogen we ook op deze manier ervaren dat we één in 
Christus zijn; niet dat we dat vanuit ons zelf kunnen maar Hij wil het en 
maakt het ook mogelijk. Mocht u vragen hebben over diaconale zaken; 
laat het ons weten. We zijn er voor elkaar.  
De Diaconie,  Koos Bos.  

 
Jaarrekening 2018 
 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 17 april 2019 de 
jaarrekening van de diaconie 2018 definitief vastgesteld. Al is het weer 
een cijferbrij, we mogen dankbaar zijn voor de vele gaven die we 
mochten uitdelen. Hieronder treft u, zoals beloofd, een verkorte versie 
van de jaarrekening 2018. 
 
 

Resultatenrekening 2018 / 2017   Begroting  Rekening Rekening 

  2018 2018 2017 

baten       

baten onroerende zaken  €         2.600   €           3.768   €           4.772  

rentebaten en dividenden  €              75   €                19   €                35  

bijdragen levend geld  €       11.660   €           8.399   €         12.327  

door te zenden collecten  €       49.350   €         70.061   €         66.242  

totaal baten  €       63.685   €         82.247   €         83.376  

lasten       

lasten overige eigendommen en 
inventarissen  €         1.330   €           1.845   €           1.952  

lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                 -   €           1.135   €                11  

verplichtingen/bijdragen andere 
organen  €         1.500   €           1.265   €           1.493  

kosten beheer en administratie  €            160   €              104   €              145  

rentelasten/bankkosten  €              60   €                55   €                30  

diaconaal werk plaatselijk  €         3.766   €           3.606   €           4.080  

diaconaal werk 
regionaal/provinciaal/landelijk  €       12.800   €         13.065   €         12.600  

diaconaal werk wereldwijd  €       44.500   €         65.841   €         62.492  

totaal lasten  €       64.116   €         86.916   €         82.803  

Saldo baten - lasten   €          431-  €         4.669-  €              573  

        

toevoegingen aan fondsen en 
voorzieningen  €        1.270-  €          1.922-  €          2.821- 

onttrekkingen aan fondsen en 
voorzieningen  €                 -   €           4.005   €              569  

overige lasten en baten  €            136   €             203-  €             427- 
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totaal  €        1.134-  €           1.880   €          2.679- 

Resultaat  €        1.565-  €          2.789-  €          2.106- 

 
 

    vorig boekjaar 

Balans per 31 december 2018 2017 

      

Activa     

      

onroerende zaken  €              3.403   €               3.403  

installaties en inventarissen  €                     -   €                       -  

financiële vaste activa  €              2.500   €               5.000  

Voorraden  €                 249   €                       -  

debiteuren  €                   28   €                    43  

kortlopende vorderingen en overlopende activa  €              6.257   €               6.830  

geldmiddelen  €            46.297   €             36.223  

totaal  €            58.734   €             51.499  

  
 
     

Passiva     

      

reserves  €            15.000   €             17.790  

fondsen  €            16.574   €             19.157  

voorzieningen  €              3.000   €               2.500  

kortlopende schulden en overlopende passiva  €            24.160   €             12.052  

totaal  €            58.734   €             51.499  

 
Specificatie collecten en giften  
 

Diaconie Wilnis Werkelijk 2018 Begroting 

      2018 

Niet of deel diaconaal  collecte gift   

HGJB (landelijk) (mins contributie) 646,35   500 

GZB- voorjaarzendingscollecte 1.044,42   800 

GZB-Pinksterzendingscollecte(50%) 537,35   700 

zomerzendingscollecte (Project jaar)  974,80   600 

GZB-najaarszendingscollecte   749,89   700 

IZB-Pinksterzendingscollecte (50%) 537,35   700 

IZB-Kerstcollecte 740,20   700 

Jeugdraad biddag 1.739,20   1.400 

VBW 990,10   1.000 

Fietspuzzeltocht  GZB Deelgenoten 505,10     

GZB Deelgenoten Ds. Vogelaar 688,74     

GZB Deelgenoten Ds. Vogelaar 948,60     

EC kerstzangdienst 567,84     

zondagschool (2e kerstdag) 616,25   700 
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Voor elkaar vakantieweken ( gift) 40,00     

IRS collecte Hervormingsdag   391,40     

HGJB ( Christenen Egypte) 3.812,40 75   

Brood voor de Buurt ( actie 2017) 1.479,37     

Zendingsbussen :       

1ekw Ev.Cie 2.098,77   2.200 

2ekw CZWD ( deelgenoten Cora en Atonie 
Treuren) 2.256,64   2.250 

3ekw Ev. Cie ( Brood voor de Buurt) 2.191,40   2.000 

4ekw CZWD ( deelgenoten Ds. Vogelaar) 2.952,26   2.500 

Totaal niet of deels diaconaal  26.508,43 75,00 16.750,00 

Wereld doorzendcollecten       

Diaconale. actie diaconale aard        

Umoja (Kerstmaaltijd) 548,70   550 

diverse giften voor komende projecten 
Mathare  8.851,45     

waarvan overschot € 2.157 uit 2017       

Mercy Ships 875,52   800 

Red een Kind 922,55   700 

ZOA  - collecteweek 1.035,92   900 

Lijdende kerk Open Doors 1.039,30   800 

Shaare Zedek ( Israel zondag) 809,96   700 

Project 10 27 GZB       

    - collecte Werelddiaconaat feb 707,60   1000 

    - collecte Werelddiaconaat okt 638,05   800 

    - project rampen   1.000   

    - project vluchtelingen   1.000   

    - medisch werk   1.000   

Tear 1.964,09   1650 

Rommelmarkt collecte (GZB project) 1.173,20   1.000,00 

Rommelmarkt (GZB project) 17.794,52   17.000,00 

Scholenproject:       

    - januari ( Rode Kruis) 836,65   800 

    - september ( La Rocha) 698,52   800 

   - noodhulpcollecte  ( Lombok) 4.079,39 920,61 6000 

   - noodhulpcollecte  ( Sulawesi) 6.834,89     

Zoa ( Sri Lanka ( dankdagcollecte)) 6.151,12   5000 

GZB actie Colombiaanse kinderen 3.129,90     

afscheid basis Catechese 323,20   400 

Mercy Ships   250   

Stg Roki ( bijdrage bestelbus)   500   

Bijdrage Catechese busjes ( Christenen In 
Egypte)       

Woord en Daad   -groepsadoptie   250   

St. HOE    - project   250   

St. .Kimon   250   

St. Dorcas    250   

Avondmaalsinzameling Woord en Daad       
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    - 1e kw 433,20   300 

    - 2e kw 403,20   350 

    - 3e kw 393,80   300 

    - 4e kw 454,20   400 

Totaal  60.098,93 5.670,61 40.250,00 

 
 Werkelijk 2018 Begroting  

      2.018 

Regionaal / landelijk       

Leger des Heils 674,30   600 

Philadelphia afdeling  NW Utrecht 422,08   350 

Bartimeus 422,08   350 

St.de Hoop 910,32   800 

St. de Schuilplaats 704,60   700 

De Herberg  684,95   800 

Siriz / Schreeuw om Leven 784,35   700 

Stg. Timon 792,60   600 

Hospitium 1.048,47   800 

Gevangenenzorg Nederland 623,20   700 

Stg. Ontmoeting 723,91   800 

Stg. Gave 695,69   700 

Voedselbank De Ronde Venen 824,66   600 

ver tot Heil des Volks 654,77   600 

Nederlandes .Patientenvereniging (plaatselijk)    250   

St.Chris   250   

Op weg met de ander   250   

PMT Pro Rege   250   

Vereniging Tot Heil des Volks   250   

St. Ontmoeting   250   

St.Voorkom   250   

Voedselbank De Ronde Venen   250   

Different Heil des volks   250   

HGJB landelijk   500   

storting in fonds alg christelijke doeleinden   350   

Diaconale collecten eredienst 8.244,31   11.660 

giften 155,00   0 

Regionaal OJW   100,00   

Comm.vak.weken gehand.(Herv 
Vrouwenvereniging)   250,00   

PCOB plaatselijk (zaalhuur)   97,50   

    0 

Totaal 18.365,29 3.547,50 20.760,00 

    
 
Ik maak deze cijfers op in een week waarin we de almacht van onze God 
hebben mogen aanschouwen in het onstuimige weer. Klein worden we 
als we hierbij stil staan. Klein in deze wereld ook wat onze inzet voor 
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anderen betreft. Maar laten we ons daardoor niet vertragen omdat Hij ziet 
ook wat in het “klein” gebeurd. 
Mocht u vragen hebben over de zaken die de diaconie aan gaan of over 
bovenstaande cijfertjes, schroom niet om één van ons aan te spreken. 
We zijn er voor elkaar. Namens de diaconie: Koos Bos 
 
 

FINANCIEEL VERSLAG JEUGDRAAD 
 

 

Financieel verslag 2018 en begroting 2019 van de Jeugdraad 

 

De balans van de Jeugdraad bestaat uit een banksaldo links en eigen 

vermogen rechts. De inkomsten zijn de jaarlijkse biddagcollecte en giften 

die rond biddag binnenkomen. De lasten bestaan voornamelijk uit 

betalingen aan de HGJB voor clubbladen, sprekers op een toerustings-

avond of een thema-avond. Daarnaast zijn er beperkt uitgaven voor 

kosten bij de clubs, zondagsschool en catechese.  

 

Activa/bezittingen 31-12-2017  31-12-2018  

SKG Bank 5.226  3.711  

 5.226  3.711  

     

Passiva/schulden     

Reserve 5.226  3.711  

Kortlopende schulden ….0  …...0  

 5.226  3.711  

 

Inkomsten:      2018  2019 

     (definitief) (begroting) 

Biddag collecte     1.739  1.672 

Giften        450     425 

Totaal inkomsten   2.189  2.097 

     ====  ==== 

Uitgaven: 

HGJB      2.114  1.300 

Overig (sprekers, kosten clubs e.d.) 1.589     795 

Totaal uitgaven   3.703  2.095 

     ====  ==== 

Verschil inkomsten/uitgaven  1.514 -/-      2 + 
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Zoals u ziet hebben we in 2018 meer uitgegeven dan we hebben 

ontvangen. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn: € 750,00  i.v.m. de 

aanschaf van 2 nieuwe schermen in De Roeping en € 830,00 voor de 

aanschaf van nieuwe leermiddelen t.b.v. de catechese (via HGJB). Dit 

was ook goed mogelijk doordat we de afgelopen jaren geld over hebben 

gehouden. Bovenstaande 2 posten verwachten we voor 2019 niet te 

hoeven doen. Vandaar dat de begroting voor 2019 nagenoeg sluitend is 

met een klein overschot van €2,=. 

 

We danken onze grote God en Zijn gemeente dat Hij voorziet in alle 

dingen. 

 

Gert van Kreuningen, jeugdouderling 
 
 

FINANCIEEL VERLSLAG EVANGELISATIECOMMISSIE 
 

Financieel verslag 2018 van de Evangelisatie Commissie 

 

De Evangelisatie Commissie vervult vele taken en onderneemt en 

ondersteunt vele activiteiten als de Alpha cursus, de Vakantie Bijbel 

Week, de Boekentafel, de Koren (Ismaël en Hiddai), tentverhuur, 

Kerstzangdienst, het Echo-team e.d.. Het (voort)bestaan van deze 

activiteiten, met als doel het getuigen van Jezus Christus, is vooral 

afhankelijk van gebed, de inzet van vele vrijwilligers en uw financiële 

bijdragen in de vorm van giften en collecten.  

 

Hieronder treft u eerst een overzicht aan van de bezittingen en schulden, 

daarna volgen de inkomsten en uitgaven. 

 

Activa/bezittingen 31-12-2018  31-12-2017  

Blauwe tent (VBW) 1  1  

Vorderingen -  1.122  

SKG Bank 11.708  9.714  

 11.709  10.837  

     

Passiva/schulden     

Reserves 5.204  4.503 c) 

Fonds vervanging VBW tent 6.362  5.552 a) 

Kortlopende schulden 143  782  

 11.709  10.837  
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Inkomsten:    2018  2019 

     (definitief) (begroting) 

Opbrengst van de zendingsbussen  4.936  4.200     b) 

VBW collecte      1.193  1.200 

Diverse giften/Kerstzangdienst     568     800 

Opbrengst verhuur blauwe tent  1.250  1.300     a) 

Totaal inkomsten   7.947  7.500 

     ====  ==== 

Uitgaven: 

Doorstorten zendingsbussen   2.500  2.500     b) 

Kosten Vakantie Bijbel Week  2.101  2.375      

Overig (Echo, verzekering e.d.)  1.835  1.635 

Totaal uitgaven   6.436  6.510 

     ====  ==== 

Verschil inkomsten/uitgaven  1.511 +     990 +   c) 

   # waarvan dotatie fonds tent     810 -/- 1.150  -/- 

   # ten gunste/laste van reserve               701  +      160  -/- c) 

 

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. Opbouw van het fonds tot € 8.500. 

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

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

van de Evangelisatiecommissie. De opbrengst van het 3e kwartaal (€ 

2.191) is aangevuld tot € 2.500, en is overgemaakt naar Brood voor 

de Buurt (Bethlehemkerk Den Haag). 

c) In 2018 was wederom sprake van een positief saldo van ontvangsten 

minus uitgaven. De verwachte uitgaven voor 2019 maar ook de 

verwachte inkomsten 2019, zullen iets lager zijn dan 2018. Rekening 

houdend met de toevoeging aan het fonds vervanging tent, 

verwachten wij dat het huidige jaar met een klein negatief saldo 

worden afgesloten.  

 

Bert Verhoek, penningmeester EC 

 
 
 

ROMMELMARKT 2019 
 
 



15 

 

Op 4 mei werd de 45ste rommelmarkt gehouden. Het weer was onstuimig 
maar dat mocht de pret niet drukken. Na de regen en wind kwam 
gelukkig ook in de loop van de dag de zonneschijn. We waren al vroeg in 
de weer: op vrijdag 4 mei om 7:00 uur begonnen we met het opbouwen 
van de rommelmarkt. Dit verliep allemaal soepel, dankzij de hulp van uit 
de gemeente. De volgende ochtend vroeg, om 6:00 uur, werd alle 
rommel uitgepakt en werden de kramen klaar gemaakt voor verkoop. 
Langzamerhand verzamelden de mensen zich al voor de hekken, in 
afwachting op het startsein dat om 9:30 uur eindelijk klonk. Adeline Stam 
en Karin van de Ruitenbeek hadden dit jaar de eer om het lintje door te 
knippen. Na het startsein vlogen de eerste mensen het plein over. De 
hele dag door is het gezellig druk geweest.   
 
Om 12:00 uur was de verloting en het opbod, wat ook dit jaar veel geld 
heeft opgebracht. We zijn dankbaar met alle gesponsorde spullen van 
ondernemers uit de regio en daarbuiten. Alle koopjes werden op de kop 
getikt, terwijl binnen achter de schermen liters wafelbeslag werden 
gemixt, broodjes en soep werden klaargemaakt en de financiën werden 
bijgehouden. Er moesten zelfs nog ingrediënten bij gehaald worden, want 
de wafels vlogen als warme wafels over de toonbank! 
 
Om 15:00 uur was de rommelmarkt voorbij, de dag was voorbij gevolgen. 
Samen hebben we de rommelmarkt afgebroken en een paar uur later 
leek het alsof deze nooit had plaats gevonden. In de avond kwam de 
jeugd bij elkaar voor de bekendmaking van de opbrengst: maar liefst 
 € 20.122,59! Met dit ontzettend mooie bedrag mogen we de Hervormde 
Vrouwenbond en gasten van de ‘Voor Elkaar’ vakantieweken erg blij 
maken. Om het 45-jarig bestaan van de rommelmarkt te vieren was er dit 
jaar een prijsvraag, omtrent de opbrengst. Harry de Haan kwam met zijn 

gok van € 20.001,15 het dichtst in de buurt en won een lekkere vlaai bij 

Vlaaierie ‘La Farola’ die erg in de smaak viel.  
 
Daarnaast zijn we dit jaar in het archief gedoken om alle doelen met hun 
locaties over de wereld en opbrengsten te verzamelen. Hierbij willen wij 
jullie met trots meedelen dat onze gemeente in de afgelopen 45 jaar met 
de rommelmarkt in totaal al € 464.118,09 heeft opgehaald – dat is meer 
dan 1 miljoen gulden! We zijn dankbaar voor alle hulp die de 
rommelmarkt al die jaren al heeft ontvangen. Ook dit jaar hadden wij het 
zonder u niet kunnen klaarspelen, hartelijk bedankt! Tenslotte, maar het 
allerbelangrijkste: alle dank aan onze God. Tot volgend jaar! 

 

De Rommelmarkt Commissie, 
Rebecca de Haan   
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MANNENVERENIGING BOAZ 
 
 

Op de mannenvereniging is de afgelopen winter de brief van Paulus aan 
de Romeinen behandeld. Daarbij is een vooraf opgesteld schema 
gevolgd waaruit elke 2 weken een gedeelte uit Romeinen werd 
besproken, ingeleid door een van de leden. 
We werken aan de hand van de gangbare Herziene Statenvertaling, 
maar maken daarbij graag gebruik van de Kanttekeningen, Matthew 
Henry, de HSV Studiebijbel en diverse andere bronnen. 
Van het afgelopen seizoen is door een van de leden een samenvatting 
gemaakt van 13 pagina’s, deze is bij mij op te vragen. 
Ook het komende winterseizoen willen we op deze wijze verder gaan en 
nodigen daarvoor graag nieuwe leden uit. En wie zich vast wil inlezen: we 
hopen vanaf DV 23 september te beginnen met het boek Esther. Tot dan! 
Met een hartelijke groet uit de vereniging, 
Aad van Strien 
 
 

VAKANTIETIP 
 
Beste gemeente, 
 
Twee jaar geleden deed ik een leuk idee op bij een reisgenoot. Graag 
had ik dit idee deze zomer uitgerold voor onze gemeente, maar voor ik 
het wist, had ik andere dingen aan mijn hoofd en is het me ontschoten. 
Dit idee houdt u dus nog tegoed ;) 
Een deel van dit idee is echter wel uitvoerbaar en daar wil ik u graag voor 
uitdagen: Stuur een mooie vakantiekaart naar een gemeentelid of buur 
die dit in deze periode (extra) kan gebruiken! 
Vele leden van onze gemeente gaan in de zomermaanden op vakantie. 
En daar genieten we van! En dat mag!! 
Er zijn echter ook een heel aantal gemeenteleden die deze periode 
anders beleven: bv. omdat ze niet (meer) op vakantie kunnen en dit als 
een gemis ervaren, of die zich zorgen maken over kinderen die wel op 
vakantie zijn, en/of in deze maanden een extra gemis ervaren omdat hun 
dierbaren er niet meer zijn waarmee ze hun ervaringen graag nog 
hadden gedeeld.  
Vorig jaar heb ik een aantal van deze gemeenteleden uitgekozen en hen 
vanaf mijn vakantieadres een kaart gestuurd. Dit werd dankbaar 
ontvangen en er zijn zelfs koffiebezoekjes uit voortgekomen.  
Doet u/ doe jij mee?! 
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Tip 1: stop één of meerdere adressen van mensen in je koffer. 
Tip 2: voor kinderen die in het afgelopen jaar hebben leren lezen en 
schrijven, is dit een leerzame ervaring! 
 
Hartelijke groet, Corine Nagel 
 

 

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER 

 

Opbrengst collecten: Maart  € 2.418,30 

April € 2.245,10 

   Mei € 2.307,16 (incl. huwelijkscollecte) 

 

Giften: via Ds. Vd Ruitenbeek  € 50,00 

 

Opbrengst oud papier in de container: 

Februari: 1960 kilo oud papier = € 98,00 

Maart: 1900 kilo oud papier = € 95,00 

April: 2780 kilo oud papier = € 139,00 

 

Via ophaaldienst gemeente d.m.v. vrijwilligers: 

Februari: 8980 kilo oud papier = € 449,00 

Maart: 7940 kilo oud papier = € 397,00 

April: 9280 kilo oud papier = € 464,00 

 

 

AGENDA 
 
Zo de Heere wil en wij leven: 
 
Week 30-2019  VBW 2019 
4 september  Censura Morem en Bezinningsuur H.A. 
8 september  Bediening Heilig Avondmaal 
18 september  Kerkenraadsvergadering 
21 september  Sing-Inn (na de BBQ) 
22 september  Opening winterwerk 
29 september  Scholendienst 
16 oktober  Kerkenraadsvergadering 
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3 november  Sing-Inn 
6 november  Dankdag voor gewas en arbeid 
13 november  Kerkenraadsvergadering 
1 december  Sing-Inn 
4 december  Censura Morem en Bezinningsuur H.A. 
8 december  Bediening Heilig Avondmaal 
11 december  Kerkenraadsvergadering 
 
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”  op vrijdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur, kunt u contact 
opnemen met Ada Strubbe. Zij zorgt dan dat de gewenste 
collectebonnen bij u komen. 
 
Nog makkelijker is collectebonnen via de website bestellen. U kunt 
de collectebonnen dan ophalen bij Christiaan onder de toren. 
 
Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als 
u de aankoopdatum vermeldt. 
 
IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46  t.n.v. CvK Hervormde Gemeente 
Wilnis. 
 
Bij voorbaat dank, Anja Kranenburg. 
 

 

 IBAN 
 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte 
bankrekeningnummers: 
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 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: NL98 RABO 0373 7116 46  ten name van CvK Hervormde 
Gemeente Wilnis 
 

 

 Collectebonnen. Deze bankrekening is voor de betaling van  

collectebonnen. 

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46  tnv CvK Herv. Gemeente Wilnis 
o.v.v. collectebonnen en de datum van aankoop. 
 

 

 Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en 

Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, 

kerktelefoon en alle diaconale doelen. 

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv.  
Gem. Wilnis. 
 

 

 Boekentafel. Deze bankrekening is voor de betaling van aankopen 

die u bij de Boekentafel hebt gedaan. 

IBAN: NL23 RABO 0373 7117 35 ten name van Boekentafel Herv. 
Gem. Wilnis. 
 

 
 

 Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het 

evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW 

IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. 
Gem. Wilnis. 
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 Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van 

onze gemeente. 

IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis 
 

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 

 
 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 en de gemeenteleden die wonen 
in Vinkeveen. 

2 
Peter De Bruijn  
 

 
 

 Corstian Leeflang (bezoekbroeder) 
 Andre den Breejen (wijkdiaken) 
 Henny van Dulken 

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

3 
Dick Stam 

 
 Martien van der Schaft (bezoekbroeder) 
 Koos Bos (wijkdiaken) 
 Nel Pol, Alie Palm, 
 Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman 

Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, 
Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, 
Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, 
Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland. 

4 
Aris Meijers 

 
 Martin van Eyk (bezoekbroeder) 
 Andre den Breejen (wijkdiaken) 
 Matty Nagel,  Marjan de Leeuw 
 Bep Rispens 

Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, 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, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, 
Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt. 

 Jos Seeleman 

 
 

 Jaap Verhoek (bezoekbroeder) 
 Arie van Zutphen (wijkdiaken) 
 Leen van Kreuningen 
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Jeugdouderling: Gert van Kreuningen, 

 
 
 

UITSCHRIJVEN SOLITUDO 
 

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een 
Email sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen 
naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74. 
 
 

TEN SLOTTE 

 

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

gelezen hebt.   

 

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

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

uitgave (6 oktober ) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg 

 

 

Uiterste inleverdatum kopij 

volgende “Solitudo”: 

 

donderdag 26 september 2019 

 

 

5 
  Ida van Kreuningen 

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

mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
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