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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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MEDITATIE 

 
Geen zee, maar eeuwige rust 

 
Openbaring 21: 1b: En de zee was er niet meer. 
 
Als we boodschappen doen en iets wat we nodig hebben is er niet meer, 
vinden we dat heel vervelend. Vaak is onze eerste reactie op iets wat er 
niet meer is, heel erg negatief. En de zee was er niet meer. 
Als je van zwemmen houdt, van surfen of varen, kunnen we ons afvragen 
waarom de zee er niet meer is. Zeker net voor de vakantieperiode, 
waarbij we bij de zee denken aan rust en ontspanning. Hebben we dan 
geen ontspanning en rust meer in de nieuwe hemel en op de nieuwe 
aarde? Juist wel. Een vernieuwde en eeuwige sabbatsrust (Hebreeën 
4:9,10). 
Evenals in Hebreeën, wordt in Openbaring 20 en 21 de ernst van de 
onrust geschetst. Als we niet geloven in de Heere Jezus, ligt de weg naar 
de rust niet open. Iedereen die niet gewassen is van zonden door de 
Heere Jezus, wordt geworpen in de poel die van vuur en zwavel brandt 
(Openbaring 20:14,15; 21:8). Daar is eeuwige onrust. Dan missen we de 
rust van de Heere. Dat is meer dan heel vervelend. Dan missen we de 
Heere Zelf.  
En toch biedt de Heere Zichzelf aan. Hij maakt alles nieuw. Een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe werkelijkheid waar geen plaats 
meer is voor virussen. Waar alle gelovigen luidkeels mogen zingen. Waar 
geen rouw, jammerklacht of moeite meer zal zijn. Want het Lam van God, 
dat de zonde van de wereld heeft weggenomen, maakt alles nieuw. Hij 
heeft gezorgd voor een volkomen verlossing en een volkomen reiniging. 
Op de nieuwe aarde is er dus geen dispenser, zeep of reinigingswater 
meer nodig. Op de nieuwe aarde hoeft er niemand meer gereinigd te 
worden, want God Zelf heeft alles volkomen nieuw gemaakt. De zee was 
er niet meer, betekent dus ook dat er geen reinigingswater meer hoeft te 
zijn. Er zijn geen zonden meer en kunnen ook nooit meer gedaan 
worden.  
Om het met een Oudtestamentisch beeld duidelijk te maken: Er is geen 
koperen wasvat meer nodig. Het koperen wasvat is bedoeld om rein te 
worden, voordat mensen de tabernakel of de tempel binnen gaan. 
Johannes ziet in de hemel dat iedereen al gereinigd is. Iedereen die deelt 
in de overwinning van de Heere, zal altijd volkomen zijn. Geen reiniging 
meer nodig. Geen koperen wasvat meer nodig. Geen zee meer. Eeuwig 
schoon. 
In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde is er geen zee meer. Dat wil 
zeggen zonder chaos en zonder degene die chaos veroorzaakt. Zonder 
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zonden, zonder gebrokenheid, zonder dood. Het is allemaal voorbij. 
Overwonnen door Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Het zal een 
volmaakte wereld zijn. We zouden het zo kunnen zeggen: De hemel op 
de aarde, de plaats waar God ongestoord samenwoont met Zijn volk in 
ware rust. Eeuwige rust. 

Juni 2020, MvdR vdm 
 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 
De afgelopen maanden heeft de kerkenraad slechts tweemaal vergaderd 
vanwege de beperkende maatregelen. In een extra vergadering op 13 
maart viel het besluit dat er de komende tijd diensten gehouden worden 
zonder bezoekers. Wat de impact was, konden we toen niet bevroeden. 
Eerst alleen verbinding met geluid, zodat in de huiskamers kon worden 
meegeluisterd en vanaf Goede Vrijdag kwam er ook beeld bij. Een 
oplossing waar velen blij mee waren. In de tussentijd groeide wel de zorg 
over de vraag hoe je nog gemeente bent. Want als je elkaar op zondag 
(en ook doordeweeks) niet ziet, heeft dat gevolgen. Gelukkig werden de 
diensten trouw bekeken en beluisterd maar het voelt toch een beetje als 
eenrichtingsverkeer. Gode zij dank dat de Geest overal wil werken en de 
Heere ook in coronatijd mensen aanraakt. Hopelijk heb jij en hebt u 
ervaren dat de Woordverkondiging aan het denken zet over de 
belangrijke dingen in het leven. We zijn op weg naar de eeuwigheid en 
verlangen we daarnaar? Voor onszelf en de mensen om ons heen? 
 
Vanaf 1 juni mochten er weer mensen naar de kerk. Dit kwam aarzelend 
op gang en de grens van maximaal 30 werd soms al bereikt.  
Vanaf 1 juli gaan we naar maximaal 100 bezoekers. Wel blijft gelden: 
vooraf aanmelden bij de scriba (zie bij contactgegevens) per email of 
telefoon voor vrijdag 18.00 uur.  
Vanaf 1 augustus willen we gaan werken met toegang op de 1e letter 
van de achternaam. Let ook op de afkondigingen voor eventuele 
wijzigingen. Achter de schermen ging het werk door. Het moderamen 
vergaderde diverse malen over de dagelijkse zaken en volgde de 
overheidsmaatregelen op de voet. Om deze voor onze gemeente vorm te 
geven. Samen met de koster kwamen we tot een gebruiksplan waarin 
staat hoe we “coronaproof” kerk willen zijn. Beleid voor de bediening van 
de camera in de kerk kwam tot stand. Velen droegen hun steentje bij. 
Een intensieve maar ook kostbare tijd die ook nieuwe mogelijkheden 
schiep. Het gebed blijft: “kom, Schepper Geest, doorwaai onze (mijn) 
hof”.      Dick Stam, scriba 
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VERSPREIDING DEZE SOLITUDO 
 
Ons kwartaalblad Solitudo wordt gewoonlijk op de eerste zondag van het 
nieuwe kwartaal bij de uitgangen van de kerk aan de bezoekers 
uitgereikt.  
Een beperkt aantal wordt bezorgd bij leden die meeleven, maar niet meer 
naar de kerk kunnen komen.  
Nu de erediensten vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus niet kunnen worden bijgewoond, wordt Solitudo  bij alle 
gemeenteleden thuisbezorgd.  
 
 

EMAILADRES DOORGEVEN 
 
Verzoek tot opgave van uw emailadres aan de scriba 
In de ledenadministratie is niet van alle leden het (juiste) emailadres 
geregistreerd. Het is echter heel efficiënt wanneer de Hervormde 
Gemeente te Wilnis van elke pastorale eenheid (dat wil zeggen: elk 
huisadres waar leden wonen) ook het emailadres heeft.  
Zodat in bepaalde situaties de gemeente snel en zo breed mogelijk 
bereikt kan worden voor het doen van mededelingen.  
Te denken valt aan bijzondere situaties, zoals in de afgelopen weken het 
geval was (en nog steeds is) met maatregelen tegen de verspreiding van 
het coronavirus. Maar ook voor bijvoorbeeld een oproep om hulp bij 
bepaalde kerkelijke activiteiten. 
Daarom hierbij het verzoek om uw emailadres door te geven aan de 
scriba. Praktisch gaat het per pastorale eenheid om één emailadres (van 
de hoofdbewoner). 
Vanwege de toepassing van de AVG (privacybescherming) wordt dit 
emailadres gebruikt voor het aangegeven doel (doen van mededelingen, 
oproepen die de gehele gemeente aangaan) en vastgelegd in de 
ledenadministratie. Uw gegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke 
toestemming, nooit aan derden ter beschikking gesteld. 
 
U kunt uw emailadres doorgegeven aan Dick Stam: 
scriba@hervormdwilnis.nl. 
 
 
 
 
 

mailto:scriba@hervormdwilnis.nl
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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 dominee Van de 
Ruitenbeek (776752) predikant@hervormdwilnis.nl of mw. L.B. (Leny) 
Grünbauer (leny@grunbauer.nl (288250). 
 
 
 

DE DIACONIE  
 
Hieronder volgt de verantwoording van de collecten en giften van 
afgelopen maanden. Dit betreft de maanden maart, april en mei 2020. 
Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De 
werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn. 

                                                                                         Werkelijk begroot           
1 maart  Tear    €    876  €    500 
11 maart  Jeugdwerk   € 1.615  € 1.500 
22 maart Vjrs. Zendingscollecte. GZB €    701  €    900 
29 maart  Zoa     € 1.046  €    900 
10 april  De Herberg    €    643  €    900 
19 april  Stg. de 2e Mijl   €    619  €    500 
3 mei   Zoa (inzake Corona)  €  4.481  
17 mei  Stg. Ontmoeting   €     595  €    700   
24 mei  Stg Chris / Voorkom  €     929  €    700 
31 mei  *) GZB/IZB Pinksterzending coll €     528 € 1.200 
*) alleen wat binnen gekomen is tm 1 juni 2020. 

 
Bijzondere maanden waren dit waarin gelukkig de kerkdiensten doorgang 
mochten vinden. En dan best spannend wat dit met de collecten zou 
gaan doen. Maar de gemeente is hierin ook trouw geweest om te blijven 
geven: hartelijk dank daarvoor. We zijn als gemeente op ander manieren 
gaan doneren: € 2.256 via de collecten in de diensten van 1 tm 29 maart, 
giften via de bank € 7.538 en € 2.238 via de kerkgeld app.  

 
De opbrengst van de zendingsbussen waren als volgt: 
Maart (evangelisatie commissie)  €     896 
April (deelgenoten Peter en Riek)  €     737 
Mei  (deelgenoten Peter en Riek)  €  1.117 

mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
mailto:leny@grunbauer.nl
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In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten      
totaal € 3.420.  

 
Verder mochten we de volgende giften ontvangen: van de 
kerktelefoonluisteraars € 135, Umoja (toekomstige projecten in Mathare)          
€ 2.000, voedselbank € 50 en een algemene gift van € 500.  

 
Bovenstaande cijfers stemmen tot dankbaarheid dat we als gemeente 
naar elkaar en naar onze naaste omzien. Laten we elkaar daarin ook 
telkens aansporen en bemoedigen door die Ene die ons tot voorbeeld 
was en zal blijven. 
Omdat we op een andere manier zijn gaan geven (via bank en App) 
zouden we als diaconie graag het volgende willen aangeven: als diaconie 
ontvangen we vele bedragen. Bij een deel van deze bedragen staat een 
omschrijving of een collecte datum. Dit maakt de toedeling aan het 
betreffende doel duidelijk, maar er komen ook bedragen binnen zonder 
vermelding van doel of collecte datum. Om deze reden hebben we 
binnen de diaconie afgesproken: alle giften (via bank of app) met 
vermelding van een doel of collecte datum worden bestemd voor dat 
doel. Giften (via bank of app) zonder vermelding van een doel of collecte 
datum worden toegerekend aan de laatstgehouden collecte doel. Als 
voorbeeld (collecte zondag 5 juli is bestemd voor Red een Kind) dan zijn 
alle bedragen zonder vermelding van collecte doel of collecte datum die 
binnenkomen van zaterdag 4 juli tm vrijdagavond 10 juli bestemd voor 
Red en Kind.  
Mocht u vragen hebben over diaconale zaken; laat het ons weten. We 
zijn er voor elkaar. De Diaconie Koos Bos.  
 
 
Het jaar 2019 ligt alweer een poosje achter ons en we leven inmiddels in 
een andere tijd waarin voor ons mensen wat zekerheden toch wat minder 
zekerheden bleken te zijn. We hebben al een aantal weken achter de rug 
waarin we elkaar wat minder ontmoeten. Ondanks de maatregelen die de 
overheid ons voorschrijft gaan er een aantal zaken in onze gemeente 
gewoon door en daar mogen we ook dankbaar voor zijn. Als kerkenraad 
hebben we de jaarrekening 2019 van de diaconie behandeld en 
goedgekeurd. Hieronder treft u de cijfers aan. Mocht u naar aanleiding 
van deze cijfers vragen hebben van diaconale aard dan kunt u gerust één 
van ons aanspreken. 
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resultatenrekening 2019 / 2018  Begroting  Rekening Rekening 

  2019 2019 2018 

baten       

baten onroerende zaken  €         3.100   €         3.792   €         3.768  

rentebaten en dividenden  €              15   €                4   €              19  

bijdragen levend geld  €       12.190   €       12.458   €         8.399  

door te zenden collecten  €       47.450   €       58.481   €       70.061  

totaal baten  €       62.755   €       74.735   €       82.247  

        

lasten       

lasten overige eigendommen en 
inventarissen  €            930   €            934   €         1.845  

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

verplichtingen/bijdragen andere organen  €         1.250   €         1.390   €         1.265  

kosten beheer en administratie  €            150   €            407   €            104  

rentelasten/bankkosten  €              30   €              42   €              55  

diaconaal werk plaatselijk  €         3.895   €         3.147   €         3.606  

diaconaal werk 
regionaal/provinciaal/landelijk  €       11.850   €       35.804   €       13.065  

diaconaal werk wereldwijd  €       43.300   €       31.177   €       65.841  

totaal lasten  €       61.405   €       72.901   €       86.916  

        

Saldo baten - lasten  €         1.350   €         1.834   €        4.669- 

        

toevoegingen aan fondsen en 
voorzieningen  €        2.170-  €        3.778-  €        1.922- 

onttrekkingen aan fondsen en 
voorzieningen  €                 -   €         2.540   €         4.005  

overige lasten en baten  €             23-  €           596-  €           203- 

totaal  €        2.193-  €        1.834-  €         1.880  

        

        

Resultaat  €           843-  €                0   €        2.789- 
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Balans per 31 december 2019 2018 

      

Activa     

      

onroerende zaken  €             3.403   €                   3.403  

financiële vaste activa  €             1.833   €                   2.500  

Voorraden  €                     -   €                      249  

debiteuren  €                    8   €                        28  

kortlopende vorderingen en overlopende activa  €             8.318   €                   6.257  

geldmiddelen  €           63.191   €                 46.297  

totaal  €           76.753   €                 58.734  

      

Passiva     

      

reserves  €           15.001   €                 15.000  

fondsen  €           17.312   €                 16.574  

voorzieningen  €             3.500   €                   3.000  

kortlopende schulden en overlopende passiva  €           40.940   €                 24.160  

totaal  €           76.753   €                 58.734  

 
 
Collecten en giften: 

 werkelijk 2019  Begroting 

niet of deels diaconaal  collecte gift  2019 

HGJB (landelijk) (min  contributie) 623,54    500 

GZB- voorjaarzendingscollecte 808,76    800 

GZB-Pinksterzendingscollecte(50%) 545,30    700 

GZB-najaarszendingscollecte  646,45    700 

IZB-Pinksterzendingscollecte (50%) 545,30    700 

IZB-Kerstcollecte 706,57    700 

Jeugdraad biddag 1.672,12    1.500 

VBW 859,40    1.000 

Fietspuzzeltocht  GZB deelgenoten 520,75      

GZB Deelgenoten Ds. Vogelaar 786,20    700 

GZB Deelgenoten Ds. Vogelaar  975,35    700 

EC kerstzangdienst 531,85      

zondagsschool (2e kerstdag) 467,75    700 

inhoud  Catechese busjes 182,00      

Zendingsbussen :        

1e kw Evangelisatie Commissie 2.115,71    2.200 

2e kw CZWD (deelgenoten Cora en 
Antonie Treuren) 2.263,73    2.200 

3e kw Evangelisatie Commissie (Stg. tot 
heil des Volks ) 2.613,76    2.000 

4e kw CZWD ( deelgenoten Ds. 
Vogelaar) 2.805,03    2.500 

Totaal niet of deels diaconaal 19.669,57 0,00  17.600,00 

Wereldwijd doorzendcollecten        
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actie stroomvoorziening Mathare 15.580,50      

actie herstel Rev Joel 19.239,70      

Umoja (Kerstmaaltijd) 977,75    600 

diverse giften voor komende projecten 
Mathare  6.245,15      

Mercy Ships 792,85    800 

Red een Kind 796,20    800 

ZOA  - collecteweek 1.291,25    900 

Lijdende kerk Open Doors 1.025,65    800 

Shaare Zedek ( Israël zondag) 1.086,29    700 

Project 10 27 GZB        

    - collecte Werelddiaconaat feb 588,57    800 

    - collecte Werelddiaconaat okt 685,87    800 

    - project rampen   1.000    

    - project vluchtelingen   1.000    

    - medisch werk   1.000    

Tear 658,51    500 

Tear 601,24    500 

afscheid basis Catechese (Zoa) 242,17    400 

Scholenproject:        

    - januari ( GezinsBuddy) 617,20    800 

  - september (Stichting The pearls of 
Africa). 839,98    800 

Noodhulp         

   - noodhulpcollecte  ( Zuidelijk Afrika) 8.716,56 0,00  5000 

  - Zoa Dankdag  ( Filipijnse jongeren) 5.963,35    5000 

Mercy Ships   250    

Jemima   250    

Woord en Daad   -groepsadoptie   250    

St. HOE    - project   250    

St. Kimon   250    

St Dorcas    250    

Tear   250    

Stg Roki extra gift   350    

Avondmaalsinzameling Woord en Daad        

    - 1e kw 526,30    300 

    - 2e kw 616,83    350 

    - 3e kw 572,90    300 

    - 4e kw 482,20    400 

Totaal Wereldwijd doorzendcollecten 68.147,02 5.100,00  20.550,00 
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  werkelijk 2019  Begroting 

Regionaal / landelijk         

Stg. de 2e Mijl 573,85    400 

Philadelphia afdeling  NW Utrecht 385,17    400 

Bartimeus 435,18    400 

St.de Hoop 885,30    800 

St. de Schuilplaats 1.031,45    700 

De Herberg  919,01    800 

Siriz / Schreeuw om Leven 871,25    700 

Stg. Timon  791,75    600 

Hospitium 910,90    700 

Gevangenenzorg Nederland 562,90    700 

Stg. Ontmoeting  547,92    700 

Stg. Gave  842,05    700 

Voedselbank De Ronde Venen 697,71    700 

ver tot Heil des Volks 738,39    600 

Rommelmarkt collecte (voor elkaar 
vakantieweken) 815,10    1.000,00 

Rommelmarkt (voor elkaar 
vakantieweken) 20.128,81    17.000,00 

Npv De Ronde Venen   250    

St. Chris   250    

Op weg met de ander   250    

PMT Pro Rege   250    

Vereniging Tot Heil des Volks   250    

Leger des Heils    250    

St. .Voorkom   250    

Voedselbank De Ronde Venen   250    

Diaconaal platform extra gift   350    

NPV extra gift   350    

De Sleutelbloem  extra gift   350    

        

storting in fonds alg christelijke 
doeleinden   350    

Diaconale .collecten eredienst  10.228,82    12.190 

giften      0 

Regionaal OJW 100,00 100,00    

Comm. vakantie weken 
gehand.(Hervormde vrouwenver.) 250,00 250,00    

PCOB plaatselijk (zaalhuur) 0,00 97,50    

Totaal diaconaal werk 
plaatselijk/landelijk 41.715,56 3.847,50  39.090,00 

 
     

Achter deze cijfers zit een aantal activiteiten waar we u graag een klein 
inkijkje in willen geven. Als gemeente zijn we aan elkaar gegeven om 
elkaar op te bouwen in het Geloof met als enige fundament het onfeilbare 
woord van onze God. Hier mogen we elke zondag verlangend naar uit 
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zien om zo als beelddragers van Christus, zijn voorbeeld van zijn 
onvoorwaardelijke liefde, na te volgen. De diaconie wil in alle 
bescheidenheid hier vorm aan geven: Zowel binnen de kerk als 
daarbuiten   

 In het jaar 2019 zijn er in de kerkdiensten 94 diaconale collecten 
gehouden. Hierbij hanteren we de stelregel dat we grofweg 30% 
voor nationale doelen collecteren en 70% voor internationale 
doelen. Daarnaast zijn er een 25-tal collecten gehouden met een 
niet of deels diaconaal karakter. Hierbij lag de nadruk meer op het 
zendingsaspect. 

 In 2019 is er 1 maal gecollecteerd voor noodhulp (Zuidelijk Afrika). 
Deze is van zelfsprekend niet van tevoren ingepland. Als diaconie 
kunnen we wel snel handelen omdat er een potje voor 
gereserveerd is (nog voor dat er gecollecteerd wordt is er dan al 
een voorschot overgemaakt). 

 Regelmatig worden de collecten geteld en de administratie 
bijgewerkt. In 2019 hebben we als diaconie 32.914 collecte 
bonnetjes geteld (met de meest creatieve vouw vormen) met een 
gemiddelde waarde van € 1,076 per stuk. De collecte gelden 
(excl. giften bank) die via de diaconie lopen bestaat uit 67% via de 
collecte bonnen en 33% via contant geld (collecten in de 
diensten). Van alle inkomsten komt er ruim 55% via 
bankoverschrijvingen binnen.  

 De bestemde collecten (met een gericht doel) worden doorbetaald 
aan de instelling waarvoor gecollecteerd wordt. De algemene 
diaconie collecten worden bestemd voor de kosten van algemene 
aard en van deze opbrengsten worden ook periodiek (cf 
begroting) giften gedaan. 

 Tevens zijn er opbrengsten welke we als diaconie ontvangen uit 
pachtopbrengsten. Deze worden deels gereserveerd voor 
toekomstig onderhoud aan deze landerijen en deels gereserveerd 
voor onvoorziene uitgaven in de gemeente.    

 Dankbaar zijn we voor de gaven die we hebben mogen 
ontvangen. Een algemene trend in de opbrengsten laat zien dat 
de collecten met een concreet doel meer aanspreekt en daardoor 
de bereidheid om te geven daarbij groter is dan de algemene 
collecten waarbij de opbrengsten wat achterblijven. 

 Daarnaast wordt er ook daadwerkelijk hulp geboden, zeg maar de 
handjes die nodig zijn bij, noem maar op: een sjouw klusje, even 
helpen met een formuliertje, even wat info natrekken op 
internet…..maar ook simpel weg een bezoekje of een maaltijd en 
noem maar op ( iets wat wij gelukkig ook niet allemaal weten). 
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Deze behulpzaamheid wordt gelukkig gemeente breed verricht. 
Iets om erg dankbaar voor te zijn. 
 

Mocht u naar aanleiding van deze cijfers vragen hebben van diaconale 
aard of andere zaken die op diaconaal gebied waar u/jij mee zet: geeft dit 
gerust aan één van ons door. Wij zijn er voor elkaar.  
De Diaconie, Koos Bos. 
 
 

FINANCIEEL VERLSLAG EVANGELISATIECOMMISSIE 
 

Financieel verslag 2019 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 31-12-2019  31-12-2018  

Blauwe tent (VBW) 1  1  

Vorderingen 724  - a) 

SKG Bank 11.845  11.708  

 12.570  11.709  

     

Passiva/schulden     

Reserves 4.511  5.204 d) 

Fonds vervanging VBW tent 7.662  6.362 b) 

Kortlopende schulden 397  143  

 12.570  11.709  

 

Inkomsten:    2019  2018 

       

Opbrengst van de zendingsbussen  5.231  4.936     c) 

VBW collecte         986  1.193 

Diverse giften/Kerstzangdienst     532     568 

Opbrengst verhuur blauwe tent  1.300  1.250     b) 
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Totaal inkomsten   8.049  7.947 

     ====  ==== 

Uitgaven: 

Doorstorten zendingsbussen   3.000  2.500     b) 

Kosten Vakantie Bijbel Week  2.162  2.101      

Overig (Echo, verzekering e.d.)  2.280  1.835 

Totaal uitgaven   7.442  6.436 

     ====  ==== 

Verschil inkomsten/uitgaven     607 +  1.511 +   c) 

   # waarvan dotatie fonds tent  1.300 -/-    810  -/- 

   # ten gunste/laste van reserve               693 -/-      701 + 

 

a) Nog te ontvangen collecte kerstzangdienst en overige giften. 

b) 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. 

c) 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 (€ 

2.594) is aangevuld tot € 3.000 en is overgemaakt naar de Stichting 

tot Heil des Volks. 

d) In 2019 was er sprake van een negatief saldo van ontvangsten minus 

uitgaven. Dit saldo is in mindering gebracht op de reserves. De 

verwachte ontvangsten en uitgaven voor 2020 zijn door de 

Coronacrisis moeilijk in te schatten. Geplande activiteiten worden op 

een andere manier ingevuld en zijn deels niet doorgegaan. 

 

Bert Verhoek, penningmeester EC 
 
 

OUDERENPASTORAAT 
 
 
Ouderen bezoek. 
 
De afgelopen tijd is er door een werkgroep nagedacht over het 
onderwerp ‘ouderenbezoek’. 
Dit kan in onze gemeente op een meer gestructureerde manier handen 
en voeten gegeven worden. Een belangrijk punt vooraf: Het is niet de 
bedoeling dat dit het reguliere bezoekwerk door dominee, ouderlingen en 
diakenen gaat vervangen maar dat dit juist een versterking gaat worden. 
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Vooralsnog gaat het om de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder, hierbij moet 
opgemerkt worden dat deze grens hoger of lager kan liggen, afhankelijk 
van de behoefte. 
 
De toename van het aantal 75+ gemeenteleden vraagt om een 
uitbreiding van het huidige bezoekwerk. Dit heeft een extra pastorale en 
ondersteunende functie van de zorg voor elkaar als gemeente van onze 
Heere. Het idee is om dit werk zo in te richten dat er geregeld contact zal 
zijn. 
 
Er is inmiddels een enthousiaste groep gemeenteleden gevraagd en 
bereid gevonden om dit werk op te pakken. Vanwege corona is de 
geplande start wat later geweest. Op 24 juni heeft er een korte startavond 
plaatsgevonden in de kerk. 
 
Dankbaar zijn we dat dit mogelijk is binnen onze gemeente. Wilt u 
meebidden dat dit stukje werk tot zegen mag zijn? 
 
Het ‘ouderenbezoekteam’. 
 
Peter De Bruijn 
Joke Seeleman 
Peter de Leeuw 
 
 

WAFELS VOOR WILNIS 
 

 

Heerlijk om tot een gemeente te behoren, waar nog ideeën worden 
geopperd en men ook bereid is de schouders er onder te zetten. Wat wil 
nu het geval? 
Tijdens een VBW-vergadering afgelopen mei werd er opgemerkt of wij 
als kerkelijke gemeente niet iets positiefs kunnen organiseren voor ons 
dorp Wilnis. Door de coronamaatregelen zijn vele evenementen, 
waaronder onze beroemde Rommelmarkt, niet doorgegaan.  Men heeft 
het nodige moeten missen in deze moeilijke en bijzondere tijd. Daarbij 
kwam ook de opmerking: “Hoe kunnen wij laten zien, dat we kerk zijn 
voor en in ons dorp?”. 
Het allereerste idee was wafels bakken en daar er geen andere bruikbare 
ideeën zijn opgekomen, gaat dat dus plaatsvinden.  
De bedoeling is, dat wij wafels gaan bakken voor de inwoners van ons 
dorp. Via een huis-aan-huis flyer wordt bekend gemaakt, dat men op 
vertoon van de flyer een gratis wafel (1 per gezinslid) kan komen ophalen 
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op het kerkplein. En wel op zaterdag 25 juli van 10.00 – 13.00 uur. Het is 
gratis, maar als men toch wat wil geven, dan staat er een “bus” en de 
opbrengst is bestemd voor de voedselbank. Ook komt er een flyer op de 
website van onze kerk te staan. Dan kunnen onze gemeenteleden buiten 
Wilnis van een overheerlijke wafel komen genieten volgens oud 
Rommelmarktrecept. 
Op de achterkant van de flyer laten wij ons kerkzijn zien. Daar vermelden 
we, dat wij als kerk, geloven in het gebed. Daar mag men/kan men 
invullen of men wil, dat er voor iets of voor iemand gebeden wordt. Een 
klein gebedsteam in de Roeping zal deze verzoeken dan opdragen aan 
Gods troon. 
Als het lukt staat de voorkant van de flyer op de achterkant van deze 
Solitudo gedrukt. Ook op diverse andere manieren wordt er bekendheid 
gegeven aan deze actie. 
Er wordt al flink nagedacht en al gewerkt aan een plan om het kerkplein 
zodanig in te richten, dat het geheel voldoet aan de dan geldende RIVM-
richtlijnen. Dat geldt ook voor het bakken en de uitgifte van de wafels. 
Gevraagd wordt dan ook om de veiligheidsinstructies van de 
toezichthouders op te volgen, waarvoor alvast dank. 
Best spannend allemaal, omdat we geen flauw idee hebben wat en 
hoeveel mensen we kunnen verwachten. Hopen dat een goede 
voorbereiding ervoor zorgt, dat het geheel vlotjes gaat verlopen. 
Het kan zijn, dat jij of u nog benaderd wordt om ons hierbij te helpen. 
Overweeg het dan, want vele handen maken licht werk. Maar jij en u 
mogen uw handen ook gebruiken om een Zegen te vragen over dit 
gebeuren. 
 
Hartelijke groeten van: Jeannette, Marijke, Melane, Marjan, Rebecca, 
Christiaan, Aart en Siem. 
 
 

ZINGEN OP STRAAT 
 
 
Beste gemeente, 
 
Hoe is het met u en jou? Het is jammer dat we elkaar al een tijd niet 
hebben kunnen ontmoeten in/bij de kerk en rondom kerkelijke activiteiten. 
Ik (Corine) ben dankbaar dat daar inmiddels meer ruimte in is gekomen 
en ik een aantal van u in de achterliggende weken wel weer in de kerk 
mocht ontmoeten. 
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Ondanks alles hoop ik dat u mocht en mag ervaren dat de Heere niet aan 
tijd of plaats verbonden is en ook in de achterliggende tijd naar u en jou 
omzag!! 
 
Graag geef ik u en jou een kort verslag van twee activiteiten die ondanks 
de coronamaatregelen door Gods goedheid toch door konden gaan! Het 
zijn twee activiteiten van het Zingen op Straat. 
 
Zoals u weet, is een goede gewoonte geworden om de zaterdag voor de 
christelijke feestdagen in Mijdrecht bij de Lindeboom te zingen van onze 
Heere en Heiland, Jezus Christus. 
Ook in corona-tijd verlangden wij ernaar om dit met Pasen te doen. De 
kerken zijn dicht en we blijven zoveel mogelijk thuis, maar Gods 
boodschap van redding en liefde moet de wereld in! Misschien juist wel 
nu!  
 
Op een bijzondere manier kregen we als voorbereidingsgroep de 
mogelijkheid om een filmopname voor RTV de Ronde Venen te maken. 
Deze opname met muziek en overdenking zou op Eerste en Tweede 
Paasdag uitgezonden worden. Wij vonden dit een mooi alternatief! 
Voor deze opname vroegen wij een aantal mensen gevraagd die 
normaliter meezingen op straat. In het Kruispunt in Mijdrecht zongen wij 
in kleine groepjes een aantal mooie liederen in, waarbij de zangers 
begeleid werden met piano of gitaar. En een aantal van hen droeg een 
gedicht voor of praatte alles aan elkaar. 
 
Na veel knip- en plakwerk zond RTV de Ronde Venen dit uit op Eerste en 
Tweede Paasdag. 
U kunt de uitzending terugkijken op: 
https://www.youtube.com/watch?v=5THsnnQK13Y&feature=youtu.be 
 
Mooi he, dat God wel wegen weet te vinden waarop Zijn boodschap de 
wereld in gebracht kan worden?! 
 
Met Pinksteren wilden we graag weer op straat zingen. Na overleg met 
de burgemeester, en vertrouwen op God, kregen we vrijmoedigheid om 
dit te organiseren. 
 
Weer vroegen we gericht een aantal mensen om mee te zingen. We 
zongen in groepjes van twee/drie mensen op 1,5 meter van elkaar op het 
plein bij de Lindeboom. We gebruikten het pianootje die we anders 
gebruiken en een enthousiaste jongere speelde gitaar. Via een molentje 
met een kaartje eraan deelden we het evangelie met de mensen die 

https://www.youtube.com/watch?v=5THsnnQK13Y&feature=youtu.be
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langs liepen: ‘Pinksteren wordt een feest, als Gods Geest, door je leven 
gaat waaien, zoals de wind dit molentje laat draaien’.  
 
Ook vroegen we mensen om als publiek om ons heen te staan, te zingen 
en te bidden om een gezegend moment.  Dit was heel bemoedigend, 
want het zingen op straat ging met wat meer spanning gepaard dan 
andere keren. Toch is het allemaal rustig en gemoedelijk verlopen.  
 
Bij beide keren konden we helaas mensen niet direct spreken, maar we 
hopen en bidden dat God het zaad wat we strooiden, tot wasdom brengt. 
En dat de liederen mensen heeft bemoedigd! 
 
Hopelijk is het met Kerst weer mogelijk om met een groep op staat te 
zingen, al was dit zeker net zo goed!! Alle eer aan God!   
 
Hartelijke groet, 
 
Corine Nagel, mede namens Kees en Sarah Matze 
 
 
 

GEBEDSKALENDER VBW WILNIS 2020 
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Bid u/jij mee? 

 

Wie dorst heeft, geeft Jezus vrij te drinken uit de bron met water dat 
leven geeft.  
Openbaring 21:6 
 

Graag willen wij u/jullie vragen om mee te bidden voor gezegende 

(online) VBW dagen. Het gebed van de gemeente is hierbij ontzettend 

belangrijk.  

 

Het thema van deze VBW is DUIK ERIN! Tijdens deze VBW vormt 

‘water’ de rode draad van de Bijbelverhalen. Met water kun je heel veel 

doen. Water is ook noodzakelijk. Het is van levensbelang, niemand kan 

zonder water. Zoals water noodzakelijk is om te kunnen leven, zo is 

Jezus ook noodzakelijk in ons leven. Niemand kan zónder Jezus. Hij 

maak je écht gelukkig. Jezus vergelijkt zich met ‘levend water’. Als je in 

Hem gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Deze prachtige boodschap 

willen we de kinderen meegeven tijdens de twee (online) VBW dagen. 

Tijdens de VBW duiken we met de kinderen in de Bijbel. Zo mogen de 

kinderen ontdekken dat je niet zonder water, maar ook niet zonder Jezus 

kan.  

 

Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat we de Heilige Geest nodig 

hebben om met de kinderen in de Bijbel te duiken. Bid elke dag om 

die Geest! 

 

Zaterdag 4 juli – voorbereidingen: filmpjes worden opgenomen 

● Dank God voor Zijn grote liefde, dat we ondanks het Corona-virus en 

de bijbehorende maatregelen toch weer VBW dagen mogen en 

kunnen organiseren.  

● Bid dat het opnemen van de filmpjes in goede sfeer mag gebeuren. 

● Bid dat er veel liefde, eenheid en enthousiasme onder de 

medewerkers is en dat we ondanks de afstand ons toch verbonden 

weten met elkaar. 
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Woensdag 22 juli | 1e VBW-dag 

Dagthema: Gered! 

Baby Mozes wordt gered uit het water. God schakelt mensen in (de 

moeder, zijn zus, de prinses) om Mozes te redden - Bijbelgedeelte: 

Exodus 2:1-10 

 

Kinderen horen dat een kleine baby gered wordt. Ze ontdekken dat God 

andere mensen inschakelt hiervoor. Deze kleine baby krijgt de naam 

Mozes. Dit betekent: uit het water gehaald. God redt Mozes. Zo is het 

plan van God veel groter dan wij kunnen bedenken. Hij zorgt voor de 

toekomst.  

 

● Dank God voor Zijn bijzondere reddingsplan met mensen. 

● Bid dat er (vandaag) vele kinderen, tieners en volwassenen contact 

zoeken met de VBW, juist ook zij die (vrijwel) nooit over God horen. 

● Bid of God de kinderen wil laten zien hoe Hij hen wil inschakelen in 

Zijn plan met hen. 

● Bid om Gods Geest tijdens de VBW, zodat de kinderen iets mogen 

merken en voelen van Zijn liefde. 

 

Donderdag 23 juli | 2e VBW-dag 

Dagthema: Kopje onder 

Naäman moet zich wassen in de rivier de Jordaan. Hij moet letterlijk 

zeven keer kopje onder gaan en dán zal hij op het woord van God 

gezond worden. Naäman weet het zeker: er is op de hele aarde geen 

God als Hij! - Bijbelgedeelte: 2 Koningen 5: 1-15 

 

Naäman is ziek en wil beter worden. Hij gaat op aanraden van een klein 

meisje, dat werkt in zijn huis, naar de profeet Elisa toe. Daar krijgt hij een 

vreemde opdracht: was jezelf, ga zeven keer kopje onder in de rivier de 

Jordaan. Naäman had wel iets anders verwacht! Nadat zijn knechten op 

hem ingepraat hebben zet hij zijn eigenwijsheid opzij én doet wat er van 

hem wordt gevraagd. Hij wordt beter! Hij prijs en dankt God hiervoor. Nu 

weet hij het zeker: God is de machtigste. Het gaat alleen om Hem! 

Naäman duikt er dus in. De kinderen ontdekken dat als je in Gods woord 

‘duikt’, je Hem alleen nog maar kunt danken en prijzen om wie Hij is. 
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● Dank God dat Hij aan iedereen, gelovig en niet-gelovig, Zijn naam 

bekend wil maken. 

● Bid voor de kinderen, dat zij deze machtige God mogen leren 

kennen, zodat ook zij God kunnen loven en prijzen. 

 

Zondag 26 juli | Kerkdienst 

Thema: Sta stevig! 

Vandaag duiken we met elkaar in Mattheüs 7 waar we horen over de 

gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer. - Bijbelgedeelte: Mattheüs 

7:24-29 

 

● Bid om zegen over alles wat de afgelopen week mocht gebeuren. 

● Bid voor de dominee, dat hij vervuld zal zijn met de Heilige Geest. 

● Dank voor ieders bijdrage aan de VBW, ook achter de schermen, en 

voor de verbondenheid die we als gemeente, ondanks de afstand, 

mochten ervaren. 

 
Alle gemeenteleden kunnen de VBW online bekijken eventueel samen 
met hun kleinkinderen of buurkinderen? U kunt daarvoor ook een tasje 
aanvragen. 
Namens de PR van de VBW, Rianne Nagel. 
 

 

WWJD – EEN VERHAAL VAN DE STRAAT 
 
 
Had u ook vroeger zo’n armbandje of sticker met WWJD? What Would 
Jesus Do? Wij moesten er pas aan denken toen we voor een paar lastige 
keuzes stonden. 
Op een nog ijskoude ochtend in maart toen we boodschappen wilden 
gaan doen lag bij de vuilcontainers naast onze flat een hoopje karton. 
Onwillekeurig denk je dan: “er zal toch niemand onder liggen?” Dat 
gevoel bleef knagen terwijl we in de supermarkt liepen. Bij terugkomst 
stak er een been uit de hoop karton. Tja, daar sta je dan… Wat nu? 
 
Dilemma 1 
Willen werken met daklozen is mooi, tot er één dreigt te bevriezen 
praktisch voor je eigen deur. Dan gaat er wel heel wat door je heen. Niets 
doen is ook een keuze en een heel slechte, dus snel naar boven en een 
thermoskan thee gemaakt met veel melk en suiker en weer naar 
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beneden. Wat nou als hij boos wordt als we hem aanroepen, of als hij al 
niet meer leeft? Misschien verstaat hij ons beperkte Russisch niet goed 
of spreekt hij alleen de lokale taal? We roepen hem aan en vragen of hij 
thee wil. Geen reactie…Dan bedenken we dat er bij de dagopvang op dit 
moment wel een paar lokale werkers rondlopen die hier raad mee weten. 
Dus snel daarheen gegaan en hulp ingeroepen. Dat bleek de juiste 
beslissing te zijn. Samen met één van de social workers weer terug naar 
de afvalplek. Met een flinke zwaai gooit onze collega het karton aan de 
kant en roept de man in zijn eigen taal aan. Hij leeft! Al is daar alles mee 
gezegd... Hij rilt en bibbert en als we hem nu thee aanbieden gaan er 
snel twee koppen naar binnen. Hij heet David, althans een lokale variant 
van die naam. We besluiten met de taxi naar de opvang te gaan waar 
David verder geholpen kan worden en een maaltijd krijgt. 
 
Twee weken later zien we David weer. Hij ziet er een stuk beter uit. Het is 
ook lekker weer en hij zit voor de kleine buurtsuper bij onze flat. We 
spreken hem aan en vragen of hij soms brood wil. Nee, hij heeft liever 
sap en water. Brood had hij al op…We nemen wat voor hem mee en hij 
is verbaasd als we hem bij zijn naam noemen. Dat had hij niet verwacht! 
 
Dilemma 2 
Anderhalve meter. Vorige week zat David met een groepje van vier in het 
gras naast de weg. Wij waren op weg naar de winkel en namen een en 
ander voor hen mee voor het geval zij daar nog waren op de terugweg. 
Maar nee, het groepje was verdwenen. Alleen David kwam ons 
tegemoet. We gaven hem wat van onze boodschappen, maar daarna 
gebeurde er iets, waar we normaal geen aandacht aan zouden hebben 
gegeven. 
 
Nu wel. Het is 2020 en in heel de wereld zijn andere regels gaan gelden. 
Zo houden we een afstand van 1,5 meter in acht als we iemand 
ontmoeten.  
Maar David pakt ons hartelijk vast om ons te begroeten. Hem wijzen op 
de 1,5 meter-regel was op dit moment geen optie. Hoe vaak zou deze 
man al afgewezen zijn in zijn leven? 
We praten een poosje. Het gaat relatief goed met hem, maar hij heeft 
behoefte aan ondergoed. De andere dag brengen we hem dat als hij 
weer op zijn gebruikelijke plekje zit bij de supermarkt. 
 
Dit kleine voorval deed ons denken aan de geschiedenis uit Mattheüs 8, 
waar een melaatse bij Jezus komt en vraagt om genezing. Jezus stak 
Zijn hand uit, raakte hem aan en genas hem. Niemand raakte een 
melaatse aan, Hij wel! 
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Ja, wij houden ons aan de regels… Maar één moment op deze dag 
konden we het even niet… 
 

 
Hartelijk dank voor uw giften in de zendingsbussen in het afgelopen 
kwartaal. Daarmee steunt u de uitzending van Peter en Riek naar 
Centraal-Azië. 
We hopen dat u door deze blogs een indruk krijgt van de situatie in het 
land waar zij wonen en het werk waarvoor zij uitgezonden zijn. Deze 
teksten zijn te lang voor de zendingsnieuwsbrief maar we wilden ze u niet 
onthouden. 
CZWD, Jopie Verhoek. 
 
 

VERJAARDAGSFONDS 
 
Nu de Coronarichtlijnen langzaam versoepelen, komen we u ook weer 
feliciteren op of rond uw verjaardag. Nog niet met een handdruk maar wel 
met een persoonlijke felicitatie op afstand, maar daarom niet minder 
gemeend. 
Dus er wordt weer aangebeld en u kunt uw bijdrage, met inachtneming 
van de 1,5 meter afstand, in het busje doen. 
 
Mocht dat voor u een stap te ver zijn dan kunt u uw gift ook overmaken 
op de rekening van het College van Kerkrentmeesters (CvK) met 
vermelding van “verjaardagsfonds”. 
 
IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46  ten name van CvK Hervormde 
Gemeente Wilnis 
 

 
 
 

KERKGELD APP 
 
Heeft u de Kerkgeld app al?  
 
Onze gemeente heeft een eigen Kerkgeld app. De app is een aanvulling 
op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw financiële 
kerkzaken.  
In de Kerkgeld app kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften 
doen óf collectebonnen bestellen.  
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De app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google Play 
(Android). Na installatie koppelt u onze gemeente aan de app en bent u 
klaar om ‘m te gebruiken.  
Als extra informatie is een korte handleiding beschikbaar. U vindt deze op 
www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app.  
 
Deze app is ook bedoeld om bij te dragen in de collecte van de 
erediensten als u via de kerktelefoon of via internet (vakantie) met de 
diensten meeluistert. Het is niet de bedoeling dat deze mogelijkheid 
tijdens de eredienst te gebruiken, maar als u uw bonnen of geld vergeten 
bent kunt u naderhand altijd nog bijdragen voor beide collecten en ook 
nog aan de zendingsbussen. 
 

 

 

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER 

 

Opbrengst collecten:  

Maart: € 2.110,30 

April:   € 2.382,74 

Mei:     € 2.713,20 

 

Giften: 

26 maart: € 250,00 voor beeld en geluid. 

12 april  € 500,00 

 

Opbrengst oud papier in de container: 

Februari: 2040 kilo oud papier = € 102,00 

Maart: 2620 kilo oud papier = € 131,00 

April: 1720 kilo oud papier = € 86,00 

Mei: 3280 kilo oud papier = € 164,00 

 

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers: 

Februari: 7840 kilo oud papier = € 392,00 
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AGENDA 
 
Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten): 
 
26 juli  VBW dienst 
2 september Censura Morem en bezinningsuur Heilig Avondmaal 
6 september Bediening Heilig Avondmaal 
16 september Kerkenraadsvergadering 
19 september Gemeente BBQ en Sing-in 
20 september Opening Winterwerk 
27 september Scholendienst 
13 oktober Kerkenraadsvergadering 
4 november Dankdag voor gewas en arbeid 
11 november Kerkenraadsvergadering 
29 november Sing-in 
2 december Censura Morem en bezinningsuur Heilig Avondmaal 
6 december Bediening Heilig Avondmaal 
9 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, tel. 0297 – 25 42 72 of email: 
strubbe.ada@gmail.com.  
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. 
 

mailto:strubbe.ada@gmail.com
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En nog handiger is het om uw collectebonnen via de nieuwe 
kerkgeldapp te bestellen. 
U betaalt dan via IDEAL en ze liggen bij Christiaan onder de toren. 
 
Bij voorbaat dank, Anja Kranenburg. 
 
 

CONTACTGEGEVENS 

 Predikant: 

Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648AL Wilnis,    

Tel. 0297 – 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl 

 Scriba: 

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.  

Tel. 06 – 25 49 16 46 Email: scriba@hervormdwilnis.nl 

 Diaconie en kerkauto: 

Dhr. J.A. den Breejen, tel: 06 – 21 96 57 18.  

Email: a.denbreejen@hotmail.com 

 Jeugdouderling 

Dhr. Gert van Kreuningen, Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: 

Gert@veruszakelijkadvies.nl  

 Evangelisatieouderling  

Dhr. Siem Kranenburg, Tel. 0297 - 28 57 74, Email: 

Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl 

 Abonnementenadministratie “Ons Kerkblad” 

Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 0297 - 28 11 78.  

Email: aalesenanneke@gmail.com  

 Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:  

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.  

E-mail: administratie@hervormdwilnis.nl 

 Kopij voor “Ons Kerkblad”:  

Mevr. Edith Stam, tel. 0297 - 28 74 95, E-mail: edithstam@ziggo.nl 

 Beheerder begraafplaats:  

Dhr. Christiaan van der Linden, Email: 

kosterhervormdwilnis@gmail.com, tel. 06 – 16 64 06 34. 

 Administratie begraafplaats: 

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74. E-mail: 

Administratie@hervormdwilnis.nl 

mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Cees%20Broere/Application%20Data/Microsoft/Word/a.denbreejen@hotmail.com
mailto:Gert@veruszakelijkadvies.nl
mailto:Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl
mailto:aalesenanneke@gmail.com
mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
mailto:edithstam@ziggo.nl
mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com
mailto:Administratie@hervormdwilnis.nl
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 Koster: 

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 – 16 64 06 34, Email: 

kosterhervormdwilnis@gmail.com 

Beheer gebouw “De Roeping”: 

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 – 40 85 86 of  

06 – 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl 

 Internetsite: www.hervormdwilnis.nl 

 

 

 

 IBAN 
 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte 
bankrekeningnummers: 
 
 

 College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. 
Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, 
van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en  
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. 
 

mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com
http://www.hervormdwilnis.nl/
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 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. 

 

 
 

 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 
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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 

 
tel. 06 – 53 38 44 09 

 Evert Hulsman (bezoekbroeder) 
 Tonnie Meijers (wijkdiaken) 
  

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  
 

tel. 27 25 03 
 

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

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

3 
Theo Herngreen 
 

Tel. 06-11 59 68 95 

 Linda Matze (bezoekzuster) 
 Bezoekbroeder: Vacant 
 Koos Bos (wijkdiaken) 
 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 
Dirk Drost 
 

Tel. 06-51 44 83 80 

 Cristiaan Spek (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. 

5 
 Jos Seeleman 

 
 
Tel. 0297 – 27 35 84 

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



30 

 

 
Jeugdouderling: Gert van Kreuningen, 

Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl 
 
Evangelisatieouderling: Siem Kranenburg, 

Tel. 0297 – 28 57 74, Email: Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl 
 
 
 

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 

 

Alweer 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 september) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, 

Email: A.Kranenburg@solconmail.nl. Tel. 0297-285774 

 

 

Uiterste inleverdatum kopij 

volgende “Solitudo”: 

 

donderdag 24 september 2020 

 

  

mailto:Gert@veruszakelijkadvies.nl
mailto:Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl
mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
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