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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 aan het begin van elk kwartaal 

bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen 

die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente 

Wilnis. 
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KERKDIENSTEN 

 
Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten 
worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23. 
 
11 oktober 2020 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. J. Brouwer uit Veen 
 
18 oktober 2020 
10.00 uur: Ds. A. Baas uit Bodegraven 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
 
25 oktober 2020 
10.00 uur Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. L.L. van den Dool uit Broek op Langedijk 
 
1 november 2020 
10.00 uur: Ds. K.M. Teeuw uit Voorthuizen 
18.30 uur: Ds. A. Stijf uit Ede 
 
4 november 2020 Dankdag voor gewas en arbeid 
14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
 
8 november 2020 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp uit Waverveen 
 
15 november 2020 
10.00 uur: Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee 
18.30 uur: Ds. M. Visser uit Wezep 
 
22 november 2020 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds.C. Bos uit Benschop 
 
29 november 2020 Voorbereiding Heilig Avondmaal 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel uit Everdingen 
 
6 december 2020 Bediening Heilig Avondmaal 
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10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
 
13 december 2020 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. J.W. Hooydonk uit Oldebroek 
 
20 december 2020 
10.00 uur: Ds. G.M. van Meijeren uit Zeist 
18.30 uur: Ds. L. Plug uit Barneveld 
 
25 december 2020 Eerste Kerstdag 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Kerstfeest Zondagsschool Dabar 
 
26 december 2020 Tweede Kerstdag 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
 
27 december 2020 
10.00 uur: Ds. G.H. Vlijm uit Nieuwer ter Aa 
18.30 uur: Ds. M. van Dalen uit Noorden 
 
31 december 2020 Oudejaarsavond 
19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
 
1 januari 2021 Nieuwjaarsdag 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
 
2 januari 2021 
10.00 uur: Ds. P. van Duijvenboden uit Apeldoorn 
18.30 uur: Ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen 

(wijzigingen voorbehouden) 

 
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn moet u zich van tevoren 
opgeven als u naar de kerkdienst wilt komen. 
Dan kan bij de scriba van onze gemeente dhr. Dick Stam via email: 
scriba@hervormdwilnis.nl  of via telefoonnummer 06 – 25 49 16 46. 
Whatsappen kan ook. In verband met de te maken zitplaatsindeling, 
graag voor vrijdagvond 18.00 uur. Als u gebruik wilt maken van de 
kinderoppas tijdens de ochtenddienst moet u dat ook even doorgeven 
aan de scriba. 
 

mailto:scriba@hervormdwilnis.nl
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Als u niet naar de kerk wilt of kunt, dan kunt ook meeluisteren via 
Kerkdienstgemist.nl of meekijken door middel van de lifestream via 
YouTube.  
Ga naar de website: www.hervormdwilnis.nl.  
Dan naar het tabblad kerkdiensten en dan wijst het zich vanzelf. 
 
 
 

BLAADJES 
 
 
ALS  DE  BLAADJES  VALLEN  ………. 
In dit jaargetijde vallen de blaadjes van de loofbomen in hun prachtige 
herfstkleuren.                                                         
Voor de één overlast, voor de ander prachtig om te zien. Maar tekent ook 
het einde van de zomer.                              
Zo’n vallend blad wel eens goed bekeken?                                                                                                                              
Hier kan de Schepper en Zijn instandhouding van de schepping voor ons 
in zijn éénvoudigheid zichtbaar worden.      
Artikel 2 van de Ned. Geloofsbelijdenis wijst daar ook op.                                                                                                        
Het blad in het voorjaar tevoorschijn gekomen heeft voor ons ademtocht 
(zuurstof) gegeven en koolzuur opgenomen voor het leven en groei van 
de boom.                                                                                                                     
Haar levenstaak is vervuld en gaat in herfsttij de boom verlaten en soms 
al door rupsen aangetast.                              
Nee, ook dan bij het afsterven voegt ze nog waarde toe aan bemesting 
van de boom nodig voor de groei.                          
Boomblad heeft in dat korte leven in de schepping een volkomen 
dienende taak.                                                                 
Lees ook eens de parabel van Jotham uit Richteren 9 : 7 e.v. er op na    
(over het kiezen van een koning).                            
Daar wijzen dienende vruchtdragende bomen het aanbod om over de 
andere bomen te heersen af.  Zij zijn tevreden met hun dienende taak: 
vruchten, die de mensen tot voedsel zijn.                                                            
Het houdt ons wel de spiegel voor ook in het herfsttij en winter van het 
leven.                              

Aales van Leeuwen Sr. 
 
 
 
 
 

http://www.hervormdwilnis.nl/
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UIT DE KERKENRAAD 
 
 
In het derde kwartaal heeft de kerkenraad twee keer vergaderd.  
 
De eerste keer was op 15 juli.  
Daarin werd de preek besproken van de avonddienst van 5 juli. Iedereen 
kon zijn bevindingen naar voren brengen, zowel goede als minder 
aansprekende dingen. We zijn, als kerkenraad, geroepen tot opzicht en 
dat strekt zich ook (en misschien wel: vooral) uit tot de prediking. En 
hopen dat het aangereikte onze predikant zal helpen in zijn voorbereiding 
van de preek en de uitvoering daarvan. 
In afhankelijk van de Heilige Geest. Bidden we, ook als gemeenteleden, 
of de Geest onze voorgangers “vol” wil maken opdat ons hart geraakt 
wordt? 
 
Er werd ook verslag gedaan door diakenen en kerkrentmeester van wat 
hen bezighoudt. Het aangepaste gebruiksplan werd goedgekeurd, 
voornamelijk de passage rondom weer zingen in de kerk.  
Verder werd er gesproken over de toekomst van de zondagsschool nu de 
gemeente krimpt en weinig kinderen worden geboren. Ouders werden 
gepolst hoe zij staan in deelname van hun kinderen aan de 
zondagsschool en besloten werd voorlopig met twee groepen door te 
gaan. 
Het ouderenbezoek heeft een start gemaakt en vrijwilligers zullen 
ouderen gaan bezoeken overeenkomstig bezochten zelf aangeven. 
Daarnaast werd het werkverslag van de predikant besproken. Ieder jaar 
maakt de predikant een werkverslag over het afgelopen jaar. Daarin 
schrijft hij wat hem vreugde geeft en wat hem zorgen baart. Ook de 
werkdruk kwam aan de orde en de reacties die hij uit de gemeente krijgt. 
Het is goed dat een predikant feedback krijgt op zijn functioneren en we 
zo met elkaar de gemeente willen bouwen.  
 
Aan de orde kwam ook een notitie over beleving van jongeren in de 
coronatijd. Dit was op basis van gesprekken met een aantal jongeren die 
het lastig vinden om hun plek te vinden in de gemeente die digitaal met 
elkaar verbonden is en je elkaar vrijwel niet ziet. Besloten werd om het 
gesprek met jongeren voort te zetten om te kijken wat ons verbindt en 
welke problemen zij ervaren. 
 
De tweede vergadering was op 16 september. 
Na een bezinning over “de gave van het geloof” (we gebruiken als 
kerkenraad een boekje met de titel: de gereedschapskist van de Heilige 
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Geest) werd o.m. gesproken over de gang van zaken rondom 
begrafenissen en het houden van voldoende afstand op de 
begraafplaats.  
Diaken den Breejen gaat eind dit jaar zijn ambt neerleggen vanwege een 
verhuizing.  
Een nieuwe versie van het gebruiksplan werd goedgekeurd vanwege de 
wijziging aanmelding per dienst in plaats deels op alfabet.  
Ook kwam aan de orde de wijze van ventileren in de kerk. Zeker als het 
straks wat kouder wordt. Om alles compleet aan te passen gaat veel te 
veel geld kosten. Gekeken gaat nu worden naar hoe het wel kan tegen 
minder kosten. En dan hebben wij nog het geluk dat ventileren langs 
natuurlijke weg redelijk eenvoudig is maar als dat machinaal moet …..  
De privacyregels zijn vanwege de invoering van beeld opnamen 
aangepast.  
De voorziening in de vacature Kees Kersbergen loopt nog steeds. Na 
een aantal pogingen om “in de buurt” iemand te vinden, is er toch een 
advertentie geplaats in de Waarheidsvriend. Deze procedure loopt nu.  
De gang van zaken rondom de viering van het Heilig Avondmaal van 30 
augustus is geëvalueerd en de algemene indruk is dat dit goed en 
waardig is verlopen.  
Het programma rondom opening winterwerk is rond en we danken Corine 
Nagel en Annet Meijers voor hun inzet.  
De kerkenraad heeft ook een actielijst met nog te behandelen zaken. 
Deze is doorgenomen en punten zijn van een datum voorzien waarop er 
actie wordt verwacht.  
Ook kwam er een bezinningsstuk aan de orde over de taakgroep Umoja 
2.0 en over de toekomst van Solitudo.  
En tenslotte werd het vergaderrooster van 2021 vastgesteld. 
In de tussentijd is er door moderamen (dagelijks bestuur van de 
kerkenraad) en koster veel werk verzet rondom de erediensten. Om 
ondanks de beperkingen iedereen het gevoel te geven dat men welkom 
is. Een prachtige ervaring om samen met gezang weer uiting te geven 
aan het eren van de Naam van onze God. Om met mond en hart Hem te 
loven voor zijn onuitsprekelijke weldaden. 
Dick Stam, scriba kerkenraad 
 
 

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 
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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. 
 
 
 

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 volgen de bedragen die we als diaconie hebben mogen 
ontvangen in de achterliggende maanden. Dit betreft de maanden juni/ 
juli/augustus. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote 
bedragen. De werkelijke opbrengst zijn de giften die binnengekomen zijn 
via de collecten, giften via de bank en via de kerkgeld app.  

mailto:scriba@hervormdwilnis.nl
mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
mailto:leny@grunbauer.nl
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                                                                                      Werkelijk begroot  
             (vorig kwartaal Pinkster zendingscollecte €     527         ) 

31 mei /1 juni Pinkster zendingscollecte    €    813 €  1.200 
              GZB / IZB 

21 juni  Mercy Ships    €     731 €    900 
28 juni   Voedselbank    €  1.297 €    600 
5 juli  Red een Kind    €     530 €    800 
19 juli   Bartimeus/Philadelphia   €     631 €    800  
26 juli  VBW     €     861 € 1.000  
16 augustus GZB deelgenoten Ds. Vogelaar  €     696   €    700  

  
De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt: 
juni (GZB deelgenoten Peter en Riek)   €  1.538 
juli (HGJB)      €     703 
augustus (HGJB)     €     612 

 
De opbrengst van de algemene diaconie collecten bedroeg in totaal  
€ 3.263. Tevens zijn er nog bedragen binnengekomen voor de collecten 
van voor 1 juni met een gezamenlijk bedrag van € 135.  
Even wat statistieken: totaal is dit € 11.810 aan collecten en 
zendingsbussen welke bestaat uit € 145 via de zendingsbussen bij de 
uitgang, € 6.757 via de bank en € 4.908 via de kerkgeld app. Begroot 
was er voor de collecten (incl. zendingsbussen) in de maanden juni tm 
augustus € 11.910.  Werkelijk binnengekomen is € 11.675.  
Daarnaast zijn de volgende bedragen ontvangen: € 130 inzake de 
fietspuzzeltocht ten bate van Global Rise, € 879 ten bate van de 
voedselbank (wafelactie 25 juli 2020). Ook mochten we € 125 ontvangen 
voor de onkosten van de kerktelefoon. Verder is er een gift a € 500 
ontvangen inzake de hulpverlening aan de slachtoffers in Beiroet en € 
500 voor de aflossing van de lening welke verstrekt is aan de RGC 
Mathare.  
Daarnaast valt op dat van de totale collectegelden die deze 3 maanden 
zijn binnengekomen (dus ook gelden welke voor de collecten van maart 
en april nog binnenkwamen) er een deel binnen kwam na de maand 
waarin de collecte heeft plaatsgevonden. Administratief geeft dit wat 
meer uitzoekwerk. Daarom het verzoek: Wilt u collecte gelden 
overmaken in de maand waarin de collecte gehouden wordt en vermeld 
het collectedoel of collecte datum bij uw donatie.         
Al met al weer hele mooie bedragen die wij als diaconie mogen 
ontvangen en doorgeven. Hartelijk dank hiervoor. We worden nog steeds 
bepaald bij onze afhankelijkheid door een onzichtbaar virus en alle onrust 
van regelgeving. Maar…het enige wat vast is, is het Woord wat nimmer 
vergaat!!! Heeft u vragen over de bovenstaande cijfers of iets anders van 
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diaconale aard, schroom niet om iemand van ons aan te schieten. 
Namens de diaconie: Koos Bos. 

 
 

GEHEUGENSTEUNTJE   
 
 
Wilt u even nakijken of u de Solidariteitskas 2020 al betaald heeft? 
Zo ja, hartelijk dank! Zo niet, graag zo spoedig mogelijk. 
 
Er is ook nog een aantal gemeenteleden die, naar aanleiding van de 
Kerkelijke Bijdrage actie in februari, nog geen toezegging heeft gedaan 
en ook geen bijdrage heeft overgemaakt. 
Graag uw aandacht hiervoor! 
 
Alvast hartelijk dank, 
Anja Kranenburg. 
 
 

STARTDAG, STARTWEEKEND 
 
 
We kijken dankbaar terug op een mooie startdag. Het is mooi om,  
ondanks de beperkende maatregelen die er zijn, elkaar toch waar 
mogelijk te ontmoeten en zo samen kerk te zijn. Op zaterdag 19 
september mochten we met allerlei activiteiten het winterwerk beginnen. 
Er waren mooie ontmoetingen. Zo werd er door velen geklust in en rond 
de Roeping. ’s Middags met een stralende zon boven het hoofd waren er 
diverse kinderen en ook ouderen die al speurend naar de plekken op de 
foto’s door Wilnis wandelden. In het Speelwoud, waar de vlaggetjes 
feestelijk wapperden, konden er allerlei spelletjes gedaan worden. Zoals 
pictionairy, blikgooien en penaltyschieten. In de Roeping was er ook 
gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee 
met overheerlijke baksels! Deze dag werd afgesloten met een sing-in in 
de kerk. Dit kon ook online gevolgd worden. Zo mochten we deze dag 
besluiten door te zingen tot Gods eer! 
Op zondagavond na de kerkdienst kwamen er diverse gemeenteleden bij 
elkaar om te danken en te bidden voor het totale gemeentewerk. We zijn 
afhankelijk in alles van Gods aanwezigheid en zegen.  
Tijdens de startdagactiviteiten en na de zondagse erediensten lieten vele 
gemeenteleden zich ook inschakelen om een groet en zakje bonbons te 
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gaan bezorgen bij allerlei, veelal oudere gemeenteleden. Zo zien we om 
naar elkaar en zíen we elkaar!  
Bij de uitnodiging voor de startdag zat ook de oproep om met iemand 
anders de Emmaüswandeling te gaan lopen. Ieder kan dit op eigen 
gelegenheid en tijd invullen. Het is een laagdrempelige manier tot een 
geloofsgesprek en weer een mogelijkheid voor ontmoeting! 
 
Annet Meijers 
 
 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP  
 
 

Ons Kwartaalblad Solitudo is al meer dan 20 jaar een vertrouwd medium 
in onze gemeente. Natuurlijk heeft Solitudo zo in de loop van de jaren 
een eigen vorm en inhoud gekregen. Veelal gebruikt voor de stukken, die 
niet in het kerkblad geplaatst konden worden (te vol), of die geen 
daadwerkelijke haast hadden qua publiciteit, maar wel belangrijk voor 
onze gemeenteleden ter informatie, waaronder bijvoorbeeld de 
(financiële) verantwoording van diverse kerkelijke commissies. Daarnaast 
kwam er ook weleens een bijdrage van een gemeentelid, waard om 
gedeeld te worden. 
Tot voor de coronacrisis werd Solitudo uitgedeeld aan de uitgang van de 
kerk. Sinds dit jaar april, door het (gedwongen) sluiten van de 
kerkdiensten en nu een beperkt toegestaan bezoek van de erediensten, 
is besloten Solitudo tijdens de coronacrisis te bezorgen bij alle pastorale 
eenheden van onze gemeente.  Een ieder krijgt nu dus Solitudo en, 
efficiënt als wij zijn, nu samen met de zendingsnieuwsbrief. 
Dit heeft in de kerkenraad geleid tot de gedachte of het niet fijn zou zijn 
om voortaan elke uitgave te bezorgen bij heel de gemeente. En daarbij 
ook eens goed na te denken of er nog veranderingen/aanpassingen 
nodig zouden zijn inzake de inhoud, vormgeving etc. Als kerkenraad 
denken we daar ook al over na, maar willen heel graag u en jij, als 
gemeenteleden, hierin betrekken. Willen jullie en u hierover eens 
nadenken? En ook roept bezorging per kwartaal natuurlijk de nodige 
logistieke vragen op. 
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Vandaar de volgende oproepen: 
 
OPROEP 1: Voor jong en oud 

1. Wat zou jij, als jongere in onze gemeente, graag zien of terugzien 

in Solitudo?? Heb je daar ideeën over? We horen ze graag!! 

2. Wat verwacht u van Solitudo of wat zou u graag willen lezen in 

Solitudo, wat u misschien al jaren gemist hebt?  Schroom niet, 

deel het met ons!! 

OPROEP  2: Bezorging door gemeenteleden vanaf 15 jaar tot ……… 
Onze gemeente telt 300 pastorale eenheden (zeg maar adressen), waar 
4 x per jaar een Solitudo bezorgd moet worden. In principe worden ze 
rondgebracht, maar toezending via Email kan uiteraard ook. Persoonlijke 
bezorging vergt zo’n 15 man/vrouw (ca 20 ex. per bezorger) om dat rond 
te krijgen. Is het een goed idee om je als gezin op te geven als 
rondbrengers en dan om de beurt eens een kwartaal te doen (vader, 
jongere, moeder en dan weer een jongere uit het gezin)?? Misschien 
levert dat ook wel eens zomaar een leuk contactmomentje op met een 
ander gemeentelid?!?!  
 
Onze specifieke vraag: 
Durf jij, durft u, of als gezin zich op te geven om Solitudo een keer per 
kwartaal door de bus te doen bij onze gemeenteleden?  
 
 
OPROEP 3: Bezorging via Email, ook voor jong en oud 
In principe is gekozen voor bezorging aan huis. We kunnen ons 
voorstellen dat er mensen zijn, die de uitgave graag per email willen 
ontvangen. Wat we ons minder kunnen voorstellen, is dat er misschien 
mensen zijn, die de Solitudo liever niet willen ontvangen. 
Solitudo wordt ook op de website geplaatst. 
 
Daarom deze specifieke vragen: 
Wilt u Solitudo per Email ontvangen? Graag even doorgeven. 
Wilt u Solitudo helemaal niet ontvangen? Ook even doorgeven, svp. 
 
Al met al weer een heel verhaal geworden. Graag zien wij een “vloed” 
aan reacties tegemoet. 
 
De reacties worden verwacht op: 
Email: s.kranenburg@solconmail.nl. 
Per telefoon: 0297 – 28 57 74 
 

mailto:s.kranenburg@solconmail.nl
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Hartelijk dank alvast voor het lezen, overdenken en de reacties.  
Ontvang onze hartelijke groeten, mede namens de kerkenraad. 
  
Anja en Siem Kranenburg 
 
 

MANNENVERENIGING BOAZ 

 
 
Bij het schrijven van dit artikel is de verwachting dat de 
mannenvereniging eind september kon beginnen; dat betekent dat de 
eerste avond inmiddels is verstreken. Het vorig seizoen werd abrupt 
afgebroken door de coronacrisis. Waren dit alleen "maatregelen van het 
kabinet", of is er meer van te zeggen? 
 
Is de crisis een spreken van de Heere? Een roepstem, of een oordeel? 
Wat is het antwoord van ons? Is dit een teken van de eindtijd? Allerlei 
vragen, die behandeld worden in een brochure genaamd: 
 
"Als de Heere roept; Luisteren naar Gods stem in de coronacrisis" 
 
De komende maanden willen we op de mannenvereniging deze brochure 
bespreken die onder de kerktoren gratis is mee te nemen. 
 
De data voor de komende periode zijn DV: 21 sept, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 
16 nov, 30 nov en 14 dec, telkens om 20.00 in De Roeping. 
 
Alle mannen vanaf ca. 30 jaar zijn hartelijk uitgenodigd. Meer info? Mail 
dan naar avstrien@gmail.com, of app naar 0653-69.36.61. Hartelijke 
groet vanuit het bestuur; Aad van Strien 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:avstrien@gmail.com
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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.  
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. 
 
 

MEDELEVEN 

 
Deze adresgegevens staan uitsluitend in de papieren Solitudo 

 

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER 

 

Opbrengst collecten:  

Juli:  € 2.254,80 

Augustus € 2.420,10 (incl. huwelijkscollecte) 

 

Giften: 

1 augustus € 10,00 

23 augustus € 12,00 

 

Opbrengst oud papier in de container: 

Juni: 3000 kilo oud papier = € 150,00 
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Juli: 2500 kilo oud papier = € 125,00 

 

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers: 

Compensatie van Gemeente De Ronde Venen  

vanwege het niet kunnen ophalen van oud papier  

door onze vrijwilligers in maart t/m juni  € 1.924,00 

Juli: 12150 kilo oud papier     €   607,50 

  

 

AGENDA 
 
Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten): 
 
 
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’. 
 
 

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 

mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Cees%20Broere/Application%20Data/Microsoft/Word/a.denbreejen@hotmail.com
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 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 

 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: 
 
 

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

 
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) 
 Nico Mur (bezoekbroeder)  
 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. 

 Jos Seeleman  Jaap Verhoek (bezoekbroeder) 
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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 (week 2 2021) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, 

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

 

Uiterste inleverdatum kopij 

volgende “Solitudo”: 

donderdag 31 december 2020 

 

5 
 
 
Tel. 0297 – 27 35 84 

 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 officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve 
Vinkeveen. 

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