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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 
 

Kom doe mee! 
Nehemia 2: 20a: Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van 
de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en 
gaan bouwen. 
 
Tijdens de diensten van de opening van het winterwerk en de 
scholendienst kwamen twee vergelijkbare oproepen tot ons. Nu in deze 
Solitudo opnieuw: Kom doe mee en Handen uit de mouwen! Deze 
oproepen hebben niet voor niets geklonken. We worden opgeroepen om 
mee te doen en niet als toeschouwers te blijven zitten. Maar ook niet om 
dwars te liggen, zo blijkt uit Nehemia 2. Vers 20 is een oproep om niet 
tegen te werken. De drie mannen, Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de 
Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, verachten en bespotten 
Nehemia en de bouwers aan de muur. Dit komt deze mannen duur te 
staan. De consequentie van niet meedoen is volgens het tweede 
gedeelte van Nehemia 2: 20 groot: Maar u hebt geen deel, geen recht en 
geen herinnering in Jeruzalem. Een ernstige waarschuwing die ons 
aanzet om wel mee te doen. 
We worden opgeroepen door de Heere God om mee te doen. Hij verbindt 
er Zijn belofte aan: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen. Het 
gaat hier in het meedoen dus niet om eigen werk, maar om het slagen 
van Gods plan met Jeruzalem. En als we dat breder trekken: op het 
slagen van Gods plan met de gemeente van de Heere Jezus Christus. 
Vandaar de oproep om mee te doen, bij te dragen en mee te bouwen. 
Nehemia roept op om mee te bouwen, omdat de God van de hemel op 
grond van Zijn belofte de bouwlieden draagt. De belofte die vast ligt in het 
verbond met Zijn volk Israël en met de christelijke gemeente.  
Als we worden uitgenodigd om mee te doen is deze uitnodiging heel 
breed. Dit geldt zowel voor oud als voor jong. Bij alle vragen die op ons 
afkomen, blijkt dat we vatbaar en kwetsbaar zijn voor de vele vragen van 
deze wereld. Juist in de kwetsbaarheid van ons leven mogen we 
vasthouden aan Gods beloften. Als we van buitenaf en van binnenuit 
worden bedreigd, onze muur op instorten staat, de ellende groot is, 
mogen we op de Heere vertrouwen. 
Ook al lijkt het er op dat Gods beloften voor Jeruzalem niet tot een 
vervulling komen, toch zal de Heere ons doen slagen. Wij, Zijn dienaren, 
zullen opstaan om met de opbouw van Jeruzalem aan de slag te gaan. 
Nehemia doet dit met het besef van verantwoordelijkheid en met het 
besef van afhankelijkheid van de Heere God. Nehemia neemt in dat 
besef anderen mee. De opbouw is niet een taak van één persoon (en zijn 
God), maar van het hele volk. Hij doet een oproep: Kom laten we de 
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muur van Jeruzalem opbouwen (vers 17). Het volk vindt moed om op te 
staan en niet te blijven zitten (vers 18). Laten wij luisteren naar het 
getuigenis van Nehemia. Laten we daarbij vertrouwen op de beloften van 
God. Laat ieder een deel van het bouwtraject ter hand nemen. Bij het 
bouwen van de muur van Jeruzalem zijn mensen met verschillende 
beroepen nodig. Laten we dan geen toeschouwer meer blijven, maar 
ingeschakeld worden in het werk van Gods gemeente. 

Ds. M. van de Ruitenbeek 
  

 

UIT DE KERKENRAAD 
 
We blikken dankbaar terug op de VBW ! Een apart stukje verderop in 
deze Solitudo brengt dit nog weer even in herinnering en dat is goed. 
 
De kerkenraad heeft rond de zomervakantie drie keer vergaderd, twee 
keer in juli en één keer in september. 
 
In juli hadden we een ontmoeting met de classispredikant, dominee 
Verhoeven. Daarin was ruimte voor een opbouwend geestelijk gesprek 
rond een open Bijbel. Voorafgaand aan de kerkenraadsvergaderingen 
heeft ze iets mogen zien en horen over wat er in onze gemeente 
gebeurd. De tieneravonden bij de VBW waren voor haar een echte 
opsteker. Dat kende ze nog niet en ze vond dit een mooi idee om door te 
geven aan andere gemeenten ! 
 
In juli hebben we ook gesproken over een voorstel om extra aandacht te 
kunnen geven aan ouderenbezoek. De broeders De Bruijn en Seeleman 
hebben dit onder hun hoede en gaan hiermee verder. Wordt vervolgd ! 
 
Zoals toegelicht in de vorige Solitudo nemen we, mede aan de hand van 
een werkverslag van dominee, tijd voor gesprek over de voorgang van de 
werkzaamheden in onze gemeente. In juli hebben we vooral geprobeerd 
op een rij te krijgen wat nadere aandacht vraagt. Dat heeft in de 
zomervakantie kunnen bezinken en krijgt nu een vervolg. Daar betrekken 
we inmiddels ook bij, dat broeder Kees Kersbergen eind dit jaar zijn 
werkzaamheden in onze gemeente beëindigt. We doen dit met open oog 
en oor en hart voor wat ons als ambtsdragers bereikt uit de gemeente. 
We doen dat ook met gesloten ogen, biddend om de Leiding en vrucht 
van de Heilige Geest. 
 
Ten slotte hebt u via de afkondigingen en het kerkblad vernomen van de 
vacatures in de kerkenraad per 1 januari 2020. Onder verwijzing naar de 
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uitvoeriger uitleg in het Kerkblad zijn er vijf vacatures bekend die 
vervulling vragen: 1x evangelisatie-ouderling, 2x wijkouderling en 2x 
ouderling-kerkrentmeester. 
 
Wij vragen uw gebed en betrokkenheid. We vragen belijdende leden 
biddend hun verantwoordelijkheid te verstaan, in de eerste plaats via het 
indienen van aanbevelingen en later ook via het uitbrengen van uw stem. 
We vragen uw voorbede voor de kerkenraad bij het opstellen van de 
kieslijsten. Voor de gekozenen bidden wij dat zij door de roepstem van de 
gemeente heen de stem van de roepende God horen en gehoorzamen. 
 
Bij de opening winterwerk mochten we weer samen zingen, voorbereid 
door de Sing-inn commissie. De commissie had mooie liederen 
uitgezocht, waaronder het lied “Breng ons samen”.  
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Hendrik Palm, scriba kerkenraad 
 
 

COMMISSIE van TECHNISCH BEHEER 
 
Beste gemeente, 
 
Wij willen u informeren over het volgende: als kerkrentmeesters worden 
wij bijgestaan door gemeenteleden die veel voor de gemeente van Wilnis 
doen. Zo is er hulp op bouwkundig vlak en staan deze mannen met raad 
maar zeker ook met daad ons bij. Hiernaast hebben wij te maken met 
veel technische apparatuur, wat naast bouwkundig onderhoud, ook 
beheer en goed advies vraagt. Dit betreft alles waar een stekker aan zit: 
Computers, beamers, geluidinstallaties, zonnepanelen etc. Hiervoor is er 
een commissie van technisch beheer (CVTB) op gericht. Deze 
commissie is officieel op 29 augustus opgericht. Wij zijn als 
kerkrentmeesters dankbaar dat Johan van Dulken, Harry de Haan, Henri 
Kool, André Visser en Jaap Verhoek hierin zitting willen nemen om ons te 
adviseren en praktisch te helpen. Er zijn nog gemeenteleden benaderd 
die mogelijk nog aansluiten bij deze broeders. Wij willen als kerkmensen 
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de CVTB danken voor hun beschikbaarheid en inzet om zo met elkaar de 
technische zaken te regelen! 
 
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 (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 incl. de giften die per 
bank ontvangen zijn. 

                                                                                          Werkelijk begroot           
2 juni  Voedselbank de Ronde Venen   €     673 €    700 
9 en10 juni Pinkster zendingscollecte    €   1.091 €  1.400 

       GZB / IZB 
16 juni  Mercy Ships    €     768 €    800 
30 juni  Red een Kind    €     751 €    800 
14 juli   Bartimeus / Philadelphia  €     705 €    800  
28 juli  VBW     €     809 € 1.000  
18 augustus GZB deelgenoten Ds. Vogelaar  €     786 €    700  

 
Totaal maakt dit € 5.583 welke bestonden uit € 4.599 uit de collecten en 
€ 983 uit giften die per bank werden ontvangen. De opbrengst van de 
zendingsbussen waren als volgt: 
juni (GZB deelgenoten Cora en Antonie Treuren ) €   839 
juli ( Ver. Tot Heil des Volks)    €   725 
augustus (Ver. Tot Heil des Volks )   €   pm 

mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
mailto:leny@grunbauer.nl
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De opbrengst van de algemene diaconie collecten bedroeg in totaal   
€ 2.657.  
 
Daarnaast zijn de volgende bedragen ontvangen:  
€ 150 van de kerktelefoonluisteraars.  
 
Tevens mochten we de volgende giften ontvangen:  
€ 15 voor de fiets puzzeltocht ( GZB deelgenoten fam Vogelaar),  
de ondersteuning in de stroomvoorziening in Mathare € 5.170 en  
2 algemene giften a € 350.  
Ook mag ik met vreugde vermelden dat de opbrengst van de 
rommelmarkt voor de Voor elkaar vakantie weken a € 20.944 is 
overgemaakt naar de commissie. 
Hierbij wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat 
het  oude bankrekeningnummer  NL25FVLB 0225424754 van de 
diaconie per 1 december 2019 komt te vervallen. U kunt dus naar deze 
rekening geen bedragen meer overmaken. Het huidige rekening nummer 
van de diaconie is NL17RABO 0373710194. Wilt u bij het overmaken 
van giften ook erbij vermelden welk doel u wilt ondersteunen?  
Zo schrijdt de tijd voort. Voor je het in de gaten hebt zit je weer in het 
ritme van alle dag na de zomer en vakantieperiode. Een ding mogen we 
niet vergeten dat Hij is gisteren en vandaag dezelfde met ……….dezelfde 
trouw als voorheen. Hiervoor mogen we dankbaar zijn. Dankbaar dat we 
Zijn liefde uit mogen blijven delen aan onze naaste in welke vorm dan 
ook. Heeft u vragen over de bovenstaande cijfers of iets anders van 
diaconale aard, schroom niet om iemand van ons aan te schieten. 
Namens de diaconie: Koos Bos. 

               
 
              Mee doen 
 

Beste ‘oudere’ gemeenteleden, 
"Kom doe mee !", dat was het thema waar we het winterseizoen onlangs 
mee zijn begonnen. Een oproep om mee te doen met een activiteit, een 
kring of noem maar op. Misschien dat u zegt, of denkt u: “Nou, zoveel 
actie zit er bij mij niet meer in....., dat is niet voor mij...”  
 
Maar ..... meedoen begint juist op de rustdag, de zondag, bij het luisteren 
naar Gods Woord, bij de eredienst: Meedoen... dat is ook meeluisteren, 
meezingen, meebidden. In verbondenheid met de gemeente meeleven 
en elkaar te bemoedigen als één Lichaam van Christus. Want God zoekt 
mensen op, vanaf het begin, om in verbondenheid met Hem en met 
elkaar te leven. 
 



8 

 

En als de zondagse kerkgang niet meer gaat..... dan toch verbonden 
blijven met de gemeente via kerkradio en/ of internet. 
 
De diaconie houdt u graag in verbinding. Laat hen weten als u op prijs 
stelt dat ze kerkradio/internet voor u regelen. Of dat ze de liturgie voor 
een speciale eredienst of de Solitudo komen brengen .... of gewoon een 
bezoekje. In verbondenheid kunnen we elkaar tot een hand en een voet 
zijn. Dat doen we graag ! 
 
Een mooie manier om mee te doen is ook meegeven. Voor het werk in 
Gods Koninkrijk en hulp aan onze naaste. In onze gemeente, in ons land 
en wereldwijd. Want God heeft de blijmoedige gever lief. 
 
Namens de diaconie, Tonnie Meijers 
 
 

TERUGBLIK VBW 2019 
 
 

We mogen terugkijken op een tropische en geweldige Vakantie Bijbel 
Week van 23 t/m 28 juli 2019. 
Met het thema ‘SchatRijk’ als leidraad mochten we met 146 verschillende 
kinderen het Evangelie delen. Over de schepping – de prachtige schatten 
die God gemaakt heeft, over gedenkstenen in de Jordaan – die vertellen 
welke grote dingen God doet, over een verloren penning – God is op 
zoek naar jou, Zijn kostbare schat en over de zalving van Jezus – als je 
jouw schat (je hart) aan Hem geeft, wil Hij je vergeven en mag je bij Hem 
horen. 
De oudere kinderen behandelden deze verhalen in de bijbelleesgroepjes 
waardoor er meer gesprek mogelijk is. Er mochten ook weer wat Bijbels 
uitgedeeld worden. 
Op zondag ging de preek over de schat in de akker en de parel van grote 
waarde met als thema: “Gods grootste schat!” 
De weettekst die de kinderen geleerd hebben, komt uit Hebreeën 13 vers 
8: Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en tot in eeuwigheid. 
 
Natuurlijk was er ook genoeg inspanning en ontspanning, want hoe 
spannend is het om ’s ochtends met de trekker te worden opgehaald! 
Een blijvend succes waarvoor kinderen graag een paar straten eerder 
opstappen. En wat dacht u van de het vele zingen; genieten van de 
bekende liederen maar ook leuk om steeds weer iets nieuws te leren; 
vooral als je er gebaren bij leert. De tijd voor verwerking, daar genieten 
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de meeste kinderen ook heel erg van. Deze keer waren er 2 spel-
/sportmomenten voor oudere kinderen in plaats van een verwerking.  
 
En dan de leuke spelmiddagen: voor de jonge kinderen rond de tent en 
voor de oudere kinderen een echte ontdekkingstocht naar schatten door 
het dorp. 
Ontspanning was er ook op de donderdagmiddag toen Matthijs 
Vlaardingerbroek met zijn voorstelling SchatRijk!’ in de tent kwam. 
Daarna genoten kinderen én ouders van de heerlijke pannenkoeken die 
door velen gebakken waren. Echt een moment van ontmoeting en 
verbinding! 
 
Ook de vrouwenmiddag en de tieneravonden werden, ondanks de 
warmte, heel goed bezocht. 
We zijn dankbaar voor alles wat God ons hierin gegeven heeft. Maar we 
zijn ook u als gemeente dankbaar: voor uw gebeden, uw praktische hulp 
(ongeveer 135 gemeenteleden hebben op de een of andere manier 
bijgedragen) en uw financiële steun. 
 
Op 26 oktober hopen we weer een VBW-middag in de Roeping te 
organiseren. Opnieuw een kans om kinderen, en hun ouders, te 
ontmoeten en het Evangelie te delen. Wilt u mee blijven bidden dat het 
zaad dat steeds weer gestrooid wordt tot bloei mag komen?  
 
Nogmaals heel veel dank en hartelijke groet van het VBW-team,  
Jopie Verhoek 
 
 
 

VERJAARDAGSFONDS 
 
Voor de wijk Burg. Padmosweg ben ik op zoek naar iemand die daar de 
jarige gemeenteleden, rond hun verjaardag, wil feliciteren namens onze 
gemeente. 
 
Ik hoor het graag. 
Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74. 
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KERKELIJKE BIJDRAGE 2020 
 
Langzamerhand gaan de voorbereidingen voor de kerkelijke bijdrageactie 
2020 beginnen. 
Ook in 2020 is het mogelijk om uw toezegging via de website kenbaar te 
maken. 
Het jaarboekje wordt dan per mail naar u toegestuurd. 
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken stuur dan even een mailtje 
naar administratie@hervormdwilnis.nl 
Dan komt het helemaal goed. 
 
Bij voorbaat dank! 
Anja Kranenburg. 
 
 

 

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER 

 

Opbrengst collecten: Juni € 2.419,90 

Juli € 1.669,80 

Aug. € 1.508,90 

    

Giften: 8 juli € 650,00 uit dankbaarheid 

 

Opbrengst oud papier in de container: 

Mei: 1720 kilo oud papier = € 86,00 

Juni: 2280 kilo oud papier = € 114,00 

Juli: 1960 kilo oud papier = € 98,00 

 

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers: 

Mei: 11.400 kilo oud papier = € 570,00 

Juni: 9.260 kilo oud papier = € 463,00 

Juli: 9.240 kilo oud papier = € 462,00 

 

AGENDA 
 
Zo de Heere wil en wij leven: 
 

mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
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16 oktober  Kerkenraadsvergadering 
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, 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. 
 
Bij voorbaat dank, Anja Kranenburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:strubbe.ada@gmail.com
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CONTACTGEGEVENS 
 

 Predikant: 

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

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

 Bijstand in pastoraat en catechese:  

Dhr. Kees Kersbergen,  

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

 Scriba: 

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

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

 Diaconie en kerkauto: 

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

Email: a.denbreejen@hotmail.com 

 Jeugdouderling en tijdelijk ook evangelisatieouderling: 

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

Gert@veruszakelijkadvies.nl 

 Abonnementenadministratie “Ons Kerkblad” 

Mevr. Anneke van Leeuwen,  Tel. 28 11 78. Email: aales@hetnet.nl 

 Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:  

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 28 57 74.  

E-mail: administratie@hervormdwilnis.nl 

 Kopij voor “Ons Kerkblad”:  

Mevr. Edith Stam, tel. 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. 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  

mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
mailto:cskersbergen@ziggo.nl
mailto:h.palm@solcon.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Cees%20Broere/Application%20Data/Microsoft/Word/a.denbreejen@hotmail.com
mailto:Gert@veruszakelijkadvies.nl
mailto:aales@hetnet.nl
mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
mailto:edithstam@ziggo.nl
mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com
mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com
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       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  
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. 

http://www.hervormdwilnis.nl/
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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 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 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  
 

tel. 27 25 03 
 

 Corstian Leeflang (bezoekbroeder) 
 Andre den Breejen (wijkdiaken) 
 Henny van Dulken 
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Jeugdouderling: Gert van Kreuningen, 

Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.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. 
 
 
 
 
 
 

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

3 
Dick Stam 

Veldzijdeweg 6 
Tel. 25 71 51 
 

 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 

 
tel. 28 90 28 
 

 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. 

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. 

mailto:Gert@veruszakelijkadvies.nl
mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
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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 (5 januari ) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, 

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

 

 

Uiterste inleverdatum kopij 

volgende “Solitudo”: 

 

vrijdag 27 december 2019 
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