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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 

 
Veiligheid voor alles 
 
Psalm 91: 14: Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, 
zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want 
hij kent Mijn Naam. 
 
Op het moment van verschijnen van deze Solitudo is er in Wilnis 
en Nederland angst voor het Corona-virus. Besmettelijke ziekten 
zijn van alle tijden en eeuwen. Ook de dichter van Psalm 91 had er 
mee te maken. De zeer verderfelijke pest ging rond in Israël. Toch 
hoeven besmettelijke ziekten ons niet in de greep te houden. 
Hoewel het ons heel gemakkelijk overkomt. De berichtgeving is 
overvloedig. We hoeven ons niet te laten afleiden door 
besmettelijke ziektes. Want de Heere God zal ons bevrijden.  
Hij bevrijdt ons, omdat Hij liefde voor ons heeft opgevat. En Psalm 
91 past het ook direct toe in ons eigen leven. Als we de liefde van 
God beantwoorden, door onder Zijn vleugels te komen, biedt Hij 
bescherming. Ook al moeten mensen afstand houden, wij mogen 
komen tot de schuilplaats van de Allerhoogste. Bij Hem hebben we 
niet te vrezen voor het beangstigende van de nacht, noch voor 
pijlen overdag, voor de besmettelijke ziekte in het donker en het 
verderf midden op de dag (vers 5). Deze woorden maken ons niet 
overmoedig, maar afhankelijk van de Heere. Ze maken ons 
voorzichtig om niet overal rond te wandelen, maar te vluchten naar 
een veilige vesting. 
Dan is er een beschermende muur om ons heen. We hoeven 
daarbij niet te vertrouwen op de wetenschap. We mogen en 
moeten de wetenschap gebruiken, maar ons vertrouwen er niet op 
stellen. Alleen de Heere is voor de volle 100% te vertrouwen. Zijn 
raad zal bestaan tot in eeuwigheid. De Heere zal ons lengte van 
dagen geven. 
Het gaat maar om één ding. Dat geldt voor iedereen, ongeacht 
welke maatschappelijke positie we innemen. Het gaat erom dat we 
de Heere kennen. Dan maakt het niet uit of we besmet zijn 
geraakt, immuun zijn geworden voor het virus. Als we Zijn Naam 
kennen en Hem liefhebben, Hem aanroepen, dan zal Hij horen 
(vers 15). Hij zal ons redden en erdoor heen helpen, misschien 
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anders dan we hebben verwacht of gehoopt. De Heere zal ons Zijn 
redding doen zien! 

Maart 2020, ds. M. van de Ruitenbeek 
 

 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 
In het eerste kwartaal heeft de kerkenraad vier keer vergaderd.  
De eerste keer was op 22 januari en toen namen we afscheid van 
Aris Meijers (12 jaar wijkouderling/2 jaar preses), Hendrik Palm (8 
jaar scriba), Nico Mur en Kees Treur (beiden 8 jaar ouderling-
kerkrentmeester). In de vergadering werden zij nogmaals bedankt 
voor de jaren trouwe dienst en hun inbreng binnen de kerkenraad. 
Alle vier kregen de gelegenheid de achterliggende periode te 
typeren en kwamen uit op Gods trouw, Die in Christus naar ons 
omziet. 
Tegelijk mochten we nieuwe broeders verwelkomen. Dirk Drost en 
Theo Herngreen als wijkouderling, Siem Kranenburg als 
evangelisatie-ouderling en Bert Verhoek als ouderling-
kerkrentmeester. Hoewel zij ook in het verleden hebben gediend, 
breekt er toch een nieuwe periode aan. En hebben we allemaal 
dagelijks Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest nodig. We 
hopen dat zij snel binnen de kerkenraad hun eigen plaats zullen 
innemen. En gezien de eerste ervaringen, lukt dat goed. 
Verder waren er nog vier broeders die een volgende ambtsperiode 
ingingen vanwege herbevestiging. Koos Bos (diaken), Gert van 
Kreuningen (jeugdouderling) Tonnie Meijers (diaken) en Dick Stam 
(wijkouderling die scriba wordt) mogen deze nieuwe periode 
ervaren als opnieuw geroepen door de Heere tot Zijn dienst. We 
zijn blij dat de lang openstaande vacature van evangelisatie-
ouderling is vervuld en hopen dat de vacature van ouderling-
kerkrentmeester spoedig zal worden ingevuld. 
Opnieuw werd er gesproken over de opvolging van Kees 
Kersbergen. Er is een grondige analyse gemaakt van wat de 
gemeente nodig heeft aan pastorale zorg. Daarbij moeten we wel 
in ogenschouw nemen dat we leven in een krimpende gemeente. 
Bovendien zal er binnen niet al te lange tijd een begin worden 
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gemaakt met een intensievere vorm van ouderenbezoek waarbij 
vrijwilligers worden “gekoppeld” aan een huisadres met de hoop 
meer maatwerk te leveren. Ons realiserend dat ook onze 
gemeente vergrijst. Wel is duidelijk dat het wegvallen van Kees 
een onevenredige werklast voor de predikant oplevert. Daarom is 
een stuk catechesewerk afgestoten, de redactie van het kerkblad 
overgedragen aan de broeders Seeleman en Stam en is een deel 
van de weeksluitingen in Zuiderhof overgenomen door de 
broeders De Bruijn en Seeleman. Verder heeft de predikant een 
aantal preekbeurten ingeleverd om meer bezoekwerk te kunnen 
doen. Allemaal kleine stapjes om het wegvallen van Kees voor een 
deel op te vangen. Maar we zoeken nog voort om iemand op die 
plek te kunnen benoemen. 
De kerkenraad verwelkomt een nieuw initiatief om jongeren tussen 
16 en 20 jaar te bereiken. De bedoeling is dat initiatiefnemers het 
gesprek met hen aan gaan. Ze worden allen persoonlijk benaderd 
en onder de naam Connect zal de groep bij elkaar komen. 
 
Na het wegvallen van het project Umoja zal toch in enigerlei vorm 
het contact worden voortgezet. De Commissie voor Zending en 
Werelddiaconaat kon deze taak er niet bij hebben en daarom is 
besloten tot de vorming van een taakgroep Umoja 2.0. Peter de 
Leeuw, Nico Strubbe, Annet Meijers en Mariska van Eijk zullen de 
communicatie over en weer in stand houden. 
Op elke eerste vergadering in het nieuwe jaar dient het 
moderamen (= dagelijks bestuur) van de kerkenraad te worden 
gekozen. We moesten een nieuwe voorzitter (preses) hebben na 
het vertrek van Aris Meijers en we zijn dankbaar dat, na 
verkiezing, Jos Seeleman bereid was dit op zich te nemen. Dick 
Stam, als scriba (=secretaris), is automatisch lid. Tonnie Meijers 
was als diaken moderamenlid en was bereid dit voort te zetten. 
Vanuit de geleding van ouderling-kerkrentmeester is Nico Mur 
teruggetreden. Gelukkig was Bert Verhoek bereid zijn plaats in te 
nemen. 
 
De 2e vergadering was op 18 februari.  
Er wordt onder andere gesproken over de belijdeniscatechese en 
belijdenis doen. 
Ook mochten we met dankbaarheid vaststellen dat Martien van 
der Schaft zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester heeft 
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mogen aannemen. En dat na bevestiging onze kerkenraad weer 
compleet is. De Heere zegent ons als kerkenraad en daarmee Zijn 
gemeente. 
Ook werd er gesproken over een nieuw initiatief waardoor mensen 
die een geliefde hebben verloren en daardoor alleen zijn komen te 
staan, bijeen worden geroepen om samen vanuit het Woord troost 
te zoeken en te ontvangen. Het gaat hierbij niet om 
rouwverwerking maar wel om een gespreksgroep die met 
Bijbelstudie elkaar tracht te ondersteunen in het alleen-zijn. 
Verder werd er gesproken over een vervolg op de avond die de 
kerkenraad heeft gehad met Herman van Wijngaarden en waar het 
ging over relaties, in het bijzonder die anders zijn dan die van man 
en vrouw. Eerst zullen we als kerkenraad moeten nadenken over 
onze uitgangspunten en daarna de gemeente in de gelegenheid 
geven om samen hierover in gesprek te gaan. 
 
De 3e vergadering was op 13 maart jl. Dit was een inderhaast 
bijeengeroepen kerkenraad die moest nadenken over de gevolgen 
van de coronacrisis voor alle activiteiten in en van de gemeente. 
Allereerst het dilemma: 1. zondagse diensten met minder dan 100 
mensen om het gevoel te houden dat er een gemeente 
samenkomt, 2. geen kerkdienst houden en de gemeente aanraden 
om een dienst via internet te beluisteren en 3. Wel een kerkdienst 
houden maar dan alleen zonder bezoekers. Kerkenraad, koster en 
organist in de kerk en de gemeente die thuis meeluistert. 
Na beraad over de voor en tegens werd voor de laatste optie 
gekozen. 
Daarna werd nagegaan welke consequenties dit heeft en hoe we 
de gemeente moeten inlichten. 
Vervolgens hoe we zullen omgaan met activiteiten buiten de 
eredienst. Besloten werd om alle zondagse activiteiten te staken 
en doordeweeks alleen de jeugd bijeen te laten komen, parallel 
aan de open scholen terwijl activiteiten voor volwassenen worden 
stopgezet. Tenslotte werd een communicatieplan opgesteld waarin 
de website een belangrijke rol vervult, Hoe broos zulke besluiten 
zijn, bleek zondag 15 maart toen ook de jeugd niet meer mocht 
samen komen. 
 
De 4e vergadering was op 18 maart. Hierin werden diverse dingen 
besproken. De jaarrekening van de diaconie kwam aan de orde. 
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De diensten van 15 maart werden geëvalueerd. De opvolging van 
Kees Kersbergen werd opnieuw besproken. We hadden een 
opvolger op het oog maar deze heeft er toch van afgezien. Een 
andere kandidaat is gevraagd en heeft dit in beraad. Verder is 
uitgebreid gesproken over een notitie over de toekomst van de 
zondagsschool nu het kindertal in onze gemeente terugloopt. De 
gemeente zal hierover worden ingelicht en dat zal tegelijk als een 
oproep fungeren. 
 
Al met al is het een uitgebreider verslag geworden dan te doen 
gebruikelijk. Maar in korte tijd is er veel gebeurd en het is goed om 
u, als gemeente, te betrekken in de dingen die we als kerkenraad 
overwegen en bespreken. We weten een biddende gemeente om 
ons heen en dat mag ons sterken in onze taak om de gemeente te 
leiden en te bewaren bij het Woord. Het gebed leidt ons telkens 
terug tot de Bron, waaruit wij allemaal moeten drinken. Om ons te 
richten tot onze God, Die beschermt in noden en eeuwig heil 
verschaft in de Man van Smarten. “Kom, ja Heere Jezus, ja kom 
haastig”. 
Wat een uitzicht! 

Dick Stam, scriba kerkenraad 
 
 
 
 
 

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, samen met 
het Paasnummer van de Echo, bij alle gemeenteleden thuisbezorgd.  
Het Paasnummer van Echo gaat dit keer over “Geluk vinden”.  
Wij zouden het fijn vinden als u, na lezing van de Echo, dit blad doorgeeft 
aan iemand, die u ook zo graag het ware geluk gunt. 
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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. 
 
 

PSYCHO PASTORALE HULP 
 
 
Wanneer u/jij in moeilijke omstandigheden verkeert en een steuntje in de 
rug welkom zou zijn, kan het psycho pastoraal team u ondersteunen. Een 
situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een 
rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte 
in familie of gezin. U/jij kunt dan contact opnemen met dominee Van de 
Ruitenbeek of mw. L.B. (Leny) Grünbauer  
 
 
 
 
 
 

mailto:scriba@hervormdwilnis.nl
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DE DIACONIE  
 
Het afgelopen kwartaal mochten we de onderstaande giften ontvangen. 
Het volgende overzicht betreft de maanden december 2019 tot en met 
februari 2020. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de 
begrote bedragen. De werkelijke opbrengst is incl. de giften die per bank 
ontvangen zijn. 

 
                  
                                                                                         Werkelijk begroot           

1 december Johannus Hospitium  €    836  €   700 
              15 december Woord & Daad H Avondmaal €    532  €   400  

22 december Stg Gave    €    817  €   700  
24 december Kerstzangdienst  €    532   
25 december IZB     €    707  €   700 
26 december  Zondagsschool Dabar  €    467  €   700 
29 december GZB Deelgenoten Ds. Vogelaar €    840  €   700  
31 december Gevangenenzorg  €    438  €   700 
12 januari De Hoop   €    786  €   800 
26 januari Scholenproject (IJM)   €    870  €   700 
2 februari Project 10 27   € 1.003  €   700 
16 februari  Woord & Daad H Avondmaal €    426  €   300 
23 februari Stg. Schuilplaats  €    908  €   700 

 
 

De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt: 
December (Deelgenoten Ds. Vogelaar)    € 1.277 
Januari (evangelisatiewerk eigen gemeente)   €    721 
Februari (evangelisatiewerk eigen gemeente)   €    680 

 
In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten 
totaal € 3.661.  
Even voor de cijferaars: totaal ontvangen € 15.503 waarvan € 13.863 in 
de kerkdiensten, € 1.615 via de bank en € 25 via de kerkgeld app.  
 

  
Daarnaast mochten we als diaconie de volgende giften ontvangen: € 191 
(incl. de kerktelefoon busjes) ten behoeve van de kerktelefoon en € 125 
uit de catechese busjes voor Ds. Vogelaar en € 515 inzake de 
fietspuzzeltocht ook voor Ds. Vogelaar, € 1.087 inzake de 
stroomvoorziening in Mathare (Kenia). 
In december hebben we als gemeente € 19.238 bijeengebracht voor de 
operatie van Ds Joel. In 2020 is hier nog € 2.250 bijgekomen. Deze actie 
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werd door de gemeente zeer breed gedragen. Mooi om te zien dat we 
niet alleen denken aan de materiele hulp in Mathare maar ons ook 
bewust zijn dat de voortgang van het evangelie (door Ds Joel) ook 
belangrijk is in Mathare. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid ook hierin.     

 
Als diaconie zijn wij dankbaar dat we dit mede met de hulp van u kunnen 
doen.  We zijn alweer enkele maanden in 2020 en zijn door alle nieuws 
en maatregelen rond Corona bepaald bij onze afhankelijkheid van Hem. 
Laten we dat niet uit het oog verliezen en elkaar daarin telkens 
opscherpen. En zo Hij het geeft mogen we toeleven naar Pasen; het 
Heilsfeit om blijvend dankbaar voor te zijn. God zij gedankt daarvoor.  
 
Koos Bos.     

 
 

OUDERENPASTORAAT 
 
 
We zijn met enkele mensen bezig met het opzetten van een bezoekteam  
rondom de ouderen van de gemeente. Vanwege de corona moeten we 
de start wat uitstellen. Recent waren we bij elkaar en toen hebben we 
met elkaar nagedacht over onderstaande gedachten. We leggen het 
graag neer in de gemeente ter overdenking. 
 
Lezen: Johannes 5 vers 1-9 
 
Na een lange vermoeiende reis hadden de reizigers heerlijk geslapen.  
De volgende morgen gingen ze voor het eerst naar de gemeente toe.  
Vol verlangen en zo benieuwd hoe het zou zijn na een maandenlange 
voorbereiding.  Ze reden door een adembenemende stad en na een reis 
van ruim een half uur draaide ze de sloppenwijk in en kwamen terecht op 
een zeer oude, slechte weg dwars door één van de armste gebieden van 
de wereld. Na enig rijden stopten de busjes en bleken de reizigers op hun 
bestemming te zijn aangekomen. Ze stapten naar buiten en maakten 
voor het eerst van hun leven kennis met de sloppenwijken. Het waren de 
1e indrukken, indrukken die ze nooit meer zullen vergeten. De weg was 
zoals gezegd nauwelijks begaanbaar, mens en dier krioelden door 
elkaar, het riool was overduidelijk slecht, de armoede kwam ineens heftig 
op ze af en er waren vooral heel veel kinderen. Ze klampten zich aan de 
reizigers vast. Ze waren straatarm, sommigen nauwelijks aangekleed en 
ze waren bijzonder vrolijk. Ze probeerden de aandacht te trekken en 
velen riepen: How are You, How are You en met stralende ogen maakten 
ze contact met de reizigers. En harten braken bij deze 1e ontmoeting. 
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In het bijbel gedeelte wat we zojuist lazen lees je in vers 3 over een hele 
andere menigte. Een menigte vol zieken, blinden, kreupelen en 
verlamden die wachtten zo lazen we. Je leest niet over activiteiten, nee 
wachten staat er. En in die situatie van wachten is daar ineens Jezus en 
hij maakt contact met die ene man. Veel staat er niet over hem, ziek en 
dat al 38 jaar. Jezus zag! Waar andere doorliepen en er niet meer door 
geraakt werden, hij lag er al zo lang en het was zo gewoon en daar wordt 
het zien van Jezus gevolgd door een vraag, Wilt u? 
 
Zo maar 2 plaatjes om even naast elkaar te leggen. Het 1e plaatje waren 
natuurlijk de kinderen in Mathare en het plaatje beschreef de allereerste 
aankomst bij de Redeemed Gospel Church in 2013 voor de officiële 
opening van het Wilma instituut. En hoewel ze natuurlijk hoopten op geld 
en daarom ook contact maakten met ons, doe je ze tekort als je niet goed 
luistert. Wonderlijk die open vraag: How are You? Die oprechte interesse, 
de warmte, het verlangen naar, de schittering in hun ogen het is me altijd 
blij gebleven. Ontroerend als je bedenkt dat als je niets hebt en vooral 
moet overleven, er dan toch iets is van interesse. Als je het mij vraagt, 
iets van het werk van Jezus in deze kinderen ons tot voorbeeld. 
 
En dan komen we weer bij het 2e plaatje, een ontmoeting van Jezus zo 
prachtig beschreven in Johannes 5. Na het royale bij Nathanael in 
hoofdstuk 1, het nachtelijke gebeuren met Nicodemus in hoofdstuk 3 en 
het contact met de Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4 nu deze 
ontmoeting. En we hoorden de vraag: Wilt u? Misschien is de neiging wel 
om dat maar te zien als raar, aan iemand die zolang ziek is vragen om 
beter te worden.  Dat doe je toch niet? En toch, wilt u? Iets in deze 
manier vind ik zo heerlijk vol Evangelie, er is ruimte bij God, zelfs in het 
benaderen van deze man. Ruimte om te komen met je reactie, je verhaal, 
je twijfel, je onmogelijkheden en wanhoop.  
 
Nu komen we bij het 3e plaatje en dat zijn wij, de Hervormde Gemeente 
van Wilnis. Wij gaan aan de slag om met de ouderen van onze gemeente 
op te trekken. Te luisteren naar hen en naar hun verhalen, naar hun 
opgroeien in het leven, hun vreugden en hun zorgen.  Zullen we er zijn 
voor hen? Om het met de kinderen van Mathare aan hen te vragen: How 
are You? En om in het spoor van onze Heiland met een ruim en royaal 
hart hen als Schepsel van onze Heiland te benaderen die tot volle groei 
en bloei mogen komen in het midden van de gemeente.  
 
In dat spoor willen we biddend gaan, behoedzaam zoals een goede 
herder!  
 
Peter de Leeuw 
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VERJAARDAGSFONDS 
 
 
De Coronarichtlijnen hebben ook gevolgen voor het verjaardagsfonds. 
Als gevolg hiervan ontvangt u alleen een kaart in de bus op of rond uw 
verjaardag en wordt er niet meer aangebeld om u persoonlijk te 
feliciteren. 
 
Mocht u de behoefte hebben om een gift te geven voor het 
verjaardagsfonds, dan kunt u het 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. Ook leest u in de app nieuwsberichten 
van de gemeente.  
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. 
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COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER 

 

Opbrengst collecten: December € 3.142,70 

   Januari  € 1.642,50 

   Februari € 2.160,60 

 

Giften:14 november  € 100,00  

12 december  € 100,00 

            31 december  € 200,00 en € 250,00 

 

Opbrengst oud papier in de container: 

November: 1860 kilo oud papier = € 93,00 

December: 1520 kilo oud papier = € 76,00 

Januari: 2060 kilo oud papier = € 103,00 

 

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers: 

November: 7660 kilo oud papier = € 383,00 

December: 11580 kilo oud papier = € 579,00 

Januari: 10780 kilo oud papier = € 539,00 

 

 

AGENDA 
 
Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten): 
 
5 april  Sing-in 
22 april  Kerkenraadsvergadering 
13 mei  Censura Morem en bezinningsuur Heilig Avondmaal 
17 mei  Bediening Heilig Avondmaal 
24 mei  Sing-in 
27 mei  Kerkenraadsvergadering 
7 juni  Openbare geloofsbelijdenis 
1 juli  Kerkenraadsvergadering 
12 juli  Sing-in 
26 juli  VBW dienst 
2 september Censura Morem en bezinningsuur Heilig Avondmaal 
6 september Bediening Heilig Avondmaal 
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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, 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. 
 
Ook kunt u de collectebonnen via de nieuwe kerkgeldapp te 
bestellen.  
U betaalt dan via IDEAL en ze liggen bij Christiaan onder de toren. 
 
Vanwege het Coronavirus is het nog “handiger” om de collecte 
direct via de SKG over te maken (zie blz.12) 
 
Bij voorbaat dank, Anja Kranenburg. 
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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 

 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 

 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
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
mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com
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06 – 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl 

 Website: 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. 
 
 

 

 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) 
  

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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 

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. 

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

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

 

 

Uiterste inleverdatum kopij 

volgende “Solitudo”: 

 

donderdag 25 juni 2020 
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Emailadres gevraagd!!! 
 
 

Graag uw emailadres even doorgeven 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.  
Zie ook pagina 7. 
 
U kunt uw emailadres doorgegeven aan Dick 
Stam: scriba@hervormdwilnis.nl 

mailto:scriba@hervormdwilnis.nl

