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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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DE HEILIGE DOOP (3) 

 
De doop van de kinderen van de gelovigen heeft consequenties 
voor de ouders en de kinderen zelf. De Doop beperkt zich niet tot de 
doopzondag. De blijde gebeurtenis van de Doop vraagt om een 
concreet vervolg in de opvoeding van de kinderen. Ook voor de 
kinderen is het noodzakelijk dat ze worden onderwezen in de 
betekenis van hun doop. Wat zegt het ons allen dat we gedoopt 
zijn?  
Eigen keus 
Eén van de vragen die bij gedoopte kinderen kan leven is: Waarom 
mocht ik niet zelf kiezen? Of de vraag van ouders: Waarom laat ik 
mijn kinderen straks zelf niet kiezen? In de vorige meditaties hebben 
we geschreven dat de Doop een bezegeling is van Gods verbond. 
De Doop is geen bezegeling van ons geloof, maar van Gods belofte. 
Dat geeft houvast in het leven. Dat maakt het mogelijk om in 
situaties waarin ons geloof minder sterk is, ons houvast te vinden in 
de Heere. We worden in de Doop niet teruggeworpen op ons kleine 
en onvolmaakte geloof, maar op Gods grote en volmaakte belofte. 
Met de Doop ontvang je de belofte en de zekerheid dat God naar 
ons heeft omgezien.  
En als je dan niet bent gedoopt? Iemand die niet gedoopt is, heeft 
de bezegeling van Gods belofte niet ontvangen. Maar het bijzondere 
is dat God wel klaarstaat om je er één te geven. Iemand die gedoopt 
is, heeft Gods belofte ontvangen en iemand die niet gedoopt is mag 
deze krijgen. We hoeven God niet te laten wachten op onze keus 
om Zijn belofte te bevestigen. Het is niet zo dat God de Doop nodig 
heeft om ons te behouden, maar Hij verbindt Zijn belofte, zonder het 
medeweten van een kind, om ons te helpen geloven in Zijn liefde 
voor ons. 
God begint 
Gods gevende liefde voor ons kent het hoogtepunt in de zending 
van Zijn Zoon (Johannes 3:16). God heeft liefde voor mensen en wil 
dat alle mensen tot kennis van de zaligheid komen (1 Timotheüs 2: 
4). Als God Zijn verbond met mensen sluit, dan is dat nooit omdat 
de liefde bij mensen begonnen is. Het begint altijd bij de Heere. Als 
God door de Doop Zichzelf verbindt aan mensen, is dat niet een 
bezegeling van ons geloof, maar een teken en zegel van Gods 
beloften voor ons. God geeft Zijn liefde en Zijn verbond niet 
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vrijblijvend, maar wil wel van ons een antwoord in geloof. Dat 
geloofsantwoord roept op tot bekering en navolging van de Heere 
Jezus. De Heilige Doop is een teken van Gods beginnen met 
mensen, maar leidt niet automatisch tot een geloofsantwoord. Maar 
is wel een bevestiging dat God wil ingrijpen in onze eigen hopeloze 
toestand. Of met de woorden van het formulier: “Hoewel onze kleine 
kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de 
Doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel 
aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder hun 
weten in Christus weer tot genade aangenomen”. God begint door 
kinderen, die verloren liggen, weer in genade aan te nemen. Wat 
een krachtige belofte wordt ons van Godswege geschonken. 
Oppervlakkigheid 
De Heere geeft in de Heilige Doop de verzekering dat Hij Zijn belofte 
houdt. Aan de andere kant zijn er gedoopte kinderen aan wie je niet 
kunt merken dat ze gedoopt zijn. Deze oppervlakkigheid lijkt te 
wringen met Gods verbond met mensen. We erkennen dat de 
nadruk op het verbondskarakter van de Doop kan leiden tot 
eenzijdigheid en soms ook tot oppervlakkigheid. Als de Doop wordt 
beperkt tot een feestelijk moment waarin alleen wordt gevierd dat 
het gedoopte kind een kind van God is, missen we de diepere 
betekenis van de Heilige Doop. In de Doop worden we verbonden 
aan de Drieënige God. En dat verbond verplicht ons tot een leven 
van geloof en bekering. Als dat laatste ontbreekt, kan er moeite 
ontstaan met de oppervlakkigheid die de kinderdoop lijkt teweeg te 
brengen. Daarom gaat het in de Doop, naast de genade die God 
aan ons verbindt, ook over het afsnijden van de oude mens en het 
opstaan van de nieuwe mens (Romeinen 6). We worden met de 
Doop niet automatisch zalig. Daarom is het zo spannend wat je met 
je Doop doet. God vraagt een geloofsantwoord.  
Als we gedoopt zijn, hebben we Gods belofte ontvangen. We blijven 
ons hele leven zeggen: Ik ben gedoopt; niet ik was gedoopt. 
Daarom hoeven we de Doop niet uit te stellen, want God begint en 
Zijn belofte houdt voor eeuwig stand. Hij vraagt van ons wel, dat we 
als een kind vertrouwen op Zijn leiding in alle omstandigheden van 
ons leven (Psalm 42). Door het sterven en opstaan van de Heere 
Jezus, zijn we verzekerd dat Hij Zijn belofte waarmaakt in leven en 
in sterven! 

M. van de Ruitenbeek 
. 
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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. 
 
9 januari 2022 
10.00 uur: Ds. J.A. de Koeijer uit Ermelo 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en De Hoop 
 
16 januari 2022, Bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp uit Waverveen 
Collecten: Kerkbeheer en Umoja 2.0 
 
23 januari 2022 
10.00 uur: Ds. L.J. Vogelaar uit Indonesië 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
30 januari 2022 Scholendienst 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. B.M. van den Bosch uit Linschoten 
Collecten: Kerkbeheer en Scholenproject 
 
6 februari 2022 
14.30 uur: Ds. A. Visser uit Harderwijk 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en Project 10 27 rampen 
 
13 februari 2022 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. C. Bos uit Benschop 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
20 februari 2022 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. A. Baas uit Bodegraven 
Collecten: Kerkbeheer en Schuilplaats 
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27 februari 2022 
10.00 uur: Ds. C.J. Overeem uit Woerden 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en Philadelphia/Bartimeus 
 
6 maart 2022 
10.00 uur: Ds. A. Stijf uit Ede 
18.30 uur: Proponent H.G. van Ingen uit Zegveld 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
9 maart 2022 Biddag voor gewas en arbeid 
14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Plaatselijk Jeugdwerk 
 
13 maart 2022 Voorbereiding Heilig Avondmaal 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. F.J.A. Heikoop uit Harmelen 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
20 maart 2022 Bediening Heilig Avondmaal 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en Voorjaarszendingscollecte GZB 
 
27 maart 2022 
10.00 uur: Ds. G.M. van Meijeren uit Zeist 
18.30 uur: Ds. K.M. Teeuw uit Voorthuizen 
Collecten: Kerkbeheer en ZOA 
 
3 april 2020 
10.00 uur: Ds. P.J. van Duijvenbode uit Apeldoorn 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
 
Op dit moment is het aantal toegestane kerkgangers weer beperkt.  
De richtlijnen staan vermeld op onze website 
Informeren 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 vrijdagavond 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 livestream via 
YouTube. Ga naar de website: www.hervormdwilnis.nl. Dan naar het 
tabblad kerkdiensten en dan wijst het zich vanzelf. 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
In het vierde kwartaal heeft de kerkenraad vier keer vergaderd. 
Onderstaand een verkort verslag van elke vergadering 
 
De eerste kerkenraadsvergadering werd gehouden op 12 oktober. 
De bezinning ging over “de gaven van uitlegging van talen” met daaraan 
gekoppeld 1 Korinthe 14 vers 26-33. Er zijn vragen genoeg over te stellen 
maar kernpunt is dat het altijd moet zijn tot opbouw van en verklaring voor 
de ander. Het is nooit van een persoon alleen, maar geschiedt altijd met 
hulp van een ander (de uitlegger). Ook tongentaal dient te worden 
uitgelegd anders is het niemand tot nut. Het moet dienen tot opbouw van 
de gemeente en het geloof. 
Ter sprake komt het gebruik en invoeren van een VOG in het kader van als 
gemeente een veilige plek zijn. Zeker voor kwetsbaren waarbij je kunt 
denken aan jeugd en anderen die in een andere positie verkeren dan 
leidinggevenden en begeleiders. Misbruik van “macht” dient zoveel 
mogelijk te worden voorkomen. En mocht het voorkomen dat moet er een 
mogelijkheid zijn om in een vertrouwelijke setting hiervan melding te doen. 
Er zal onderzocht worden hoe de huidige regelgeving is en welke 
randvoorwaarden gelden. Dit zal de komende tijd verder worden 
uitgewerkt.  
Kerkdiensten beginnen steeds meer op de kerkdienst van voorheen te 
lijken. Gemeentezang is weer echt gemeentezang en ook zien we steeds 
meer gemeenteleden regelmatig terug. Dankbaarheid past ons hiervoor. 
Er wordt gesproken over de prediking in de afgelopen tijd, zorgen in de 
gemeente, de gang van zaken binnen de catechese, en de gang van zaken 
in de dienst op de eeuwigheidszondag (21/11). 
Kerkenraad is dankbaar voor de hoeveelheid binnen gekomen 
aanbevelingen voor de vacatures 1 ouderling en 2 diakenen. Het geeft een 
representatief beeld van de gemeente. Een paar namen hebben meer dan 
10 aanbevelingen en worden direct op de kieslijst geplaatst. Over de 
overige namen wordt gesproken en daaruit wordt uiteindelijk een keuze 
gemaakt voor de completering van de kieslijsten. De gemeente zal op de 
hoogte worden gesteld van de kieslijst en de datum van verkiezing in een 
stembusvergadering. Voor de herkiesbare broeders zijn geen namen 

http://www.hervormdwilnis.nl/
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ingediend wat tot dankbaarheid stemt. Voor de broeders Kranenburg en 
Seeleman geldt een termijn van twee jaar. 
Nogmaals wordt gesproken over de jongeren en de eredienst. Belangrijkste 
facet is een verstaanbare prediking. Ze willen tot Jezus worden gebracht, 
ook doordeweeks. Het zit hem niet in speciale diensten hoewel ook 
dankbaar gebruik mag worden gemaakt van hun inbreng. We moeten 
elkaar hierop kunnen blijven bevragen. Je kunt dit vastleggen in een aantal 
afspraken maar tijden veranderen en ook wij veranderen. Het gaat om de 
intentie dat we met elkaar gemeente willen zijn en dat iedereen daarbinnen 
een plaats heeft die gewaardeerd wordt. Dan zien we de ander echt in het 
hart. 
Als het gaat om homoseksuele broeders en zusters in de gemeente moet 
allereerst de vraag worden beantwoord of we hen zonder vooroordeel echt 
als broeders en zusters zien. De vragen hierover willen we delen in een 
nog te houden gemeenteavond maar dat moet dan wel in een veilige 
setting. Iedereen moet zich veilig weten en gerespecteerd worden als 
volgeling van Jezus Christus. We streven naar het aanstellen van één of 
meerdere vertrouwenspersonen voor het geval dat grenzen worden 
overschreden. Of dat nazorg moet worden geboden. Daarna zal de 
gemeente worden uitgenodigd om samen na te denken over de omgang 
met elkaar en de homoseksuele medemens in het bijzonder.  
 
De tweede kerkenraadsvergadering was van 10 november. 
Ook nu werd er weer begonnen met bezinning over de gaven van de 
Geest. Dit keer ging het over “de bronnen van de geestesgaven heropend”. 
Een soort slot van en terugkijken op vele avonden waarin we nadachten 
over de gaven van de Geest. Heeft het ons tot nieuwe inzichten gebracht, 
heeft het ons bepaald bij de noodzaak van deze gaven voor onszelf en de 
gemeente? Die gaven waren zichtbaar ten tijde van Jezus en de periode 
daarna werden ze gegeven in de verspreiding van het Evangelie. Het beeld 
werd gebruikt van een put, eens gegraven en helder water gevend. Je kunt 
hem dicht gooien maar als er opnieuw gegraven wordt, vind je weer water. 
We mogen staan naar het werk van de Geest in ons leven maar het moet 
geen werk op zich worden. Hij wil ons laven met Levend water. Door de 
eeuwen heen mogen we uit oude en nieuwe bronnen putten maar het gaat 
om het leven uit Gods Woord en de leiding van de Geest daarin. Dat laat 
zich niet persen in vaste gewoontes. Aan de totstandkoming van de 
eredienst heeft de Heilige Geest meegewerkt, we hebben de inzichten van 
de Reformatie en de belijdenissen ontvangen. Maar ze moeten wel levend 
blijven, willen ze een functie hebben en tot leven wekken. We mogen staan 
naar de gaven van de Geest, ieder met de hem of haar geschonken gaven, 
ten nutte van de gemeente. De Samaritaanse vrouw begreep Jezus niet; 
maar ze ging wel van Hem vertellen. Waar de gaven werken, leiden ze ons 
naar Christus.  
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Vervolgens kwam ter sprake de keuze van collectedoelen en de criteria die 
daarbij worden gehanteerd. Dit mede naar aanleiding van het 
collecterooster van 2022. En de uitkomst van verkiezingen. Twee als 
diaken verkozen broeders mochten dit aannemen. De vacature ouderling 
blijft voortduren door het niet aannemen van de verkiezing. Is onze rol als 
kerkenraad voldoende duidelijk en zijn er, naar aanleiding van het 
bedanken, aspecten die we meer aandacht moeten geven? 
We mogen constateren dat de ingebruikneming van de convectoren in de 
kerk tot een beter klimaat heeft geleid. De metingen van de CO2 kwaliteit 
van de lucht stemmen tot tevredenheid. Daarbij geteld de afvoer van “vuile” 
lucht geeft ons adem om de lofzang aan te heffen. Het gevoel van 
veiligheid in de banken zit niet direct in 1.5 of 1 meter afstand van elkaar 
maar is vaak een eigen beleving. Laten we elkaar die ruimte geven en 
gunnen. We mogen samenkomen voor Gods aangezicht en iedereen is 
daar welkom. Ook over het dragen van mondkapjes wordt verschillend 
gedacht.  Laat de ander in zijn of haar waarde. 
Het collecterooster en het rooster van preekbeurten 2022 worden 
goedgekeurd. In verband met de nog beschikbare tijd wordt besloten tot 
een extra vergadering die alleen bestemd is voor het doorspreken van het 
beleidsplan. De afgelopen tijd is op onderdelen gesproken over de tekst in 
het vorige plan en de gewenste wijzigingen. De resultaten daarvan kunnen 
dan integraal worden gedeeld en besproken. Ook zal er nog een kieslijst 
voor de vacature ouderling moeten worden opgesteld. 
 
De derde kerkenraadsvergadering was van 13 november. 
Na een opening met Psalm 100 werd het doornemen van het concept 
beleidsplan 2022-2025 ter hand genomen. Visueel gemaakt door het tonen 
op een groot scherm werd pagina voor pagina doorgenomen om te tonen 
wat er is gewijzigd. En werd op voorkomende plaatsen ter plekke een 
nieuwe/andere formulering vastgesteld. Een intensieve klus maar 
waardevol doordat het op deze manier iets wordt, wat je samen  
doet. Het aangepaste document zal nogmaals ter sprake komen in een 
eindversie. Zeker omdat er ook nog een paar onderdelen ontbreken. Beleid 
schrijven is voor menigeen niet de favoriete bezigheid maar als je het 
samen doet en doordenkt, kan het vruchtbaar zijn en meer gaan leven. 
Na enig beraad wordt er, gebruik makend van de reeds ingediende 
aanbevelingen, een nieuwe kieslijst in de vacature ouderling vastgesteld. 
De uitkomst hiervan zal morgen worden meegedeeld aan de gemeente, net 
als de datum van verkiezing. 
Op basis van de persconferentie van gisteren zal opnieuw de 1.5 meter 
worden ingevoerd en een mondkapje dragen worden verlangd. Aanmelding 
vooraf door uitnodiging via Kerktijd zal worden hervat voor de diensten van 
zondag 21/11. Dit geldt ook voor de herinvoering van eerder genoemde 
maatregelen. 
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De vierde kerkenraadsvergadering van 18 december. 
Deze zou oorspronkelijk op woensdag 15/12 worden gehouden maar is 
vanwege het dringende “niet na 17.00 uur” advies verzet naar 
zaterdagmorgen. Begonnen werd met het volgen van een Bidstond i.v.m. 
de corona-pandemie via live stream vanuit de Oude Kerk in Barneveld. 
Woorden vanuit Joël 1 en 2 vertolkten parallellen met de tijd waarin wij 
leven. Het gezamenlijk gebed met mensen uit alle windstreken van ons 
land werd opgezonden naar onze Hemelse Vader, Die ons in Christus nabij 
wil zijn. 
Hierna begon de vergadering waarin de bespreking van de preek van de 
middagdienst van 5/12 aan de orde was. Iedereen kon zich uitspreken over 
aandachtspunten zoals of het merkbaar was dat de structuur van de preek 
extra aandacht heeft gekregen, waardoor werd je geraakt in de preek en 
heb je iets gemerkt in de houding van de predikant. Een breed scala aan 
reacties volgde hierop. Zonder hier inhoudelijk op in te gaan was duidelijk 
dat de preek op verschillende manieren werd beleefd en ontvangen. Dat is 
voor een predikant leerzaam. Die heeft voor zichzelf een bepaalde “weg” 
uitgestippeld en merkt nu dat niet iedereen zich in datzelfde spoor bevindt. 
Hoe het wel landde, is tegelijk een les voor de toekomst. Hoe vertaal je je 
eigen denklijnen in de preek en neem je de gemeente daarin mee. Stop 
niet teveel in een preek en hou je vast aan een hoofdlijn of kernpunten 
vanuit de gekozen tekst. Het is goed om als kerkenraad regelmatig de 
prediking onderwerp van gesprek te laten zijn en daarvoor de tijd te nemen. 
Zo bouw je elkaar op en spreek je over wezenlijke zaken. 
Gesproken werd er over diensten, klimaatbeheersing in het kerkgebouw, 
gebruiksplan, overheidsmaatregelen en hoe je die vertaalt naar de praktijk 
en miscommunicatie die daarbij kan ontstaan 
Verder kwam aan de orde dat de kerkenraad in het nieuwe jaar weer 
voltallig mag zijn en hoe je nieuwe ambtsdragers begeleidt in een voor hen 
“ vreemde” omgeving. 
Tenslotte werd de stand van zaken rondom het nieuwe beleidsplan 
doorgenomen en de laatste wijzigingen besproken. Er moet nog een kleine 
aanvulling komen en dan kan deze begin volgend jaar aan de gemeente ter 
kennis worden gebracht. 
 
Al met al was het een bewogen jaar onzes Heeren 2021. Ondanks alle 
beperkingen en menselijk tekort heeft Hij in rijke mate naar ons omgezien. 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël (en mij) nooit 
gekrenkt. Hij schonk ons Zijn eigen Zoon, Christus Jezus om ons te redden 
van de duisternis. Heeft u Het Licht al gezien? 
 
Dick Stam, scriba kerkenraad  
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Het is niet onze gewoonte om binnen gekomen brieven te publiceren maar 
deze sprong eruit en is het waard om met u te delen. Die luidde als volgt: 
  
Geachte kerkenraad, 
Na lang nadenken, blijft het toch op mijn hart liggen om u te schrijven. 
Aanleiding is advent  
Advent is verwachten. We verwachten de Heere Jezus. We herdenken Zijn 
komst als baby hier op aarde. We verwachten Hem ook nu, als Bruidegom. 
Om Zijn kerk, Zijn gemeente tot zich te nemen 
Bij Zijn 1ste komst hier op aarde verscheen er een ster aan de hemel, die de 
weg aan de ijzen/magiërs wees, waar zij Hem konden vinden 
 
Na 2000 jaar wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van sterren. Als teken 
van verwachten 
Als aanwijzing: hier is de Heer Jezus te vinden! Prachtig! En omdat we met 
een ster naar de Heere Jezus wijzen, heel bruikbaar voor ons als 
Christenen 
 
Ongeveer 15 jaar geleden werd ik erop gewezen dat een 5-puntige ster, 
niet christelijk is. Maar van de boze, de na-aper. Toen heb ik daar een en 
ander op na gelezen en besloten: alleen de 6-puntige ster is de Davidsster 
en heeft met Kerst, met de Heere Jezus te maken 
Daarom heb ik nog steeds veel moeite met de 5-puntige ster. In de 
dagelijkse gang van zaken, laat ik het meestal met rust. Die er niet van 
weet, heeft er geen last van en bedoelt ook niets met een 5-puntige ster, 
hoop ik 
 
Echter waar het de kerk betreft, dé plek waar de Heere Jezus centraal 
staat. De kerk, dé plek waar alles naar Hem moet verwijzen. Dat vind ik 
persoonlijk wel een verschil en dat is de reden van mijn schrijven.  
Denkend aan die sterren, voelt het voor mij als een vloek in de kerk om 
daar 5-puntige sterren te zien. 
Dat deed pijn, de pijn die ik ook voel als iemand vloekt. Vandaar dat ik nu 
toch schrijf, met de vraag of u als kerkenraad zich hierin wilt verdiepen. Er 
alstublieft over na wil denken, en ervoor wilt bidden. 
Hopelijk maakt u dan dit jaar andere keuzes, er zijn namelijk echt heel 
mooie 6-puntige sterren te koop en te maken. Het gaat niet om mij, maar 
alleen om de HEER JEZUS, voor Hem doe ik dit 
 
Onderstaand een paar linkjes, waar een en ander duidelijk wordt: 
https://spiru.nl/pentagram-dit-zit-er-verborgen-in-de-vijfpuntige-ster/ 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&lei=KdS3YZzwN4T7kwXpzZ4Q&q=6%20puntige%20ster%20betekenis&

https://spiru.nl/pentagram-dit-zit-er-verborgen-in-de-vijfpuntige-ster/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&lei=KdS3YZzwN4T7kwXpzZ4Q&q=6%20puntige%20ster%20betekenis&ved=2ahUKEwjcqPKI9OH0AhWE_aQKHemmBwIQsKwBKAB6BAgyEAE&biw=1920&bih=899
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&lei=KdS3YZzwN4T7kwXpzZ4Q&q=6%20puntige%20ster%20betekenis&ved=2ahUKEwjcqPKI9OH0AhWE_aQKHemmBwIQsKwBKAB6BAgyEAE&biw=1920&bih=899
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ved=2ahUKEwjcqPKI9OH0AhWE_aQKHemmBwIQsKwBKAB6BAgyEAE&
biw=1920&bih=899 
 

Dick Stam, scriba kerkenraad 
 

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, tel. 
0297 – 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl , of mw. Ida van 
Kreuningen, Email: idavankreuningen@ziggo.nl, tel. 0297 – 28 21 87. 
 
 

DE DIACONIE  
           

            Zoals gebruikelijk wil ik hierbij de ontvangen gelden vermelden. Dit 
betreft de maanden september tot en met november 2021.Tevens vindt u 
naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen (van de collecten in 
deze 3 maanden gepland). De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die 
per bank ontvangen zijn. 

                                                                                         Werkelijk begroot           
6 juni  Voedselbank de Ronde Venen €         21 
15 augustus GZB Deelgenoten   €         20 
29 augustus W&D Noodhulp Haïti  €    4.361 
5 september Ver Tot Heil des Volks  €       745  €    800 
5 september  W&D Avondmaalsviering €         94          €    300 
12 september SGJ / Timon   €       732 €    700           
19 september  HGJB    €       723  €    700 
26 september  Scholendienst   €       804 €    700 
3 oktober Shaare Zedek   €       987 €    800 
17 oktober  Umoja     €  11.799      
24 oktober Schreeuw om Leven / Siriz €       831 €    700  
31 oktober Open Doors   €       731 €    800  
4 november dankdag Voedselhulp Dorcas €    6.459 € 5.000      
14 november najaarszendingscollecte   €       884 €    800  
28 november Umoja kerstmaaltijd  €       633 €    800 

 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&lei=KdS3YZzwN4T7kwXpzZ4Q&q=6%20puntige%20ster%20betekenis&ved=2ahUKEwjcqPKI9OH0AhWE_aQKHemmBwIQsKwBKAB6BAgyEAE&biw=1920&bih=899
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&lei=KdS3YZzwN4T7kwXpzZ4Q&q=6%20puntige%20ster%20betekenis&ved=2ahUKEwjcqPKI9OH0AhWE_aQKHemmBwIQsKwBKAB6BAgyEAE&biw=1920&bih=899
mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
mailto:idavankreuningen@ziggo.nl
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De opbrengst welke binnengekomen is in de maanden september, oktober 
en november in de zendingsbussen was als volgt: 
 
3e kwartaal (Evangelie en Moslim)   €  1.878 
4e kwartaal (deelgenoten Ds Vogelaar)   €  1.217 

  
In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten 
totaal € 1.184. Daarnaast zijn de volgende bedragen ontvangen: € 155 als 
gift(en) en € 250 voor de verkoop van de GZB dagboekjes.  

 
Totaal: € 34.508. Voor de cijferaars: € 1.033 via de collecten in de diensten 
(zendingsbusjes), via de kerkgeld app € 9.644, via de collecte bonnen  
€ 939 en via de bank € 22.892. In deze maanden hebben we als diaconie 
de volgende gift overgemaakt:  
 
Project 10 27 (rampen medisch en vluchtelingen)  € 1.500 

 
Een jaar is weer voorbij. Een jaar waarin we dachten als mens, alles onder 
controle te hebben (houden). Maar er is er Eén die alles onder controle 
heeft (en houdt). Laten we dat in onze gedachten meenemen als we het 
nieuwe jaar ingaan.                                          De diaconie Koos Bos.  

 
 
 
 

BEGROTING 2022 DIACONIE  
 
De kerkenraad heeft in de vergadering van 18 december jl. de begroting 
van de diaconie 2022 behandeld en vastgesteld. Zoals beloofd hierbij een 
verkorte versie. Mochten u vragen hebben naar aanleiding van deze 
begroting laat het gerust weten.   
 

   begroting  begroting rekening 
  2022 2021 2020 

baten       

baten onroerende zaken  €        4.000   €    3.200   €      4.060  

rentebaten en dividenden  €                -   €           4   €             5  

bijdragen levend geld  €      10.710   € 10.070   €    13.158  

door te zenden collecten  €      66.350   € 66.300   €    67.565  

totaal baten  €      81.060  €  79.574   €    84.788  

lasten       

lasten overige eigendommen en 
inventarissen  €           750   €    1.000   €      1.820  
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lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                -   €           -   €              -  

verplichtingen/bijdragen andere 
organen  €        1.250   €    1.100   €      1.103  

kosten beheer en administratie  €           150   €       150   €         149  

rentelasten/bankkosten  €             30   €         30   €           47  

diaconaal werk plaatselijk  €        3.962   €    3.708   €      3.434  

diaconaal werk 
regionaal/provinciaal/landelijk  €        1.700   €    1.700   €      1.600  

diaconaal werk wereldwijd  €      68.100   € 68.550   €    72.565  

totaal lasten  €      75.942   € 76.238   €    80.718  

Saldo baten - lasten  €        5.118   €    3.336   €      4.070  

        

incidentele baten      €  167.948  

incidentele lasten  €             90-  €      657-  €        777- 

Saldo incidentele baten - lasten  €             90-  €      657-  €  167.171  

        

toevoegingen aan fondsen en 
voorzieningen  €     3.250   €  2.200   €            -  

onttrekkingen aan fondsen en 
voorzieningen  €                -   €           -   €              -  

toevoegen / onttrekking 
bestemmingsfondsen  €                -   €           -   €  169.688  

Totaal saldo mutaties reserves en 
fondsen  €        3.250   €    2.200   €  169.688  

Resultaat  €        1.778   €       479   €      1.553  

 
Onderstaande begrote collecten en giften 2022 
 

NIET-OF DEELS DIACONAAL collecten giften 

Jeugdraad biddag 1.500   

GZB- voorjaarzendingscollecte 800   

GZB-Pinksterzendingscollecte(50%) 500   

IZB-Pinksterzendingscollecte (50%) 500   

VBW 1.000   

GZB Deelgenoten ( Fam Vogelaar) 700   

HGJB (landelijk)  700   

GZB-najaarszendingscollecte 800   

GZB Deelgenoten ( Fam Vogelaar) 600   

IZB-Kerstcollecte 700   

zondagsschool (2e kerstdag) 600   

kerstzangdienst     

1ekw evangelisatie commissie 2.200   

2ekw Com. Zending Wereld Diaconaat 2.200   

3ekw evangelisatie commissie  2.200   
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4ekw Com. Zending Wereld Diaconaat 2.500   

TOTAAL 17.500   

 
WERELDWIJD doorzendcollecten     

Diaconale. actie diaconale aard      

Umoja 2.0  ( 3x) 1.800   

Umoja Kerstmaaltijd 800   

    - collecte Werelddiaconaat feb     

Project 10 27 800   

ZOA 900   

Rommelmarkt collecte  1.000   

Rommelmarkt  17.000   

Red een Kind 800   

Shaare Zedek ( Israël zondag) 900   

Mercy Ships 900   

Lijdende kerk Open Doors 800   

    - project rampen   500 

    - project vluchtelingen   500 

    - medisch werk   500 

Scholenproject:     

    - januari 700   

    - september 700   

afscheid basis catechese  300   

 noodhulpcollectes 5.000   

Bestemde dankdagcollecte 5.000   

Merci Ships   250 

Jemima   250 

Woord en Daad   -groepsadoptie   250 

St. HOE    - project   250 

St. Kimon   250 

St. Dorcas    250 

internationaal Justice Mission ( Ned.)   250 

Avondmaalsinzameling Woord en Daad     

    - 1e kwartaal 300   

    - 2e kwartaal 350   

    - 3e kwartaal 300   

    - 4e kwartaal 400   

 38.750 3.250 

      

REGIONAAL/LANDELIJK   
St.de Hoop 800   

St. de Schuilplaats 700   

Philadelphia afdeling NW Utrecht 400   
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Bartimeus 400   

De Herberg  900   

Stg. De 2e Mijl 600   

Voedselbank De Ronde Venen 800   

Stg. Ontmoeting 500   

Stg. Chris / Stg. Voorkom 800   

Stg, Timon / SGJ 700   

Vereniging tot Heil des Volks 800   

VBOK 700   

Hospitium 700   

Stg. Gave 700   

Gevangenenzorg Nederland 600   

Ned. Patiëntenvereniging  (plaatselijk)   250 

Op weg met de ander   250 

PMT Pro Rege   250 

Leger des Heils   250 

Ned. Patiëntenvereniging (plaatselijk 
zaalhuur)   100 

HGJB landelijk   250 

storting in fonds alg. christelijke  
doeleinden   350 

TOTAAL REGIONAAL/LANDELIJK 10.100 1.700 

   
Diaconale collecten eredienst 10.710   

diaconaal werk plaatselijk/landelijk   
Regionaal OJW   100 

Com. vakantie weken gehand.(Hervormde 
Vrouwenvereniging)   250 

 0,00 350 

 

 
Begroten is vooruitzien. Begroten kan betekenen dat je de toekomst onder 
controle probeert te krijgen. Als er één ding is wat we de afgelopen 2 jaar 
geleerd hebben is dat we veel afhankelijker zijn dan we dachten. Laten we 
daar in het begin van het nieuwe jaar bij stil staan en dit overdenken. Dat 
de toekomst voor eenieder die gelooft niet onzeker is. Dat geloven we met 
Kerst. Dank voor u en jullie inzet van de afgelopen jaren. Met de hulp van 
Hem gaan we het nieuwe jaar in. Laat Zijn barmhartigheid en 
goedertierenheid ons tot een voorbeeld zijn om ons in te zetten voor onze 
naaste.                                                                   De diaconie: Koos Bos. 
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DE ECHTE PRIJS 
 
Het afgelopen jaar heb ik iedere keer een stukje geschreven over hoe u en 
jij ‘groener‘ kunt leven. Maar weet u nog waarom? Als christen hebben we 
een taak gekregen om goed voor de aarde te zorgen. In de huidige tijd zijn 
er allerlei kant en klare producten, producten in diverse verpakkingen en 
hebben we bovendien vaak weinig tijd; dit maakt het er niet makkelijker op 
om goed voor de aarde te zorgen. Bewustwording van hoe het anders kan 
is een eerste stap naar verbetering. Kent u de spotjes nog van vroeger van 
Postbus 51? ‘Een beter milieu begint bij jezelf’. Daar moet ik nog met 
regelmaat aan denken.  
  
Nu met de Corona lockdown kun je niet zomaar shoppen en wordt er meer 
besteld. In een artikel van Trouw las ik dat ruim 40% van de bestelde 
producten weer retour wordt gestuurd. En dat we hiermee één van de 
koplopers zijn in Europa. Dit is toch wel zorgwekkend. De bezorgers 
hebben het maar druk met het heen en weer brengen van onze 
bestellingen. Dit geeft natuurlijk ten eerste extra CO2 uitstoot, maar wist u 
dat veel van de retourneerde artikelen gewoon worden vernietigd? Het kost 
te veel geld en tijd om bijvoorbeeld kleding te reinigen en opnieuw te 
verpakken. Daar schrok ik wel van. Ikzelf bestel namelijk regelmatig kleding 
en producten online en als het niet past dan stuur ik het weer retour. Dit 
schudde mij weer wakker. Ook al maken we op andere vlakken stappen 
vooruit er blijven altijd andere dingen die we kunnen verbeteren. Wat meer 
tijd uittrekken om wat te kopen en koop lokaal. Zeker in deze tijd waarin we 
door Corona worden beperkt zijn er ook weer veel mogelijkheden. Zo kun 
je natuurlijk bestellen en het ophalen aan de deur. De winkeliers zetten 
graag een stapje extra, want ze kunnen de inkomsten goed gebruiken. En 
misschien een extra keer nadenken of je het eigenlijk wel nodig hebt…  
 
Bron: https://www.trouw.nl/economie/ja-retourneren-is-gratis-maar-die-trui-
die-toch-niet-paste-gaat-misschien-wel-de-verbrandingsoven-in~bcd678f4 
  
Jantine Meijers,CZWD 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.trouw.nl/economie/ja-retourneren-is-gratis-maar-die-trui-die-toch-niet-paste-gaat-misschien-wel-de-verbrandingsoven-in~bcd678f4/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.trouw.nl/economie/ja-retourneren-is-gratis-maar-die-trui-die-toch-niet-paste-gaat-misschien-wel-de-verbrandingsoven-in~bcd678f4/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
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APLHA NEDERLAND 
 
Zendingsbussen 1e kwartaal 2022 
 
De Alpha cursus is een kennismaking met het christelijk geloof in 10 
bijeenkomsten en een weekend. De cursus is al in de jaren ’70 ontstaan in 
de Holy Trinity Brompton kerk in Londen. In de jaren ’90 verspreidde de 
cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Op dit 
moment zijn er meer dan 55.000 Alpha-cursussen wereldwijd in maar liefst 
169 landen. Cursussen ontworpen voor de nodige doelgroepen, als de 
jeugd, volwassenen, studenten, gevangenen, vluchtelingen enz. En 
inmiddels ook, gedwongen door de coronamaatregelen, online, waaruit 
blijkt dat veel meer mensen bereikt kunnen worden. Zo is de crisis een 
kans geworden.  Ruim 25 miljoen mensen volgden een Alpha cursus. In 
Nederland is Alpha 20 jaar geleden geïntroduceerd door Alpha Nederland. 
In onze gemeente zijn we al zo’n 16 jaar geleden begonnen met Youth 
Alpha (nu heet het: Alpha Youth) cursus.  Enthousiast wordt elk jaar weer 
de 14 -15jarigen uit de diverse Rondeveense kerken uitgenodigd om 
hieraan deel te nemen. Eigenlijk al van het begin liep en loopt dat erg goed. 
Denk maar aan de laatstgehouden kerkdienst na het Alpha weekend, waar 
zo’n 40 jongeren aanwezig waren om het weekend over de Heilige Geest 
af te sluiten. Geweldig toch, om zo’n koppel jongeren bij elkaar te zien in 
een dienst om de Drieenige God samen te loven en te prijzen. 
Daarnaast wordt er ook al jarenlang een Alpha cursus georganiseerd voor 
volwassenen in de Roeping, maar ook in andere kerken in onze regio. 
Alpha is zichtbaar en open voor eenieder, die de kennismaking met het 
christelijk geloof wil verdiepen of vernieuwen. 
Voor deze cursussen maken we dankbaar gebruik om elkaar te ontmoeten, 
te bevragen en te ontdekken met de uiteindelijke bedoeling om de Heere 
Jezus te leren kennen en Hem te volgen. 
Alpha Nederland, een organisatie zonder winstoogmerk, heeft een droom:  
“ In 2036 hebben één miljoen mensen in Nederland het evangelie van 
Jezus Christus gehoord via Alpha.”  De stand vandaag staat op 300.000, 
dus nog een lange weg te gaan. 
Helpt u mee om hun droom waar te maken? Wij willen dat doen door de 
opbrengst van de zendingsbussen over het 1e kwartaal 2022 daarvoor te 
bestemmen. 
 
En dan even heel wat anders.  
In ons beleidsplan staat dat de zendingsbussen in het 1e kwartaal bestemd 
zullen worden voor het plaatselijk evangelisatiewerk. In de afgelopen jaren 
is een deel van de inkomsten gereserveerd voor behoud/ vervanging van 
de tent. Gebleken is, dat de kwaliteit van de tent nu en later voldoet aan 
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alle (veiligheids)normen en van totale vervanging geen sprake zal zijn. 
Gedeeltelijke vervanging/ reparaties kunnen prima voldaan worden uit de 
jaarlijkse inkomsten van verhuur van de tent. Geeft ons een goede reden 
om wat in te teren op de getroffen voorzieningen. 
 

Namens de evangelisatiecommissie, Siem Kranenburg 
 

KOM KOFFIE 
 
 
Kom Koffie 
Elke dinsdagmorgen staat bij de ingang van de parkeerplaats een 
uitnodigend bord voor “Kom Koffie”. Daar mag eenieder aanschuiven voor 
een praatje, voor een kom koffie of thee met iets lekkers. Daar wordt zeker 
de laatste maanden flink gebruik van gemaakt, maar er kunnen er nog 
meer bij. Dus mocht u eens willen komen kijken, doe het! Het is echt een 
gezellig samenzijn, zo van 10.00 – 12.00 uur. Uw gastvrouwen Marjan en 
Thera staan u op te wachten. En …. vaak op de laatste dinsdag van de 
maand verzorgen zij ook nog een eenvoudige lunch.  
Van harte uitgenodigd. 
 

Siem Kranenburg 

 
 
 

PSALM 23 
  
 
Wat kunnen we vreselijk in de knoop zitten, wat kan het leven tegen zitten. 
Daar worstelen veel volwassenen mee, maar vlak de jeugd niet uit. Als je 
jong bent wil dat niet automatisch zeggen dat je een onbezorgd en vrolijk 
leventje hebt, in tegendeel zelfs. Door gezinssituaties of andere invloeden 
raken kinderen al vroeg beschadigd en kan het flink ontsporen. Geen liefde 
gehad, verslaafd geraakt, verder en verder de duisternis in gezogen. Maar 
soms komen ze er weer uit, midden in de ellende zelfs. Dankzij mensen die 
wel liefde tonen en die niet weg schrikken als het een keer misgaat. En die 
door God zijn gezonden om dit jonge leven terug te halen. Dan komen er 
soms weer tekenen van leven, van dankbaarheid, van geloof. Via 
gevangenenwerk kregen we deze “hertaalde” Psalm van een jong meisje. 
Als je de woorden leest en er wat op kauwt, zie je een glimp van wat ze 
heeft doorstaan en dat ze er nog lang niet helemaal uit is. Geweldig dat 
God ook hele jonge mensen zo kan raken. Want ze heeft zichzelf leren 
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kennen maar heeft tegelijkertijd het volle vertrouwen in een goede 
uitkomst. En ik ben een beetje jaloers, want wilde dat ik daar wat meer van 
had. 
 
Psalm 23, door een meisje van 13. 
 

De Heer is mijn herder. 
Hij geeft me geluk want ik heb een lieve familie 
Maar geen vader en mijn moeder is in de war 

Hij geeft me mensen om mee te praten en te bidden 
Hij helpt me om te luisteren als ik boos word 

Soms ben ik heel bang maar ik weet dat God bij mij is 
U beschermt me tegen het kwaad binnen in mij 

En het kwaad van andere mensen 
Op een dag zal ik Jezus zien, met Hem praten en Hem een knuffel geven 

Dan trek ik me niks meer aan van wat de mensen over mij zeggen 
Elke dag is God bij mij en op een dag kom ik thuis bij God 

 
                                                   
 Bijdrage van André Visser 
 
 

GERONIMO 

 

Een uitspraak en een les…(van Geronimo). 
 
Waarom een les, waarom een uitspraak en waarom (Geronimo)? 
 
Geronimo, u of jij hebt vast wel eens iets over hem gehoord.  Het 
laatste roemruchte opperhoofd, of beter gezegd, de ongekroonde 
leider, van een indianenstam in Amerika. Geronimo die na een 
lange tijd en een lange strijd zich uiteindelijk heeft overgegeven aan 
het leger. Veel meer valt er over hem te zeggen. Een karaktertrek 
die eruit springt is, dat hij een man van zijn woord is, of beter 
gezegd was. 
 
De uitspraak: Het Christendom is een betere godsdienst dan die van 
de Indianen. 
 
De les: Laten wij de eenheid onder elkaar bewaren en stoppen met 
ruziën… We zijn nog maar met weinigen overgebleven. 
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“Laten we stoppen met ruziën en zoeken naar eenheid… We zijn 
nog maar met weinigen overgebleven”.  Deze zin (of les)is 
uitgesproken door Geronimo, in de deportatie trein. De trein die de 
indianen na gevangenneming, naar hun reservaat bracht.  Al 
reizend werd er ruzie gemaakt door de leden van verschillende 
stammen. Ruzie over niet belangrijke zaken…       Ik vraag me af 
zou dit ook voor ons als christenen gelden? Is dit een les voor ons? 
“We zijn nog maar met weinigen overgebleven”… Laten we naar 
eenheid zoeken en verlangen! 
  
“Het Christendom is een betere godsdienst dan die van de 
indianen”.  Deze zin, lees uitspraak, gedaan door Geronimo in het 
reservaat waar hij tot z’n dood verbleef. Hij, en vele indianen met 
hem, zijn dus in aanraking gekomen met het Christelijk geloof. (is dit 
de winst van de kolonisatie?).  Het blijft echter een uitspraak. Hoe 
waar de regel ook is.  We missen de toe-eigening van dit christelijke 
geloof in deze uitspraak.  (We hebben natuurlijk niet in het hart van 
Geronimo kunnen kijken toen hij stierf). 
 
Hoe zit het met u, met jou en met mij? Het Christendom is de beste 
godsdienst, niet omdat we het beredeneren, maar omdat we het ons 
toe mogen eigenen. Als het geloof toegeëigend wordt, dan gaat de 
uitspraak over in een les. Dan gaat de les over in een stukje 
Evangelie. 
 
Waarom (Geronimo)? Het gaat niet om Geronimo. Dat heeft hij 
overigens zelf ook niet gesuggereerd of gewild. We hebben slechts 
twee uitspraken van hem ontleed.  Het gaat om u, om jou en mij. 
Het gaat om de toe-eigening van het geloof.  Waarom…(vul je naam 
maar in). De haakjes () kunnen weg.  Het gaat om Jezus die uw en 
jouw Zaligmaker wil zijn.  
 
Dirk Drost. 
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RONDZENDBRIEF SANDRA 

 
Beste familie, Vrienden en kennissen, 
Het is alweer het einde van het jaar. Wat gaat de tijd toch hard! Meestal 
aan het eind van het jaar kijk je terug op het afgelopen jaar. Dat heb ik ook 
eens gedaan.  
Wat een zegeningen allemaal!! Het gaat goed met Kerub, het gaat goed 
met de kinderen. Het is en blijft een leuke groep kinderen bij elkaar, ook al 
hebben we dit jaar 2 nieuwe kinderen, kleintjes, erbij gekregen, en zijn de 
twee oudste de deur uit. En wat een hulp hebben we gekregen. 
Er staat zo’n groot team achter ons, wij zijn alleen maar de handen die dit 
mooie werk mogen uitvoeren!  
Er waren ook minder mooie momenten, maar die mochten meestal met wat 
geduld, overbrugd worden. Dat zie je vooral als het opgelost is en je terug 
mag kijken. Dus uiteindelijk ook voor die leermomenten kan ik dankbaar 
zijn. Er zijn momenten geweest, en misschien nu nog steeds weleens, dat 
de rek er een beetje uit is. Misschien omdat het soms net lijkt alsof je met 
volle vaart door een trechter moet, maar toch komen we er meestal wel 
weer heelhuids doorheen. December is zo’n maand, waar je soms net het 
idee hebt dat de gebeurtenissen jouw leiden, in plaats van jij de 
gebeurtenissen. Voor de kinderen is het altijd weer een spannende tijd, 
sinterklaas, kerst, laatste schooldagen enz. Dus hebben ze extra aandacht 
nodig deze maand.  
De maand december is meestal de maand dat de mensen meer bereid zijn 
om wat voor de kinderen te doen. Een hele middag naar de stad 
bijvoorbeeld, dat helemaal voor ons geregeld wordt, de kinderen worden er 
vermaakt en ze zullen allemaal verwend worden met cadeaus. Hier moeten 
wij dus als management, vervoer voor regelen, voor allemaal feestkleding 
klaarleggen, met de school praten, omdat we de oudste een uurtje eerder 
van school willen halen enz. Dan heb je de mooie gebaren van cadeaus 
willen geven rond deze tijd. Een zak chocolade, zoetigheid en chips. De 
schoenendozen van scholen. Sommige willen ze persoonlijk aan ze geven, 
andere willen gewoon geven. We mogen er dus zelf mee doen wat we 
willen.  
Ook is er een groep mensen die zich echt helemaal inzetten voor Kerub 
door hout te hakken, koekjes te bakken en lekkernij, als middageten, klaar 
te maken. Daarnaast ’zwemmen’ de kinderen in aandacht, helemaal voor 
hen alleen. Deze groep is nu al enkele jaren actief aanwezig in ons tehuis 
dus de kinderen kennen ze goed!  
Dan zijn er mensen die verschillende hebbedingetjes hebben geknutseld. 
Mooie vazen, sleutelhangers, schilderijtjes, kaarsjes enz. enz. Of we die 
willen verkopen, zodat we met kerst een extra centje hebben.  
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Dus zoals jullie zien staan we er niet alleen voor en komt de hulp hier ook 
echt van start rond de feestdagen. Dit zijn natuurlijk de meeste heel mooie 
gebaren, maar kunnen we echt niet zonder de hulp van jullie allemaal!  
We zijn en blijven afhankelijk van jullie giften. Het leuke is dat het nu veel 
overzichtelijker is geworden nu Stichting Roki de financiën een beetje in de 
publicatie brengt zoals een kamp, studiebegeleiding, vlees voor een jaar, 
fruit voor een jaar enz. enz. Hierdoor wordt ons gat in de jaarlijkse 
begroting gedicht! Wij merken dat het leven hier in Roemenië het laatste 
jaar echt duurder is geworden, net als bij jullie in Nederland. Nogmaals, we 
mogen niet klagen, maar we moeten wel aan de toekomst denken! Want 
we hebben een behoorlijke verantwoordelijkheid voor deze prachtige 
kinderen. We willen ze een opstapje geven, zodat ze iets mogen bereiken 
in hun leven, dat ze mogen voelen en horen dat ze er mogen zijn! 
Afgelopen maand hebben we Zsoltika mogen ophalen. Hij wilde al zo lang 
bij ons komen, omdat hij allemaal mooie verhalen hoorde van zijn broers 
en zussen die al bij ons wonen. Helaas voor hem moest hij wachten totdat 
hij 3 jaar was. Maar, omdat zijn moeder hem af en toe naar school bracht, 
wilde ik proberen om aan de zijlijn mee te kijken of het thuis goed zou 
gaan. Helaas ging hij de laatste maand niet meer naar school en zag hij er 
meestal niet schoon en gezond uit, maar toen de boel thuis tussen papa en 
mama uiteindelijk escaleerde, hebben we hem toch naar Kerub gehaald. 
De verhalen over hem waren niet mals. Als we die verhalen mochten 
geloven beet hij, vloekte hij, luisterde nooit, gooide met eten, huilde de hele 
dag en rende weg als het even niet naar zijn zin ging. En dat op 3-jarige 
leeftijd?! Nu is hij bij ons. Blijkt het dus een heel rustig, lief en gebalanceerd 
manneke te zijn. Hij geniet van alles om hem heen, heeft wel de steun van 
zijn broers en zussen nodig, maar, zoals een echte kleuter dat hoort te 
doen, wil hij alles zelf doen. Nu zien wij vaak dat de grotere zussen echt 
alles voor hem doen, terwijl hij het ABSOLUUT zelf wil doen, en dan kan je 
even zijn oude reactie zien: hij bijt flink van zich af! Door hem rustig uit te 
leggen dat hij het ook gewoon kan zeggen, wordt het al veel minder. En 
natuurlijk elke keer maar weer de meiden bij hem vandaan halen, zodat hij 
het gewoon ook zelf kan doen. Al met al een heerlijk ventje om erbij te 
hebben. Zo hebben we dus op dit moment 2 mannekes van 3 jaar bij 
Kerub. Ze hebben wel iets van haantjes gedrag in zich, maar echt nog zo 
heerlijk eerlijk: wie het eerst zijn bord leeg heeft, het eerste uitgekleed is, 
als eerste zijn sokken aanheeft....enz. Met een beetje sturing is dat 
eigenlijk ook wel erg bruikbaar, want zo zijn we in no time klaar om met de 
bus naar de kleuterschool te gaan.  
Nu we bijna het nieuwe jaar in mogen gaan, denk ik aan wat ik zou wensen 
voor het volgende jaar. Tja eigenlijk weinig meer dan dat het komende jaar 
zo gezegend mag zijn als het afgelopen jaar. Wel zou ik er echt ontzettend 
graag een vrijwilliger/ster bij willen hebben. Dit geeft zoveel rust en extra 
aandacht voor de kinderen. Altijd een persoon hebben waar je op kunt 
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rekenen. Maar deze wens heeft echt twee kanten, want als 
vrijwilliger/ster  krijg je veel meer terug dan dat je geeft! Dit weet ik uit 
ervaring. Deze kinderen geven mij zoveel liefde, aandacht, wijze lessen, 
dat ik elke keer weer rijker bij Kerub vandaan rij! Dit zou ik echt heel graag 
willen delen met anderen! 
Ik wens iedereen mooie, herinneringsrijke feestdagen. Dat jullie die mogen 
doorbrengen met hen die jullie dierbaar zijn! Wij zullen dat zeker doen, al 
zal het feest met de kinderen van Kerub ietsje eerder zijn, maar dat mag de 
pret voor hen niet drukken! Daarna zullen de kinderen voor 12 dagen naar 
huis gaan. De één zal de dagen aftellen, de ander kijkt er ontzettend naar 
uit om thuis te zijn. Willen jullie hen niet vergeten in gebed, zodat we de 
kinderen in het nieuwe jaar weer gezond en wel in onze armen mogen 
sluiten? 
Vriendelijke groet,  
Tamás, Gyurika, Barbi, Noémi, Krisztina, Lórika, Katika, Beáta, Tomika en 
Zsoltika. 

Attila, Sandra, Anna, Róbert en Júlia. 
 

 
 

ONELINERS     

 

Thema :  doop 

 
De doop is de altijd geopende deur van Gods genadeverbond.  
(M. Luther) 
 
Met de doop heeft God Zijn naam over ons uitgeroepen!  (G.C. 
de Kruif) 
 
De doop is de bezegeling van een reeds bestaande 
werkelijkheid; we worden dan ook niet zalig door de doop zelf, 
maar door de belofte die in en door de doop betekend en 
verzegeld wordt.  (M. Calvijn) 
 
In de doop wordt de hoogste barmhartigheid van God ons 
toegezegd. (H.F. Kohlbrugge) 
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Door de doop nodigt God ons uit tot een vriendschapsrelatie.  
(H.G. de Graaff) 
 
U bent maar eens gedoopt; u blijft altijd een gedoopte (J.G. 
Woelderink) 
 
Een kind dat de doop ontvangt wordt door God verheven tot 
een veel hogere staat dan een aardse koning.  (W. à Brakel) 
 
In de doop is u het recht verzegeld om alles aan te nemen wat u 
in het Evangelie wordt verkondigd. (R. Erskine) 
 
De doop bezegelt de daadwerkelijke rechtvaardiging van de 
goddeloze; we worden ondergedompeld in de dood en 
opstanding van Jezus Christus. (F.G. Immink) 
 
De doop is de liefdevolle relatie, die God met ons aangaat, ver 
voordat wij naar die relatie verlangen. (W. Verboom) 
 

Nico Strubbe 
 

   Diaken Lourenço  
 

    
Het was in februari 2016. We waren op vakantie in de Algarve, 
Portugal en genoten van de winterzon. Op een morgen gingen we 
onder leiding van onze gids naar een het dorpje Almancil iets buiten 
de kust. Na zo’n 40 minuutjes lopen kwamen we in het dorp en 
direct zagen we op een heuvel het mooie kerkje staan, het doel van 
onze tocht. Een prachtig kerkje, met een bijzonder mooi interieur. 
Alle wanden en plafonds en koepels zijn “bekleed” met kleine 
beschilderde blauwe tegels (azulejos) die het verhaal vertellen van 
diaken Lourenço. 
Het kerkje heet dan ook Igreja de Sâo Lourenço.  (zoals in 
Rotterdam de St. Laurenskerk) 
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In dit kerkje, met het prachtige interieur als leidraad, vertelde onze 
gids, ds. Bert Prinsen, ons op boeiende wijze, het bijzondere verhaal 
over het (korte) leven van deze Lourenço.  
Lourenço leefde van 225 tot 258. Hij was geboren in Spanje en werd 
diaken in de kerk in Rome, onder paus Sixtus de tweede. 
En hoewel hij nog erg jong was, werd hij aartsdiaken, een hoge 
vertrouwenspositie en rechterhand van de paus. Hij was 
verantwoordelijk voor de schatten en rijkdommen van de kerk en 
voor de ondersteuning van de armen in Rome door uitdeling van 
voedsel, dekens, kleding etc.  
In het jaar 258 werd paus Sixtus ll vermoord, tijdens de 
christenvervolgingen onder keizer Valerianus. En van Lourenço 
werd geëist dat hij alle schatten en geld van de kerk aan de keizer 
zou overhandigen. De aartsdiaken vroeg toen drie dagen tijd om 
alles bij elkaar te kunnen verzamelen. Maar in werkelijkheid werkte 
hij er hard aan om alle eigendommen en schatten te verdelen onder 
alle armen van Rome! 
Aan het hoofd van een delegatie presenteerde hij zich op de derde 
dag aan de keizer. 
En toen hem werd bevolen om de schatten van de kerk te 
overhandigen, toen presenteerde hij zijn delegatie: de armen, de 
kreupelen, de zwervers en de blinden en zei tegen de keizer: 
“Deze zijn de schatten van de kerk”. 
Deze daad van Lourenço leidde direct tot zijn marteldood op 10 
augustus 258. 
Toen ik dit verhaal over deze diaken hoorde, moest ik denken aan 
ds. Joel in Mathare, Kenia. 
En enkele weken later schreef ik hem dit verhaal over Lourenço en 
ook dat ik bij het horen daarvan aan hem moest denken. Ik schreef 
daar het volgende bij: 
 
“Iedere dag ben jij in de sloppenwijken van Mathare Valley, 
beschikbaar voor al die arme mensen. Je loopt door de sloppen, je 
spreekt met de mensen, je luistert naar hen en je bemoedigt hen 
met het Evangelie en met wijze en vriendelijke woorden. 
Ondanks mogelijkheden om voorganger te worden in andere, veel 
grotere kerken, besloot jij om te blijven bij de mensen in Mathare.  
De plaats waar God je geroepen heeft, dat is de plaats waar je wilt 
zijn en wilt blijven en dat al meer dan 30 jaar.  
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In onze kerken hebben we geen heiligen en aanbidden we geen 
mensen, maar alleen onze God. Niettemin, beste Joel, ben jij voor 
mij de (Sâo) Lourenço van de 21e eeuw! 
Je bent dominee en pastor, maar wanneer je loopt tussen je 
mensen dan ben je ook een diaken.  Een diaken in de voetstappen 
van de grootste diaken, onze Heer Jezus, Die niet kwam om 
gediend te worden, maar om te dienen!  Hetgeen Hij heeft gedaan 
tot het einde, totdat Hij Zijn leven gaf aan het kruis voor allen, die 
zich zonder Hem verloren wisten en weten”. 
 
De volgende dag kreeg ik van Magdaline een bedankje voor het 
mooie verhaal. 
Van ds. Joel kreeg ik geen reactie. Ik denk vanwege zijn 
bescheidenheid. 
Misschien vond hij de vergelijking te groot.  
Nico Strubbe             
 

 

 

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER 

 

Opbrengst collecten:  

September  € 2.084,40  

Oktober  € 1.989,50 

November  € 2.485,40 

 

Giften: 

1 oktober: € 100,00 

18 oktober € 25,00 via de Diaconie 

22 oktober € 42,50 uit dankbaarheid 

24 november € 150,00 

 

Opbrengst oud papier in de container: 

Augustus: 2.180 kilo oud papier = € 109,00 

Oktober: 5.420 kilo oud papier = € 271,00 

 

 



28 

 

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers: 

Augustus: 9.160 kilo oud papier = € 458,00 

September: 9.100 kilo oud papier = € 455,00  

Oktober: 9.300 kilo oud papier = € 465,00 

 

AGENDA 2021 
 
Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten): 
 
 
Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de 
website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 
‘Ons Kerkblad’. 
 
16 januari  Bevestiging ambtsdragers 
30 januari  Scholendienst 
9 maart   Biddag voor gewas en arbeid 
13 maart  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
20 maart  Bediening Heilig Avondmaal 
15 april   Goede Vrijdag 
17 april   Eerste Paasdag 
18 april   Tweede Paasdag en afscheid basiscatechese 
26 mei   Hemelvaartsdag 
5 juni   Eerste Pinksterdag 
6 juni   Tweede Pinksterdag 
12 juni   Voorbereiding Heilig Avondmaal 
19 juni   Bediening Heilig Avondmaal 
17 juli   VBW zondag  
28 augustus  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
4 september  Bediening Heilig Avondmaal 
2 november  Dankdag voor gewas en arbeid 
12 november  Youth Alpha zondag 
27 november  Laatste zondag kerkelijk jaar. 
   Voorbereiding Heilig Avondmaal 
4 december  Bediening Heilig Avondmaal 
25 december  Eerste Kerstdag 
26 december  Tweede Kerstdag 
31 december  Oudjaarsdag 
 
 

CONTACTGEGEVENS 
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 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. Koos Bos, Tel. 0297 – 27 42 65, Email: koosb6394@gmail.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.  

Email: administratie@hervormdwilnis.nl 

 Kopij voor “Ons Kerkblad”:  

Mevr. Edith Stam, tel. 0297 - 28 74 95,  

Email: edithstam@ziggo.nl 

 Beheerder begraafplaats:  

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

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com,. 

 Administratie begraafplaats: 

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

Email: Administratie@hervormdwilnis.nl 

 Koster: 

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

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com 

 

 

 Beheer gebouw “De Roeping”: 

mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
mailto:koosb6394@gmail.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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Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 – 40 85 86 of 

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. U kunt collectebonnen bestellen bij: Anja Kranenburg, 

tel. 0297 – 28 57 74, Email: administratie@hervormdwilnis.nl 

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. Graag vermelden voor welke 

collecte of doel uw gift bestemd is. 

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

 

 Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het 

evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW 

mailto:Versteegh.house@hetnet.nl
http://www.hervormdwilnis.nl/
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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 (tot 16 januari) 

 
tel. 06 – 53 38 44 09 

 Evert Hulsman (bezoekbroeder) 
 Tonnie Meijers (wijkdiaken) 
 Corine van der Schaft 

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) 
 Koos Bos (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) 
 Arie van Zutphen (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. 
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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. 
 
Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat 
ook. Stuurt u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de 
website vinden. 
 

TENSLOTTE 

 

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 

14 2022) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: 

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

 

 

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 officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve 
Vinkeveen. 

mailto:Gert@veruszakelijkadvies.nl
mailto:Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl
mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
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Uiterste inleverdatum kopij 

volgende “Solitudo”: 

 

donderdag 24 maart 2022 

 
Wilnis, 24 december 2021/AK 


