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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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 OOK DE SCHEPPING SPREEKT 

 
Psalm 19: 2: De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk 
van Zijn handen. 
In de vakantietijd kan Psalm 19 zo maar in je opkomen. De woorden van 
de berijming van vers 1 kunnen zomaar in je opkomen: ‘Het ruime 
hemelrond vertelt, met blijden mond, Gods eer en heerlijkheid; De heldre 
lucht en ’t zwerk verkondigen Zijn werk en prijzen Zijn beleid.’ Deze 
prachtige Psalm raakt je als je ergens hoog in de bergen zit, wandelt over 
de heuvels, vaart op een meer en geniet van Gods prachtige schepping. 
Maar deze woorden gelden ook als je thuis zit en de geraniums voor het 
raam ziet bloeien, de planten en kruiden op het balkon of in de tuin groeien. 
Als de zon opkomt en de morgen wakker maakt. Wie weet dan niet dat dit 
alles door de hand van de Heere gebeurt? 
David ziet dit gebeuren. Hij let op de schepping en wordt door de Heilige 
Geest geïnspireerd om er een Psalm van te dichten. Het is een prachtig 
gedicht. De hemel vertelt Gods eer. David ziet Gods hand in de schepping 
en ziet dat God de schepping onderhoudt. Iedereen mag zien wat God 
heeft gemaakt en moet er op attent worden gemaakt. Niet met spreken of 
met woorden. Zelfs geen stem wordt gehoord. God geeft een eigen taal in 
de schepping. Gods handen zijn aan het werk. Ze blijven aan het werk tot 
de voleinding van de wereld.  
De zon en de maan spreken overdag en in de nacht. De zon wordt 
vergeleken met een bruidegom die stralend tevoorschijn komt. Blij en 
gelukkig komt hij zijn slaapkamer uit. De hele aarde wordt omgeven zodat 
iedereen het mag horen dat God de eer toekomt. Het bericht gaat over de 
gehele aarde. Niets is er verborgen voor de gloed van de zon. De 
schepping vertelt Gods eer aan iedereen. Niemand kan zich onttrekken 
aan deze boodschap.  
David verwondert zich over de schoonheid van de schepping. Over de 
schoonheid van de zon, de maan, de sterren in het gewelf. Hebben wij er 
oog voor? We hebben een speciale bril nodig om dit te zien. Daarnaast een 
opmerkzaam gehoor. De schoonheid van de schepping gaan we zien door 
een levend geloof. De mooie ondergaande zon leren we dan te zien als 
verkondiger van Gods werk. De sterrenhemel in de nacht laat Gods 
grootsheid zien.  
In de vreze des Heeren krijgen we wijsheid en reinheid om het betrouwbare 
getuigenis van de Heere te horen. Hij geeft naast de prachtige schepping 
ook Zijn Wet die glans verspreidt. Nog mooiere glans, zo zingen we in 
Psalm 19:4: ‘Des HEEREN wet nochtans verspreidt volmaakter glans, 
dewijl zij 't hart bekeert. 't Is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en 
slechten wijsheid leert.’ Door Zijn Woord komen we nog meer te weten van 
God. In Zijn Woord leren we de Heere Jezus kennen als onze Redder en 
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Zaligmaker. In de wet hebben we een leefregel uit dankbaarheid voor de 
Heere.  
We roepen elkaar op om met gelovige ogen te kijken naar de schepping. 
Ons inzetten om de grootsheid van God te bevorderen door zorgvuldig met 
Zijn schepping om te gaan. Dan blijft ook de schepping mooier spreken. 
Maar laten we in de vreze des Heeren drinken uit de fontein van het heil 
dat nooit vergaat. De erediensten in de vakantieperiode bijwonen. In Wilnis 
of in de buurt van ons vakantieadres lokale kerken bezoeken. Gods Woord 
onderzoeken en Gods eer zingen in het Nederlands of andere talen. Dat 
onze levens getuigenissen in Zijn schepping zijn en Gods naam wordt 
groot gemaakt. 

M. van de Ruitenbeek vdm 

 
Nascholing predikant 
In het kader van de permanente educatie van predikanten ben ik gestart 
met de opleiding tot interimpredikant. Deze wordt georganiseerd door de 
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in samenwerking met de 
Protestantse kerk. Deze studie tot interimpredikant houdt in dat we worden 
opgeleid om geloofsgemeenschappen/gemeentes gedurende een korte tijd 
te begeleiden. Eén van de kenmerken van deze opleiding is om te leren 
grote veranderingen in een gemeente te begeleiden. Heel vaak is het 
begeleiden van een verandering tijdelijk. We leren in deze cursus om 
effectief te functioneren in gemeentes in verandering en bij te dragen aan 
de opbouw van de gemeente in verschillende fases van opbouw. Naast 
theorie zijn er verschillende mogelijkheden om te oefenen in 
procesbegeleiding, het verantwoorden van keuzes die worden gemaakt en 
het verwoorden van de theologische keuzes die een verandering ingeven. 
De opleiding is gestart in januari van dit jaar en duurt tot december 2023. In 
deze periode worden we geschoold in de positie van de predikant in een 
veranderende omgeving, het analyseren van complexe groepsprocessen, 
het geven van richting in onzekere en ingewikkelde situaties. Daarnaast is 
er ruimte voor het ontwikkelen van een theologische visie op het werk als 
interimpredikant. We worden ook geschoold in het bemiddelen tussen 
groepen met verschillende belangen, visies en/of persoonlijkheden. De 
laatste module is gericht op het toerusten van gemeenten, om na een 
verandering, transparant en zorgvuldig met elkaar blijven communiceren. 
Ik ben deze studie gestart in gehoorzaamheid aan een roepstem van de 
Heere om hiermee te beginnen. Op Zijn tijd zal Hij ons wel duidelijk maken 
waarom deze opleiding gestart moest worden en op welke manier dit kan 
worden ingezet in Zijn kerk.  

 
M. van de Ruitenbeek vdm 
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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. 
 
10 juli 2022, Bediening Heilige Doop 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Dr. W.Th. Moehn uit Hilversum 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
17 juli 2022, VBW-zondag 
14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en Vakantie Bijbel Week 
 
24 juli 2022 
10.00 uur: Proponent A.N. Kleijn uit Nieuw-Lekkerland 
18.30 uur: Ds. G.M. van Meijeren uit Zeist 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
31 juli 2022 
10.00 uur: Proponent M. Bos uit Lunteren 
18.30 uur: Ds. H.G. van der Ziel uit Waarder 
Collecten: Kerkbeheer en GZB deelgenoten 
 
7 augustus 2022 
10.00 uur: Ds. M.J. Tekelenburg uit Monster 
18.30 uur: Ds. P. Nobel uit Garderen 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
14 augustus 2022 
10.00 uur: Ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord 
18.30 uur: Ds. M.F. van Binnendijk uit Stadskanaal 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
21 augustus 2022 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. E.K. Foppen uit Den Haag 
Collecten: Kerkbeheer en Umoja 2.0 
 
28 augustus 2022, Voorbereiding Heilig Avondmaal 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. J.A. de Koeijer uit Ermelo 
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Collecten: Kerkbeheer en Timon SGJ 
 
4 september 2022, Bediening Heilig Avondmaal 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en Vereniging tot Heil des Volks 
 
11 september 2022 
10.00 uur: Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee 
18.30 uur: Ds. J. Domburg uit Aalst 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
18 september 2022, Opening winterwerk 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en HGJB 
 
25 september 2022, Scholendienst 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. J.P. Ouwehand uit Ilpendam-Watergang 
Collecten: Kerkbeheer en Scholenproject 
 
2 oktober 2022 
10.00 uur: Ds. T.J.L. Bos uit Den Haag 
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
Collecten: Kerkbeheer en Shaare Zedek 
 
9 oktober 2022 
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek 
18.30 uur: Ds. H. Klink uit Hoornaar 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
In gebouw “De Roeping” is kinderoppas aanwezig. 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
In het tweede kwartaal heeft de kerkenraad meerdere keren vergaderd. 
Onderstaand een verkort verslag van elke vergadering 
 
De eerste kerkenraadsvergadering werd gehouden op 5 april. 
Deze vergadering stonden we eerst stil bij de vraag welk Godsbeeld we 
hebben en welke invloed dat heeft op ons geloof en het uiten daarvan. 
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 Omdat we lange tijd niet regelmatig voltallig bijeen konden komen 
bestaat het risico dat we ons minder gehoord voelen onderling. Bovendien 
zijn er ook nieuwe broeders aangetreden. Besloten wordt om een soort 
“heidag” te beleggen en daarop onze onderlinge communicatie te 
bespreken. Ook werken aan eenheid heeft onderhoud nodig. 
 We staan stil bij namen van gemeenteleden die we nog in de 
erediensten missen nadat de kerkgang weer onbeperkt mogelijk is. Van 
sommigen is de reden bekend. Anderen worden benaderd om aan te 
geven dat we ze missen. 
 Verheugend dat een aantal jonge mensen belijdenis van hun 
geloof willen afleggen. Dit zal op D.V. 22 mei plaatsvinden. 
 We staan stil bij de vraag of en welke rol er vanuit de kerkenraad is 
t.a.v. vluchtelingen uit Oekraine. We staan welwillend tegenover concrete 
hulpvragen. Wel is van belang dat er dan ook sprake is van perspectief 
bieden en niet alleen een kamer met bed. In de afgelopen tijd hebben we in 
de diensten gasten verwelkomd in woord en gebaar. 
 
Op 29 april was er een extra kerkenraadsvergadering. 
Dit was ingegeven door het feit dat tijdens de moderamenvergadering van 
19 april uitvoerig is stilgestaan bij prediking en pastoraat in onze gemeente. 
Aan de hand van het verslag hiervan werd in deze vergadering gesproken 
over hoe we dit zelf ervaren als individueel kerkenraadslid maar ook welke 
geluiden we uit de gemeente tegenkomen.  

De situatie tijdens de coronaperiode heeft ook geleid tot minder 
onderling (geestelijk) gesprek omdat veel andere dingen geregeld moesten 
worden. Dan moet je ervoor waken dat je elkaar kwijt raakt op zulke 
kernpunten als prediking en pastoraat. Om te voorkomen dat bespreking 
met predikant zou kunnen leiden tot het ervaren als een “aanval” was er de 
behoefte om na te gaan wat ons bindt aan elkaar en welke mogelijke 
“kritiekpunten” aan de orde zouden moeten komen in bespreking met de 
dominee. 
 
Op 17 mei was er opnieuw een kerkenraadsvergadering 
Een vervolg op de vorige vergadering.   
Uitgangspunt is dat we elkaar in liefde omringen, zijnde aan elkaar 
gegeven, maar dat die band ook moet kunnen verdragen dat er soms 
dingen moeten worden gezegd die we liever achterwege hadden gelaten. 
Met het oog op Christus en de gemeente.  

Dominee heeft in de achterliggende periode duidelijk stappen gezet 
als het gaat om preken, los van papier, om een vrijere houding op de 
kansel en gebruik van een andere intonatie. We waarderen zijn grote inzet 
en streven om het zo goed mogelijk te doen. Daarbij kun je het nooit 
iedereen naar de zin maken. 
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Als er dan toch kritiek is, dan moet het inhoudelijk van aard zijn. 
Daarvoor krijgt iedereen de gelegenheid en kijken we elkaar in het hart. Het 
is niet dienstbaar om hier te noteren wie wat gezegd heeft. Maar de intentie 
om elkaar op te bouwen werd geproefd. Hieraan zal nog een vervolg 
worden gegeven. 
 
Op zaterdag 11 juni geen vergadering maar een “heidag” 
We openden in de kerk, vroeg in de morgen, om samen met de Heere te 
beginnen. Daarna vertrokken we naar elders waar een externe kracht ons 
aan de hand nam om jezelf en de ander beter te leren kennen.  
Allereerst met de vraag wat we van deze dag verwachten.  
Vervolgens stilstaan bij door welke “bril” we naar de wereld (en de ander) 
kijken. Dat kan op verschillende manieren omdat iedereen anders in elkaar 
steekt. Ben je een rationeel denkend mens of een gevoelsmens? Waarom 
denkt de ander zo en hoe kunnen we daarin met elkaar rekening houden. 
Heeft dat gevolgen voor hoe we elkaar benaderen (persoonlijkheidstypes) 
en waarin herkennen we elkaar het meest/minst?  
Iedereen heeft psychologische behoeften. Waar krijg ik energie van en 
waardoor verlies ik energie? 
We kregen handvatten aangereikt om te herkennen waarom de ander zo 
reageert en om elkaars sterke punten tot zijn recht te laten komen. Als we 
dat helder hebben kijken we anders naar elkaar en communiceren we 
anders. Gebruiken we de uniek van God gegeven talenten tot Zijn eer. 
 
We leven na Pinksteren en de Heilige Geest wil in ons werken en ons 
vervullen. Een periode van re-creatie vangt aan. Laat het ook een tijd zijn 
van bezinning op de dingen die ertoe doen. Re-creatie/vakantie is dan ook 
een vorm van herschepping, opnieuw beginnen. Daar mogen we iedere 
morgen van elke nieuwe dag weer om vragen. “Neem mijn leven, laat het, 
Heer, toegewijd zijn aan Uw eer”. 

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. 
 

mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
mailto:idavankreuningen@ziggo.nl
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DE DIACONIE  
           

Hieronder vindt u de verantwoording van de ontvangen gelden van de 
afgelopen maanden. Het overzicht betreft de maanden maart 2022 tot en 
met mei 2022. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote 
bedragen. De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank 
ontvangen zijn.  

 

collecte      

datum  werkelijk  begroot 

6-2-2022 Project 10 27 wereld diaconaat 39     

20-2-2022 Stg. Schuilplaats 304     

27-2-2022 Philadelphia  / Bartimeus 277     

9-3-2022 Collecte Jeugdwerk  Biddag 2.237   1500 

13-3-2022 GZB voorjaarszendingscollecte  1.146   800 

20-3-2022 Noodhulp  Oekraïne ( Dorcas) 9.567   5000 

27-3-2022  Zoa 738   900 

10-4-2022 Collecte Umoja dd 10 april 2022 1.031   600 

22-5-2022 Collecte  Mercy Ships 2.136   1000 

17-4-2022 De Herberg 627   900 

24-4-2022 Stg. De 2e Mijl 609   600 

8-5-2022 Voedselbank DRV 941   800 

26-5-2022 Stg. Ontmoeting 436   500 

         

  Totaal 20.087  12.600 

 
De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt: 
opbrengst maart ( evangelisatie commissie)                     €    1.580 
opbrengst april / mei ( Peter en Riek )     €    1.095 

 
In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten 
totaal € 2.350. Daarnaast mochten we als diaconie de volgende giften 
ontvangen:  
- Stg. Gave € 10. 
- Inzameling Heilig Avond maal € 140 
- Giften niet diaconale aard € 75 
- Algemene giften diaconie € 66 
- Sponsorgelden Umoja € 2.470 
- Giften bestemd voor Umoja € 228 
- Opbrengst Jeugdclubs hulp aan Oekraïne € 4.520 
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Voor de echte cijferaars: totaal € 32.621; bestaande uit € 19.485 via de 
bank / €  6.983 via de app / € 833  via de collecte bonnen 
(zendingsbussen) / € 918  via de collecte gelden contact (zendingsbussen) 
en € 4.402 contant inzake de clubactie.  Hartelijk dank voor uw inzet en uw 
gaven van de afgelopen maanden. Mocht u vragen hebben over deze 
cijfers of over andere diaconale zaken: laat het ons weten.  

De diaconie, Koos Bos.    
   
 

              Jaarrekening 2021 
 

             Er ligt weer een jaar achter ons. Een jaar zoals 2020 met zijn 
beperkingen op alle terreinen. Gelukkig zijn de omstandigheden weer 
redelijk genormaliseerd waarbij het gemeenteleven weer op gang is 
gekomen. De effecten van de beperkingen zijn soms nog merkbaar. 
Daarnaast worden we weer “opgeslokt” door de normale gang van het 
leven met al z’n keuzes en zorgen. In dit alles vragen we ons wel eens af: 
wat heeft 2 jaar Corona ons gebracht? Zijn we bewuster met hetgeen ons 
geschonken is omgegaan?  
In de afgelopen periode hebben we als college van diakenen de 
jaarrekening 2021 aan de kerkenraad voorgelegd. Deze is inmiddels 
goedgekeurd door de kerkenraad. Hieronder treft u de cijfers in verkorte 
vorm weer. Mocht u naar aanleiding van deze cijfers vragen hebben of een 
andere diaconale vraag: stel deze gerust. We zijn er voor elkaar.         
 
 

    vorig boekjaar 

Balans per 31 december 2021 2020 

      

Activa     

      

onroerende zaken  €                    194.996   €                 171.351  

installaties en inventarissen  €                                -   €                             -  

financiële vaste activa  €                                -   €                             -  

beleggingen  €                                -   €                             -  

Voorraden  €                           275   €                        445  

debiteuren  €                                -   €                             -  

kortlopende vorderingen en overlopende activa  €                        1.462   €                     1.886  

geldmiddelen  €                      66.994   €                   53.198  

totaal  €                    263.727   €                 226.880  

Passiva     

      

reserves  €                    207.243   €                 184.503  

fondsen  €                      36.542   €                   19.052  

voorzieningen  €                        4.500   €                     4.000  
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hypotheken en leningen  €                                -   €                             -  

crediteuren  €                      15.442   €                   14.179  

kortlopende schulden en overlopende passiva  €                                -   €                     5.146  

totaal  €                    263.727   €                 226.880  

 

      
 begroting   rekening   rekening  

 2021  2021  2020 

Opbrengsten Baten      
opbrengsten uit bezittingen € 3.200  € 4.074  € 4.060 
opbrengsten uit rente, dividenden en 
beleggingen € 4  € 0  € 5 

Opbrengst levend geld € 10.070  € 9.656  € 13.158 

Door te zenden collecten en giften € 66.300  € 95.413  € 67.565 

Totale baten € 79.574  € 109.143  € 84.788 

      
Uitgaven en kosten      
kosten overig niet kerkelijke eigendommen € 1.000  € 1.316  € 1.820 

Verplichtingen/ bijdragen andere organen € 1.100  € 1.354  € 1.103 

Kosten beheer, administratie en archief € 150  € 286  € 149 

Rente lasten en bankkosten € 30  € 42  € 47 

Diaconaal werk plaatselijk € 3.708  € 3.877  € 3.434 

Diaconaal werk regionaal / landelijk € 1.700  € 1.600  € 1.600 

Diaconaal werk wereld wijd € 2.250  € 2.500  € 5.000 

afdrachten door te zenden collecten € 66.300  € 80.680  € 67.565 

totale lasten € 76.238  € 91.655  € 80.718 

      
Operationeel resultaat € 3.336  € 17.488  € 4.070 

      
Incidentele baten en laten      
incidentele baten € 0  € 23.645  € 167.948 

incidentele lasten -€ 657  -€ 901  -€ 777 

         

Incidentele baten en laten -€ 657  € 22.744  € 167.171 

      
Resultaat verslag jaar € 2.679  € 40.232  € 171.241 

      
mutatie bestemmingsreserve / fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserve € 0  € 0  € 0 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen € 0  € 0  € 0 

Toevoeging bestemmingsreserve € 0  -€ 41.135  -€ 169.688 

Toevoeging bestemmingsfondsen -€ 2.200  € 0  € 0 

      
Totaal mutatie bestemmingsreserve / 
fondsen -€ 2.200  -€ 41.135  -€ 169.688 

      
Resultaat naar Algemene reserve € 479  -€ 903  € 1.553 

      
Diaconie Wilnis   2021   2021   2020 
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NIET-OF DEELS DIACONAAL  Collecte   Collecte   Collecte  

  opbrengst  begroot  opbrengst 

       
Voorjaarszendingscollecte Peter 
en Riek    €      1.232,20     €        800,00     €         700,60  

GZB Pinksterzendingscollecte     €         715,53     €        500,00     €         670,38  

IZB Pinksterzendingscollecte     €         715,53     €        500,00     €         670,37  

GZB Deelgenoten Ds. Vogelaar    €         790,76     €        700,00     €         715,00  

GZB Deelgenoten Ds. Vogelaar    €         885,24     €        600,00     €         805,50  

HGJB collecte opening winterwerk    €         723,20     €        700,00     €      1.459,85  

Biddagcollecte Jeugdraad    €      1.363,50     €     1.600,00     €      1.615,11  

Collecte kerstzangdienst    €      1.543,36     €                -       €         210,00  

Collecte IZB 25 december    €         509,33     €        700,00     €         682,00  

Collecte zondagsschool    €      1.669,84     €        600,00     €         463,50  

Najaarszendingscollecte  Peter en 
Riek    €      1.115,37     €        800,00     €      2.243,82  

       

Fietspuzzeltocht 2021 / 2020     €         485,50     €                -       €         130,00  

VBW 2021/ 2020     €         808,51     €     1.000,00     €         860,50  

Catechese busjes    €         149,75     €                -       €         125,92  

GZB dagboekjes    €         485,10     €                -       €                 -    

GZB actie ( houd het vuur 
brandende)    €      1.356,10     €                -       €                 -    

GZB diverse giften    €         306,50     €                -       €                 -    

TOTAAL  NIET-OF DEELS 
DIACONAAL  €    14.855,32    €     8.500,00    €    11.352,55  

       
Zendingsbussen 1e kw EC    €      2.373,20     €     2.200,00     €      2.297,30  

Zendingsbussen 2e kw ( Peter en 
Riek)    €      3.704,71     €     2.200,00     €      3.492,44  

Zendingsbussen 3e kw EC ( 
Evangelie en Moslim) / ( HGJB)     €      3.268,75     €     2.200,00     €      2.346,50  

Zendingsbussen 4e kw (Ds. 
Vogelaar)    €      3.129,40     €     2.500,00     €      3.860,20  

       
TOTAAL ZENDINGSBUSSEN   €    12.476,06    €     9.100,00    €    11.996,44  

       
Totaal   €    27.331,38    €   17.600,00    €    23.348,99  

       
Diaconale acties       
Stroomvoorziening Mathare            €                 -    

Actie herstel rev. Joel ( overschot 
2019)            €      6.961,42  

Umoja kerstmaaltijd            €                 -    

Giften voor komende projecten 
Mathare (waarvan € 2046 over van 
2019)            €      5.556,33  

   €                 -      €                -      €    12.517,75  
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WERELDWIJD 
doorzendcollecten       
Collecte scholendienst ( 1x / 2x)    €         803,57     €     1.400,00     €         895,30  

Collecte Project 10 27 (wereld 
diaconaat)    €         883,75     €        800,00     €      1.003,30  

Collecte Tear    €                 -       €                -       €         900,56  

Collecte Zoa    €                 -       €                -       €      1.071,00  

collecte Woord & Daad    €      1.200,50     €        900,00     €                 -    

Collecte Mercy Ships    €      2.178,17     €     1.000,00     €         756,75  

Collecte Red een Kind    €         777,32     €        800,00     €         555,00  

Collecte Shaare Zedek    €         987,12     €        800,00     €      1.651,50  

Collecte Dorcas    €                 -       €        800,00     €      1.935,50  

Collecte Open Doors    €         681,42     €        800,00     €         887,95  

Collecte noodhulp Corona 31-05-
2021/ 3-5-2020    €      2.203,74     €     5.000,00     €      4.481,00  

Collecte noodhulp Haïti / Project 
1027 ( vluchtelingen)    €      8.106,30     €                -       €      2.192,60  

Collecte dankdag (Dorcas / 
Umoja)    €      6.963,09     €     5.000,00     €    12.686,45  

Collecte rommelmarkt ( incl. 
rommelmarkt)    €                 -       €   17.000,00     €                 -    

afscheid basis Catechese ( Zoa)    €                 -       €        250,00     €                 -    

Umoja collecten 17-01-2021    €      3.388,35     €        600,00     €                 -    

Umoja collecte 11 april 2021    €      3.422,19     €        600,00     €                 -    

Umoja collecte 11 juli 2021    €      3.847,00     €        600,00     €                 -    

Umoja collecte 17-10-2021    €    11.798,92     €                -       €                 -    

Umoja collecte kerstmaaltijd    €      1.195,26     €        800,00     €                 -    

TOTAAL WERELDWIJD   €    48.436,70    €   37.150,00    €    29.016,91  

       
Avondmaalsinzameling Woord en Daad     
W&D H Avondmaal    €         207,00     €        300,00     €         451,35  

W&D H Avondmaal    €         252,00     €        350,00     €                 -    

W&D H Avondmaal    €           94,00     €        300,00     €           36,40  

W&D H Avondmaal    €         144,00     €        400,00     €         227,00  

Totaal avondmaal inzameling   €         697,00    €     1.350,00    €         714,75  

       
Totaal   €    49.133,70    €   38.500,00    €    29.731,66  

       
   2021    2021    2020  

   Collecte     Collecte     Collecte   

   opbrengst    begroot    opbrengst  

REGIONAAL/LANDELIJK       
Collecte De Hoop    €         780,75     €        800,00     €         811,00  

Collecte Schuilplaats    €         826,75     €        800,00     €      1.033,72  

Collecte Herberg    €         743,19     €        900,00     €         655,50  

Collecte 2e Mijl    €         990,19     €        600,00     €         631,50  
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Collecte Ontmoeting    €         514,28     €        500,00     €         655,83  

Collecte Chris / Voorkom    €         716,36     €        800,00     €         985,83  

Collecte Voedselbank / incl. 
wafelactie (2020)    €      1.107,45     €        800,00     €      2.248,62  

Collecte Bartimeus / Philadelphia    €         944,40     €        800,00     €         656,00  

Collecte Timon / SGJ    €         732,17     €        700,00     €      1.020,00  

Collecte Ver tot Heil des Volks    €         744,67     €        800,00     €         968,00  

Collecte Schreeuw om Leven / 
Siriz    €         841,42     €        700,00     €      1.100,70  

Collecte Johannus Hospitium    €      1.093,29     €        700,00     €      1.004,00  

Collecte stg. Gave    €         819,98     €        700,00     €         821,50  

Collecte gevangenen zorg    €         634,55     €        600,00     €      1.342,00  

collecte Scholendienst 
(sleutelbloem)    €         983,90     €                -       €                 -    

collecte afscheid basis catechese    €         579,19     €                -       €                 -    

actie JV ( kerstkoekjes 
Voedselbank)    €         900,00     €                -       €                 -    

TOTAAL 
REGIONAAL/LANDELIJK   €    13.952,54    €   10.200,00    €    13.934,20  

       
algemene diaconie collecten 
eredienst    €      8.499,33     €   10.070,00     €    12.558,52  

ontvangen giften    €      1.157,50     €                -       €         600,00  

   €      9.656,83      €    13.158,52  

       
Totaal ontvangen   €  100.074,45      €    92.691,12  

Gedane giften       
Landelijk           
Leger des Heils    €         250,00     €        250,00    
Op weg met de Ander    €         250,00     €        250,00    
NPV plaatselijk    €         250,00     €        250,00    
Fonds bijzonder Christelijke 
doeleinden    €         350,00     €        350,00    
ROJ    €                 -       €        100,00    
Bijdrage vakantieweken 
gehandicapten    €         250,00     €        250,00    
Hulp getroffenen Limburg    €         250,00     €                -      
Diaconaal Platform    €         250,00     €                -      
NPV ( Zaalhuur)    €                 -       €        100,00    
   €      1.850,00    €     1.550,00    
Wereldwijd       
Stg. Kimon    €         250,00     €        250,00    
Stg. Jemima    €         250,00     €        250,00    
Project 10 27  Vluchtelingen    €         500,00     €        500,00    
Project 10 27 rampen    €         500,00     €        500,00    
International Justice Mission    €         250,00     €        250,00    
Project 10 27 Medisch werk    €         500,00     €        500,00    
Stg. Hoe    €         250,00     €        250,00    
   €      2.500,00    €     2.500,00    
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Soms lijkt het wel of de wereld steeds kleiner wordt en daarmee het gehele 
wereld gebeuren steeds dichterbij plaats vindt. Daarnaast lijkt de wereld 
steeds onrustiger te worden als we letten op oorlogen / onrecht / ziekten / 
klimaat. Wie raakt dit niet en wie heeft een oplossing? Laten we elkaar 
blijven bemoedigen in de Beloften die vast liggen.        
Hartelijk dank voor uw en jullie gaven maar ook voor u en jullie inzet 
ondanks dat we elkaar minder hebben ontmoet het afgelopen jaar.  

De diaconie, Koos Bos. 
 

              

KERKELIJKE BIJDRAGE 
 
Begin van het jaar heeft elke lidmaat en elk dooplid van 18 jaar of ouder 
een verzoek tot kerkelijke bijdrage ontvangen. Dan kan gebeurd zijn via het 
jaarboekje in de brievenbus of via uw mailbox. 
Wij hebben nog niet van iedereen een reactie ontvangen. 
 
Wanneer u nog helemaal niet gereageerd heeft op het verzoek tot het doen 
van uw kerkelijke bijdrage, wilt u dat dan alsnog doen? 
 
Dan kan de balans opgemaakt worden. Op dit moment is het bedrag aan 
toezeggingen € 120.936,70 terwijl in de begroting € 125.000,00 is 
opgenomen. Dus we zijn er nog niet helemaal. 
 
Doet u het even? Alvast bedankt! 

Anja Kranenburg. 

 
 

VAN DE JEUGDRAAD 

 
Financieel jaarverslag 
De financiën van de Jeugdraad zijn overzichtelijk.  

De inkomsten zijn de jaarlijkse biddagcollecte en giften die rond biddag 

binnenkomen. De lasten bestaan voornamelijk uit betalingen aan de HGJB 

voor clubbladen, sprekers op een toerustingsavond of een thema-avond. 

Daarnaast zijn er beperkt uitgaven voor kosten bij de clubs, zondagsschool 

en catechese. Voor een groot deel worden zaken, ook financieel, binnen de 

jeugdwerkgroepen zelf geregeld.  
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In het seizoen 2021-2022 konden de meeste bijeenkomsten gelukkig 

doorgang vinden. Dat was bijna weer als vanouds na 2 jaren waarin 

Corona vaak roet in het eten gooide. 

 

We zijn dankbaar voor inzet van veel vrijwilligers in het jeugdwerk en het 

meeleven van de gemeente in gebed en financiële ondersteuning. 

 

Bovenal dank we Hem door wie wij alles ontvangen. Aan Hem alle eer! 

 

Namens de Jeugdraad 

Gert van Kreuningen, jeugdouderling 

 
Jaarverslag Jeugdraad. 

Op woensdag 11 mei jl. werd de afsluiting van het winterwerkseizoen met 
de jeugdwerkers gehouden. Samen blikten we terug op het achterliggende 
bijzondere seizoen. 

Jeugdraad Wilnis definitief definitief begroting

2020 2021 2022

Banksaldo 1 januari 2.751,59 2.156,84 2.372,94

 

Biddagcollecte 1.615,11 1.363,00 1.500,00

Giften 410,00 1.052,60 1.000,00

Opbrengsten 2.025,11 2.415,60 2.500,00

HGJB -1.089,35 -727,75 -940,00 

Bankkosten -42,72 -56,95 -60,00 

Bijdrage clubs/JV/YA -554,00 -406,45 -500,00 

Bijdrage catechese -933,79 -1.008,35 -1.000,00 

Resultaat betreffende jaar -594,75 216,10 0,00

betaalde crediteuren

Banksaldo 31 december 2.156,84 2.372,94 2.372,94
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Omdat het al een tijd geleden was dat we een gezamenlijke bijeenkomst 
hielden voor hen, verstuurden we een brede 
uitnodiging. Hierdoor waren de clubs ’t Kruispunt 
(maandagavond) en Menorah (donderdagavond), de 
zondagsschool, Youth Alpha, de JV, catechese-
bijbelkring Palm, kinderkoor Ismaël, de coördinator 
van de gebedskring en een afvaardiging van de 
catechesecommissie aanwezig. Vrijdagavondclub 4U 
en de groep Connect konden er helaas niet bij zijn. 
Gert van Kreuningen begon de avond met gebed en 
een korte overdenking.  
Daarna stelde hij de jeugdraad voor: Els Leeflang 
(secretaresse), Peter de Leeuw (penningmeester), 

Corine Nagel (algemeen), Gert van Kreuningen (voorzitter). In de weken 
daarna is Mathilde van Kreuningen hieraan toegevoegd. En meldde Peter 
dat hij wat meer naar de achtergrond zal treden i.v.m. andere taken binnen 
de diaconie.  
Vervolgens heeft elke jeugdwerkgroep afzonderlijk een korte terugblik 
gegeven op het seizoen en zijn hoogte(dank)punten genoemd, maar ook 
een zorg of vraag met de andere groepen gedeeld.  
Het was bemoedigend om zo van elkaar te horen hoe de ontmoetingen met 
de jeugd zijn verlopen en wat de Heere in hen en door hen aan elkaar heeft 
gegeven. En ook om te horen dat eenieder vanuit verlangen om de jeugd 
bij de Heere te brengen zijn/haar activiteit vormgeeft. 
We zijn dankbaar en ook een beetje trots op onze kinderen die zo’n mooi 
bedrag hebben opgehaald voor hulp aan Oekraïne met hun bowling-
sponsoractie! Daarnaast zou de JV weer een rommelmarkt organiseren, 
waar we met elkaar naar uitzagen! 
Opvallend was dat er nog wat onduidelijkheid was over de input voor, en 
de rol van de gebedskring voor de jeugd. En wellicht is het dat voor u, die 
dit leest, ook niet helder. Daarom een korte toelichting: de gebedskring 
voor de jeugd is een kring die wordt voorbereid door Jan Nagel en Corien 
Bos. Op vrijdagavond, tijdens de avonden van de Youth Alpha, komen zij 
om 19.30u samen in de Roeping. Elk gemeentelid wordt van harte 
uitgenodigd om mee te bidden.  
De jeugdwerkers wordt gevraagd om gebedspunten aan te leveren. 
A.d.h.v. die punten wordt een gebedsbrief gemaakt. De punten mogen ook 
punten zijn die door de jeugd zelf zijn genoemd, want hun ‘kleine’ verdriet 
of dank is ook verdriet/dank. Degene die hier niet bij aanwezig kan zijn, 
maar wel thuis wil meebidden, kan deze brief per mail/post ontvangen. 
Stuur dan even mail naar Corien Bos: kocobo@solconmail.nl of doe een 
belletje: 0297-274264 
 

mailto:kocobo@solconmail.nl
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Vanuit de jeugdwerkers werd de oproep aan de jeugdraad gedaan om over 
het volgende na te denken:  

- Verlenging van het seizoen na Pasen zouden we graag doen, 

maar is niet wenselijk i.v.m. andere activiteiten die de aandacht 

vragen, zoals de VBW. Welke activiteit(en) zijn er mogelijk om het 

contact met de kinderen te onderhouden tot aan de 

zomervakantie? Bv. een gezamenlijke activiteit rondom Pinksteren. 

En hoe organiseren we dat? 

- Vervolg geven aan gezamenlijke start en afsluiting met het 

jeugdwerk. 

 

Daarnaast werd duidelijk dat er enkele vacatures voor het komende 
seizoen zijn ontstaan. Graag doen wij een oproep aan u en jou om na te 
denken of één van deze taken voor u/jou is.  
We zoeken: 

- Een medewerker voor de zondagsschool, zodat ook de kleuters 

weer naar de zondagsschool kunnen komen! 

- 2 medewerkers voor het kinderkoor, met name iemand die de gang 

van zaken rondom concerten kan coördineren en iemand die de 

PR kan verzorgen 

- 1 of 2 medewerkers voor club 4U, de club voor tieners uit de 

brugklas en tweede klas 

Mocht u of jij je geroepen weten, laat dit dan weten aan Gert van 
Kreuningen: gert@veruszakelijkadvies.nl / 06-11387069 
 
Eenieder gaf aan deze avond te waarderen. We hopen er daarom een 
vervolg aan te geven.  
Gert sloot de avond met ons af met (dank)gebed. 

 Tot slot een mededeling voor de jeugdwerkers: 

De gezamenlijke startavond is vastgelegd op DV maandag 5 september 
om 20u. in de Roeping. Dan zal een spreker van de HGJB, Niek van der 
Wel, met ons nadenken over het thema: Leiders met impact. Zie deze 
avond als een opbouw- en startavond voor het werk wat jij komend seizoen 
weer in afhankelijkheid van de Heere mag doen. We vinden het fijn als je 
met je hele team aanwezig bent!  
 
Maar voor nu wensen wij eenieder een mooie zomervakantie! 
Hartelijke groet, namens de Jeugdraad, Corine Nagel. 

 
 
 
 

mailto:gert@veruszakelijkadvies.nl
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Afsluiting zondagsschool “Dabar”.– overgang naar catechisatie 
 
Na een mooi zondagsschoolseizoen, waarin we met 7 enthousiaste en 
trouwe kinderen de Bijbel mochten ‘doorwandelen’, hielden we op zondag 
10 april de afsluiting van het seizoen met ouders en verdere familie. 
Vanwege dit aantal kinderen kozen we ervoor om dit in de Roeping te 
doen.  
Corine opende de afsluiting met gebed en daarna zongen we een aantal 
liederen met de ondersteuning van een gitaar. Het was mooi om van jong 
en oud een keuzelied te horen. 
Daarna vertelde Celia met hulp van de kinderen welke verhalen we dit jaar 
verteld hebben. De kinderen wisten nog heel veel van de verhalen te 
vertellen. Dat maakte ons dankbaar. Ook vertelde ze dat we dankbaar zijn 
dat we het kerstfeest met de andere jeugdwerkgroepen van de gemeente 
konden organiseren. Zo werd het een viering voor de hele gemeente. En 
we hebben veel geleerd van Jefta, Febe en Amos Vogelaar, die op de dag 
van hun bezoek aan onze gemeente, bij ons op de zondagsschool 
kwamen. Van hen leerden we: ‘eerst bidden, dan getuigen.’  
Door het lage aantal Bovenbouwkinderen geven wij geen basiscatechese 
meer, maar verwerken wij meer achtergronden en details van de 
geschiedenissen in onze vertelling, variëren we in moeilijkheid bij het 
stellen van vragen en differentiëren we in de verwerking. We merken dat 
ook de jongsten hier iets van opsteken! 
In dit uur namen we afscheid van Casper Vis. Hij zit in groep 8 en mag na 
de zomer naar de catechisatie. Hij ontving een mooie kaart als bewijs van 
deelname en een bijbeltje met hoes. We gaven hem de tekst mee: 
‘Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van 
ganser harte zoeken, ook geen onrecht werken, maar wandelen in Zijn 
wegen.’ Ps. 119: 2 en 3 
Daarna sprak de dominee hem toe en werd hij uitgenodigd voor de 
catechisatie. 
We zongen een zegen-lied, waarna Celia afsloot met dankgebed.  
Aansluitend was er een hapje en een drankje voor iedereen. 
 
We wensen iedereen een mooie zomer toe! 
Na de zomer hopen wij weer te starten op DV zondagochtend 2 oktober!  
Fijne zomer gewenst! 
Hartelijke groet, Celia Vis en Corine Nagel 
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ONS KERKBLAD 
 
Onlangs heeft u de rekening voor de betaling van het abonnement van Ons 
Kerkblad in uw brievenbus gevonden. 
Wanneer u volgend jaar de rekening via de mail wilt ontvangen, stuur dan 
even een mailtje naar Anneke van Leeuwen. 
Aalesenanneke@gmail.com  Dan komt het helemaal goed. 
 

DE ECHTE PRIJS 
 
Zit u of jij ook elke ochtend aan een dampend kopje koffie? Ik las in een 
wat ouder artikel van Trouw, dat wij Nederlanders circa 4 kopjes koffie 
drinken per dag en dat dit jaarlijks circa 300 miljoen kilo koffiedik oplevert! 
Naast alle ‘ouderwetse’ kopjes koffie gezet in een filter gebruiken we 
tegenwoordig ook veel cups. Rondom cups en koffiedik zijn veel goede 
ideeën en initiatieven gekomen om deze producten te kunnen recyclen. 
Deze wil ik graag met u en jou delen! 
Laten we als eerste beginnen met de aluminium cups. Aluminium is een 
materiaal die voor 100% te recyclen is. Voor dit type cups zijn er 
verschillende inzamelpunten. Met het aluminium van de cups kunnen weer 
nieuwe cups gemaakt worden. Het enige is dat je ze wel moet inzamelen 
en weg brengen, dus niet uit gemak in de afvalbak gooien. De meest 
recente ontwikkeling is biologisch afbreekbare cups die je in de GFT bak 
kunt gooien.  
Maar wist u dat koffiedik ook hergebruikt kan worden? Misschien kent u wel 
de tip van oma of opa om het in de tuin te gebruiken tegen slakken en als 
natuurlijke meststof. Maar er zijn andere mooie initiatieven. Zo zamelt het 
bedrijf Coffee based bij grote bedrijven de koffiedik in en hergebruikt het als 
meststof, als energiebron of als grondstof voor koffiemokken, notitieboekjes 
en plantenpotten. De bedrijven krijgen een deel terug in een bedrag die ze 
kunnen besteden aan producten zoals de koffiemokken. Hoe leuk is dat! 
Een ander leuk initiatief is van Siemen Cox die de koffiedik gebruikt als 
voedingsbodem voor oesterzwammen. Met de zwammen worden er dan 
ook weer lokaal oesterzwamkroketten en bitterballen van gemaakt. Meer 
informatie kun je vinden op www.rotterzwam.nl. Hier vind je ook een 
growkit om thuis uit te proberen.  
Ook thuis kun je veel mooie dingen doen met koffiedik. Niet alleen als 
meststof voor in je tuin, maar koffiedik neutraliseert ook onaangename 
geurtjes. Ruiken je handen bijvoorbeeld naar knoflook? Dan kun je je 
handen inwrijven met koffiedik en dan is de knoflookgeur zo weg. Of 
gebruik koffiedik en een spons bij het schrobben van je BBQ rooster. Het 
schijnt zelfs te helpen voor wallen onder je ogen. Maak van met een beetje 

mailto:Aalesenanneke@gmail.com
http://www.rotterzwam.nl/
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olijfolie met wat koffiedik een pasta en smeer het onder je ogen. Je ziet er 
daarna weer fris en stralend uit zeggen ze. Misschien moet ik dit laatste 
eens zelf uitproberen wanneer ik niet zo veel heb geslapen door kinderen 
die mij hebben wakker gehouden… 

Jantine Meijers 
 
 

ZENDINGSBUSSEN 3e KWARTAAL  
  
                     Bijbelschool De Wittenberg, Zeist 
 
De Wittenberg heeft zojuist haar 50- jarig bestaan gevierd. Begonnen als 
Stichting Reformatorische Bijbelschool zijn zij uitgegroeid van een 
Bijbelschool met nu ook een christelijke leefgemeenschap van studenten 
en andere bewoners. Daarnaast biedt zij ook een gastvrije plek voor wie 
rust, stilte en bezinning zoekt. Daarvoor zijn retraitekamers beschikbaar. 
Gasten zijn ook hartelijk welkom de dagelijkse gebedsmomenten (3x per 
dag) van de leefgemeenschap van studenten en bewoners bij te wonen. 
Inmiddels hebben al meer dan 1.500 jongeren een opleiding bij de 
Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of 
bij een christelijke organisaties in binnen- of buitenland. 
De Wittenberg biedt het tussenjaar Inside-out aan voor jongeren van 17 -25 
jaar. Twee maal per jaar is er een instapmoment voor dit 5 maanden 
durende traject. Studenten en andere bewoners van het gebouw vormen 
samen een christelijke leefgemeenschap. Misschien iets voor jou, die 
komend jaar als een tussenjaar ziet? 
Daarnaast kunnen jongeren tot 35 jaar, die in de buurt van Zeist wonen 
een kamer huren en worden zo opgenomen in de leefgemeenschap. 
Samen bidden, samen leven en betrokken op elkaar vanuit een christelijke 
grondslag. Die grondslag is het Woord van God, zoals dat tot ons gekomen 
is vanuit de Bijbel. De stichting weet zich verbonden aan de wereldwijde 
kerk door de Apostolische Geloofsbelijdenis en vervult haar 
werkzaamheden vanuit de Protestantse traditie. 
Inmiddels een bekend instituut, waar ook jongeren uit onze gemeente 
hebben gewoond en geleefd. Ontdekken, geloven en beleven zijn de 
kernwoorden van de Wittenberg, waarmee zij naar buiten treden.  
Helpt u mee om dit Bijbels instituut in stand te houden en zo een zegen 
kunnen zijn voor nog veel meer jongeren uit ons land ?? 
 

                                                     Namens de evangelisatiecommissie, 
Siem Kranenburg 
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FINANCIEEL VERSLAG 2021 van de 

EVANGELISATIECOMM. 

 

De Evangelisatie Commissie vervult de nodige taken, onderneemt en 

ondersteunt vele activiteiten, zoals de Alpha cursus, de Vakantie Bijbel 

Week, de Open Kerk, de Koren (Ismaël en Hiddai), tentverhuur, 

Kerstzangdienst, het verspreiden van het Elizabeth magazine e.d. Het 

(voort)bestaan van deze activiteiten, met als doel het getuigen van Jezus 

Christus, is vooral afhankelijk van gebed, de inzet van vele vrijwilligers en 

uw financiële bijdragen in de vorm van giften en collecten.  

 

Het kalenderjaar 2021 is echter geen ‘regulier’ jaar te noemen. De 

coronapandemie brak in februari/maart 2020 uit, waardoor vele activiteiten 

niet of op een andere wijze hebben plaatsgevonden. Ook in 2021. Geen 

rommelmarkt, geen fysieke VBW, beperkt tentverhuur aan andere 

gemeenten, geen Alpha cursus, maar wel kon de VBW vervangen worden 

door het “Veldjesfeest”. Op een aantal veldjes in Mijdrecht en Wilnis werd 

het Evangelie op vier verschillende avonden verteld aan de kinderen. Dank 

aan alle vrijwilligers, maar bovenal dank aan onze God voor de 

mogelijkheden, die ons (weer) werden aangereikt.  

 

 

Hieronder treft u eerst een overzicht aan van de bezittingen en schulden, 

daarna volgen de inkomsten en uitgaven. 

 

Activa/bezittingen 31-12-2021  31-12-2020  

Materiële vaste activa (Tent en 

container VBW)  1  1  

Vorderingen 1.576                  268 a) 

SKG Bank 12.214  10.847  

 13.791  11.116  

     

Passiva/schulden     

Reserves 11.856  3.212 e) 

Fonds vervanging vaste activa -  7.662 b) 

Kortlopende schulden 1.935  242  

 13.791  11.116  

 

Inkomsten:    2021  2020 

       

Opbrengst van de zendingsbussen  7.033  5.431     c) 
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VBW collecte         808     861 

Diverse giften/Kerstzangdienst  1.543     210 

Opbrengst verhuur blauwe tent     650          -     

Totaal inkomsten             10.034                6.502 

     ====  ==== 

Uitgaven: 

Doorstorten collecten/bijdragen   5.053  2.500    c) 

Kosten Vakantie Bijbel Week  1.403  1.819  

Kosten VBW tent/container                       676                        - 

Overig (vnl. Elizabeth mag.)  1.920  3.482        d) 

Totaal uitgaven               9.052     7.801  

                ====  ==== 

Verschil inkomsten/uitgaven     982 +    1.299-/-    e) 

   # waarvan dotatie fonds tent         0            0   

   # ten gunste/laste van reserve                982+     1.299  -/- 

 

a) Nog te ontvangen collecte kerstzangdienst en overige giften. 

b) Het Fonds diende als voorziening voor toekomstige vervanging van de 

in gebruik zijnde blauwe VBW-tent en container. Na grondige inspectie 

en noodzakelijke reparaties zouden de tent en de container nog vele 

jaren dienst kunnen doen zonder al te grote kosten. De opbrengst 

verhuur tent zijn voldoende om de jaarlijkse kosten te voldoen. 

Besloten is om het Fonds vervanging op te heffen ten gunste van het 

eigen vermogen. 

c) De opbrengst zendingsbussen betreft het 1e en het 3e kwartaal. De 

opbrengst van het 1e kwartaal is bestemd voor de eigen activiteiten van 

de Evangelisatiecommissie. De opbrengst van het 3e kwartaal (€ 

3.338) is aangevuld tot € 3.500 en is overgemaakt naar de Stichting 

Evangelie & Moslims. De collecteopbrengst van de Kerstzangdienst, a 

EUR 1.553, is overgemaakt naar St. Hulp voor vervolgde Christenen. 

d) Naast kosten verspreiding Echo/Elizabeth magazine hierin ook de 

kosten van Paas- en Kerstactiviteiten vanuit onze gemeente. 

e) In 2021 was er sprake van een positief saldo tussen ontvangsten en  

uitgaven, welke is toegevoegd aan de reserves. 
   

Bert Verhoek, penningmeester EC 
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SPREUK VAN DIT KWARTAAL 
 

 
Wie wat belooft en niet zal doen, 

is gelijk een mager hoen, 
die wel kakelt op een stok, 

maar geen eieren legt in ’t hok. 

 
 

Deze spreuk is van Marjan de Leeuw. Heeft u ook een mooie spreuk? 
Dan horen wij die graag. 
 
 

NEEM, HEER, MIJN BEIDE HANDEN 

 

 
De eerste regels van dit bekende lied luiden:  
 
 “Neem, Heer mijn beide handen   
    En leid Uw kind 
    Tot ik aan d’eeuw’ge stranden 
     De ruste vind”  
 
Ik had niet verwacht dat er achter dit mooie lied zo’n treurig verhaal 
schuilging. 
Dit lied is in de negentiende eeuw gemaakt door Julie von Hausmann. 
Zij werd geboren in Riga, Letland en leefde van 1826 tot 1901. 
Ze was de vrouw van een Duitse Hernhutter zendeling, die zou worden 
uitgezonden naar Groenland. Ze zouden gaan trouwen en daarna samen 
de zending ingaan. 
Maar toen het zover was, werd Julie ernstig ziek. 
Ze had nauwelijks kans op herstel. 
Zonder zijn bruid is de bruidegom toen vertrokken naar het verre 
Groenland. 
Maar eerst trouwden ze nog aan het ziekbed. 
Daarna namen ze afscheid. Naar menselijke berekening voorgoed. 
Maar er gebeurde een wonder. Julie von Hausmann werd beter. 
Dat duurde maanden en toen duurde het nog eens maanden voordat ze 
een schip naar Groenland vond. Haar spanningsvol uitkijken, naar hem die 
op haar zou staan wachten, werd helaas niet beloond. Eenmaal aan wal 
gekomen, vertelde een Eskimo haar, in amper verstaanbare woorden 
Duits, dat haar man de dag tevoren was gestorven. 
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Kort voor haar aankomst was hij overvallen door een dodelijke ziekte. 
Op dat verschrikkelijke Groenland moest ze daarna maanden doorbrengen, 
voordat er weer een schip was dat haar kon terugbrengen naar huis. 
En in die tijd, in die tijd van wachten, in die tijd van huilen, schreef ze dat zo 
bekend geworden lied “Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind.”  

     Bron: Liesbeth Goedbloed  

 
Nico Strubbe 
 

RONDZENDBRIEF SANDRA 

 
 

Lieve familie, vrienden en kennissen, 
 
Nog niet zo lang geleden mocht ik nog in Nederland zijn. Het heeft altijd 
even tijd nodig om weer echt voor de 100% aan te komen, daarmee bedoel 
ik natuurlijk niet lichamelijk. Donderdagavond kwam ik weer in Roemenië 
aan en vrijdagochtend mocht ik alweer werken. 
De kinderen slokken je dan helemaal op en iedereen wil zijn zegje doen. 
Heerlijk, maar ook tegelijkertijd best vermoeiend, omdat ik maar 2 oren 
heb: Gelukkig waren er harde werkers in de tuin bezig en kon ik af en toe 
er eentje bij hen neerzetten, want deze mannen waren dol op de kinderen. 
Deze harde werkers mochten de schommel verder opzetten die we van 
een hele lieve familie uit Nederland kado hebben gekregen. Nu hebben we 
4 schommels, dat stukken beter is voor 13 kinderen! Ook mochten we van 
stichting ROKI een heel grote trampoline kado krijgen, die we lieten 
ingraven, zodat de kinderen er niet vanaf kunnen vallen. Er werd dus hard 
gewerkt en ondertussen genoten de kinderen van al de aandacht van deze 
mannen! Het resultaat mag er zijn! 
 
De vakantie is begonnen dus kunnen de kinderen zich heerlijk vermaken in 
de eigen tuin! We hebben al een kookwekker moeten neerzetten, zodat er 
iets meer orde kwam van wie nou wanneer op de trampoline mocht. Dit 
werkt uitstekend, behalve dan voor de 3 jongste koters, die we al meerdere 
keren tussen de al 3 springende kinderen uit moesten plukken. Ze gaan het 
ook wel leren, ook al zullen we daar wel even geduld mee moeten hebben, 
vrees ik. 
 
U las het al, we zijn ondertussen met 13 kinderen bij Kerub. Vorige week 
mocht ik Krisztián bij Kerub brengen. Hij was wel bekend met het bij Kerub 
wonen, maar dan omdat hij zijn broers en zussen uitzwaaide en hij brullend 
thuis moest blijven. Elke keer als ik de andere kinderen ging halen, glipte 
hij ondeugend de bus in en ging zitten. Met veel stennis moest hij dan weer 
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uit de bus geplukt worden door zijn moeder. Hoe klein hij toen ook was, hij 
wist wat hij wilde! 
Daarin is hij nog niets veranderd wat af en toe een hele strijd geeft. Dit 
kleine ventje moet nog erg wennen aan regels, blijkbaar waren die hem 
thuis nooit gegeven. Met veel geduld gaat het wel lukken. Zaterdag is hij 
zelfs mee naar een bruiloft geweest en heeft een uur lang in de bank 
gezeten, gelegen, gehangen! Trots op hem. 
 
Vorige week waren de kinderen weer een weekendje thuis. Ook Noemi 
mocht naar huis, omdat het het pinksterweekend was. Normaal komt ze 
met mij naar huis, omdat haar thuissituatie vaak best heftig is voor haar. Dit 
keer dus naar papa en mama en haar 5 broertjes en zusjes. 
Voordat we weg gingen bij Kerub, kwam ze bij me staan: “Tante Sandra, 
we hebben van de juffrouw geleerd dat het niet netjes is om met lege 
handen aan te komen als je op visite gaat...…” Ze keek me doordringend 
aan! “Ja Noemi, dat klopt, dat heeft de juffrouw goed gezegd” zei ik. “Nou ik 
ga nu op visite...bij papa en mama......!” 
Dus met al de kinderen allerlei blikken, spagetti, zeep, tandpasta, 
tandenborstels, rijst van de zolder naar beneden gehaald, want je kan 
natuurlijk geen uitzondering maken, en zo maakten we met ons allen 4 
pakketen klaar. Het was een heel vrolijke boel, zelfs de juffrouw kwam uit 
de klas en hielp mee. Wat zijn we dankbaar dat we het kunnen doen, dat 
we voldoende hebben ontvangen om het door te kunnen geven. 
De kinderen waren dus in een vrolijke sfeer toen we op weg gingen, 
iedereen weer naar haar of zijn papa of mama. Maar toen ik met een groot 
pakket in mijn handen stond, omdat het te zwaar was voor het meiske, 
begon Noemi heel hard te huilen. Of we het pakket niet alleen maar 
konden afgeven zonder op visite te gaan en dat ze dan maar bij mij op 
visite kwam en daar kon slapen. Pakket dus gauw in mama’s handen 
gedrukt, die inmiddels naar ons was gekomen, en Noemi opgetild. Ik heb 
haar geknuffeld en haar uitgelegd, dat ze nu naar papa en mama mag. En 
dat ik haar over 2 nachtjes weer kwam halen. Gelukkig kon ik haar aan 
mama afgeven zonder dat ze zich aan mij vastklampte! 
Noemi is dus één van de kinderen waarvan ik mij afvraag of het echt wel 
goed is dat ze contact houdt met haar familie! De rest van de kinderen zien 
hun Mama en of Papa graag, maar komen ook weer heel graag terug bij 
Kerub. Bij Noemi is dat anders. Ze heeft er heel veel moeite mee. Haar 
ouders zijn licht begaafd. Noemi groeit hen voorbij en dat voelt ze. 
Nu kwam er ook nog eens bij, dat ik haar maandag weer zou ophalen, 
voordat de school om 8 uur begint. Dit weet Noemi heel goed en telt de 
dagen af! Die ochtend waren ze niet wakker geworden en kon ik met geen 
mogelijkheid bij haar komen, omdat het hek op slot zat. Wat heb ik 
geroepen, op het hek getikt met een steen! Maar het huis staat behoorlijk 
ver weg van de straat, dus ze hoorden me niet. Na 15 minuten moest ik 
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beslissen haar te laten waar ze was en de rest van de kinderen naar school 
te brengen, die al te laat waren voor de eerste les. 
Ik kon daarna niet direct haar gaan halen, maar heb via via laten weten dat 
ik er aankwam. Ik ging rond 13.00 uur weer naar haar huis en zag haar 
verward, huilend en schuw onder een boom staan! Mijn hart brak! Voor 
haar had ik mijn belofte niet waargemaakt, ik had haar niet op de beloofde 
tijd opgehaald! Het deed zo’n pijn om te zien! 
 
Na haar meegenomen te hebben naar Kerub heeft ze enkele uren schuw 
gedaan en constant dichtbij me gebleven, maar geen woord gezegd! 
Daarna is ze ontdooit en zei alleen maar: ”ik heb op u gewacht, maar u 
kwam niet.…” Ik heb haar maar niks uitgelegd, sorry gezegd en haar 
omhelsd. Daarna is ze gaan spelen zoals onze meid altijd speelt! 
 
Wat een verantwoordelijkheid hebben we met deze kinderen! Het is écht 
véél meer dan ze een veilig thuis geven waar ze gevoed, opgevoed en 
alles krijgen wat ze nodig hebben. We geven ze een fundament om te 
kunnen vertrouwen, lief te hebben en hierdoor evenwichtige mensjes te 
worden. Maar wat is dat kwetsbaar werk! Zonder opzet, zonder er veel aan 
te kunnen veranderen, kan je ze pijn doen, ze beschadigen! Gelukkig is 
daar hun grote hart, dat zo simpel en gemakkelijk kan vergeven! Daar kan 
ik een hoop van leren! 
 
Daarom is en blijft dit dankbaar werk. Dit werk kan ik niet zonder de 
wijsheid van God doen! Dus dankbaarheid naar Hem toe! Maar ook 
dankbaarheid naar jullie allen die dit werk mogelijk maken. Het maakt écht 
een verschil! 
 
Hartelijke groetjes, 
 
Tamás, Gyuri, Barbi, Elena, Noémi, Krisztina, Lórika, Beáta, Gábici, Katika, 
Zsoltika, Tomika en Krisztián. 
 
Attila en Sandra 

 
 

ONELINERS     
 
 

Thema :  God 

 
Ieder spreken over God begint met zwijgen.  (H.J. Baden) 
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Voor wie de grootheid van God zien, is het onvoorstelbare niet 
ongeloofwaardig.              (J. van Genderen) 
 
Buiten Christus is God voor ons een labyrint.  (J. Calvijn) 
 
God heeft ons lief alsof er niemand in de wereld is om lief te hebben.  ( 
A. Augustinus) 
 
God heeft ons niet nodig om God te zijn. (J. Buskes) 
 
Ik zie te veel bewijzen om te ontkennen dat God bestaat en te weinig 
bewijzen om helemaal zeker te zijn. (B. Pascal) 
 
Onze God is een God, Die in Zichzelf bewogen is; Hij spreekt zondaren 
vrij.  (J. Verhoeven) 
 
De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van 
mensen. (G. Chesterton) 
 
Het diepste stilzwijgen van God vinden we bij het kruis.  (H. Tielicke) 
 
Gods verlangen om mij te vinden is groter dan mijn verlangen om hem 
te vinden.            (H. Nouwen) 

 
Nico Strubbe 
 

   46ste WILNISSE ROMMELMARKT 
 

 
Op zaterdag 21 mei vond de 46ste Wilnisse Rommelmarkt plaats. Het doel 
van dit jaar was hetzelfde als dat van 2020, omdat de rommelmarkt toen 
niet door kon gaan. Twee jaar geleden kozen we als Jeugdvereniging voor 
Mercy Ships. Mercy Ships is een organisatie die gratis medische hulp 
verleent aan de allerarmste mensen. Dit doen ze op efficiënte wijze door 
met een ziekenhuisschip naar havens te varen en hier nodige zorg te 
leveren. Het rommelmarktdoel van dit jaar richtte zich op het schip 'Africa 
Mercy', dat rond het Afrikaanse continent vaart. In dit schip zijn 
operatiekamers, bedden voor patiënten, apparatuur zoals bijv. een CT-
scan en X-ray en een flink aantal vrijwilligers aanwezig. Door het inzetten 
van de ziekenhuisschepen heeft Mercy Ships al meer dan 100.000 
chirurgische behandelingen uitgevoerd en meer dan 2.7 miljoen 
levens positief beïnvloedt. 
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Omdat de coronamaatregelen voor evenementen pas rond februari werden 
opgeheven, startten alle rommelmarktvoorbereidingen iets later dan 
normaal. Het was een uitdaging om alles toch op tijd te regelen, maar het 
motiveerde ons als jeugd ook om onze schouders eronder te zetten. 
Uiteraard hebben we dit niet alleen gedaan: we kregen op allerlei manieren 
hulp van gemeenteleden, sponsors en andere vrienden, en daar zijn we 
iedereen ontzettend dankbaar voor! Het was fijn om de verbondenheid 
tussen zoveel verschillende gemeenteleden te zien. Bovenal heeft God al 
het harde werk gezegend waardoor we dit jaar met elkaar een 
recordbedrag van € 20.171,73 (exclusief collecte) ophaalden! We kijken 
terug op een prachtige, ouderwets gezellige dag! 

 
De Jeugdvereniging en Rommelmarktcommissie, Loïs Verhoek. 
 
 

GEBEDSPUNTEN VBW WILNIS 2022 
 
 

Bid u/jij mee? 
 

Wie onder u belangrijk wil worden, die moet 
uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des 
mensen is niet gekomen om gediend te 
worden, maar om te dienen en Zijn leven te 
geven voor velen.  
Weettekst VBW - Markus 10:43b en 45. 
 
Graag willen wij u/jullie vragen om mee te bidden voor gezegende VBW 
dagen. Het gebed van de gemeente is hierbij ontzettend belangrijk.  
 
Het thema van de VBW dit jaar is ‘Alles andersom’.  
Gods plan met de wereld door Zijn Zoon Jezus is zo totaal anders, het 
omvat álles. Als we Jezus beter leren kennen, ontdekken we dat Hij ‘alles’ 
is wat we nodig hebben. In de Bijbelverhalen die verteld gaan worden 
tijdens de VBW, staat de Heere Jezus centraal. Hij is Degene die ‘alles 
andersom’ maakt. Hij is het die het plan van de Vader uitvoert, die mensen 
oproept zich om te keren van hun verkeerde keuzes en Hij is het die met 
Zijn komst naar de aarde verlossing en redding brengt. Per dag komt er 
een vraag over Jezus aan bod in de Bijbelverhalen en werkvormen. 
Hierdoor ontdekken de kinderen tijdens de VBW dat Jezus totaal anders is 
dan wij (en de wereld) misschien wel denken. Dat Hij in de wereld, en ook 
in ons leven, alles andersom maakt. In Zijn leven gaat niet alleen ‘alles 
anders’, maar door Zijn daden en woorden laat Hij ook Gods plan zien met 
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mensen. Iedereen mag bij Hem horen. Jezus gaat om met zondaars, Hij 
ziet om naar mensen die er (volgens onze maatstaven) niet bij horen.  
Als Jezus ‘alles’, dus het belangrijkste in ons leven is, dan gaan we ook 
anders kijken naar onszelf en naar de mensen om ons heen. We 
ontdekken dat er in ons leven ook dingen ‘andersom’ moeten, dat er in ons 
leven dingen zijn die niet kloppen in de ogen van God. Hij wil vergeving 
schenken en Hij zorgt ervoor dat we ‘alles andersom’ gaan doen. 
 
Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat we de Heilige Geest nodig 
hebben om deze VBW dagen te kunnen organiseren. Bid daarom elke 
dag met ons mee. 
 
Maandag 11 juli – de tent wordt opgebouwd  

● Dank God voor Zijn grote liefde, dat we weer fysiek VBW mogen 
en kunnen organiseren. 

● Bid dat het opbouwen van de tent veilig en in goede sfeer mag 
gebeuren.  

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

 
U bent van harte welkom om 21.00 uur bij het gebedsuur in de tent! 
 
Dinsdag 12 juli | 1e VBW-dag. Dagthema: Dit Kind is Koning 
God stuurt Zijn Zoon Jezus naar de aarde door Hem als een gewone baby 
geboren te laten worden. Dit kind blijkt een grote Koning te zijn en de 
Redder van mensen. Bijbelgedeelte: Mattheus 2: 1-12 
 
De kinderen horen dat God op een hele bijzondere manier naar ons toe 
komt. Jezus wordt, net als elk ander mens op aarde, als baby geboren. Dat 
is heel bijzonder en anders dan we verwachten. Maar juist dit Kind blijkt 
een grote Koning te zijn.  
 
● Dank God voor Zijn bijzondere reddingsplan met mensen. 
● Bid dat er (vandaag) vele kinderen, tieners en volwassenen contact 

zoeken met de VBW, juist ook zij die (vrijwel) nooit over God horen. 
● Bid of God de kinderen wil laten zien hoe Hij hen wil inschakelen in 

Zijn plan met hen. 
● Bid om Gods Geest tijdens de VBW, zodat de kinderen iets mogen 

merken en voelen van Zijn liefde. 
 
Woensdag 13 juli | 2e VBW-dag. Dagthema: Zoeken en vragen stellen 
Jezus is in de tempel, waar Hij luistert en vragen stelt aan de leraren. Hier 
kan Hij meer leren over God Zijn Vader. Bijbelgedeelte: Lukas 2: 41-52 
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De kinderen ontdekken dat Jezus kind was, net als hen, maar dat Hij tóch 
totaal anders is! Als kind is Jezus al bezig met alles over God. Als Zijn 
ouders Hem vinden, zegt Hij ook tegen hen dat Hij met Zijn Vader bezig 
moet zijn. De kinderen mogen net als Jezus de keuze maken om zich te 
verdiepen in Zijn woorden. Zij mogen ook plekken opzoeken waar het over 
God gaat, net als Jezus deed. 
 
● Dank God dat Hij aan iedereen, gelovig en niet-gelovig, Zijn naam 

bekend wil maken. 
● Bid voor de kinderen en tieners, dat zij veel op plekken mogen komen 

waar het over God gaat. 
● Bid dat zij God mogen leren kennen, zodat ze God kunnen loven en 

prijzen. 
● Bid voor alle medewerkers, zodat zij zich ook vandaag weer gedragen 

mogen weten door Hem. 
● Bid voor een gezellige middag met het kindertheater en maaltijd 

samen met de ouders. 
 
 
Donderdag 14 juli | 3e VBW-dag. Thema: Eerst vergeving 
Jezus ziet het geloof en het vertrouwen dat de vier mannen in Hem 
hebben. Zij geloven in Hem als de Redder van mensen. Vanwege hun 
geloof, geeft Hij de verlamde man vergeving én genezing. 
Bijbelgedeelte: Markus 2: 1-12 
 
Jezus laat zien waar Hij voor gekomen is naar de aarde: om mensen te 
vergeven, zodat ze bij God mogen horen. De vier mannen nemen echter 
een vreemde route naar Jezus. Niet door de deur, maar door het dak. In de 
eerste plaats hopen zij dat Jezus hun vriend beter maakt, zodat hij kan 
lopen. Dat zouden wij ook verwachten! Maar, het is andersom: eerst 
vergeving, dan pas genezing. De kinderen leren dat vergeving van zonden 
het allerbelangrijkste is, want dat is Zijn doel op aarde: vergeving geven 
aan iedereen die in Hem gelooft, zodat je rein voor God kunt 
verschijnen/komen. 

● Dank God dat Hij altijd beschikbaar is en naar ons en naar de 
kinderen en tieners die naar de tent komen, op zoek is. 

● Bid voor de kinderen en tieners dat hun ogen geopend worden 
voor wie Jezus is. 

● Dank God voor Zijn vergeving voor al onze zonden en foute dingen 
die we doen. 

● Bid voor fijne ontmoetingen en goede gesprekken tijdens de open 
tent vanmiddag. 
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U bent van harte welkom om 14.00 uur in de tent voor koffie/thee en 
ontmoetingen. 

Vrijdag 15 juli | 4e VBW-dag. Thema: Jij telt mee! 
Jezus laat zien dat hij ook voor kinderen gekomen is. Hij neemt tijd voor ze 
en Hij zegent hen.  
Bijbelgedeelte: Markus 10: 13-16 
 
De kinderen horen deze dag dat ze meetellen en belangrijk zijn voor Jezus. 
Je hoeft niet eerst groot te worden of volwassen te zijn om in Jezus te 
geloven. In de tijd van Jezus waren kinderen niet zo belangrijk. Daarom 
dachten de vrienden van Jezus en de omstanders dat er geen ruimte was 
voor de kinderen. Jezus laat zien dat het anders is. Hij zet kinderen in het 
midden en laat duidelijk merken dat zij nú al, hoe jong ze ook zijn, bij God 
mogen horen. 
 

● Dank God voor mogelijkheden om kinderen en tieners het 
Evangelie te vertellen. 

● Bid voor de kinderen en tieners dat zij in hun leven mogen ervaren 
dat God van hen houdt. 

● Bid dat kinderen hun leven (hart) aan God geven. 
● Bid voor een gezegende laatste tieneravond met een gezellige 

BBQ. 
 
Zaterdag 16 juli | opruimen tent  
Vanaf 09:30 uur wordt de tent afgebroken en wordt alles opgeruimd.  
 

● Bid om bewaring en veiligheid voor de medewerkers.  
● Dank God voor deze week en de contacten met kinderen, tieners 

en ouders.  
● Bid dat velen morgen naar de kerk komen en geraakt mogen 

worden door het evangelie van Gods genade.  
 
Zondag 17 juli | Kerkdienst. Thema: Jezus lééft! 
Jezus doet iets wat niemand kan: Hij sterft en staat op uit de dood.  
Bijbelgedeelte: Johannes 20: 11-18 

Met dit bijbelgedeelte worden alle andere dagen aan elkaar verbonden tot 
één verhaal. Want: hier gaat het om! Dit is het doel van Jezus’ komst naar 
de aarde. Dit is het plan van God. Men wilde Jezus doden, zodat ze van 
Hem af waren, maar Hij overwon de dood. En juist door Zijn dood, heeft 
Jezus de zonden overwonnen en is het een feit dat Hij leeft! Hij is degene 
die ‘alles andersom’ maakt! Hij is het die met Zijn komst naar de aarde 
verlossing en redding brengt. 
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● Bid om zegen over alles wat de afgelopen week mocht gebeuren.  

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

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

en voor de verbondenheid die we als gemeente mogen ervaren. 

Rianne Nagel 
 

MEDELEVEN 

 

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een 

bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet 

tijdelijk, elders verblijven: 
        

Huize Ursula, A.H. Kooistraat 130, 2441 CP Nieuwveen: 

      Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september. 
 

Woonzorgcentrum ‘Huize Winterdijk, Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda: 

      Mevr. A. van Selm-van der Kraan, jarig op 28 februari. 
 

Woonzorgcentrum Overdorp, Overdorp 6, 3628 BX Kockengen: 

       Mevr. H.J. de Heus-Spronk, jarig op 19 oktober  
 

Careyn Het Waterschapshuis, Knotwilgenlaan 2-4, 3471 JA Kamerik: 

       Mevr. R. Kroon-van Eijk, jarig op 10 september 
 

Zorgvilla Sluysoort, Sluysoort 10, 3602 AS Maarssen  

       Mevr. J.J. Kroon-van Veen, jarig op 12 augustus. 
 

En ook: 

- Mevr. M.K. Vlug, jarig op 16 juni, 

Mevr. Van Wieringenplein Mijdrecht. 

- Dhr. G.D. Treur, jarig op 24 april en  

Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december 

Mevr. Van Wieringenplein 

- Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november 

Mevr. Van Wieringenplein  
                 Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit 

te melden aan een van de diakenen. 
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KERKELIJKE STAND 

 

 

Verhuizing 

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, wordt u 

automatisch kerkelijk daar ingeschreven. Dat is vastgelegd in de 

kerkorde. U ontvangt een brief van de Protestantse Kerk in 

Nederland over uw inschrijving in uw nieuwe kerkelijke gemeente 

met een antwoordformulier. Op dat antwoordformulier kunt u 

aangeven of u in die nieuwe kerkelijke gemeente wilt blijven of 

overgeschreven wilt worden naar een andere kerkelijke gemeente. 

 

Een uitzondering op deze regel is het voorkeurlidmaatschap. Dat 

blijft ook na verhuizing in stand. U moet zelf doorgeven als u naar 

een andere kerkelijke gemeente overgeschreven wilt worden.  

 

Gastlid of vriend 

Wanneer u wel meeleeft met onze gemeente, maar u staat 

ingeschreven in een andere kerkelijke gemeente, dan kunt u zich bij 

ons inschrijven als gastlid of vriend. U blijft daarbij ingeschreven 

in uw oude gemeente maar u bent dan ook bij ons ingeschreven. Het 

voordeel is dat u dan ook post krijgt, zoals dit blad Solitudo en de 

winterwerkgids e.d. 

Als u dit wilt of u heeft nog vragen, neem dan even contact op met 

Anja Kranenburg. 

 

 

 

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER 

 

Opbrengst collecten:  

Maart   € 3.279,79. 

April   € 1.665,00 

Mei   € 2.821,50 
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Giften: 

6 april   € 65,00 

 

Opbrengst oud papier in de container: 

Februari: 1.780 kilo oud papier = € 89,00 

Maart: 3.500 kilo oud papier = € 175.00 

April: 1.680 kilo oud papier = € 84,00 

Mei: 1.920 kilo oud papier = € 96,00 

 

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers: 

Februari: 7.060 kilo oud papier = € 353,00 

Maart: 8.440 kilo oud papier = € 422,00 

April: 9.300 kilo oud papier = € 465,00 

Mei: 10.020 kilo oud papier = € 504,00 

  

AGENDA 2022 
 
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’. 
 
10 juli   Bediening Heilige Doop 
17 juli   VBW zondag  
7 augustus  Koffiedrinken na de dienst 
28 augustus  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
4 september  Bediening Heilig Avondmaal, koffiedrinken na de dienst 

5 september  Startavond Jeugdwerk 
2 oktober  Koffiedrinken na de dienst 
   Eerste keer Zondagsschool “Dabar”. 
2 november  Dankdag voor gewas en arbeid 
6 november  Koffiedrinken na de dienst 
12 november  Youth Alpha zondag 
20 november  Laatste zondag kerkelijk jaar. 
27 november  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
4 december  Bediening Heilig Avondmaal, koffiedrinken na de dienst 

25 december  Eerste Kerstdag 
26 december  Tweede Kerstdag 
31 december  Oudejaarsdag 
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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. 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”: 

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

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

 Internetsite: www.hervormdwilnis.nl 

 

 

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

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

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46  ten name van CvK Hervormde 
Gemeente Wilnis 
 

 

 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 

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. 

http://www.hervormdwilnis.nl/
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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 

Wijk Ouderling Teamleden 

1 
Stephan Vree 

 
Tel. 06 – 53 26 75 99 

 Peter Rietveld (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) 
 Peter de Leeuw (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 

 Vacature (bezoekbroeder) 
 Jaap Verhoek (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
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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. 
 

TEN SLOTTE 

 

Alweer een “Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met plezier 

gelezen hebt.   

 

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype 

Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 

40 2022) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: 

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

 

Uiterste inleverdatum kopij 

volgende “Solitudo”: 

 

donderdag 22 september 2022 

 
Wilnis, 24 juni 2022/AK 

mailto:administratie@hervormdwilnis.nl

