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In en rond de Eredienst
14 april
Palmzondag
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
Open Doors
Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Rock Solid:
groep 7/8, klas 1/2 middelbare school
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224
18 april
19.30 uur:

Witte Donderdag
ds. J.W. van den Berg

19 april
19.30 uur:

Goede Vrijdag
ds. J.W. van den Berg + ambtsdragers

20 april
21.30 uur:

Stille Zaterdag
ds. J.W. van den Berg

21 april
Pasen
9.30 uur
ds. J.W. van den Berg (Paasdienst)
11.00 uur
ds. J.W. van den Berg (Familiegezinsdienst)
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie / Zending buitenland
Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar (11.00 uur)
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
28 april

Zondag Quasi modo geniti
(als pas geboren kinderen)
10.00 uur:
ds. D. Verboom uit Rijnsburg
Bestemming 1e collecte:
Protestantse Vrouwen Dienst
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Rock Solid:
groep 7/8, klas 1/2 middelbare school
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
1

5 mei

Zondag Misericordia Domini
(van de Goede Herder)
10.00 uur:
ds. D. Verboom uit Rijnsburg
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie / Noodhulp
Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224

12 mei
Zondag Jubilate (Juicht)
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
Moederdagcollecte Buitenland
Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Rock Solid:
groep 7/8, klas 1/2 middelbare school
Jeugdkerk:
vanaf klas 3 middelbare school
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
19 mei
Zondag Cantate (Zingt)
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
Project Diaconie Teylingen
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224
26 mei
Zondag Rogate (Bidt)
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
Jaarproject diaconie (Buitenland)
Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Rock Solid:
groep 7/8, klas 1/2 middelbare school
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639

Meditatie: Johannes 20
 ds. Joep van den Berg

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
Laten we de nadruk eens wat verleggen: Jezus’ nieuwe leven is begonnen.
Dat is wat hier in Johannes heel duidelijk het gesprek van Jezus met Maria
domineert. Na Pasen komen niet de oude verhoudingen terug. Jezus is niet
meer dezelfde Meester, aan wiens voeten je kunt zitten en naar wiens
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lessen je kunt luisteren. Hij is onderweg. Hij blijft even staan bij haar, maar
gaat dan aan Maria voorbij.
Ik zeg dat expres even zo. Want je proeft hier in de ontmoeting van Jezus
met Maria iets wat we veel vaker in de bijbel tegenkomen. God verschijnt
aan mensen in het voorbijgaan. Aan Abraham wilde God voorbijgaan,
maar Abraham nodigde God in zijn tent, even. Mozes wilde God zien,
maar kreeg Hem slechts in het voorbijgaan te zien. Aan Elia ging de Here
voorbij, en in de stilte van zijn kielzog kwam Gods Woord tot hem. En
Jezus neemt dit over. De Zoon lijkt op zijn Vader. Bij de storm op het meer
wil Jezus zijn leerlingen voorbijgaan. Na zijn opstanding wordt dit nog
sterker: in Emmaüs wilde Hij verder gaan. Even konden de leerlingen Hem
overhalen bij hen te blijven, toen was Hij weer weg. En zo gaat het ook
hier: even maar, dan is Jezus weer op weg.
De overtuiging dát Christus is opgestaan is niet de kern van ons geloof. Die
kern is dat Hij onze levende Heer is, de Christus, de Zoon van de levende
God. Daar ging het Jezus zelf ook om: heel persoonlijk spreekt Hij Maria
aan: Maria! En de reactie waar het Jezus om ging, was niet: ja Heer, u bent
opgestaan, het is waar. Nee, hun reactie was: Meester! Dát is dan ook de
reactie die Hij bij ons wil oproepen, even persoonlijk: Meester! In Jezus
ontmoeten we onze Meester die aan en met ons aan het werk is en die met
ons wil leven in geloof, in overgave, in gebed, in overdenking, in
navolging, en die zó met ons onderweg wil zijn naar zijn Vader. En alleen
in de mate van ons geloof, onze overgave, ons gebed, onze navolging,
ervaren we iets van zijn kracht, iets van dat met Hem opgewekt worden,
als een teken, een voorproef, iets van een begin van eeuwig leven ook bij
ons. Als die persoonlijke band verslapt, wordt ook meteen Pasen een
teleurstelling.
Maar Pasen is niet maar: Jezus is opgestaan. Pasen is nog maar het begin.
Bij Pasen hoort: Jezus is nu met en aan en voor ons bezig bij zijn Vader en
onze Vader, bij zijn God en onze God. Haast vanzelf komt dan die andere
prachtige Paas-associatie boven: die van die door de boomwortels uit het
lood geduwde grafstenen op een oude begraafplaats. Wij blijven hier
begraven -- wij zijn nog niet opgestaan -- wij blijven hier tegen allerlei
tekorten en gebreken aanlopen en zelfs tegen groot en schreeuwend
onrecht -- het koninkrijk is nog niet op aarde -- maar het komt: want Jezus
nieuwe leven is begonnen.
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Overleden
Op 8 maart is Joost Peters gestorven na een korte periode van ziekte. Op de
kaart lezen we: ‘Omarmd door zijn geliefden en met vol vertrouwen in zijn
hemelse Vader, is onverwacht snel overleden onze liefdevolle, kleurrijke,
innemende, energieke, inspirerende en eigenzinnige echtgenoot, vader,
opa, broer en oom… We gaan hem intens missen, maar voelen ons getroost
door de vele dierbare herinneringen.’
Zaterdag 16 maart hebben we Joost herdacht in de Oude Jeroenskerk in
Noordwijk met de volgende woorden: Joost was geboren op 25 augustus
1946 in Tiel en is 72 jaar geworden. Wij allen kunnen veel verhalen
vertellen over deze sterke persoonlijkheid en inspirerende man. Dat zal
zeker nog een lange tijd voortduren. Verhalen waarin Joost steevast
figureert met zijn kenmerkende warme lach.
Maar nu zijn we bij elkaar en overdenken zijn 72-jarige leven. Een leven
van hard werken en nooit nee zeggen. Dat was ook zo mooi aan Joost: je
deed nooit tevergeefs een beroep op hem. Meermalen heb ik hem gebeld
voor advies vanwege de gezondheidssituatie van een familielid of vriend.
En altijd dacht hij direct met je mee en zocht naar een oplossing.
Een paar dagen voor zijn sterven zei Joost opmerkelijk rustig en gelaten
dat het hier ging stoppen. We hebben gebeden en elkaar omhelst en
maakten een afspraak om twee dagen later verder te spreken. Het heeft niet
zo mogen zijn. De hartelijkheid van Joost leerde ik kennen toen hij als
voorzitter van de kerkenraad naar Tienhoven was gereden met een bos
bloemen en een fles bubbeltjes.
Altijd recht door zee en eerlijk en een enorme dosis humor. Voor Joost was
het vanzelfsprekend dat hij woekerde met zijn talenten. Zowel zijn talenten
in het zakenleven alsook zijn talent van geloof dat hij had ontvangen van
God. Het Griekse woord ‘talanton’ betekent gewicht en in dat gedeelte dat
we hoorden gaat het erom hoe je werkt met je geloof in het Koninkrijk van
God. Dat is het grote thema in de boodschap van Jezus.
Joost heeft zijn talenten niet begraven zoals die onverstandige man in de
gelijkenis. Hij heeft ten volle uit het leven gehaald wat erin zat en heeft
met zijn talenten gewerkt. Joost Peters is teruggekeerd in het huis van zijn
hemelse Vader. We wensen Connie, zijn vrouw, en Jettie en Esther, zijn
dochters, en alle anderen de nabijheid van God toe met dit enorme verlies.
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Leerhuis
Op donderdag 25 april vindt de laatste van de drie avonden plaats in het
kader van het Leerhuis: een avond over het Koninkrijk van God in relatie
tot de plaatselijke gemeente. De parabels uit het Nieuwe Testament staan
centraal tijdens dit leerhuis. Het Leerhuis vindt plaats in “De Verdieping”,
Dr. Aletta Jacobslaan 1, Voorhout.
Voorhout. De avond begint om 19.30 uur tot
uiterlijk 21.30 uur, inclusief koffiepauze. U bent hartelijk welkom! Ook
als u de eerste twee avonden heeft gemist! Dit leerhuis is een activiteit
activit van
de Protestantse Gemeente Voorhout. Voor eventuele vragen kunt u terecht
bij: Ds. Joep van den Berg e-mail: dominee@kleinekerk.nl,
dominee@kleinekerk.nl tel. 0252234048.

Kring Overbosch
Op 18 april om 14.30 uur zijn we met bewoners samen in de zitkamer om
na een verdiepend eerste half uur koffie met elkaar te drinken.
Belangstellenden mogen zeker aansluiten bij deze bijeenkomsten.

Groet
Vanuit de pastorie wens ik u en jou een mooi en gezegend Pasen toe om in
de liefde
de van Jezus Christus mensen te bemoedigen en bij te staan. Om zo
een sterke gemeente te zijn,
zijn geworteld in Hem die de dood heeft
overwonnen.

Elkaar inspireren
Weten wat er speelt in je omgeving

De Kerkbrief houdt je op de hoogte!
Ook te lezen en downloaden op www.kleinekerk.nl
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Vanuit het CVK
 Peter Boers, voorzitter

Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 van onze kerkelijke gemeente en die van de diaconie
zullen in de kerkenraad vergadering van 21 mei a.s. worden besproken en
hopelijk ook vastgesteld. Maar voordat dit gebeurt stelt de kerkenraad u in
de gelegenheid uw mening over de jaarrekening(en) te geven. Deze worden
daartoe uiterlijk 10 mei a.s. in verkorte vorm gepubliceerd op onze website
(www.kleinekerk.nl),
), terwijl de volledige jaarrekeningen op afspraak zijn
in te zien bij Willemiek den Haan (diaconie) en Peter Boers (CvK). U kunt
hen per email bereiken op de emailadressen zoals op de achterzijde van de
kerkbrief opgenomen. Eventuele op/aanmerkingen gelieve u uiterlijk 19
mei a.s. aan de scriba (scriba@kleinekerk.nl)
(
) kenbaar te maken met een
kopie aan het emailadres van de diaconie resp. het CvK. Nadat de
jaarrekeningen door de kerkenraad zijn vastgesteld zullen deze, zoals
gebruikelijk, in de kerkbrief
kerkbr worden gepubliceerd.

Kerkbalans 2019
In vervolg op de in de vorige kerkbrief opgenomen opgave treft u hierbij
de meest actuele stand aan van de toezeggingen voor 2019:

jaar
2019
2018
2017
2016
2015

toegezegd
€ 76.282,99
€ 72.600,00
€ 80.589,66
€ 80.399,50

Overzicht toezeggingen Actie Kerkbalans
totaal
t/m 31--3
deelnemers
ontvangen
toegezegd deelnemers
434
395
413
454

€ 80.501,08
€ 77.291,75
€ 76.442,70
€ 83.495,69

€ 73.510,50
€ 72.186,99
€ 70.915,00
€ 77.457,50
€ 80.292,50

381
395
348
390
452

ontvangen
€ 30.512,51
€ 25.626,72
€ 18.408,34
€ 25.817,54
€ 27.329,79

U ziet dat we de opgaande lijn in toezeggingen en ontvangsten, zowel
vorig jaar als dit jaar, kunnen vasthouden. Vorig jaar zijn we ruim over het
in de begroting opgenomen bedrag van € 75.000,= uitgekomen. Voor 2019
hebben we voorzichtig ingezet op € 81.500,=.
0,=. De tot op heden gedane
toezeggingen en betalingen stemmen ons hoopvol om dit te gaan halen.
Dank aan allen die daar hun bijdrage aan hebben geleverd! De reacties
n.a.v. de kerkbalans looplijsten zijn verwerkt, maar het blijkt toch dat nog
veel mensen opnieuw benaderd moeten worden. Enerzijds omdat bijv.
niets is toegezegd, geen reactie is ontvangen etc.. Maar ook bij degenen die
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per email zijn benaderd zijn er nog te veel kerkleden die, ondanks een
herhaling van de mail in februari, nog geen reactie hebben gegeven. Beide
groepen gaan we toch maar weer benaderen. En even een verzoek: ook als
u direct uw bijdrage voor 2019 betaalt, ook dan ontvangen we graag een
ingevuld toezeggingsformulier. We weten dan waar we aan toe zijn, op
welke bedrag we dit jaar kunnen rekenen. Al met al blijft de actie
kerkbalans voor ons, maar ook buiten het CvK, een tijdrovende klus.
En ook nu weer blijf ik aandacht vragen voor ons nieuwe bankrekening
nummer, te gebruiken voor al uw betalingen:
NL 85 RABO 037 373 1183
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout
Dit nummer kunt u voor de kerkelijke bijdrage, de solidariteitskas, de
kerkbrief bijdrage etc. gebruiken. We gaan in het vervolg dus maar één
rekeningnummer gebruiken. Wilt u dit in uw administratie, in uw
banksysteem (bijv. internetbankieren) en bij eventuele opdrachten tot
automatische overboeking wijzigen? De rekeningnummers waarin FvL
voorkomt gelieve u niet meer te gebruiken, in de loop van het jaar komen
deze definitief te vervallen!

Subsidie aanvraag
Verder zijn we druk bezig met de realisatie van ons jaarplan. Er is een
subsidie aanvraag gedaan voor het onderhoud aan ons kerkgebouw voor de
jaren 2020-2025. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. De
in 2011 aangevraagde subsidie voor het onderhoud van het baarhuisje en
de kerkhofmuur is vorig jaar afgelopen. We ontvingen daarvoor in de
afgelopen jaren een bedrag van € 19.763,=, waarvoor we inmiddels een
ambtshalve aanslag hebben ontvangen. Hiermee is de subsidie ook
daadwerkelijk toegekend en zijn de eerder uitgekeerde voorschotten
definitief geworden. Voor het kerkgebouw loopt de subsidieregeling nog
t/m dit jaar door, op te volgen door de nieuw ingediende aanvraag.

Het Boerhaavehuis
Onderdeel van ons jaarplan is de planvorming omtrent de eventuele
herbestemming van Het Boerhaavehuis, op het moment dat er sprake is van
een predikantswisseling. Dat is een lastige klus, maar gelukkig worden we
daarin begeleid door de stichting “Behoud Kerkelijke Gebouwen”(SBKG)
en het vanuit de Provincie Zuid-Holland aangestelde “aanjaagteam voor
erfgoed”. Het aanjaagteam voor erfgoed helpt eigenaren van bijvoorbeeld
rijks-monumentale kerken, boerderijen en industriële panden een nieuwe
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bestemming te vinden. Zo ook voor ons Boerhaavehuis. Om ons breed te
oriënteren laten wij in eerste instantie alle opties t.a.v. het toekomstige
gebruik open. Van daaruit laten we opties afvallen en komen we
uiteindelijk aan op de meest optimale bestemming. De kosten die de
zoektocht in de herbestemmingsmogelijkheden met zich meebrengt,
worden tot bepaalde hoogte door de Provincie Zuid-Holland gedragen. Bij
deze (tot op heden 100%) subsidie moet u denken aan het laten maken van
tekeningen voor alternatieve bestemmingen, kostenberekeningen voor
uitvoering van de bouwkundige aanpassingen die de alternatieven met zich
meebrengen, taxatiekosten en de kosten van de begeleiding door de aan
ons toegewezen aanjager erfgoed Ruud Wiersum.
Om de toekomstige mogelijkheden te vergroten (met parkeermogelijkheid
op eigen terrein) hebben we recent een verzoek bij de gemeente Teylingen
ingediend voor het aanleggen van een dam aan de achterzijde van Het
Boerhaavehuis. Daarnaast proberen we de gemeente Teylingen betrokken
te houden bij onze planvorming, waarbij zo mogelijk de cultuur historische
waarde van het pand voor de gemeente Telingen kan worden behouden.
Doel is dat, zodra Het Boerhaavehuis op enig moment mocht leegkomen,
we een plan gereed hebben voor de toekomstige bestemming en
exploitatie. Dit laatste is van groot belang, de kosten van het pand zullen
door de opbrengsten gedekt moeten gaan worden, liefst ruim meer dan dat.
Immers, we zijn met elkaar geen kerkelijke gemeente ter instandhouding
van een aantal panden, maar deze panden moeten op enigerlei wijze ten
dienste komen aan het kerk zijn met elkaar. En met een structureel
positieve exploitatie opbrengst kan die opbrengst weer ten goede komen
aan onze reguliere kerkelijke uitgaven. De gebouwen zijn geen doel op
zich, maar een middel om het mogelijk te maken kerk met elkaar te zijn!

Archivaris
Roel Steenbergen is graag bereid de eerder kenbaar gemaakte functie van
archivaris op zich te nemen. Met Roel hebben wij een enthousiaste en
nauwgezette archivaris in ons midden gekregen met veel kennis van onze
kerkelijke gemeente waar we zeer content mee zijn. De archivering van
stukken heeft al lang veel te weinig aandacht gekregen. Roel kan de
archivering op een nieuwe leest schoeien (o.m. digitalisering van stukken),
de ontstane achterstanden inhalen en de juiste archivering aansturen en
bewaken. Fijn dat we op deze manier weer een stuk uit ons jaarplan hebben
kunnen realiseren! Roel, veel succes gewenst!
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De Diaconie
 Agnes Hartvelt

Jaarproject "GEEF OM GAMBIA"
Op zondag 17 en 24 maart heeft de Diaconie in de Verdieping gestaan
tijdens het koffiedrinken om geld in te zamelen voor het jaarproject "Geef
om Gambia". Er was een gratis breipatroon verkrijgbaar om mutsjes te
breien voor pasgeboren baby's. Een aantal gemeenteleden heeft de
breipennen opgepakt.
Verder kon er geld worden gedoneerd
gedoneerd voor de aanschaf van malariapillen,
extra voeding voor baby's en voor het vervoer van producten naar Gambia.
Tevens stond er een glazen pot met rijst erin. Er
Er kon geraden worden
hoeveel rijstkorrels er in zaten. Als indicatie lag er een zakje met 500
rijstkorrels naast. Er waren veel mensen die een poging waagden om voor
1 euro te raden naar het juiste aantal. De aantallen gingen van 10.000 tot
150.000 korrels. Inmiddels heeft de Diaconie degene die het dichtste
dich
bij
het juiste aantal zat, getrakteerd op heerlijke slagroomtruffels gemaakt
door Joke Haasnoot. Er is rond de 170 euro opgehaald. Iedereen hartelijk
bedankt voor alle bijdragen.

Diaconale Raad Teylingen
Het is nog ver weg, maar ook dit jaar zal er in november weer een
gezamenlijke
ke dienst zijn van de gemeentes van Voorhout, Sassenheim en
Warmond. Het project dat gesteund wordt met deze dienst is inmiddels
bekend: "De Zevensprong". Deze stichting organiseert als sinds 1971 vrije
tijd activiteiten in de Bollenstreek voor mensen met een beperking. De
activiteiten hebben een creatief, sportief en sociaal karakter. De deelnemers
variëren van 5 jaar tot 80+ en wonen thuis, in een appartement,
appartement of een
instelling. Door meer dan 150 vrijwilligers worden deze activiteiten
georganiseerd. Dit iss mogelijk door bijdragen van de deelnemers en vele
giften van particulieren, verenigingen, bedrijfsleven etc. Ook de Diaconie
Teylingen hoopt met uw hulp een mooi bedrag te kunnen bijdragen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K
Kopje
Koffie?
elke tweede dinsdag
van de maand vanaf 10.00 uur
staat in De Verdieping de koffie klaar
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Gezocht: Parttime koffieschenker
 Willemiek den Haan

Vindt u het koffiedrinken na de Dienst ook een belangrijk onderdeel van de
zondag? Dan zijn we op zoek naar u! Voor het gezamenlijk koffiemoment
na de Dienst zijn we namelijk op zoek naar een parttime koffieschenker.
Met de volgende kwaliteiten
Beschikbaar op zondagochtend (ongeveer 2 á 3 keer per
pe kwartaal)
Mensenmens
Vriendelijk en vrolijk
Bereid tot een praatje
Flexibel
Ervaring is handig, maar niet noodzakelijk.
noodzakelij
Bij niet voldoen aan
bovenstaande eisen, toch maar even reageren!
reageren Aanmelden of meer
informatie bij: Willemiek den Haan,
Haan willemiekh@kleinekerk.nl of 0606
34301758.

Afscheid van De Doorstarters
 Els Lageman

Het is begin 1946. We hebben geleden onder de oorlog, onze bevrijders
binnen gehaald en de bevrijdingsfeesten gevierd. In Voorhout vond de
"bovenmeester" van de Christelijke
Ch istelijke school Dhr. Broersma dat er "iets voor
de vrouwen" moest komen. Niet alleen bijbelstudie, maar zeker ook
ontspanning,
tspanning, cultuur en het samenzijn
samen
was belangrijk. Verschillende leden
van de gemeente werden benaderd
benaderd en zo zijn we lid geworden van de
Nederlandse Christen Vrouwen Bond.
Op 5 februari
ebruari al was de eerste bijeenkomst waar mw. Klomp als presidente
gekozen werd en daarnaast nog zes bestuursleden. Men vergaderde alleen
bij volle maan, omdat er nog geen verlichting
verlichting aanwezig was op de Jacoba
van Beierenweg. In de notulen staat dat de dames, en nu citeer ik: "Met
schroom hun functie aanvaarden. Maar alle begin is moeilijk en wij zullen
allen trachten met Gods hulp deze afdeling hier ter plaatse, tot groei en
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bloei te brengen, hopende dat de leden het bestuur tot steun wil zijn en wij
allen elkaar tot hulp en steun van ons geestelijk en lichamelijk leven
mogen zijn en allen tezamen tot Gods eer mogen arbeiden."
Al lezende door 73 jaar notulen kom je juweeltjes van herinneringen tegen.
Zo was 1947 een moeilijk jaar met " vreselijke kou" nog in mei. Een jaar
later vierde men het feest van Wilhelmina 50 jaar koningin en at men
oranje borstplaat. Later vroeg men zich af wat te eten bij het huwelijk van
Beatrix en Claus. Advies: Duitse biefstuk met oranje saus....
Na mw. Klomp is mw. Witte 9 jaar presidente geweest. Hierna mw. de
Jong. In haar tijd waren de stoelen zo gammel dat één van de leden een
grote scheur in haar rok haalde. Met drie veiligheidsspelden werd de
scheur gedicht en kreeg zij 10 gulden voor een nieuwe rok. Op 29 januari
1954 was het zo koud, dat er slechts 12 dames aanwezig waren die zich zo
dicht mogelijk bij de kachel gezet hadden.....
Ook viel het mij op dat de leden door de jaren heen veel aandacht voor
elkaar hadden, elkaar ondersteunden en hielpen waar nodig. Tot op de dag
van vandaag is dat zo gebleven, denk ik zo. Op 24 september 1980 werd
Gretha Jansze presidente. Haar eerste avond was een heel bijzondere. Er
waren twee heren van de N.C.R.V. die een indrukwekkende film lieten
zien over het boek van Rien Poortvliet "Hij was een van ons". Later op de
avond nog over zijn boek "Te hooi en te gras". Het commentaar bij beide
films was van Rien Poortvliet zelf. Een maand later ging het over drugs en
werd het verschil tussen hard- en 'zacht' drugs uitgelegd. Ook hoorden we
hoe het gebruik van alcohol schrikbarend toenam. Aangeraden werd onze
jeugd zo goed mogelijk te begeleiden. Voor een kopje koffie moest toen 65
cent betaald worden. Na 7 jaar werd Gretha opgevolgd door Jeanne
Fransen.
In 1997 werd Gretha opnieuw presidente. In deze tijd vond de fusie plaats
tussen de N.C.V.B. en de Christelijke Plattelands Vrouwen. De nieuwe
naam van de vereniging werd "De Passage". Nog een paar 'weetjes' uit die
tijd wil ik u niet onthouden: Een berichtje uit Slowakije van Carla.
Verzonden vanmorgen via een van de moderne communicatiemiddelen:
"In gedachten ben ik bij jullie en wens jullie een gezellige avond!" De
verbazing dat zoiets zo maar zo snel verstuurd kon worden, was groot. In
het jaar 1997 lezen we: In het verleden was het, ook bij de NCVB,
belangrijk tot welke kerkelijke bloedgroep je hoorde. Zeker als je lid wilde
worden van het bestuur. Men was wel blij dat dat inmiddels veranderd was.
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Onze vergaderruimte werd na de christelijke school het bejaardenhuis Sint
Agnes. In 1998 is Zuster Jacobia overleden. Er is een condoleance
verstuurd naar Zr. Josina. Maar de wereld om ons heen veranderde en wij
veranderden mee. Werden er vroeger veel bijbelse onderwerpen behandeld,
kwamen er later steeds vaker sociale- en reisverhalen bij. De klacht was,
toen ook al, dat er te weinig jonge leden bij kwamen. Het ledenaantal liep
dan ook terug en in onderling overleg werd op 26 September 2000 besloten
het lidmaatschap van De Passage op te zeggen. Op 15 december was er een
gezellig diner als afsluiting van de afdeling Passage Voorhout.
Gretha ging onverdroten door als presidente van De Doorstarters, een
moderne naam bedacht door Marian Visser. Want dat deden we gewoon:
we 'starten door'. We vergaderde nog maar vier avonden per seizoen plus
een excursie of een etentje. De laatste vijf jaar was Tineke Noomen de
presidente. Ook nu is de klacht: er komen geen jongere leden bij. Dus,
moeten we stoppen..... Maar afscheid nemen, née dat doen we niet. We
zullen blijven omzien naar elkaar! Mede namens Tineke en Mia, wens ik U
alle goeds toe.

Wie preekt er zondag?
Naast de Kerkbrief vindt u ook alle info op

www.kleinekerk.nl

Oecumenische Openluchtviering
 Han de Winde, Reina Assies

Voorhout – zondag 26 mei 2019
Op zondagochtend 26 mei zal een
Openluchtdienst worden gehouden op het
grote kerkplein voor de Bartholomeuskerk,
midden in Voorhout, voor alle Voorhouters. Deze Openluchtdienst wordt
gezamenlijk georganiseerd door De Bartholomeuskerk en de Kleine Kerk.
Nadere berichtgeving volgt in de komende weken door en vanuit de beide
kerken en in de lokale media. Noteert u vooral alvast de datum in de
agenda: het belooft een bijzondere dienst te worden !
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Wijziging openingstijden crèche
 Dorine de Jong

De crèche is met ingang van 1 april nog slechts
1x per 14 dagen geopen
opend tijdens de kerkdiensten.
We houden hierbij rekening met feestdagen ed.
De data, waarop de crèche geopend is zullen
natuurlijk ook in de Kerkbrief en Zondagsbrief
worden vermeld.

Oranjeconcert
 Kees Jan Visser

Op vrijdag 26 april speelt Kees Jan Visser een oranjeconcert in de Kleine
Kerk.
erk. Sinds twee jaar componeert hij zijn
zijn eigen nummers, die voortvloeien
uit verschillende emoties die in het leven
voorbij komen. Onlangs heeft Kees Jan een
aantal nummers uitgebracht op Spotify en
andere
muziekdiensten.
Tijdens
dit
oranjeconcert speelt hij eigen nummers,
gecombineerd
met
bekende
ende
"oranje
melodieën". De kerk gaat open om 19.30 uur,
het concert start om 20.00 uur. Toegang is
gratis.

Bijbelleesrooster
 Nederlands Bijbelgenootschap

zaterdag
zondag

13 april
14 april

Hosea 4:12-19
4:12
Lucas 19:29-48
19:29

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

15 april
16 april
17 april
18 april

Hosea 5:1-7
5:1
Hosea 5:8-15
5:8
Lucas 22:1-13
22:1
Lucas 22:14-65
22:14

Van kwaad tot erger
Palmpasen
Benedictus
Valstrikken
Gevolg van foute keuzes
Voorbereidingen
Tafelgesprekken en
wapengekletter
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vrijdag
zaterdag
zondag

19 april
20 april
21 april

Lucas 22:66-23:56
Hosea 6:1-3
Lucas 24:1-12

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei

Lucas 24:13-35
Lucas 24:36-53
Psalm 56
Leviticus 6:12-16
Leviticus 6:17-23
Psalm 61
Leviticus 7:1-10
Leviticus 7:11-27
Leviticus 7:28-38
Psalm 144
Hooglied 1:1-7
Hooglied 1:8-17
Hooglied 2:1-7
Hooglied 2:8-15
Hooglied 2:16-3:5
Hooglied 3:6-11
Hooglied 4:1-11
Hooglied 4:12-5:1
Hooglied 5:2-8
Hooglied 5:9-6:3
Psalm 148
Hooglied 6:4-12
Hooglied 7:1-6
Hooglied 7:7-8:4
Hooglied 8:5-14
Psalm 64
Jakobus 1:1-18
Jakobus 1:19-27
Jakobus 2:1-13

dinsdag
21 mei
woensdag 22 mei
donderdag 23 mei

Jakobus 2:14-26
Jakobus 3:1-12
Jakobus 3:13-18

Genade door onrecht
Lied van hoop
Eerste Paasdag
Zondagsactiviteit
Uitleg
Feest van herkenning
Help!
Gebroken brood
Heilige maaltijd
Lang leve de koning
Herstelwerkzaamheden
Let op vet
Priesterloon
Geluk voor het volk
Verlangen
Zoete woorden
Voor mij is er maar één
Samenkomst
Zoeken
Bewondering
Lichaamstaal
Paradijs ...
Aangeraakt
De ware
Collectieve lof
Stralen
Knap
Genieten van elkaar
De kracht van liefde
Verbaal geweld
Verankerd geloof
Woorden en daden
Wet op gelijke
behandeling
Daadwerkelijk geloof
Houd je tong in toom
Wijsheid
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Boekentips
 redactie

De weg van de stilte
Een geloofsbalans
Jan de Jongh
uitgeverij Narratio
isbn 9789052637310 prijs € 15.00
Dit boek over ‘Stilte’ maakt een kleine geloofsbalans op. Het is de huidige
oogst van De Jonghs levenslange zoektocht, die nooit zal eindigen. De
volgorde van de thema’s verbeeldt de weg van verlangen naar de veelal
verloren Stilte, die kan uitkomen bij de levensbron van de mystieke
ervaring. Om het boek ook bruikbaar te maken voor hen, die dagelijks of
nu en dan een verdiepende tekst willen lezen, heeft Jan per bladzijde een
korte op zichzelf staande tekst geschreven. De ene keer is die tekst meer
informatief, dan weer beschouwend of lokt ze tot overdenking of meditatie.

Acht verhalen van Jezus - kleurboek
Butterworth, Nick
Uitgever Ark Media
isbn 9789033835506 prijs € 8,99
In dit kleurboek kunnen kinderen zelf tekeningen
inkleuren bij acht verhalen van Jezus. Deze acht verhalen
verwijzen naar gelijkenissen die Jezus vertelde. Per verhaal staan meerdere
tekeningen om in te kleuren.

Verhuizingen
Sinds de vorige kerkbrief verscheen zijn de volgende
kerkleden, verhuisd, of vertrokken naar een andere gemeente:
Vertrokken:
Mevr. K. Verbaan
Dhr. IJ. van Steeg
Mevr. N.M. Boers
Mevr. T. Bakker
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Bloemendienst
In de afgelopen periode gingen de bloemen met een groet
van de gemeente naar:
3 maart:
• Dhr. J. Rothert
• Dhr. P.J. Vermeer
• Gastpredikant drs. D.J.J. Thijs uit Amsterdam
10 maart:
• Mevr. G. Schaafsma-Strijker
Schaafsma
17 maart:
• Dhr. G. Molenaar
• Mevr. C.J. van der Voort-Rodenburg
Voort
24 maart:
• Dhr. J. Baan
• Mevr. J den Heijer-van
Heijer
der Toorn
• Gaspredikant ds. M. van der Linden uit Katwijk
31 maart:
• Dhr. en Mevr. van ’t Hof-Kooijman
Hof
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Adressen Protestantse Gemeente Voorhout
Kerkdiensten

Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief
ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkelijk Bureau

Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168

Ledenadministratie

Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl

Dominee

Ds. Joep W. van den Berg, Kerkweg 11, dominee@kleinekerk.nl, tel. 234048,
op woensdag verlof

Kerkenraad

voorzitter: Rob de Bruijn, Vivaldipark 122, voorzitter@kleinekerk.nl, tel. 06 – 51275256
en/of 283964

Scriba

Esther Meijvogel, Oranje Nassaulaan 67, scriba@kleinekerk.nl, tel. 227038

Pastorale Raad

voorzitter: Esther Kapinga, pastoraleraad@kleinekerk.nl

Diaconale Raad

voorzitter: Agnes Hartvelt, Pieter Wouterstraat 6, diaconaleraad@kleinekerk.nl, tel. 860358

C v Kerkrentmeesters

voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl

Jeugdraad

Marije van den Steenhoven, Kruidenschans 205, marijevds@kleinekerk.nl, tel..06 52088621 en/of 860140

Kinderkerk

contactpersoon: Marijke Drijfhout, Fuchsiastraat 20, marijked@kleinekerk.nl, tel. 222503

Crèche

in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, Julianalaan 80,
dorinedejong@hotmail.nl, tel. 06 - 27272986

Kerksleutelbeheer

Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686

Prot. VrouwenDienst

contactpersoon: Riet van ’t Hof-Kooyman, Bonekruidstraat 22, tel. 232622

Bank

Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83

Begraafplaats

contactpersoon: Kees Visser, Wilgenhorst 114, k.j.visser@hotmail.com, tel. 06 - 21179002

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 – 15687392
Bloemendienst

contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roelencarla@gmail.com, tel.
216525

Kerkbrief redactie

kerkbrief@kleinekerk.nl (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan
de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884)

Kerkbrief drukwerk

Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809

Kerkbrief verspreiding

College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl

www.kleinekerk.nl

kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl

Geloofsbrief

suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl

Zondagsbrief kopij

voor vrijdag 12 uur o.v.v. onderwerp: ‘Zondagsbrief ‘ naar zondagsbrief@kleinekerk.nl

Colofon
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid.
Nr
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Inleveren
10-05-2019
06-09-2019

Verschijnt
22-05-2019
18-09-2019

Pinksteren

Nr
05
07

Inleveren
28-06-2019
04-10-2019

Verschijnt
10-07-2019
16-10-2019

Gedicht voor Pasen
Bomen groeien rond het graf
en de vogels zingen,
Jezus legt het doodskleed af.
Nieuw gaat Hij beginnen.
Als een goddelijk gedicht
komt Zijn leven aan het licht.
Nu begint de tijd door de Heer bereid,
want de vrede is gekomen.
Nu begint de tijd door de Heer bereid.
waarvan wij nog dromen.

Hanna Lam

