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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
24 december   Kinderkerstdienst 

19.00 uur:    Ds. Pieter van der Ende, Rijnsburg 
Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen 
 

     Kerstnachtdienst 
22.00 uur:    ds. Ad Alblas, Oegstgeest 

 Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen 
 Autodienst:    Dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 
 
 
 
 
25 december   1e Kerstdag 
 10.00 uur    Ds. Piet Rozeboom, Rijnsburg 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Kinderen in de knel 
 Autodienst:    Dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
31 december:   Oudejaarsviering 

19.00 uur: Mevr. Judith van der Vis, 
Aarlanderveen 

 Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen 
 Autodienst:    Dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
1 januari:    Nieuwjaarsdag 

10.00 uur: Gemeenschappelijke dienst in 
Sassenheim  

 Autodienst:    Dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 
8 januari:    1e Zondag na Epifanie  
 10.00 uur:    Ds. Wim J. Zaagsma, Hillegom 
 Bestemming 1e collecte: Red een kind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    Dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
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15 januari:   2e Zondag na Epifanie  
10.00 uur: Mevr. Judith van der Vis, 

Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: De Sociale Kruidenier 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    Dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
  
22 januari:   3e Zondag na Epifanie  
 10.00 uur:    Ds. Rianne de Reus, Warmond 
 Bestemming 1e collecte: Missionair werk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    Dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
29 januari:   4e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur:    Ds. Anne-Marie van Briemen,  
      Alphen aan den Rijn 
 Bestemming 1e collecte: Jong protestant 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    Dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
  
 

 
 
 
Een Kind met brede schouders 

 Bron: “Een Kind is ons geboren" – Een wensboekje – Hauke Burgarth 

 
Diegenen die zich destijds voor de pasgeboren Jezus bogen zeiden 
vermoedelijk hetzelfde  als men vandaag bij een baby zegt: “Wat een mooi 
kind”, “Precies de vader”, “Precies de moeder”, “Ik ben blij voor jullie.” 
Zoals gezegd, was Jesaja natuurlijk niet in de stal. De Joodse profeet was al 
een paar honderd jaar overleden, maar zijn woorden over Jezus waren 
desondanks wél daar. Want hij had veel meer gezien dan alleen “een mooie 
jongen met krullend haar”. Jesaja had Zijn brede schouders gezien en Zijn 
groot hart, Zijn koninklijk wezen en datgene wat Hij ons mensen geven wil.  
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Zo profeteerde hij lang vóór Jezus over Hem: 
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en 
men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jesaja 9:5) 
 
Wonderbare Raadsman 
Blijf nog even met Jesaja in de stal. Datgene wat hij gezegd had, was voor 
iedereen die daar was, goed bekend. Maria keek naar het Kind dat ze in haar 
armen hield. Er gingen veel gedachten door haar hoofd: “Tot nog toe heeft 
Jozef voor mij gekozen, maar zal dat zo blijven? Hoe gaan we het allemaal 
redden? Hoe zal ik omgaan met mijn verantwoordelijkheid als moeder? Wat 
zal er van dit kleine mens in mijn armen worden, dat zoveel meer is als een 
mens?” 
Voor dit Kerstfeest wens ik u/jou dat je God als Wonderbare Raadsman voor 
de vragen van je leven zult ervaren – zelfs wanneer je zoals Maria geen 
“volledige” antwoorden hebt. Misschien helpt een uitvoerige blik in Gods 
Boek, de Bijbel, om zulke goede raad te vinden. 
 
“Ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven.”(Psalm 16:7) 
 

 
 
 
 
De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste mensen,  
Terugkijkend op een jaar denk je al gauw: wat ging het toch snel, de tijd lijkt 
wel voorbij gevlogen. In januari maken we ons alweer op voor een jaar 
waarvan we niet eens weten wat deze ons zal brengen. We wensen elkaar 
alle goeds toe en hopen dat persoonlijke ellende ons en onze dierbaren 
bespaard blijft. 
We kijken vooral uit naar goede dingen: vakanties, verjaardagen, jubilea of 
nieuwe wegen die we in slaan. 
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Kerkelijk gezien keken we erg uit naar een nieuwe predikant. Wat een 
heerlijke gedachte dat dat is gelukt! Op een fijne gemeenteavond waar ik 
veel van jullie heb ontmoet stemden wij met elkaar in met de beroeping van 
ds. Hedda Klip uit Leiden. Een veelzijdige predikant met een rugzak aan 
ervaring en een prettig en rustig voorkomen. Op 5 februari zal zij worden 
bevestigd  als onze nieuwe predikant. Dit doen we tijdens een middagdienst  
waarover later meer informatie. 
Momenteel ligt de beroeping ter beoordeling bij het Breed Moderamen van 
de Classis, die op 11 december deze beroeping heeft besproken en 
waarschijnlijk goedgekeurd. Als laatste moet het werkplan van ds. Klip nog 
worden gemaakt, dit zal voor de kerst nog gebeuren. 
 
Naast vreugdevolle momenten waren er ook dieptepunten. Het is verdrietig 
als ziekte van jezelf of een naaste de fijne momenten overschaduwd of als 
een dierbare overlijdt. Het plotselinge overlijden van mijn schoonvader 
afgelopen voorjaar was een moeilijk moment en is het soms nog steeds. 
Alles is nu: de eerste keer dat…en dat is misschien wel herkenbaar. Op 20 
november herdachten we tijdens een mooie en indrukwekkende dienst de 
overleden gemeenteleden. Zelf waren wij in Sassenheim bij de dienst 
aanwezig. Naast het verdriet gaf het mij ook troost. Met elkaar mag je 
herdenken, met elkaar voel je warmte en troost. Natuurlijk is daar ook ruimte 
voor in de kerkdiensten anders dan eeuwigheidszondag. In de kerk mag je 
zijn wie je bent en is er ruimte voor emotie. Jarenlang jankte ik er flink op 
los als het lied De kracht van Uw liefde werd gezongen. Dat gaat nu beter, 
maar soms…ik laat het dan ook maar gebeuren. 
 
De vrijwilligersavond gaf ook een behoorlijk ‘met elkaar’ gevoel. Zo’n 70 
vrijwilligers, jong en oud, waren op uitnodiging van de diaconie aanwezig 
voor een gezellige sjoel en bingo avond. Simpele ingrediënten met een 
groots effect. Wat was het gezellig! Er werd vooral een hoop gelachen en 
gepraat. Wie er niet was werd gemist en is toch zeker volgend jaar van de 
partij! Onze kleine kerk is groots in haar vrijwilligers en dat is iets om enorm 
trots op te zijn.  
Op zaterdag 17 december ontvingen de vrijwilligers namens de kerkenraad 
nog een attentie. Tussen 10-12 waren zij van harte welkom in De Verdieping 
voor gezelligheid, een kopje koffie/thee met wat lekkers en voor een 
attentie! 
 
Dat ‘met elkaar’ is iets waarvan ik hoop dat we dat lang mogen blijven 
vasthouden. Het is een verbindende factor die we nodig hebben. Als 
gemeente maar ook als mens. Met een nieuwe predikant in het verschiet 
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verwacht ik dat elk gemeentelid een steentje bijdraagt om ds. Klip wegwijs 
te maken, te ondersteunen en te helpen. Wie denkt: dat regelt de nieuwe 
dominee straks wel zal ik vast uit de droom halen. We blijven het gewoon 
MET ELKAAR doen! 
 
In november was er vanuit de classis een informatieavond met betrekking 
tot samenwerking met omliggende kerkelijke gemeenten. Er was een flinke 
opkomst en er zijn goede ideeën ontstaan om vorm te geven aan 
verschillende manieren van samenwerken. Elke gemeente heeft beloofd een 
persoon aan te wijzen die deel zal nemen aan de gesprekken en vanuit onze 
kerk is dat Erik Hietkamp. Na de zomervakantie is hij, naast diaken, 
ambtsdrager met een bijzondere opdracht geworden om de verschillende 
manieren van samenwerken te onderzoeken en daarin samen met ons actie 
te ondernemen. 
 
Rond de kerst zijn er weer mooie diensten in onze kerk en is er ook een Kerst 
Sing-In! Op oudejaarsavond is er een dienst waar Judith van der Vis uit 
Aarlanderveen in voor zal gaan. Op 8 januari luiden we met elkaar het 
nieuwe jaar in na de dienst tijdens de traditionele nieuwjaarsborrel. 
 
Tot slot: vergeet elkaar niet tijdens de feestdagen. Stop eens een lief kaartje 
bij iemand in de bus, maak een praatje of bel gewoon eens op. We zijn met 
elkaar ook gemeente buiten de kerkelijke activiteiten om. 
Namens de kerkenraad wens ik jullie allen hele fijne, gezegende kerstdagen 
en een hoopvol en mooi 2023 toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit de Diaconie 

 Petra Bosman, voorzitter 

 
Wat was het gezellig op de vrijwilligersavond. Gesjoeld 
en Bingo gespeeld. En wat waren jullie allemaal enthousiast. Voor ons was 
dat heel leuk om te mogen organiseren.  
Ook kunnen we terugzien op een geslaagd samenzijn in de Julianakerk.  
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Volgend jaar hopen we weer mooie projecten op te zetten. Ons jaarproject 
wordt de Voedselbank. Dit project hebben we gekozen omdat er toch veel 
stille armoede is. Veel mensen durven niet om hulp te vragen. De 
Voedselbank zorgt in ieder geval dat er een maaltijd gekookt kan worden.  
 
Nu ik dit schrijf zijn we nog druk in de weer met de Kerst Sing-In. Het wordt 
een mooie dienst. Nu Nederland helaas niet in de finale zit, kon u uit volle 
borst mee komen zingen.  
 
We wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen. En een gezegend 
Nieuwjaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit het CvK 
 Peter Boers, voorzitter 

 
Ringleiding in de kerk en De Verdieping 
Wist u dat er, zowel in de kerk als in De Verdieping, al jaren een ringleiding 

aanwezig is? Deze ringleiding zorgt ervoor dat 
slechthorende bezoekers met een hoortoestel het geluid 
van de geluidsinstallatie kunnen beluisteren zonder 
storend omgevingsgeluid. In de kerk bevindt de 
ringleiding zich in het voorvak waar de stoelen staan en 
in De Verdieping in de grote zaal. Het is maar dat u het 
weet!  

 
Eindejaarscollecte 2022 
Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met 
elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. We zetten ons in 
om Gods liefde en genade te laten doorklinken in onze activiteiten, zoals in 
onze wekelijkse erediensten, het diaconaat, het pastoraat en het jeugdwerk.  
Als gemeente kunnen we ons soms zorgen maken over hoe het zal gaan met 
de kerk. Hoe kunnen we jongeren bereiken met de blijde boodschap van 
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Gods liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar God en hebben ze 
kerk en geloof nog nodig? 
We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers die voor het lopende jaar 
met Rock Solid voor de jeugd van 10-14 jaar al een mooi programma heeft 
gemaakt. Uitnodigende activiteiten die onze jeugd toerusten, verbinden en 
inspireren. Om hier verder vorm aan te geven en dit uit te bouwen vragen 
we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Een extra gift voor het 
jeugdwerk in onze gemeente! 
Indien u hieraan wilt bijdragen dan kunt u uw gift overboeken naar: 
NL85 RABO 0373 7311 83 op naam van CvK van de Protestantse 
Gemeente Voorhout onder vermelding van Eindejaarscollecte 2022. 

U kunt uw gift ook eenvoudig geven via de Kleine Kerk app. Wij danken u 
hartelijk voor uw betrokkenheid en steun! 
 
Kerkbalans 2022 
Ik verwijs u naar het onderstaande overzicht. Voor de jaren 2019 t/m 2021 
vindt u in de laatste kolom de opbrengst van het gehele jaar en voor 2022 de 
ontvangsten t/m 2 december jl., namelijk € 72.768,16. We zijn sinds de 
opgave van 5 weken geleden qua ontvangsten ruim € 6.700 dichter bij het 
voor 2022 toegezegde bedrag gekomen. Als we in de maand december in dit 
tempo doorgaan, dan gaan we het toegezegde bedrag halen, fantastisch toch? 
We hebben er alle vertrouwen in dat dit ook gaat lukken! Dank aan allen die 
inmiddels hun bijdrage, al dan niet deels, hebben voldaan.  
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Kerkbalans 2023 – Samen voor de kerk van morgen 
De actie kerkbalans 2023 komt er in januari aan, waarbij we onze kerkleden 
om een financiële bijdrage vragen, zodat we in 2023 kunnen doen waar we 
als kerk voor staan.  
Het thema van de Actie is “Samen voor de kerk van morgen”.  
De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is 
dat onze kerk voor veel mensen volop van betekenis is! Dat moment in de 
week waarop we samenkomen om te zingen en muziek te maken, het geloof 
met elkaar te delen en tot rust te komen, is voor velen van ons niet weg te 
denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om 
ons heen.  Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. 
De financiële bijdragen van onze kerkleden zijn noodzakelijk om te kunnen 
bestaan, ook uw hulp is daarvoor nodig! In de tweede helft van januari 
ontvangt u daarom een brief of e-mail met het verzoek om in 2023 weer bij 
te dragen aan onze kerkelijke gemeente. We hopen dat we weer op u mogen 
rekenen! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Gezinshuisouder Maurice van Veen 
 
Hallo,  
Inmiddels vang ik, Maurice van Veen 
uit Voorhout, zo’n 11 jaar kinderen 
op als gezinshuisouder bij Cardea. Dit is de gespecialiseerde 
jeugdzorginstelling in deze regio die (opvoed)hulp biedt bij ouders thuis 
maar ook dag-/nachtopvang. In het laatste geval woont het kind (tijdelijk) 
niet thuis. Het heeft de voorkeur om uithuisgeplaatste kinderen in eerste 
instantie in het netwerk van het gezin zelf op te vangen. Lukt dit niet dat 
wordt er gekeken naar opvang binnen een externe gezinssituatie (pleeggezin 
of gezinshuis). 
  
Het verschil tussen een pleeggezin en een gezinshuis is dat de 
gezinshuisouder in dienst is van de organisatie en de opvang gericht is op 
extra begeleiding van het kind: vaak zijn de kinderen sociaal emotioneel een 
stuk jonger dan hun kalenderleeftijd en beperkt in sociaal contact. Dit maakt 
ze kwetsbaar(der) en gezien hun achtergrond en soms hun gedrag en 
functioneren zijn ze nog minder goed in staat om in de maatschappij te 
functioneren. Dit vraagt dus extra aansturing en begeleiding van de 
gezinshuisouder. 
  
Belangrijk uitgangspunt binnen het gezinshuis is om zoveel mogelijk ‘het 
normale’ na te streven. Het is al bijzonder en moeilijk genoeg om als kind 
(tijdelijk) niet bij je ouder(s) te kunnen wonen en de overige ‘last’ probeer 
je zo veel als mogelijk te beperken. De kracht van ‘t gezinshuis /-ouder zit 
hem vooral in dat het kind in de dagelijkse praktijk begeleid kan worden bij 
alles wat hij/zij nog moeilijk vindt. Dit kan gaan om heel praktische zaken 
als leren koken, met geld om leren gaan, maar ook om het aanleren van 
sociale vaardigheden of het goed leren omgaan met emoties. 
  
Ik heb in de jaren heel wat jongeren voorbij zien komen. Soms kort voor een 
crisisplek, soms langere tijd. Ons gezinshuis bestaat momenteel uit twee 
jongeren van nu 19 en 11 jaar oud. De oudste verblijft hier inmiddels bijna 
7 jaar. De jongste ongeveer 4. Soms doen we waar nodig iets extra’s: zo 
hebben we enige tijd een broertje van één van de kinderen, maar ook een 
vriendje opgevangen. 
  
Vorig jaar hebben jullie door collectes een bijdrage geschonken aan ons 
gezinshuis. Hiervoor nog onze hartelijke dank. Ook binnen de jeugdzorg zijn 
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de budgetten beperkt, helemaal in deze moeilijke economische tijden en het 
is soms echt een zoektocht om dingen bekostigd te krijgen. Jullie bijdrage 
heeft daar toen erg bij geholpen! Naast voldoende budget is ook soms een 
extra ‘handje’ ter ondersteuning van de gezinshuisouder meer dan welkom! 
Dat is dan meer praktisch van aard, bijvoorbeeld het tijdelijk even opvangen 
van een kind een dag(deel) of een weekend. 
  
Dit heel in het kort iets over ons gezinshuis in Voorhout. Mocht u na het 
lezen van dit stukje enthousiast worden en denken iets voor de kinderen of 
mij te kunnen betekenen, aarzel dan niet contact met mij hierover op te 
nemen. Alle hulp en initiatief in welke vorm dan ook wordt zeker 
gewaardeerd! 
  
Dank voor het lezen, hele fijne feestdagen toegewenst en hartelijke groet, 
Maurice van Veen (gezinshuisouder Cardea in Voorhout), 
06 43 990 454  /  m.vanveen@cardea.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 

za 24 dec Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud 

zo 25 dec Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede 

ma 26 dec Romeinen 2:17-29 Hartsgesteldheid  

di 27 dec Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst 

wo 28 dec Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is 

do 29 dec Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan? 

vr 30 dec Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder 

za 31 dec Romeinen 4:13-25 Door het geloof... 

zo 1 jan Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen 
ma 2 jan Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde 
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di 3 jan Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord 
wo 4 jan Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger? 
do 5 jan  Numeri 9:15-23 De wolk die rust 
vr 6 jan Matteüs 2:1-12 Waar is de koning? 
za 7 jan Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht 
zo 8 jan Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn 
ma 9 jan Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij? 
di 10 jan Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden 
wo 11 jan Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER 
do 12 jan Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 
vr 13 jan Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel 
za 14 jan Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast  
zo 15 jan Jesaja 41:8-20 Wees niet bang 
ma 16 jan Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze! 
di 17 jan Spreuken 17:1-14 Beter droog brood 
wo 18 jan Spreuken 17:15-28 Een grote mond  
do 19 jan Spreuken 18:1-12 Met andere woorden  
vr 20 jan Spreuken 18:13-24 Koester je tong 
za 21 jan Psalm 63 Ik ben aan U gehecht 
zo 22 jan Matteüs 4:12-17 Schitterend 
ma 23 jan Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje 
di 24 jan Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt 
wo 25 jan Spreuken 19:15-29 Luister naar raad 
do 26 jan Psalm 60 Keer ons lot ten goede 
vr 27 jan 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd 
za 28 jan 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld  
 
 
 
 
 
 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Paraplu leeft naar de feestdagen toe 

 Gertjan Poot, namens het bestuur  
 
Paraplu startte na de zomer met een vrijwilligersavond in 
de Verdieping, waarbij ook de partners zich lieten zien. 
Leuk om zo kennis te maken met (vaak) de man achter…. 
De vrijwilligers werden door het bestuur bijgepraat over 
de omzet en andere bestuurlijke kwesties, maar vooral 
gezelligheid. De vrijwilligers zijn ons kostbaarste bezit om onze doelen na 
te streven. Daar zijn we zuinig op. Zij doen veel, let bijvoorbeeld op de 
prachtige etalages die met grote regelmaat vernieuwd worden. Op moment 
van schrijven is het thema ‘Sinterklaas’. Snel nadat hij vertrokken is, zijn de 
etalages al weer in Kerstsfeer. Ook in de winkel verandert er veel. En we 
zijn ook dankbaar voor de vele dames, die zich ’s avonds inzetten voor het 
selecteren van de kleding, het prijzen en de streepjescode bevestigen en dan 
het inhangen in de rekken. Dit werk gebeurt in stilte, maar het is de motor 
van onze winkel.   
 
Financieel draait de Paraplu goed. Steeds meer mensen weten de weg naar 
de winkel te vinden. Aan de sociale tafel vinden zinnige gesprekken plaats 
en we voeren ook acties voor goede doelen. De mand voor Oekraïne loopt 
nog steeds, maar we willen ook wisselende goede doelen financieel steunen. 
Het gezinshuis Alas is ons vaste doel, maar er is ruimte om zo nu en dan iets 
extra’s te doen voor goede initiatieven in Voorhout.    
 
Kerst komt eraan, de Paraplu heeft dit jaar ook weer op de kerstmarkt 
gestaan en de winkel is open. Kerst vieren we na twee Corona-jaren dit jaar 
weer gewoon in de Kerken. Via een paginagrote advertentie in de Teylinger 
en posters op strategische plekken, roepen we elke inwoner op om met Kerst 
eens de kerk te bezoeken. In diezelfde Teylinger komt een Kerstspecial van 
Levenskunst met interviews met de voorgangers van de 3 samenwerkende 
kerken in Voorhout.  
 
Bestuur en vrijwilligers wensen alle lezers gezegende Kerstdagen en veel 
heil en zegen in 2023. 
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Boekentips 
 redactie 

 
Het licht tegemoet 
Verschillende schrijvers 
ISBN : 9789087188344 
Prijs: € 11,95 
 
Deze bundel bevat twaalf nieuwe kerstverhalen voor 
volwassenen en kinderen. De verhalen spreken elk 
op een geheel eigen wijze over Licht in de 
duisternis. 
De meeste verhalen zijn voor volwassenen, er zitten ook enkele verhalen 
voor kinderen en jongeren bij. 
Aan deze bundel werkten mee: Jan Vermeulen, Janny den Besten, Lianne 
Biemond, Maarten Brand, Janco Bunt, Arna van Deelen, Marjanne 
Hendriksen, Anita Kramer, Hanneke Mostert, Everdien Noorlander, Tonja  
 
 
Verwonderd door Licht 
Anne-Marie van der Wilt 
ISBN : 978904353810 
Prijs: € 24,99 
 
Verwonderd door Licht van Anne-Marie van der 
Wilt is een kunstboek over de betekenis van iconen 
in het christendom. Iconen spelen vanaf de start van 
het christendom een belangrijke rol in de beleving 
van het geloof. Anne-Marie van der Wilt gaat in op 
de geschiedenis van de iconografie en legt haar eigen positie in deze traditie 
uit. Daarna volgen 41 iconen, waaronder de kruisweg van Jezus, met bij elke 
icoon een Bijbeltekst en uitleg over de geschiedenis, de religieuze betekenis 
en het kleurgebruik. De iconen zijn eigentijds met als doel verhalen van de 
Bijbel dichterbij te brengen en met nieuwe ogen te bekijken. In het boek is 
een QR-code opgenomen, waarmee ingesproken beeldmeditaties bij de 
iconen te beluisteren zijn. 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
 
13 november: 

 Mevr. J.M. van Zetten-van der Does 
 
20 november: 

 Dhr. M.J. van Vuurde 
 
27 november: 

 Mevr. N. Haasnoot-Ronner 
 
4 december: 

 Mevr. G.A. van Ark 
 Dhr. J.C. Jongbloed 
 Mevr. A.H. Ouwehand 
 Fam. Van Duijl 

 
11 december: 

 Mevr. H. Mulder-Muller 
 Bruidspaar de Boer 

 
 

Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken naar 
een andere gemeente. 
 
Verhuisd: 
Fam. Molenaar 
 
Vertrokken: 
Dhr. W.H.M. Kerklaan 
Dhr. A. Kniese 
Dhr. P.T. Jochems 
 



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

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

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Crisispastoraat via pastoraleraad@kleinekerk.nl of dominee@kleinekerk.nl 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Petra Bosman, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Martha Mosselman, Pieter Woutersstraat 73, martha@mosselman.nu 

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

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

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

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, 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 donderdag 20.00 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 Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
01 13-01-2023 25-01-2023   02 10-02-2023 22-02-2023 
03 17-03-2023 29-03-2023 Pasen  04 12-05-2023 24-05-2023 Pinksteren 
05 23-06-2023 05-07-2023   06 25-08-2023 06-09-2023  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Vanwaar zijn Gij gekomen 
 
 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 
Wij wisten  niets van U. 
In onze stoutste dromen 

was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 

Die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 

 
Gij zijt ons doorgegeven 

een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 

In iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 

Met uw geluk verweven, 
Zo zijt Gij onze God. 

 
Gij zijt in ons verloren 
Wij durven U niet aan, 
Uw stem in onze oren, 

Uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed 
Een kind voor ons geboren. 
Een mens die sterven moet. 

 
 

Tekst: Huub Oosterhuis 
 

Lied boek voor de kerken, nr. 494 

 
 


