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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. 

 
26 februari:   Zondag Invocabit (Roep Hij mij aan) 
 10.00 uur    mw. Rixt de Boer, Valkenburg 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Zendingsweek 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
5 maart: Zondag Reminiscere  

(Gedenk uw barmhartigheden) 
 10.00 uur    ds. Hedda Klip, Heilig Avondmaal 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 217224 
 
12 maart:    Zondag Oculi (Ogen) 
 10.00 uur    ds. Hans Mast, Ter Heijde 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar  
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 
19 maart:    Zondag Laetare (Verheug U) 
 10.00 uur    ds. Pieter van der Ende, Rijnsburg 
 Bestemming 1e collecte: Dorcas 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
26 maart:    Zondag Judica (Doe mij recht) 
 10.00 uur    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar  
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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2 april    Palmzondag  
 10.00 uur    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
      Oecumenische dienst Bartholomeuskerk 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Teylingen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
 
 

De pen van de dominee  
 ds. Hedda Klip  

 
Wat een feestelijke dienst was het op 5 februari! Mijn echtgenoot en ik 
kijken er met heel veel plezier en dankbaarheid op terug. Ik wil iedereen 
hartelijk danken die daaraan bijgedragen heeft. Vrienden, familieleden en 
gemeenteleden uit Twente hebben zich allemaal heel erg welkom gevoeld in 
Voorhout. Alles was goed geregeld en goed verzorgd. 
 
Ik schrijf deze eerste bijdrage aan de Kerkbrief aan het einde van mijn eerste 
werkweek in Voorhout. Codes en sleutels zijn mij toevertrouwd. Ik heb de 
eerste besprekingen in het kantoor in de Verdieping gehad. Dat kantoor, het 
voormalige kerkelijk bureau, wordt mijn uitvalbasis in Voorhout. Daar ben 
ik rond lunchtijd te vinden op dinsdag en donderdag, voor wie even 
informeel langs wil komen. Voor kerkenraadsvergaderingen ben ik daar ook 
rond etenstijd te vinden, voor wie na werktijd even binnen wil lopen. 
 
Deze eerste maanden wil ik beginnen met zo veel mogelijk mensen te 
bezoeken, om u te leren kennen. Ik doe dit natuurlijk in overleg met de 
pastorale raad. Maar ik wil u vooral vragen: schroomt u niet om u te melden 
als u graag bezoek wilt. Ik ben altijd heel blij, als mensen dat zelf aangeven. 
 
Er is de week na mijn intrede veel gebeurd in de wereld. We hoorden de 
tragische berichten over de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en 
Syrië. Zoals u weet, heb ik in 2014 en van 2017-2019 in Libanon gewerkt, 
als docent Oude Testament en Bijbels Hebreeuws. Sommigen van mijn 
studenten werken nu als dominee in de protestantse kerken in Syrië. Ze 
vertellen hoe bang en moedeloos mensen geworden zijn. Aleppo werd net 
weer opgebouwd, na de verwoestingen van de burgeroorlog. En nu zijn er 
weer slachtoffers en zijn er weer gebouwen ingestort. Mensen raken elke 
hoop kwijt. Maar één jonge dominee schrijft over zijn vertrouwen in God en 
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citeert psalm 46: “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare 
hulp in nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de 
bergen in het diepst van de zee.” We leven mee met de mensen in Turkije 
en Syrië in hun verdriet. Moge God hen troosten en nabij zijn. 
 
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
Zondag 5 februari was een dag met een gouden randje: ds. Hedda Klip werd 
bevestigd en deed intrede in onze gemeente als onze nieuwe predikant. Een 
moment waar we met elkaar erg naar uitgekeken hebben. Het was een mooie 
dienst van woord, gebed en zang met gemeenteleden en gasten, waarin ds. 
Klip ook voor het eerst voorging in onze kerk. De man van ds. Mandemaker 
zong na de bevestiging een prachtig gebed vanaf het balkon van onze kerk. 
Persoonlijk vond ik dat erg indrukwekkend. Na de dienst was een receptie 
in De Verdieping waar we met elkaar het glas hebben geheven op ds. Klip. 
Al met al een geweldig mooie middag om op terug te krijgen! Mocht u de 
dienst hebben gemist, dan kunt u deze nog via ons YouTube kanaal 
terugkijken. 
 
Het weekend daarvoor was de Kerkenraad een dag in Rotterdam. Naast de 
maandelijkse Kerkenraadsvergadering en de college vergaderingen is het 
fijn om elkaar in een andere omgeving te spreken. Rob de Bruijn nam ons 
vanaf het station mee naar de Pauluskerk. Het Diaconaal Centrum 
Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving die het 
zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met 
psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder 
betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en 
kwetsbare ouderen. 
Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ 
van deze mensen. En dus is ieder mens bij hen onvoorwaardelijk welkom. 
 
Bij binnenkomst konden we dat gelijk zo ervaren, want in de 
ontvangstruimte zat het vol mensen. Ze komen voor een praatje, de warmte, 
koffie/thee, soms om te douchen of om hun post op te halen, want de 
Pauluskerk is voor sommigen een postadres. De Pauluskerk is een open 
(geloofs)gemeenschap en kent geen leden. Ieder die dat wil doet mee: de 
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bezoekers, vrijwilligers, mensen in Rotterdam en omgeving die zich 
aangesproken voelen tot het werk of de diensten. Een weldadige 
mengelmoes van talen, kleuren en (geloofs)culturen. Een hoop vrijwilligers, 
zo’n 250 personen, zetten zich in wisseldiensten in voor de bezoekers van 
de Pauluskerk. Het was indrukwekkend om te zien met hoeveel geduld en 
warmte de bezoekers worden omgeven. Anita, één van de weinige betaalde 
krachten, werkt er vanuit haar psychologische en theologische achtergrond. 
Ze vertelde dat ze één van de bezoekers was tegengekomen op straat, een 
dakloze man, en dat ze hem begroette maar hij niet enthousiast reageerde. 
Ze vroeg hem of hij een knuffel kon gebruiken en dat bleek achteraf een 
geweldige actie te zijn geweest, want toen hij in de week erna in de 
Pauluskerk kwam, vertelde hij haar dat hij sinds die knuffel had besloten zijn 
leven om te gooien. Toch is het niet allemaal koek en ei. Sommige bezoekers 
zijn agressief en dat heeft dan ook te maken met drank- en drugsgebruik. 
Ook het weer speelt daarin een hoofdrol. Als het heel koud is of het regent 
veel, dan is de sfeer meer gespannen dan op zonnige dagen. 
 
Al ruim 35 jaar komt de Pauluskerk op voor alle mensen in Rotterdam en 
omgeving, die het zonder hulp – economisch, sociaal en spiritueel – niet 
redden. Vaak deed en doet de Pauluskerk van zich spreken, zowel door de 
activiteiten als door de wijze waarop de kerk opkomt voor de belangen van 
mensen. Het Bijbelse motto ‘Overwin het kwade door het goede’ – dat de 
gevel van de Pauluskerk altijd heeft gesierd – staat nog altijd hoog in het 
vaandel. We liepen onder de indruk weer naar buiten en waren er eigenlijk 
allemaal een beetje stil van. De komende tijd zult u er ongetwijfeld meer van 
horen, want het is een prachtig project dat het verdiend om ondersteund te   
worden. Na een heerlijke lunch wandelden wij verder en bezochten wij een 
kubuswoning. Dat was apart want je kunt niet overal rechtop staan. Een 
bijzondere ervaring was het zeker. Verder liepen we over de Erasmusbrug      
en de kop van Zuid. Weer terug over de Erasmusbrug vervolgden wij onze 
route door de stad weer terug naar de auto. Een prachtige dag met mooi weer 
in goed gezelschap, zeker voor herhaling vatbaar!  
 
In deze Kerkbrief vindt u ook een bijdrage van ds. Klip, zij is afgelopen 
week begonnen met haar werkzaamheden. We hebben al een moderamen  
vergadering met haar gehad waarin we de lopende zaken hebben besproken  
en wij maken ons op voor de aankomende paas-cyclus. Als u het leuk vind 
om betrokken te zijn bij het organiseren van één van deze diensten, wilt u 
dat dan aan ons laten weten. Het wordt zeer gewaardeerd en het is ook een 
mooie manier om betrokken te zijn bij de gemeente. Overigens, ik wil u 
graag nog eens attenderen op het inloopkwartier voorafgaand aan de 
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kerkenraadsvergadering. Dit is speciaal bedoeld voor u als gemeentelid. 
Mochten er zaken zijn, die u graag kwijt wilt, laat het ons dan weten en maak 
gebruik van dit inloopkwartier. Graag horen wij wel van tevoren dat u 
hiervan gebruik wilt maken; dat kan via voorzitter@kleinekerk.nl, 
scriba@kleinekerk.nl of dominee@kleinekerk.nl. 
 
 
 

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

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Vanuit het CvK 
 Peter Boers, voorzitter 

 
Kerkbalans 2023 – Samen voor de kerk van morgen 
De actie kerkbalans 2023 is gehouden van 14 t/m 28 januari jl.. In de 
kerkdienst van zondagmorgen 5 februari is de eerste stand al kenbaar 
gemaakt. Op 4 februari 2022 was er een bedrag 
van € 57.200 toegezegd, voor dit jaar is er 
inmiddels een bedrag van € 59.406,50 
toegezegd. Dit bedrag is toegezegd vanuit 230 
pastorale eenheden (en 17 keer een nihil 
opgave), ofwel gemiddeld een bedrag van 258 
euro per bijdragende pastorale eenheid. 
Voorlopig zitten we dus ruim 2.000 euro hoger 
dan vorig jaar rond deze tijd. Al met al een fraaie eerste stand van de actie 
kerkbalans! Maar…….. er komen nog bijna dagelijks nieuwe toezeggingen 
voor 2023 binnen, zodat we pas bij de volgende editie van de Kerkbrief u 
een meer betrouwbaar inzicht kunnen geven. Voor degenen die onverhoopt 
het bijdrageverzoek hebben gemist en alsnog een toezegging wensen te 
doen: meldt u zich s.v.p. bij cvk@kleinekerk.nl of bij mij op 06-40378205. 
Namens de kerkenraad dank ik onze gemeenteleden hartelijk voor de 
toezegging van een financiële bijdrage voor dit jaar.  
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Energiegebruik in de kerk 
De stijgende energiekosten gaan niet aan de kerkdeuren voorbij. Liefst 95% 
van de kerken binnen de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan daarvoor 
energiebesparende maatregelen in haar gebouwen te hebben doorgevoerd. 4 
op de 5 van hen doet dat door de verwarming lager of zelfs helemaal uit te 
zetten. Dit blijkt uit onderzoek van VKB Kerkrentmeesters onder haar 
achterban. Wat opvalt is dat onder deze groep respondenten nauwelijks 
diensten worden geschrapt. Wel wordt er slimmer met de gebouwen 
omgegaan, en ook meer met andere wijken of kerken samengewerkt. 
 
Alhoewel wij nog voor dit jaar een oud energiecontract hebben lopen, heeft 
de oproep om energie te besparen ons wel doen nadenken over hoe ook wij 
hieraan onze bijdrage kunnen leveren.  
Wij gaan de komende maanden over tot de installatie van een nieuwe CV 
installatie (deze was binnenkort toch aan vervanging toe), die weer iets 
zuiniger in gebruik zal zijn dan de huidige installatie. Daarnaast brengen we 
tijdens de kerkdiensten de temperatuur in de kerk terug van 18 naar 17 
graden, mede ingegeven door het feit dat wij regelmatig hoorden dat het 
warm was in ons kerkgebouw. In veel kerken wordt de CV inmiddels geheel 
uitgezet, dat zullen we echter niet snel doen. Maar we zullen er met z’n allen 
wel aan moeten wennen dat we het met iets lagere temperaturen moeten 
doen. Waarschijnlijk is ook bij u in huis de thermostaat één of meerdere 
graadjes lager gezet!  
Een tip: mocht u het ondanks de temperatuur in de kerk van 17 graden fris 
vinden, zoek dan een plek in de buurt van de radiatoren en blijf op afstand 
van de buitenmuur. Vanwege de te hoge vochtigheid in de kerk en de 
klimaatomstandigheden voor het orgel zien wij ons wel genoodzaakt  om, 
voor de momenten dat de kerk niet wordt gebruikt, de temperatuur in de kerk 
op 13 graden te houden. 
 
De Verdieping 
We zijn nog met de jaarcijfers 2022 bezig, maar ik kan u alvast wel melden 
dat we met de inkomsten van De Verdieping weer terug zijn op het pré-
corona niveau. Annelies Griekspoor heeft het, naast haar baan, maar druk 
met nieuwe huurders wegwijs te maken, soms te openen en af te sluiten, 
vaak afval op te ruimen en nog vaker de boel aan kant te maken. Zij zorgt er 
voor dat alles reilt en zeilt en is onze spin in het web! Naast Annelies zorgt 
ook Pieter Kraaijenoord voor de schoonmaak en zorgt Kees Visser nauw-
gezet voor het opmaken van de facturen voor het gebruik van de zalen en de 
gebruikte consumpties. En dan natuurlijk onze dank aan de stille krachten 
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die het afgelopen jaar fantastisch hebben geholpen bij bijvoorbeeld 
schoonmaak bij ziekte, klusjes, condoleances, etc.. Aan allen veel dank voor 
hun tomeloze inzet!  
 
En dan kan ik u ook melden dat Annelies de contacten heeft onderhouden 
met een partij die in Voorhout taal- en inburgeringscursussen geeft. Deze 
partij heeft inmiddels toegezegd tot medio juli drie dagdelen per week de 
hoekzaal te gaan huren. Dat is dus een goed bericht waarbij wij Annelies 
danken voor haar inspanningen om e.e.a. rond te krijgen! 
 
 
 

Nieuws van de Begraafplaats  
 Jan Mosselman, administrateur en beheerder 

 
Afgelopen jaar veel werk aan de winkel 
Het afgelopen jaar waren er veel graven waarvan de 
grafrechten per 1 januari 2023 zouden vervallen. Alle rechthebbenden 
(nabestaanden) zijn daarom in augustus/september 2022 aangeschreven met 
de vraag of zij de rechten wilden verlengen of beëindigen. Van de totaal 17 
graven wensten 15 rechthebbenden de rechten te verlengen. Alles bij elkaar 
was dat een omvangrijke administratieve klus maar gelukkig is op dit 
ogenblik alles netjes afgehandeld. 
 
Tot begin december leek het alsof het voor wat betreft het aantal 
begrafenissen/uitvaarten een rustig jaar zou worden. Niets is minder waar, 
want in de laatste weken van het oude jaar werd er vijf keer een beroep op 
ons gedaan. Dankzij de medewerking van onze grafdelver en (uiteraard) 
onze vrijwilligers, is alles prima verlopen. 
 
 

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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Meer graven wenselijk 
Tegen de verwachting in werden van de 17 graven waarvan de rechten per 
1 januari 2023 vervallen, er 15 verlengd. De historie over de afgelopen jaren 
leert ons dat in de regel 50% wordt verlengd. Bij de plannen voor 2023 is 
ook met dit percentage gerekend. Dat betekent dat er zo'n 7-8 graven in 
aanmerking zouden komen voor nieuwe uitgifte, waarmee ruimschoots aan 
de vraag naar nieuwe graven zou kunnen worden voldaan. Nu het percentage 
verlengingen uitkomt op ruim 90%, dreigt een tekort aan vrije plaatsen. Er 
is gekeken of het aantal graven kan worden uitgebreid zonder het aanwezige 
groen ‘geweld aan te doen’. Medio januari zijn twee nieuwe graven gemaakt 
op het rijtje dat haaks op het Baarhuisje staat. Naar andere 
uitbreidingsmogelijkheden wordt nog gezocht. 
 
 
 
 
 

Vrienden van de Kleine Kerk  
 Marti van Beek, secretaris 

 
Zondagmiddag matinee 'TELEMANNia' in de 
Kleine Kerk te Voorhout 
Op zondagmiddag 26 februari 2023 om 16.00 uur organiseert Stichting 
Vrienden van de Kleine Kerk de zondagmiddag matinee TELEMANNia in 
de Kleine Kerk in Voorhout. Een concert voor de hele familie met in de 
hoofdrol Margreet van Schie, Emilie Prast & Aldert Prast.  
Het concert is een familieconcert in de ware zin des woords: Margreet van 
Schie (blokfluit en fagot) treedt op met haar kinderen Emilie Prast (viool en 
mezzo-sopraan) en Aldert Prast (accordeon, blokfluit en klavecimbel).   
 
Margreet studeerde blokfluit o.a. bij Paul Leenhouts en gaf jarenlang les aan 
de Muziekschool Leiden (nu b plus c). Inmiddels geeft ze met veel 
enthousiasme les aan haar eigen leerlingen in Warmond en Oegstgeest. 
Daarnaast geeft zij leiding aan twee door haar zelf opgerichte ensembles: de 
Warmond Whistlers en Camerata. 
 
In deze muzikale omgeving begonnen haar kinderen al jong met muziek 
maken: Emilie begon op een piepklein viooltje, Aldert koos na een korte 
kennismaking met blokfluit voor de accordeon. Van jongs af aan speelden 
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zij vaak samen, bijvoorbeeld in de klezmerband Spiel Klezmer Spiel, 
waarmee ze tot in Londen concerten gaven. Beiden combineerden hun 
universitaire studie met een minor aan het conservatorium (Practicum 
Musicae, samenwerkingsverband van de universiteit Leiden en het 
Koninklijk conservatorium Den Haag).  
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ondanks hun initiële keuze voor 
‘moderne’ instrumenten werd hun hart steeds meer getrokken naar de 
barokmuziek die ze thuis zo vaak hoorden: Aldert leerde ook klavecimbel 
en blokfluit spelen en vormde op het conservatorium een succesvol 
barokensemble. Ook merkte hij hoe fantastisch orgelmuziek op accordeon 
kan klinken. Emilie bekwaamt zich sinds kort in het spelen met een 
barokstrijkstok en speelt en zingt regelmatig in cantatediensten.  
Margreet, Aldert en Emilie vinden het een bijzonder genoegen om nu samen 
barokmuziek te maken. Samen hopen zij u in dit Telemann-concert in 
wisselende bezettingen iets van zijn, en hun, veelzijdigheid te laten horen. 
Want, Telemann is de man die alles kan en dat willen ze graag laten horen! 
 
Tickets à € 12,50 (kinderen tot 13 jaar € 5,-) zijn verkrijgbaar vóór aanvang 
van het concert bij de ingang en te betalen met contant geld of via QR Code. 
U bent van harte welkom! De kerkzaal is open vanaf 15.30 uur. Wij hopen 
weer op een grote opkomst! 
 
 
 

Nieuws van de Paraplu 
 Gertjan Poot 

 
Zoals elke organisatie, heeft ook de Paraplu jaarlijks een 
jaarrekening op te maken, waarin de financiële stand van 
zaken zichtbaar wordt gemaakt. Dat is een taak van onze boekhouder, 
Marcel Molenaar, en de penningmeester van de Paraplu, Marga de Winde.  
In 2022 hadden we een omzet van ruim € 34.000,- en evenzo vele kosten 
(incl. de vele giften), waardoor er een klein plusje overblijft. Daarnaast 
hebben we een flinke buffer op een spaarrekening. Kortom, de omzet groeit, 
we hebben tussentijds flinke giften gedaan en de spaarrekening groeit 
eveneens. Het bestuur is dan ook tevreden over dit resultaat.  
 
Ons motto blijft onveranderd: ‘geen winst, maar een goede ontmoeting’. De 
winkel is ons middel om in contact te komen met klanten en goede 
gesprekken met hen te voeren. Daarvoor hebben we vrijwilligers, die 
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speciaal ingezet worden voor de sociale tafel. De ‘dominee trakteert’ is de 
afgelopen maanden wat verwaterd, mede door de predikantsvacature in de 
Kleine Kerk en het studieverlof van Wilfred van Rijn, voorganger van 
Kaleb. Het bestuur is nu bezig om de ‘dominee trakteert’ nieuw leven in te 
blazen. Wilfred heeft alweer zijn medewerking toegezegd. Met de komst van 
Hedda Klip hopen we haar ook te interesseren voor de sociale tafel van de 
Paraplu. Verder zijn we in gesprek met iemand, die zeer geschikt lijkt voor 
gesprekken aan de sociale tafel. De wekelijkse traditie van de ‘dominee 
trakteert’ willen we zo spoedig mogelijk weer in ere herstellen.  
 
De Paraplu is een zelfstandige stichting, maar we zijn op diverse manieren 
nauw verbonden met de kerken. Dat bleek ook recent weer. Onder de 
genodigden bij de intrededienst van Hedda Klip waren vele bekenden, die 
een relatie met de Paraplu hebben. Het netwerk van bekende christenen in 
Voorhout groeit. Ongeacht van welk filiaal (lees: kerk) je bent, je wordt 
gekend en herkend als medegelovige. Dat is een bemoediging als je tot een 
minderheid hoort. 
 
 
 

Vanuit de PKN 
 website protestantsekerk.nl 

 
Synode bezint zich op toekomstgerichte kerk 
De urgentie van bezinning op een toekomstbestendige structuur en besturing 
van de Protestantse Kerk was duidelijk voelbaar tijdens de generale synode. 
Preses ds. Marco Batenburg: “Lokale kerken vragen praktische hulp 
vanwege verminderde bestuurskracht en verschillende initiatieven zoeken 
deeloplossingen voor structuren die niet meer werken.” 
Het moderamen ontving verschillende geluiden waaruit blijkt dat het wringt 
in de kerk. Bijvoorbeeld het signaal dat uitgaat van de focusrapportage van 
de gezamenlijke classicale vergadering, de notitie ‘Als ambten en functies 
niet meer vervuld worden’ vanuit de classis Gelderland Zuid & Oost, het 
signaal vanuit het Generaal College voor de Kerkorde (GCKO) dat 
kerkelijke regelgeving steeds minder wordt nageleefd en vanuit het project 
Duurzaam Luthers. 
 
Voortgang project ‘toekomstgerichte synode’ 
In 2021 sprak de synode af dat onderzocht gaat worden hoe de samenstelling 
en werkwijze van de synode ook aantrekkelijk blijft voor nieuwe generaties 
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in de Protestantse Kerk, zodat ook jongere mensen deel willen (gaan) 
uitmaken van de synode.  
Jeroen Venus, projectleider van dit traject, vat de fundamentele vraag 
samen: ‘Wat betekent toekomstgericht kerk-zijn voor onze bestuursstructuur 
en hoe geven wij ambtelijk en geestelijk leiding aan de kerk?” In dit proces 
moeten we samen optrekken. In april gaan we daar graag met de synode het 
gesprek over aan.” 
 
Bestuursstructuur Protestantse Kerk 
Vanuit diverse gemeenten komen verontrustende signalen over de bezetting 
van kerkenraden en colleges. Steeds minder mensen willen een ambt of 
functie als rentmeester op zich nemen. Ook is er een duidelijke groei in het 
aantal te nemen maatregelen als men onder het kerkordelijk voorgeschreven 
minimum komt.  
Moderamenlid Jolanda Aantjes, zelf pastor in de kleine protestantse 
gemeente Hall en Voorstonden: “Naast dat veel gebed nodig is, moeten we 
ook handelen. Het water staat ons aan de lippen.”  
 
Classispredikant ds. Trinette Verhoeven: “We zien gelukkig nog steeds dat 
mensen zich van harte willen inzetten, maar het systeem piept en kraakt. Met 
man en macht werken we in de classis om wegen te zoeken om het woord 
doorgang te laten vinden.” Meerdere synodeleden geven aan dat het gesprek 
moet beginnen vanuit classes en lokale gemeenten. Jurjen de Groot, 
directeur dienstenorganisatie, beaamt dit: “Het leven van de kerk vindt plaats 
in de lokale gemeenten en van daaruit in de classes. Daar moet het gesprek 
gevoerd worden. Vanuit het evangelie moeten we samen de weg zoeken.” 
 
Alle bovengenoemde agendapunten van deze vergadering worden in de 
generale synode in april 2023 verder besproken. 
 
 
 
 

 

Wie preekt er zondag?  
 

Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op    

www.kleinekerk.nl 
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 

wo 22 feb Matteüs 6:1-18 Bid als volgt 
do 23 feb Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 
vr 24 feb Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden 
za 25 feb Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 
zo 26 feb Romeinen 5:12-21 Door één mens 
ma 27 feb Romeinen 6:1-15 In dienst van God 
di 28 feb Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid 
wo 1 mrt Numeri 10:11-36 Op weg met God 
do 2 mrt Numeri 11:1-9 Vuur van de HEER 
vr 3 mrt Numeri 11:10-23 Gedeelde last 
za 4 mrt Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar 
zo 5 mrt Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders (1) 
ma 6 Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2) 
di 7 Numeri 12:1-16 Zo bescheiden als Mozes 
wo 8 Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven 
do 9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg 
vr 10 Numeri 14:1-10 Bijgestaan door de HEER 
za 11 Psalm 25:1-11 Gebed om vergeving 
zo 12 Psalm 25:12-22 Schuilen bij God 
ma 13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw 
di 14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn 
wo 15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand 
do 16 Psalm 5 U hoort mijn stem 
vr 17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest 
za 18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd 
zo 19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest 
ma 20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader 
di 21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop 
wo 22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk 
do 23 Numeri 20:1-13 Water uit de rots 
vr 24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd 
za 25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven 
zo 26 Psalm 95 Kniel voor je maker 
ma 27 Numeri 21:1-9 Zonde en inkeer 
di 28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn 
wo 29 Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning 
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Kerk in Actie  
 Website Kerk in Actie 

 
Noodhulp aardbeving Turkije en Syrië  met Giro555 in actie voor 
slachtoffers aardbeving 
Bij de aardbeving in Turkije en Syrië zijn tienduizenden mensen getroffen 
door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De samenwerkende 
hulporganisaties -  waaronder Kerk in Actie - bundelen de krachten in 
Giro555 en komen samen in actie voor de slachtoffers van dit 
verschrikkelijke natuurgeweld. 
 
Dringend noodhulp nodig 
De bevingen veroorzaakten enorm veel schade, het dodental is inmiddels 
opgelopen tot boven de 30.000 mensen en het aantal gewonden een veelvoud 
hiervan. Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de 
ijzige kou. 
Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. De 
samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel 
Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze 
humanitaire ramp. Het gironummer is per direct geopend voor de 
slachtoffers in Turkije en Syrië. 
 
In vrieskou 
Michiel Servaes, actie-voorzitter Giro555: “Het is een verschrikkelijke ramp 
waarvan we de gigantische omvang nog niet kunnen overzien. In  Syrië 
waren veel mensen vóór deze aardbeving al afhankelijk van noodhulp. Deze 
ramp komt daar nog overheen. Mensen zijn bang en moeten buiten 
overnachten in de vrieskou. Directe noodhulp is nodig, zoals medische zorg, 
dekens, voedsel en schoon drinkwater. Giro555 is nu open en roept 
Nederland op te doneren voor alle vrouwen, mannen en kinderen die 
getroffen zijn.” 
 
De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: 
De samenwerkende hulporganisaties bestaan uit Stichting Vluchteling, 
Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, 
UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes 
en World Vision. 
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Boekentips 
 redactie 

 
Als ik in de hemel kom 
Marco van der Straten 
ISBN: 9789033801655 
Prijs: € 17,99 
 
Hoe zit het eigenlijk met leven na de dood? Wat zegt 
de Bijbel erover en welke verwachting hebben 
christenen? Marco van der Straten gaat op zoek naar antwoorden en neemt 
de lezer mee op een pelgrimsreis langs mensen die over de hemel en 
eeuwigheid hebben nagedacht - sommige als theoloog, andere omdat ze 
ernstig ziek zijn of een kindje hebben verloren. Als ik in de hemel kom is 
een toegankelijk boek dat verrast, stilzet en je uitdaagt om zelf na te denken 
over iets waar we allemaal mee te maken krijgen: wat gebeurt er na dit 
leven? 
 
 
 
Onderzoek alle dingen 
Gijsbert van den Brink 
ISBN: 9789043535045 
Prijs: € 14,99 
 
In ‘Onderzoek alle dingen’ gaat Gijsbert van den Brink 
in op bijbelgedeelten die rond het thema schepping of 
evolutie relevant zijn. In 2017 blies hij het debat daarover nieuw leven in 
met zijn boek ‘En de aarde bracht voort’. Hierin onderzocht hij of de 
biologische evolutietheorie verenigbaar is met het christelijke geloof. 
 
In ‘Onderzoek alle dingen’ doet hij dat in de vorm van bijbelstudies die voor 
een breed publiek leesbaar zijn. Wanneer je ervan uit gaat dat de 
evolutietheorie min of meer klopt, lukt het dan nog om een overtuigende 
uitleg te geven van deze bijbelgedeelten die een andere kant op lijken te 
wijzen? Daarbij wil de auteur geen antwoorden opdringen, maar de lezer aan 
het denken zetten.  



15 

Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een 
groet van de gemeente naar: 
 
22 januari: 

 Mevr. N. Haasnoot-Ronner 
 Dhr. G.F.W. Dekker 

 
29 januari: 

 Dhr. L. van Vliet 
 
5 februari: 

 Dhr. D. van Leeuwen 
 
12 februari: 

 Mevr. E.A. Rindertsma-Keller 
 Mevr. M. van Dorp-Timmerman 
 Mevr. H.G. Weijdema-Oost 

 
 
 
 

Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of 
vertrokken naar een andere gemeente. 
 
Verhuisd: 
Mevr. G.A. van Ark 
 
Vertrokken: 
Dhr. C.F. Akkerman 
Mevr. C.E.J. van Dijk



 

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  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

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   
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 
07 29-09-2023 11-10-2023 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Geprezen zij God! 
 
 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

Dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

Geprezen zij God, laat alles wat leeft 

Nu zingen voor Hem die alles ons geeft 

Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 
 

(Liedboek voor de kerken, lied 150a vers 1 en 3) 
 
 

(openingslied bij de feestelijke intrededienst  
van onze nieuwe predikant, ds. Hedda Klip) 

 


