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bonnen	thuis	bezorgd	worden.	Graag	

aangeven bij bestelling.

Adressen en contactinfo

KERKMAG verschijnt op 5 april 2023. 
Kopij kan worden aangeleverd tot en met 
17 maart 2023 op kerkmag@pge.nu
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Van de redactie

Inhoudsopgave

Afscheid 

In	dit	februari	nummer	komt	u	nogal	eens	het	woord	
afscheid	tegen.	Afscheid	van	Esther	Dijkstra	als	kerke-

lijk	werker,	afscheid	van	Jan	Slappendel	als	Cantor,	diverse	
‘in	memoriams’	en	een	tweetal	artikelen	waarbij	duidelijk	
het	eventuele	afscheid	van	KERKMAG	wordt	benoemd.
Mijn	vader	 zei	het	vroeger	nogal	eens:	 ‘het	 (leven)	 is	
opgaan,	blinken	en	verzinken’	(OBV)	waarbij	hij	telkens	
met	zijn	hand	een	denkbeeldige	lijn	in	de	vorm	van	een	
zadeldak tekende, die bovenaan dan even werd afgeplat. 
Dat	geldt	voor	heel	veel	dingen	in	het	leven.	Ik	noem	er	
maar	een	paar:	je	succes,	je	gezondheid,	je	werkzame	
leven.	De	kunst	 is	om	dat	afgeplatte	stukje	bovenaan	
die	denkbeeldige	lijn	zo	lang	mogelijk	te	laten	zijn.	Daar	
kan	je	zélf	(soms)	wat	aan	doen,	maar	lang	niet	altijd.	Je	
bent	nogal	eens	afhankelijk	van	anderen.	Samen	sta	je	
sterker,	samen	heb	je	meer	kracht	om	‘bovenaan’	te	blij-
ven. Kerk-zijn kent dat ook. In je éentje een kerk beman-
nen	is	toch	minder	leuk	dan	een	‘volle	bak’?	In	je	eentje	
thuis-voor-de	buis	doet	me	persoonlijk	véél	minder	dan	
met	anderen	de	kerkdienst	zélf	bijwonen.	OBV,	dat	geldt	
denk	ik	ook	voor	KERKMAG,	een	beetje	het	clubblad	van	
de kerk. Ooit veel gelezen en geroemd, maar inmiddels 
door	de	tijdgeest	wat	afgegleden?	
Ik ben zelf van de digitale wereld, die we vlak voor de 
eeuwwisseling	 betraden.	 Vrijwel	 alle	 zaken	 moeten	

digitaal	gevonden	kunnen	worden.	Tijdschriften	(en	de	
zaterdagkrant!)	zijn	leuk	om	even	ingekeken	te	worden	
maar	slechts	enkele	artikelen	zijn	nieuw	en/of	kunnen	
op	mijn	belangstelling	rekenen.	Dat	geldt	óók	voor	KERK-
MAG.	Tegelijkertijd	ben	ik	mij	ook	zeer	bewust	dat	KERK-
MAG	voor	een	aantal	kerkleden	het	 (laatste?)	directe	
lijntje	met	de	kerk	is.	Als	het	niet	in	de	bus	valt	wordt	
het	ook	niet	gemist	(veronderstelling)	en	digitaal	worden	
kerkzaken	dan	ook	niet	opgezocht.	Je	mag	toch	hopen	
dat	het	magazine	door	die	mensen	tenminste	nog	inge-
keken	wordt.	Ik	stel	me	dan	ook	zo	voor	dat	de	artikelen	
waarin	het	over	(voor	hun	bekende)	mensen	gaat	met	
extra belangstelling worden gelezen. Een ‘in-memoriam’ 
bijvoorbeeld.	Human-interest	artikelen	doen	het	voorál	
denk	ik.	Het	zou	dan	ook	mooi	zijn	als	Emmaüs-kerkleden	
in	KERKMAG	aan	het	woord	komen	en	een	vraag	beant-
woorden	 in	de	 trant	 van:	waarom	ga	 je	 (niet)	 (meer)	
naar	de	kerk?	Of	welk	lied	spreekt	je	(niet)	aan?	Waarom	
(nooit)	koffiedrinken	na	de	dienst?	Kan	toch	een	aantal	
boeiende	inzichten	opleveren.	
Maar	dat	kan	alleen	als	je	voldoende	actieve	redactie-
leden	hebt.	Afscheid?	OBV?	Of	wordt	het	OBVB: Weer 
opnieuw	blinken?	
Aan u de keuze! 
Erik de Gier, redactie KERKMAG
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Van de voorzitter…

Tijd voor verandering
Na twee maanden mag ik mij weer in KERKMAG melden als voorzitter 
van de wijkkerkenraad. Ik realiseer mij nu terdege dat dit vermoedelijk 
ook de laatste keer is dat ons kerkelijk magazine in deze uitvoering 
verschijnt. De redactie zal u hierover in dit blad uitgebreid informeren. 

De	kerkenraad	betreurt	het	dat	
er een einde komt aan een 

mooie en lange reeks van uitgaven 
die de gemeenteleden nauwkeurig 
op	de	hoogte	heeft	gehouden	over	
belangrijke zaken in onze wijkge-
meente, maar ook leuke weetjes 
beschreef,	persoonlijke	indrukken	
en	veel	foto’s.	Wij	hebben	ons	als	
gemeenteleden	denk	ik	niet	altijd	
gerealiseerd	hoeveel	er	voor	kwam	
kijken	voordat	het	blad	maandelijks	
bij	ons	in	de	bus	rolde.	Dat	is	ook	de	
bottleneck	gebleken,	het	vele	werk	
leidde	tot	afhaken	van	redactiele-
den en ondanks vele oproepen niet 
tot aanwas van nieuwe vrijwilligers.

De	 kerkenraad	 heeft	 het	 bericht	
van	de	redactie,	dat	KERKMAG in 
deze vorm niet meer maandelijks 
zal	 verschijnen,	uiteindelijk	 geac-
cepteerd met de uitdrukkelijk uit-
gesproken wens dat er een nieuwe 
vorm voor in de plaats moet 
komen.	 Dat	 betekent	 wel	 dat	 er	
daarvoor	toch	versterking	van	het	

redactionele	team	moet	komen.	Ik	
doe	hierbij	dan	ook	een	dringend	
beroep op gemeenteleden die 
aan	die	nieuwe	verschijningsvorm	
willen	gaan	meewerken.	Het	mag	
zeker	niet	 te	veel	tijd	kosten,	het	
moet	eenvoudig	en	praktisch	uit-
voerbaar zijn, maar de club van 
nu	drie	redactieleden	zit	dringend	
om	 die	 uitbreiding	 verlegen.	 De	
kerkenraad	wil	 hierbij	 de	 huidige	
redactieleden	en	ook	hun	voorgan-
gers	zeer	hartelijk	danken	voor	hun	
trouwe	inzet	door	de	 jaren	heen.	
KERKMAG	 was	 een	 prachtig	 en	
toonaangevend blad.

Wij	 hebben	 als	 kerkenraad	 in	 de	
afgelopen twee maanden een paar 
grote stappen gezet op de weg naar 
versteviging van ons kerkelijk leven. 
Dat	 is	 tot	 uiting	 gekomen	 in	 de	
benoeming	van	Marianne	Verburg	
als onze nieuwe kerkelijk werker, de 
instelling en de start van de beroe-
pingscommissie onder leiding van 
Petra	 Verra.	 Met	 de	 komst	 van	
Marianne	eindigde	het	dienstver-
band	 van	 Esther	Dijkstra-Rensen.	
Wij	 hebben	 op	 zondag	 8	 januari	
in	 een	 feestelijke	 dienst	 afscheid	
van	haar	genomen.	De	gemeente	
heeft	 Esther	 met	 een	 royale	 gift	
verrast. In dezelfde dienst namen 
wij	afscheid	van	Jan	Slappendel	als	
cantor.	Ook	hij	kreeg	terecht	veel	
waardering uitgesproken voor de 
lange	periode	waarin	hij	de	cantorij	

heeft	geleid.	Een	welkom	aan	Sjaak	
Warnaar als onze nieuwe cantor 

In de meest recente vergadering 
heeft	 de	 kerkenraad	 groen	 licht	
gegeven	voor	het	invoeren	van	de	
Kliederkerk	 diensten.	 Een	 prach-
tige	nieuwe	manier	van	samen	ons	
geloof	vieren	met	het	accent	op	de	
jonge gezinnen.

Onze weg naar versteviging van 
het	 kerkelijk	 leven	 in	 onze	 wijk-
gemeente	 wordt	 misschien	 wel	
even	op	de	proef	gesteld	door	het	
besluit	van	de	kerkenraad	tijdelijk	
gebruik	te	maken	van	het	aanbod	
van onze zusterwijkgemeente om 
de	Dorpskerk	en	’t	Anker	voor	de	
diensten op de zondagmorgen te 
gebruiken.	Ik	hoop	dat	dit	ook	de	
veerkracht	van	onze	wijkgemeente	
zal laten zien. Samen moeten we 
de	kou	zo	trotseren	en	onze	finan-
ciën	 op	 orde	 houden	 voor	 het	
noodzakelijke kerkelijke werk.

Met	hartelijke	groet,
Koos Karssen,

De kerken-
raad wil de 
redactiele-
den hartelijk 
danken
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Terugblik

Terugblik op 8 januari
De dankbaarheid overheerst: voor de sfeer waarin we afscheid konden 
nemen; voor de belangstelling van zoveel mensen, inclusief familie 
en goede vrienden; voor alle kaarten en goede wensen, voor diverse 
cadeaus, groot en klein. Het werkt nog lang door! Wij waren over en 
weer aan elkaar gegeven, en daarin heb ik de aanwezigheid van Gods 
Geest ervaren. Die Geest werkt door, in en met anderen.

Voor mij is er rust, ook omdat ik 
het	werk	heb	kunnen	overdra-

gen aan mijn opvolgster, Marianne 
Verburg.	Vertrouwen	moet	groeien,	
en	dat	kost	tijd.	Je	moet	het	willen	
geven!	 Vertrouwen	 en	 geloven,	
woorden die met elkaar te maken 
hebben.	 Je	 hebt	 het	 nodig	 op	 de	
weg van leven, als Emmaüsgangers 
op de weg naar Jeruzalem. Samen 
ben je kerk!

Esther Dijkstra - Rensen 

Rommelmarkt 2023 
(Ontmoetingskerk)
In juni komt er weer een rommel-
markt in de Ontmoetingskerk. 
Inmiddels	 hebben	 twee	 trouwge-
dienden	 afscheid	 genomen.	 Ellen	
Domburg	en	Rob	 van	der	Moolen	
hebben	zich	 jaren	 ingezet	voor	de	
rommelmarkt,	maar	geven	nu	het	
stokje	 over	 aan	 Lisette	 Koning	 en	
Wilco	Hagoort.

Wij organiseren de rommelmarkt 
om geld voor goede doelen op te 
halen,	maar	ook	om	de	gemeente	

een	 activiteit	 te	 geven	 waar	 veel	
mensen samenkomen. Mensen van 
Emmaüs, maar ook veel van daar-
buiten.	We	 hopen	 ook	 u	 weer	 te	
ontmoeten. 

De rommelmarkt in 2023 is op:
zaterdag 10 juni 

Net als twee jaar geleden zijn er 
diverse inzamelmomenten bij  
’t Centrum, van 9.30 tot 11.00 uur 

op: Zaterdag 18 februari, 18 maart, 
15 april en 13 mei.
En in de week voorafgaand aan de 
rommelmarkt, op maandagavond 
5 t/m donderdagavond 8 juni 2023, 
van 19.00 tot 20.00 uur.

Vriendelijke	groet,
De rommelmarktcommissie
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Afscheid

In	de	afscheidsdienst	van	Esther	
Dijkstra	was	het	ook	de	laatste	

keer dat Jan Slappendel als cantor 
de cantorij dirigeerde.
Op 14 januari nam de cantorij op 
een	feestelijke	avond	afscheid	van	
Jan.	Jan	werd	verrast	door	het	feit	
dat ook veel oud-leden van de 
cantorij	 bij	 dit	 afscheid	 aanwe-
zig waren. 
Natuurlijk	 hebben	 we,	 voor	 het	
laatst, onder leiding van Jan een 
aantal liederen gezongen, die 

door	de	(oud-)cantorijleden	waren	
aangedragen. 

Tijdens deze avond werd nog even 
stilgestaan	bij	de	bijna	33	jaar	dat	
Jan	 cantor	 is	 geweest.	 Hij	 heeft	
zelf aan de wieg gestaan van de 
cantorij.	Op	zijn	verzoek	heeft	de	
kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk	 destijds	 besloten	 tot	 het	
oprichten	van	de	 cantorij.	 Inmid-
dels is de cantorij al een aantal 
jaren de Emmaüs-cantorij en zijn 

alle bloedgroepen in de canto-
rij vertegenwoordigd.

Dankzij	 de	 cantorij	 heeft	 de	
gemeente kennis gemaakt met 
veel nieuwe muziek. Liederen van 
Oosterhuis	waren	favoriet	bij	veel	
cantorijleden, maar ook zongen 
we	 bijvoorbeeld	 Engelse	 chants	
en 17e-eeuwse	 zettingen	 van	 de	
Geneefse Psalmen. Een belangrijke 
taak	van	de	cantorij	 is	het	helpen	
aanleren van nieuwe liederen door 

Afscheid Jan Slappendel als cantor

KERKMAG Bodegraven6



Afscheid

de	gemeente.	Met	het	liedboek	uit	
2013 kwamen er weer veel nieuwe 
kerkliederen	beschikbaar	die	in	de	
eredienst gebruikt konden worden. 
Ook daarin kon de cantorij onder 
leiding van Jan een belangrijke 
rol vervullen.

Jan	heeft	met	een	onvoorstelbare	
trouw	al	die	 jaren	heel	veel	werk	
verricht	 voor	 de	 cantorij,	 ook	 op	
de	 achtergrond.	 Een	 greep	 uit	 al	
die zaken:
• Het	volgen	van	de	ontwikkelin-
gen	op	het	gebied	van	repertoire	
en liturgie.

• Bij	het	maken	van	het	jaarroos-
ter de diensten van de cantorij 
inplannen.

• Repertoire voor de diensten 
zoeken, in overleg met de 
predikanten.

• Repetitieschema	opstellen	en	dat	
naar de leden communiceren.

• De	muziek	voor	een	dienst	
kopieerbaar maken en laten 
ver menigvuldigen.

• De	repertoirelijst	bijhouden	(Jan	
noemde	dat	de	‘fondsenlijst’).

• Thuis	voorbereiden	van	de	repe- 
tities.

• Elke	repetitie	zorgen	dat	op	tijd	
de stoelen en de piano klaar 
stonden en de nieuwe muziek 
klaarlag.

• Wekelijks zijn stapel reservemu-
ziek	meenemen	voor	het	geval	
de cantorijleden muziek kwijt 
waren.

• En ook ’t Centrum weer afsluiten 
na	afloop	van	de	repetitie.

Voor	 die	 niet	 aflatende	 trouw	
hebben	we	Jan	hartelijk	bedankt.	
Die	dank	werd	onderstreept	door	
twee cadeaus: een glaskunstwerk 
(gemaakt	 door	 ons	 gemeentelid	
Adrie	Zaalberg)	en	een	fotoalbum	
met de levensloop van de canto-
rij	 (samengesteld	 door	 Hans	 en	
Noor	van	der	Ploeg),	tot	en	met	de	
afscheidsdienst	van	8	januari.	
We	wensen	Jan	al	het	goede	voor	
de	tijd	die	voor	hem	ligt.	Met	veel	
vertrouwen gaan we als cantorij 
dit nieuwe jaar in onder leiding 
van onze nieuwe cantor: Sjaak 
Warnaar.	We	vinden	het	fijn	dat	de	
lege	plek	die	Jan	achterlaat	direct	
opgevuld kan worden uit onze 
eigen gelederen. Welkom Sjaak en 
veel succes.

Namens de cantorij
Kees de Bruijn

Jan heeft met een onvoorstelbare 
trouw al die jaren veel werk verricht
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In memoriam

Wilhelmina Johanna van Kampen 
(1934-2022)

K ort	na	de	geboorte	van	haar	derde	achterklein-
kind overleed Wil van Kampen op 12 decem-

ber.	Zij	werd	88	jaar.	“Zij	leefde	voor	haar	kinderen	
en	kleinkinderen.”	Zo	typeerde	een	van	de	kinderen	
haar	na	haar	overlijden.
In 1934 werd zij geboren als oudste kind in een gezin 
dat uiteindelijk vijf kinderen telde. Al jong ging zij 
werken.	Haar	salaris	droeg	zij	af	ter	ondersteuning	
van	het	gezin.	Zij	trouwde	en	werd	moeder	van	een	
zoon	en	twee	dochters.	Na	haar	scheiding	ging	zij	
voor	anderen	zorgen,	werd	slaapwacht.	Ook	was	zij	
vele	jaren	als	vrijwilliger	actief	in	Rijngaarde.

Ze	had	humor	en	
hield	 van	 plagen.	
Op de begrafe-
nis op zaterdag 
17 december ver-
telden twee klein-
kinderen daar 
mooie voorbeel-
den van. En ook op 
de	 vakanties	met	
vier andere dames 
had	 zij	 altijd	 een	
grap	in	petto.
Haar	 gelovige	
en kerkelijke 

In memoriam Johanna Burger-van 
Dijk (1930-2022)

“Het	ontbrak	ons	thuis	aan	niets.”,	zo	typeerde	
oudste	zoon	Teus	zijn	ouderlijk	huis.	Het	werd	

met	 dankbaarheid	 gezegd	 na	 het	 overlijden	 van	
zijn	moeder	Johanna	Burger-van	Dijk.	Zij	overleed	
op	15	december	2022	op	92-jarige	leeftijd.	De	kin-
deren verloren in één kalenderjaar vader Leen en 
moeder Jo.
Zij	 was	 net	 als	 haar	 echtgenoot	 van	 agrarische	
afkomst,	uit	Reeuwijk,	uit	een	groot	gezin.	Zij	had	in	
haar	jeugd	geleerd	om	de	handen	uit	de	mouwen	
te	steken.	Dat	bleef	zij	haar	leven	lang	doen.	Bin-
nenshuis:	kinderen	en	kleinkinderen	werden	in	alles	
ondersteund.	Zij	naaide	veel	kleding.	En	ook	buitens-
huis.	Zij	deed	veel	vrijwilligerswerk	en	samen	met	
haar	man	werd	zij	jaren	geleden	vrijwilliger	van	het	
jaar	in	Bodegraven.	Het	typeerde	de	manier,	waarop	
zij	in	het	leven	wilde	staan.

In	haar	tienerjaren	maakte	zij	de	Tweede	Wereld-
oorlog	mee.	Gebeurtenissen	uit	die	tijd	hadden	haar	
sterk geraakt.
Op 8 september 1954 trouwde zij met Leen Burger. 
Ruim	67	jaar	waren	zij	 in	de	echt	verbonden.	Vijf	
kinderen	telde	hun	gezin,	één	dochter	en	vier	zoons.	
Acht	 kleinkinderen	 kwamen	 er	 en	 ook	mocht	 zij	

de volgende gene-
ratie meemaken, 
een	achterkleinzoon.
Na	 eerst	 tijdens	 het	
huwelijk	 in	 Buren	
gewoond	 te	hebben	
streek de familie 
neer in Bodegraven, 
aan	de	Dronensingel,	
waar vele jaren werd 
gewoond. Bordu-
ren, zingen, kaarten 
waren activiteiten 
waar ze veel ple-
zier	in	had.	
De	laatste	tijd	van	haar	leven,	na	het	overlijden	van	
haar	man,	verbleef	zij	in	de	Hanepraij	in	Gouda.
Op donderdag 22 december namen familie en 
vrienden	afscheid	van	haar	in	de	aula	op	de	begraaf-
plaats	in	Reeuwijk-Tempel.	We	overdachten	dezelfde	
woorden	als	waarmee	Leen	Burger	en	Johanna	van	
Dijk	in	1954	samen	onderweg	gingen,	namelijk	de	
beginwoorden	van	Psalm	121.	Kleindochter	Stefanie	
typeerde	haar	oma.	Nadien	legden	we	haar	te	rusten	
bij	haar	man.
Dat	zij	ruste	in	Gods	vrede.

ds. Adri van der Wal
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In memoriam

In memoriam Liesbeth de Jong 
(1928-2022)

Eenvoud,	soberheid,	dankbaarheid,	deze	woor-
den	 typeren	Elizabeth	 (Liesbeth)	de	 Jong.	 Zij	

overleed	op	5	december	in	Vijverhof	op	de	leeftijd	
van 94 jaar.
Op 19 mei 1928 werd zij geboren op een boerderij 
in de Friese gemeente Wonseradeel, als jongste 
van	tien	kinderen.	Foto’s	van	haar	ouders	en	van	de	
boerderij	waar	zij	opgroeide	gingen	haar	leven	lang	
met	haar	mee,	stonden	ook	in	Vijverhof	op	de	kast.
Zij	koos	voor	het	onderwijs.	Eerst	werd	zij	docent	
in de omgeving waar zij opgroeide, in Ferwoude, 
in	Parrega,	later	in	Andelst-Zetten	en	tenslotte	in	
Rotterdam.	Als	docent	naaldvakken	leidde	zij	vele	
jongeren op.
Vele	decennia	woonde	zij	 in	Bodegraven,	aan	de	
Dronensingel,	 waar	 zij	 genoot	 van	 het	 uitzicht	
vanuit	haar	woning.	Zij	was	kerkelijk	actief	in	het	
pastoraat, zong in een koor, was lid van de Fryske 
Krite.	Zij	was	zeer	gesteld	op	haar	familie	en	op	de	
kinderen	van	familieleden.	Zij	genoot	van	etentjes	
met	familieleden	en	het	bij	hen	logeren.
Een	mooie	periode	uit	haar	leven	was	de	tijd	met	
ds.	Piet	Homburg	uit	Middelburg.	Samen	maakten	
zij	meerdere	reizen.	Van	hem	kreeg	zij	een	prach-
tige	armband	die	zij	na	zijn	overlijden	als	een	kost-
bare	herinnering	bewaarde.
Zij	 had	 een	 aantal	 dingen	 genoteerd	 voor	 haar	

uitvaart. Met gebruikmaking daarvan is op 
9	december	afscheid	van	haar	genomen	in	de	aula	
van	 begraafplaats	 Vredehof.	 Zij	 had	 voor	 Psalm	
23	gekozen	als	tekst	voor	haar	afscheid.	Dat	Bij-
belse	lied	vormde	dan	ook	het	uitgangspunt	voor	
de overdenking.
Het	was	haar	wens	om	begraven	te	worden	in	Fer-
woude	bij	een	zus	die	eveneens	ongehuwd	bleef.	
Overeenkomstig	die	wens	heeft	op	10	december	
de	graflegging	plaatsgehad	in	haar	geboorteplaats.
Dat	zij	mag	rusten	in	Gods	vrede.	

ds. Adri van der Wal

betrokkenheid	uitte	zij	ook	 in	haar	deelname	aan	
de	maandelijkse	ouderenkring.	In	latere	jaren	had	zij	
zorgen	over	de	wereld	en	vragen	of	zij	het	wel	goed	
gedaan	had	in	het	leven.

Na	een	periode	in	Rijngaarde	te	hebben	gewoond	
werd	 zij	 in	2019	opgenomen	 in	Alrijne	 in	Alphen	
aan	den	Rijn,	 omdat	 zij	meer	 zorg	nodig	had.	 Ze	
bleef	 lid	 van	de	Emmaüsgemeente.	Via	het	 kerk-
blad	en	de	zondagsbrief	bleef	zij	op	de	hoogte	van	
het	gemeenteleven.
Een	bezoek	van	Esther	Dijkstra	kort	voor	haar	over-
lijden	bracht	haar	rust.

In	kleine	kring	werd	op	17	december	op	Vredehof	
afscheid	van	haar	genomen.	We	lazen	onder	meer	
het	gedicht	over	de	voetstappen	 in	het	zand.	We	
luisterden naar een opname van een van de klein-
kinderen	die	een	kyrië	zong.	We	overdachten	uit	de	
Bijbel	het	verhaal	van	Jezus’	aandacht	voor	Tomas	
uit	Johannes	20.	

Daarna	vond	de	graflegging	plaats.
We	gedenken	deze	zachtmoedige	mens.
Dat	zij	rusten	mag	in	Gods	vrede.

ds. Adri van der Wal
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In memoriam

Levina (Fie) Kempe-Louws  
(1928-2022)

“Er zat geen naad verkeerd.” Met die woorden 
uit	haar	toespraak	tijdens	de	uitvaart	van	haar	

moeder	typeerde	Wilma	Kempe	de	toegewijdheid	
en	de	nauwkeurigheid	van	Fie	Kempe-Louws.	Kort	
na	haar	man	Jan	overleed	zij	op	94-jarige	leeftijd.
Zij	werd	op	25	november	1928	in	Vlissingen	gebo-
ren	als	jongste	in	een	gezin	met	vier	dochters.	Haar	
ouders	hadden	een	groentewinkel.	Zij	maakte	in	
haar	tienerjaren	de	oorlog	mee.	In	1944	overleefde	
zij,	verscholen	in	een	trapkast,	het	bombardement	
op	Vlissingen.	Na	het	behalen	van	haar	middelbare	
schooldiploma	werkte	zij	bij	een	aannemingsbe-
drijf	en	volgde	zij	de	handelsavondschool.

In	 1950	 leerde	 zij	 haar	 latere	 man	 Jan	 Kempe	
kennen.	Zij	trouwden	in	1955.	Zij	verhuisden	naar	
Amsterdam	vanwege	het	werk	van	haar	man.	Daar	
werden	 de	 beide	 dochters	 geboren:	 Wilma	 en	
Ellen.	Daarmee	werd	een	grote	wens	vervuld.	Fie	
vond	haar	draai	in	Amsterdam,	zorgde	voor	de	kin-
deren, naaide de kledij, stond voor anderen klaar.
Opnieuw	 vanwege	 het	 werk	 van	 Jan	 verhuisde	
het	gezin,	in	1970,	van	de	flat	in	Amsterdam	naar	
Bodegraven,	naar	een	huis	met	een	tuin.	Ook	daar	
kon	Fie	goed	aarden,	kreeg	onder	meer	via	haar	
kerkenwerk vele contacten. Nadat Wilma en Ellen 
waren	uitgevlogen,	 ontwikkelde	 zij	 haar	 naaita-
lent	 verder	 op	 de	Modevakschool.	 Ze	 is	 dan	 al	
eind	vijftig!

Zij	had	kleuterjuf	willen	worden,	maar	haar	ouders	
zagen	een	andere	toekomst	voor	haar.	Zij	genoot	
later	intens	van	haar	vier	kleinkinderen.

Ze	kon	ook	veel	genieten	van	de	zon	en	van	vakan-
ties.	Met	Jan	werden	mooie	reizen	gemaakt.

Bij	het	afscheid	op	29	december	lazen	we	gedeel-
ten	uit	Prediker,	gedeelten	die	mooi	op	haar	lange	
leven betrokken konden worden. Net als bij Jan 
spraken	bij	haar	afscheid	beide	dochters	woorden	
van	herinnering,	sprak	een	kleinkind,	las	schoon-
zoon Gerrit uit de Bijbel. We legden na de dienst in 
de	aula	op	Vredehof	haar	in	het	graf	bij	haar	man,	
met wie zij 67 jaar getrouwd was.
Dat	zij	ruste	in	Gods	vrede.

ds. Adri van der Wal

KERKMAG Bodegraven10



In memoriam

In memoriam Jan Reinder Elema 
(1935-2022)

“Kijk	goed	uit	waar	je	je	voeten	zet.”,	tijdens	berg-
wandelingen vraagt een vader aan zijn kinderen 

om	op	te	letten.	In	de	bijdragen	van	dochters	Hilda	en	
Marja	en	kleinzoon	Matthijs	tijdens	de	uitvaartdienst	
in	de	Ontmoetingskerk	op	woensdag	7	december	
2022	werd	het	portret	getekend	van	 Jan	Reinder	
Elema als een zorgzame en bezorgde familieman.

Hij	werd	op	18	augustus	1935	in	Eindhoven	gebo-
ren.	Als	jongetje	ging	hij	in	de	oorlog	naar	Gronin-
gen.	Na	de	oorlog	kwam	hij	terug	naar	Eindhoven	
en groeide daar verder op. Maar zijn focus lag 
verder:	overzee,	Amerika.	Daarheen	emigreerde	
hij,	 samen	met	 zijn	Truus.	 In	1958	 trouwden	zij	
daar. Na enige jaren in Amerika werd de terugreis 
naar	Holland	gemaakt.	Het	gezin	 streek	neer	 in	
Zwijndrecht	om	later	naar	Bodegraven	te	verhui-
zen,	naar	het	Dronenplein.

Zijn	 levensweg	 was	 bijzonder	 in	 geografisch	
opzicht,	maar	evenzeer	in	emotioneel	opzicht.	Hij	
en	Truus	namen	afscheid	van	twee	kinderen,	een	in	
Amerika	en	later	van	dochter	Stijnie	in	Bodegraven.
Vele	jaren	werkte	hij	bij	het	architectenbureau	Van	
den	Broek	en	Bakema.	Vele	gebouwen	hielp	hij	mee	
bouwen.	Ook	al	openbaarde	zich	op	betrekkelijk	
jonge	leeftijd	een	chronische	ziekte,	het	weerhield	
hem	er	niet	van	aan	het	werk	te	blijven.	Ook	het	
eigen	huis	getuigt	van	zijn	nauwkeurige	werken.	
En	ook	was	hij	nauw	betrokken	bij	de	bouw	van	‘t	
Centrum	achter	de	Ontmoetingskerk.
Met	het	stijgen	van	de	jaren	werd	hij	stiller,	maar	
hij	was	er	altijd,	als	stabiele	factor,	met	zijn	dage-
lijkse puzzel aan tafel.

Op	2	december	2022	overleed	hij	 thuis.	 Enkele	
uren eerder stonden we met enkele mensen rond 
zijn	sterfbed.	Ik	mocht	hem	de	zegen	meegeven.	
Voor	zijn	uitvaart	had	hij	enkele	dingen	voorbereid:	
er was een klein knipsel met de beginwoorden van 
het	lied	van	Simeon	uit	Lucas	2:29	en	hij	had	het	
lied	“Vaste	rots	van	mijn	behoud”	aangegeven.	We	
hebben	dat	beide	gebruikt	in	de	dankdienst	voor	
zijn leven. In die dienst staken de zeven kleinkin-
deren kaarsen aan en stak zoon Peter kaarsen aan 
voor de beide overleden kinderen.

Na	de	dienst	legden	we	hem	op	Vredehof	in	het	
graf	bij	dochter	Stijnie.
Dat	hij	ruste	in	Gods	vrede.	

ds. Adri van der Wal
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Even Voorstellen

Marianne Verburg
Na een ‘veertigtijd’ zoals Margriet van der Kooij het in de podcast ’Eerst 
Dit’ (10-1-2023) uitlegt besloot ik, zonder diploma, toch te solliciteren 
op de vacature als kerkelijk werker in de gemeente Emmaüs. Zo’n tijd is 
een periode van nadenken, beproeving maar ook van bekoring. Nadat ik 
mijn ‘veertigtijd’ was doorgekomen en mijn gezin en studie weer oppakte 
begon het te kriebelen. Ik weet wat ik wil, waar God me toe heeft geroe-
pen, maar ik miste iets in het thuis studeren. Ik wilde het geleerde in prak-
tijk brengen en iets betekenen in de maatschappij en in Gods Koninkrijk. 
Daarnaast zou het voor mij goed zijn om buiten de gemeente Zwammer-
dam eens in een andere gemeente te gaan ‘kijken’. 

Dus	 de	 stoute	 schoenen	 aan-
getrokken.	 Misschien	 zou	 ik	

iets kunnen en mogen betekenen in 
deze gemeente. Tijdens de sollicita-
tieperiode	voelde	ik	de	‘klik’	en	de	
uitdaging	om	hier	aan	het	werk	te	

gaan.	Het	is	voor	mij	ook	een	prach-
tige	kans	om	verder	te	groeien	en	mij	
te ontwikkelen als professioneel ker-
kelijk werker. Ik ben dan ook dank-
baar	dat	de	sollicitatiecommissie,	de	

kerkenraad en de gemeente mij dit 
vertrouwen geven. 

Ik	 ben	 Marianne	 Verburg.	 Samen	
met mijn man Wim en onze twee 
zoons	Bas	(20)	en	Gijs	(18)	woon	ik	in	
Zwammerdam.	Onze	dochter	Femke	
(23)	 woont	 in	 Amsterdam.	 Ik	 heb	
ruim	25	jaar,	met	heel	veel	plezier	
in	het	onderwijs	gewerkt.	Toen	ik	in	
2017	weer	bij	het	jeugdwerk	in	de	
protestantse	kerk	te	Zwammerdam	
betrokken raakte en in 2019 beves-
tigd	werd	als	 jeugdouderling	werd	
ik	steeds	meer	geraakt.	Het	‘werken	
in	de	kerk’	vond	ik	altijd	al	leuk	en	
als vrijwilliger, en later als stagiaire 
heb	ik	dan	ook	al	van	alles	gedaan	
(Leiding	van	kindernevendienst,	Lei-
ding meisjesclub, Leiding kampen 
(YMCA),	Leiding	catechese,	 Jeugd-
ouderling,	 Voorzitter	 taakgroep	
jeugd, Lid taakgroep eredienst, Lid 
moderamen,	Opzetten	maatjespro-
ject,	 Opzetten	 Kliederkerk,	 Opzet-
ten	Kerk	op	schoot,	Scriba	(beleid),	
Begeleiden	Bier	&	Bijbel	(18+),	Bege-
leiden van kring geloofsopvoeding, 
Begeleiden pastorale groep, Trai-
ning	 en	 coaching	 catecheseteam,	
Voorzitter	 ‘samen	 op	 weg’	 groep	
(hervormde	 en	 gereformeerde	
gemeente).	

Maar mijn belangstelling voor 
theologie	werd	steeds	meer	aange-
wakkerd.	Dat	maakte	dat	ik	in	sep-
tember 2020 begonnen ben met de 
opleiding	Theologie	aan	de	Christe-
lijke	Hogeschool	te	Ede.	Ik	heb	mijn	
propedeuse	gehaald	en	al	heel	wat	
modules	 afgerond	 (professioneel	
werken, samenwerken en netwer-
ken,	 professioneel	 leiderschap,	
innoveren	en	veranderen,	educatie,	
trainen	en	coachen	van	vrijwilligers,	
multireligieuze	samenleving,	missi-
onair werken en vieringen leiden, 
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Even Voorstellen

Adri van der Wal
Allereerst wil ik zeggen dat ik blij ben enige tijd bij te mogen dragen 
aan uw gemeenteleven in Bodegraven. Maar wie is Adri van der 
Wal? Ik groeide op in een onderwijsgezin. Al vroeg was er bij mij 
de gedachte om predikant te worden. Voortkomend, als ik terug-
denk, uit enkele inspirerende voorbeelden. Ondanks het advies van 
de toenmalige leraar natuurkunde van het Christelijk Gymnasium te 
Utrecht om natuurkunde te gaan studeren ging ik theologie stude-
ren, aan de Vrije Universiteit. Tijdens mijn studie was ik jarenlang 
ouderling in Amsterdam Oud-West, met als taak mensen te bezoe-
ken die hun attestatie niet hadden ingeleverd, een systeem dat nu in 
onze kerk niet meer bestaat. 

Na	 het	 voltooien	 van	 de	 studie,	
tijdens	 welke	 ik	 ook	 vele	 jaren	
assistent was bij de vakgroep 
Oude Testament, werd ik in 
1984	 predikant	 in	 Vinkeveen,	
daarna	in	1989	in	Vianen,	waarna	
begin 1997 de overstap werd 
gemaakt	naar	Hoofddorp.	Daar	ben	
ik per 1 oktober 2018 met emeri-
taat gegaan.

Naast	het	gemeentewerk	werden	in	
de loop der jaren meerdere andere 
taken vervuld. Welke dat waren is 
hier	niet	zo	interessant,	op	één	na	
die een uwer noemde na de foto op 

de Kerkapp, namelijk dat ik docent 
Oude Testament ben aan de cursus 
Theologische	Vorming	Gemeente-
leden	 (nu:	 geïnteresseerden)	 in	
Rotterdam	(dat	sinds	1993).

Een	belangrijk	aandachtsveld	voor	
mij	 is	 hoe	 in	 verleden	 en	 heden	
de	Bijbelse	boodschap	in	beelden	
is	 vertolkt:	 schilderijen,	 grafiek,	
gevelstenen, enz. In de loop van 
de	geschiedenis	van	de	kerk	is	een	
enorm grote verzameling van Bij-
bels	geïnspireerde	kunst	ontstaan.	
Wij	zijn	niet	de	eerste	generatie	die	
visueel is ingesteld. Wanneer dat in 

het	programma	past	zou	ik	u	daar-
van	in	de	komende	tijd	iets	willen	
laten	zien:	 in	de	Adventstijd	over	
de	verhalen	rond	Jezus’	geboorte,	
in	de	Veertigdagentijd	rond	Jezus’	
lijden.	 Vanuit	 deze	 belangstelling	
die	alles	met	kerkhistorie	te	maken	
heeft,	ben	ik	na	mijn	emeritaat	lid	
geworden	van	de	redactie	van	het	
Historisch	Tijdschrift	voor	de	Gere-
formeerde Kerken in Nederland.
Wij	 mochten	 vier	 zonen	 ont-
vangen.	 Binnenkort	 komt	 het	
vierde kleinkind.

Ziet	u	de	komende	tijd	iemand	op	
straat	met	PTT-tassen	aan	de	fiets,	
grote kans dat ik dat ben.
 
Met	hartelijke	groet,	
ds. Adri van der Wal

begeleiden bij levens-en geloofs-
vragen).	Ik	ben	nog	bezig	met	ten-
tamens	en	het	maken	van	exegeses	
over	de	basiskennis	van	het	OT,	NT	
en	dogmatiek.	In	het	nieuwe	school-
jaar	hoop	ik,	als	afstudeeropdracht	
professioneel onderzoek in de 
gemeente te kunnen doen en daar-
naast de module ‘kerk in uitvoering’ 
te volgen om als ‘kerkelijk werker’ 
ingeschreven	te	kunnen	worden	in	
het	kerkelijk	register.	
Maar	ik	ga	mij	nu	eerst	richten	op	
een	 stukje	 van	 het	 pastoraat	 in	

de	 gemeente.	 Ik	 heb	 ervaren	 dat	
ik	 tijdens	 pastorale	 gesprekken	
‘even met iemand op mag lopen’ 
(zoals	dat	zo	mooi	past	bij	de	naam	
Emmaüs!)	 en	we	 soms	 een	 glimp	
van	Gods	aanwezigheid	op	mogen	
vangen. En in gesprek, over een 
stukje van de reis van ons leven 
kan God die glimp tonen, ook in uw 
‘veertigtijd’.	Tenslotte	heb	ik	ander-
halve	dag	per	week	beschikbaar	die	
ik zal gaan besteden aan o.a. pasto-
rale gesprekken, de maandelijkse 
ouderenkring in de Salvatorkerk, 

het	meedraaien	met	de	taakgroep	
pastoraat, collegiaal overleg met 
Arjo van der Steen en Adri van der 
Wal, twee keer per jaar een bezin-
ningsavond in Rijngaarde, drie keer 
per	jaar	de	weeksluiting	in	Vijverhof	
en	op	den	duur	het	voorgaan	bij	uit-
vaarten.	Maar	 in	het	omzien	naar	
elkaar,	het	samen	delen,	kunt	u	ook	
onderling op zoek naar die glimp van 
Gods	aanwezigheid.

Hartelijke	groet,
Marianne Verburg
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Emmaüs

En de 2e collecte is voor 
Emmaüs…
Elke dienst horen we de diaken deze woorden 
uitspreken

Sinds kort maak ik onderdeel uit 
van	 de	 taakgroep	 Beheer	 en	

Financiën.	 En	 tot	 die	tijd	 kwam	de	
aankondiging van de collecte wel 
bij mij binnen, maar realiseerde ik 
me	niet	wat	dat	eigenlijk	inhield	en	
inhoudt.	Doordat	ik	nu	inzage	heb	in	
wat	er	allemaal	beheerd	en	gefinan-
cierd	moet	worden	besef	ik	dat	het	
elk jaar weer een uitdaging is om de 
begroting	sluitend	te	maken.	Tsja,	de	
zakelijke kant van ‘met elkaar kerk 
zijn’!	 Het	 kost	 allemaal	 genoeg	 en	
lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat 
de deuren op zondag opengaan, dat 
het	 licht	brandt,	dat	het	behaaglijk	
warm is, dat er een dominee voorgaat 

en	het	orgel	bespeeld	wordt,	dat	we	
in	de	week	allerlei	activiteiten	kunnen	
ontplooien in ’t Centrum, dat…….
Vandaar de 2e collecte is voor  
Emmaüs!
“Oké,	maar	nu	zijn	we	toch	groten-
deels	dicht”,	hoor	ik	u	zeggen.	Ja,	dat	
klopt, maar we gaan weer open en 
dan moet alles weer draaien. In de 
tussentijd	zijn	we	overigens	wel	met	
van alles bezig en zijn we de afgelo-
pen	tijd	ook	bezig	geweest.	Daarover	
willen	we	u/jou	in	dit	schrijven	‘mee-
nemen’, zodat u ook weet waaraan 
de taakgroep de inspanningen en 
gelden	toewijst.	Uiteraard	is	dit	artikel	

tot stand gekomen met inbreng van 
alle taakgroepleden.
Misschien	 herinnert	 u	 zich	 nog	 de	
storm	 van	 vorig	 jaar.	 De	 pannen	
vlogen	van	het	dak,	zo	ook	bij	de	Ont-
moetingskerk.	Dat	werd	‘provisorisch’	
hersteld,	waardoor	de	ergste	lekkage	
werd	 voorkomen.	 Daarna	 hebben	
we	 zogenaamde	 ventilatiepannen	
laten leggen, waardoor bij storm de 
kans op de ellende van vorig jaar 
kan	worden	voorkomen.	Mooi	is	het	
dat onze penningmeester een deel 
van	deze	kosten	heeft	weten	te	ver-
halen	 op	 de	 verzekering.	 De	 foto’s	
zeggen genoeg over de klus die we 
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Emmaüs
uiteraard moesten uitbesteden. Een 
dezer dagen zal ook de toren voorzien 
worden	van	een	nieuwe	loodafdich-
ting	en	wordt	een	beschadigde	muur-
plaat vervangen. Later worden er 
nog	meer	ventilatiepannen	geplaatst	
en	wordt	er	wat	voegwerk	hersteld.	
Ook zijn veel vrijwilligers bezig met: 
het	 verbeteren	 van	 de	 elektrische	
systemen,	de	praktische	uitwerking	
van	 het	 ontruimingsplan,	 het	 ont-
mantelen van de in onbruik geraakte 
preekstoel,	 het	 vervangen	 van	 de	
elektrische	 energieslurpers,	 maken	
van plannen voor de tuin en de afwa-
tering	daarvan	en	met	de	herinrich-
ting	van	de	hal	onder	de	toren.	Dit	
laatste	 had	 ook	 te	 maken	 met	 de	
lekkage	aan	de	verwarming	in	de	hal.	
De	radiatoren	worden	hier	verwijderd	
en	de	hal	krijgt	een	andere	uitstraling,	
qua	licht,	opstelling	en	kleur.	
In	de	Lutherkerk	hadden	we	helaas	
ook	te	maken	met	stormschade	en	
zijn	pannen	weer	recht	gelegd	en	is	
zinkwerk	hersteld.	Verder	is	in	deze	
kerk een camera- en streamingsys-
teem	geïnstalleerd,	zodat	we	ook	de	
diensten	die	daar	gehouden	worden	
uit kunnen zenden. 
Bij de Salvatorkerk is een groot deel 
van de dakbedekking afgelopen jaar 
vernieuwd en moest de brandmeld-
centrale vervangen worden. Tevens 
is de meterkast aangepast aan de 
huidige	stand	van	de	techniek.	Voor	
dit	jaar	staat	er	nog	een	grote	herstel- 
actie	gepland,	de	klokkentoren	heeft	
schade	aan	het	betonwerk	en	komt	
compleet in de steigers te staan om 
de	schade	door	een	gespecialiseerd	
bedrijf	te	laten	herstellen.
Emmaüs	 heeft	 diverse	 mensen	 in	
loondienst.	De	contracten	en	 rege-
lingen	 worden	 bijgehouden	 en	
afgestemd	 op	 de	 huidige	 normen.	
Daarnaast	is	de	taakgroep	ook	druk	
met de invulling van de vacatures. 

Overigens is deze taak binnen de 
taakgroep vacant en zijn we dus op 
zoek naar iemand die dit wil invullen. 
Ben je een mensen-mens en zie je 
het	zitten	om	dit	op	te	pakken,	aarzel	
dan niet! Binnen de taakgroep is er 
wel	 ervaring	 met	 de	 finesses	 van	
het	werkgeverschap.
Kerkbalans,	ook	organisatorisch	een	
taak van de taakgroep, is uiteraard 
de	 basis	 voor	 het	 werken	 met	 de	
financiën.	Financiën	die	goed	 in	de	
gaten	 worden	 gehouden	 door	 de	
specialisten binnen de taakgroep. 
Het	 lijkt	 misschien	 zo	 simpel:	 er	
komt	geld	binnen	(contant	geld,	geld	
direct op de rekening, waaronder uw 
kerkbijdrage, collectebonnen, via de 
Emmaüs	app)	en	er	gaat	geld	uit	(sala-
rissen,	vrijwilligersvergoeding,	inhuur	
koren,	 onderhoud,	middelen,	 zoals	
liedboeklicenties	en	kaarsen).	En	zie	
dat	maar	eens	in	balans	te	houden.	
Vandaar	dat	we	ieder	jaar	een	begro-
ting	 maken	 en	 een	 jaarrekening	
opstellen.	Dat	voorkomt	dat	we	op	
termijn voor verrassingen komen te 

staan	en	dat	we	een	gezond	financieel	
beleid kunnen blijven voeren. 
Bij elkaar een opsomming van diverse 
taken en inspanningen die de taak-
groep,	met	hulp	van	een	prachtig	stel	
vrijwilligers, uitvoert en waarvoor 
inderdaad ook die 2e collecte telkens 
van	harte	bij	u	wordt	aanbevolen.

Namens	 de	 taakgroep	 Beheer	
en	Financiën
Wim Komrij en Frank Baas
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Kerst familietocht 

Op	zondag	18	december	hebben	we	als	Taakgroep	
Jongeren met meerdere vrijwilligers weer een 

geslaagde	Kerst	Familietocht	georganiseerd.	Het	thema	
van	dit	jaar	was:	Volg	samen	met	de	Wijzen	de	sterren.

Elk kind kreeg een ster met daarop 6 cijfers, om ver-
volgens	de	tocht	te	lopen	en	6	spellen	te	spelen.	Bij	

elk	spel	kregen	ze	na	afloop	een	sticker.	Alle	spellen	
hebben	binnen	plaatsgevonden	i.v.m.	het	slechte	weer.	
We	hebben	de	tocht	afgesloten	met	een	gezamenlijke	
lunch.	Via	deze	weg	willen	we	nogmaals	alle	vrijwilli-
gers	bedanken	voor	hun	inzet.	

Taakgroep Jongeren.

KERKMAG Bodegraven16



Energie

Energie perikelen
Op het moment dat u dit leest, zijn de Ontmoetingskerk en Lutherkerk inmiddels gesloten en zijn we ‘te 
gast’ in de Dorpskerk. Een prachtige oplossing voor het energievraagstuk waar we als Emmaüs -gemeente 
mee geconfronteerd werden. Het is hartverwarmend dat ons door wijk 1 en 2 de helpende hand is toege-
stoken. Dat is ook ‘samen kerk zijn’!

In	de	gemeenteapp	en	in	de	zondagsbrief	hebben	we	
in december al melding gedaan van de maatregelen.

Zijn	we	daarmee	klaar?	Nee,	zeker	niet,	want	ons	ener-
giecontract	is	een	jaar	geldig.	Dus	ook	voor	de	koude	
periode	in	het	najaar	hebben	we	een	uitdaging.	Destijds	
heeft	de	taakgroep	weloverwogen	de	overstap	gemaakt	
naar	de	organisatie	die	voor	circa	1100	kerken	in	Neder-
land	energie	inkoopt.	Helaas	kwam	deze	organisatie	ook	
niet	onder	de	enorme	prijsstijgingen	uit.	
Hoe	groot	is	onze	uitdaging?	We	gebruikten	in	de	twee	
kerken	in	2022	13.500	m3	gas	en	16.000	kwH	elektra,	
dat	kostte	 in	2022	opgeteld	18.000	Euro.	Als	we	niet	
zouden ingrijpen zou dat verbruik in 2023 leiden tot een 
uitgave	van	minimaal	56.000	Euro!	Dat	kunnen	we	ons	
niet	permitteren.
Maar	wat	kunnen	we	zelf	doen	en	doen	we	zelf	al?	De	
temperatuur in de kerken en in ’t Centrum is terugge-
bracht	naar	10	graden.	We	moeten	namelijk	wel	een	
minimale	temperatuur	behouden	in	de	kerk.	Mede	voor	
het	gebouw	zelf,	maar	ook	voor	de	spullen	die	hier	in	
staan.	Naast	de	temperatuur	wordt	ook	de	luchtvoch-
tigheid	 in	 de	 gaten	 gehouden.	We	meten	 en	 passen	
het	aan,	als	dit	kan	en	verantwoord	is.	De	dagen	dat	’t	
Centrum	open	is,	is	teruggebracht	naar	max.	2	dagen	
per week. Op die momenten verbruiken we natuurlijk 
wel	wat	energie,	maar	dat	proberen	we	echt	te	beper-
ken.	Bovendien	hebben	we	de	huurders	gevraagd	om	
een	energietoeslag	en	zullen	eigen	activiteiten	beperkt	
worden of elders plaatsvinden. Ook kunnen we allemaal 
onze	bijdrage	leveren	door	op	te	letten	bij	bijvoorbeeld	
openstaande	deuren,	als	het	buiten	koud	is.	Maar	ook	
door mee te denken over wat er nog meer kan gebeuren. 
De	denkkracht	van	zoveel	gemeenteleden	kan	tot	veel	
meer	aanpassingen	en	activiteiten	leiden.	Dus	kom	op	
met	je	ideeën!!
De	 taakgroep	 kijkt	 nu	 naar	 maatregelen	 die	 ons	 op	
de	korte	termijn	helpen.	We	pakken	sowieso	de	zoge-
naamde ‘energieverslinders’ aan en die vervangen we 
daar	waar	het	mogelijk	en	betaalbaar	is.	De	temperatuur	

van	het	ketelwater	brengen	we	terug	voor	de	periode	
van	sluiting	en	we	maken	nu	echt	stappen	om	zonnepa-
nelen	aan	te	schaffen.	We	hopen	dat	ze	voor	de	zomer-
periode op ’t Centrum liggen. We onderzoeken waar 
enkel glas kan worden vervangen door dubbel glas en 
brengen	tochtstrippen	aan	en	plaatsen	aluminiumfolie	
achter	de	radiatoren.	
Ons doel is uiteraard om ook voor de lange termijn 
(grote)	stappen	te	maken	in	duurzaamheid.	Dat	is	mak-
kelijker	gezegd	dan	gerealiseerd.	Daarover	moeten	we	
eerlijk	zijn	naar	elkaar.	In	de	tussentijd	maken	we	stap-
pen en stapjes. 
De	oproep	om	mee	te	denken	staat	hierboven	al	ver-
meld,	maar	de	oproep	om	mee	te	helpen	is	er	ook.	Er	
is	telkens	een	enthousiaste	groep	vrijwilligers	aan	het	
werk,	maar	we	kunnen	naast	nieuwe	ideeën	ook	‘nieuwe	
handen’	gebruiken.	Schroom	niet	en	meld	je	aan,	want	
met elkaar kunnen we de uitdaging aan om duurzamer 
te worden en geven ‘energie perikelen’ ons uiteindelijk 
ook energie!! 

Namens	de	taakgroep	financiën	en	beheer,
Frans Ritmeester en Frank Baas 
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Groothuisbezoek 2023

Beste gemeenteleden,
In de week van 5 - 12 maart vinden de jaarlijkse groothuisbezoeken en 
de zondagswandeling plaats. Graag nodigen wij u daarvoor uit. 

De	 groothuisbezoeken/wandeling	
zijn	bijzondere	ontmoetingen	waar	
we als gemeenteleden met elkaar 
in gesprek gaan over een bepaald 
thema.	Dat	is	dit	jaar:
‘Ik geloof, geloof ik’
Samen	wisselen	we	van	gedachten	
over wat geloven voor ons betekent 
en	hoe	we	dat	beleven.	 En	wat	 is	
geloof	dan	eigenlijk?	Een	zekerheid,	

een gevoel, een manier van leven, 
een	keuze?	
Deelname	 verdiept	 uw	 eigen	
geloofsbeleving en u leert er ande-
ren beter door kennen.

Hieronder	kunt	u	een	keuze	maken	
uit de aangegeven data. Na uw aan-
melding	 berichten	 wij	 u	 op	 welk	
adres	u	wordt	verwacht.

Wilt u gastadres voor een avond of 
voor	de	wandeling	zijn,	dan	horen	
we dat graag van u!

U	kunt	zich	aanmelden	bij	Bas Bate-
laan bij voorkeur via btln@ziggo.nl.
Een telefoontje naar 06 - 51 68 51 23  
of	een	briefje	 in	de	bus	op	Koets - 
huis 1 mag natuurlijk ook.

We zien er naar uit u te verwel-
komen op één van de avonden of 
de middag.

Een	hartelijke	groet	vanuit,
de Taakgroep Pastoraat!

Groothuisbezoek 2023

Zondag	5	maart,	14.00	uur
Stiltewandeling.	Ontvangst	en	opening	op	een	gastadres,	daarna	een	wan-
deling	in	het	Reeuwijkse	Hout	met	aansluitend	een	gesprek	èn	kop	soep	op	
het	gastadres

Zondag	5	maart,	20.00	uur Groothuisbezoek	op	een	gastadres

Maandag 6 maart, 20.00 uur Groothuisbezoek	op	een	gastadres

Dinsdag	7	maart,	20.00	uur Groothuisbezoek	op	een	gastadres

Donderdag	9	maart,	20.00	uur Groothuisbezoek	op	een	gastadres

Zondag	12	maart,	20.00	uur Groothuisbezoek	op	een	gastadres
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ALLERLAATSTE OPROEP …
De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat er in de diverse uitgaves van KERKMAG een oproep heeft 
gestaan voor redactieleden van KERKMAG. Dit heeft echter 0 (nul!) reacties opgeleverd. De redactiegrootte 
is inmiddels onder een kritische grens gezakt. Als er geen redactieleden bijkomen kan dit het laatste nummer 
van KERKMAG zijn. Van regelmatige verschijning is al geen sprake meer. 

Dat	 zal	wellicht	 teleurstellend	 zijn	 voor	diegenen	die	
noch	de	Emmaüs	kerkapp	hebben,	noch	de	(digitale)	
zondagsbrief ontvangen of nauwelijks nog in de kerk 
komen,	maar	wél	op	de	hoogte	willen	blijven?	KERKMAG	
is	het	enige	communicatiemiddel	dat	bij	alle leden in 
de bus valt!
Daarom	deze	aller,	allerlaatste	noodoproep:

De redactie zoekt tenminste 4 mensen die ons willen bij-
staan om zo de inzet door het jaar heen te verdelen. Leef-
tijd onbelangrijk. Er wordt uiteraard vanuit gegaan dat er 
(basis)computerkennis is van Word en het omgaan met 
en opzoeken van tekst & afbeeldingen op internet e.d.

Mocht	deze	oproep	teleurstellend	verlopen,	dan	bent	u	
daarna aangewezen op
• de Emmaus-kerkapp die velen nog moeten installe-

ren: actueel, modern, informatief	(zoek	in	de	Google	
playstore	op:	Emmaüs	bodegraven)

• digitale	zondagsbrief	(aanmelden	kan	via	een	mail	
bericht	naar	zondagsbrief@pge.nu)	

• de website: www.pge.nu en de diverse sites van 
kerken	en	organisaties.	

Info
Om	even	een	idee	te	schetsen	hoe	de	huidige KERKMAG 
tot stand komt: normaliter wordt er 1x per jaar voor elke 
KERKMAG	een	thema	vastgesteld.	De	diverse	personen/
commissies	sturen	hun	kopij	in	of	worden	zo	nodig	door	
de	redactie	benaderd.	Kopij	wordt	geredigeerd	en	ver-
volgens	door	(de	dienstdoende	eindredacteur)	naar	de	
opmaakstudio	 van	 de	 drukker	 gezonden.	De	 drukker	
zorgt ervoor dat de bekende lay-out wordt toegepast. 
Proefdruk	wordt	door	de	redactie	beoordeeld	en	gewij-
zigd c.q. aangevuld en met opmerkingen naar de drukker 
gezonden.	De	2e	(	en	evt.	volgende)	proefdruk	ondergaat	
nogmaals	deze	behandeling.	De	laatste	proefdruk	wordt	
na ons akkoord geprint en verspreid. 

Kost redactie zijn dan veel tijd? 
Als	je	de	eindredactie	hebt	(ik	stel	me	voor	dat	je	met	
voldoende mensen maximaal 3x per jaar ‘aan de beurt’ 
bent)	kost	het	buiten	twee	redactievergaderingen	van	
max 2 uur, ca. 14 uur per KERKMAG. Een ‘gewoon’ redac-
tielid	kan	het	met	max.	5	uur	per	maand	(incl	vergade-
ringen)	doen.
’t	Is	maar	net	hoe	je	de	taken	binnen	de	commissie	kunt	
verdelen. 

Daarnaast	zijn	er	ook	voorstellen	die	helemaal	afstappen	
van	de	huidige	(strakke?)	KERKMAG-vorm	en	die	gaan	
naar	een	vrijere	vorm.	Er	kan	dus	ook	kritisch	gekeken	
worden	naar	inhoud,	lay-out	en	wellicht	digitale	verschij-
ningsvorm?	De	huidige	vorm	is	dus	–	zeker	niet	–	in	beton	
gegoten,	maar	we	hebben	momenteel	niet	anders.

Redactie	KERKMAG, 
Erik de Gier 

Redactieleden gezocht
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Bidden en schrijven

Laat activisten vrij!
februaribrief 2023: India
Sinds 2018 zijn er in India zestien bekende mensenrechtenactivisten 
opgepakt op basis van valse aanklachten. Een van hen, Fr. Stan Swamy 
(foto middenboven), overleed in de gevangenis doordat hij geen medi-
sche hulp kreeg. Een aantal personen is vrijgelaten, maar elf van hen 
zitten nog vast.

Nationale helden
De	groep	activisten	wordt	ook	wel	
de	BK16	genoemd.	Deze	bestaat	uit	
dichters,	 advocaten,	 journalisten,	
professoren en een priester. Stuk 
voor	stuk	strijden	ze	voor	de	rechten	
van	onderdrukte	gemeenschappen	

in	India,	onder	wie	de	Dalits	en	de	
Adivasis.	Ze	werden	opgepakt	omdat	
ze betrokken zouden zijn bij rellen 
die	 uitbraken	 in	 Bhima	 Koregaon	
begin 2018.

Schrijf	 alsjeblieft	 vóór 1 maart 
2023 naar de minister van Binnen-
landse	Zaken	van	India.	Roep	hem	
op	de	11	activisten	die	nog	vastzit-
ten onmiddellijk vrij te laten.

Truus	Nell,	Michiel	Karssen,	Marian	
Domburg,	Edith	Vermeij

Wilt U de brief per e-mail krijgen, 
stuur dan een mailtje naar Truus 
Nell, truusnell@ziggo.nl

Waar onrecht heerst en mensen 
onderdrukt worden, komt 
Amnesty in actie.
Schrijft u mee?!

Hoi	allemaal,	

Wat	fijn	dat	er	zoveel	kinderen	waren	in	de	gezinsdienst	
op Eerste Kerstdag! 
We	hebben	de	slinger	en	de	groet	aan	Jezus	gezien	die	
door	jullie	gemaakt	zijn	tijdens	de	kerstwandeling.	Het	
paard	Reint	mocht	gaan	logeren	bij	Hein.
Tijdens	de	dienst	mochten	 jullie	vier	keer	naar	voren	
komen	om	 iets	bij	 ons	op	 te	halen	om	een	kerstlan-
taarntje te maken. Een kleurplaat en potloden, een 
schaar	en	papier,	iets	lekkers	en	plakkertjes	om	de	lan-
taarn te versieren.
Ds.	Adri	van	der	Wal	 las	het	kerstverhaal	voor	en	 liet	
de	afbeeldingen	op	het	 scherm	zien.	Daarna	konden	
jullie	 weer	 verder	 met	 het	 lantaarntje.	 Wat	 zijn	 ze	
mooi geworden!

Hartelijke	groeten,	mensen	van	de	Kinderkerk	2.0	en	
de kindernevendienst
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Local Care

Noodhulp Oekraïne
De oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort en betekent onbeschrij-
felijk leed voor onze mensen daar. Miljoenen mensen zijn ontheemd, 
van huis en haard verdreven. Nu de winter is begonnen is het leven 
nog zwaarder geworden met het regelmatig uitvallen van de stroom. 

Vanuit	 de	 kerkgemeenschap	
doet	 Pastor	 Viktor	 in	 Rivne	

alles	wat	hij	kan	om	ontheemden,	
mensen	op	de	vlucht	en	achterblij-
vers voedsel, medicijnen en onder-
dak te bieden. 

Pastor	 Viktor	 houdt	 ons	 goed	 op	
de	 hoogte	 van	 alle	 ontwikkelin-
gen.	Regelmatig	verblijven	ze	in	de	
schuilkelder	 zonder	 of	met	mini-
male	stroom.	De	eerste	vluchtelin-
gen zijn opgevangen in de kerk. En 

de	zorgboerderij,	Dim	Dirk	Jana,	is	
in orde gemaakt voor de verdere 
vluchtelingen.	 Dim	 Dirk	 Jana	 kan	
aan circa 40 personen onderdak 
bieden.	 Voor	 de	 opvang	 en	 ver-
dere	renovatie	is	veel	geld	nodig.	
Dankzij	 de	 succesvolle	 doneerac-
tie	 hebben	 wij	 begin	 december	
2022 een derde transport kunnen 
organiseren met kleding, dekens, 
voedsel en twee generatoren en 
een	 kacheltje.	 Voor	 de	 inrichting	
van	 de	 gemeenschapsruimte	 in	
de zorgboerderij zijn een piano 
en twee kerkbanken uit de Ont-
moetingskerk	meegegaan	 op	 het	
transport. 

De	 schoenendozenactie	 leverde	
circa	 300	 schoenendozen	 gevuld	
met	onder	andere	shampoo,	tan-
denborstel,	 scheermesje,	 sokken	
en	een	versnapering.	Pastor	Viktor	

heeft	 de	 dozen	 uitgedeeld	 aan	
gewonde	soldaten	in	ziekenhuizen	
in	Rivne.	Daarnaast	 heeft	hij	 een	
transport	met	hulpgoederen	geor-
ganiseerd	naar	Kherson,	waar	de	
nood	heel	hoog	is.	

Zonder	alle	gulle	giften	was	dit	niet	
mogelijk geweest en wij danken 
dan ook alle gevers en vrijwilligers 
die	hun	medewerking	hebben	ver-
leend voor dit transport!

Achtergrond	informatie	over	Stich-
ting	 Local	 Care	 is	 te	 vinden	 op	
onze website: 
https://stichtinglocalcare.nl	
NL 24 RABO 0149087071
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Wat voor soort predikant 
hebben wij binnen Emmaüs 
nodig?
Emmaüs is op zoek naar een nieuwe, vaste predikant. Daarom heeft 
de kerkenraad een beroepingscommissie in het leven geroepen, die 
de hele gemeente over de volle kerkelijke breedte vertegenwoordigt. 
Waar we als commissie de vorige keer vertelden dat we van start zijn 
gegaan, kunnen we nu berichten dat er belangrijk denkwerk is verricht 
om te komen tot een profiel voor een predikant. Drie kernvragen zijn 
beantwoord, en daarmee zijn we echt op weg! Wat deze vragen zijn, 
hoe wij te werk gaan en wat de volgende stap is, lees je en leest u 
in onderstaand bericht. Bovendien vertellen we wat ons goede moed 
geeft. 

Kernvraag 1: Wat hebben wij als 
Emmaüs nodig?
Om	tot	een	goed	profiel	te	komen	
voor een dominee, stelden wijzelf 
ons de vraag wat wij als gemeente 
in	 onze	 concrete	 situatie	 eigenlijk	
nodig	hebben.	Wij	 komen	dan	 tot	
een mooi lijstje. Wij denken aan een 
dominee die:
inspireert: kort en bondig aanzet 
tot nadenken, aansprekend is ook 
voor jongeren/gezinnen/de mid-
dengroep,	oog	heeft	voor	moderne	
middelen en liederen 
veel kan: samenwerken, organiseren 
en	beleidsmatig	een	bijdrage	leveren
ter versterking van de basis: de 
gemeente dient en de leden met 
elkaar verbindt.

Kernvraag 2: Voor welke vragen 
en ontwikkelingen staat Emmaüs?
Wat	we	nodig	hebben	is	een	goed	
vertrekpunt. Maar voor welke 
vragen en ontwikkelingen staan we 
nu	 als	 gemeente?	We	 pakten	 het	
kersverse Beleidsplan van Emmaüs 
er	eens	bij.	Daarin	staat	het	onder-
linge geloofsgesprek centraal, een 

manier om elkaar te ontmoeten. 
Met die bril kijkend, komen we tot 
een aantal punten. Ten eerste is 
goede	 communicatie	 over	 veran-
deringen	en/of	vernieuwingen	heel	
belangrijk. Ten tweede zien we dat 
Emmaüs	vergrijst,	dus	aandacht	 is	
nodig	 voor	 het	 betrekken	 en	 ver-
binden van de jeugd, gezinnen en 
de	middengroep.	Daarnaast	is	een	
belangrijk	punt	het	kunnen	omgaan	
met	 verschillende	 geloofsbelevin-
gen en ook in de diensten dit tot 
uiting	laten	komen,	we	vormen	als	
Emmaüs een breed PKN-spectrum 
van	 links	 tot	 rechts.	 Tot	 slot,	 aan-
sluitend	 bij	 het	 beleidsplan	 is	 er	
meer	aandacht	voor	het	onderlinge	
geloofsgesprek nodig.

Kernvraag 3: Wat maakt Emmaüs 
aantrekkelijk voor een predikant?
Hiermee	hadden	we	scherp	wat	wij	
wilden	en	wat	onze	situatie	was.	Ver-
volgens bogen wij ons over de vraag: 
wat	heeft	onze	gemeente	een	predi-
kant	te	bieden?	Welke	eigenschap-
pen en/of ontwikkelingen zorgen 
dat Emmaüs een aantrekkelijke 

gemeente	 is.	 Dit	 leek	 eerst	 een	
behoorlijk	 lastig	 te	 beantwoorden	
vraag. Bijzonder genoeg komen wij 
tot de conclusie dat onze gemeente 
een predikant gewoon veel te 
bieden	 heeft.	 Om	maar	 eens	 een	
paar dingen te noemen: de enorme 
diversiteit	van	de	gemeente.	Het	is	
er	dynamisch	en	er	is	veel	opbouw-
werk mogelijk, met voldoende 
kansen	 en	 potentieel.	 Er	 is	 een	
grote groep met gezinnen die nu 
met kinderkerk 2.0 bereikt worden. 
Er	 zijn	 veel	 mogelijkheden	 voor	
vernieuwingen. Een predikant gaat 
werken	in	een	fijn	team	met	2	ker-
kelijk werkers. En we ondernemen 
als	gemeenteleden	gezellige	activi-
teiten	met	een	grote	actieve	groep,	
denk maar aan de startzondag met 
de	fietstocht	door	de	Meije,	dat	was	
daar	toch	een	mooi	voorbeeld	van.

Hoe wij werken
Om	vragen	als	hierboven	te	beant-
woorden, moet ieder lid van de 
beroepingscommissie aan de bak. 
We denken na over onze eigen 
beweegredenen,	ideeën,	gedachten	
en zoeken daarin steeds weer naar 
de	kern.	Ook	vraagt	het	‘t	nodige	van	
onze	onderlinge	interactie.	Daarom	
starten we elke vergadering met 
een	 geloofsgesprek	 van	 een	 half	
uur. Op die manier leren we elkaar 
beter kennen, beter begrijpen en 
beter	 verstaan.	 Zo	 brengen	 we	
een	 stukje	 Emmaüs	 (-beleid)	 in	
praktijk!	 Bovendien	 geeft	 het	 ons	
goede	moed,	want	we	zijn	een	heel	
diverse groep die de breedte van de 
gemeente	 vertegenwoordigt.	 Hoe	
fijn	 is	 het	 dan	 om	 te	 ervaren	 dat	
we elkaar in zo’n gesprek kunnen 
vinden?	Dat	we	merken	dat	we	mis-
schien	andere	woorden	gebruiken	
of andere accenten leggen, maar dat 
het	ons	allemaal	te	doen	is	om	het	
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verhaal	dat	God	aan	ons	mensen	wil	
vertellen.	Dat	het	gaat	om	de	voor-
beelden die ons gegeven zijn om in 
ons	leven	het	goede	te	doen.	Als	wij	
in	deze	echt	heel	diverse	groep	dit	
soort gesprekken kunnen voeren, is 
dat	een	mooi	voorbeeld	van	hoe	dat	
verder in onze gemeente ook moge-
lijk moet zijn.

Vervolg
Terug	 naar	 het	 beroepingswerk	
en	 het	 profiel	 voor	 een	 nieuwe	

dominee.	De	bovenstaande	3	kern-
vragen opstellen en beantwoorden 
was	zeer	waardevol,	al	was	het	ook	
hard	werken.	En	natuurlijk	zijn	we	
er	hiermee	nog	niet.	Onze	volgende	
overleggen	 gaan	 over	 het	 soort	
predikant dat wij zoeken, welke 
vaardigheden	 van	 belang	 zijn	 en	
wat precies de kerntaken worden. 
Behulpzaam	is	dat	we	het	schema	
kunnen	volgen	uit	de	Gids	voor	het	
Beroepingswerk. 

We	houden	de	gemeente	graag	op	
de	 hoogte	 van	 onze	 vorderingen.	
Meer	 weten?	 Check	 de	 eerdere	
berichten	 in	 KerkMAG en op de 
zondagsbrieven. We zijn op weg, 
voor Emmaüs!

Namens de beroepingscommis-
sie Emmaüs,
Petra	Verra,	voorzitter,	
p.verra@docentplus.nl

Sunday Half Hour (SHH) 
Op zondag 19 februari is er om 11.30 uur weer een SHH dienst in  
’t Anker.

In	het	zuiden	van	Nederland,	maar	
ook in dorpen in onze omgeving 
wordt er in dit weekend carnaval 
gevierd.	 Zoals	bij	 veel	 christelijke	
feesten is er in de oorsprong van 
de feesten een vermenging tussen 
de	heidense	en	christelijke	cultuur.	

Vanuit	 christelijk	 oogpunt	 wordt	
carnaval gevierd met de tekst uit 
1	 Korinthe	 1	 :	 25	 ‘het	 wijze	 van	
God	is	dwaasheid	bij	de	mensen”.	
Carnaval wordt dan gezien als een 
gezellig dwaas feest, waarbij niets 
te gek is. 

Tijdens	 deze	 SHH	 dienst	 zal	 Arjo	
van der Steen ons laten zien wat 
er in de Bijbel bedoeld wordt met 
de	wijsheid	van	God,	die	dwaas	is	
voor	 de	mensen.	Dat	 geeft	 zeker	
wel reden tot een groot feest. 

Na de dienst is er weer mogelijk-
heid	om	elkaar	te	ontmoeten	en	na	
te	praten	tijdens	de	koffie	en	thee.	
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Jaarcollecte Songs of  Praise 

Songs of Praise
Gelukkig konden we in het afgelopen jaar 10 keer bij elkaar komen voor Songs of Praise in de Lutherkerk: 
fijne samenzang onder inspirerende begeleiding van diverse muzikanten en presentatoren! 

De	netto	opbrengst	van	de	collecte	aan	de	uitgang	was	
in	2022	bestemd	voor	het	plaatselijke	Hospice.	Aan	

het	eind	van	het	jaar	is	er	€	976,88	aan	het	Hospice	over-
gemaakt, wat met grote dank is aanvaard.

In	2023	is	er	een	nieuw	collectedoel:	THDV	ofwel	Tot	Heil	
des	Volks,	een	hulporganisatie	die	zich	inzet	voor	dak-	en	
thuislozen,	kinderen	in	armoede,	prostituees	en	verslaaf-
den. Bij Songs of Praise worden o.a. liederen gezongen die 
zijn	geschreven	door	de	oprichter	en	toenmalig	voorzitter	
van	THDV	ds.	Jan	de	Liefde	en	Eduard	Gerdes:	Van	U	zijn	
alle	dingen,	Er	gaat	door	alle	landen,	Daar	juicht	een	toon.	
Maar	ook	de	liederen:	Ik	ga	slapen,	ik	ben	moe	en	Daar	
ruist	langs	de	wolken	zijn	van	hun	hand.	Deze	connectie	is	
de	aanleiding	om	voor	dit	jaar	te	kiezen	voor	THDV.	Waar	
THDV	voor	staat	en	wat	zij	doet	is	te	lezen	op	hun	website	
www.thdv.nl	.	Daar	is	onder	andere	het	volgende	vermeld:

Over THDV
Tot Heil des Volks (THDV) is sinds 1855 een beweging 
die stem geeft aan kwetsbare groepen in Nederland. In 
1855 begint het verhaal van THDV in de Jordaan in Amster-
dam. Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe 
armoede van die tijd en start het werk van onze organisatie 
door brood en Bijbel uit te delen. 
Professionele	hulp
Vanuit	een	bewogen	hart	staat	THDV	nog	steeds	naast	
de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Medewerkers	en	vrijwilligers	bieden	professionele	hulp	
en	laten	Jezus	zien,	omdat	wij	geloven	dat	Hij	echte	vrij-
heid	geeft.

Wie zie jij?
Het	motto	van	THDV	is	‘Wie	zie	jij?’.	Wie	zie	jij	als	je	naar	
een	prostituee	kijkt?	Wie	zie	jij	als	je	naar	een	zwerver	
kijkt?	Jezus	zegt:	‘Alles	wat	je	voor	hen	doet,	doe	je	voor	
Mij.’	Als	je	omgaat	met	kwetsbare	mensen	kom	je	heel	
dicht	bij	het	hart	van	Jezus.	Hij	identificeert	Zich	met	hen.	
Zij	weerspiegelen	in	al	hun	gebrokenheid	iets	van	Zijn	pure	
liefde.	Als	je	hen	ziet,	zie	je	Hem.
Onze doelgroepen

Onze doelgroepen
THDV	werkt	met	 verschillende	 doelgroepen	 in	Neder-
land:	 prostituees,	 daklozen,	 verslaafden	 en	 kinderen	
die	 in	 armoede	 leven.	 Ook	 heeft	 THDV	 twee	 hostels	
in Amsterdam.

THDV	is	een	organisatie	die	onze	steun	van	harte	nodig	
heeft	en	vanuit	Songs	of	Praise	willen	wij	graag	een	bij-
drage	hieraan	leveren.

Songs	of	Praise	wordt	gehouden	op	de	eerste	zondag	van	
iedere maand om 18.30 uur. In maart in ‘t Anker en vanaf 
april	weer	in	de	Lutherkerk.

Eric Bette
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Diaconie

12 februari
Diaconie Buitenland Ethiopië Noodhulp 
en rampenpreventie
Door	klimaatverandering	wordt	Ethiopië	regel-
matig	getroffen	door	langdurige	droogte	en	hef-
tige	regenval.	Vee	sterft	en	oogsten	mislukken.	
Veel	 mensen	 raken	 daardoor	 afhankelijk	 van	
voedselhulp.	Met	steun	van	Kerk	in	Actie	leert	
de	kerk	boeren	en	boerinnen	vruchtbare	grond	
vasthouden,	 de	 bodem	 irrigeren	 en	 nieuwe	
gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. 
Ze	gebruiken	een	weeralarm	om	te	zien	wan-
neer	ze	kunnen	planten	en	oogsten.	Ook	helpt	
de kerk mensen met andere bronnen van inkom-
sten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. 
En	avondmaalcollecte	voor	de	Voedselbank.

26 februari
Diaconie Buitenland Zambia: Maatjes voor 
gezinnen zonder ouders
Meer	dan	20.000	gezinnen	in	Zambia	zijn	ouder-
loos.	Het	zijn	gezinnen	met	kinderen	onder	de	
18	jaar	als	gezinshoofd.	Lange	tijd	zorgden	opa’s	
en	oma’s	voor	deze	kinderen,	nadat	hun	ouders	
aan aids waren overleden. Maar als die ook 
overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. 
De	Raad	van	Kerken	in	Zambia	stimuleert	lokale	
kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerk-
leiders	en	maatjes	worden	getraind	om	hen	te	
begeleiden	en	praktisch	te	ondersteunen.

19 februari 
Diaconie Binnenland de Herberg
Wij	 bieden	 een	 gastvrij	 huis	 in	 een	 prachtige	
omgeving	aan	iedereen	die	beschutting	zoekt	in	
de	storm	van	het	 leven.	Het	kan	zijn	dat	 je	te	
maken	hebt	met	eenzaamheid,	overbelasting,	
somberheid,	verwerken	van	verlies.	Bij	ons	kan	
je even op adem komen. 
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Open Doors nieuws

SARAH UIT OOST-AFRIKA
Sarah* groeit op in een gebied in Oost-Afrika waar fundamentalistische moslims de dienst uitmaken.

Sarah	heeft	een	probleem.	Ze	lijdt	aan	een	chronische,	
slopende	hoofdpijn.	De	mensen	om	haar	heen	pro-

beren	haar	te	helpen:	met	brouwsels,	bezweringen,	die-
renoffers.	Het	heeft	allemaal	geen	enkel	effect,	behalve	dat	
het	haar	geld	opslokt	en	dat	ze	er	doodmoe	van	wordt.	Op	
een	dag	vertelt	Sarah	haar	moeder	dat	ze	er	helemaal	klaar	
mee is en geen genezingsrituelen meer wil ondergaan.

Sarah	wordt	door	christenen	in	de	buurt	gevraagd	mee	
te	gaan	naar	de	kerk,	om	op	hun	kind	te	passen.	In	de	
kerk	wordt	voor	Sarah	gebeden.	Hoewel	ze	hier	sceptisch	
tegenover	staat,	blijft	het	christelijk	geloof	haar	in	de	dagen	
daarna	bezighouden.
Dan	besluit	ze	haar	vertrouwen	op	Christus	te	stellen.	“En	
vanaf	het	moment	dat	ik	dat	deed,	was	ik	genezen”,	ver-
telt	Sarah.	Ze	deelt	haar	nieuwgevonden	geloof	met	haar	
familieleden,	waarop	een	aantal	van	hen	tot	geloof	komt.	

Sarah	startte	een	huiskerk.	“We	zitten	in	een	kleine	kerk	
met een paar gezinnen. Soms kunnen we iemand uit-
nodigen	om	Bijbels	onderwijs	te	geven”,	 legt	Sarah	uit.	
“De	moslims	in	de	buurt	klagen	over	ons.	Maar	diezelfde	

mensen	bellen	ons	vervolgens	weer	op	om	voor	hun	zieke	
kinderen	te	bidden.”	Sarah	leerde	door	de	Bijbel	te	vol-
harden	in	geloof.	“Ik	leerde	op	de	Heer	te	wachten,	zoals	
Hanna	wachtte	op	de	Heer	om	een	kind	te	krijgen.	Wie	
volhardt,	zal	gezegend	worden.”

Dank- en gebedspunten
•	 Dank	de	Here	God	dat	Sarah,	ondanks	de	tegenstand	

die	zij	ondervindt,	vrijmoedig	van	haar	geloof	getuigt.
•	 Sarah	 vraagt	 om	gebed	om	vrede	 in	de	 regio	waar	

zij	woont,	 zodat	 zij	 en	haar	gemeenteleden	eropuit	
kunnen	om	het	evangelie	te	delen.

•	 Bid	dat	de	Here	God	Sarah	en	haar	gemeenteleden	
standvastig	maakt	in	hun	geloof.

* Schuilnaam
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FEBRUARI Taizé-leesrooster
wo. 1 februari
Paulus	schreef:	Geprezen	
zij God die ons in al onze 
ellende	moed	geeft,	zodat	
wij door de troost die 
wijzelf van God ontvangen, 
anderen	in	al	hun	ellende	
moed kunnen geven.
2 Kor 1:3-7

do. 2 februari
OPDRACHT	VAN	DE	HEER
Na	de	toewijding	van	het	
kind Jezus in de tempel 
keerden zijn ouders met 
hem	terug	naar	Galilea,	
naar	hun	woonplaats	Naza-
ret.	Het	kind	groeide	op,	
werd	sterk	en	was	begiftigd	
met	wijsheid;	Gods	genade	
rustte	op	hem.
Lc 2:22-40

vr. 3 februari
Mijn	schuld	steekt	hoog	
boven mij uit, als een zware 
last, te zwaar om te dragen. 
Op	u,	Heer,	hoop	ik,	van	u	
komt	antwoord,	mijn	Heer	
en mijn God.
Ps 38

za. 4 februari
Jezus	zegt:	Zoals	ik	jullie	
heb	liefgehad,	zo	moeten	
jullie	elkaar	liefhebben.	
Daaraan	zal	iedereen	zien	
dat jullie mijn leerlingen 
zijn.
Joh 13:31-35

ZON. 5 februari
Dit	zegt	de	Heer:	Zoek	mij	
en	leef!	Laat	het	recht	
stromen als water, en de 
gerechtigheid	als	een	altijd	
voortvloeiende beek.
Am 5:4,24

ma. 6 februari
Jezus vroeg aan een blind 
iemand:	“Wat	wilt	u	dat	ik	
voor	u	doe?”	Hij	ant-
woordde:	“Rabboeni,	zorg	
dat ik weer kan zien.” Jezus 
zei	tegen	hem:	“Ga	heen,	
uw	geloof	heeft	u	gered.”	
En	meteen	kon	hij	weer	
zien	en	hij	volgde	hem	op	
zijn weg.
Mc 10:46-52

di. 7 februari
De	dienaren	van	de	wijsheid	
zijn	door	Gods	wijsheid	uit	
de	nood	gered.	Zij	was	het	
die	de	rechtvaardige	de	
juiste	weg	wees.	Ze	liet	hem	
Gods koninkrijk zien.
W 10:9-14

wo. 8 februari
Johannes	schreef:	Dit	is	wat	
wij	Christus	hebben	horen	
verkondigen:	God	is	licht,	
er	is	in	hem	geen	spoor	van	
duisternis.
1 Joh 1:1-7

do. 9 februari
Paulus	schreef:	Draag	
elkaars	lasten,	zo	leeft	u	de	
wet	van	Christus	na.
Gal 6:1-10

vr. 10 februari
Heer,	u	was	een	toevlucht	
voor de zwakken, een 
toevlucht	voor	de	armen	in	
hun	nood.
Js 25:1-5

za. 11 februari
Paulus	schreef:	Wanneer	
de Geest ons leven leidt, 
laten	we	dan	ook	de	richting	
volgen die de Geest ons wijst.
Gal 5:16-26

ZON. 12 februari
Jezus zegt: Wanneer je 
je	offergave	naar	het	
altaar brengt en je je daar 
herinnert	dat	je	broeder	of	
zuster je iets verwijt, laat 
je	gave	dan	bij	het	altaar	
achter;	ga	je	eerst	met	die	
ander verzoenen en kom 
daarna	je	offer	brengen.	
Mt 5:17-37

ma. 13 februari
De	Heer	zegt:	Liefde	wil	ik,	
geen	offers;	met	God	ver-
trouwd zijn is meer waard 
dan	enig	offer.
Hos 6:3-4,6

di. 14 februari
De	wijsheid	van	boven	is	
vóór	alles	zuiver,	en	verder	
vredelievend, mild en 
meegaand;	ze	is	rijk	aan	
ontferming	en	brengt	niets	

dan	goede	vruchten	voort,	
ze	is	onpartijdig	en	oprecht.
Jak 3:13-18

wo. 15 februari
Vergeld	geen	kwaad	met	
kwaad, maar probeer voor 
alle	mensen	het	goede	te	
doen.	Leef,	voorzover	het	
in	uw	macht	ligt,	met	alle	
mensen in vrede.
Rom 12:14-18,21

do. 16 februari
Wie	is	een	God	als	u,	Heer,	
die	schuld	vergeeft	en	aan	
zonde	voorbijgaat?	
Mi 7:18-20

vr. 17 februari
Ik	zei:	“Ik	beken	de	Heer	
mijn	ontrouw”	–	en	u	vergaf	
mij	mijn	zonde,	mijn	schuld.	
Ps 32

za. 18 februari
Het	gras	verdort	en	de	
bloem	verwelkt,	maar	het	
woord	van	onze	God	houdt	
altijd	stand.
Js 40:6-8

ZON. 19 februari
Jezus	zegt:	Heb	je	vijanden	
lief en bid voor wie jullie 
vervolgen, alleen dan zijn 
jullie werkelijk kinderen van 
je	Vader	in	de	hemel.
Mt 5:38-48

ma. 20 februari
Paulus	schreef:	Het	konink-
rijk	van	God	is	gerechtig-
heid,	vrede	en	vreugde	door	
de	heilige	Geest.
Rom 14:13-19

di. 21 februari
Dit	zegt	de	Heer:	Zie,	ik	ga	
iets	nieuws	verrichten,	nu	
ontkiemt	het	–	heb	je	het	
nog	niet	gemerkt?	Ik	baan	
een	weg	door	de	woestijn,	
en mijn volk zal mijn lof 
verkondigen. 
Js 43:18-21

wo. 22 februari
ASWOENSDAG
Paulus	schreef:	Wij	zijn	
gezanten	van	Christus.	
Namens	Christus	vragen	wij:	

laat u met God verzoenen. 
Nu	is	de	tijd	daarvoor	
gekomen, nu is de dag van 
de redding. 
2 Kor 5:20—6:2 

do. 23 februari
Jeremia bad: U bent onze 
hoop,	Heer.	U	bent	toch	in	
ons	midden,	wij	behoren	u	
toch	toe?	
Jr 14:8-9

vr. 24 februari
Jezus	bad	zijn	Vader	voor	
zijn leerlingen: Ik ben al niet 
meer in de wereld, ik ga 
naar u toe, maar zij blijven 
wel	in	de	wereld.	Heilige	
Vader,	bewaar	hen	door	uw	
naam, de naam die u ook 
aan	mij	gegeven	hebt,	zodat	
zij één zijn zoals wij één zijn. 
Joh 17:6-11

za. 25 februari
Ik	zal	juichen	voor	de	Heer,	
jubelen voor de God die mij 
redt.
Hab 3:18-19

ZON. 26 februari
Jezus zei tot de beproever: 
Er	staat	geschreven:	De	
mens	leeft	niet	van	brood	
alleen, maar van ieder 
woord dat klinkt uit de 
mond van God. 
Mt 4:1-11

Ma. 27 februari
Paulus	schreef:	In	de	hoop	
zijn	we	gered.	Als	we	echter	
nu al zouden zien waarop 
we	hopen,	zou	het	geen	
hoop	meer	zijn.	Maar	als	wij	
hopen	op	wat	nog	niet	zicht-
baar	is,	blijven	we	in	afwach-
ting	daarvan	volharden	
Rom8: 22-27

Di. 28 februari 
Wees mij genadig, God, 
in uw trouw, u bent vol 
erbarmen, doe mijn fouten 
teniet,	was	mij	schoon	van	
alle	schuld,	reinig	mij	van	
mijn zonden. 
Ps. 51 
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Het PaasEvent

 

 
 
 
 
 
 
Hèt wandeltheater op 29 maart tussen 17.00-20.30 uur waarbij bezoekers langs en door 
diverse scènes van het Paasverhaal wandelen in het centrum van Bodegraven. De 
looproute is vol bijzondere taferelen als Palmpasen, slapende discipelen, verdrietige 
vrouwen, een kraaiende haan en een leeg graf. De passende decors en verlichting maken 
de sfeervolle setting compleet. De bezoeker wordt onderdeel van de gebeurtenissen en 
kan zo alles zelf zien, horen en beleven! Het wandeltheater wordt georganiseerd door de 
scholen van De Vier Windstreken in Bodegraven, in samenwerking met een aantal 
kerken.  
 
Er zijn veel mensen nodig om het PaasEvent te kunnen organiseren. Zo’n 120 acteurs, 
we zoeken mensen mèt en zonder toneel ervaring. Het belangrijkste is dat je enthousiast 
bent en tijd beschikbaar wilt stellen. Er worden regisseurs aangesteld om elke scène tot 

iets heel moois te maken. Daarnaast zijn er ruim 100 medewerkers 
voor catering, BHV, decorbouw, begeleiding, regie, PR, techniek, 
muziek enz. nodig. Ouders kunnen met hun kind(eren) de wandeling 
lopen, maar mogen, als ze dat willen, ook hun medewerking verlenen 
bij de voorbereidingen. Het is belangrijk dat wanneer u/je mee wilt 
doen, de aanmelding voor 1 februari binnen is. Dan beslissen we of er 
genoeg medewerkers zijn om het door te laten gaan. Aanmelding kan 
via de QR-code of via deze link: https://forms.gle/V65cjnrXE1Bup9uq8 
 
Vragen kunnen gesteld worden via: paasevent@d4w.nl 

 
Stuurgroep:  
- KC Wereldweijde  Hanneke van der Snoek (06-28698860)- Merlijn Verhoeff - Antoinette Peppink  
- Pr. Beatrixschool Astrid Sloof (06-27372376) - Christina Soet - Elly Maarleveld  
- Da Costaschool  Joke Pater (06-18693020)- Saskia Dijkstra - Debbie de Mooij -  
- Pinkstergemeente Morgenstond Geerke Nootenboom  
- Hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug Koos van der Ree Doolaard  
- Emmaüs Suzan Hille  
- Ichthuskerk Piet van der Zee  
- De Bron Jan Versloot  
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Inbox

Graag willen we iedereen bedanken voor 
de	vele	felicitaties	in	de	vorm	van	kaarten,	
bloemen, mailtjes, telefoontjes en zelfs 
contactbanden,	die	wij	hebben	gekregen	in	
verband	met	ons	50-jarig	huwelijk.

Hartelijke	groet,	Adrie	en	Tonnie	Verbree

Lieve mensen,

Ik	wil	u	hartelijk	danken	voor	de	vele	blijken	van	
medeleven	die	wij	mochten	ontvangen	na	het	
overlijden van mijn man, onze vader en opa, Jan 
Elema.

Uw	 aanwezigheid	 bij	 de	 dankdienst,	 de	 vele	
kaarten, de lieve woorden: 
het	heeft	ons	bijzonder	goed	gedaan!!

Truus Elema, kinderen en kleinkinderen

Beste gemeenteleden,

Inmiddels	heb	ik	al	een	tijdje	de	bestemming	van	
de	bloemen	overgenomen	van	Esther	Dijkstra.	

De	Zondagsbrief	is	voor	mij	een	informatiebron	
met betrekking tot de zieke gemeenteleden. 

Ook	is	er	een	lijntje	met	het	pastoraat.	Ik	vind	het	
fijn	als	u	mensen	weet	waar	de	bloemen	naar	toe	
kunnen. U kunt me dat vertellen in de kerk, maar 
ook via de mail: 
mkemp@hetnet.nl	

Groeten,	Jeannette	Kemp

Koffieochtenden in ’t Centrum
De	koffieochtenden	zijn	gepland	iedere	
laatste	donderdagmorgen	van	de	maand.	De	
koffieochtenden	zijn	van	09.30	–	11.30	uur.

Zet	deze	datum	vast	in	uw	agenda.	23	februari	
en 30 maart
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Verantwoording giften
in okt/nov/dec

Voor de kerk
Via	Esther	Dijkstra	 €	 20,00
Via	Annie	Schiere	 €	 20,00
via	Adri	v.d.Wal		 €	 1500,00
via	Adri	v.d.Wal		 €	 100,00
via	Janneke	Benedictus	 €	 20,00
  
Voor kerk (1/3) en diac (2/3)  
Via	Alie	Benedictus	 €	 54,00
via	Esther	Dijkstra	 €	 54,00
  
Comité Meeleven  
Via	L.Meeuse	 €	 10,00
Via	Dita	Matse	 €		 20,00

Financiele thermometer
Vrijwillige bijdragen t/m dec 2022
Begroot	2022	(kerk,	diaconie	en	kiaww)	 €	 286.500
Toegezegd	 €	 283.000
Ontvangen		 €	 259.973
Nog	te	ontvangen	toezeggingen	 €	 23.027

Collecten wijkgemeente
Begroot	2022	 €	 25.000
Ontvangen	 €	 17.427
Verschil	 €	 7.573

Giften algemeen en acties
Begroot	2022	 €	 5.000
Ontvangen	 €	 2.373
Verschil	 €	 2.627

Collecteopbrengsten
nov/dec 2022
13	nov	 Diakonie	binnenland	 €	 288,90
	 Kerk	 €	 235,70
	 Busjes	 €	 38,00
20	nov	 Diakonie	binnenland	 €	 321,50
	 Kerk	 €	 391,75
	 Busjes	 €	 65,00
27	nov	 Diakonie	buitenland	 €	 462,55
	 Kerk	 €	 422,45
	 Busjes	 €	 183,85

Giften algemeen en akties
4	dec	 Diakonie	buitenland	 €	 366,10
	 Kerk	 €	 344,95
	 Busjes	 €	 587,50
	 Songs	of	Praise	 €	 140,70
11	dec	 Diakonie	binnenland	 €	 140,70
	 Avondmaal	 €	 457,20
	 Kerk	 €	 257,15
	 Busjes	 €	 72,00
18	dec	 Diakonie	binnenland	 €	 1062,30
	 Kerk	 €	 215,05
	 Busjes	 €	 107,75
24	dec	 Diakonie	binnenland	 €	 964,10
25	dec	 Diakonie	buitenland	 €	 730,00
	 Busjes	 €	 181,00
24/25	dec	 Kerk	 €	 949,10
	 Kerk	 €	 70,12
31	dec	 Diakonie	buitenland	 €	 179,10
	 Busjes	 €	 74,00
1	jan	 Diakonie	buitenland	 €	 115,50
31	dec/1	jan	 Kerk	 €	 254,45
	 Songs	of	Praise	 €	 123,55
8	jan	 Diakonie	binnenland	 €	 419,30
	 Kerk	 €	 387,10
	 Busjes	 €	 88,50
15	jan	 Diakonie	binnenland	 €	 323,75
	 Kerk	 €	 270,72
	 Busjes	 €	 94,00

 totaal € 10966,09
 

Beheer en financiën
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Kerk en media
Kerkplein 15
Kerkplein	15	is	het	zondagmorgenprogramma	van	BR6,	
de Lokale Omroep voor de 6 kernen van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk.	In	het	programma	is	iedere	week	een	
kerkdienst te beluisteren vanuit één van de deelnemende 
kerk-/geloofs-gemeenschappen.

De	planning	voor	de	komende	weken	is	als	volgt:
5 februari 2023	 PGB	Hervormd	Wijk-1,	Dorpskerk	9.15u,  

	 	 Ds.	G.	van	Wolfswinkel,	Maassluis.
12 februari 2023	 PGB	Hervormd	Wijk-2,	Dorpskerk	9.15u,  

	 	 Ds.	A.	Baas.
19 februari 2023 Pinkstergemeente Morgenstond.
26 februari 2023	 PGB	Emmaüs,	Dorpskerk	11.00u, 
	 	 	 1e	Zondag	40-dagentijd,	
   Arjo van der Steen.
5 maart 2023	 	 Hervormd	Reeuwijk,	Ichthuskerk,	2e
	 	 	 Zondag	40-dagentijd.
12 maart 2023  RK Willibrorduskerk 09.00u.	3e	Zondag
	 	 	 40-dagentijd.
19 maart 2023	 	 Gereformeerde	Gemeente,	Bethelkerk,		

	 	 4e	Zondag	40-dagentijd.
26 maart 2023	 	 PGB	Emmaüs,	Dorpskerk	11.00u, 
	 	 	 5e	Zondag	40-dagentijd.
2 april 2023	 	 PGB	Hervormd	Wijk-1,	Dorpskerk	9.30u, 
	 	 	 Ds.	A.J.R.Treur,	Belijdenisdienst.

Andere religieuze programma’s bij BR6 Radio 
op donderdagavond:
Gospeltime	 	 van	19.00	uur	-	20.00	uur	
Gewijde Muziek  van 20.00 uur - 21.00 uur
Contactbanden  van 21.00 uur - 22.00 uur
Toetsen & Snaren   van 22.00 uur - 23.00 uur 

Kerkplein 15 is op zondagmorgen ook te beluisteren via 
Gouwestad Radio.

Het	programma	Gewijde	Muziek	van	donderdagavond	wordt	
op	zondagmorgen	herhaald	van	08.00	uur	-	09.00	uur,	dus	
voorafgaand aan Kerkplein 15 dat om 09.00 uur begint en tot 
12.00 uur duurt.

Kerkplein 15 is te ontvangen op: 
FM	107.8	in	de	ether.
DAB+	(zoeken	naar	BR6)
Kabel	Ziggo	Digitaal:	920	of	1920	(via	de	TV)
Kabel	Rekam	–	Caiway:	FM	98.3
KPN, XS4ALL, NLE, Telfort: kanaal 1056
T-Mobile: kanaal 2127
Tele2: zoeken op menu: Radio Bodegraven 
Internet: www.br6.nl/live

Gert Bregman
Eindredacteur Kerkplein 15
Telefoon: 616692
@mail: gert.bregman@solcon.nl

Oproep kerkplein 15 (herhaling) 

In de vorige KERKMAG stond onderstaande oproep, inmid-
dels heeft één persoon zich aangemeld.

Vanaf	de	start	van	de	lokale	omroep	BR	6,	28	jaar	geleden,	
is	er	iedere	zondagmorgen	van	09.00-12.00	uur	het	pro-
gramma ‘Kerkplein15’. Met muziek, een kerkdienst uit één 
van de plaatselijke kerken en een zgn. ‘kerkelijke agenda’. 
Door	o.a.	verhuizingen	is	de	groep	presentatoren/technici	
sterk teruggelopen. 
Daarom	zoeken	we	minimaal	drie	nieuwe	medewerkers	die	
ons team met nieuw elan willen versterken.
De	nieuwe	medewerkers	worden	door	ons	team	uiteraard	
degelijk	opgeleid	in	radio-presentatie	en	techniek.

Meestal wordt ‘Kerkplein15’ gemaakt door één medewer-
ker,	die	presenteert	en	de	techniek	regelt,	maar	het	is	ook	
heel	goed	mogelijk	om	dit	in	duo-vorm	te	doen	.	
Eén	 van	beiden	doet	dan	de	 techniek	en	de	ander	de	
presentatie.	

In	de	studio	is	een	groot	aantal	CD’s	aanwezig	en	op	de	
computers staat veel religieuze muziek. 
Het	gebruik	van	materiaal	uit	de	eigen	collectie	wordt	zeer	
op prijs gesteld. 

Welke eisen zijn er? 
• Dat	je	christen	bent,	dat	is	logisch	voor	dit	kerkelijke	

programma.
• Je vloeiend Nederlands spreekt en enige kennis bezit 

van religieuze muziek.
• Eèn	van	de	medewerkers	moet	minimaal	18	jaar	zijn.	

Wat moet je nog meer weten? 
• Elk kwartaal wordt er een rooster opgemaakt met de 
beschikbaarheid.	Dat	bepaal	je	dus	zelf!

• Kerkplein15 kent geen zomer of winterstop.  
Tijdens	christelijke	feestdagen	zijn	er	vaak	dagelijkse	
uitzendingen.

Contact?
Kom	geheel	vrijblijvend	een	keer	proefdraaien,	simpel	om	
te voelen of jij je er goed bij voelt.
Stuur	een	mail	naar	Matthijs	Warnaar:		mwa@ziggo.nl	of	
bel 06-81721935. 

Welkom!



Puzzel
Horizontaal:
1.		 Gebouwbeheerder	

Emmaüs
5.  Geluid van ganzen
10.  Struisvogel
12.  Fiets
13.		Vertragingsmiddel
14.  Opperwezen
15.  Penningmeester 

Emmaüs
16.  Redacteur KERKMAG
18.  …..koek
19.  Organist Emmaüs
23.		Verkoophokje
25.		Locatie	kerkdiensten	

Emmaüs

26.  Staat in Amerika
27.  Plaats in Frankrijk
30.		Bijbelse	figuur
31.  Kindergroet
34.  Familielid
36.		Procent	(afk)
37.  Tweetal
39.		Heel	veel
41.		Drietal
42.  Organist Emmaüs
43.  Sporen

Verticaal:
1.		 Vogel
2.  Rivier in Brabant
3.  Met room bereid

4.  Persoonlijk 
voornaamwoord

6.		 En	volgende	(afk)
7.  Wit gemaakt
8.  Scriba Emmaüs
9.  Kerkrentmeester 

Emmaüs
11.  Muziekgroep
17.		Ziende
18.		Officieel	toegelaten
20.		Zoete	vloeistof
21.		Voetbalvereniging
22.  Persbureau
24.  Organist Emmaüs
28.		Chr.jongerenbeweging
29.  Af en toe

30.		Echtgenote
32.  Predikant Emmaüs
33.		Voorzitter	Emmaüs
35.		Mejuffrouw	(afk)
38.		Vogel
40.  Rivier in Brabant
41.  Kinderuitroep

Antwoorden puzzel KERMAG december:
Horizontaal: 1.	Banjo,	5.	Orgel,	10.	IJzel,	12.	Dada,	13.	Bep,	14.	Fra,	15.	AEG,	16.	Enak,	18.	Anno,	19.	Losgeld,	23.	Stoel,	25.	Sekte,	26.	Leren,	
27.	Engte,	30.	Oreo,	31.	ND,	34.	Ark,	36.	Nek,	37.	Rol,	39.	Lied,	41.	Giro,	42.	Toren,	43.	Preek

Verticaal: 1.	Bijbel,	2.	Azen,	3.	Nepal,	4.	JL,	6.	RD,	7.	Gaand,	8.	Eden,	9.	Lagos,	11.	Orego,	17.	Koster,	18.	Alleen,	20.	Stenen,	21.	Eelt,	22.	Lea,	
24.	Den,	28.	Goed,	29.	Malt,	30.	Oker,	32.	Drie,	33.	Klok,	35.	Rio,	38.	Ore,	40.	De,	41.	Gr
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Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten
12 februari      wijk
Dorpskerk	 09.15	 ds.	A.	Baas,	Bodegraven	 	Voorbereiding	HA	 2
Dorpskerk	 18.30	 ds.	G.A.	Termaat,	Leerdam	 	 	 	 1
Bethlehemkerk	 09.30	 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven	 	Voorbereiding	HA	 1
Bethlehemkerk	 18.30	 prop.	W.	Braaksma,	Bodegraven	 	 	 	 2

19 februari   
Dorpskerk	 09.15	 ds.	A.	Baas,	Bodegraven	 	Bediening	HA	2
Dorpskerk	 18.30	 ds.	A.	Baas,	Bodegraven	 	Voortz.	en	nabetr.	HA	 2
Bethlehemkerk	 09.30	 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven	 	Bediening	HA	1
Bethlehemkerk	 18.30	 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven	 	Voortz.	en	nabetr.	HA	 1
    
26 februari     
Dorpskerk	 09.15	 kand.	G.	Guijt,	Katwijk	aan	Zee	 	 	 	 1
Dorpskerk	 18.30	 ds.	A.W.	van	der	Plas,	Waddinxveen	 	 	 	 2
Bethlehemkerk	 09.30	 ds.	A.	Baas,	Bodegraven	 	 	 	 2
Bethlehemkerk	 18.30	 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven	 	 	 	 1
    
5 maart     
Dorpskerk	 09.15	 ds.	A.	Baas,	Bodegraven	 	 	 	 2
Dorpskerk	 18.30	 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven	 	 	 	 1
Bethlehemkerk	 09.30	 prop.	P.	Bijl,	Papendrecht	 	 	 	 1
Bethlehemkerk	 18.30	 ds.	A.	Baas,	Bodegraven	 	 	 	 2
    
8 maart     
Dorpskerk	 14.30	 ds.	A.	Baas,	Bodegraven	 	Biddag	 	 2
Dorpskerk	 19.30	 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven	 	 	 	 1
Bethlehemkerk	 19.30	 ds.	A.	Baas,	Bodegraven	 	 	 	 2
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12-2		 Dorpskerk	 11.00u	 Dhr.	Arjo	van	der	Steen	(Heilig	Avondmaal)
		 Anker		 18.30u	 Ds.	Adri	v.d.	Wal	(Heilig	Avondmaal)

19-2	 Dorpskerk	 11.00u	 Ds.	Gerard	Geitenbeek
  Anker  11.30u  Dhr. Arjo van der Steen (SHH-dienst)
		 Anker		 18.30u		 Ds.	M.	Korpel

22-2  Centrum  19.30u  Ds. J. Maasland (vesperdienst begin 40-dagentijd)

26-2 	 Dorpskerk		 11.00u		 Dhr.	Arjo	van	der	Steen	(1e	zondag	40dagentijd)
		 Anker		 18.30u		 Ds.	Nathan	Noorland	(Taizédienst)

Kerkdiensten Emmaüs

Weeksluitingen Vijverhof:
Datum Leiding Begeleiding 
11	februari	 dhr.	M.	Commelin	 koor	“Deo	Favente”
18	februari	 dhr.	B.	Mes	 mw.	M.	de	Jong
25	februari	 dhr.	P.	v.d.	Zee	 dhr.	J.	Slappendel	en	Suzan	Hille
4	maart	 dhr.	G.	Nap	 dhr.	P.	van	Lunteren
11	maart	 dhr.	J.	Smit	 mw.	N.	v.d.	Vlist	en	mw.	E.	Roseboom
18	maart	 dhr.	J.	Kromwijk	 dhr.	J.	Kroon
25	maart	 ds.	H.	de	Jong	 mw.	N.	v.d.	Vlist	en	Nel	Pauw

Avondmaalsvieringen:
zondag	12	februari	14.30	uur	ds.	H.	de	Jong
Goede	Vrijdag	7	april	14.30	uur	ds.	A.J.R.	Treur	(	wijk	1)
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Aanleg, onderhoud en reparatie van: 
• centrale- en luchtverwarming 
• airconditioning 
• lucht- waterbehandeling 

 

Warmtepompen

Klimaatbeheersing

Zonne-energie

Service en onderhoud 

UW DUURZAME PARTNER 
IN TECHNIEK EN COMFORT

W W W. H EAT I N G S E R V I C E . N L

Weijland 70, 2415 BD Nieuwerbrug  

T   0348 68 87 77  | E  info@heatingservice.nl  

 

 

 

 

Aanleg, onderhoud en reparatie van: 
• centrale- en luchtverwarming 
• airconditioning 
• lucht- waterbehandeling 
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Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie | 
Financieel advies 

 
Anke van Dieijen MSc 

06 480 555 34 | 0172 257012 
anke@vandieijenadvies.nl 
www.vandieijenadvies.nl 

 
Lemsteraak 1 

2411 NC Bodegraven 
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