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Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel.
Het randschrift luidt “Sigilium Ecclesiae Wilnensis”, het zegel van
de gemeente Wilnis dus en vervolgens “Solitudo Florebit Ut Lilium”
hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn
(wildernis – Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium – lelie – roos).
De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem,
zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.

“Solitudo”
is een uitgave van de:
Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis
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“Solitudo” wordt uitgereikt na de kerkdienst
elke eerste of tweede zondag van het kwartaal.
MEDITATIE
Psalm 138: 8
De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw
goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van
Uw handen niet los.
Aan het begin van het jaar van onze Heere 2018, krijgen we een
geweldige bemoediging. De HEERE zal Zijn werk voor mij
voltooien. In Psalm 138 laat David zien hoe we God kunnen
loven om Zijn blijvende zorg. In het begin van deze Psalm
worden we door David meegenomen in het huis van de HEERE.
In Zijn heilig paleis komen we om de Heere te loven en te prijzen
voor Zijn goedertierenheid en trouw.
In alle omstandigheden van het leven, zowel in voor- als in
tegenspoed, zal de HEERE Zijn werk voor mij voltooien. Zijn
werk voor mij vol maken. Volmaakt maken. Dat is wat de Hij wil
doen. Hij versterkt ons met kracht in onze ziel. Hij zorgt er voor
dat we in de voorspoed van het leven een lofoffer kunnen
brengen aan onze God. Een lofoffer om met de koningen van
deze wereld Hem te loven. De persoonlijke ervaring van Gods
hulp brengt ons tot dankbaarheid voor Hem. Dankbaarheid voor
Zijn hulp, is in voorspoed belangrijk. Het maakt ons bewust van
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de goede gaven van de Hoogste Koning. De heerlijkheid van
Hem is groot. Wij danken de HEERE voor het goede.
De goedertierenheid van de HEERE gaat door als de voorspoed
ophoudt in het leven. Als ik omringd door tegenspoed, is het de
HEERE Die ons leven schenkt! Zijn goedertierenheid is voor
eeuwig. Goedertierenheid is de goede aard van God en de
natuurlijke neiging om het goede te doen. Zijn goede aard laat
ons zien dat de grondhouding van de Heere is om goed te doen.
Dit staat in tegenstelling tot de grondhouding van de mens na
Genesis 3. De mens is geneigd om kwaad te doen. Het zit niet in
de aard van een mens om het goede wat de mens begonnen is
tot een goed einde te brengen. De HEERE daarentegen wel. Zijn
neiging om goed te doen is blijvend. Wij verwachten onze hulp
van Schepper en Onderhouder.
Dan sluit deze Psalm af met de bekende woorden: Laat de
werken van Uw handen niet los. De Heere maakt Zijn werk voor
ons vol. Het laat ons niet los. Hij laat ons niet varen, zo kunnen
we het ook zeggen. Ons niet laten varen wil zeggen dat de
Heere Zich met ons bezig blijft houden. Niet laten varen is ons
niet aan ons lot overlaten. God laat ons niet aan ons lot over,
maar geeft ons genade. Het werk van Zijn handen voltooit Hij!
Op deze manier kunnen wij het jaar van onze Heere 2018 in. Hij
laat niet los. Hij voltooit Zijn werk. Voor eeuwig! Wat mooi om
vooruit te zien!
MvdR vdm

UIT DE KERKENRAAD
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De achterliggende maanden was het winterwerk in volle gang.
Catechese, zondagsschool, jeugdvereniging, clubs en kringen.
Tal van activiteiten, ontmoetingen met een open Bijbel en met
gebed. Dit naast de zondagse erediensten als hart van ons
gemeente zijn, het hele jaar door. En dan nog de “extraatjes”, de
“bonussen”, denk aan de kerstwandeling, de kerstvieringen, de
ontmoeting met dominee Vogelaar. We danken de Heere voor
Zijn bemoeienis met ons. En we zingen biddend: “Neem ons
leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer !”
UMOJA en Deelgenoten
Vermeldenswaard zijn door de kerkenraad genomen besluiten
over UMOJA en Deelgenoten:
 Via de UMOJA-nieuwsbrief van december bent u/jij al op de
hoogte van het besluit om de relatie met de Redeemed
Gospel Church in Mathare een andere vorm te geven.
Uiteraard is de gegroeide verbondenheid met dominee Joël,
zijn vrouw Magdaline en hun gemeente ons dierbaar. De
bestaande contacten willen we zeker blijven onderhouden.
Maar er is niet langer sprake van een apart project met een
aparte taakgroep en meerjarenafspraak via Tear. Kort
gezegd krijgt de relatie nu een blijvende inbedding in onze
“gewone bezigheden” onder de zorg van de CZWD.
 We hebben ons als Deelgenoten verbonden aan de
uitzending van de familie Vogelaar door de GZB naar
Indonesië. In de avonddienst van 17 september met
aansluitende bijeenkomst in “De Roeping” is hier aandacht
aan besteed. Een hele stap om als gezin voor een aantal
jaren naar Indonesië te gaan. Ook nog wel spannende
vragen hoe het allemaal zal gaan. Maar toch mogen ze gaan,
in het vertrouwen dat dit de weg van de Heere is, en dat Hij
in alles zal voorzien. Door de jaren heen is er een band
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ontstaan tussen dominee Vogelaar en onze gemeente.
Daarmee kwam de ondersteuning via Deelgenoten op een
natuurlijke manier “op onze weg”.
Ambtsdragerverkiezingen
De meeste tijd en aandacht ging deze maanden uit naar de
ambtsdragerverkiezingen. Die stonden dit kwartaal elke
vergadering op de agenda. We zijn inmiddels bezig met de derde
verkiezingsronde en verlangen naar de vervulling van de laatste
nog openstaande vacature. Via kerkblad en afkondigingen bent u
op de hoogte van de actuele stand van zaken. Dit verslag gaat in
op een paar vragen die bij deze of gene (kunnen) leven.
Moet verkiezing plaatsvinden door de gemeente?
Op dit moment is dat in onze gemeente wel de regel. Dat is al
jarenlang de praktijk, dat hebben we zo afgesproken in ons
plaatselijk reglement.
Kerkordelijk is het ook mogelijk om de verkiezing als regel
door de kerkenraad te laten plaatsvinden. De gemeente houdt de
gelegenheid om vooraf aanbevelingen te doen. Worden er meer
namen meer dan tien keer ingediend, dan er vacatures zijn, dan
moet er een stemming door de gemeente plaatsvinden. In alle
andere gevallen kan de kerkenraad tot verkiezing overgaan.
Verkiezing door de (stemgerechtigde leden van) de
gemeente is de meest sterke vorm om de gemeente te
betrekken bij de roeping van ambtsdragers. Zolang deze vorm
redelijkerwijs mogelijk en werkbaar is, valt er veel voor te zeggen
om dit zo te doen. Deze vorm wordt echter bezwaarlijk als het
potentieel aan verkiesbare gemeenteleden te beperkt wordt.
Wat doet de kerkenraad met de aanbevelingen?
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Als een naam meer dan tien keer wordt aanbevolen op één
bepaalde vacature, dan is de kerkenraad gehouden om deze
naam in ieder geval op de kieslijst te zetten. Dat is met zekere
regelmaat het geval. Voor het overige is de kerkenraad formeel
niet gebonden aan de aanbevelingen. De kerkenraad neemt in
ieder geval eerst kennis van alle aanbevelingen alvorens tot een
kieslijst te komen. De kerkenraad stelt het zeer op prijs als de
gemeente gebruik maakt van de gelegenheid om namen in te
dienen. U doet dat zeker niet voor niets, bij de besluitvorming
houdt de kerkenraad hier nadrukkelijk rekening mee.
We horen in afkondigingen zo vaak de mogelijkheid noemen om
bezwaren in te dienen. Is dat nodig?
Ja. Iedere keer als een broeder zijn verkiezing heeft aanvaard
wordt dit aan gemeente bekend gemaakt. Dat gebeurt via de
afkondigingen. Op dat moment gaat kerkordelijk een
bezwaartermijn lopen van vijf dagen voor die aanvaarde
verkiezing. De mogelijkheid moet op dat moment dan ook
genoemd worden.
Kan de volmachtregeling niet wat soepeler? Zoals een stapel
volmachten onder de toren leggen?
Vergeleken met de burgerlijke verkiezingen (gemeenteraad,
Tweede Kamer, etc.) zijn “onze” verkiezingen een stuk soepeler.
Het is dus maar hoe je het bekijkt. In de eerste plaats moeten
verkiezingen zorgvuldig verlopen. Dat lijkt in “goede” tijden
misschien wel eens wat overdreven. Maar in situaties met
spanningen komt er het juist extra op aan dat
verkiezingsprocedures goed geregeld zijn. We zijn dankbaar dat
we die spanningen niet kennen en we bidden dat we daar ook
voor bewaard blijven.
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In de tweede plaats moet het kunnen deelnemen aan de
stemming niet onnodig moeilijk worden gemaakt. Al mag
tegelijkertijd van stemgerechtigde leden van de gemeente wel
enige inspanning worden gevraagd om hun stem uit te brengen.
Dat behoort tot ieders verantwoordelijkheid om mede zorg te
dragen voor het functioneren van onze gemeente. Concreet
heeft ons dat gebracht tot de volgende opzet:
 Als regel hebben we een stembureau dat zowel ’s middags
als ’s avonds een uur open is.
 Er is de mogelijkheid om te stemmen bij volmacht.
 Volmachten zijn verkrijgbaar (ook per mail) bij alle
kerkenraadsleden.
Daarmee lijkt al met al sprake van een alleszins soepele én
zorgvuldige regeling. Een stapel volmachten onder de toren is
hiermee niet nodig. Zicht op de uitgifte van volmachten blijft
wenselijk uit oogpunt van zorgvuldigheid. Zoals gezegd, in
“goede” tijden klinkt dit overtreden, maar in lastiger situaties zou
dat vanzelfsprekend moeten zijn.
We beseffen, dat meerdere stemrondes het nodige vragen, niet
alleen van de kerkenraad maar ook van de gemeente. Mocht
uw/jouw prangende vraag hierboven niet zijn behandeld, neem
gerust contact op ! Ondertussen vragen wij volharding in het
gebed en in een trouwe opkomst.
Hendrik Palm, scriba kerkenraad

PSYCHO PASTORALE HULP

8

Wanneer u/jij in moeilijke omstandigheden verkeert en een steuntje in
de rug welkom zou zijn, kan het psycho pastoraal team u
ondersteunen. Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij
zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of
langdurige ziekte in familie of gezin. U/jij kunt dan contact opnemen
met dominee Van de Ruitenbeek (776752 predikant@hervormdwilnis.nl
of Ida van Kreuningen (282187) ida@vankr.nl.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

In deze januari-uitgave willen wij diverse zaken bij u onder de
aandacht brengen.
In de gemeente is een EHBO/BHV-team samengesteld uit een
tiental personen.
Deze personen zijn professioneel getraind om op te kunnen
treden bij het onwel worden van één of meer personen tijdens de
kerkdienst. Wie welke rol heeft, waar de hulpmiddelen zijn, en
ook het gebruik van de defibrillator, welke in De Roeping
aanwezig is, is in deze training opgenomen.
De kerkrentmeesters hebben taken bij een eventuele ontruiming.
We oefenen een ontruiming om het jaar. Voor de organisten is er
een vluchtladder aangebracht die bij blokkade van de normale
vluchtweg een optie biedt om aan de kerkzaal kant te kunnen
vluchten. Bij het orgel is een extra brandblusser geplaatst. De
koster is in het bezit van een telefoon en heeft de taak evt.
hulpdiensten te contacten. Er vindt een periodieke controle
plaats van alle blusmiddelen, brandalarm en de vluchtwegen op
toegankelijkheid door de brandweer. De kerkrentmeesters zijn
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verantwoordelijk voor een goed sleutelplan en het actueel
houden van het calamiteitenplan.
Uit oogpunt van veiligheid adviseert het college van
kerkrentmeesters maximaal 480 personen toe te laten tijdens
een kerkdienst. Bij meer dan 480 bezoekers kan er uitgeweken
worden naar De Roeping. Hier zijn de faciliteiten aanwezig om
de dienst met beeld en geluid te kunnen volgen.
Na verschillende keren iemand tijdens de diensten bij de jassen
te hebben gezien, is er besloten om een aantal camera’s op te
hangen. We willen zo personen die tijdens de dienst binnen
komen welkom heten of direct opmerken als ze niet voor de
dienst komen. Er zullen camera’s geplaatst worden om de
ingangen van de kerk, plein en de entree van De Roeping te
kunnen zien. Bij de koster zal een beeldscherm worden
opgehangen.
Omdat de leaseperiode van de copyprinter bijna ten einde is
hebben wij geïnvesteerd in een ander type machine. De eisen
voor het drukwerk zijn veranderd en de printtechnieken zijn in
prijs gedaald. De nieuwe machine heeft meerdere opties, zodat
er zonder extra handelingen complete boekjes zoals deze
Solitudo en liturgieën gemaakt kunnen worden. Daarnaast is de
machine in eigendom, zodat er geen periodieke leasekosten
meer zijn. Omdat de printkwaliteit toegenomen is ten opzichte
van de copyprinter bekijken we ook de mogelijkheden voor het
gebruik van foto’s en afbeeldingen in de Solitudo.
Door de aanschaf van de kopieermachine en voorgenomen
camera's wordt het kerkelijk erf steeds 'technischer'. Ook de
internetverbinding (gebruikt voor de kerkuitzendingen en
verenigingswerk), beamers, geluidsinstallatie en laptop hebben
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soms enig beheer nodig. Vandaar dat wij bezig zijn met de
oprichting van een Commissie Van Technisch Beheer (CVTB).
Met de kennis van diverse gemeenteleden is het makkelijker om
de spullen klaar te zetten, problemen op te lossen en situaties te
verbeteren.
Hiernaast staat de Commissie Van Beheer (CVB) ons bij met het
(klein) onderhoud van de gebouwen en het inzichtelijk maken
van het uit te voeren (groot) onderhoud op langere termijn.
Ondanks al deze hulp zien wij soms ook dingen over het hoofd.
Mocht u een opmerking hebben met betrekking tot de stoffelijke
zaken, dan horen wij dat graag!
Uw kerkrentmeesters
Henri (en inbreng van Nico)
DE DIACONIE
Weer aan het einde van het kwartaal / jaar gekomen zijnde wil ik u
hierbij de bedragen doorgeven welke we als diaconie hebben mogen
ontvangen in de collecten in de kerkdiensten en via giften op de bank.
Onderstaand betreft de maanden september, oktober en november.
Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen.
De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn.
Werkelijk
begroot
3 sept W&D avondmaal collecte
€ 446
€ 300
10 sept Zoa
€ 2.264
17 sept HGJB
€ 674
€ 400
24 sept Scholendienst ( voedselbank) € 1.065
1 okt Shaare Zedek
€ 924
€ 700
15 okt Project 10 27
€ 656
€ 800
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1 nov
12 nov
26 nov
26 nov

€ 7.939
€ 724
€ 747
€ 431

W&D dankdagcollecte
Schreeuw om leven / Siriz
Johannes Hospitium
W&D avondmaal collecte

€
€
€

De opbrengst van de zendingsbussen waren als volgt:
september (HGJB)
€
oktober (Maf)
€
november (Maf)
€

500
800
350
749
915
816

Voor de cijferaars: € 14.340 via de collecten in de diensten en
€ 7.585 via giften op de bank.
In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie
collecten totaal € 2.611. Hieruit zijn de volgende giften gedaan conform
de begroting van 2017:
Voedselbank Ronde Venen
€ 250
Different Tot Heil des volks
€ 300
HGJB
€ 500
Dorcas
€ 500
Project 10 27 ( medisch)
€ 1.000
Daarnaast zijn de volgende bedragen ontvangen: € 421 van de
kerktelefoonluisteraars. Alle bedragen bij elkaar is dit ruim € 21.400.
Overdenkend gaat de tijd snel en worden we afhankelijk als we
beseffen waar onze gaven ook dit jaar weer vandaan zijn gekomen.
2017 is weer voorbij. De kerstdagen 2017 zijn ook weer voorbij en we
gaan 2018 al weer in. Gelukkig mogen we zeker weten dat Kerst
voorbij is: we leven na Kerst / na Zijn Komst. Dank voor uw inzet en uw
giften. De diaconie (Koos Bos).

BEGROTING DIACONIE 2018
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De kerkenraad heeft in de vergadering van 13 december jl. de
begroting van de diaconie 2018 behandeld en vastgesteld. Een
verkorte versie is hierbij opgenomen. Voor een enkeling is dit dagelijks
werk voor anderen is het een cijferbrij. Mij stemt het tot dankbaarheid.

begroting begroting rekening
2018
2017
2016
baten
baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden
bijdragen levend geld
door te zenden collecten
totaal baten

€ 2.600
€ 75
€ 11.660
€ 49.350
€ 63.685

€ 2.300 € 4.154
€ 250
€ 133
€ 11.925 € 11.362
€ 48.900 € 63.339
€ 63.375 € 78.988

lasten
lasten overige eigendommen en
inventarissen
verplichtingen/bijdragen andere organen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk
regionaal/provinciaal/landelijk
diaconaal werk wereldwijd
totaal lasten

€ 12.800
€ 44.500
€ 64.116

€ 12.700 € 13.576
€ 44.750 € 59.113
€ 64.494 € 80.699

toevoegingen aan fondsen en
voorzieningen
overige lasten en baten
totaal

€ 1.270€ 136
€ 1.134-

€ 1.120€ 210
€ 910-
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€ 1.330
€ 1.500
€ 160
€ 60
€ 3.766

€ 1.180
€ 1.575
€ 115
€ 60
€ 4.114

€ 2.732
€ 1.493
€ 101
€ 84
€ 3.600

€ 1.421€ 853
€ 568-

€ 1.565-

Resultaat

Specificatie collecten en giften:
NIET-OF DEELS DIACONAAL
HGJB
GZB- voorjaarzendingscollecte
GZB / IZB Pinksterzendingscollecte
zomerzendingscollecte (Project jaar)
GZB-najaarszendingscollecte
IZB-Kerstcollecte
Jeugdraad biddag
VBW collecte
zondagschool (2e kerstdag)
Zendingsbussen : 4 kwartalen
totaal NIET-OF DEELS DIACONAAL
WERELDWIJD doorzendcollecten
gemeenteproject Kenia 4 collecten
Mercy Ships
Red een Kind
Rommelmarkt collecte (GZB project)
Rommelmarkt
ZOA - collecteweek
Lijdende kerk Open Doors
Shaare Zedek ( Israël zondag)
- collecten Werelddiaconaat feb en okt.
Avondmaalsinzameling Woord en Daad
4 kwartalen
Scholenproject: januari / september
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€ 500
€ 800
€ 1.400
€ 600
€ 700
€ 700
€ 1.400
€ 1.000
€ 700
€ 8.950
€ 16.750

€ 2.200
€ 800
€ 700
€ 1.000
€ 17.000
€ 900
€ 800
€ 700
€ 1.800
€ 1.350
€ 1.600

€ 2.029-

€ 2.279-

afscheid basis catechese
Bestemde dankdagcollecte
giften
Mercy Ships
Woord en Daad -groepsadoptie
St. HOE - project
St. Kimon
St Dorcas
- Wereld diaconaat / project rampen
- Wereld diaconaat / project vluchtelingen
- Wereld diaconaat / medisch werk
Totaal WERELDWIJD doorzendcollecten
REGIONAAL/LANDELIJK
Leger des Heils
Philadelphia afdeling NW Utrecht
Bartimeus
St. de Hoop
St. de Schuilplaats
De Herberg
Siriz / Schreeuw om Leven
Stg. Timon
Hospitium
Gevangenenzorg Nederland
Stg. Ontmoeting
Stg. Gave
Voedselbank De Ronde Venen
ver tot Heil des Volks
giften
Ned. Patiëntenvereniging (plaatselijk)
St. Chris
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€ 400
€ 5.000

€ 34.250

€ 250
€ 250
€ 250
€ 250
€ 250
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 4.250

€ 600
€ 350
€ 350
€ 800
€ 700
€ 800
€ 700
€ 600
€ 800
€ 700
€ 800
€ 700
€ 600
€ 600
€ 250
€ 250

Op weg met de ander
PMT Pro Rege
Vereniging Tot Heil des Volks
St. Ontmoeting
St. Voorkom
Ned. Patiëntenvereniging (plaatselijk
zaalhuur)
Voedselbank De Ronde Venen
Different Heil des volks
HGJB landelijk
nog nader te bepalen
storting in fonds alg chr. doeleinden
Diaconale collecten eredienst

€ 250
€ 250
€ 250
€ 250
€ 250
€ 100
€ 250
€ 250
€ 500
€ 500
€ 350
€ 11.660

€ 20.760

totaal REGIONAAL/LANDELIJK

€ 3.700

Mocht u interesse in nog meer cijfers dan kan ik u daar aan helpen.
Dank voor uw gaven op welke wijze dan ook. Hgr. Koos Bos.

Verjaardagen
Gedurende velen jaren ontvangen de ouderen en alleenstaanden die
lid zijn van onze gemeente een verjaardagattentie van de kerk.
Gelukkig blijven we in het algemeen ook vitaler bij het ouder worden.
Een paar jaar geleden hebben we als diaconie besloten om de
leeftijdsgrens waarop de verjaardagattentie verstrekt worden te
verhogen en wel vanaf 2015 tot en met 2019 ieder jaar één jaar later.
Dit betekent: 2015 iedere oudere vanaf 70 jaar en iedere alleenstaande
vanaf 60 jaar. In 2019 zou de leeftijdsgrens dan liggen op 75 jaar voor
de ouderen en 65 jaar voor de alleenstaanden. Om het overzichtelijk te
houden, hanteren we deze leeftijden ook bij de kerstattenties.
Koos Bos.
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VERJAARDAGSFONDS
In december zijn de verjaardagbusjes van het 2e halfjaar geleegd en
geteld en kunnen we de balans van 2017 opmaken. De opbrengst,
inclusief ontvangen giften via de enveloppen die in de collectezak zijn
gedaan, is als volgt:
€ 207,80
€ 192,85
€ 133,75
€ 156,70
€ 107,80
€ 129,45
€ 411,60
€ 62,20
€ 140,65
€ 109,50
€ 126,90
€ 110,60
€ 162,10
€ 207,00
€ 75,55
€ 85,30
€ 21,35
€ 105,30
_______

Mevr. Van Walderveen-Pieneman
Mevr. Vermeij-Eveleens
Dhr. Bart Vis
Mevr. Treur-Ende
Mevr. Jolanda Bos
Mevr. Van Dulken-Verburg
Mevr. Pol-Tijsseling
Mevr. Kok
Mevr. Rispens-vd Lagemaat
Mevr. Treur-Plomp
Mevr. Van Zutphen
Mevr. Van Oudenallen-Kastelein
Mevr. Van Leeuwen-Schaap
Mevr. Visser-Tanger
Mevr. Van Kreuningen-van Wier
Mevr. Rietveld-Vermeij
Mevr. Hulsman-Mur
Buitenwijken

€ 2.546,40

Totaal

Verantwoording 2017:
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€ 2.546.40
- 185,19

Totaal opbrengst busjes 2017
AF: 700 kaarten
Bestemd voor binnen schilderwerk
kerk en reinigen gordijnen

€ 2.361,21

De binnenkant van de kerk in inmiddels geschilderd en ook zijn de
gordijnen naar de stomerij geweest.
De kosten daarvan waren lager dan verwacht zodat er van de
opbrengst ook nog nieuw tafellinnen voor de avondmaalstafels kan
worden aangeschaft. Het restant wordt in de voorziening onderhoud
gestort.
Vanaf 2018 is de opbrengst van de verjaardagbusjes bestemd voor een
update van De Roeping. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vitrage en
vervanging van stoelen in de bovenzaal.
Tot slot een woord van dank aan alle dames en een heer die de jarigen
feliciteren namens ons allemaal. Petje af!.
En natuurlijk ook hartelijk dank voor de prachtige opbrengst van 2017.
Anja Kranenburg.

TERUGBLIK KERSTWANDELING 2017
Na 4 jaar organiseerden we dit jaar voor de 3e keer een
Kerstwandeling in samenwerking met de Ontmoetingskerk. Met een
kernteam van 7 mensen uit beide kerken bereidden we deze wandeling
voor. Ruim 100 vrijwilligers, jong en oud, gaven zich op om mee te
werken!
We begonnen de activiteit met een gezamenlijke maaltijd, waarna een
ieder zich omkleedde en naar zijn/haar tafereel vertrok. Het was
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bijzonder om het enthousiasme te zien en de saamhorigheid te
proeven. Na afloop bleek dat er zo’n 500 wandelaars de
Kerstwandeling hadden gelopen aan wie we het Evangelie van Jezus’
bijzondere komst naar de aarde mochten vertellen! Wat een geschenk!
Graag delen we een aantal ervaringen van medewerkers:
Een bidder: ‘Een absolute top was, dat ik om even te pauzeren met het
gebed naar buiten keek en het zag regenen/ hagelen en een plein vol
met mensen met paraplu zag. ‘Als een haas’ ben ik mijn hok weer
ingedoken en ben ervoor gaan bidden. Toen ik weer opkeek was het
droog!’
Een cateraar: ‘Het eten met elkaar vooraf vond ik geweldig! Jong en
oud en van verschillende kerken, alles door elkaar.
Koffie/thee/chocolademelk rondbrengen, was ook erg leuk om te doen.’
De herbergier: ‘Steeds weer vraag ik bij mijn verhaaltje dat ik een
vrouw met een man, die een kindje moeten krijgen, moet doorsturen,
omdat de herberg vol is en ik toch graag wil weten wat er met hen
gebeurd is. Of ze dat mij willen komen vertellen, als ze het gevonden
hebben. Dit jaar, voor het eerst, kwam een meisje mij vertellen, dat ze
het kindje gevonden hadden en waar ik het kon vinden.’
Een verteller: ‘Een top-moment was voor mij het moment waarop één
van de deelnemende kinderen, nadat we koning Herodes hadden
aangehoord, aan mijn kleed trok en fluisterde "gaan we niet doen hé
mevrouw, straks tegen hem zeggen waar het kindje Jezus is als we die
gevonden hebben". Geweldig dat een kind zo in het verhaal opgaat!’
Natuurlijk waren er ook verbeterpunten; iedereen die ze heeft
aangeleverd: hartelijk dank! Deze punten nemen we mee bij de
voorbereiding van een volgende keer!
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We blikken verwonderd terug en danken God dat Hij u, jou en mij wilde
gebruiken als instrument in Zijn hand om Zijn goede boodschap door te
geven! Het is bijzonder om te horen dat de samenwerking tussen beide
kerken zo bijzonder wordt gewaardeerd en muren wegvallen als we
met deze activiteit bezig zijn. God werkt ook vandaag, ook in ons dorp!
Aan Hem alle eer!
Iedereen die heeft meegewerkt aan deze wandeling: Heel hartelijk
bedankt!!
Hartelijke groet,
André Visser, Corine Nagel, Femke Immerzeel, Heleen Oudijk, John
Oostenbruggen, Jopie Verhoek, en Roeline Elzes

WAAR KIJKEN WE NAAR UIT IN 2018

We zijn weer een nieuw jaar in gegaan. 2018. Ik herinner mij nog dat
we op de lagere school eens met elkaar aan het rekenen waren hoe
oud je zou zijn in het –magische- jaar 2000. Oei, wat zou je dán al oud
zijn. En de tijd vliegt voorbij, nog een paar jaar en we zijn zomaar weer
20 jaar verder.
Hoe staat u er in, dit jaar? Kijkt u voor- of achteruit? Voor de jongere is
dat meestal niet zo’n punt. Het hele leven ligt voor je en er zijn nog vele
wegen te bewandelen. Maar als je ouder wordt ga je wat voorzichtiger
met de toekomst om. Je kijkt liever met wat leeftijdsgenoten af en toe
eventjes achterom. “Wat was het leuk toen”, of: “Wat hebben we het
goed gehad” zeg je dan weer tegen elkaar. Best begrijpelijk, het
vasthouden van het bekende. Dat is wat anders dan het onbekende
tegemoet zien. Merkwaardig toch, het steeds weer terug grijpen naar
het bekende van toen.
Want we hebben ook moeten incasseren in het leven. Problemen op
het werk, met de studie, met de gezondheid, met relaties en noem zo
maar op. Niet bepaald om blijmoedig te zijn als het leven zo zijn voren
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diep in je ziel heeft getrokken. Soms willen we hierdoor niet meer
verder en daar hoef je niet per se oud voor te zijn. Je kunt zo
beschadigd en gekwetst zijn geraakt dat de zin, de lust om te leven uit
je is weggestroomd. Maar wacht eens, is er dan nog wel zicht op al die
aanwijzingen die God in jouw en uw leven heeft neergezet? Al die
beloftes die wekelijks vanuit de kansel en dagelijks vanuit de Bijbel tot
je komen, daar kun je toch wel iets mee? Of glijdt het van je af, doet het
je niets meer en ben je te diep gewond geraakt door allerlei negatieve
dingen die je hebt ervaren..
Is er dan helemaal geen remedie voor deze reus wanhoop? We horen
vaak over de liefde spreken. Liefde voor elkaar, het ondersteunen van
elkaar, het dragen van dingen met elkaar. We horen ook over Geloof.
Ook hierin kun je veel krachtige dingen met elkaar delen. Maar we
vergeten wel eens.. de Hoop. Deze driehoek Geloof-Hoop-Liefde moet
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het éé kan niet zonder het
ander. Te veel nadruk op het één laat het andere zwakker worden.
Lees eens 1 Thessalonicenzen 1 vers 2-4.
“Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze
gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de
inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere
Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten
immers, geliefde broeders, (lees ook: zusters!) van uw verkiezing door
God”.
Het is een goede zaak om al deze dingen met elkaar te delen. Zowel
positieve als negatieve. De wensen en verlangens samen reflecteren
met ontdekte en beleefde ondersteuning van God. Zo zoeken we de
leiding van de Allerhoogste in ons leven en ervaren we Zijn kracht. Dat
geeft geen zwart/wit verklaringen voor onze pijn, moeite of problemen,
maar het zorgt er voor dat je daar overheen mag gaan kijken. Gelukkig
hebben we daar een aantal kringen voor en dat functioneert uitstekend.
Je diept er onderwerpen van Gods Woord uit en je leert van elkaar,
scherpt elkaar op en gaat steeds verder zoeken naar wat God wil in je
persoonlijke leven. “Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl
u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht” (1Kor.1:7)
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In Januari hopen we ook weer te gaan starten met de Alpha cursus.
Dat is een stapje verder. Iemand meenemen op de weg naar God toe.
Geweldig om te doen en dat hoeft niet eens een buitenkerkelijke te
zijn(..) Bovendien worden de dingetjes waar je voorheen erg druk mee
was dan een stuk minder belangrijk. Je hebt wel wat anders te doen!
De evangelisatie commissie zal dit jaar trouwens verder gaan onder het
toeziend oog van Arjan. We vertrouwen er op dat we opnieuw mooie
dingen met elkaar zullen meemaken. Als gemeente, als kring, als
gezin, als persoon. Wilt u daar weer aan meewerken? Dat kan op vele
manieren. Die kan ik allemaal wel gaan opnoemen maar.. Gebed
hiervoor staat op de allereerste plaats!
Andre Visser

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecten: September
Oktober
November

€ 2.490,10 (incl. huwelijkscoll.)
€ 2.435,50
€ 1.924,60

Giften:

€ 250,00
€ 500,00
€ 100,00

12 dec.
Via Bart Vis
22 dec.

Opbrengst oud papier in de container:
Augustus : 1.920 kilo = € 96,00
September: 1.940 kg = € 97,00
November: 2.060 kg = € 103,00
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Via ophaaldienst gemeente d.m.v. vrijwilligers:
September 29.220 kg totaal waarvan de helft voor ons is.
Dus 14.610 kg = € 730,50
Oktober totaal 19.580 kg waarvan de helft voor ons is.
Dus 9.790 kg = € 489,50.
November totaal 16.380 kg waarvan de helft voor ons is.
Dus 8.190 kg = € 409,50
Hartelijk dank!

AGENDA
Zo de Heere wil en wij leven:
14 januari
28 januari 2018
14 februari
18 februari 2018
25 maart
30 mei
3 juni 2018
16-21 juli 2018
5 september
9 september 2018
21 november
25 november 2018

Bevestiging ambtsdragers
Scholendienst.
Censura Morem
Bediening Heilig Avondmaal
Openbare belijdenis
Censura Morem
Bediening Heilig Avondmaal
VBW
Censura Morem
Bediening Heilig Avondmaal
Censura Morem
Bediening Heilig Avondmaal
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Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de
website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de
mededelingen in ‘Ons Kerkblad’.

COLLECTEBONNEN
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in
“De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel. 0297 – 25
42 72 of email: strubbe.ada@gmail.com
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij u komen.
Nog makkelijker is collectebonnen via de website bestellen. U kunt de
collectebonnen dan ophalen bij Rijno onder de toren.
Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn
als u de aankoopdatum vermeldt.
Het IBAN is: NL64 FVLB 0225 3899 08 t.n.v. CvK Hervormde
Gemeente Wilnis.
Bij voorbaat dank, Anja Kranenburg.

KERKELIJKE BIJDRAGE 2018 digitaal
Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit de gemeente kunt u m.i.v.
2018 ook uw toezegging voor de kerkelijke bijdrage digitaal doen.
U ontvangt dan het jaarboekje met de verwachte jaarrekening van 2017
en de begroting voor 2018 via de mail en ook via de mail kunt u
vervolgens uw toezegging kenbaar maken. En dat scheelt heel veel
werk! Met name wanneer de gemeenteleden buiten Wilnis wonen!
Als u dat wilt, stuur dan even een mailtje naar:
Administratie@hervormdwilnis.nl.
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Ik zet u dan op de kerkelijke bijdrage maillijst en dan ziet u in januari
een en ander vanzelf in uw mailbox.
Als er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Anja Kranenburg.

NAMEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
 Predikant:
Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648AL Wilnis,
Tel. 0297 – 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl
 Bijstand in pastoraat en catechese:
Dhr. Kees Kersbergen, Akkerstraat 16, 1156 AE Marken,
Tel. 06 – 41 88 40 11, Email: cskersbergen@ziggo.nl
 Scriba:
Dhr. Hendrik Palm, p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Tel. 06 – 44 98 11 19, Email: h.palm@solcon.nl
 Diaconie en kerkauto:
Dhr. Koos Bos, Burg. Padmosweg 154, 3648 BL Wilnis, Tel. 27 42 64,
Email: kocobo@filternet.nl

 Jeugdouderling:
Dhr. Gert van Kreuningen, Herenweg 87, 3648 CB Wilnis, Tel.
06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl


Abonnementenadministratie “Ons Kerkblad”
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Mevr. Anneke van Leeuwen, Herenweg 89, 3648 CB Wilnis
Tel. 28 11 78. Email: aales@hetnet.nl
 Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:
Mevr. Anja Kranenburg, Burgemeester Padmosweg 17, 3648 BD
Wilnis, tel. 28 57 74.
E-mail: administratie@hervormdwilnis.nl
Kopij voor “Ons Kerkblad”
Mevr. Edith Stam, Waterhoen 27, 3641 TP Mijdrecht, tel. 28 74
95, E-mail: edithstam@ziggo.nl
 Beheerder begraafplaats:
Dhr. Rijno en mevr. Mariska Vos, Kerkstraat 10, 3648 AK Wilnis,
tel. 27 28 89
 Administratie begraafplaats:
Mevr. Anja Kranenburg, Burgemeester Padmosweg 17, 3648 BD
Wilnis, tel. 28 57 74. E-mail: Administratie@Hervormdwilnis.nl
 Koster:
Dhr. Rijno Vos, Kerkstraat 10, 3648 AK Wilnis, tel. 27 28 89:
Email: rijno.vos@outlook.com
 Beheer gebouw “De Roeping”:
Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, Amstelkade 18,
3652 MD Woerdense Verlaat, tel. 0172 – 40 85 86 of
06 – 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl
 Internetsite: www.hervormdwilnis.nl

IBAN
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Als Hervormde Gemeente bankieren wij bij de SKG. Dat is de Stichting
Kerkelijk Geldbeheer in Gouda. Zij richten zich specifiek op kerken. Het
grote voordeel is dat de bankkosten daar aanmerkelijk lager zijn.




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

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 ten name van CvK Hervormde
Gemeente Wilnis



Collectebonnen. Deze bankrekening is voor de betalingen van
collectebonnen.

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 tnv CvK Herv. Gemeente Wilnis
o.v.v. collectebonnen en de datum van aankoop.

Het zou fijn zijn als u gebruik maakt van deze bankrekeningnummers.
Een aantal oude bankrekeningnummers is inmiddels opgeheven
waaronder ook de rekening bij de Rabobank.
RSIN nummer:
Het RSIN nummer van de Hervormde Gemeente Wilnis is:
82 41 14 851
Anja Kranenburg.
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PASTORALE WIJKTEAMS
De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem
gerust contact met hen op als u vragen heeft.
Wijk Ouderling
Bart Vis
Burg. Padmosweg 18
tel. 06 – 53 38 44 09

1

Teamleden
Evert Hulsman (bezoekbroeder)
Tonnie Meijers (wijkdiaken)
Cora Immerzeel

De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat,
Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf,
Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen
in Vinkeveen.

2

Peter De Bruijn
Zorggras 74
tel. 27 25 03.

Corstian Leeflang (bezoekbroeder)
vacature (wijkdiaken)
Henny van Dulken
Corry van Scherpenzeel

Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom,
Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en
water.

3

Dick Stam
Veldzijdeweg 6
Tel. 25 71 51

Martien van der Schaft (bezoekbroeder)
Koos Bos (wijkdiaken)
Janny Broere, Nel Pol, Alie Palm,
Petra Rietveld, Ella Hulsman

Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein,
Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras,
Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker,
Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.

4

Aris Meijers
Burg. Padmosweg 76
tel. 28 90 28

Martin van Eyk (bezoekbroeder)
vacature (wijkdiaken)
Matty Nagel, Marjan de Leeuw
Bep Rispens

Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen,
Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan,
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Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris
Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J.
Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan,
Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.

5

Peter Rietveld
Burg. Padmosweg 94
tel. 24 15 28

Jaap Verhoek (bezoekbroeder)
Arie van Zutphen (wijkdiaken)
Leen van Kreuningen
Ida van Kreuningen

Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen
verzoek, “pastorale zorg” ontvangen en wonen in: Mijdrecht.en gemeenteleden
die via de regeling “Perforatie gemeentegrenzen” officieel overgeschreven zijn
vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.

Jeugdouderling:
Gert van Kreuningen, Herenweg 87, 3648 CB Wilnis,
Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl
Evangelisatieouderling:
Arjan Fokkens, Herenweg 180, 3648 CN Wilnis,
tel. / 06 – 287 48 788, E-mail: ecwilnis@gmail.com.

TEN SLOTTE
Opnieuw is er een “Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met
plezier gelezen hebt.
Het komt steeds vaker voor dat er erg veel kopij is voor
Solitudo. Wilt u er naar streven uw bijdrage zo beperkt
mogelijk te houden, zodat niemand teleurgesteld hoeft te
worden?
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De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD,
lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende
uitgave (8 april 2018) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg,
Email: A.Kranenburg@filternet.nl. Tel. 0297-285774

Uiterste inleverdatum kopij
volgende “Solitudo”:

donderdag 29 maart 2018
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