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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
“Solitudo” wordt uitgereikt na de kerkdienst elke
eerste of tweede zondag van het kwartaal.
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MEDITATIE
Psalm 62: 2: Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.
Wanneer is het laatste moment geweest dat u echt stil bent geweest?
Gewoon een uurtje helemaal niets. Geen enkel geluid van auto’s,
telefoons of berichtjes die binnenkomen. Helemaal stil. Afwezigheid van
ieder geluid. Geen muziek. Stilte. Soms lijkt het erop dat we niet meer
tegen de stilte kunnen. Stilte moet opgevuld worden met geluid.
Stilte voor God. De Heere laat Zich kennen in de stilte en de afwezigheid
van geluid. Stil voor de Heere zijn, is een Hebreeuwse uitdrukking die
aangeeft dat we dan in Zijn aanwezigheid verblijven. Als de Heere Jezus
overvaart in een bootje naar de het land van Gardara, bestraft Hij ook de
harde wind. De wind gaat liggen en er ontstaat een grote stilte (Markus
4:39). In deze stilte laat de Heere Jezus zien dat Hij machtiger is dan de
demonen. De discipelen zijn angstig, maar in de stilte laat de Heere zien
dat Hij nabij is. Mijn ziel is stil voor de Heere, van Hem verwacht ik mijn
redding.
Laten wij in de stilte de Heere zoeken. We mogen Hem in de stilte
ontmoeten. De aanwezigheid van de Heere is merkbaar in de stilte. Laten
we dan die stilte zoeken en ons voorbereiden op die heerlijke ontmoeting
met de Heere. Dan realiseren we ons dat de Heere zo overweldigend tot
ons komt.
Als we moeilijk in de stilte kunnen verblijven, wat zegt dat ons? Misschien
vluchten we weg in het lawaai van elke dag. De drukte om ons heen om
God weg te houden in ons leven.
David zegt het: Zeker mijn ziel is stil voor God. In de stilte spreekt de
Heere tot David. God komt in de stilte nabij. Laten we op deze manier de
stilte zoeken in de vakantieperiode. De drukte, het lawaai van alles wat
ons bij God vandaan houdt, achter ons laten. De Heere in de stilte te
ontmoeten en toegerust worden om straks onze taak op ons te nemen.
De Heere heeft David niet verlaten. Sterker nog. Hij creëert opnieuw stilte
om Zijn redding te geven.
Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van
morgen
God omgeeft je steeds. Hij is er bij in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Op Toonhoogte: lied 234.
Ds. M. van de Ruitenbeek.
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UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad is het afgelopen kwartaal drie maal bijeen geweest, iedere
keer voorafgegaan door een voorbereidende vergadering van het
moderamen.
Een vast terugkerend agendapunt was deze maanden de bezinning op
de gemeentezang in de eredienst. We hebben dat al eerder gemeld. We
maken gestaag voortgang in ons broederlijk beraad en groeien toe naar
een besluit. We voeren dit gesprek kerkenraad breed met het oog op de
gehele gemeente. Centraal staat het verlangen om samen te (blijven)
zingen tot Gods eer. We hopen en verwachten spoedig na de
zomervakantie met nader uitsluitsel naar u toe te komen.
Een ander onderwerp waarop we ons hebben beraden is de jaarlijkse
herdenking van overleden gemeenteleden. Dit stond als
beleidsvoornemen genoteerd in ons nieuwe beleidsplan. Een aanleiding
om dit te doen was het gegeven, dat een aparte nabestaandendienst op
de laatste zondag van het kerkelijk jaar meer en meer ingang lijkt te
vinden “in den lande”. Naast andere overwegingen biedt die zondag meer
ruimte voor ontmoeting na de dienst. Dat laat onverlet dat de situatie per
gemeente kan verschillen en dat de herdenking op Oudejaarsavond niet
voor niets oude papieren heeft en ook waardevol is. Zonder volledig te
zijn worden hieronder kort enkele overwegingen aangestipt:
 Oudejaarsavond is van oudsher een natuurlijk moment voor
herdenking van overleden dierbaren; velen dragen dat bij zich op
deze avond.
 De huidige invulling wordt (ook) als waardig en waardevol ervaren.
 Het geeft een gepaste ernst aan Oudejaarsavond, denk ook aan de
strekking van psalm 90, bij uitstek bekend als een Oudejaarspsalm.
 De laatste zondag van het kerkelijk jaar volgt de kerkelijke agenda.
Van de gemeenten van "ons Kerkblad" doet Vinkeveen dit sinds
enkele jaren. De andere gemeenten (nog) niet.
 De laatste zondag kerkelijk jaar biedt meer gelegenheid tot
ontmoeting en nazorg aanvullend/aansluitend op de dienst.
 Voor mensen van ver is Oudejaarsavond minder geschikt dan de
laatste zondag kerkelijk jaar om herdenking bij te wonen.
Er valt veel meer over te zeggen en te schrijven, maar dat voert hier te
ver. Duidelijk is wel, dat voor (en tegen) beide momenten wat valt te
zeggen. Het is niet zo, dat het ene goed is en het andere niet. Dat bleek
ook tijdens de bespreking in de kerkenraad, waarbij de afweging om wel
of niet te veranderen verschillend lag. Er was al met al geen breed
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gedragen uitgesproken verlangen om af stappen van de bestaande
praktijk. Daarmee is er op dit moment in onze situatie onvoldoende reden
om iets te veranderen.
Een derde “groter” onderwerp, was de veranderende regelgeving rond
het omgaan met persoonsgegevens (privacy). Dit komt aan bod in een
apart artikel in dit nummer.
Tot zover de meer praktische/zakelijke verslaglegging. Daarnaast is er
ook elke vergadering aandacht voor de vreugde en zorgen in de
gemeente. Namen worden genoemd en opgedragen in het gebed. De
achterliggende weken sinds de vorige Solitudo is er zes keer een
overlijden afgekondigd bij de aanvang van de dienst. Op eerste
Pinksterdag het overlijden van een broeder én een zuster uit ons midden.
Dat bepaalt ons bij de broosheid van ons bestaan en bij de diepe ernst
van de dood als loon op de zonde (Romeinen 6:23). Maar…. zo vervolgt
deze tekst “… de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus
Christus, onze Heere”. We zijn we niet zonder hoop, niet zonder troost,
niet zonder uitzicht. Naast rouw en verdriet ook dankbaarheid en vrede.
Want de HEERE is erbij. Weten we onszelf, weten we elkaar geborgen
bij Hem? In leven en sterven het eigendom te zijn van onze Heere Jezus
Christus. In de christelijke gemeente belijden we dat het de Heilige Geest
is die leven maakt. En éénmaal door die Geest levend gemaakt is de
dood geen punt meer, maar een komma. Een doorgang naar het
Vaderhuis.
“Hij zal hun ’t goede niet in nood, onthouden, zelfs niet in de dood, die in
oprechtheid voor Hem leven”. (Psalm 84:6, berijmd).
Hendrik Palm, scriba kerkenraad

ZORGVULDIG OMGAAN MET PERSOONSGEGEVENS
Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de
Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook
kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Kranten, radio, TV, mailbox,
alles stond er vol van, dit kan niemand gemist hebben….
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De Hervormde gemeente van Wilnis wil zorgvuldig omgaan met
persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Dat is
niet nieuw, dat was reeds het geval. Feit is wel dat maatschappelijke
opvattingen en technische mogelijkheden zich ontwikkelen en hebben
geleid tot uitgebreide regelgeving.
Privacyverklaring Hervormde gemeente te Wilnis
De nieuwe regelgeving vraagt een nieuwe doordenking en nadere
vastlegging, c.q. verantwoording van ons beleid. Daartoe heeft de
kerkenraad een privacyverklaring vastgesteld. Deze staat op de website
en is ook verkrijgbaar via de scriba. Hij is de eerste contactpersoon op dit
gebied.
In samenhang hiermee vragen we van iedereen in de gemeente die
persoonsgegevens van anderen gebruikt om zich extra bewust te zijn van
de vereiste zorgvuldigheid. Dat geldt des te meer als deze gegevens
breder toegankelijk zijn dan alleen binnen de eigen gemeente, met name
als deze algemeen toegankelijk zijn op internet. Het is wellicht goed om
er voor uzelf van uit te gaan dat het plaatsen van persoonsgegevens van
anderen op (niet-afgeschermd) internet als regel expliciete toestemming
vraagt van betrokkene.
Zoals ook staat vermeld in de privacyverklaring draagt de kerkenraad
zorg voor een periodieke evaluatie van het privacybeleid. Waar nodig, c.q
wenselijk zal het privacybeleid en/of de privacyverklaring worden
aangepast. Opbouwende reacties willen we hier graag in betrekken en
zijn dus zeker welkom !
Het eigene van een kerkelijke gemeente
Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent niet, dat er niets
kan en niets mag. Zorgvuldig gebruik is bijvoorbeeld wat past binnen
gerechtvaardigde activiteiten om te kunnen functioneren als
geloofsgemeenschap. Het behoort tot de identiteit van onze gemeente
(wezenskenmerk) dat sprake is van een gemeenschap die openstaat
naar de samenleving en die betrokken is op elkaar. Een gemeenschap
waarin leden naar elkaar omzien en worden opgedragen in het gebed tot
God.
Het is wel van belang, dat er bewust over is nagedacht en dat kan
worden uitgelegd waarom we doen wat we doen.
Wordt vervolgd
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Met een nieuwe privacyverklaring zijn we er niet. De nieuwe regels
vragen bijvoorbeeld dat meer zaken schriftelijk worden vastgelegd (o.a.
een verwerkingenregister, toestemmingen). En tal van zaken die zich in
de gemeente afspelen moeten we tegen het licht houden van de nieuwe
privacyregels. Een concreet voorbeeld is de opstelling van de jaarlijkse
activiteitengids: Welke informatie is echt nodig om te vermelden? Daar
moet nu even met een frisse blik naar gekeken worden.
We gaan hier stapsgewijs mee aan de slag. En waar zaken nog
onduidelijk zijn kijken we eerst de kat uit de boom.
Hendrik Palm, scriba kerkenraad

PSYCHO PASTORALE HULP
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.

DE DIACONIE

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 25 april 2018 de
jaarrekening van de diaconie 2017 definitief vastgesteld. Als diaconie zijn
wij dankbaar voor uw inzet en uw gaven voor onze naaste.
Hieronder treft u, zoals beloofd, een verkorte versie van de jaarrekening
2017.
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Begroting
2017

Rekening
2017

Rekening
2016

baten
€
€

2.300
250

€
€

4.772
35

€
€

4.154
133

€
€
€
€

11.925
48.900
63.375

€
€
€
€

12.327
66.242
83.376

€
€
€
€

11.362
63.339
78.988

€
€
€
€

1.180
-

€
€
€
€

1.952
11

€
€
€
€

2.732
-

€
€
€
€
€

1.575
115
60
4.114

€
€
€
€
€

1.493
145
30
4.080

€
€
€
€
€

1.493
101
84
3.600

€
€
€

12.700
44.750
64.494

€
€
€

12.600
62.492
82.803

€
€
€

13.576
59.113
80.699

€

1.119-

€

573

€

1.711-

€

1.120-

€

2.821-

€

1.421-

totaal

€
€
€
€
€

210
910-

€
€
€
€
€

569
4272.679-

€
€
€
€
€

853
568-

Resultaat

€

2.029-

€

2.106-

€

2.279-

baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden
opbrengsten uit stichtingen/kassen en
fondsen
bijdragen levend geld
door te zenden collecten
totaal baten
lasten
lasten overige eigendommen en
inventarissen
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
verplichtingen/bijdragen andere
organen
salarissen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk
regionaal/provinciaal/landelijk
diaconaal werk wereldwijd
totaal lasten
Saldo baten - lasten
toevoegingen aan fondsen en
voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en
voorzieningen
streekgemeenten
aandeel in lasten federatie
overige lasten en baten
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Balans per 31 december

vorig
boekjaar
2016

2017

Activa
onroerende zaken
installaties en inventarissen
financiële vaste activa
beleggingen
Voorraden
debiteuren
kortlopende vorderingen en
overlopende activa
geldmiddelen
totaal

€
€
€
€
€
€

3.403
5.000
43

€
€
€
€
€
€

3.403
-

€
€
€

6.830
36.223
51.499

€
€
€

4.289
47.742
55.434

€
€
€
€
€

17.790
19.157
2.500
-

€
€
€
€
€

19.897
17.405
2.000
-

€
€

12.052
51.499

€
€

16.132
55.434

Passiva
reserves
fondsen
voorzieningen
hypotheken en leningen
crediteuren
kortlopende schulden en overlopende
passiva
totaal
Diaconie Wilnis

Werkelijk
2017
werkelijk
collecte

NIET-OF DEELS DIACONAAL
HGJB (landelijk) (mines contributie)
GZB- voorjaarzendingscollecte
GZB-Pinksterzendingscollecte(50%)
GZB-Zomerzendingscollecte
GZB- najaar zendingscollecte
Fietspuzzeltocht ( sleutelbloem)
IZB-Pinksterzendingscollecte (50%)
IZB-Kerstcollecte
Jeugdraad biddag
VBW
EC collecte kerstzangdienst
Zondagschool
Brood voor de Buurt ( € 1.459 voor 2018)

774,30
1.012,23
847,42
0,00
938,60
578,05
847,43
781,22
1.706,45
1.045,75
502,22
673,80
3.959,37

TOTAAL NIET-OF DEELS DIACONAAL

13.666,84
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Begroting
2017
TOTAAL
gift
400
700
600
700
600
600
1500
1000
700

0,00

6.800,00

Zendingsbussen :
1ekw Evangelisatie Commissie
2ekw CZWD ( Cora en Antonie Treuren)
3ekw Ev. Cie ( Brood voor de Buurt)
4ekw CZWD ( Mercy Ships)

2.072,01
2.360,85
1.931,00
3.072,92

TOTAAL `zendingsbussen

9.436,78

WERELWIJD doorzendcollecten
Diaconale acties diaconale aard ( oa Umoja)
gemeenteproject Kenia 6 collecten
Luisterend Dienen :
- collecte Werelddiaconaat feb
- collecte Werelddiaconaat okt
Scholenproject:
- februari
- september
Rommelmarktdoel Collecte
Rommelmarkt
Noodhulp
noodhulpcollecte
- noodhulp wederopbouw Nigeria
'- noodhulp ( Hoorn van Afrika)
Dankdag collecte W&D wederopbouw Zuid Azië
Voedselbank ( 2e paasdag basis catechese)
ZOA - collecteweek
Lijdende kerk Open Doors
Red een Kind
Shaare Zedek
Mercy Ships
Project 10 27 :
- project rampen
- project vluchtelingen
- medisch werk
Mercy Ships
Woord en Daad - groepsadoptie
St. HOE - project
St. Dorcas
St. Kimon
nog nader te bepalen gift
Totaal WERELWIJD doorzendcollecten
Avondmaalsinzameling Woord en Daad
- 1e kwartaal
- 2e kwartaal
- 3e kwartaal
- 4e kwartaal
Totaal avondmaals inzameling

0,00

8.650,00

9.378,43
4.237,80

5000
3000

670,40
681,98

900
800

773,75
1.090,38
753,38
16.766,15

900
750
1000
15000
5000

2.288,90
7.365,20
7.939,44
395,85
1.058,98
0,00
757,00
949,05
813,86

3000
450
800
800
600
700

1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
250,00
250,00
500,00
250,00
55.920,55

379,05
515,55
496,00
430,70
1.821,30
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2100
2250
2000
2300

4.750,00

1000
1000
1000
250
250
250
250
250
500
43.450,00

0,00

300
350
300
350
1.300,00

Diaconie Wilnis

Werkelijk
2017

Begroting
2017
TOTAAL

REGIONAAL/LANDELIJK
Leger des Heils
Philadelphia afdeling NW Utrecht
Bartimeus
St.de Hoop
St. de Schuilplaats
De Herberg
Siriz / Schreeuw om Leven
St. Gereformeerde Jeugdzorg / Timon
Johannus Hospitium
Gevangenenzorg Nederland
St. Ontmoeting
St. Gave
Voedselbank de Ronde Venen
Brood voor de Buurt ( den Haag)
Ned. Patiënten vereniging (plaatselijk)
St. Chris
Op Weg met de ander
Ned. Patiënten vereniging (landelijk)
PMT Pro Rege
Vereniging tot heil des volks
St. Ontmoeting
Voedselbank De Ronde Venen
St. Voorkom
Different Heil des volks
HGJB landelijk
nog nader te bepalen
Stg Roki
Scharlaken koord
Sleutelbloem
storting in fonds alg christelijke doeleinden
TOTAAL REGIONAAL/LANDELIJK

567,80
294,05
294,05
779,93
697,42
744,65
774,38
676,37
772,35
802,17
734,15
710,55
651,91
0,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
300,00
250,00
250,00
300,00
500,00
300,00
300,00
300,00
350,00
4.100,00

350
12.700

0,00

11.925
0
11.925

0,00
250,00
250,00

0,00

100
250
350

101.921,98

8.850,00

85.175,00

8.499,78

Diaconale collecten eredienst
giften

11.726,73
600,00
12.326,73

diaconaal werk plaatselijk/landelijk
Regionaal OJW
Commissie. vakantieweken gehandicapten

TOTAAL
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700
400
400
900
700
700
500
600
800
700
700
600
600
600
250
250
250
100
250
250
300
250
250
300
500
500

Dankbaar heb ik deze cijfers weer op en rijtje gezet waarbij mij het gevoel
bekruipt dat we in grote rijkdom leven en daarbij past onze
afhankelijkheid van onze Gever. Laten we blijven bidden voor de juiste
bestemming van deze gaven.
Mocht u vragen hebben over de zaken die de diaconie aan gaan of over
bovenstaande cijfertjes, schroom niet om één van ons aan te spreken.
We zijn er voor elkaar. Namens de diaconie: Koos Bos
Verantwoording collecten en giften
Hieronder volgt de verantwoording van de collecten en giften van
afgelopen maanden. Dit betreft de maanden maart / april / mei 2018.
Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De
werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn.

4 maart
14 maart
18 maart
30 maart
2 april
8 april
22 april
6 mei
13 mei
20 + 21 mei
27 mei

Tear
Jeugdwerk
Vjrs. Zendingscollecte.GZB
Leger des Heils
Colombiaanse kinderen*)
Zoa
De Herberg
Rommelmarkt
Red een Kind
Pinksterzendingscoll GZB/IZB
Voedselbank

Werkelijk
€ 747
€ 1.739
€ 1.044
€ 699
€ 232
€ 960
€ 660
€ 1.173
€ 898
€ 975
€ 750

Begroot
€ 550
€ 1.400
€ 800
€ 600
€ 900
€ 800
€ 1.000
€ 700
€ 1.400
€ 600

*) collecte tijdens de kerkdienst waarin afscheid is genomen van de
jongeren welke de basis catechese volgden. Het collecte doel is
aangedragen in overleg met hen nl. een bijdrage aan een educatief uitje
voor de kinderen in Colombia waarmee wij als gemeente verbonden zijn
via Cora en Antonie Treuren ( GZB). Voor dit doel is verder bijeen
gebracht door acties en giften op de bank € 3.128 waarbij het totaal komt
op het mooie bedrag van € 3.451.
De opbrengst van de zendingsbussen waren als volgt:
Maart ( evangelisatie commissie)
€ 839
April ( deelgenoten Cora en Antonie Treuren) € 809
Mei ( deelgenoten Cora en Antonie Treuren) € 695
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In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten
totaal € 2.986. Hieruit zijn de volgende giften gedaan conform de
begroting van 2018:
Mercy Ships
€ 250
Stg. Chris
€ 250
Op weg met de ander
€ 250
Ned. Patiënten vereniging
€ 250
Verder zijn in deze maanden de volgende gelden binnen gekomen: door
de diverse acties ( oa sponsorloop jongeren) voor het project “open je
ogen” van de HGJB voor de christenen in Egypte is € 3.812 binnen
gekomen. Tevens is er € 674 via de bank en busjes ontvangen van de
kerktelefoonluisteraars. Daarnaast is er geld ingezameld voor spullen
welke de Keniagangers mee nemen. Hiervoor is € 944 binnen gekomen.
Voor al deze gaven hartelijk dank; sterker nog, niet alleen voor uw gaven
maar ook voor uw inzet op wat voor manier dan ook: dank ! Met deze
mogen we ervaren dat we één zijn in het lichaam van Christus. Laten we
elkaar als gemeente blijven bemoedigen om zo de liefde van Christus uit
te delen aan anderen om ons heen op wat voor manier dan ook. De
Diaconie( Koos Bos).

VERSLAG KENIAREIS
Kort verslag van de Kenia reis van vrijdag 8 juni 2018 tot en met
maandag 18 juni 2018.
Op vrijdag 8 juni 2018 zijn we vertrokken met 6 personen uit Wilnis en
Peter Trommel van Tear. We kwamen vrij laat aan in Nairobi waardoor
we op vrijdag niets meer hebben kunnen doen. We hebben deze dagen
wel een busje tot onze beschikking met een Keniaanse chauffeur, Moses
genaamd.
Op zaterdag hebben we Pastor Joel en Magdaline ontmoet in het
guesthouse. Dit was een hartelijk weerzien waarbij we meteen al weer op
dezelfde golflengte zaten qua geloof in dezelfde God. Hierbij hebben we
de spullen die we hebben meegenomen uit Wilnis direct overhandigd
( o.a. schoolpullen en voedbalkleding).
Op zondagmorgen hebben we de zondagsschool bezocht waarbij we de
kinderen een tasje hebben gegeven met de woorden daarop “Jezus
houdt van jou” in het Nederlands, Engels en Swahili. Hierna volgde de
kerkdienst van 3,5 uur. Hiervan is een deel zang en aanbidding waarbij
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het volume niet te vergelijken is met ons uitbundige orgelspel. In deze
dienst zijn we verwelkomd en Siem en Mariska hebben ook woorden van
verbondenheid gesproken.
Op maandag hebben we, zeg maar, de “kerkenraad” gesproken over de
verschillende projecten die er lopen in Mathare. Met name Siem heeft
hier wel met zijn kennis op doorgevraagd. Joseph noemde hem zelfs de
professor. Het is wel erg bemoedigend om te horen en te zien wat voor
zaken opgepakt zijn en ook doorgaan al is het niet volgens onze
westerse plannen. Om een aantal zaken te noemen:
- Wilma draait maar ondervindt veel last van de onzekerheid van
elektriciteitslevering.
- Kleding project: na de aankoop van een verkeerde machine is de
productie opgestart met goede resultaten op het gebied van
kwaliteit. Op lange termijn wordt verwacht dat de productie kan
toenemen door een betere kwaliteit te leveren als de concurrent
tegen een lagere prijs, naast het overnemen van bestaande
leveringscontracten van scholen met andere leveranciers.
- De waterpomp: deze loopt goed. Er wordt water verkocht voor 2
shilling per liter. Terwijl bij de openbare verkooppunten 5 shilling
betaald moet worden. Op termijn willen ze naar een prijs van 3
shilling per liter. Ook hier speelt de levering van elektriciteit een
grote rol.
- De kwaliteit van het water uit de waterpomp ( 220 meter diep) is
dusdanig, dat het verkocht mag worden als drinkwater ( gebotteld en
al). Hiervoor is vanuit de overheid al een certificaat afgegeven. Het
verdere bottelen en verkopen van deze vorm van drinkwater is in
een vergevorderd stadium. De bottelmachine kost een € 20.000 en
de sponsoring hiervan is bijna rond.
- Er is door een Engelsman een school gesponsord en inmiddels
gebouwd op het terrein van de RGC. Op deze school met 8
leslokalen wordt les gegeven aan kinderen van ongeveer 4 jaar tot
en met 12 jaar. Deze school “levert” kwalitatief beter onderwijs dan
de scholen van de overheid ( hiervan zijn de klassen veel te groot en
de leerkrachten van “mindere kwaliteit”). In de nabije toekomst wordt
deze school aangemeld bij de overheid waarbij er meer faciliteiten
mogelijk zijn.
- Bij de spaar- en leengroepen is het zo, dat als er één gezinslid
hieraan deelneemt en daardoor iets kan opbouwen, je dan een heel
gezin helpt. Er draaien momenteel 120 spaar- en leengroepen van
gemiddeld 5 man/vrouw.
- Het is ook mooi om te zien dat vrijwel alle mensen die 5 jaar geleden
een rol speelden nu nog steeds werkzaam zijn in Mathare.
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Op maandagmiddag zijn we de “wijk” ingegaan waarbij we een 2 tal
huisjes hebben bezocht waar in een klein hutje soms 5 of 6 mensen
wonen ( bv een moeder met een dochter en de 3 kinderen van haar zus
omdat deze niet meer leeft). Dit is wel het meest schrille contrast met
onze westerse wereld.
De volgende dag hebben we een bezoek gebracht aan het kantoor van
Magdaline van waaruit zij werkt voor het gehele hulpprogramma voor de
3 krottenwijken. Hier zijn we bijgepraat over de CCMP methode die hier
veelvuldig wordt toegepast. Kortweg komt dit neer op: al ben je nog zo
arm, wat heb je wel waarmee je een ander kan helpen en wat heeft een
ander waarmee hij/zij weer een ander kan helpen. In de middag hebben
we een bezoek gebracht aan Joel en Magdaline thuis waarbij er natuurlijk
gegeten moest worden.
Op woensdag hebben we de voorgaande 2 dagen besproken /
geëvalueerd met de “kerkenraad” waarbij we ook nog een aantal vragen
over het avondmaal en de opvolging van Magdaline hebben besproken.
In de middag zijn we vertrokken naar Naivasha voor een dagje natuur op
donderdag. Het verkeer in Nairobi is niet te vergelijken met dat in
Nederland. Het is veel drukker en ongecontroleerder ( drukker dan 5 jaar
geleden).
Op donderdag hebben we een boottocht gemaakt over Lake Naivasha.
Hierbij zijn we wel weer bepaald bij de grote verscheidenheid in de
schepping. Er zijn namelijk veel ( water) vogels gespot maar ook giraffen
en zebra’s. Het water in het meer stond trouwens wel veel hoger dan
normaal door de overvloedige regelval van de afgelopen periode.
Op vrijdag zijn we vroeg opgestaan om een bezoek te brengen aan
Nairobi nationaal park. Hier hebben we met het busje door dit park
gereden ( 117 vierkante kilometer groot) naast de stad Nairobi. In dit
“park” leven verschillende wilde dieren, die we ook gezien hebben. Met
de hulp van onze chauffeur zijn we kris kras door het veld gereden met
slechte wegen / zandpaden.
Op zaterdagmorgen zijn we naar de traditionele Masai markt gegaan
voor onze inkopen ( souvenirs). Een hele sport om de inkopen te doen
die je wilt waarbij je niet te veel geeft ( veel afdingen).
In de middag was er een sport- en spelmiddag georganiseerd. Hierbij
wordt zo veel mogelijk de jeugd betrokken om deze een zinnige
tijdsbesteding te geven. Afsluitend werd er een potje gevoetbald wat
eindigde in penalty’s om een winnaar aan te kunnen wijzen. Maar ….
zoals werd gezegd…het gaat niet om het winnen maar om het spel.
Zondagmorgen hebben we de bijbelstudie bezocht waarna de kerkdienst
volgde. Hierin zijn afscheidswoorden gesproken en hebben we als groep
zelf 2 liederen gezongen. Na de dienst (3,5 uur later) hebben we met de
“kerkenraad” gezamenlijk gegeten waarbij we afscheid genomen hebben
en diverse geschenken zijn uitgedeeld.
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Op zondagavond zijn we erg vroeg naar bed gegaan omdat we maandag
om 04.45 op het vliegveld moesten zijn. Moses ( de chauffeur) was
gelukkig ook nu weer op tijd.
Iedere avond hebben we zelf een Bijbelstudie / avondsluiting gehouden
waarbij we ook de zaken van de afgelopen dag besproken hebben en
ieder zijn opvallende zaken kon delen zoals:
- Prachtig om te zien dat het werk doorgaat ondanks de wat lastige
omstandigheden.
- Er zijn ondanks de slechte omstandigheden veel mensen die
hoop en verwachting uitstralen.
- Het geloof speelt een belangrijke rol in veel levens. Het is veel
meer verweven in het gewone leven van alle dag dan bij ons.
- Bewonderingswaardig is het, hoe talentvolle mensen zich
onbetaald willen geven voor hun naaste die het veel minder
hebben.
- De hartelijkheid van deze mensen is hartverwarmend.
- De verwondering over de grootheid van God in zijn schepping
maar ook dat Hij werkt onder andere mensen in andere landen
en onder hele andere omstandigheden.
- Het gemak waarmee wij onze rijkdom “gebruiken”.
Maandag 18 juni zijn we veilig teruggekeerd van de reis met veel
indrukken en stof om over na te denken. Wat begon in 2011 heeft een
vervolg gekregen in 2018.
Een uitgebreider verslag en het informeren van de gemeente volgt later.
De Keniagangers,
Jolanda Bos, Mariska van Eijk, Siem Kranenburg, Annet Meijers en
Corien en Koos Bos.

KANSEN VOOR ONZE DIACONALE ROEPING
Afgelopen voorjaar werd door elf organisaties in onze gemeente het
lokaal manifest “Waardig Ouder Worden” ondertekend. Dit manifest
omvat een aantal aandachtpunten en één daarvan is het tegengaan van
eenzaamheid onder ouderen. Dat risico wordt steeds groter, nu mensen
langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen.
Vervolgens is de vraag “en hoe geven we daar nu inhoud aan?”. Deze
vraag kwam een aantal weken geleden heel concreet ook op mij af vanuit
de PKN in Mijdrecht. Tijdens een diaconale jaarvergadering heb ik daar
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toen iets over dit manifest mogen uitleggen en ook aangegeven dat we
de invulling niet direct in grote dingen moeten zoeken, maar dat wij als
kerkmensen ook onze diaconale roeping in onze eigen straat of wijk
kunnen invullen.
Ik moest daaraan denken, toen begin deze maand in de lokale media het
bericht verscheen ‘Code rood voor Buurtkamers”. Al een aantal jaren
hebben we in meerdere kernen een buurtkamer waar ouderen een aantal
dagdelen worden opgevangen. Voor alle duidelijkheid, de buurtkamer is
geen kerkelijk initiatief. Nu doet zich het probleem voor, dat het aantal
vrijwilligers te laag is om op termijn deze mooie voorziening in stand te
houden.
Voor deze gezellige Buurtkamers in Wilnis en in Mijdrecht is Tympaan-De
Baat met spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team te
versterken. Zowel op dinsdag als op donderdag kan veel hulp gebruikt
worden.
Ligt daar nu niet een mooie diaconale taak voor de kerk. Niet voor de
diakenen zelf, maar juist voor individuele gemeenteleden. Want we
kunnen allemaal als een Stefanus, een Filippus of een Timon of een
Lydia of Dorkas iets betekenen voor onze naasten. In de afgelopen jaren
is onder andere Janny van Eijk vrijwilliger geweest in de Buurtkamer, dus
als u eerst eens wilt horen wat het inhoud, neem dan even contact met
haar op.
Wie zich hierdoor aangesproken voelt en deze uitdaging aan wil gaan,
kan contact opnemen met mevrouw Pim Jongsma van Tympaan-De
Baat. Zij is coördinator sociaal-cultureel werk en werkt op dinsdag en
donderdag. Zij is dan telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0297)
230 280 of op telefoonnummer 06 48 24 76 50 of per e-mail via
p.jongsma@stdb.nl.
Van harte aanbevolen
Wim Stam.

ROMMELMARKT
Op 5 mei werd de 44ste rommelmarkt gehouden. Het was een zonnige en
gezellige dag. We waren al vroeg in de weer: op vrijdag 4 mei om 7:00
begonnen we met het opbouwen van de rommelmarkt. Dit verliep
allemaal soepel, dankzij veel hulp van de jeugd en volwassenen uit de
gemeente. De volgende ochtend vroeg, om 6:00, werd alle rommel
uitgepakt en werden de kramen klaar gemaakt voor verkoop.
17

Langzamerhand verzamelden de mensen zich al voor de hekken, in
afwachting op het startsein dat om 9:30 eindelijk klonk. Lianne en Marit
van Kreuningen hadden de eer om dit jaar het lintje door te knippen. Na
het startsein vlogen de eerste mensen het plein over en de hele dag door
is het gezellig druk geweest.
Om 12:00 was de verloting en het opbod, wat ook dit jaar veel geld heeft
opgebracht. We zijn dankbaar met alle gesponsorde spullen. Er konden
mooie prijzen gewonnen worden waaronder een cadeaubon van de
Vlaaierie en kussens van de Decorette. Alle koopjes werden op de kop
getikt, terwijl binnen achter de schermen liters wafelbeslag werden
gemixt, broodjes en soep werden klaargemaakt en de financiën werden
bijgehouden.
Om 15:00 was de rommelmarkt voorbij, de dag was voorbij gevlogen.
Samen hebben we de rommelmarkt op tijd afgebroken en een paar uur
later leek het alsof deze nooit had plaats gevonden. In de avond kwam
de jeugd bij elkaar voor de bekendmaking van het bedrag: maar liefst
€17,675.77! We mogen de kinderen in Colombia en dominee Germán
hier heel blij maken. We zijn dankbaar voor alle hulp die wij ook dit jaar
hebben gekregen vanuit de gemeente. Tot volgend jaar!
De Rommelmarkt Commissie, Rebecca de Haan.

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER
Opbrengst collecten: maart € 2.352,10
April € 2.830,60
Mei
€ 2.722,00 (incl. 1 huwelijkscollecte)
Giften: 3 april: € 100,00 voor de collecten
Via Kees Kersbergen; € 20,00
Via Kees Kersbergen; € 100,00
Opbrengst oud papier in de container:
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December: 1.180 kg oud papier a € 0,50 = € 71,39
Februari: 2.740 kg oud papier a € 0,50 = € 137,00
Maart: 2.340 kg oud papier a € 0,50 = € 117,00
April: 1.860 kg oud papier a € 0,50 = € 93,00
Via ophaaldienst gemeente d.m.v. vrijwilligers:
Januari: 11.160 kg oud papier a € 0,50 = € 558,00
Februari: 7.560 kg oud papier a € 0,50 = € 378,00
Maart: 7.980 kg oud papier a € 0,50 = € 399,00.
April: 12.840 kg oud papier a € 0,50 = € 624,00
Compensatie Gem. DRV 4e kwartaal 2016 € 1.373,00.

AGENDA
Zo de Heere wil en wij leven:
16-20 juli 2018
5 september
9 september 2018
23 september 2018
30 september 2018
4 december 2018
9 december 2018

VBW
Censura Morem
Bediening Heilig Avondmaal
Opening winterwerk
Scholendienst
Censura Morem
Bediening Heilig Avondmaal

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de
website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen
in ‘Ons Kerkblad’.
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COLLECTEBONNEN
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in
“De Roeping” op vrijdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur, 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.

KENNISMAKEN
Organist
Wie is dat toch achter het orgel?? Een oude bekende? Hubert??
Nee, ik ben Andre Mateman, kom uit Ede en ben de vriend van Margreet
van der Vliet.
Ik ben organist in de CGK Ede en Oosterbeek en ben nu ook ingedeeld
bij u in de gemeente.
In het dagelijks leven werk ik op een boomkwekerij in Ederveen.
Tot ziens, tijdens één van de diensten.
Groet, Andre Mateman

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.

UITSCHRIJVEN SOLITUDO
Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een
Email sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen
naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74.
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TEN SLOTTE
Al weer een “Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met plezier
gelezen hebt.
De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD,
lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende
uitgave (7 oktober) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg,
Email: A.Kranenburg@filternet.nl. Tel. 0297-285774

Uiterste inleverdatum kopij
volgende “Solitudo”:

donderdag 27 september 2018
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