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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
Waar leef je voor?
1 Timotheüs 6: 11
U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag
daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en
zachtmoedigheid na.
Wat een geweldige bemoediging en opdracht ontvangen we aan het
begin van het jaar van onze Heere 2019. De apostel Paulus spreekt in dit
tekstvers Timotheüs aan als mens van God. Een mens die aan God
toebehoort. Dat wil zeggen dat Timotheüs van God is. God heeft hem in
dienst genomen. Timotheüs is afhankelijk geworden van God en de
Heere heeft het voor het zeggen in zijn leven.
De krachtige bemoediging is dat Timotheüs bij de Heere hoort. Dat geeft
richting aan zijn leven. Hij laat zich leiden door de Heere. De Heilige
Geest heeft zijn hart veroverd. Dat stelt ons voor de vraag of wij de
bemoediging ook hebben ontvangen. Leven we als een mens van God?
In de eerste weken van januari spreken we daar over met de
belijdeniscatechisanten. Wil je toeleven naar een openbare belijdenis van
het geloof? Dat stelt ons ook voor de vraag: Hebben wij belijdenis
gedaan? Staan we nog achter onze belijdenis of willen we er aan gaan
werken? Leeft u / leef jij nu echt voor God?
Het is wel de bedoeling dat we leven als kind van God. Dat geeft richting
aan ons leven. In de eerste plaats ligt daar de opdracht om niet de massa
achter na te lopen. Het is heel verleidelijk om in onze cultuur dingen te
doen waardoor jezelf aardig gevonden wordt. Maar daar gaat het niet om.
Het gaat erom dat we door God worden opgenomen. Daarom moeten we
de druk van de massa ontvluchten, maar het goede zoeken voor de
Heere en voor de naaste. Leven voor Hem en voor elkaar. Deze opdracht
brengt strijd met zich mee. Tegen de stroom in zwemmen kost extra
energie. Het is blijven inspannen. Het is een oproep om de goede strijd
van het geloof te strijden, gericht op het eeuwige leven. Daar leven we
voor.
In de tweede plaats is de opdracht van een kind van God iets heel moois.
We mogen prachtige dingen najagen. Daar leef ik ook voor om het
eeuwige leven te verkrijgen. Een mens die God toebehoort jaagt naar
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Deze manier van leven is echt de moeite waard. Gods bedoeling met ons
als mensen is dat we leven voor Hem. Nu al op deze aarde. Straks als de
goede strijd van het geloof voorbij is, in eeuwigheid bij Hem. Waar leef je
voor? Voor een tijdelijk leven zonder strijd? Of voor een leven met strijd,
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die uiteindelijk is overwonnen door de Heere Jezus? Bij de laatste keus
worden we door het geloof in de Heere Jezus bij Hem thuisgebracht. We
behoren Hem eeuwig toe!
Wilnis, MvdR vdm

UIT DE KERKENRAAD
Het achterliggende kwartaal heeft de kerkenraad drie keer vergaderd.
Het waren flink gevulde avonden, maar het werden gelukkig geen
uitputtingslagen. Het moderamen probeert de vergaderingen op de juiste
wijze voor te bereiden, zodat helder is wat besproken moet worden en
welke besluitvorming wordt gevraagd. We zijn dankbaar dat we in goed
overleg alle voorliggende zaken hebben kunnen afhandelen. Daarbij is dit
niet ten koste gegaan van een moment van bezinning aan het begin van
de vergadering. Hoe “omvangrijker” de agenda, des te belangrijker om
eerst samen op de goede toonhoogte te worden gebracht voor Gods
Aangezicht.
Gemeentezang
De besluitvorming over de gemeentezang is afgerond. Via aparte
nieuwsbrieven bent u hierover geïnformeerd. Mocht u onverhoopt een
brief hebben gemist en daar nog een exemplaar van willen ontvangen,
dan kunt u dit laten weten aan ondergetekende. Na het besluit hebben de
praktisch-organisatorische voorbereidingen hun beslag gekregen om dit
besluit in het nieuwe jaar te laten ingaan.
Vacatures in kerkenraad en classis
U was al op de hoogte van de tussentijdse vacature voor wijkouderling.
D.V. 16 januari staat de verkiezing gepland. Een verantwoordelijkheid
voor alle stemgerechtigde leden, uw betrokkenheid doet er toe !
Daarnaast was er ook een vacature in de classis. Met het oog op een
evenredige afspiegeling ging de voorkeur uit naar een kandidaat in het
ambt ouderling-kerkrentmeester. We hopen bij een andere gelegenheid
wellicht een bijdrage te kunnen leveren aan de bemensing van de
bovenplaatselijke kerkelijke organen. Deze keer lukte dat niet.
UMOJA
Eind 2017 hebben we een besluit om de relatie met de Redeemed
Gospel Church in Mathare een andere vorm te geven. Niet langer een
meerjarenafspraak via Tear als apart project met een aparte taakgroep.
De gegroeide verbondenheid met dominee Joël, zijn vrouw Magdaline en
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hun gemeente is ons dierbaar. De bestaande contacten willen we zeker
onderhouden. Maar dan niet langer in de driejaarlijkse projectvorm via
Tear, maar blijvend ingebed als vast onderdeel van onze bezigheden,
onder de zorg van de CZWD.
De Keniareis afgelopen jaar van een groep gemeenteleden, en hun
verslag daarvan bij de opening winterwerk, hebben een nieuwe impuls
gegeven aan onze betrokkenheid. Diaconie en CZWD hebben dit
opgepakt via een gezamenlijk voorstel aan de kerkenraad over hoe
verder te gaan met UMOJA. Dit voorstel is door de kerkenraad onder
dankzegging vastgesteld. Wat dit precies gaat betekenen zal langs
andere wegen verder uit de doeken worden gedaan.
Viering Heilig Avondmaal
We hebben stilgestaan bij de huidige wijze van viering van het Heilig
Avondmaal. Dit heeft niet geleid tot voorstellen/besluiten om hierin iets te
veranderen.
Verklaring omtrent gedrag (VOG-verklaring)
In tal van situaties wordt van mensen een VOG-verklaring gevraagd, ook
meer en meer bij vrijwilligersorganisaties. De positie van kerken blijft
nog steeds wat complex/afwijkend. Landelijk lopen nog gesprekken om
dit praktisch werkbaar te regelen. Veel belangrijker echter dan “het
papiertje” is de achterliggende zaak: Hoe zijn en blijven we een veilige
gemeente voor kwetsbare groepen zoals kinderen/jongeren en ouderen
in clubwerk en pastoraat? Voortdurende bewustwording is nodig. Met
elkaar aandacht hebben voor het waarborgen van veiligheid en het
voorkomen van misbruik in alle gemeentelijke activiteiten. Langs deze
weg zetten we hier een streep onder. Pastoraatoverleg en
jeugdwerkoverleg kunnen dit verder verdiepen en opfrissen, waarbij
HGJB-materiaal en praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten ons van
dienst kunnen zijn.

Prediking, pastoraat en catechese
Met de drieslag prediking, pastoraat en catechese zijn, naast de inzet van
anderen, de belangrijkste werkzaamheden van onze dominee genoemd.
De voortgang hiervan is een vast agendapunt op elke
kerkenraadsagenda. In algemene zin zorgt het winterwerk in onze
gemeente voor een flinke belasting van de predikant. Dit winterseizoen is
deze opgave extra groot door een piek in het aantal situaties van
(crisis)pastoraat en door twee groepen belijdeniscatechisanten. Dat laat
onverlet, dat we uiteraard heel blij zijn met de onze
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belijdeniscatechisanten !! Al met al is de ruimte voor het “gewone”
bezoekwerk door dominee, hoe belangrijk ook, dit winterseizoen
noodgedwongen beperkt. We vragen daarvoor uw begrip en prijzen ons
des te gelukkiger met de beschikbaarheid en inzet van broeder Kees
Kersbergen om het bezoekwerk doorgang te laten vinden.
De decembervergadering was ook weer het vaste halfjaarlijkse moment
om te spreken over de prediking. Naast een bezinnend gedeelte (deze
keer aan de hand van een bijdrage van dominee C. Hoogendoorn in het
boekje “In de kerk, bij God”, Artiosreeks) spraken we door over het
geheel van de prediking in onze gemeente in de achterliggende periode.
Daarbij krijgt ook een plek wat er, via huisbezoek of anderszins, aan
signalen wordt ontvangen over “de landing van de prediking” in de
gemeente. In dankbaarheid voor de doorgaande trouw van de Heere, dat
Hij ons iedere zondag voedt, was het bemoedigend om momenten te
mogen delen die ons in het bijzonder hebben geraakt. De Heere weet
van ons af, Hij ziet en kent ook mij !
Laten we telkens weer bidden om een verlangend hart, dat openstaat
voor wat de Heere in de prediking tot ons wil zeggen, gelovend dat de
Heilige Geest er in meekomt. Om aan te sluiten bij de woorden van
onze preses op de nieuwjaarsmorgen: Is ons hart een toebereide akker
om het Evangelie van de Heere Jezus te ontvangen en vrucht te dragen
(Matth. 13:3-23)?

Hendrik Palm, scriba kerkenraad
scriba@hervormdwilnis.nl

KERKRENTMEESTERS
Kleur printen.
Naar aanleiding van vragen die wij kregen over het printen in kleur
hebben wij besloten dit niet te faciliteren. Mochten er clubs, verenigingen
of commissies zijn die het toch nodig en nuttig achten iets in kleur te
printen of te drukken, adviseren wij dit zelf op eigen kosten te laten doen.
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Kosterswoning.
De kosterswoning is leeg, eind februari 2019 hopen Christaan & Liesbeth
en hun 2 zoons hun intrek te nemen. Voor die tijd moet er nog een en
ander gebeuren zoals het isoleren van de begane grond vloer, het
verwijderen van een wandje, het plaatsen van nieuwe douchewand en
natuurlijk schilder en behangwerk. In het voorjaar van 2019 overwegen
wij het dak van buitenaf te isoleren. Wij zijn blij met enkele
gemeenteleden die ons veel werk uit handen nemen. Dit bespaart veel
kosten.
Namens de kerkrentmeesters, Kees Treur
Even voorstellen
Even voorstellen? Is dat nodig? Misschien voor velen van u niet
(Christiaan is tenslotte in Wilnis opgegroeid), maar we zijn toch een tijdje
buiten beeld geweest voor de meesten van u. Wij zijn Christiaan,
Liesbeth, Laurens en Jarno van der Linden. Per 1 januari hebben wij de
taken van Rijno en Mariska over mogen nemen. Op dit moment wonen
we nog in Gouda waar Christiaan constructeur is bij een
ingenieursbureau en Liesbeth peuterleidster bij een christelijke
peuterspeelzaal.
De afgelopen jaren heeft Christiaan zich in de Sint Jan in Gouda al in
mogen zetten als koster voor de zondagse erediensten tezamen met 3
andere vrijwilligers. Daarnaast is hij sinds enige tijd ook koster voor
trouw- en rouwdiensten. Een leuke functie in een prachtige kerk. Liesbeth
is van dichtbij bekend met het kostersvak uit de tijd dat haar ouders in
Ridderkerk en Zuidlaren een kostersfunctie mochten vervullen. Voor ons
beiden is het vak ons dus niet vreemd en toen de mogelijkheid vorig jaar
ontstond om op deze functie te solliciteren hebben we dan ook niet heel
lang hoeven twijfelen. Hoewel het natuurlijk wel een hele verandering is.
Gouda achter ons laten met alles wat we opgebouwd hebben. Een fijn
huis, de contacten, de kinderen die opnieuw vriendjes moeten gaan
maken, noem het maar op. Op dit moment wordt er hard gewerkt in de
kosterswoning om het ons thuis te maken. Als dat zover is hopen we
rond de voorjaarsvakantie onze intrek te nemen.
De kinderen hopen dan na de voorjaarsvakantie over te stappen naar de
Koningin Julianaschool. Laurens (7) in groep 3 en Jarno (5) in groep 2.
Een spannende periode maar we hebben er alle vier veel zin in. We
kijken uit naar een mooie tijd in Wilnis en hopen u allen in of om de kerk
te mogen begroeten.
Hartelijke groet, Christiaan, Liesbeth, Laurens en Jarno
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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
Na Kerst en oude en nieuw mag ik u de bedragen doorgeven welke we
als diaconie hebben mogen ontvangen in de collecten in de kerkdiensten
en via giften op de bank in de afgelopen maanden september tm
november 2018. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de
begrote bedragen. De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per
bank ontvangen zijn.
Werkelijk
begroot
2 september
SGJ / Timon
€ 768
€ 600
9 september
Ver tot Heil des Volks
€ 630
€ 600
9 september
W&D avondmaal collecte
€ 394
€ 300
16 september Zoa Noodhulp Lombok
€ 3.103
23 september HGJB
€
646
€ 500
30 september A Rocha ( scholendienst)
€
699
€ 800
7 oktober
Shaare Zedek
€ 785
€ 700
14 oktober
Zoa Noodhulp Sulawesi
€ 6.835
28 oktober
Tear
€
611
€ 550
4 november
Open Doors
€ 1.014
€ 800
7 november
Zoa dankdagcollecte
€ 6.151
€ 5.000
11 november najaarszendingscollecte
€ 750
€ 700
25 november Johannes Hospitium
€ 999
€ 800
De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt:
september (Brood vd Buurt)
oktober (Deelgenoten Ds. Vogelaar)
november (Deelgenoten Ds. Vogelaar)

€
€
€

783
691
865

Voor de cijferaars: € 13.744 via de collecten in de diensten en € 9.640
via giften op de bank.
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In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten
totaal € 990. Hieruit zijn de volgende giften gedaan conform de begroting
van 2018:
Voedselbank Ronde Venen
€ 250
Different Tot Heil des volks
€ 250
HGJB
€ 500
Dorcas
€ 250
Daarnaast zijn de volgende bedragen ontvangen: € 443 van de
kerktelefoonluisteraars, € 1.100 voor Umoja ( € 1.000 en € 100), € 392
inzake de collecte In de rechte straat ( Hervormingsdag). Bij elkaar is dit
ruim € 28.600. Dankbaar dat we als gemeente in de afgelopen periode
de nood in de wereld niet hebben vergeten d.m.v. de dankdag en
noodhulp collecten. Beseffend dat we in vrede mogen leven, maar er is
meer: de vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is genade, genade
die ons aangeboden is met Kerst. Dank voor uw gaven.
Mocht u wat te vragen hebben op diaconaal gebied: wij zijn er voor.
De diaconie (Koos Bos).

BEGROTING DIACONIE 2019

De kerkenraad heeft in de vergadering van 12 december jl. de begroting
van de diaconie 2019 behandeld en vastgesteld. Zoals beloofd hierbij
een verkorte versie. Mocht u meer willen weten van deze cijfers….
schroom niet om ons hierop aan te spreken.
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begroting
2019
baten
baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden
bijdragen levend geld
door te zenden collecten
totaal baten
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
Saldo baten - lasten
toevoegingen aan fondsen en
voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en
voorzieningen
overige lasten en baten
totaal
Resultaat

begroting
2018

rekening
2017

€ 3.100
€
15
€ 12.190
€ 47.450
€ 62.755

€ 2.600
€
75
€ 11.660
€ 49.350
€ 63.685

€ 4.772
€
35
€ 12.327
€ 66.242
€ 83.376

€

930

€

1.330

€

1.952

€
€
€
€

1.250
150
30
3.895

€
€
€
€

1.500
160
60
3.766

€
€
€
€

1.493
145
30
4.080

€ 11.850
€ 43.300
€ 61.405

€ 12.800
€ 44.500
€ 64.116

€ 12.600
€ 62.492
€ 82.803

€

1.350

€

431-

€

573

€

2.170-

€

1.270-

€

2.821-

€
€
€
€

232.193843-

€
€
€
€

136
1.1341.565-

€
€
€
€

569
4272.6792.106-
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Specificatie collecten en giften:

collecten
NIET-OF DEELS DIACONAAL
HGJB (landelijk) (minus contributie)
GZB- voorjaarzendingscollecte
GZB-Pinksterzendingscollecte(50%)
GZB-najaarzendingscollecte
IZB-Pinksterzendingscollecte (50%)
IZB-Kerstcollecte
Jeugdraad biddag
VBW
GZB Deelgenoten ( 2x) ( Fam Vogelaar)
zondagschool (2e kerstdag)
Zendingsbussen ( 4 kwartalen) :
TOTAAL
WERELDWIJD doorzendcollecten
gemeenteproject Kenia 3 collecten
Merchy Ships
Red een Kind
Rommelmarkt collecte
Rommelmarkt
ZOA - collecteweek
Lijdende kerk Open Doors
Shaare Zedek ( Israël zondag)
Project 10 27 GZB
- collecten Werelddiaconaat feb
- collecten Werelddiaconaat okt
- project rampen
- project vluchtelingen
- medisch werk
Scholenproject:
- januari
- september
afscheid basis catechese
Noodhulp
noodhulpcollectes
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giften

500
800
700
700
700
700
1.500
1.000
1.400
700
8.900
17.600
1.600
800
800
1.000
17.000
900
800
700
800
800
1.000
1.000
1.000
800
800
400
5.000

Bestemde dankdagcollecte
giften 1e kw
Merci Ships
Jemima
giften 2e kw
Woord en Daad -groepsadoptie
Stg. HOE - project
giften 3e kw
Stg. Kimon
giften 4e kw
Stg. Dorcas
Tear
Avondmaalsinzameling Woord en Daad
(4x)
WERELDWIJD DOORZENDCOLLECTE
TOTAAL
Stg. De 2e Mijl
Philadelphia afdeling NW Utrecht
Bartimeus
Stg. de Hoop
Stg. 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
Diaconale collecten eredienst
giften 1e kw
Ned. Patiëntenvereniging (plaatselijk)
Stg.Chris
Op weg met de ander
giften 2e kw
PMT Pro Rege
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5.000
250
250
250
250
250
250
250
1.350
38.550

4.750

400
400
400
800
700
800
700
600
700
700
700
700
700
600
12.190
250
250
250
250

Vereniging Tot Heil des Volks
giften 3e kw
Leger des Heils
Stg. Voorkom
giften 4e kw
Ned. Patiëntenvereniging (plaatselijk
zaalhuur)
Voedselbank De Ronde Venen
nog nader te bepalen
storting in fonds alg christelijke doeleinden
TOTAAL REGIONAAL/LANDELIJK
diaconaal werk plaatselijk/landelijk
Regionaal OJW
Comm.vak.weken gehand.(Herv
Vrouwenvereniging)
TOTAAL DIACONAAL PLAATSELIJK /
LANDELIJK

250
250
250

21.090,00

100
250
500
350,00
2.950,00

100,00
250,00
0,00

350,00

Heeft u andere vragen of opmerkingen op diaconaal gebied laat ons dat
geruist weten. Dank voor uw inzet en uw gaven.
De diaconie: Koos Bos.

KERKARCHIEF
Schenkingsnieuws!
In de afgelopen jaren zijn alle archiefstukken van onze kerk geordend en
beschreven en daarna voor een groot deel in bewaring gegeven bij het
Streekarchief in Breukelen. U heeft hierover al eerder kunnen lezen in
Solitudo.
Sindsdien zijn wij door de kerkrentmeesters als archiefbeheerders
aangewezen. Daarom nogmaals de oproep aan u en jou om de in
uw/jouw bezit zijnde documenten van een bestuur of commissie van
onze kerkelijke gemeente, op het moment dat u/jij ze niet meer nodig
hebt, aan ons te overhandigen. Die documenten zullen wij dan schonen
en bij de betreffende vereniging/commissie archiveren, zodat voor ons
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nageslacht de historie van onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten
bewaard blijft.
Maar soms, zoals kortgeleden, worden we verrast vanuit onverwachte
hoek. Wat bleek? Uit de nalatenschap van de ons wel bekende
Wilnisser Herman van Soest, kregen we via de familie wat stukken voor
ons archief. Waaronder een prachtig fotoboek over de restauratie van de
kerk in 1989 en een fotoboek over de klok. Daarnaast heeft de
Historische Vereniging De Proosdijlanden ook veel foto’s en
archiefstukken ontvangen. Daarin vonden zij ook een schrift en een
aantekeningenboek van onze vroegere predikant, Ds. P.J. Steenbeek,
(20-3-1919 tot 14-05-1922). Hierin heeft deze dominee allerlei
wetenswaardigheden geschreven over geboorte, huwelijk, doop,
preekbeurten, ontvangen geschenken, gehouden lezingen, ontvangen
beroepen en bijzondere weersomstandigheden. De aantekeningen,
aangevuld met krantenknipsels, betreffen niet alleen de Hervormde
Gemeente van Wilnis, maar ook die van Bergambacht (daar is de
dominee in 1922 bevestigd) en aantekeningen uit de periode voordat hij
in Wilnis kwam. Toen was hij verbonden aan de Evangelische vereniging
te Morra en Lioessens.
De Historische Vereniging meende dat deze boekjes in het archief van
onze kerkelijke gemeente thuishoren en daarom hebben ze deze aan ons
overhandigd. Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Al met al twee
bijzondere boekjes waarin de situatie in Wilnis in de periode 1919-1922
weer even “tot leven komt”.
De beide boekjes worden voorlopig bewaard in de kluis van ons archief
in de Roeping en worden t.z.t gevoegd bij de archiefstukken in
Breukelen.
Liesbeth Verhoek en Adeline Stam

WINTERLEZING OVER DORDT

Mag ik een vreemde vraag stellen? “Wat heb je aan een vergadering van
400 jaar geleden”. Vreemde vraag, toch? Dan heb ik het over een
vergadering van de kerk, omdat mensen toen ruzie hadden over wat er
eigenlijk in de Bijbel staat. Over zonde, over genade, over vergeving, of
uitverkiezing.
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Vierhonderd jaar geleden?!? Ja, 1619 dus. En in 2019 heb je er nog
steeds veel aan. Want het is toen – voor jou, voor mij, en voor de kerk
van vandaag – een heel belangrijke vergadering geweest.
Nieuwsgierig geworden? De Winterlezing staat dit jaar in het teken van
die vergadering die we kennen als de Synode van Dordrecht, ook wel de
Dordtse Synode, nu dus 4 eeuwen geleden. Waar gingen die ruzies
precies over? En wat hebben we nu nog aan die vergadering?
Op DV maandag 21 januari 2019 hoopt ds. M. van de Ruitenbeek in De
Roeping meer te zeggen over:
De betekenis van Dordt na 400 jaar
We beginnen dit keer om 19.30 uur zodat ook de catechisanten kunnen
aansluiten. Vooraf is er koffie.
De mannenvereniging die deze Winterlezing organiseert, nodigt alle
belangstellenden uit Wilnis en wijde omgeving, van jong tot oud, van
harte uit. Zien we u? Zien we jou? Welkom!
Aad van Strien (avstrien @ gmail.com)

VERJAARDAGSFONDS 2018

In december zijn de verjaardagbusjes van het 2e halfjaar geleegd en
geteld en kunnen we de balans van 2018 opmaken. De opbrengst,
inclusief ontvangen giften via de enveloppen die in de collectezak zijn
gedaan, is als volgt:
€ 184,80
€ 152,95
€ 128,00
€ 99,25
€ 100,80
€ 140,00
€ 405,65
€ 61,50

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
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€ 186,30
€ 41,15
€ 106,10
€ 80,30
€ 139,25
€ 253,95
€ 119,97
€ 76,50
€ 21,01
€ 60,00
_______

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

€ 2.354,48

Totaal
Verantwoording 2018:

€ 2.354,48
- 223,46

Totaal opbrengst busjes 2018
AF: kaarten en drukkosten

€ 2.131,02

Totaal bijeengebracht

Allereerst alle jarigen hartelijk voor uw bijdrage en ook alle dames en
heer die de jarigen van onze gemeente bezoeken hartelijk dank.
De wijk van Petra Rietveld wordt overgenomen door Liesbeth Verhoek.
De opbrengst van de busjes is voor het onderhoud van De Roeping.
U weet toch dat u ook collectebonnen in het busje kunt doen?

Anja Kranenburg

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER
Opbrengst collecten: September
Oktober
November
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€ 2.353,30
€ 1.813,30
€ 1.940,70

Giften: 24 september
Via Ds. Vd Ruitenbeek

€ 500,00
€ 100,00

Opbrengst oud papier in de container:
Augustus: 2120 kg = € 106,00
Oktober: 2800 kg = € 140,00
November: 2500 kg = € 125,00
Via ophaaldienst gemeente d.m.v. vrijwilligers:
September: 14280 kg = € 714,00
Oktober: 11220 kg = € 561,00
November: 8600 kg = € 430,00

AGENDA
Zo de Heere wil en wij leven:
23 januari
27 januari
13 februari
17 februari
20 februari
20 maart
13 maart
17 april
15 mei
19 mei
22 mei
3 juli
Week 30-2019
4 september
8 september
18 september
22 september
29 september
16 oktober
6 november
13 november

Kerkenraadsvergadering
Scholendienst
Censura Morem en Bezinningsuur H.A.
Bediening Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering
Kerkenraadsvergadering
Biddag voor gewas en arbeid
Kerkenraadsvergadering
Censura Morem en Bezinningsuur H.A.
Bediening Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering
Kerkenraadsvergadering
VBW 2019
Censura Morem en Bezinningsuur H.A.
Bediening Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering
Opening winterwerk
Scholendienst
Kerkenraadsvergadering
Dankdag voor gewas en arbeid
Kerkenraadsvergadering
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4 december
8 december
11 december

Censura Morem en Bezinningsuur H.A.
Bediening Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering

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” 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 Christiaan onder de toren.
Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als
u de aankoopdatum vermeldt.
IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente
Wilnis.
Bij voorbaat dank, Anja Kranenburg.

CONTACTGEGEVENS
 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,
Tel. 06 – 41 88 40 11, Email: cskersbergen#ziggo.nl
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 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, Tel. 27 42 64, Email: kocobo#filternet.nl
 Jeugdouderling:
Dhr. Gert van Kreuningen, Tel. 06 – 11 38 70 69, Email:
Gert#veruszakelijkadvies.nl
 Abonnementenadministratie “Ons Kerkblad”
Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 28 11 78. Email: aales#hetnet.nl
 Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:
Mevr. Anja Kranenburg, tel. 28 57 74.
E-mail: administratie#hervormdwilnis.nl
 Kopij voor “Ons Kerkblad”:
Mevr. Edith Stam, tel. 28 74 95, E-mail: edithstam#ziggo.nl
 Beheerder begraafplaats:
Dhr. Christiaan van der Linden, Email:
kosterhervormdwilnis#gmail.com, tel. 06 – 16 64 06 34.
 Administratie begraafplaats:
Mevr. Anja Kranenburg, tel. 28 57 74. E-mail:
Administratie#hervormdwilnis.nl
 Koster:
Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 – 16 64 06 34, Email:
kosterhervormdwilnis#gmail.com
Beheer gebouw “De Roeping”:
Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 – 40 85 86 of
06 – 57 43 43 12. Email: Versteegh.house#hetnet.nl
 Internetsite: www.hervormdwilnis.nl

LET OP! NIEUWE IBAN
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.
Voor het betalingsverkeer maakten zijn gebruik van Van Lanschot
Bankiers, maar deze samenwerking is beëindigd. Dus moest de SKG op
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zoek naar een nieuwe partner en dat is de Rabobank geworden. Alles
blijft bij het oude. De tarieven blijven zoals ze waren.
Dat betekent wel dat alle verenigingen, clubs e.d. een nieuw IBAN
hebben gekregen.
Hieronder vindt u een overzicht:


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: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde
Gemeente Wilnis



Collectebonnen. Deze bankrekening is voor de betaling van
collectebonnen.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 tnv CvK Herv. Gemeente Wilnis
o.v.v. collectebonnen en de datum van aankoop.



Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en
Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie,
kerktelefoon en alle diaconale doelen.

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv.
Gem. Wilnis.



Boekentafel. Deze bankrekening is voor de betaling van aankopen
die u bij de Boekentafel hebt gedaan.

IBAN: NL23 RABO 0373 7117 35 ten name van Boekentafel Herv.
Gem. Wilnis.
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Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het
evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW

IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv.
Gem. Wilnis.



Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van
onze gemeente.

IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis

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

1
2

tel. 06 – 53 38 44 09

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.

Peter De Bruijn

tel. 27 25 03.

Corstian Leeflang (bezoekbroeder)
Andre den Breejen (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)
Nel Pol, Alie Palm,
Petra Rietveld, Ella Hulsman
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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
tel. 28 90 28

Martin van Eyk (bezoekbroeder)
Andre den Breejen (wijkdiaken)
Matty Nagel, Marjan de Leeuw
Bep Rispens

Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen,
Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan,
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

vacature

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,
Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl

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.
TEN SLOTTE
Al weer een “Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met plezier
gelezen hebt.
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De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD,
lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende
uitgave (7 april ) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email:
A.Kranenburg#filternet.nl. Tel. 0297-285774

Uiterste inleverdatum kopij
volgende “Solitudo”:

donderdag 28 maart 2019
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