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DE KERK ZAL HAAR SCHULD MOETEN
BELIJDEN JEGENS DE JODEN
Collega Kant van de Vredeskerk
heeft een zeer lezenswaardig boek
geschreven over het anti-joodse
denken in de christelijke kerk. De
titel is “Van Eisenach naar Betlehem” en bij de boekhandel is het te
koop € 14,95.
In het boek beschrijft hij hoe diep
de aversie tegen Joden en Jodendom geworteld is in de geschiedenis
van de christelijke kerken in Europa. Het begon al in de eerste eeuw
na Christus toen de vroege kerk de
Joden verweet dat ze Jezus gekruisigd hadden. Later nam de kerk
veel maatregelen tegen de Joden,
die vele duizenden het leven hebben
gekost.
Kerkvaders als Augustinus en Luther hebben zich uiterst negatief
over Joden uitgelaten.
Tijdens het nazi-regime had de
Duitse Protestantse Kerk een speciaal theologisch instituut in Eisenach
waar anti-Joodse theologische literatuur werd gepubliceerd. Zo meende men dat het Oude Testament een
slecht boek is en dus uit de Bijbel
verwijderd moest worden. Ook het
Nieuwe Testament zou gezuiverd
moeten worden van joodse invloeden. Jezus werd niet als Jood gezien, maar als een Ariër en Hij zou
juist tegen de Joden gestreden hebben.
Je zou denken dat dit alles is verdwenen, maar niets is minder waar.
Dominee Kant beschrijft dat dit
denken in onze tijd weer helemaal
is teruggekeerd in de theologie van
veel Palestijnse christenen. En juist
zij zijn vandaag heel populair binnen de kerken. Zo zien zij Jezus als
de eerste Palestijn die leed onder
bezetting. Ook zij menen dat het
Oude Testament grotendeels een
racistisch en nationalistisch boek is
dat een verkeerd beeld van God
weergeeft.

In het boek vergelijkt dominee Kant
de opvattingen van meerdere Duitse
theologen en Palestijns christelijke
theologen en zet de resultaten naast
elkaar. Met een schokkende conclusie.
Plaats hier tegenover het wenen van
Jezus over Jeruzalem waar Lukas
over schrijft (19:41). Heeft de kerk
geweend of wisten we precies wat
Gods oordeel was om vervolgens
hier ook uitvoering aan te geven?
Heeft de kerk erover heen gelezen
dat Paulus (Rom. 9:2) spreekt over
droefheid en een voortdurende
smart? Duidelijk zegt deze apostel
dat God Zijn volk niet verstoten
heeft (Rom. 11:2).
Als een kind van je tegen God ingaat en daardoor Zijn oordeel over
zich haalt, zal de liefde je dan niet
des te meer dringen tot gebed en tot
ontferming.
In het slot van Romeinen 12 zegt de
apostel duidelijk dat het oordeel
alleen God toekomt. Onze roeping
is het om zelfs onze vijand lief te
hebben en het kwade te overwinnen
door het goede. Laat staan het volk
waarmee we één en dezelfde stam
hebben. Ik weet het, ik maak een
draai met deze tekst, toch doe ik
het: Er is nog heel wat te doen om
het kwaad van de Holocaust te overwinnen door het goede.
We mogen dominee Kant heel
dankbaar zijn dat hij de liefde en de
moed heeft gehad om dit boek te
schrijven. Laten we er iets mee
doen.
Ds. J. Smit.

Kerkdiensten
Zondag 7 juni 2015
Dorpskerk
10.00 uur: ds. J.W. Korpelshoek.
Na de dienst kunt u koffie drinken
in de kerk.
18.30 uur: ds. J. Smit.
(RTV Katwijk).
Ontmoetingskerk
10.00 uur: ds. J. Smit.
Heilige Doop.
18.30 uur: drs. S. Honing,
Huizen.
Collecte aan de uitgang voor:
College van kerkrentmeesters.
Zondag 14 juni 2015
Dorpskerk
10.00 uur: ds. J.W. Korpelshoek.
Voorbereiding Heilig Avondmaal.
15.30 uur: Zangdienst, verzorgd
door het Leger des Heils.
18.30 uur: geen dienst.
Ontmoetingskerk
10.00 uur: ds. S.A. van der Veer,
Arnhem.
18.30 uur: ds. A. Christ,
Katwijk aan Zee.
Collecte aan de uitgang voor:
College van kerkrentmeesters.
Donderdag 18 juni 2015
Ontmoetingskerk
19.30 uur: ds. J. Smit – Avondgebed met het oog op de viering van
het Heilig Avondmaal.
Zaterdag 20 juni 2015
Ontmoetingskerk
19.00 uur: ds. J. Smit - Korte
Avondmaalsviering voor hen die
om gezondheidsredenen de gewone viering niet bij kunnen wonen.

DE WILBERT
Donderdag 11 juni 2015
18.30 uur: ds. J.W. Korpelshoek.
Donderdag 18 juni 2015
18.30 uur: mw. ds. A. Haasnoot.

Omzien naar elkaar

Familieleden en belangstellenden zijn bij deze
diensten hartelijk welkom
OVERDUIN
Zondag 7 juni 2015
14.30 uur: ds. G.N. Binnendijk.
Zondag 14 juni 2015
14.30 uur: ds. J. Geene
HET ANKER (Dovendiensten)
Zondag 7 juni 2015
10.00 uur: ds. C.K. Koekkoek.
Zondag 14 juni 2015
10.00 uur: ds. B.H. Weegink.

Wijk 1 ‘Dorpskerk’
Predikant: ds. J. Jongejan
Kerklaan 5, 2223 AM Katwijk
Telefoon: 071-8888794
E-mail: dsjongejan@
hervormdkatwijkrijn.nl
Predikant: ds. J.W. Korpelshoek
Overrijn 23 2223 EP Katwijk
Telefoon: 06-47500799
E-mail: dskorpelshoek@
hervormdkatwijkrijn.nl
Secties: E, G, K, L

De heer Koos Aalbersberg, Ranonkelstraat 86, is vanuit
het LUMC overgebracht naar De Wilbert. Het is fijn dat
hij weer terug is in het dorp. Praktisch ook voor zijn
vrouw Ineke en verdere familie om hem daar te bezoeken. Onze ouderling Annemarie van Duijn (Leliestraat
16) heeft inmiddels een nieuwe knie gekregen en is na
een week in het zorghotel De Kim in Noordwijk te zijn
geweest weer thuis! Ook mw. Messemaker, Asterstraat
176, is weer thuis gekomen na geopereerd te zijn aan
haar scheenbeen. Ze hoopt thuis verder te kunnen herstellen. In de aanloop naar de voorbede gaf ik aan dat
er veel gebeurd was die afgelopen week. We hebben
gebeden voor Jan-Willem en Mirjam Korpelshoek die
een zorgvolle tijd rond de zwangerschap doormaken.
Ook hebben we gebeden voor mijn vrouw Adri Jongejan die als gevolg van een ongeval in huis een gecompliceerde botbreuk in haar elleboog opliep. Afgelopen
donderdag heeft de operatie plaats gevonden. Ook hebben we om troost en kracht gebeden voor de fam. Cecchi. Er is nog meer gebeden en ook gedankt. Samen
mogen we als christelijke gemeenschap met liefde en
aandacht om elkaar heen staan. In het vertrouwen dat
onze hemelse Vader alle zorg kent die in ons leeft en
voor ons zorgen wil in Zijn liefde en genade!
Huwelijkscatechese - werk in uitvoering - vervolg

Berichten van ds. Jac. Jongejan

De eerste reacties op de beslissing om huwelijkscatechese te gaan geven zijn positief. Ook stellen die gaan
trouwen gaven aan erg te waarderen dat de gemeente
hen een stukje toerusting geven wil als het gaat om het
huwelijk. Inmiddels hebben 2 gemeenteleden aangegeven de huwelijkscatechese te willen gaan geven. Het
zou mooi zijn als er nog iemand bij komt. Graag even
een reactie naar mij! I.v.m. met de situatie thuis graag
even per mail.

Rondom de diensten

Om over na te denken

Afgelopen zondag keken we samen naar de eerste
christelijke gemeente in Handelingen 2. De “ideale”
gemeente zoals sommigen dat wel noemen. Het was
leerzaam om in de spiegel van die eerste gemeente na
Pinksteren te kijken. Met name om te zien dat het de
Handelingen van Gods Geest zijn die hier plaatsvinden.
Zonder Hem is er geen gemeente. Toen niet en nu niet.
De christelijke gemeente is een geschonken werkelijkheid! Dat sluit onze verantwoordelijkheid als grondpersoneel niet uit. De gemeente in Jeruzalem volhardde.
Ze hielden het vol als het gaat om het onderwijs van de

“Daarom is er voor de christelijke broederschap alles
aan gelegen, dat het van het eerste ogenblik af duidelijk
wordt dat christelijke broederschap geen ideaal is,
maar goddelijke werkelijkheid. Dat is het eerste. En in
de tweede plaats dat zij een geestelijke en geen psychische werkelijkheid is”.

Scriba: W.M. de Jong
Zeeweg 137 2224 CE Katwijk
Telefoon: 4073270
E-mail: jongzeeweg@gmail.com

apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood
en de gebeden. Dat was en is geheim van een gezonde
gemeente. Maar ook van de groei in ons persoonlijk
geestelijk leven. De komende zondagen zijn er weer
voldoende mogelijkheden om te groeien in geloof, gemeenschap en getal…
Wees welkom!

Uit: Dietrich Bonhoeffer, Leven met elkander, p.18.
Giften
We ontvingen een gift van 10 euro voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.
Vakantie
De eerste 2 weken van juni was ik vrijgesteld van werken i.v.m. onze vakantie. Door het ongeval van Adri
zijn die weken er geheel anders uit komen te zien. En is
het in ieder geval geen vakantie. Hier en daar hoop ik
tussen de mantelzorg door ook nog wat kerkenwerk te
kunnen doen. Hopelijk kunnen we de gemiste vakantie2
dagen elders in het jaar opnemen.

Ten slotte

Ten slotte

Op die donderdag begon ik zoals elke dag in de studeerkamer. Na mediatie en gebed een aantal bureauwerkzaamheden. Daarna zou ik een aantal mensen bezoeken en me voorbereiden op een GGG-avond. Hoe
anders is het gegaan. Rond kwart over tien zat ik in de
ambulance richting het LUMC. Samen met Adri die
thuis zojuist die onfortuinlijke val had gemaakt. En dan
komt de aandacht van artsen, verpleegkundigen, het
ondergaan van foto’s en scans etc., etc. Wat hebben we
een hoog niveau aan medische zorg in ons land! Om
dankbaar voor te zijn. Inmiddels weer thuis gekomen
was ik direct voltijds mantelzorger. Wat heb ik al veel
geleerd….Wassen, aankleden, de was doen en zelfs
strijken… Een mens blijkt meer te kunnen dan altijd
wordt aangenomen. Ook heb ik alle mensen die van
zorg verlenen hun dagelijks beroep maken nog meer
leren waarderen! Wat ons beiden enorm goed gedaan
heeft is de liefde en aandacht vanuit de gemeente. In de
vorm van lieve woorden, kaarten, brieven, mails. Mooie
bloemen en lekkere baksels…. Hartverwarmend!

Mijn zwangere vrouw is opgenomen in het LUMC omdat de baby 4 weken achter loopt in de ontwikkeling.
Mirjam moet rust houden en ondertussen wordt de gezondheid van de baby scherp in de gaten gehouden. We
houden goede moed en bidden of God de groei en ontwikkeling van het ongeboren leven wil zegenen. Uw
medeleven en gebeden sterken en bemoedigen ons. We
zijn dankbaar deel te mogen zijn van Gods huisgezin.
Ik wens u allen van harte Gods zegen toe.
ds. J.W. Korpelshoek.
Algemene berichten wijk 1
Bedankt!
Lieve gemeenteleden,
Blij en dankbaar, dat ik na een verblijf in ziekenhuis en
Revitel toch weer thuis mocht komen. Voor de mooie
kaarten, telefoontjes en bezoekjes heel veel dank!
Een hartelijke groet,
Coosje Gorter- v.d. Hoek.

Mede namens Adri hartelijk dank!
Ds. Jac. Jongejan.

Kerk en Israël

Thora
Berichten van ds. J.W. Korpelshoek
Omzien naar elkaar
De heer J.W. van Duijn (Duinreepstraat 61) heeft een
ingrijpende operatie ondergaan waarin een deel van
zijn slokdarm en maag zijn verwijderd. Afgelopen week
mocht hij na 10 dagen opname weer thuis komen. We
zijn dankbaar voor de geslaagde ingreep, maar er zal
nog een flinke periode van herstel volgen. We bidden
hem moed, kracht en Gods nabijheid toe. Mevr. A. de
Koning (Westerpark 155) heeft haar kuren afgerond en
ontvangt deze week de uitslag. We bidden haar gezondheid toe. Verder gaan onze gebeden uit naar allen die
verlies en gemis kennen in hun leven. Moge Gods Geest
de Trooster zijn te midden van hun verdriet.
Groothuisbezoek in Rijnsburg
Op woensdag 10 juni zal een groothuisbezoek zijn voor
de 30’ en 40’ers die in Rijnsburg wonen. We ontmoeten
elkaar bij Gerben en Annemiek de Zwart
(Duizendschoon 49). U ontvangt een persoonlijke uitnodiging van ouderling Ingrid Wolthaus en bezoekmedewerker Daniëlle van Maanen. We hopen op een enthousiaste opkomst!
Bij diensten
Mijn vakantie en een ruilbeurt met ds. Jongejan zorgden ervoor dat ik een aantal weken niet ben voorgegaan in de Dorpskerk. De komende 3 weken zal ik de
ochtenddiensten leiden en daar zie ik naar uit. Aanstaande zondag zal ik waarschijnlijk stil staan bij 2 Kronieken 7 waarin het vuur uit de hemel neerdaalt in de
tempel. Dit heeft alles te maken met Pinksteren!

De Thora, ons oude testament is geschreven in het Hebreeuws; een mooie taal opgebouwd uit 22 tekens.
In de Thora rollen staan deze tekens achter elkaar zonder punten en komma’s. Het zijn feitelijk enkel medeklinkers, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van
klinkers.
Van deze tekens kun je tal van verschillende ‘woorden’
maken; en deze zijn voor meerdere interpretaties vatbaar; om deze reden is het lastig te bepalen wat er precies beschreven staat in de tekst.
Een voorbeeld is: JLD ofwel D L J (omdat er van Rechts
naar Links wordt gelezen).
En zo dus in

het Hebreeuws.

Dit is volgens onze gewoonte niet uit te spreken; er
kunnen twee a’s tussen staan of een ‘a’ en een ‘e’. etc.
Als we de tekens als Jelad interpreteren, dan staat er
het woord: kind . Zo ontdek je dat er met dezelfde lettercombinaties telkens iets heel anders kan komen te
staan. Dat is een boeiend gegeven, want je zult de context van een tekst moeten bekijken en daarna kun je
deze invulling met elkaar bespreken.
Het is niet voor niets dat Joden blijven discussiëren; er
wordt ook wel gezegd: twee Joden, drie meningen…
Het is een manier van omgaan met elkaar, waarbij stellingen met argumenten worden bevochten, maar er
wordt ook goed naar anderen geluisterd, ter verbreding
van kennis en verkrijgen van nieuwe inzichten.
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Het is niet voor niets dat Joden blijven discussiëren; er
wordt ook wel gezegd: twee Joden, drie meningen…

Wijk 2 ‘Ontmoetingskerk’

Het is een manier van omgaan met elkaar, waarbij stellingen met argumenten worden bevochten, maar er wordt
ook goed naar anderen geluisterd, ter verbreding van
kennis en verkrijgen van nieuwe inzichten.

Predikant: ds. J. Smit
Secr. Varkevisserstraat 91
2225 KX Katwijk
Telefoon 889 21 34
E-mail:
predikant@ontmoetingskerkkatwijk.nl

Je hebt dus de tekens zonder klinkers, de context en
daarnaast zelfs vier manieren van lezen. Deze vier manieren worden in het kort aangegeven door het woord PaRDeS (paradijs)

Pastoraal werker:
M. van der Linden
Conradstraat 13
2221 SE Katwijk
Telefoon thuis: 4014433
Telefoon kantoor: 4033719
E-mail: mvanderlinden@filternet.nl
Scriba: J.A. Pool
Hartweg 1
2221 PV Katwijk
Telefoon:4079474
E-mail: scriba.ok@gmail.com

De P (eshat) staat voor de directe
betekenis (zeg maar, je leest wat
er staat); De R (emez) staat voor
de allegorische, diepere betekenis; De D (erash) staat voor de
onderhandelende, vergelijkende
betekenis; De S (od) staat voor
de mythische esoterische betekenis.

Berichten van ds J. Smit
Meeleven

De naam PaRDeS staat voor de plek waar men zich terug
kan trekken, wijsheid uit de bron tot zich kan nemen en
daarmee met een beschouwende blik de wereld kan bekijken. Kortom: een bron van inspiratie.

Vanwege een bacterie kon de heupoperatie bij de heer
J. Schaap, Pr. Marijkelaan 10 helaas niet door gaan.
Opnieuw maar weer wachten op een nieuwe mogelijkheid. Zijn adres is: Van Wijckerslooth, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest.
De heer J. van der Plas, Dillenburgdreef 8 (2224 AC)
wordt nu gedialyseerd.
De heer P. de Mol, Synthese 21 (2224 RD) moest weer
worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is hij
inmiddels weer thuis.
Mevrouw Van der Meij was dermate gerevalideerd dat
haar man – de heer G.G. van der Meij, Meeuwenlaan 40
(2224 HA) – vanuit De Wilbert naar huis kon.
Mevrouw C.J. Ouwehand-van der Plas, Pr. Beatrixlaan
67 (2224 XH) ondergaat nu een hormoonkuur in de
hoop daarmee de ziekte toch wat terug te kunnen dringen.
We bidden hen toe: ‘Neem hun hand in Uwe handen en
geleid hen als een kind.’
Erediensten Ontmoetingskerk
In de morgendienst van zondag 7 juni zal de Heilige
Doop worden bediend aan:

Agenda wijk 1
Vrijdag 5 juni:

Vrijdag 12 juni:

20.00 uur

20.00 uur

Jeugdgroep
Dorpskerk.

Dinsdag 9 juni:
10.00 uur

Jeugdgroep
Dorpskerk.

Dinsdag 16 juni:

Inloophuis
10.00 uur
“Welkom”,
Ontmoetingskerk.

Inloophuis
“Welkom”,
Ontmoetingskerk.

Woensdag 10 juni:

Vrijdag 19 juni:

20.00 uur

Diaconie.

20.00 uur

20.00 uur

Classis,
Voorhout.

Jeugdgroep
Dorpskerk.

Fenna Annaloes Haasnoot, Prinses Marijkelaan 18
(2224 VB) en Nikkie van Rijn, Fagelstraat 71 (2221 EH).
Laten we biddend om de ouders en hun kinderen heen
staan.
Voor Jaco en Ariea is het heel dubbel. Vorig jaar op 24
mei overleed hun zoontje Julian op zesjarige leeftijd.
Hij werd op 30 mei begraven. Nu ontvangt Nikkie het
teken en zegel van Gods verbond. Enerzijds blijdschap,
maar de pijn is er ook. God geve dat zij zich gedragen
mogen weten.
In deze dienst luisteren we naar dat bijzondere liefdeslied van Paulus uit 1 Korintiërs 13. Speciaal staan we
stil bij de woorden die we drie keer tegen komen in de
verzen 1 tot en met 3: “… had de liefde niet …”
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Drs. S. Honing uit Huizen hoopt u in de avonddienst
voor te gaan.
Op zondag 14 juni staan de collega’s Van der Veer en
Christ op het rooster.
Door middel van het Avondgebed op donderdag 18 juni
richten we ons op het Heilig Avondmaal dat we op 21
juni hopen te vieren.

Doopzitting - Ontmoetingskerk
maandag 20 juli, aanvang: 19.00 uur consistorie Ontmoetingskerk (doopdienst zondag 2 augustus 2015)

Beide ouders worden verwacht
Graag het trouwboekje meebrengen
Opgave bij de predikant

De korte viering is op zaterdagavond 20 juni.
Je bent ontzettend gelukkig in God als je het Woord
hoort en het bewaart.
Gebedskring – 1ste maandag van de maand – 20.30 uur
De eerstvolgende keer dat de gebedskring bijeen komt
bij Floor en Martha Kuijt, Graslelie 95 (7851074), is op
6 juli, 20.30 uur.
Tienerdienst

voetje de gang in liep. Een ontroerende aanblik. Zo
dicht naast elkaar. Zij werd bijna door hem gedragen.
Het kwam er zomaar uit: ‘Ik mag u wel feliciteren, samen!’ ‘Hoezo, meneer!’ ‘Zoals u daar samen gaat, op
uw leeftijd, en elkaar vasthoudt, ik vind ’t bijzonder’ zei
de dominee. ‘Ach, mijnheer’, zei de man ‘ze is vanmorgen door de dokter opgegeven.’ ‘Maar’ – zo vulde de
vrouw aan – ‘niet door Jezus. Die heeft me niet opgegeven.’

Carmei Ha'Ir

Toen het echtpaar weer verder ging zei de zus van dominee Poort: ‘Het leek wel een kerkdienst hier’. Zo is
het toch ook. Als je belijdt dat Jezus je niet heeft opgegeven dan wordt God geëerd. Ik moet even denken aan
de tekst die ik kortgeleden in een preek citeerde (Joh.
21:19):

Voor dit mooie project in Jeruzalem ontving ik € 10,00
en 50,00. Hartelijk dank!

“En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij
God verheerlijken zou.”

De eerstvolgende tienerdiensten worden gehouden op
28 juni. Meer informatie bij jeugdouderling Dirk van
der Plas, Zuiderkruis 68 (4013729).

Een hartelijke zegenwens vanuit de Varkevisserstraat!
De onverwerkte Holocaust
In het openingsartikel attendeerde ik u op het boek van
collega Kant. Graag wil ik u ook wijzen op een boek
van Dr. A. Prosman getiteld “De onverwerkte Holocaust” (Spiegel voor de kerk van nu). In dit boek onderzoekt hij onder andere hoe theologen die nadenken
over God en het lijden de Holocaust ter sprake brengen.
In de recent verschenen dogmatiek van Van den Brink
en Van der Kooi wordt hier wel over gesproken, maar
theologisch wordt er niets mee gedaan.
Eigenlijk is de vraag wie er schuld heeft gehad aan de
Holocaust nooit gesteld. Prosman roept de kerk op tot
zelfonderzoek. Wordt het niet tijd dat onze kerk dit thema op de agenda van de synode plaatst.
Aangrijpend is het te lezen dat Prosman zegt dat de
diepste oorzaak van de vernietiging van de Joden door
de nazi’s deze is:
“Het is de ongrijpbare, satanische wil om Gods beloften
aan het Joodse volk uit te wissen.”
Daarin klinkt een duidelijk appel om extra alert te zijn.
Wie Zijn volk aantast – op wat voor manier dan ook –
komt aan Zijn oogappel. Dat lijkt me levensgevaarlijk!

uw J. Smit
tel. 889 21 34
e-mail: predikant@ontmoetingskerk.nl
www.ontmoetingskerkkatwijk.nl
Berichten van dhr. Martin van der Linden
Kloosterweekend
Van vrijdag 12 tot en met zondag 15 juni hopen we met
17 jongeren van DINGES een weekend door te brengen
in het klooster van ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’. Dit
klooster staat in Heiloo en wordt beheerd door de
‘Blauwe zusters’. Tijdens dit weekend zal Bijbelstudie
centraal staan. We zullen ons deze dagen concentreren
op de eerste brief van Johannes. We hopen met elkaar
op een gezegend weekend. Wilt u de jongeren en de
leidinggevenden een plaats geven in uw gebed?
We denken ook aan de jongeren die in afwachting zijn
van hun examenresultaat. Hopelijk ben je geslaagd en
anders biedt misschien een herexamen nog uitkomst.
Tot slot

Kopij – let op het gewijzigde tijdstip
Wilt u mij uw kopij voor het volgende nummer uiterlijk
op donderdagmorgen 11 juni vóór tien uur ’s morgens
doen toekomen (Secr. Varkevisserstraat 91).
Groet
Wijlen dominee Poort zat een keer met zijn zus in het
dagverblijf van het ziekenhuis. Zijn aandacht werd getrokken door een hoogbejaard echtpaar dat voetje voor

In het kader van de verplicht gestelde Permanente Educatie verblijf ik op donderdag 11 juni en 2 juli op de
Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.
De cursus heeft als onderwerp ‘Gereformeerde Theologie’.
Ontvang een hartelijke groet,
M. van der Linden.
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Algemene berichten wijk 2

Berichten van de Algemene Kerkenraad

Bedankt!

Vervroeging tijdstip inzending kopij kerkblad

Adri van Rijn wil iedereen hartelijk bedanken voor het
meeleven, de belangstelling, de vele kaarten, bloemen
en gebeden tijdens het ziek zijn en bij het verdere herstel. Ik ben blij en dank mijn Hemelse Vader, dat ik de
operaties goed heb doorstaan en nu weer kan functioneren en mag weten een deel van Zijn meelevende gemeente te zijn.

De Algemene Kerkenraad heeft besloten om het tijdstip, tot wanneer kopij voor het nieuwe kerkblad aan de
redactie aangeboden kan worden, te vervroegen van
maandagmiddag naar donderdagavond in de week
voorafgaand aan de week waarin het kerkblad zal verschijnen. Dit is gedaan om een constante kwaliteit van
het kerkblad beter te kunnen waarborgen. Kopij, die na
donderdagavond wordt ontvangen, zal pas in het daaropvolgende kerkblad geplaatst worden. Een uitzondering hierop zijn eventuele familieadvertenties, die tot
maandagochtend kunnen worden aangeboden.

Een hartelijke groet van Adri van Rijn.
Fancy Fair / ONTMOETINGSDAG: zaterdag 20 juni.
Een dag waarop de gemeenschappen van de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk elkaar als gemeenteleden
kunnen ontmoeten waarbij ook de familie en vrienden
welkom zijn. Voor de kinderen zijn er weer hele leuke
spelletjes geregeld. Er zijn ook weer hele leuke prijzen
voor het rad!

Wij vragen uw aandacht en begrip voor deze verandering.
Dick van Beelen, voorzitter AK en eindredacteur.
Berichten van de Zendingscommissie

Noteer in je agenda: zaterdag 20 juni: Ontmoetingsdag
voor jou, jouw familie en jouw vriendenkring!!!
U of jij kunt zelf ook iets bijdragen en wel in de vorm
van een eigen gebakken taart, cake voor bij de koffie of
ander culinaire specialiteiten. Daarnaast zijn we ook
nog op zoek naar speelgoed om te verkopen. Zoals vorig jaar zijn er ook weer boeken, CD's en DVD's. Wellicht kunt u of jij ook iets doen...... mail dan naar de
commissie ontmoetingsdag@hervormdkatwijkrijn.nl of
spreek Jan de Haas, koster van de Ontmoetingskerk,
aan. Er zijn ook hele leuke Vaderdag cadeaus te koop!
Hiermee steun je ook nog eens de kerk!
Zaterdag 20 juni Ontmoetingsdag!!!! Niet de gehele dag
de tijd? Kom lekker kibbeling eten tijdens lunchtijd of
een vers gerookte makreel halen!

Agenda wijk 2
Dinsdag 9 juni:
10.00 uur

Inloophuis “Welkom”.

Maandag 15 juni:
20.00 uur

vergadering Pastorale Werkgroep.

Dinsdag 16 juni:
10.00 uur

inloophuis “Welkom”.

Donderdag 18 juni:
19.30 uur

Avondgebed met het oog op de viering van
het Heilig Avondmaal.

Zaterdag 20 juni:
19.00 uur
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korte Avondmaalsviering voor degenen
die om gezondheidsredenen een gewone
viering niet kunnen bijwonen.

Collecte Pinksterzendingsweek – Geef de Bijbel in eigen taal!
Heeft u de collectant van de Zendingscommissie aan de
deur gemist? Zo ja, dan kunt u uw collectezakje vanaf
volgende week deponeren in een doos die hiervoor in
beide kerken wordt neergezet. Zo hoeft uw bijdrage
voor de zending niet verloren te gaan! Bij voorbaat
dank.
Met vriendelijke groet,
de Zendingscommissie.

“D I A C O N I A”
Nieuws van de Diaconie
Collecte opbrengsten over de maand mei
Helaas zijn de collecteopbrengsten over de maand mei
nog niet bekend bij het schrijven van dit stukje kopij. U
houdt het nog tegoed.
In ieder geval willen we ook alle gemeenteleden die
regelmatig of bij bezoek van ouderlingen en/of predikanten een gift meegeven voor het werk van de Diaconie heel hartelijk danken!
Er is veel nood in de wereld en ook, niet te vergeten in
Katwijk.
Met uw giften kunnen we meer mensen helpen.
Nogmaals DANK!
Wilt u het werk van de Diaconie in uw gebeden gedenken?

Voor de naaiopleiding voor ieder een lap stof om een
jurk als examenstuk te maken. Voor de kralenopleiding
kralen, draad en naalden. Voor de beauty opleiding,
oefenkoppen, nagellak, kunstnagels e.d. Tenslotte is er
een televisie, nieuw keukenmateriaal en voedsel gekocht zoals rijst, palmolie, tomatenpuree en uien. Voor
de meiden hebben we op een avond op elk bed een
nachthemd, een tandenborstel en een tube tandpasta
gelegd als verrassing.
Met 200 kinderen van 2 tot 6 jaar van de school die zich
op het terrein bevindt hebben we een spelcircuit gedaan en de zij hebben vlaggetjes gekleurd die zijn uitgewisseld met de vlaggetjes gekleurd door de kinderen
van de Ontmoetingskerk!
Als dit u raakt en u wilt meer weten, dan wil ik graag
meer vertellen, eventueel aan de hand van foto’s. Neem
gerust contact met mij op. Graag wil ik iedereen bedanken voor financiële steun, meeleven en gebed. Boven al dank ik God voor de mogelijkheid dit werk te
mogen doen.
Lia van Rijn, tel; 4023289, email: liavanrijn@gmail.com

Ook daarvoor dank.
Terugblik van Lia van Rijn
Lifeline Ghana
Met een groep van 10 Nederlandse vrouwen hebben we
van 2 tot 12 mei gewoond en geleefd op het Lifeline
project in Accra in Ghana, waar 25 meiden van 15 tot
19 jaar worden opgevangen.
Met het thema You’re special, hebben we geprobeerd
hun beschadigde eigenwaarde te herstellen door te leren dat voor God iedereen er toe doet en speciaal is.
Verder gaven een eenvoudige les in handel, deden iets
creatiefs en spel. Tevens zijn we met elkaar naar de
kerk geweest en een dagje naar het strand. De meesten
hadden nog nooit de zee gezien! Ook veel gezongen en
individuele aandacht gegeven en plezier gemaakt! Meer
praktisch; gezamenlijk schoonmaakwerkzaamheden
gedaan en er zijn twee lange wanden geschilderd, dit
laatste samen met een Ghanese schilder en een klusjesman. Ook is het dak van het toiletgebouw gerepareerd.
Verder is van al het geld dat totaal bijeengebracht is
door onze groep materiaal voor de beroepsopleidingen
gekocht.

Zondag 7 juni eerste collecte
voor de Brug verslavingszorg
De Brug bestaat deze maand
exact 20 jaar.
De Diaconie wil De Brug
steunen met een gift namens onze gemeente.
Eigenlijk is de eerste collecte op de eerste zondag van
de maand voor de Projectcollecte, Hulp aan de Yezidi’s.
Maar omdat we als Diaconie ook op het verzoek van de
Brug in wilde gaan, hebben we besloten de Projectcollecte een maandje door te schuiven en ruimte te maken
voor een extra collecte voor de Brug.
De eerste collecte IN de dienst van zondag 7 juni is dus
voor de Brug.
Hieronder vindt u een stukje informatie van de vrijwilligers van de Brug.
Wat is De Brug?
De Brug stelt zich ten doel hulp, advies, behandeling en
opvang te verlenen aan verslaafden. Ook wordt voorlichting, behandeling en begeleiding geboden aan ouders/partners en familieleden.
De Brug Midden-Nederland is een organisatie op het
gebied van verslavingszorg. De hoofdlocatie is Katwijk.
Hiernaast zijn er buitenpoliklinieken in Alphen aan den
Rijn, Amsterdam en Gouda..
Iedereen kan bij De Brug terecht, ongeacht welke verslaving, godsdienst of afkomst. Bij De Brug is een professioneel team werkzaam bestaand uit o.a. maatschappelijk werkers, woonbegeleiders, psychologen, psychotherapeut en een psychiater.
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Hoe het 20 jaar geleden begon…
Een Katwijkse huisarts wordt in 1993 geattendeerd op
de geringe aandacht die plaatselijke kerken hebben
voor de verslavingsproblematiek. De arts, die tevens
voorzitter is van het Platform Kocon Katwijk, neemt
contact op met een Katwijkse predikant. Zij besluiten in
gesprek te gaan met De Hoop in Dordrecht. Deze contacten leiden in maart 1995 tot de oprichting De Brug,
waarmee concreet uiting wordt gegeven aan de wens
dat verslaafden via dit werk hun plekje in de maatschappij mogen terugwinnen. Inmiddels is De Brug uitgegroeid tot een ggz instelling met 23 vaste medewerkers, gesteund door meer dan 200 vrijwilligers. Noodgedwongen moest De Brug overgaan tot het bouwen
van een nieuw pand. Het oude pand was dermate
slecht, dat het onverantwoord was om er nog langer in
te werken. Zowel de bouwkundige toestand alsook de
brandveiligheid baarden ons grote zorgen. Wij kijken
ernaar uit om binnen niet al te lange tijd een goed en
veilig pand te betrekken, van waaruit wij ons op een
verantwoorde manier kunnen richten op de verslavingszorg.

Ondersteuningscommissie verzet, Grip op de Knip,
Schuldhulpmaatje etc.
Daar lag Willem zijn hart. ’s Nachts op pad als er een
huisuitzetting dreigde. Contact met vele organisaties op
dit gebied. Veel vergaderingen van Diaconale instanties
in heel Nederland. Willem ging er op af! Op de fiets of
met de trein en als het niet anders kon met de auto!
We zullen je gaan missen, Willem.
Namens de Diaconie en de gemeente willen we je heel
hartelijk danken voor al de tijd en de arbeid in de gemeente. “In Zijn dienst!” Gods Zegen voor jou en Corry,
op jullie verdere pad. BEDANKT!
Inloophuis “Welkom”
Het inloophuis “Welkom”, in de Ontmoetingskerk, is
iedere dinsdag geopend van 10 uur tot en met 11.30
uur. Loop binnen voor een kopje koffie. Het Inloophuis
is open voor iedereen die NIET alleen een kopje koffie
wil drinken Weet u Welkom!
Wilt u het werk van de Diaconie in uw gebeden gedenken? Alvast dank daarvoor!

2015: Jaar van hoogtepunten
Zo hebben wij in één jaar twee hoogtepunten: De viering van het 20-jarig jubileum en het in gebruik nemen
van een nieuw pand. Wij hopen in de nieuwe accommodatie onze verslaafde medemens en zijn familie nog
meer van dienst te kunnen zijn en wij stellen het zeer
op prijs dat hiervoor in de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk een extra collecte wordt gehouden!

Met een hartelijke groet, namens alle diakenen,
Hilly Pijnaker-Oostingh.

Verantwoording van de ontvangen giften
Diaconie:
Mw. A. v.d. Plas-Hazenoot

HVD

20,00

diak. R. v.d. Kooy/ oud. J. Schaap

20,00

diak. R. v.d. Kooy/oud. J. Schaap

10,00

Kerkrentmeesters:
W. van Duijn

Jeugdwerk

BIJBELROOSTER
Zondag

7 juni

Marcus 3:20-35

Maandag

8 juni

Marcus 4:1-12

Dinsdag

9 juni

Marcus 4:13-23

10 juni

Marcus 4:24-34

Woensdag
Medewerkers van De Brug

Psalm 92

Vrijdag

12 juni

Marcus 4:35-41

Afsluiting seizoen en afscheid van Willem van der Plas

Zaterdag

13 juni

Marcus 5:1-20

Het is al bijna weer “einde van het seizoen”.

Zondag

14 juni

Marcus 5:21-43

Op zaterdag 6 juni sluiten de diakenen met hun partners het winterwerk af met een gezamenlijke barbecue.

Maandag

15 juni

Psalm 107:1-22

Dinsdag

16 juni

Psalm 107:23-43

Om met elkaar daar ook afscheid te nemen van diaken
Willem van der Plas.

Woensdag

17 juni

Jesaja 1:1-9

Diaken Willem van der Plas
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Donderdag 11 juni

Willem heeft 9 jaar zijn ambt vervuld. Van juli 2006 tot
en met heden. Lange tijd is hij voorzitter geweest van
de Diaconie. Ook is er door hem veel werk binnen de

Donderdag 18 juni

Jesaja 1:10-20

Vrijdag

19 juni

Jesaja 1:21-31

Zaterdag

20 juni

Jesaja 2:1-5

20,00

verwoest. De bewoners zijn inmiddels begonnen aan
wederopbouw.
“Toen ik hoorde dat er oproer was, waren twee van
mijn kinderen al op weg naar school”, zegt pastor
Yunusa uit Gouré. Zijn dorp ligt ongeveer 140 kilometer
ten oosten van Zinder, de tweede stad van Niger. Daar
begonnen de rellen. Huizen werden leeggeroofd en in
brand gestoken en christenen werden uit hun dorp verjaagd.
“Mensen zeiden dat we ons huis moesten verlaten. Ik
nam een taxi om de kinderen van school te halen, maar
toen ik daar aankwam, waren ze al gevlucht”, vervolgt
Yunusa. Samen met zijn vrouw en twee andere kinderen sloeg pastor Yunusa op de vlucht.

Algemene berichten
Zangmiddag voor ouderen in Nieuwe Kerk
Evenals vorig jaar hoopt het Christelijk Gemengd koor
“ Immanuël ” uit Katwijk op DV vrijdag 12 juni a.s.
weer een zangmiddag voor ouderen te organiseren in
de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat.
Deze zangmiddag werd vorig jaar door de ouderen op
hoge prijs gesteld omdat zij meestal al jaren niet meer
zelfstandig naar de kerk kunnen gaan. Om weer plaats
te nemen in de kerk en om met elkaar weer liederen te
zingen tot Lof en Eer van God, ontroerden velen.
Dit is dan ook de reden dat het Immanuëlkoor, samen
met de activiteitbegeleidsters van de diverse tehuizen,
dit jaar ook weer een zanguurtje wil organiseren.

“Toen ik ontdekte dat we werden gevolgd door relschoppers, verborgen we ons in een hut. God heeft ons
behoed.” Toen Yunusa thuiskwam, bleek alles verwoest
te zijn. Niet alleen zijn huis, maar ook zijn kerk.
In totaal werden 76 kerken en gebouwen van christelijke organisaties vernield. 50 huizen werden verbrand,
waaronder 18 huizen van voorgangers. Drie christenen
overleefden de rellen niet. Dertien christelijke scholen
werden vernietigd.
De reacties van de omgeving na de sporen van vernieling, waren hartverwarmend, vertelt Pastor Cappo uit
Niamey: “Mensen om mij heen, christenen en nietchristenen, leefden met ons mee. De hulp kwam uit
onverwachte hoeken”.

De ouderen uit de tehuizen van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Lisse worden door vele vrijwilligers naar de
kerk vervoerd. De aanvang is om 15.00 uur en we eindigen om ongeveer 16.00 uur!
Het Immanuëlkoor zal ook enkele liederen zingen en de
samenzang zal zijn onder leiding van hun dirigent Peter
Burger uit Waddinxveen.
Ook zal er een korte meditatie worden gehouden door
dominee J. Geene en het orgel zal worden bespeeld
door Bert Roest uit Ermelo.
Na afloop in de kerk worden alle ouderen in het kerkelijk centrum “ Het Anker “ ontvangen om hen daar te
trakteren op een heerlijk kopje koffie/thee met iets lekkers daarbij. Naast de ouderen uit de tehuizen, worden
ook alle ouderen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg,
Valkenburg
hiervoor uitgenodigd.
Een ieder is HARTELIJK WELKOM!
WELKOM
Hartverwarmend
Niger – De schokgolf van de aanslag op de redactie van
de stripkrant Charlie Hebdo is tot in West-Afrika gevoeld. Negen dagen nadat gewapende mannen het kantoor binnenstormden, begonnen in Niger de Charlie
Hebdo rellen. Huizen en kerken werden verbrand en
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Colofon
De kerkbode wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid
van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente
Katwijk aan den Rijn.
Eindredacteur:
Dick van Beelen
Redactie:
Nel van Dam,
Redactie
Jacob Catsstraat 7
Telefoon:
8878973
E-mail:
redactie@hervormdkatwijkrijn.nl
Opmaak:
A.J. Vooijs

Dankbaar en blij geven wij kennis dat onze ouders en
grootouders
Jan en Krijnie van BeelenBeelen-Hoek
17 juni a.s. 50 jaar geleden in het huwelijk traden.

Nelia en Willem

Verschijnt eens per veertien dagen.
Abonnementsprijs:
Digitaal
€ 10,- per jaar
Papier
€ 20,- per jaar
Beide
€ 28,- per jaar

Debbie en Maurice

Lennard
Mieke en Aad
Amy en Jacco

Voor al uw (rouw(rouw- en trouwtrouw-)advertenties geldt onderstaande
staffel:
4,0 cm.
€ 25,00
4,5 cm
€ 27,50
Elke volgende 0,5 cm € 2,50

 Luke
Rens
Peter en Janneke.

Volgende uitgave
De volgende uitgave van ons kerkblad (nr. 09 72e jaargang )zal
verschijnen op vrijdag 19 juni 2015. Een uitgave voor 2 weken.
Kopij hiervoor afgeven op donderdag 11 juni 2015 bij de redactie.

Vervolg algemene berichten

Voor klachten en opgave abonnementen
E-mail: kerkbladkr@hotmail.nl, Dhr. L. Freke 06-36547453.
Nabezorging op zaterdag of maandag. Het kerkblad is op zondag
ook op te halen bij de kosters in beide kerken.

DIACONALE HULPDIENST “STAND BY”
Heeft u tijdelijk hulp nodig? (boodschappen,
huishoudelijke karwetjes, naar bank-/
postkantoor, hulp bij invullen formulieren, vervoer naar arts/tandarts/ziekenhuis)
Schroom niet en vraag hulp aan via predikant of
kerkelijk werker!

KERKELIJK BUREAU
Kerklaan 8 - 2223 AN, telefoon 4021977
Geopend: maandag, donderdag en vrijdag van 10:00 -12:00 uur. Voor adreswijzigingen, doopbewijzen en alle kerkelijke zaken.
ALGEMENE KERKENRAAD
Scriba: M. v.d. Meij, Seinpoststraat 2
2225 JE Katwijk, telefoon 4015259
E-mail: seinpost2@gmail.com

J. v.d. Perkstraat 8
2223 BT Katwijk.

De volgende uitgaven zullen verschijnen:
Vrijdag 3 juli 2015; kopij op donderdag 25 juni.
juni
Uitgave voor: 2 weken.
Vrijdag 17 juli 2015; kopij op donderdag 9 juli.
juli
Uitgave voor: 2 weken.

Belangrijke gegevens

Juni 2015.

Waar nodig, steunt Open Doors de wederopbouw door
voedsel en kleding te brengen. Op plekken waar kerken
verwoest zijn, levert Open Doors een financiële bijdrage.
De kleine christelijke gemeenschap in het land staat op
goede voet met moslims. Het geweld van de relschoppers werd door veel moslims afgekeurd. Sommigen
probeerden de vlammen te doven, anderen namen
vluchtende christenen in huis. De laatste tijd staat de
relatie echter onder spanning door invloed van de islamitische terreurbeweging Boko Haram.
Bron: Open Doors.

NL.32.RABO.0.3317.02.231
SKG NL.76.FVLB.0.69.98.78.772
Voorzitter: W.Ketting
J. v.d. Perkstraat 13, 2223 BS, telefoon
4024252
Secretaris: K. Seinstra
Dennenlaan 1, 2224 EM Katwijk,
telefoon 4072244
KERKTELEFOON
Kerkelijk bureau, Kerklaan 8, telefoon
4021977

DIACONIE
Rabobank nr.
NL.59.RABO.0.3368.46.819
Voorzitter: H. Ouwehand, telefoon
4026991
Secretaris: Hilly Pijnaker
Looyerslaan 45, telefoon 4080497
E-mail: hillypijnaker@casema.nl

KOSTERS
Dorpskerk
P. van den Oever, Anjerstraat 21, 2223
GH Katwijk
Telefoon 4014786
Telefoon Het Dorpshuis: 4029122

KERKRENTMEESTERS
Rabobank nr.

Ontmoetingskerk
J. de Haas Prins Bernardlaan 336, 2224
VS Katwijk

Telefoon 4024314/06-38113464
Telefoon Ontmoetingskerk 4012402
ZENDINGSCOMMISSIE
Voorzitter: IJ. Meijvogel, Pr Alexanderlaan 29,
2224 XN Katwijk, telefoon 4072403.
Secretaris: W. Ouwehand, Parnassia 52,
2224 DD Katwijk, telefoon 4026991.
Postbank NL.83.INGB.0.00.53.11.604.
Rabobank nr.
NL.25.RABO.0.3918.49.050.
KERKDIENSTEN LUISTEREN VIA UW
PC
www.hervormdkatwijkrijn.nl
Overige websites
www.hervormdkatwijkrijn.nl
www.jeugdwerk-ontmoetingskerk.nl
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