
                                                                                                       BIJEEN april 2019  blz. 1 
BIJEEN                   voor april 2019 
             49e  jaargang nr. 4    

                                         
 
INHOUD    blz.                      blz. 
 
Gedicht 1 Franciscus is zijn naam 26 
Van de redactie 2 Liturgische bloemschikking 29 
Om te beginnen 2 Kindernevendienst 29 
Uit de gemeente 5 Overige /korte/ berichten 31 
Uit de kerkenraad 10 Bijbel leesrooster 33 
College van Kerkrentmeesters 11 Diensten Ontmoetingskerk 34 
Jaarverslag en /rekening 2018 14 Diensten Adventkapel 35 
Diaconie en zending 24   
    
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

EN HIJ BOOG ZIJN HOOFD 
 

Hij moest voor mij  
op Golgotha lijden,  
om een plaats in de  
hemel te bereiden. 

 
Een zware weg die Hij  
voor mij moest gaan, 
en het moment van  
sterven brak aan. 

 
Het sterven kwam  

sneller dan verwacht, 
toen Hij sprak:  

“Het is volbracht”. 
 

Hierna boog Koning  
Jezus Zijn hoofd, 
en gaf Zijn leven  

over aan de dood. 
Janneke Troost 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het april-nummer van BIJEEN. Zoals u ziet een extra dikke 
uitgave deze keer vanwege het feit dat het jaarverslag en -
jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters hierin is 
opgenomen. Als u van cijfertjes houdt, komt u deze keer flink aan uw 
trekken. 
 
Achterin deze uitgave treft u zoals gebruikelijk het dienstenrooster 
aan van de OK en de Kapel. In deze maand veel diensten vanwege 
40dagentijd en Pasen. Alle diensten zijn keurig opgesomd zodat u 
een duidelijk overzicht hebt waar, wanneer en hoe laat de diensten 
zijn. Bewaar u deze uitgave dus goed. 
 
De informatie over de liturgische bloemschikking is op verzoek van 
de samenstellers daarvan deze maand nog een keer opgenomen. 
De bloemschikking blijft nog staan t/m Pasen.  
 
INLEVEREN KOPIJ 
Kopij voor het volgende nummer van BIJEEN (mei 2019) kan 
ingeleverd worden t/m dinsdag 23 april 2019 op het volgende adres: 
Egelskop 12 / aglburger@ziggo.nl. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, 
vlak na zonsopgang,  naar het graf          
   (Marcus 16 vers 2) 
 
Als het Pasen is geworden, wordt er verteld hoe Jezus uit de dood is 
opgestaan -zou je denken. De dagen ervoor -voor Pasen vertelt 
Marcus veel over Jezus -wat hij meemaakt -hoe hij het meemaakt. 
De focus is erg gericht op Jezus. Dus zou je denken dat -als het 
Pasen is geworden- er ook verteld wordt over Jezus. Hoe hij uit de 
dood is opgestaan. Waar hij nu is. 
 
Alle evangeliën schrijven -uiteraard!-over de paasmorgen. Maar  
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telkens begint de paasmorgen met de mensen. Zo wordt in het 
paasverhaal van Marcus verteld over de vrouwen, die naar het graf 
gaan. Ze krijgen zo alle aandacht, die ze verdienen. Hun verdriet 
krijgt zo alle aandacht die het verdient. 
 
Want je kunt hun gesprek onderweg heel letterlijk nemen: wie zal 
voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Dat zal 
best een zwaar karwei zijn geweest. Misschien heb je daar wel een 
paar sterke mannen voor nodig. Maar gaat het eigenlijk niet nog 
meer over hoe ze zich voelen? Ze voelen zich bezwaard, ze voelen 
zich belast, ze voelen zich bedrukt, ze voelen zich verdrietig. Iets 
kan als een steen op je maag liggen… En wie zal hen troosten? Wie 
zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? 
 
Dat was nu juist wat ze zo in Jezus gewaardeerd hadden. Dat hij de 
mensen kon troosten. Dat hij de mensen uitzicht kon geven. 
… 
 
Soms vertellen mensen dat hun leven anders is gelopen dan ze 
gedacht of gehoopt hadden. Er gebeurt iets in hun leven, waardoor 
hun leven verandert -waardoor ze zelf veranderen. Je wordt opeens 
ziek -je kunt opeens minder. Of je wint opeens de hoofdprijs in de 
loterij -je bent opeens heel rijk. 
 
En misschien kan iedereen daar wel over meepraten. Dat er opeens 
iets in je leven gebeurt -iets positiefs -iets negatiefs, waardoor je 
leven verandert. Dat je leven vanaf dan anders loopt dan je vooraf 
gedacht had. 
 
De vrouwen in het paasverhaal overkomt ook zoiets. Want als de 
vrouwen vol verdriet bij het graf komen, wordt er eerst al verteld dat 
de steen voor het graf is weggerold -en daarna wordt er ook nog 
eens verteld dat ze een man ontmoeten -een engel -een 
boodschapper van God, die zegt dat Jezus is opgewekt uit de dood. 
Hij is niet hier, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem 
zien, zoals hij jullie gezegd heeft. 
 
Daar hadden de vrouwen geen rekening mee gehouden. Dit 
overkomt hen. Dit is zo’n moment dat je leven verandert. En ondanks 
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dat het hen in eerste instantie nogal verwart -Marcus vertelt er 
uitdrukkelijk bij dat ze geschrokken zijn-, zullen ze uiteindelijk de 
hoop teruggevonden hebben.  
… 
 
Opmerkelijk is dat Jezus nog steeds niet zelf voorkomt in het 
paasverhaal van Marcus. In de laatste verzen van het Marcus-
evangelie -die volgen op wat wij gelezen hebben- in de laatste 
verzen van het Marcus-evangelie komt Jezus wel voor. Als we 
verder hadden gelezen, hadden we verhalen gelezen, waar Jezus 
wel in voorkomt.  
 
Maar zeer waarschijnlijk zijn die laatste verzen niet door Marcus zelf 
geschreven. Alle bijbeluitleggers zijn er wel van overtuigd dat die 
laatste verzen door iemand anders aan het Marcus-evangelie 
toegevoegd zijn. Als dat zo is -als die verzen later aan het Marcus-
evangelie zijn toegevoegd- dan komt Jezus-zelf zelfs helemaal niet 
voor in het paasverhaal van Marcus. Er wordt alleen verteld dat hij 
opgewekt is -er wordt alleen verteld dat hij opgestaan is. 
 
En dus blijft de focus zich richten op de vrouwen. Wat doet de 
opstanding met hen? Of misschien nog breder: wat doet de 
opstanding met mensen? Wat doet de opstanding met jou? Wat doet 
de opstanding met u? 
… 
 
Zo zou je het paasverhaal ook kunnen lezen. Zo zou je het 
paasverhaal ook kunnen horen. Het gaat er natuurlijk om dat Jezus 
opstaat uit de dood. Het gaat er natuurlijk om dat Jezus weer tot 
leven komt. Het gaat er natuurlijk om dat het verhaal van Jezus 
verder gaat. Maar het gaat er ook om dat de vrouwen weer tot leven 
komen. Het gaat er om dat mensen tot leven komen. Het gaat er om 
dat wij tot leven komen.  
 
Dat we niet alles gelaten over ons heen laten komen. Dat we ons 
niet schikken naar het onvermijdelijke. Dat we niet zonder hoop zijn. 
Maar dat we leven.  
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Dan is het volop Pasen. 

ds. René Alkema 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
UIT DE GEMEENTE 
 
We leven mee met de mensen die ziek zijn, verdriet hebben, moeite 
ervaren, zich oud voelen. Het leven valt niet altijd mee, maar weet 
dat er mensen om je heen staan -dat er een kerkelijke gemeente om 
je heen staat -dat God om je heen staat.  
 
IN MEMORIAM MEVROUW  W. VEENMAN-VAN DE BERKT 
Op 23 februari 2019 is op 95 jarige leeftijd overleden: Willempje (Wil) 
Veenman- van de Berkt. Wil Veenman heeft een groot deel van haar 
leven gewoond in Maartensdijk. Als echtgenote, moeder en oma, als 
sociaal betrokken dorpsgenoot en actief meelevend lid van onze 
kerk. Wil Veenman heeft een lang, maar ook een veelbewogen leven 
gehad. Twee van haar  kinderen zijn tijdens haar leven overleden, en 
ook een schoonzoon en twee kleinkinderen. Méér dan menig ander 
mens heeft Wil Veenman ervaren hoe kwetsbaar het mensenleven 
is. Maar óók hoe kostbaar en waardevol. En misschien was ze juist 
wel dáárdoor de mens zoals wij haar mogen blijven herinneren. 
Iemand die met liefde en aandacht tot het laatste toe volop, en met 
hart en ziel mee wilde leven met de mensen en de wereld om haar 
heen. Als moeder en oma, en ook als lid van onze kerk. Én we 
mogen haar gedenken als een mens voor wie het laatste woord niet 
was aan de dood, maar aan God en aan Zijn liefde en trouw, ook 
over de grens van de dood heen.  

Jan Grootendorst  
IN MEMORIAM  MEVROUW T. BONESTROO 
Op 27 februari overleed Trudy Bonestroo (Maertensplein 70, 3738 
GL). Ze stond nog volop in het leven. Maar heel plotseling kwam 
daar haar dood. Ze werd 58 jaar. Trudy was de echtgenote van 
Jannet Rijksen.  
De meeste mensen zullen haar kennen van (voorheen) bloemisterij 
Jannet Rijksen. Misschien waren niet zozeer de bloemen als wel de 
mensen in de zaak haar ding. Want Trudy was een vrouw met fijne  
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voelsprieten naar andere mensen toe. Ze onderhield warme 
contacten met andere mensen, met name in haar familiekring. Ze 
vond het fijn iets voor haar neven en nichten te betekenen.  
In de afscheidsdienst hebben we geloofsteksten gelezen en 
gezongen. Uit een lied (van Maarten Luther): Een vaste burcht is 
onze God, een toevlucht voor de Zijnen… En uit een psalm (van 
David): de Heer is mijn herder… Geloven was belangrijk voor Trudy: 
de zekerheid dat je leven gedragen wordt en dat je leven bij God 
geen einde kent. In dat geloof en die zekerheid hebben wij Trudy 
afgestaan aan God. We wensen Jannet en alle andere mensen die 
Trudy missen, veel troost en kracht. 

René Alkema 
IN MEMORIAM MEVROUW L. DIJKSTRA-WINKELMAN 
Op 10 maart 2019 is na een kort ziekbed, op 90 jarige leeftijd 
overleden Lubbertje (Luup) Dijkstra - Winkelman. Tijdens de 
uitvaartdienst op 16 maart in de Ontmoetingskerk hebben we 
teruggekeken op een lang en een mooi leven van een liefdevolle 
moeder, schoonmoeder en (over)grootmoeder.   Luup Dijkstra was 
een mens die de kunst verstond om het leven te aanvaarden én 
voluit te leven en te genieten, gewoon zoals het kwam. En hoe goed 
en hoe mooi dat 'gewone' leven zijn kan, was wel heel duidelijk te 
zien tijdens de indrukwekkende fotoreportage op de beamer in de 
kerkzaal. Een leven dat in het teken stond van een ronduit gelukkig 
huwelijk met haar Wim, en een heel bijzondere liefdevolle 
saamhorige familieband. Een leven waarin iets te zien was van het 
bekende versje uit Psalm 13:; 'Waar liefde woont, gebiedt de HEER 
de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het 
leven tot in eeuwigheid'. 
In dit geloof hebben we haar uit handen mogen geven op de 
begraafplaats in Tienhoven, waar zij nu samen met haar Wim in 
vrede rusten mag.  Veilig en geborgen in de Liefde van de HEER.  

Jan Grootendorst  
BIJ DE DIENSTEN IN APRIL 
In de veertigdagentijd en in de tijd rond Pasen zijn er veel bijzondere 
vieringen. Hieronder een overzicht. 
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Veertigdagentijd 
We gaan nog een paar weken door met het project een nieuw begin 
-over Stef en Julia die op een stuk braakliggend terrein in de buurt 
een tuin aanleggen.  
 
Palmpasen  
De kinderen worden uitgenodigd om palmpasenstokken te maken 
(zie elders in de BIJEEN). Op Palmpasen zelf mogen de kinderen met 
hun stok de (Ontmoetings)kerk in komen lopen.  
  
Witte Donderdag 
Wie met elkaar eet, verbindt zich met elkaar. In de kerk -maar ook op 
andere plekken- wordt steeds meer met elkaar gegeten om die 
verbinding tot stand te brengen. Onder de maaltijd heb je alle tijd om 
met elkaar aan de praat te komen en te vertellen (en luisteren!) wat 
jou bezighoudt. Zo ook op Witte Donderdag in de Kapel. Op Witte 
Donderdag is er in de Kapel een bijzondere viering, waarin we met 
elkaar een gevarieerde en uitgebreide broodmaaltijd eten. Onder het 
eten is er plek en tijd voor alledaagse gesprekken. Maar er is ook tijd 
en plek voor het verhaal van Witte Donderdag (het laatste 
avondmaal van Jezus met zijn leerlingen); we zingen met elkaar een 
aantal liederen; en we vieren juist op deze dag ook het Avondmaal.  
Het is elk jaar weer een bijzondere maaltijd -samenkomst -viering 
(hoe je het ook wilt noemen). Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om erbij aanwezig te zijn. De intekenlijsten hangen (binnenkort) op 
de prikborden in de kerk. 
 
Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden van Jezus. We lezen 
over het lijden en de dood van Jezus. We kijken (via de beamer) 
naar een (soort) kruiswegstatie. We zingen passende liederen. De 
paaskaars die een jaar gebrand heeft, wordt gedoofd. 
Pasen kun je niet begrijpen zonder Goede Vrijdag. Daarom nodigen 
we (jo)u van harte uit om op deze vrijdag naar de kerk te komen en 
deze indrukwekkende dag mee te vieren (vieren is in deze context 
misschien niet het goede woord). 
 
Stille Zaterdag 
Zelf vind ik (ds. RA) de viering op Stille Zaterdag misschien wel de 
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mooiste viering van het jaar. Om te beginnen de opstelling in een 
kring: zo goed als mogelijk zitten we deze avond in een kring rond de 
nieuwe paaskaars en het doopvont. Een aantal elementen van deze 
viering zijn: de nieuwe (brandende) kaarspaars die binnengedragen 
wordt –het paaslicht dat we aan elkaar doorgeven via kleine kaarsjes 
-de prachtige liederen die bij deze nacht horen – de lezingen die van 
oudsher op deze nacht van waken gelezen worden, uitlopend op de 
lezing van het paasevangelie –de persoonlijke vernieuwing van de 
doopbelofte terwijl we rondom het doopvont staan –het uiteindelijk 
meenemen van het licht naar buiten. Allemaal elementen die deze 
dienst heel speciaal maken.   
Heel graag nodig ik jou / u uit om deze drie  doordeweekse diensten 
mee te maken. Beleef het verhaal van Jezus .Laat de betekenis van 
wie Jezus was (is) en wat hij voor ons deed (doet) tot jou / u 
doordringen!     
  
Pasen  
Pasen is het feest van de kerk. Het is het feest van de opstanding. 
Het is het feest dat leven sterker is dan dood. Het is het feest dat, 
wat er ook gebeurt, het verhaal van Jezus doorgaat. We gaan voor 
dat feest een mooie vorm-en-inhoud vinden. Op Pasen sluiten we in 
ieder geval het project een nieuw begin af.   
  
Emmauszondag  
In 2017 hebben we op de kerkenraad met elkaar gesproken over het 
Avondmaal op Pasen. En hebben we na een goed gesprek besloten 
vanaf nu het Avondmaal een week te verplaatsen. We hebben het 
erover gehad dat in onze gemeente in de stille week al  op Witte 
Donderdag Avondmaal wordt gevierd (de instelling van het 
Avondmaal). We hebben het erover gehad dat de zondag erna ook 
een mooie gelegenheid biedt om het Avondmaal te vieren -vooral als 
het verhaal van de Emmaüsgangers dan wordt gelezen (waar Jezus 
met twee mensen oploopt naar Emmaüs en uiteindelijk het brood 
breekt met hen!). We hebben het erover gehad dat Pasen-met-
Avondmaal voor de kinderen (en anderen) wel heel lang duurt en 
voor gasten misschien een belemmering is om te komen. Al met al 
voor de kerkenraad aanleiding om het Avondmaal te verplaatsen 
naar een zogenaamde Emmaüs-zondag. (Wellicht valt er (later) ook 
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nog een Emmaüs-wandeling aan te koppelen).   
 
VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
De korte vespervieringen zijn een mooie en ingetogen manier om de 
zondag af te sluiten. Als het begint te schemeren en de avond valt, 
nemen we nog even een moment de tijd om uit de Bijbel te lezen, 
een lied te zingen, of naar de stilte te luisteren. De opstelling in een 
kring rond de paaskaars en de pianomuziek dragen zeker bij aan het 
bijzondere karakter van een vesper. U bent van harte uitgenodigd 
om eerst een half uur mee te vieren en daarna eventueel nog even 
een kopje koffie te blijven drinken. 
De vespers zijn dit jaar nog op 7 april en 14 april. 
 
ONTMOETINGSDIENST  
Op vrijdag 5 april om 19.30 uur vindt er weer een ontmoetingsdienst 
plaats in de zaal van Dijckstate. Bij een ontmoetingsdienst is er eerst 
een (korte) viering –de ontmoeting met God. Na de viering is er 
gelegenheid om koffie te drinken en met elkaar te praten –de 
ontmoeting met elkaar. Kerkelijk werker Jan Grootendorst is de 
voorganger. Gerard Zwart speelt piano. Wie weet tot vrijdag 5 april 
en anders wellicht tot vrijdag 3 mei, wanneer de volgende 
ontmoetingsdienst is! 
 
MUZIEK OP VERZOEK 
We willen iedereen gelegenheid geven om op de laatste zondag van 
de maand in de Ontmoetingskerk een lied via een clip (youtube, etc.) 
aan te dragen, dat dan tijdens de collecte wordt getoond. Dat kan 
een geestelijk lied zijn -dat kan klassieke muziek zijn -dat kan 
hedendaagse muziek zijn. Enige voorwaarde is dat het niet te lang 
duurt (laten we zeggen: ca. 3 minuten) Heeft u -heb jij een lied dat u 
-dat jou aanspreekt? Wil je het een keer in de zondagse dienst laten 
zien/horen? Mail dan een lied -graag met het internetadres -en 
motivatie naar renealkema@xs4all.nl en we proberen zo snel 
mogelijk (jo)uw aanvraag te honoreren.   
 
BEREIKBAARHEID PREDIKANT 
Via mijn e-mailadres: renealkema@xs4all.nl  of via mijn mobiel: 06 
12510037 (inclusief voicemail en whatsapp). Vaak ben ik op dinsdag 
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en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur in de kerk –welkom!   
 

Vriendelijke groet, ds. René Alkema 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
Op 4 maart heeft de kerkenraad vergaderd. 
 
GEMEENTEAVOND 
Tijdens de vergadering wordt uitgebreid stilgestaan bij het verloop 
van en de conclusies uit de gemeenteavond over de (her)inrichting 
van de kerkzaal van de Ontmoetingskerk. Ondanks de duidelijke 
meningsverschillen tussen de meer dan vijftig deelnemers aan deze 
avond verliep discussie in een goede sfeer. 
 
Uiteindelijk werd geconcludeerd dat voor een helder 
besluitvormingstraject over de herinrichting van de kerkzaal eerst 
duidelijk moet zijn hoe we als gemeente deze in vieringen en andere 
bijeenkomsten willen gebruiken. Een handvat hiervoor zou het 
Beleidsplan voor onze gemeente moeten zijn. 
 
Daarom is een vervolg bijeenkomst nodig waarin dit Beleidsplan (dat 
voor de kerkenraadsvergadering in conceptvorm door de scriba was 
aangeleverd), en daarmee samenhangend de inrichting van de 
kerkzaal, besproken wordt. De kerkenraad denkt verder na door 
middel van welke werkvormen (anders dan “gesprekken”) deze 
bijeenkomst effectief gemaakt kan worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteavond over het Beleidsplan en de 
inrichting van de kerkzaal Ontmoetingskerk 
 

Dinsdag 28 mei aanstaande 
19:00  Inloop met koffie 
19:30  Opening en inleiding 
20:00  Gesprekken en werkvormen 
21:45  Conclusies en aanbevelingen  

aan de kerkenraad 



                                                                                                       BIJEEN april 2019  blz. 11 
 
Het (voorlopige) Beleidsplan wordt vooraf aan de bijeenkomst samen 
met BIJEEN verspreid. 
 
PASTORAAT 
Het Pastoraal Beraad heeft zich gebogen over de wijkindeling van 
onze gemeente. In de praktijk blijkt dat het hebben van een 
“ouderenwijk” op basis van leeftijd onbedoelde gevolgen heeft: Als 
iemand een bepaalde leeftijdsgrens passeert, krijgt deze daarmee 
“opeens” een andere ouderling. Het voorstel van het Pastoraal 
Beraad is om een aparte wijk te maken van “Dijckstate, Toutenburg 
en de oneven nummers van de Kievitlaan”. Daarmee ontstaat een 
ouderenwijk met een goed omschreven indeling. 
 
FINANCIËLE ADMINISTRATIES 
De invoering van het (PKN-brede) “FRIS” systeem voor de 
verwerking van de financiële administraties van het College van 
Kerkrentmeesters en de Diaconie brengt met zich mee dat de 
voorzitter en scriba van de kerkenraad zich goed zullen moeten 
buigen over de verklaringen die zij ten aanzien van deze 
administraties afleggen. Overleg met de administratie-voerders is 
daarvoor hard nodig en zal zo spoedig mogelijk georganiseerd 
worden. 
 
De kerkenraad vergadert weer op maandag 1 april. 
 

 Namens de kerkenraad, 
 Toon Moene (toon@moene.org) 

 telefoon: (0346) 21 42 90 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
VERANTWOORDING COLLECTEN EN ONTVANGEN BEDRAGEN 
Over de afgelopen periode kunnen wij het volgende melden: 
-Collecten t.b.v. kerk over februari  €  332,65 
-Collecten t.b.v. kerk tot 24 maart  €  322,87 
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COLLECTEBONNEN TIJDENS DE DIENSTEN 
U kunt natuurlijk gewoon een bijdrage in de collectezak doen. Om 
echter gebruik te maken van de fiscale aftrekmogelijkheid zijn er 
collectebonnen in het leven geroepen. Deze bonnen kunt u bij het 
CvK bestellen. Na betaling worden de bonnen bij u thuisgebracht. 
Wanneer mogelijk voor de eerst volgende zondag. 
Hoe komt u aan collectebonnen? Heel simpel. Maak  € 20,00 (of 
veelvoud) over op NL77 INGB 0000 242 880 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Maartensdijk/Holl.Rading o.v.v. uw adres. 
 
ACTIE KERKBALANS 2019 
Het toegezegde bedrag staat nu op € 77.275,00. Een mooi bedrag. 
We hopen hetzelfde bedrag aan het einde van het jaar  te mogen 
noemen als daadwerkelijk ontvangen bedrag. 
Tot op heden is er van bovengenoemd bedrag bijna € 26.000,00 
ontvangen. Let op: de kerk kan niet incasseren, dus u moet zelf het 
bedrag aan ons overmaken. Dat doet u door uw bijdrage over te 
maken op NL 08 INGB 0000 10 25 02 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Maartensdijk- Hollandsche Rading. 
 
GEVEN VIA EEN OVEREENKOMST 
Wilt u van de maximale belastingvrijstelling gebruik maken? Vul dan 
een overeenkomst in die u kunt vinden op de www.pkn.nl. Let op: 
Uw bijdrage voor het jaar 2019 of een deel daarvan, mag nog niet 
door ons ontvangen zijn.  
 
JAARREKENING 2018 
Dit jaar zal voor het eerst gebruik gemaakt worden van FRIS. FRIS 
staat voor Financieel Rapportage- en Informatie Systeem. Het is een 
door de landelijke PKN in het leven geroepen online hulpmiddel voor 
het indienen van de begroting en de jaarrekening. Zowel het College 
van Kerkrentmeesters als het College van Diaconie worden verplicht 
dit te gaan gebruiken. 
 
Onze gemeente maakt gebruik van een boekhoudpakket Davilex, 
waar aan het einde van het jaar een balans en winst/verliesrekening 
uitrolt. Deze wordt dan nog handmatig  in een leesbaar document 
gezet. Nu dienen deze gegevens dus ook in FRIS gezet te worden.  
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Een tijdrovend klusje, maar zowel voor de Diaconie als het CvK is 
het gelukt. 
 
De rapportage die FRIS oplevert is echter voor een gemiddeld 
gemeentelid zonder enige kennis van boekhouding niet echt 
verhelderend. Vandaar dat de rapportage aan u als gemeentelid, 
aan de kerkenraad én aan de kascommissie de oude vertrouwde 
vorm aangeboden zal worden. 
Uiteraard ontvangt kerkenraad en kascommissie ook de FRIS versie. 
De jaarstukken zijn klaar en de kascommissie, bestaande uit René 
van de Bunt en Wilma van de Hoef hebben op donderdag 28 maart 
de boeken gecontroleerd. Gelijktijdig is de jaarrekening ook aan de 
kerkenraad aangeboden om deze in hun vergadering van 1 april te 
beoordelen. Het College van Kerkrentmeesters heeft de jaarstukken 
in hun vergadering van 11 maart al beoordeeld en akkoord 
bevonden.  
De onderliggende stukken liggen twee weken ter inzage op 
Nachtegaallaan 7. In deze BIJEEN treft u het jaarverslag van het 
College van Kerkrentmeesters en de jaarrekening 2018 aan. Vragen 
kunt u ten alle tijden stellen via cvk@pknmaartensdijk.nl.  
 
SOLIDARITEITSKAS 2019 
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar 
mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van 
betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen 
doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële 
middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten 
aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten 
helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de 
Protestantse Kerk. 
Twee mooie voorbeelden 
De gereformeerde kerk van Nijeveen wilde graag een toegankelijke 
plek in het dorp zijn, net als een herberg, waar mensen zomaar naar 
binnen komen om hun verhaal te doen. Met hulp van de 
Solidariteitskas is dat gelukt. Het idee heeft de gemeente een 
gezicht naar buiten én nieuw elan gegeven.   
En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk 
lieten vocht door en de fundering bleek aangetast. Er was een flinke  
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restauratie nodig. Maar de gemeente is te klein om dit zelf te 
bekostigen. Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan de 
slag met acties. Ook werden er fondsen aangeschreven én er werd 
een beroep gedaan op de Solidariteitskas. De renovatie is inmiddels 
in volle gang. 
Uw bijdrage 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage 
van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de 
Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te 
helpen. In veel gemeenten wordt gevraagd een bedrag van  €10. 
Hiervan wordt € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag 
dat overblijft is bestemd voor de gemeente. Echter in onze gemeente 
wordt de solidariteitsbijdrage via de tweede collecte in de kerk bij 
elkaar gehaald. Dit gebeurt door 5 collecten.  
Zoals u in de jaarrekening straks wel kunt zien, wordt niet het gehele 
bedrag dat wij aan de solidariteitskas betalen opgehaald. Vandaar 
nog even deze oproep. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?  U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 77 INGB 0000 24 28 
80 o.v.v. solidariteitskas. 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op 
met de kerkenraad, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas. Hartelijk 
dank voor uw betrokkenheid!  
 
FACEBOOK 
Volg je de Ontmoetingskerk Maartensdijk nog niet op facebook? 
Doen hoor. Je wordt op de hoogte gehouden van de laatste 
activiteiten binnen onze gemeente. Like onze pagina of ga ons 
volgen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Barbara van Barneveld 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
JAARVERSLAG EN -REKENING 2018 COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS 
 
JAARVERSLAG 2018 
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Samenstelling van het college van kerkrentmeesters 
Per 01 januari 2018 was de samenstelling van het CvK als volgt: 
Wim Duizer                         voorzitter 
Hans van Looveren           secretaris en kerkmeester Kapel 
Barbara van Barneveld     penningmeester/administratie 
Jan Nieuwenhuize             kerkmeester Ontmoetingskerk 
Rob Drieënhuizen             reproductie BIJEEN 
De ledenadministratie is ondergebracht bij Wil Leeuwis door gebruik 
van LRP.  
 
Verslag college van kerkrentmeesters 
In 2018 heeft het College van Kerkrentmeesters (hierna te noemen 
CvK) zesmaal vergaderd. Hierbij wordt een standaard agenda 
aangehouden, waar actielijst, inkomende post, financiën, stand van 
gebouwen, BIJEEN, Kleine kerkenraad en besluitenlijst standaard in 
zijn opgenomen. Verder worden er onderwerpen behandeld van 
uiteenlopende aard die op dat moment van toepassing zijn. In 2018 
waren dit de mogelijkheden voor een opbaarruimte, de  AVG, A2 
werkgroep, beleidsplan. Het CvK heeft de kerkenraad hiervoor van 
advies voorzien. 
 
-De financiële stand van zaken van de gemeente wordt beheerd 
door het CvK. Het CvK stelt jaarlijks in oktober de begroting op en 
stemt deze af met de Kerkenraad. Begin van elk jaar wordt het 
boekjaar afgesloten door het opstellen van de jaarrekening. 
 
- Het CvK heeft afgelopen jaar een bijeenkomst van de PKN  
bijgewoond over actie Kerkbalans en jaarlijks wordt de algemene 
ledenvergadering van het VKB bijgewoond. 
 
-Actie Kerkbalans wordt vanuit het CvK  gecoördineerd. Dit  
behelst ook de administratie en de opvolging ervan. De 
administratie/ registratie  van de vrijwillige bijdrage verloopt niet via 
LRP. Reden hiervoor is dat er op dit moment onvoldoende tijd en 
mankracht binnen het huidige CvK is om dit correct uit te voeren. 
Onze gemeente kan terugvallen op een groep vrijwilligers die de 
Actie Kerkbalans in de gemeente tot uitvoering brengt. In een korte 
en zeer intensieve periode worden ruim 300 enveloppen  
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rondgebracht en weer opgehaald. De opbrengst van de actie is 
conform verwachting, echter laat over de jaren heen een gestage 
afname zien. 
 

Overzicht toezeggingen 
De jaarlijkse toezeggingen vrijwillige bijdrage loopt langzaam 
achteruit. De eerste kolom zijn de toezeggingen, de tweede kolom 
laat het daadwerkelijke bedrag zien dat ontvangen is. 

2011 € 85.675,00 € 89.005,00
2012 € 82.935,00 € 85.330,00
2013 € 80.783,00 € 82.951,00
2014 € 80.445,00 € 79.815,00
2015 € 78.192,00 € 78.845,00
2016 € 78.487,00 € 78.371,00
2017 € 77.051,00 € 79.480,20
2018 € 78.437,38 €78.026,57
2019 € 76.874,97

 

 
- 90 % van de totale toezeggingen en ontvangsten komt van 
gemeenteleden ouder dan 51 jaar. Uit onderstaande gegevens blijkt, 
dat 209 adressen (71%) in de leeftijd vanaf 51 jaar en ouder zit. 
Aangezien onze gemeente aan het vergrijzen is, is het belangrijk hier 
aandacht voor te hebben. De kerkenraad is door middel van een 
memo in september 2017 van deze cijfers op de hoogte gebracht. 
 
Geefgedrag  
Leeftijd 

 
Toezegging 
2018 

 
Ontvangen 
2018 

 
Aantal 
hoofd PE 

<20 jaar € 25,00 € 25,00 8
21-30 jaar € 480,00 € 480,00 19
31-40 jaar € 1.682,50 € 1.585,00 19
41-50 jaar € 5.605,00 € 6.070,00 36
51-60 jaar € 10.940,00€ 10.813,37 46
61-70 jaar € 19.045,00€ 19.225,00 54
71-80 jaar € 15.334,88€ 15.115,71 51
>80 jaar € 25.325,00€ 24.370,00 58

 
-Tijdens Actie Kerkbalans 2019 is de aandacht gevestigd op de  
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mogelijkheid tot periodiek schenken. Via een flyer bij de Actie 
Kerkbalans is deze mogelijkheid onder de aandacht gebracht. Hieruit 
zijn enkele resultaten gekomen. Per 01-01-2019 wordt door 14 
gemeenteleden gebruik gemaakt van de   overeenkomst, wat 
structureel € 8.600,00 aan vrijwillige bijdrage geeft. 
- De hulp van vele vrijwilligers is zeer waardevol in onze gemeente. 
Diverse onderdelen die tot de taken van het CvK behoren worden 
door zelfstandige werkgroepen gedaan. Te denken valt aan: 
werkgroep Eredienst, schoonmaakgroep, tuingroep, kosterij, 
werkgroep BIJEEN en Zondagsbrief, ledenadministratie, 
agendabeheer verhuur, sociale media beheer (website en facebook), 
rommelmarktcommissie. Het vrijwilligerswerk draagt bij aan de 
goede onderlinge sociale contacten met elkaar. In 2019 is er een 
gemeentegids uitgegeven, waarin de  organisatie en de vele (sub) 
werkgroepen benoemd zijn. 
-Het afgelopen jaar heeft er onderhoud plaatsgevonden aan de 
fietsenstalling en garage van de Ontmoetingskerk en is de 
klokkentoren na vele jaren weer geschilderd. 
- Het CvK beheert 2 woningen, te weten de pastorie en de 
kosterwoning. Beiden worden op dit moment verhuurd aan derden. 
Door een huurderswisseling van de pastorie zijn beide woningen in 
2018 zo goed als geheel verhuurd geweest (- 1 maand). Deze 
inkomsten zorgen mede voor een positieve financiële bijdrage aan 
de exploitatie van de gebouwen. Voor 2019 staat er onderhoud aan 
zowel de kosterswoning als de pastorie gepland. 
-De Ontmoetingsruimte wordt verhuurd aan maatschappelijke en 
culturele instellingen. De inkomsten uit verhuur betekenen een 
positieve financiële bijdrage aan de exploitatie van de gebouwen. 
 

JAARREKENING 2018 
Balans op 31-12-2018      
      
Activa:    31-12-18 31-12-17 
Materiele vaste activa    
Onroerende zaken      
 Kerkgebouwen   2,00 2,00 

 Pastorie    153.621,00 153.621,00 
Installaties en inventarissen   1,00 1,00 

    ________ ________ 
Totaal van de vastgelegde middelen 153.624,00 153.624,00 
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Vlottende activa      
Vorderingen   693,00 1.665,00 
Spaarrekeningen   427.629,00 412.329,00 
Liquide middelen   3.157,00 8.042,00 

    ________ ________ 

    431.479,00 422.036,00 
Totaal van de activa   585.103,00 575.660,00 
Passiva      
Vermogen    467.508,00 453.554,00 

      
Fondsen en voorzieningen    
Voorziening voor onderhoud  86.279,00 86.695,00 
Voorziening renovatiefonds kerkzaal 26.265,00 26.265,00 

    ________ ________ 

    112.544,00 112.960,00 
Schulden op korte termijn    
Kortlopende schulden  5.051,00 9.146,00 

    ________ ________ 

    5.051,00 9.146,00 

      
Totaal van de passiva  585.103,00 575.660,00 

      
Toelichting balans 2018    
    31-08-18 31-12-17 
Onroerende zaken     
 Pastorie     
 Boekwaarde op 1 januari  153.621,00 153.621,00 

 Afschrijving gedurende het boekjaar  0,00 0,00 

    ________ ________ 

 Boekwaarde op 31 december 153.621,00 153.621,00 

      
Installaties en ventarissen:    
 Boekwaarde als op 1 januari  1,00 1,00 

 
Herwaardering van de 
installaties/inventarissen  0,00 0,00 

 Afboeking ten laste van het "orgelfonds" 0,00 0,00 

    ________ ________ 

 Boekwaarde op 31 december 1,00 1,00 
      
Vlottende activa     
Vorderingen     
 Nog te ontvangen bijdragen 0,00 0,00 

 Nog te ontvangen debiteuren 265,00 1.250,00 

 Te ontvangen overige posten 279,00 0,00 

 
Te ontvangen 
rente  149,00 415,00 

    ______ ________ 

    693,00 1.665,00 
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Spaarrekeningen     
 Deposito Rabo bedrijfstelerekening 165.500,00 166.500,00 

 ING zak. bonusspaarregeling 261.400,00 245.100,00 

 Roparco   729,00 729,00 

    ________ ________ 

    427.629,00 412.329,00 
Liquide middelen     
 Rabo Verenigingsrek 79,00 1.038,00 

 ING 205956 betalingen en overige 1.468,00 2.087,00 

 ING 102502 vrijwillige bijdragen 1.202,00 3.030,00 

 ING 242880 collecte bonnen 408,00 1.887,00 

    ________ ________ 

    3.157,00 8.042,00 
Passiva:      
Vermogen      

 
Saldo op 1 
januari  453.554,00 437.414,00 

 Saldo over boekjaar  13.954,00 19.340,00 

 onttrekking reservering (uit winst 2017)  -3.200,00 

    ________ ________ 

    467.508,00 453.554,00 
Reservering voorzieningen voor onderhoud   

 
Saldo op 1 
januari  86.695,00 78.114,00 

 
Jaarlijkse toevoeging aan de reserve 
onderhoud    

 
en laste van de rekening van baten en 
lasten 8.890,00 8.890,00 

 Onttrekkingen in het boekjaar:   
 vernieuwing dak , loodgieterswerk/reparatie -3.635,00  

 
Renovatie Ontmoetingskerk (vervanging 
Raam)   

 Riolering Ontmoetingskerk -125,00  
 Onderhoud De Kapel    

 
Podium 
vervanging    

 Overige kosten onderhoud   
 Renovatie kosterswoning -1.701,00  
 Kleine werkzaamheden -200,00 -309,00 

 Onderhoud klokkentoren -3.238,00  
 Onderhoud pastorie -407,00  
    ________ ________ 

 Saldo op 31 december 86.279,00 86.695,00 

      
Reservering Renovatiefonds kerkzaal   

 
Saldo op 1 
januari  26.265,00 23.065,00 

 
Ontvangen vanuit bazaropbrengsten  
(uit winst 2017) 3.200,00 



                                                                                                       BIJEEN april 2019  blz. 20 

 
 
Bestedingen in boekjaar:   

 Overige kosten  0,00 0,00 

    ________ ________ 

 Saldo op 31 december 26.265,00 26.265,00 

      
Schulden op korte termijn    
 Vooruit ontvangen vrijwillige bijdragen 0,00 3.300,00 

 Te betalen loonbelasting 541,00 564,00 

 
Te  betalen 
kosten  1.263,00 1.499,00 

 Af te dragen collecten 52,00 147,00 

 Vraagposten   0,00 

 Verkoop collectebonnen 1.214,00 1.214,00 

 Verkoop collectebonnen nieuw 1.981,00 2.422,00 

    ________ ________ 

    5.051,00 9.146,00 
 
Rekening van baten en lasten over 2018     
      2018 2017 
Baten:        
Baten onroerende zaken    32.907,00 32.085,00 
Rentebaten      149,00 415,00 
Bijdragen levend geld    90.304,00 91.944,00 
Overige opbrengsten    4.033,00 3.272,00 

      ________ ________ 

      127.393,00 127.716,00 
Lasten:        
Lasten kerkgebouwen    19.057,00 19.318,00 
Lasten pastorie     3.833,00 3.251,00 
Pastoraat      65.729,00 63.449,00 
Lasten kerkdiensten, catechese en overige  7.254,00 6.218,00 
   
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 5.870,00 5.590,00 
Salarissen en vergoedingen    3.765,00 4.188,00 
Kosten beheer en administratie   7.931,00 6.362,00 

      ________ ________ 

      113.439,00 108.376,00 

        
Voordelig saldo     13.954,00 19.340,00 

        
Toelichtingen bij de jaarrekening 2018     
        
Rekening van baten en lasten over 2018     
Baten        2018 2017 
Baten onroerende zaken      
 Verhuur kerkgebouwen   13.202,00 11.505,00 

 Verhuur vroegere kosterswoning   9.180,00 9.180,00 

 Verhuur pastorie    10.525,00 11.400,00 
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      ________ ________ 

      32.907,00 32.085,00 
Rentebaten        
 Rente tegoeden      
 ING/Rabo/Roparco    149,00 415,00 

      ________ ________ 

      149,00 415,00 
Bijdragen levend geld      
 Vrijwillige bijdragen   75.875,00 79.480,00 

 Collecten     6.387,00 7.122,00 

 Ontvangsten voor Solidariteitskas  545,00 437,00 

 Giften     1.775,00 1.130,00 

 VWB vorige jaren    2.152,00 497,00 

 Opbrengst speciale acties:     
 netto opbrengst rommelmarkt t.b.v. kerk  3.525,00 3.258,00 

 Verjaardagsfonds    45,00 20,00 

      ________ ________ 

      90.304,00 91.944,00 
Overige opbrengsten      
 Opbrengst buffet    2.666,00 1.791,00 

 Exploitatiesaldo "Bijeen"   1.367,00 1.481,00 

      ________ ________ 

      4.033,00 3.272,00 
Lasten          
Lasten kerkgebouwen      
 Onderhoud gebouwen   6.110,00 6.110,00 

 Onderhoud inventaris en tuin   4.218,00 2.598,00 

 Onderhoud Inventaris : aanschaf beamer    
 Onderhoud inventaris: aanschaf AED   1.260,00 

 Verzekeringen    1.063,00 932,00 

 Energie en water    3.723,00 4.411,00 

 Belastingen    1.561,00 1.608,00 

 Buffetinkoop    1.751,00 1.652,00 

 Schoonmaakkosten    631,00 747,00 

      ________ ________ 

      19.057,00 19.318,00 
Lasten pastorie       
 Onderhoud gebouw   3.741,00 3.172,00 

 Verzekeringen    92,00 79,00 

 gas/water/licht    0,00 0,00 

      ________ ________ 

      3.833,00 3.251,00 
Pastoraat        
 Bijdrage kas predikantstraktementen  46.656,00 44.521,00 

 Kostenvergoedingen predikant  5.067,00 4.935,00 

 Gast preekbeurten (incl. reiskosten)  4.403,00 4.131,00 

 Salaris (en toeslagen) kerkelijk werker  7.184,00 7.011,00 

 Arbodienst    240,00  
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Pensioenpremie kerkelijk werker  712,00 706,00 

 Werkgeversdeel Zvw    1.190,00 1.139,00 

 Overige kosten pastoraal werk  277,00 211,00 

 
Vergoeding .pastoraal medewerker 
(jeugd)  0,00 795,00 

      ________ ________ 

      65.729,00 63.449,00 
Lasten kerkdiensten, catechese en overige    
 Kosten kerkdiensten/middagdiensten  2.008,00 2.756,00 

 Bloemen en attenties   1.198,00 1.230,00 

 Kosten startzondag en medewerkersavond   
 Kosten jeugdwerk    3.134,00 868,00 

 50 jaar Ontmoetingskerk/80 jaar Kapel  914,00 1.364,00 

      ________ ________ 

      7.254,00 6.218,00 
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen   
 Landelijk quotum    4.600,00 4.255,00 

 Solidariteitskas    1.270,00 1.335,00 

      ________ ________ 

      5.870,00 5.590,00 
Salarissen en vergoedingen      
 Salaris en toeslagen organisten en cantor 3.765,00 4.188,00 

      ________ ________ 

      3.765,00 4.188,00 
Kosten beheer en administratie     
 Kantoorbenodigdheden, porti en drukwerk 4.769,00 3.423,00 

 Kosten telefoon en internet   542,00 544,00 

 Abonnementen en documentatie  1.996,00 1.816,00 

 Bankkosten    624,00 579,00 

      ________ ________ 

      7.931,00 6.362,00 

        
Toelichting op de jaarrekening 2018  
Onze gemeente valt onder de noemer "kleine" gemeente, zonder 
wijkgemeenten e.d.. Er is één boekhouding; er zijn geen aparte 
boekhoudingen voor bijvoorbeeld jeugdwerk, exploitatie verhuur 
o.i.d.. Alle betalingen vinden via nota's en declaraties plaats en 
worden maandelijks verwerkt in Davilex, een standaard 
boekhoudprogramma. 
De inkomsten en uitgaven van onze gemeente zijn constant te 
noemen. Op de jaarlijkse inflatie na, zijn er geen noemenswaardige 
grote afwijkingen tussen de jaren zichtbaar. Wanneer er afwijkingen 
zijn, zijn deze verklaarbaar en worden in de toelichting toegelicht. 
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Waardering materiele vaste activa 
De kerkgebouwen (incl. kosterswoning) zijn gewaardeerd tegen een 
symbolische waarde van € 1,00 per kerkgebouw. Een uitzondering is 
gemaakt voor de pastorie, omdat hier een markt voor bestaat. De 
historische kostprijs wordt gehanteerd, tenzij de marktwaarde 
fundamenteel hiervan (nadelig) afwijkt (lager is). Vanaf boekjaar 
2002 wordt wegens aanzienlijk hogere marktwaarde niet meer op de 
pastorie afgeschreven. 
 
Voorziening onderhoud en vernieuwing 
Vanaf boekjaar 1998 wordt jaarlijks een vast bedrag gereserveerd 
voor onderhoud. De jaarlijkse bestedingen aan onderhoud/ 
vernieuwing worden uit deze voorziening voldaan. Doordat er 
voldoende reserve aanwezig is en er geen grote uitgaven te 
verwachten waren, heeft het CvK besloten voor 2018 de helft aan 
onderhoudskosten te reserveren.  
 
Bijdrage levend geld 
De grootste inkomstenbron is de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Dit is 
ook de inkomstenbron die rechtstreeks betrekking hebben op het 
kerk zijn. Extra inkomsten, dat voor een positief resultaat zorgt, wordt 
gegenereerd door verhuur van kerkgebouw en van verhuur pastorie 
en kosterswoning aan derden. 
 
Salarissen en vergoedingen 
Het verschil tussen daadwerkelijke uitgave 2018 en begroting 2018 
m.b.t. salarissen en vergoedingen is dat er een bedrag voor een 
externe jeugdwerker beschikbaar is. Van deze mogelijkheid is in 
2018 geen gebruik gemaakt, waardoor de daadwerkelijke uitgave 
lager is. 
 
Kosten kerkelijke gebouwen  
Vanaf boekjaar 1998 wordt jaarlijks een vast bedrag gereserveerd 
voor onderhoud. De jaarlijkse bestedingen aan 
onderhoud/vernieuwing van beide kerken en beide woningen worden 
uit deze voorziening voldaan. Doordat er voldoende in reserve 
aanwezig is en er geen grote uitgave te verwachten zijn, heeft het 
CvK besloten voor 2018 de helft aan onderhoudskosten te 
reserveren. 
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Bureaubehoeften en drukwerk 
Deze kosten zijn verdubbeld in 2018 t.o.v. 2017. Reden hiervoor is, 
dat er dit jaar een Kersteditie Maartensdijk is uitgeven. Deze kosten 
zijn onder deze post geboekt. Ook de kosten voor lease copy printer 
zit in deze post, welke jaarlijks stijgt met ruim 4%. Omdat de Martin 
Luther King school het apparaat niet meer gebruikt, komen de 
gehele kosten ten laste van de kerk. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Barbara van Barneveld 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
DIACONIE EN ZENDING      
 
DOEL 2E COLLECTE APRIL 2019 

-zondag 7 april- Diaconie 
 
-zondag 14 april- Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal 
al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel 
aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel 
voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-
de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de 
huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken 
met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. 
Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping 
vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: 
bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel 
Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Wij 
collecteren mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend 
spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
 
-zondag 21 april- Versterk de kerk in Pakistan Veel christenen in 
Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een 
minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste 
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig 
kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met 
lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. 
Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet,  
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cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. 
Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het 
toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker 
in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in 
Pakistan? 

 
-zondag 28 april- Diaconie 
 
SAMEN ETEN 
Op 25 april 16 mei (let op: dit is voor een keer niet de laatste 
donderdag van de maand!) is er weer Samen eten in Maartensdijk. 
Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom. Om ongeveer 18.00 uur 
begint de maaltijd. 
In Hollandsche Rading is  er Samen Eten op donderdag 4 april en 2 
mei. Dit samenzijn begint om 12.00 uur en de maaltijd begint om 
ongeveer 12.30 uur in het Dorpshuis van Hollandsche Rading. 
 
OPBRENGST COLLECTEN 
 
Zondag 24 februari - KPN/Missionair werk  € 119,02  
Zondag 24 februari - Onkostenbestrijding  € 147,46  
Zondag 3 maart  - Diaconie                    € 130,54  
Vrijdag 10 maart - Kerkinactie 40dagentijd- 

  collecte Zending Cuba  € 120,30  
Zondag 17 maart - Kerkinactie 40dagentijd- 

  collecte Gevangenenzorg € 95,- 
Zondag 24 maart - Kerkinactie 40dagentijd- 

  collecte Zending India  €120,15  
 
Vastenpot: 10 maart € 120,30 / 17 maart € 104,40 / 24 maart  
€ 125,15 
 
MEER INFORMATIE OVER HET DOEL VAN ONZE VASTENPOT 
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Bij de genocide 25 jaar 
geleden werden meer dan 400.000 kinderen wees door 
grootschalige massamoorden. Tegenwoordig zijn de meesten wees 
door aids. Via Mwana Ukundwa biedt Kerk in Actie een nieuw begin 
aan duizenden weeskinderen door voorlichting, het zoeken van 
opvangfamilies voor deze kinderen en het regelen van onderdak en  
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scholing. U kunt vanaf eind maart elke zondag informatie over dit 
doel van onze vastenpot zien en horen via de beamer van de 
Ontmoetingskerk.  
 
Een persoonlijk verhaal 
Rwanda 25 jaar na de genocide In 2019 is het 25 jaar geleden dat 
één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De 
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar 
verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde 
dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in 
pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de 
afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt 
de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben 
verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen 
en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die 
besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun 
gezin. Maakt u dit werk mede mogelijk? 
 

Werkgroep Diaconie/Zending, 
Namens hen, Agnita Dijkstra 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
FRANCISCUS IS ZIJN NAAM 
 
De protestanten hebben destijds afstand genomen van allerlei 
rituelen en tradities uit de Rooms-Katholieke kerk en ik kan begrijpen 
waarom het zo ver gekomen is. Maar dat neemt niet weg dat een 
heleboel tradities en rituelen stammen uit een veel oudere tijd en dat 
wij toch ook verbonden zijn met de geschiedenis van die kerk van 
vóór de Reformatie. En dan gaat het mij nu om Franciscus, vooral 
bekend met zijn geboorteplaats erbij, Franciscus van Assisi. Hij 
leefde aan het eind van de 12e en aan het begin van de 13e eeuw. 
Wellicht zullen sommigen van u weten dat Franciscus vooral 
bekendheid heeft gekregen door zijn oprichting van de orde van de 
Franciscanen, een orde die soberheid hoog in het vaandel had en 
die vooral nadruk legde op de naastenliefde, en dan vooral op het 
praktiseren van de naastenliefde: de armen helpen waar je maar 
kunt. 
Minder bekend is dat Franciscus grote bezwaren had tegen het  
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gebruik van geweld. Maar het afzweren van geweld was in die tijd 
van de kruistochten niet vanzelfsprekend. Immers Jeruzalem moest 
heroverd worden op de moslims. Maar Franciscus ging zijn eigen 
weg en toen de troepen in het noorden van Egypte aan land waren 
gegaan met de bedoeling zo met een omtrekkende beweging naar 
Jeruzalem te trekken is hij door de linies heen gegaan, is 
gearresteerd en mishandeld maar kwam uiteindelijk toch, zoals hij 
ook wilde, bij de legeraanvoerder van de moslims en raakte met hem 
in gesprek. Franciscus wilde die hooggeplaatste moslim, Malik al-
Kamil, overtuigen van de meerwaarde van het christendom, wilde 
zelfs wel een weddenschap aangaan, maar Malik al-Kamil ging er 
niet op in. Wel groeide het wederzijds respect, temeer daar al gauw 
duidelijk werd dat niet alleen Franciscus wilde afzien van geweld 
maar ook die islamitische legeraanvoerder wilde geen geweld 
gebruiken. Alleen in uiterste noodzaak, zoals nu bij een aanval van 
de christenen uit Europa, moest hij wel zijn troepen mobiliseren om 
zich tenminste te kunnen verdedigen. Die islamitische 
legeraanvoerder en Franciscus konden het op dat punt dus goed 
met elkaar vinden. Wat betreft het geloof wist Franciscus zijn 
gesprekspartner niet te overtuigen. Er doen allerlei verhalen de 
ronde over die gesprekken, maar het waarheidsgehalte daarvan is 
twijfelachtig. Die gesprekken zijn er wel geweest. Dat staat wel vast, 
maar over de inhoud daarvan is niets met zekerheid bekend. Het 
mooiste verhaal, althans naar mijn smaak, wil ik u niet onthouden. 
 
Als Franciscus bij Malik al-Kamil komt spreekt hij over de 
superioriteit van het christendom. Franciscus meent dat te kunnen 
bewijzen door samen met enkele moslims door een brandend vuur 
heen te lopen, dan zal Malik al-Kamil zien dat Franciscus er 
ongeschonden weer uit komt en dat die anderen brandwonden 
zullen oplopen zo niet erger. Maar Malik al-Kamil meent dat zijn 
onderdanen zich niet zullen lenen voor zo’n weddenschap. Dan zegt 
Franciscus dat hij ook bereid is alleen door dat vuur heen te gaan. 
Als hij er ongeschonden uitkomt is daarmee de superioriteit van het 
christendom bewezen. Maar als hij brandwonden oploopt komt dat 
door zijn eigen zonden. Ook nu gaat Malik al-Kamil niet op zijn 
voorstel in. Maar inmiddels zijn zij beiden ervan overtuigd dat ook de 
 
 



                                                                                                       BIJEEN april 2019  blz. 28 
 
ander slechts de ene ware God wil dienen en na enige tijd nemen zij 
afscheid van elkaar met respect voor elkaar en voor elkaars 
standpunten. Franciscus wordt met een vrijgeleide door de linies 
heen geholpen en keert verrijkt terug in het door de westerse 
soldaten bezette gebied. Dat alles gebeurde in het jaar 1219. Dus 
het is precies 800 jaar geleden dat die ontmoeting plaatsvond. En 
met name Franciscanen hebben allerlei herdenkingen, studiedagen 
en bijeenkomsten georganiseerd om deze bijzondere ontmoeting 
weer voor het voetlicht te brengen. 
 
De huidige paus, zelf overigens Jezuïet, heeft, toen hij werd gekozen 
als paus, de naam van Franciscus gekozen. Dat is niet eerder 
voorgekomen in de geschiedenis. Johannes, Clemens, Pius, er zijn 
genoeg namen van pausen bekend, maar voor het eerst werd 
gekozen voor de naam Franciscus. Meestal wordt gezegd dat de 
huidige paus voor die naam gekozen heeft omdat hij zich verbonden 
voelde met de Franciscanen: barmhartigheid zichtbaar maken en de 
armen helpen. Het zou heel goed waar kunnen zijn dat de huidige 
paus om die reden de naam Franciscus heeft gekozen. Maar in 
februari had paus Franciscus een ontmoeting met de groot-imam 
Ahmed al-Tayeb van de Al-Ahzaruniversiteit in Kairo, Egypte. Hij is 
voor de moslims een heel belangrijke autoriteit op theologisch 
gebied. Paus Franciscus en Ahmed al-Tayeb hebben tijdens die 
ontmoeting een gezamenlijke verklaring opgesteld waarin zij alle 
vormen van religieus gemotiveerd geweld afwijzen. Het lijkt wel op 
die ontmoeting 800 jaar geleden. 
 
Toeval? Ik kan het niet geloven. Ik denk dat op dat niveau weinig 
‘toevallig’ gebeurt en mijns inziens heeft paus Franciscus, en 
misschien ook die groot-imam, er bewust voor gekozen om juist in dit 
gedenkjaar, 800 jaar na die befaamde ontmoeting van Franciscus 
van Assisi met Malik al-Kamil, met deze verklaring te komen. Dat 
zou dan ook een ander licht werpen op zijn naamkeuze. Franciscus 
kon zich kennelijk wel vinden in de gedachtegang van zijn beroemde 
naamgenoot, van wie hij heel bewust de naam heeft overgenomen. 
Voor Franciscus van Assisi en voor de huidige paus Franciscus en 
voor hun islamitische gesprekspartners stond wel vast dat de naam 
van God nooit gebruikt mag worden om geweld te gebruiken. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*                    Eduard Verhoef 
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LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN 
PASEN  
 
EEN NIEUW BEGIN 
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw 
begin. Jezus leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen 
en mogen maken. De bloemschikking sluit hier op aan bijvoorbeeld 
met het getal 8: op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 
dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd, en 
zo wordt het getal 8 het symbool voor een nieuw begin. In de 
schikkingen is het getal 8 zichtbaar, door 8 glazen flessen op de 6 
zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken 
begeleiden de lezingen ons iedere week op weg naar hoop, naar het 
nieuwe begin. Voor de schikkingen op Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag gebruiken we 7 flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn 
gericht op het moment (voetwassing en kruisiging), niet op de 
toekomst. 
 
De 8 flessen, deels bekleed met riet- of grasstengels, zijn gevuld met 
water, water geeft immers nieuw leven. Ook het riet is symbolisch: 
riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het Exodus-verhaal 
over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van 
onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin. De 
8 flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De 
toelichting vindt u steeds bij de  liturgie van de zondag. De vormen 
zijn o.a.: cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, kruis en hart.  
 
Wij hopen dat de schikkingen uw belangstelling waard zijn. 

 
Elly, Gerda, René, Henk 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
PROJECT VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de 
natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw 
begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin.  
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Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen 
een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn 
eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem 
opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor 
ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de 
donkerste nacht. 
 
In het project voor de veertigdagentijd staan we met de kinderen stil 
bij de vraag wat ervoor nodig is om een nieuw begin te kunnen 
maken. Elke zondag komt een vaardigheid aan de orde die daarmee 
te maken heeft. De projectverbeelding bestaat uit 
“beginnersdiploma’s” waarop de vaardigheden vermeld staan. Ook is 
daarop een verhaal te zien over de tuin van Julia en Stef, waarmee 
elke zondag het thema en Bijbelverhaal kunnen worden ingeleid. 
Stef en Julia zijn al 4 zondagen aan bod geweest. Hierin hadden we 
het over de thema’s: kiezen, wakker worden, geduld en vergeven. 
De komende zondagen gaan we verder met de volgende thema’s. 
 
Zondag 7 april 2019 – Lucas 20:9-19 

     
Teruggeven  
Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de 
eigenaar van een wijngaard enkele mannen 
de opdracht geeft op zijn wijngaard te 
passen en de druiven aan hem te geven. 
Maar als het zover is, doen de oppassers 

alsof het hun wijngaard is… 
 
Zondag 14 april 2019 – Lucas 19:29-40 
 
Juichen  
We horen het verhaal van de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. De mensen daar 
langs de weg weten het zeker: Jezus zal 
een nieuw begin maken. Daarom juichen 
ze hem toe als een koning. Deze zondag 
staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen. 
 
Pasen, zondag 21 april 2019 – Johannes 20:1-18 
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Hulp krijgen  
Vandaag lezen we het paasverhaal. Met 
Pasen vieren we dat Jezus geholpen 
wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen 
geholpen heeft. Hij staat op uit de dood. 
 
 

 
Zondag 28 april 2019 – Lucas 24:13-35 
 
In de war  
Jezus is gestorven en begraven, maar 
zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers 
zijn zo druk in gesprek, dat ze niet 
merken dat Jezus met hen mee loopt. 
Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze 
wie die wonderlijke man is, die de hele 
tijd met hen mee gelopen heeft.  
 
Verder zijn jullie van harte uitgenodigd om op zaterdag 13 april een 
Palmpaasstok te komen maken. We beginnen om 16.00 uur en om 
18.00 uur is het afgelopen. We hebben dan al een broodje knakworst 
gegeten. De Palmpaasstokken worden op zondag 14 april tijdens de 
dienst uitgedeeld aan gemeenteleden. We zien jullie graag op 
zaterdag 13 april. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar we 
stellen het zeer op prijs als jullie allemaal iets meenemen voor de 
voedselbank. 

Namens de Kindernevendienst, 
Bertine Oostveen 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
OVERIGE (KORTE) BERICHTEN 
 
GROTE SCHOONMAAK EN ONDERHOUD TUIN ONTMOETINGSKERK 

ZATERDAG 6 APRIL 
Op zaterdag 6 april  wordt er weer een grote schoonmaak in de kerk 
gehouden en zal de tuin grondig aangepakt worden. Om 9.00 uur  
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staat de koffie en iets lekkers klaar en daarna gaan we aan de slag. 
Heeft u tijd en zin om mee te helpen? Heel graag, al is het maar een 
uurtje. U bent van harte welkom! Zeg nu eerlijk, een schoon gebouw 
en een mooie tuin, dat willen we als kerkgangers toch allemaal?  
Bedankt alvast voor uw inzet en tot 6 april!  

Met vriendelijke groet,  
Janny Kok en Eveline de Rooij  

 
OPGEVEN PAASMAALTIJD 
Op Witte Donderdag (18 april) is er weer een Paasmaaltijd in de 
Kapel. Aanvang 18.30 uur. Vanaf 31 maart hangen er intekenlijsten 
in de Ontmoetingskerk en de Kapel. 
 
BIJEEN BEZORGING 
We zijn blij met de aanmelding van Ellen Bousché en Ruud 
Oostveen die de BIJEEN-bezorging van Corrie Verschuur en Joke 
van Stralen overnemen. Corrie en Joke, nogmaals hartelijk dank 
voor  al jullie werkzaamheden in de afgelopen jaren. 
 
WOONRUIMTE GEZOCHT 
Jong stel, theologiestudent en juf, zoeken per juli woonruimte in 
omgeving Amersfoort/Utrecht. Tel: 06 83986517. 
We zouden dat heel fijn vinden! Hartelijk dank! 

Boukje Hoefnagel en Joost van den Berge.  
 
PAASPUZZEL (OPLOSSING OP PAGINA 36) 
In de volgende zinnetjes staan de letters van het schuingedrukte 
woord door elkaar. Weet jij welke woorden daar moeten staan? 
1. Een andere naam voor Jezus is Rustichs (2) 
2. Jezus had een kroon van krantondoek  (7) 
3. De mensen riepen: ‘Leve de koning van Laries! (6) 
4. Maria kwam uit Laagdam.(6) 
5. Prutse zei drie keer dat hij Jezus niet kende. (2) 
6. Bij het graf zaten twee mannen in winterkleet.(7) 
7. Jezus was gestorven aan een kuris. (3) 
8. De belangrijkste stad in Israel is El Zure Jam. (1) 
9. Jezus is aangepost op de eerste dag van de week.(7) 
Achter elk zinnetje staat een cijfer. Schrijf op welke letter daar bij  
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hoort. Van het goede woord uit zin 1 moet je de 2e letter nemen, uit 
zin 2 de 7e letter, enz.. Als je het goed gedaan hebt lees je een 
bijzonder woord uit de Bijbel. Weet je wat dat woord betekent? 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
BIJBEL LEESROOSTER (NBG) 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK IN MAARTENSDIJK 
 
7 april   09.30 uur  Ds. R. Alkema 
    Collecte: 1) Kerk 2) Werelddiaconaat 

Kindernevendienst: Joella 
    Oppasdienst: Jasmijn en Amy 
 
14 april   Palmzondag 

09.30 uur   Da. G. Morsink, Zeist  
    Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Jeugdwerk 

Kindernevendienst: Bertine van Oostveen 
   Oppasdienst: Corine de With 
 
18 april   Witte Donderdag 
    Zie diensten Kapel 
 
19 april   Goede Vrijdag 
    19.30 uur  Ds. R. Alkema 
    Collecte: geen 
 
20 april   Stille Zaterdag /Paaswake 
    21.30 uur Ds. R. Alkema 
    Collecte: geen 
 
21 april    1e Paasdag 

09.30 uur       Ds. R. Alkema 
    Collecte: 1) Kerk 2) Zending / Pakistan 

Kindernevendienst: Hellen v.d. Kamp 
   Oppasdienst: Megan 
 
28 april   09.30 uur  Ds. R. Alkema 
    Heilig Avondmaal (kring) 
    Collecte: 1) Kerk 2) Diaconie   

Kindernevendienst: Tanja Lake 
    Oppasdienst: Margriet van der Vaart 
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5 mei   09.30 uur       Ds. R. Alkema 
    Collecte: 1) Kerk 2) PKN / noodhulp Syrië 

Kindernevendienst: Nienke Koeman 
   Oppasdienst: Jasmijn en Ilse 

   
Na alle zondagdiensten wordt er koffie/thee 
geschonken. 
Op zondag 14 april zijn er voorbeeldbrieven 
van Amnesty International. 

     Op zondag 28 april is de Wereldwinkel  
   aanwezig. 
 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

DIENSTEN IN DE ADVENTKAPEL IN HOLLANDSCHE RADING 
 
7 april   11.00 uur        Ds. R. Alkema  
    Collecte: 1) Kerk 2)  Werelddiaconaat 
    Geen zondagschool/oppasdienst. 
 
 19.00 uur  Vesper 
 Collecte: geen 
 
14 april   Palmzondag 
    11.00 uur        Da. G. Morsink 
    Collecte: 1) Kerk 2) PKN - jeugdwerk 
    Geen zondagschool/oppasdienst. 
 
    19.00 uur  Vesper 
    Collecte: geen 
 
18 april   Witte Donderdag / Paasmaaltijd 
    18.30 uur  Ds. R. Alkema 
    Collecte: onkostenbestrijding 
 
19 april   Goede Vrijdag – zie diensten OK 



                                                                                                       BIJEEN april 2019  blz. 36 
 
20 april   Stille Zaterdag – zie diensten OK 
 
21 april   1e Paasdag 

11.00 uur        Ds. R. Alkema  
    Collecte: 1) Kerk 2) Zending - Pakistan 
    Geen zondagschool/oppasdienst. 
 
28 april    Geen dienst in de Kapel; zie diensten OK 
 
5 mei    11.00 uur  Ds. R. Alkema 
    Collecte: 1) Kerk 2) PKN – noodhulp Syrië 
    Geen zondagschool/oppasdienst. 
 
 

Op zondag 14 april zijn er voorbeeldbrieven  
van Amnesty International en is de Wereldwinkel 
aanwezig. 
Na alle diensten in de 40-dagentijd (ochtenddiensten 
 en vespers), wordt er koffie en thee geschonken.  
 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
PAASPUZZEL (pagina 32) 
 
Oplossing 
1. Christus 2. doorntakken 3. Israël 4. Magdala 5. Petrus 6. witte 
kleren 7. kruis 8. Jeruzalem  9. opgestaan.  
Het woord is: HALLELUJA (Betekenis: 'Loof de HEER')  
 
Zie:  https://www.debijbel.nl/kennis-achtergronden/godsdienst-van-
israel/976/halleluja 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 


