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HET PAASLICHT 
 

Na drie dagen zonder licht, 
de dagen als de nacht 

komt Zijn leven in het zicht 
door stille overmacht. 

 

Achter een verschoven steen 
gaapt het verlaten graf. 

Engelen zijn om ons heen, 
nemen ons schrikbeeld af, 

 

brengen ons in herinnering 
wat Jezus woorden waren 

en dat wij nu Zijn opstanding 
ook echt mogen ervaren. 

 

Zijn woorden dringen tot ons door 
in volle werkelijkheid, 

in ’t licht van dit klein engelenkoor 
gloort Zijn aanwezigheid. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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VAN DE REDACTIE 
 
Ondanks alle beperkende maatregelen van het Kabinet, is het toch 
gelukt om deze april editie van BIJEEN bij u thuis te krijgen, met dank 
aan al degenen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
Daar er deze maand (en wellicht ook nog de maanden hierna) geen 
kerkdiensten zijn en ook geen andere activiteiten zullen 
plaatsvinden, is de inhoud van de ingeleverde bijdragen wat anders 
dan normaal.  Geen diensten deze maand, dus ook geen 
dienstroosters van de Ontmoetingskerk en de Kapel. 
 
Naast de gebruikelijke rubrieken treft u achterin deze uitgave het 
volledige jaarverslag en -rekening 2019 van het College van 
Kerkrentmeesters aan. Een lijvig stuk, aangeleverd door de 
penningmeester. 
 
INLEVEREN KOPIJ 
Kopij voor het volgende nummer van BIJEEN (mei 2020) kan 
ingeleverd worden t/m dinsdag 21 april 2020 op het volgende adres: 
Egelskop 12 / aglburger@ziggo.nl. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
PAS GOED OP JEZELF 
 
In dagblad Trouw stond een mooie ingezonden brief over de corona-
crisis. De redactie gaf de brief als titel (en samenvatting) mee: crisis: 
denk eerst aan jezelf, dat helpt anderen. De briefschrijver stelt dat hij 
-en misschien wel de meeste mensen- is opgevoed met het idee 
anderen te moeten helpen. Maar als hij een keer in het vliegtuig 
stapt en luistert naar de veiligheidsinstructies, verbaast hij zich 
erover dat je eerst aan jezelf moet denken: in geval van nood eerst 
het zuurstofmasker bij jezelf opdoen. Hij vindt dat eerst maar 
vreemd. Dat past toch niet bij hem? Maar hij komt er zeker in deze 
tijd van het corona-virus achter, dat je de ander vooral helpt door te 
voelen wat jezelf nodig hebt.  
Dus, lieve mensen, PAS GOED OP JEZELF! En denk daarna (ook) 
aan de anderen. In die volgorde hebben we het virus (hopelijk) 
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sneller onder controle     
 
STILTE EN RUST 
 
Ik houd van stilte en rust. Ik heb wel eens verteld dat ik liever op de 
Stulp (achter Lage Vuursche) wandel, dan winkel in Hoog 
Catharijne. Ik houd van stilte en rust. Die probeer ik ook te vinden in 
de kerk. Het beste lukt mij dat in onze eigen kerken bij de vespers in 
de advent en veertigdagentijd. Op vakantie in het buitenland wandel 
ik regelmatig zo’n verstild kerkje in een kleine plaats binnen. En 
ervaar daar de stilte en de rust.  
Maar hoeveel ik ook van stilte en rust houd, nu zou ik graag toch wat 
meer leven en rumoer om mij heen willen hebben. Het leven van 
alledag. Het leven van niet eens zo lang geleden. En dat ik dan zelf 
de rust en de stilte opzoek.  
 
KERK-ZIJN IN TIJDEN VAN CORONA 
 
Wat een enorme impact heeft het Corona-virus op ons leven! Alles 
lijkt stil gevallen. We hebben daar als kerk ook mee te maken: 
bijeenkomsten zijn afgelast -bezoekwerk is moeilijk geworden -zelfs 
de kerkdiensten kunnen geen doorgang vinden.  
 
Ik begrijp de maatregelen van de overheid. Ze zijn weliswaar 
rigoureus. Maar ze zijn er om erger te voorkomen. Ik raak er steeds 
meer van overtuigd dat het niet anders kan. 
 
Maar ik vind het wel moeilijk om op deze manier kerk te zijn. Juist in 
deze tijden van sociale onthouding ontdek ik hoe waardevol het is 
om elkaar in levenden lijve te ontmoeten -elkaar te zien -elkaar te 
spreken.  
 
We (de kerkenraad -maar denk gerust mee!) zijn in ieder geval druk 
bezig om toch een wekelijks bezinningsmoment aan te kunnen 
bieden via internet. We denken daarbij aan een beeld-en-geluid-
opname in de kerk met in ieder geval bijbellezing en gebed en wat 
troostrijke woorden.  
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Het zou mooi zijn als we het voor elkaar krijgen om daar op 
Paasmorgen vanuit de Ontmoetingskerk mee te beginnen. Want 
Pasen is natuurlijk het feest van de kerk. De dag van de opstanding. 
De dag waarop het nieuwe leven begint. 
 
Zo’n crisis biedt -hoe vreemd misschien ook- ook kansen. Om na te 
denken hoe je op een andere manier kerk kunt zijn. Er wordt al een 
boodschappenservice aangeboden. Er wordt al nagedacht over 
telefonisch pastoraat (u kunt altijd bellen naar mij (ds. René Alkema) 
of naar kerkelijk ouderenwerker Jan Grootendorst of naar iemand 
anders van de kerkenraad). Er worden op woensdagavond klokken 
geluid (Met deze “klokken van hoop en troost” kunnen kerken 
mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement 
heen.) De kindernevendienst gaat digitaal materiaal voor de 
kinderen aanbieden. Op de facebook-pagina van de kerk kunt u zelf 
aangeven wat u door deze tijd heen helpt: een tekst -een lied -een 
bezigheid, etc. 
 
En wie weet -hopelijk wordt het rijtje aan initiatieven nog langer en 
groter de komende tijd. Uw bijdrage is van harte welkom! Laat het 
weten aan mij -of aan iemand van de kerkenraad. 
 
Zodat we -ondanks de afstand die we tot elkaar moeten houden- 
nabijheid ervaren. Nabijheid van elkaar. En nabijheid van God. 
 
PASEN IN TIJD VAN CORONA 

“Maria…”, “Rabboeni…” 
Johannes 20 vers 16 

 
Ik had me al bedacht, dat ik dit jaar het paas-evangelie uit Johannes 
zou gaan lezen in de kerk. Wel met het bange vermoeden en 
voorbehoud, dat we dit jaar in de kerk Pasen wel eens 
noodgedwongen zouden moeten overslaan.  
 
Helaas is dat bange vermoeden waarheid geworden. Hopelijk 
kunnen we toch via een videoverbinding een kerkdienst aanbieden 
(zie hierboven). 
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Ik vind sowieso het paasevangelie uit Johannes het mooiste 
paasevangelie. En wel door die ontmoeting tussen Jezus en Maria. 
Met die prachtige zin van Jezus -al is het maar één woord: Maria. 
 
Ik denk dat nergens in de Bijbel iemand zo aandachtig bij haar naam 
genoemd is als hier Maria. En ik vermoed dat niemand in de Bijbel 
zo intens gekend is als hier Maria. (Ik moet bij dit verhaal ook altijd 
denken aan het liedje Maria uit de West Side Story van Leonard 
Bernstein en Stephen Sondheim: Maria… the most beautiful sound I 
ever heard… Maria… All the beautiful sounds of the world in a single 
word). 
… 
 
Maria zal een moment alleen hebben willen zijn. Met haar zorgen. 
Met haar vragen. Met haar verdriet. Ze zal even geen mensen om 
haar heen gehad willen hebben. En daarom is ze alleen op pad 
gegaan naar het graf van Jezus.  
 
Dat lijkt me een herkenbare reactie. Het is mooi om mensen om je 
heen te hebben als je verdrietig bent. Maar het is ook goed om af en 
toe alleen te zijn met je verdriet. Dat je af en toe je verdriet niet hoeft 
te delen. 
 
Maar nu -Pasen 2020- lees ik de tekst ook nog anders. Wij zijn 
gewoon om Pasen met z’n allen te vieren. Op paasmorgen zit de 
kerk altijd zelfs aanmerkelijk voller dan op andere, gewone 
zondagen. Dat zal dit jaar dus noodgedwongen anders zijn. Door 
alle maatregelen die genomen zijn om het corona-virus niet te veel 
kans te geven. 
 
En dan lees ik over Maria. Voor de duidelijkheid: Maria van Magdala. 
De vrouw die in het Johannes-evangelie zo’n speciale band heeft 
met Jezus. Net als bijvoorbeeld de enigszins mysterieuze andere 
leerling, van wie Jezus veel hield een speciale band heeft met 
Jezus. En dan lees ik dat Maria alleen is. 
 
We moeten ons allemaal aanpassen in deze tijd. Sociale onthouding 
wordt (nu al) het woord van het jaar. Dat is voor ons allemaal  
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wennen. Dat je in deze tijd niet even bij iemand anders op bezoek 
gaat. Dat je in deze tijd misschien wel vaak alleen bent. 
 
Maar zelfs alleen -in je eentje kun je Pasen vieren. Maria die alleen -
in haar eentje in de graftuin is. En daar Jezus ontmoet. En daar 
Pasen beleeft. 
… 
 
Het wordt een andere Pasen dan andere jaren. Anders dan we 
gewend zijn. Minder massaal dan we gewend zijn. Minder opsmuk 
dan we gewend zijn. 
Maar misschien biedt dat ook wel de kans om dit jaar meer dan ooit 
na te denken wat Pasen voor mij -voor jezelf betekent. Zoals toen op 
die eerste paasmorgen -toen Maria de opgestane Jezus ontmoette: 
“Maria…”, “Rabboeni…” 
 
Het wordt hoe dan ook Pasen… 

ds. René Alkema 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
UIT DE GEMEENTE 
 
De een komt deze tijd beter door dan de ander. De een heeft nog 
net wat meer mensen om zich heen dan de ander. De een kan beter 
tegen alleen-zijn dan de ander. Mensen in ziekenhuizen en mensen 
in verzorgingshuizen en mensen in quarantaine ervaren misschien 
wel het meeste de gevolgen van alle corona-maatregelen. Sommige 
ziekenhuizen hebben zelfs liever dat je geen kaartje meer stuurt! 
Laten we in ieder geval aan elkaar denken!  
PAS GOED OP JEZELF EN DE MENSEN OM JE HEEN! 
 
HUWELIJK 
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem…(1 
Johannes 4 vers 16). 
Marco de Rooij en Joëlla Vermeulen waren van plan om op 17 april 
te trouwen. En ze verheugden zich daar op. Burgerlijk huwelijk, 
kerkelijk huwelijk en feest waren al georganiseerd. Helaas blijft het 
op 17 april vanwege alle corona-beperkingen beperkt tot een  
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burgerlijk huwelijk. De kerkelijke inzegening en het feest worden 
verplaatst naar een latere datum. Een felicitatiekaartje kan nog wel! 
Hun nieuwe adres: Bereklauw 5, 3738 TE. 
 
OVERLEDEN 
Op 18 maart is op 78-jarige leeftijd overleden Janna Margje 
Wilhelmina van der Heide -Metselaar (Tuinlaan 14, 3738 CT). 
In de volgende BIJEEN verschijnt een in memoriam.  
 
IN MEMORIAM: JANNA (JANNY) LAND-MUIJS (1931-2020)  
Op 21 januari 2020 is in haar eigen woning in Dijckstate in 
Maartensdijk op 88 (bijna 89) jarige leeftijd overleden: Janna Land-
Muijs. Janny is geboren en opgegroeid op de boerderij van haar 
ouders in Snelrewaard bij Oudewater, en sinds haar huwelijk met 
Frits Land heeft ze het grootste deel van haar leven gewoond in 
Maartensdijk.  
Daar heeft ze haar leven voluit geleefd als echtgenote, als moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder. Maar ook als dorpsgenoot, 
medebewoner van Dijckstate en meelevend lid van onze kerkelijke 
gemeente. Een vrolijk, liefdevol en dapper mens; zo heb ik Janny 
Land mogen leren kennen, en zo hebben we in de afscheidsdienst 
op 25 januari terug mogen kijken op haar leven. Janny heeft het 
leven en het samenleven met anderen als goed mogen ervaren, 
maar ze heeft zichzelf ook altijd tot het uiterste ingespannen om wat 
goed is, goed te houden. Enerzijds was het de goedlachse, vrolijke 
en spraakzame dame uit Dijckstate, maar tegelijkertijd was het een 
onverbiddelijke doorzetter, en een mens die zichzelf kon wegcijferen 
om het leven en vooral het leven met elkaar goed te laten zijn. 
Bovenal was Janny een mens met een oprecht geloof. Haar geloof 
in God dat haar het vertrouwen gaf om verder te kunnen kijken dan 
alleen dit aardse leven, en dat haar tegelijkertijd de moed en de 
inspiratie gaf om van dit leven op aarde het mooiste te maken wat er 
van te maken viel. Het was dan ook niet voor niets dat bij mij - 
tijdens de voorbereidingen van de uitvaart van Janny Land - de 
woorden van de dichter Jan Wit telkens door mijn hoofd heen  
speelden: Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij 
begroet.  

Jan Grootendorst 
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IN MEMORIAM: ERRIS PIETER VAN GINKEL (1939-1920) 
Op 23 maart jl. is op 81-jarige leeftijd Erris Pieter van Ginkel 
(Havikskruid 15, 3738 TV) overleden. Erris van Ginkel is gelovig 
opgevoed (in Veenendaal) en heeft zelfs in de kerkenraad van de 
hervormde wijkgemeente (in Maartensdijk / Hollandsche Rading) 
gezeten. Maar geloven zei hem op latere leeftijd niet meer zoveel. 
Wel hield hij van een goed gesprek over het geloof. Je kon 
uitgebreid met hem over geloven praten. Ik geloof in niemand, jij 
gelooft in iemand, dus… en dan begon een boeiend gesprek, met af 
en toe zijn karakteristieke -harde ja er tussen door.  
Hij was ruim 6 jaar weduwnaar van Tine van Ginkel. Hij had het 
moeilijk met dat overlijden van zijn vrouw en eigenlijk ging het vanaf 
dat moment steeds iets minder goed met Erris van Ginkel. Soms 
bracht hij die moeite onder woorden. Soms ging hij aan die moeite 
voorbij.  
Zijn kinderen en kleinkinderen verliezen in hem een fijne vader en 
opa. En ook al die andere mensen die hem kenden (familie en 
vrienden) verliezen in hem een goed mens.  
En als ik dan tenslotte iets mag zeggen over het blijvende geloof van 
God in de mensen, dan deze woorden uit de psalm: Liefdevol en 
genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.  

ds. René Alkema 
KLOKKEN LUIDEN 
Misschien heeft u de klokken op woensdagavond van 19.00 uur tot 
19.15 uur horen luiden. De landelijke Raad van Kerken heeft daartoe 
opgeroepen:  
Klokken van troost en hoop 
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk 
leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen 
sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven 
zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, 
hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren 
sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van 
bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van 
 
Kerken in Nederland op om de komende woensdagen van 19.00 - 
19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en 
troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen  
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van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot 
gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor 
wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van 
medemensen.     
 
JOHANNES-PASSION 
Het is zelfs onzeker of we Pinksteren in de kerk kunnen vieren. Dan 
zou het prachtige koor voices o.l.v. Piet Philipse meewerken aan de 
dienst. Ik heb wat heen en weer gemaild met hem. Hij gaf nog de 
suggestie -voor wie dat wil- de Johannes Passion van zijn koor te 
bekijken. Het is een opname van vorig jaar -in een kerk in Nijkerk: 
https://youtu.be/dOhUrz9QM3I 
 
BEREIKBAARHEID PREDIKANT 
Via mijn e-mailadres: renealkema@xs4all.nl  of via mijn mobiel: 
0612510037 (inclusief voicemail en whatsapp).  

 
Vriendelijke groet, René Alkema 

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

 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Op 2 maart heeft de kerkenraad vergaderd. 
 
Het voelt onwezenlijk aan verslag te doen van een vergadering die 
slechts drie weken geleden heeft plaatsgevonden, terwijl de wereld 
om ons heen zo drastisch veranderd is door het coronavirus. We 
zoeken nog naar mogelijkheden om als kerk onze pastorale en 
diakonale rol in de nieuwe omstandigheden goed vorm te geven. 
Elders in deze BIJEEN vindt u daar meer over. 
 
Beleidsplan 2020-2025 
In deze vergadering heeft de kerkenraad het beleidsplan definitief 
vastgesteld. Nu zal het gepubliceerd  worden; allereerst op onze  
website, maar een ieder die liever van papier leest, kan aan de 
scriba een gedrukt exemplaar vragen. 
 



                                                                                               BIJEEN april 2020  blz. 10 
 
Werk aan gebouwen en inrichting 
De eerste actie onder deze vlag is het vervangen van de lampen in 
de kerkzaal van de Ontmoetingskerk. Om de inbreng van 
gemeenteleden in de keuzes die hiermee samenhangen te 
vergroten, was door het College van Kerkrentmeesters een ochtend-
bijeenkomst georganiseerd op zaterdag 29 februari. Daar werd een 
voorkeur duidelijk voor een bepaalde keuze, die zowel mooi is als 
functioneel. 
Het leek de kerkenraad goed deze keuze een aantal weken in de 
ontmoetingsruimte te etaleren, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden 
hiervan op de hoogte zijn, en daarna de definitieve beslissing tot 
aanschaf te nemen. 
Dit leidde helaas tot een verschil van inzicht tussen kerkenraad en 
CvK dat op het moment van schrijven nog niet is opgelost. 
 
Het moge duidelijk zijn dat de beperkingen door het coronavirus dit 
“etaleren in de ontmoetingsruimte” momenteel onmogelijk maakt. 
 
Evaluaties 
Alle kerkenraadsleden vonden de presentatie over Gambia, door 
René en Jeannette van de Bunt, buitengewoon inspirerend. We zijn 
zeer benieuwd wat er verder met de school, de leerkrachten en de 
leerlingen gaat gebeuren als wij hen financieel kunnen steunen. 
 
De kerkenraad vergadert - indien mogelijk - weer op maandag 6 
april. 

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

 telefoon: (0346) 21 42 90 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
BELEIDSPLAN  
 
De afgelopen periode hebben we als gemeente een beleidsplan 
opgesteld. 
Het concept beleidsplan is besproken tijdens de gemeenteavond op 
28 mei 2019 en is definitief vastgesteld in de 
kerkenraadsvergadering op 2 maart 2020. 
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Het plan heeft de volgende hoofdstukken en is opgesteld voor de 
periode 2020-2024: 

 Beschrijving van de gemeente  
 Missie en visie  
 Organisatie  
 Gemeente zijn  
 De erediensten  
 Pastoraat  
 Diaconie  
 Jeugd en jongerenwerk / kinderleerhuis 
 College van kerkrentmeesters  
 Inrichting kerkzaal Ontmoetingskerk  
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 Tot Slot  

 
We plaatsen het beleidsplan op onze site: 
http://www.pknmaartensdijk.nl/. 
Mocht u een papieren versie op prijs stellen, wilt u dat dan aangeven 
bij de scriba Eric Kuijvenhoven tel 0346-211804 of mail: 
eric.aarisje@planet.nl. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Dit bericht vanuit het CvK begint anders dan dat u gewend bent. Niet  
direct met de verantwoording van collecten en ontvangen bedragen, 
maar met een terugblik op de afgelopen weken. De ontwikkelingen 
in de wereld, in Nederland, ons Maartensdijk en binnen onze 
gemeente vraagt om een andere opbouw van dit stukje informatie. 
Het College van Kerkrentmeesters is op maandag 9 maart nog bij 
elkaar geweest voor haar maandelijkse vergadering. Precies 1 week 
later stond Nederland en de rest van de wereld op zijn kop. We  
werden geadviseerd zo veel mogelijk thuis te werken en ons sociale 
leven werd on-hold gezet. Sportverenigingen, sportscholen en 
scholen werden gesloten.  Om het Coronavirus enigszins buiten de 
deur te houden was het advies om zo min mogelijk contact met 
anderen op te zoeken als dat niet echt nodig is. Het zijn rare tijden! 
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Binnen het CvK hebben zich enkele ontwikkelingen plaatsgevonden, 
waar we tijdens onze vergadering nog graag direct actie op wenste. 
Maar bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. En 
afspraken die gemaakt zijn of gewenst waren, moesten herzien 
worden. We hopen op een juiste wijze hier later in 2020 op terug te 
komen. 
 
KASCOMMISSIE 
Zo stond er een kascontrole gepland op dinsdag 17 maart. Vanuit 
onze gemeente neemt Wilma van de Hoef nog 1x deel aan de 
kascommissie en de kerkenraad heeft Geert Boorsma benaderd om 
deel te nemen. De stukken zijn al bij beiden aanwezig (jaarrekening, 
balans, grootboek overzichten, FRIS jaarrekening) zodat ze deze 
grondig kunnen bestuderen. Alleen inzicht in de onderliggende 
stukken is op dit moment niet mogelijk. Gezien de situatie hebben 
we besloten de fysieke controle uit te stellen tot nader order. 
Dit kan de procedure enigszins stagneren. Voor 15 juni a.s. dient de 
jaarrekening ingediend te zijn bij het Classicaal College voor 
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN. Voor die tijd 
moet het CvK, de kascommissie, de kerkenraad én de gemeente de 
jaarrekening beoordeeld hebben. 
Nu heeft het CvK in haar vergadering van 9 maart de voorlopige 
jaarrekening beoordeeld, vastgesteld en goedgekeurd. Deze kan 
dus in samenvatting gepubliceerd worden in de BIJEEN. Zo kunt u als 
gemeentelid reageren op de jaarcijfers. Vandaar dat u het 
jaarverslag van het College van Kerkrentmeesters en de balans én  
winst/verliesrekening met toelichting in deze BIJEEN aantreft.   
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de cijfers, dan wil ik u vragen 
om dit binnen één week na uitgifte van deze BIJEEN te sturen aan 
cvk@pknmaartensdijk.nl.  
De kerkenraad zal ook de stukken ontvangen, met het verzoek deze 
al te beoordelen en daar waar nodig vragen te stellen, mogelijk 
voordat de kascommissie dit officieel gedaan heeft. Het hoeft elkaar  
natuurlijk niet te bijten en zo stagneren we het proces niet.  
De kerkenraad kan dan hopelijk in haar vergadering in mei, via de 
mail, de jaarcijfers definitief vaststellen en goedkeuren en haar 
verklaring opstellen, zodat alles voor 15 juni gereed staat in FRIS. 
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN ONTVANGEN BEDRAGEN 
-Collecte t.b.v. kerk periode februari   €   472,90 
Vanaf 15 maart hebben er geen erediensten meer plaatsgevonden, 
waardoor de inkomsten over de maand maart wat betreft de collecte 
gehalveerd zijn.  
-Collecte t.b.v. kerk periode maart    €   245,36 
 
KOSTEN BESPAREN 
In deze BIJEEN treft u –zoals geschreven - de jaarrekening 2019 aan. 
Voor het CvK altijd weer een moment om overal naar de kosten te 
kijken. Elk jaar stijgen de kosten door duurder wordende tarieven. 
Een daarvan is de bankkosten. Tijdens onze laatste vergadering is 
voorgesteld om deze kostenpost eens onder de loept nemen en 
onder uw aandacht te brengen. Want bepaalde kostenposten 
hebben we als gemeente zelf in de hand. 
 
Voordat ik vanaf maandag 16 maart thuis kwam te zitten, (ik werd 
vriendelijk, doch dringend gevraagd om vanuit huis te werken – 
veiligheid van al het personeel gaat voor) had ik al een stukje 
geschreven over hoe bankkosten tot stand kwamen. Wat het kost 
om (collecte) geld bij de bank te krijgen. Niet wetende, dat de eerst 
volgende drie weken de collectes totaal niet zouden binnen komen. 
En voordat ik dit stukje in moet leveren,  hebben we  afgelopen 
maandag vernomen, dat het tot 1 juni zo blijft.  Dat is al een 
besparing op de bankkosten, maar is nu niet het soort besparing, 
wat ik persoonlijk in gedachten had. 
 
Met onderstaand stukje informatie wil het College wel een stukje 
bewustwording kweken. Het is informatie waar je niet zo snel zelf bij 
stil staat. Maar waar ik als penningmeester (én als oud-
bankmedewerker) wel een gedetailleerd oog voor heb.  
De bankkosten bedragen jaarlijks zo rond de  € 600,00. We komen 
niet onder bankkosten uit, maar we kunnen ze wel verminderen?  
Hoe? Ik leg het graag even uit.  
Collectebonnen versus contant geld in de collectezak  
Het afstorten van munt- en papiergeld kost respectievelijk  
€ 0,058 per biljet en € 0,60 per 100 munten. Standaard wordt er € 
4,00 per keer gerekend, ómdat je geld afstort.  
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Even een rekensommetje: gemiddeld aantal muntjes per maand 
900/100 x € 0,60 = € 5,40 + gemiddeld 25 biljetten per maand a € 
0,058 = € 1,45 + standaard € 4,00 = € 10,85 per maand x 12 = € 
130,20. Alleen om contant geld af te storten. Tijd en benzine kosten 
zijn hierin niet meegerekend.   
Willen we nu geen contant geld meer, want afstorten is te duur? Nee, 
zeker niet! Maar wanneer u frequent deelneemt aan een eredienst, is 
er een mooi alternatief: collectebonnen. 
Het gebruik van collectebonnen is niet alleen kostenbesparend. Het 
geeft u ook een fiscale aftrekmogelijkheid op uw inkomstenbelasting. 
Want de collectebonnen zijn op uw afschrift geregistreerd en 
daardoor is uw bijdrage in een eredienst als gift aftrekbaar. Het levert 
dus zowel u als ons de kerk voordeel op! 
Collectebonnen, een top idee? Zeker! 
De bonnen zijn in vellen van € 20,00 (of een veelvoud) te verkrijgen 
door het gewenste bedrag over te maken op NL 77 INGB 0000 242 
880 t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Holl.Rading o.v.v. uw 
adres. Na betaling worden de bonnen bij u thuis gebracht, indien 
mogelijk voor de eerstvolgende zondag.  
Zo helpt u de kerk, en de Belastingdienst helpt u. 
Waar de Belastingdienst ook bij helpt is uw vrijwillige bijdrage (Aktie 
Kerkbalans) te doen via een periodieke gift met een overeenkomst. 
Want u/je kunt uw/jouw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Zo 
kun je meer geven zonder dat het je meer kost. 
Een periodieke gift dien je schriftelijk vast te leggen voor minimaal 
vijf jaar achtereen. Wist u dat u de collectebonnen hierin ook kunt 
meenemen? Geïnteresseerd? Neem contact op via  
cvk@pknmaartensdijk.nl. Wij helpen je/ u graag.  
Let wel: voor zowel uw gift aan de kerk als aan de zending moet een 
aparte overeenkomst opgemaakt worden.  
Nog meer bankkosten besparen? Dat kan wanneer u op dit 
moment uw vrijwillige bijdrage bijvoorbeeld maandelijks overmaakt. 
Want elke bijschrijving kost € 0,11. Wederom een rekenvoorbeeldje: 
Uw toezegging is € 100,00 en u maakt deze in 10 termijnen van € 10 
over. Wees er dan van bewust dat de kosten € 1,10 voor de kerk 
zijn. Nu lijkt dat niet zo veel, € 1,10 op jaar op uw bijdrage. Maar 
reken dat eens door voor meerdere huishoudens?  Dan praten we 
ineens over totaal andere bedragen.  
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En laten we duidelijk zijn: we zijn heel blij met uw toezegging en u 
houdt de regie hoe u deze aan ons overmaakt. En als deze per 
maand overgemaakt wordt, omdat u dit praktisch vindt dan zullen wij 
daar niets tegen hebben. Maar een stukje bewustwording op zijn tijd, 
kan geen kwaad, toch? 
Wilt u reageren? Ik sta open voor suggesties en feedback, dus mail 
naar cvk@pknmaartensdijk.nl.  
 
HET CORONAVIRUS EN DE TOEKOMST? 
Het Coronavirus raakt ons allemaal en stelt ons voor een enorme 
uitdaging. Voor veel mensen - werknemers en werkgevers, zzp-ers, 
uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden – kan er een onzekere 
financiële tijd aanbreken. Ook de kerk mist geplande inkomsten door 
het vervallen van erediensten en het afzeggen van verhuur. Maar 
gelukkig is onze gemeente financieel gezond om dit tijdelijk op te 
vangen.  
Er worden op dit moment vanuit de landelijke PKN en vanuit diverse 
gemeenten in Nederland creatieve oplossingen bedacht om het 
kerkzijn enigszins vorm te blijven geven. Daarbij valt op, dat voor 
collecte nog niet zo veel aandacht is. Dat is wel te verklaren. 
Allereerst gaat de aandacht uit naar het omzien naar elkaar en naar 
de voortgang van het evangelie en het gaande houden van de 
lofzang (bron: PKN). 
Maar het is goed om na te blijven denken over – wat de PKN noemt 
– creatief collecteren. Niet omdat we het blijkbaar weer eens over 
geld moeten hebben, maar omdat de “dienst der offerande” een 
wezenlijk onderdeel is van onze eredienst. (bron: PKN). 
Maar nu ga ik me grotendeels ook op het terrein van de diaconie 
begeven, dus ik houd het even hierbij. Misschien in de volgende 
BIJEEN meer hierover.  
 
GIFT IN PLAATS VAN COLLECTE 
Maar mocht u de kerk een extra gift willen doen als, omdat u de 
collecte mist, doe dat dan in het volle besef van uw eigen 
onzekerheden. Voor nu is prioriteit nummer 1 onze gezondheid. We 
hopen iedereen na deze periode weer gezond te mogen ontmoeten. 
We weten na maandag 23 maart dat ons sociale leven tot 1 juni 
beperkt is.    
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COMMUNICATIE 
Op dit moment communiceren we vanuit de gemeente via de 
website en Facebook. We hopen u op deze manier een geestelijk 
steuntje in de rug te geven en een hart onder de riem te steken. 
Laten we met zijn allen op elkaar letten. Want de komende tijd zal 
het voor de één wat moeilijker zijn en worden dan voor de ander. 
Ook al is fysiek contact – min. afstand 1,5 meter – niet meer zo 
mogelijk doordat we bij onze ouderen in verzorgingstehuizen niet 
meer mogen komen, een telefoontje, een kaartje of briefje is altijd 
mogelijk! 
 
Blijf gezond!  

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Barbara van Barneveld 

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

 
DIACONIE EN ZENDING      
 
OPBRENGST COLLECTEN 
Zondag 16 februari - Kerk in Actie / Werelddiaconaat  

  Kameroen    € 133,60 
Zondag 23 februari  - Kerk in Actie / Binnenlands  

  Diaconaat    € 106,97 
Middagdienst 23 febr. - Onkostenbestrijding  €   73,10 
Zondag 1 maart  - Kerk in Actie / 40dagentijd- 

  collecte     € 123,47 
Vrijdag 6 maart  - Onkostenbestrijding  €   45,60 
Zondag 8 maart  - PKN/Missionair werk  € 106,50  
Periode febr. / maart - Vastenpot    € 354,20 
 
SAMEN ETEN  
Vanwege het Coronavirus is er voorlopig geen Samen Eten. Hopelijk 

is er weer Samen Eten op 30 april in Maartensdijk en op 7 mei in 
Hollandsche Rading. Wilt u de website van de Ontmoetingskerk in 
de gaten houden? 
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COLLECTEDOELEN (DAAR DE DIENSTEN IN APRIL NIET DOORGAAN, KUNT 

U UW GIFT OVERMAKEN OP DE GENOEMDE BANKREKENINGNUMMERS) 
- zondag 5 april - Kerk in Actie Jeugdwerk (JOP): Jongeren 
doorleven het paasverhaal. Veel christelijke jongeren  hebben het 
paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen 
nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend 
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. Maar liefst 2.000 jongeren 
uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Ook dit jaar hoopte 
men dat veel jongeren aan deze PaasChallenge mee zouden 
kunnen doen. Helaas zal dat dit jaar niet het geval zijn vanwege alle 
beperkingen omtrent het Coronavirus. Geen kerkdienst en ook geen 
collecte voor dit doel. Hopelijk kan dit spel volgend jaar wel 
doorgaan! 
- zondag 12 april –Kerk in Actie: Onderwijs aan kansarme kinderen. 
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en 
buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de 
cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. 
Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale 
dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- 
en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de 
kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze 
de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat 
jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.  
Geef in de Paascollecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte. 
 
- Zondag 19 april – Diaconie (NL24 INGB 0000 35 10 19) 
 
- Zondag 26 april – Diaconie (NL24 INGB 0000 35 10 19) 
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VASTENPOT 
Vergeet u onze vastenpot niet? De opbrengst gaat naar diaconale 
vakantieweken, die hopelijk later dit jaar gewoon door kunnen gaan. 
Het is mogelijk een bedrag over te maken op het 
bankrekeningnummer van de diaconie, NL24 INGB 0000 35 10 19, 
onder vermelding van “vastenpot”.  
 

Werkgroep Diaconie en Zending, 
Namens hen, Agnita Dijkstra 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
MELD U AAN VOOR NIEUWS PER 
E-MAIL 
 
De gevolgen van de maatregelen in 
verband met het coronavirus zijn enorm. 
Ook voor de kerkdiensten. Het sociale 
leven valt stil, en het wordt steeds 
moeilijker om met elkaar in contact te 
blijven, ook als kerkelijke gemeente. 
Om toch op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen binnen onze gemeente hebben we het plan opgevat 
om kerkelijk nieuws uit onze gemeente per e-mail te versturen.  
We hebben ook gedacht aan het gebruik maken van social media 
zoals Facebook en Whatsapp maar we denken dat we de grootste 
doelgroep kunnen bereiken middels e-mail. 
We willen daarom een mailinglijst opzetten en hebben daarvoor uw 
gegevens en toestemming nodig. 
 
Uw toestemming is nodig omdat zelfs wanneer je gewoon e-
mailadressen verzamelt of opslaat we ons aan de bestaande 
privacywetgeving dienen te houden. In verband  met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het van belang dat we  
uw toestemming vragen, informeren, en beveiliging garanderen. 
Uw e-mailadres zal enkel worden gebruikt voor het verstrekken van 
nieuws vanuit De Protestantse Gemeente Maartensdijk – 
Hollandsche Rading en zullen niet aan derden worden verstrekt. We 
willen uw e-mailadres met name gebruiken gedurende de periode  
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waarin de coronarestricties van toepassing zijn, maar waar mogelijk 
ook voor periode erna echter niet langer dan 1 jaar. Na 1 jaar, dus 
uiterlijk 1 April 2021, zullen de door ons opgeslagen e-mailadressen 
vernietigd worden tenzij we opnieuw uw toestemming vragen.  
  
Wat moet u doen als u wilt aanmelden voor nieuws per e-mail? 
Stuur een mail naar Albert Ploeg via het e-mailadresadres: 
hesterenalbert@hetnet.nl 
Geef expliciet in uw e-mail aan dat u wilt aanmelden voor de 
mailinglijst en toestemming geeft voor het gebruik van uw e-
mailadres. 
 

Voorbeeld: 
Naam: 
E-mailadres: 
Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres 
gedurende de periode waarin de coronarestricties van toepassing 
zijn voor kerkelijke doeleinden. 
Of: 
Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres 
gedurende de periode waarin de coronarestricties van toepassing 
zijn en ook daarna voor kerkelijke doeleinden, uiterlijk tot 1 April 
2021. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Albert Ploeg 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
WAT VOOR BEELD HEBT U VAN GOD? PSALM 139. 
 
Al jaren ben ik me ervan bewust dat je bij de uitleg ook van 
Bijbelteksten jezelf meeneemt. Ik bedoel daarmee dat je eigen leven, 
je opvoeding en je ervaringen in het leven medebepalend zijn voor  
de wijze waarop je een bepaalde Bijbeltekst leest. Iemand zei ooit 
tegen mij dat hij Psalm 139 ‘niet te pruimen’ vond. Daarover 
moesten we toch wel even doorpraten.  
 
Psalm 139 gaf mij altijd het gevoel van veiligheid, van vertrouwen.  
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God die er vanaf het prilste begin (’in de buik van mijn moeder’ 
vers13) bij betrokken is, en als de psalmdichter ontwaakt, merkt hij 
dat God nog steeds bij hem is (vers 18). 
 
En dan kruist iemand mijn pad en die zegt ‘niet te pruimen’. Hij 
bedoelde, zo bleek in het verdere gesprek dat hij er niet aan moest 
denken dat God je voortdurend op je vingers keek en dat Hij – zo 
voelde hij dat – continu controleerde of je het wel goed deed. Met 
wat moeite kon ik me voorstellen dat die psalm zo ook gelezen kon 
worden. Maar het was gewoon nooit bij me opgekomen. Mijn 
gesprekspartner had kennelijk een andere geschiedenis dan ik en 
dat leidde tot een heel andere interpretatie van Psalm 139 dan ik ooit 
bedacht had. 
 
Het ligt voor de hand dan te vragen welke interpretatie van Psalm 
139 nu de juiste is. Het antwoord is niet eens zo eenvoudig. Je kunt, 
meen ik, op allerlei woorden wijzen in deze psalm die getuigen van 
vertrouwen en van veiligheid. Zo wijst het vastgehouden worden 
door Gods ‘rechterhand’ (vers 10) voor mijn gevoel meer op 
ondersteuning dan op ‘korthouden’ of ‘tegenwerken’. Zo komen die 
teksten bij mij over, maar het kan kennelijk ook anders. En daarover 
kun je dan met elkaar praten. 
 
Kan dan elke interpretatie door de beugel en is er geen enkele 
grens? Bij Psalm 139 moet ik ook altijd weer denken aan de 
befaamde of liever beruchte woorden van Jan Pieterszoon Coen. 
Het verhaal gaat dat hij met zijn soldaten bij een van de Oost-
Indische eilanden kwam en toen met een beroep op Psalm 139:21  
(zou ik niet haten wie u haten, Heer?) de soldaten tot de strijd 
aanzette. Een dergelijke uitleg kan niet.  
Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat verhalen in Jozua en 
Rechters (zie bijvoorbeeld Rechters 18:27-28) gemakkelijk een 
dergelijk misbruik van die woorden uit Psalm 139 kunnen  
ondersteunen, maar mijns inziens wordt dan de rode draad van 
barmhartigheid en goedertierenheid over het hoofd gezien. En die 
rode draad loopt duidelijk ook door het Oude Testament met Psalm 
103 misschien wel als hoogtepunt. Wie die tekst tot zich door laat 
dringen moet wel concluderen dat alleen een uitleg die ‘heilzaam’ is  
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een goede uitleg kan zijn. En dan is een interpretatie als die van Jan 
Pieterszoon Coen volstrekt inacceptabel. De uitleg van mijn 
gesprekspartner duidt op eerdere slechte ervaringen in zijn leven, 
maar berokkent geen schade. En als je dan duidelijk zou kunnen 
maken dat een vader ook heel anders kan optreden dan als iemand 
die constant op je vingers kijkt om je te kunnen betrappen op een 
misstap, dan zou Psalm 139 misschien kunnen helpen om het beeld 
van God een beetje bij te schaven. Mijn beeld van God is dat Hij als 
een vader onvoorwaardelijk op het heil is gericht en dat Hij het 
opneemt voor kleine, kwetsbare kinderen. En in Psalm 139 vind ik 
dat beeld bevestigd. 

Eduard Verhoef 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
VERSLAG VERRIJKINGSREIS NAAR GHANA 
 
Eind Februari was het zover, ik ging naar Ghana. Wat had ik lang 
uitgekeken naar dit moment! Al ruime tijd van tevoren zijn we met de 
voorbereidingen begonnen voor deze reis. De grootste uitdaging 
voor mij was om het sponsorbedrag bij elkaar te krijgen, €1000. Al 
snel hadden we plannen gemaakt om een spelletjesavond te 
organiseren in de kerk. Dat was een groot succes, om meerdere 
redenen. Het was erg gezellig met een behoorlijk clubje mensen, zo 
bijzonder dat iedereen de moeite had genomen om te komen. Die 
avond kwam ik ook in contact met Selina Stone, zij is eerder in 
Ghana geweest en had nog contact met Marieke  van stichting Baby 
Hope die kraampakketten inzamelt voor goede doelen, dus mede 
door stichting Baby Hope kon ik maar liefst 15 kraampakketten  
meenemen om daar uit te delen! En bovendien had ik die avond al 
veel meer geld opgehaald dan ik had durven hopen.  
 
De zondag na de spelletjesavond had ik voor wat lekkers gezorgd  
voor bij de koffie wat goed in de smaak viel en ook toen is er veel 
geld in de spaarpot gekomen! Maar wat ik vooral zo bijzonder vond 
waren alle lieve reacties die ik heb gekregen, dat was 
hartverwarmend. Ook heb ik nog een gift vanuit de diaconie 
ontvangen waardoor ik het bedrag wat ik moest inzamelen zelfs 
overschreed! Na aftrek van wat kosten bleek dat ik nog € 360 extra  
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had om te kunnen doneren. 
 
Met alle koffers van alle medereizigers vol gepropt met 
kraampakketten kon de reis beginnen. Wat hebben we veel gezien. 
We zijn op bezoek geweest bij een ziekenhuis, poli kliniek, meerdere 
gezondheidscentrums, revalidatie centrum en een basisschool. 
We zijn ook bij een Health center geweest wat nog vol in aanbouw 
was, al snel werd duidelijk dat zij heel erg goed extra geld konden 
gebruiken dus daar heb ik het extra sponsorgeld gedoneerd. 
 

 
 
De kraampakketten werden ook met veel dankbaarheid ontvangen, 
zo mooi om te zien dat het echt goed terecht komt. 
Ik heb enorm genoten van deze reis, heel bijzonder om te zien hoe  
de zorginstanties daar werken. 
Ik ben enorm dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken en zonder  
al jullie steun was dit niet mogelijk geweest daar wil ik jullie heel 
hartelijk bedanken. 
 

Lieve groet, Ilse Ploeg 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
Lieve kinderen, 
Wat een gekke tijd is het nu. We mogen niet naar buiten, we kunnen 
niet naar school of naar de kerk. Dus ook voor jullie is er geen 
kindernevendienst.  
 
Voorlopig mogen we ook niet naar de kerk, maar we hadden wel een 
mooi 40dagenproject voorbereid. Als het goed is krijgen alle 
kinderen van de Kindernevendienst alsnog een knutselpakketje. Dan 
kun je toch een paar werkjes van het project maken. 
En we gaan proberen nog wat leuke werkjes of werkbladen voor 
jullie te zoeken. Dan kan je toch straks op zondag ook wat leuks 
maken. 
 
Deze keer doen we een kleurplaat erbij. We zien Maria bij het graf. 
Eerst ziet ze niemand in het graf en daarna ziet ze toch Jezus. Hij is 
opgestaan uit het graf! En dat mogen we vieren met Pasen! 
 

Groetjes namens de leiding van de Kindernevendienst, 
Tanja Lake - Scholma 

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

 
GEBED VAN EEN KIND 
 
Lieve Heer, 
 
Alles is anders. De school is dicht, we missen onze vrienden, en 
sport gaat ook al niet door. De hele dag thuis is soms ook saai. 
 
Wilt U in ons huis zijn. Zie ons als we ons schoolwerk doen als we 
lachen en spelen maar ook als ons geduld op is en als we bang zijn 
vanwege dat virus. 
Geef dat we het ook mérken dat U er voor ons bent! 
 
Amen 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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JEZUS IS OPGESTAAN! 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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OVERIGE KORTE BERICHTEN 
 
HARTELIJK DANK  
Lieve mensen,  
Heel hartelijk willen wij jullie bedanken voor alle blijken van 
medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van onze 
(schoon)vader en opa Dirk Grootendorst. Dit medeleven heeft ons 
heel erg goed gedaan.  
Een lieve groet van Jan en Jannie Grootendorst. 
 
WWW.PKNMAARTENSDIJK.NL 
Normaal gesproken plaatsen we wekelijks de Nieuwsbrief en 
informatie over de aanstaande kerkdiensten op de site. Tijdens de 
beperkingen vanwege Corona willen we daar anders mee omgaan. 
Berichtgeving hierover staat elders in deze BIJEEN. Maandelijks 
plaatsen we de BIJEEN en daarnaast kunt u nuttige informatie over 
onze kerk vinden. Heeft u vragen, suggesties of wilt u een bericht 
plaatsen mail dan naar: info@pknmaartensdijk.nl. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
BIJBELLEESROOSTER APRIL 2020 
 

woensdag 1 april 
Exodus 12:14-28 De vooravond van de 

bevrijding 
donderdag 2 april Exodus 12:29-42 Voorbij 
vrijdag 3 april Exodus 12:43-51 Feestregels 
zaterdag 4 april Exodus 13:1-16 Gedenken en vooruitzien 
zondag 5 april Matteüs 21:1-17 Kinderdienst 
maandag 6 april Exodus 13:17-14:14 Gods weg 
dinsdag 7 april Exodus 14:15-31 Recht door zee 
woensdag 8 april Matteüs 26:1-16 Tot elke prijs 

donderdag 9 april 
Witte donderdag 
Matteüs 26:17-75 

Gevangen om te bevrijden 

vrijdag 10 april 
Goede vrijdag 
Matteüs 27:1-56 

Cruciaal 

zaterdag 11 april 
Stille zaterdag 
Matteüs 27:57-66 

Veiligheidsmaatregel 

zondag 12 april 
Pasen 
Matteüs 28:1-7 

Beving 
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maandag 13 april 

 
Tweede Paasdag 
Matteüs 28:8-15 

 
Wat is waarheid? 

dinsdag 14 april Exodus 15:1-21 
Zingende broeders en 
zusters 

woensdag 15 april Exodus 15:22-27 Bitter en zoet 

donderdag 16 april 
Exodus 16:1-20 Verlangen naar de 

vleespotten van Egypte 
vrijdag 17 april Exodus 16:21-36 Neem, eet 
zaterdag 18 april Psalm 111 Daadkracht 
zondag 19 april Prediker 9:1-10 Optimisme? 
maandag 20 april Prediker 9:11-18 Schijn bedriegt 
dinsdag 21 april Prediker 10:1-11 Blijf kalm 
woensdag 22 april Prediker 10:12-20 Leef bewust 
donderdag 23 april Prediker 11:1-10 Zet niet alles op één kaart 

vrijdag 24 april Prediker 12:1-14 
Ouderdom komt met 
gebreken 

zaterdag 25 april Psalm 95 Luister en jubel 
zondag 26 april Handelingen 15:1-5 Verdeeldheid 
maandag 27 april Handelingen 15:6-21 Het verlossende woord 

dinsdag 28 april 
Handelingen 15.22-
35 Bemoedigende woorden 

woensdag 29 april 
Handelingen 15:36-
16:5 Wie gaat er mee? 

donderdag 30 april Handelingen 16:6-15 Oversteek 

vrijdag 1 mei 
Handelingen 16:16-
24 

Voorspelbaar? 

zaterdag 2 mei 
Handelingen 16:25-
40 Vrijheid en recht 

 
Nederlands Bijbelgenootschap 

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

 
VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PKN 
GEMEENTE MAARTENSDIJK-HOLLANDSCHE RADING OVER HET JAAR 
2019 

Inleiding 
Het College van Kerkrentmeester gebruikt het boekhoudpakket Davilex. De 
balans en winst/verliesrekening die hieruit gegenereerd wordt, wordt in een 
eigen duidelijk sjabloon verwerkt. Sinds de komst van FRIS in 2018 worden de 
gegevens ook in deze digitale vorm aangeboden. 
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Samenstelling College van Kerkrentmeesters 2019 
Per 01 januari 2019 was de samenstelling van het CvK als volgt: 
Wim Duizer                                     Voorzitter 
Hans van Looveren                        Secretaris/kerkrentmeester De Kapel 
Barbara van Barneveld                   Penningmeester/administratie 
Jan Nieuwenhuize                          kerkrentmeester Ontmoetingskerk 
Rob Drieënhuizen                           reproductie Bijeen 
 
Per 23 juli 2019 heeft Jan Nieuwenhuizen per direct zijn taken neergelegd en 
de functie van kerkrentmeester Ontmoetingskerk is vanaf genoemde datum 
vacant.  

De ledenadministratie is ondergebracht bij Wil Leeuwis door gebruik te maken 
van LRP. 
 
Leden van het CvK ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Alleen daadwerkelijk gemaakte (on)kosten worden vergoed. 

Verslag College van Kerkrentmeesters 

 In 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters (hierna te noemen: 
CvK) achtmaal vergaderd. Hierbij wordt een standaard agenda 
aangehouden, waarbij de agendapunten actielijst, inkomende post, 
financiën, stand van zaken gebouwen, Bijeen, uit de kleine kerkenraad 
en besluitenlijst worden opgenomen. 
Verder worden er onderwerpen behandeld van uiteenlopende aard, die 
betrekking hebben op de werkzaamheden die tot het CvK behoren. 

 De financiële stand van zaken 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. 

 Aktie Kerkbalans wordt vanuit het CvK gecoördineerd. Het CvK heeft ook 
de administratie, registratie en opvolging hiervan. De 
administratie/registratie van de vrijwillige bijdrage verloopt niet via LRP. 
Er is binnen het CvK onvoldoende tijd en mankracht om LRP te gaan  
gebruiken. Onze gemeente kan terugvallen op een groep vrijwilligers die 
de Actie Kerkbalans in de gemeente tot uitvoering brengt. In een periode 
van 2 weken worden ruim 300 enveloppen rondgebracht en opgehaald. 

 De opbrengst en toezeggingen van de vrijwillige bijdrage (VWB) laat een 
gestage afname zien.  Dit komt mede door het wegvallen van onze 
oudere gemeenteleden, die zorgdragen voor een groot deel van de 
inkomsten via VWB. 
 
jaren      toezeggingen      daadwerkelijk ontvangen 
2016      € 78.478,00           € 78.371,00 
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2017      € 77.051,00           € 79.480,00 
2018      € 78.437,00           € 78.026,00 
2019      €  77.563.00         € 78.829,00 
2020      €  76.350,00 

         Bedragen zijn afgerond. 

 De analyse die aan de kerkenraad is toegestuurd laat zien, dat 75% van 
de inkomsten uit de VWB afkomstig is van gemeenteleden vanaf 60 jaar 
en ouder.  

 Tijdens de Aktie Kerkbalans als ook frequent in ons kerkblad BIJEEN 
wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om periodiek te 
schenken. Per 01-01-2020 kan onze gemeente rekenen op 16 
gemeenteleden die gebruik maken van een overeenkomst, wat voor 5 
jaar een vaste bijdrage oplevert van € 11.750,00. 

 De hulp van vele vrijwilligers is zeer waardevol voor onze gemeente. 
Verschillende werkzaamheden die tot het takenpakket van het CvK 
behoren worden door zelfsturende werkgroepen gedaan. Te denken valt 
aan de werkgroep eredienst, schoonmaak, tuinonderhoud, kosterij, klein 
onderhoud, Bijeen, Zondagsbrief en sociale media, ledenadministratie en 
agendabeheer verhuur. Het vrijwilligerswerk draagt bij aan goede 
onderlinge sociale contacten. Ook in 2019 is er door de kerkenraad een 
gemeentegids uitgegeven, waarin de organisaties en de vele (sub) 
werkgroepen benoemd zijn. 
Om alle werkgroepen in beeld te hebben wordt een intern handboek CvK 
 opgesteld, waarin alle informatie is weggeschreven als naslagwerk. Ook 
praktisch bij overdrachten, zodat verschillende processen in één 
document opgenomen zijn. Ook is er een beleidsnota inrichting 
financiële administratie binnen het CvK en een risicomatrix opgesteld. 

 Het CvK heeft twee woningen in beheer, te weten de pastorie en de 
kosterswoning. Beiden worden aan derden verhuurd. Omdat beide 
woningen achterstallig onderhoud vertoonden, heeft er in 2019 groot 
onderhoud plaatsgevonden. De ontmoetingsruimte wordt  
kleinschalige basis verhuurd aan maatschappelijke en culturele 
instellingen. De inkomsten uit verhuur betekenen een positieve financiële 
bijdrage aan de exploitatie van de gebouwen. 

Hierna treft u de Jaarrekening van 2019 in concept aan, welke is opgebouwd 
uit de balans en de winst- en verliesrekening. Ter vergelijking staat het jaar 
2018 vermeld. 

Vragen? 
Roept deze jaarrekening nu vragen bij u op, schroom dan niet om uw vraag, 
opmerking of suggestie te mailen naar cvk@pknmaartensdijk.nl of door 
contact op te nemen met de penningmeester. 
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  Jaarrekening 2019   
      
   Protestantse Gemeente   
   Maartensdijk-Hollandsche Rading  
      
Balans op 31 december 2019    
      
Activa:    31-12-19 31-12-18 

      
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 

      
Vlottende activa      
Vorderingen   2.493,00 693,00 
Spaarrekeningen   424.801,00 427.629,00 
Liquide middelen   8.499,00 3.157,00 

    ________ ________ 

    435.793,00 431.479,00 

      
Totaal van de activa   589.417,00 585.103,00 

      
Passiva:      
Vermogen    480.834,00 467.508,00 

      
Fondsen en voorzieningen    
Voorziening voor onderhoud  72.393,00 86.279,00 
 Voorziening renovatiefonds kerkzaal 26.265,00 26.265,00 

    ________ ________ 

    98.658,00 112.544,00 

      
Schulden op korte termijn    
Kortlopende schulden  9.925,00 5.051,00 

    ________ ________ 

    9.925,00 5.051,00 

      
Totaal van de passiva  589.417,00 585.103,00 

      
Toelichting balans 2018    
    31-12-19 31-12-18 
Onroerende zaken     
 Boekwaarde per 1 januari   
 Pastorie   153.621,00 153.621,00 

 Kerkgebouwen  2,00 2,00 
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    ________ ________ 

 Boekwaarde op 31 december 153.623,00 153.621,00 

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

 Herwaardering vd 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 1.765,00 0,00 

 Nog te ontvangen debiteuren 570,00 265,00 

 Te ontvangen overige posten  279,00 

 Te ontvangen rente  98,00 149,00 

 Loonbelasting    
 Nog te ontvangen collecte   
 Vraagpost  60,00  
    ________ ________ 

    2.493,00 693,00 
Spaarrekeningen     
 Deposito Rabo bedrijfstelerekening 165.500,00 165.500,00 

 ING zak. bonusspaarregeling 259.300,00 261.400,00 

 Roparco   1,00 729,00 

    ________ ________ 

    424.801,00 427.629,00 
Liquide middelen     
 Rabo Verenigingsrek 1.268,00 79,00 

 ING 205956 betalingen en overige 801,00 1.468,00 

 ING 102502 vrijw bijdr. 5.404,00 1.202,00 

 ING 242880 collecte bonnen 1.026,00 408,00 

    ________ ________ 

    8.499,00 3.157,00 
 
Passiva:      
Vermogen      
 Saldo op 1 januari  467.508,00 453.554,00 

 Saldo over boekjaar  13.326,00 13.954,00 

 onttrekking reservering    
    ________ ________ 

    480.834,00 467.508,00 

      
Reservering voorzieningen voor onderhoud   
 Saldo op 1 januari  86.279,00 86.695,00 

 Jaarlijkse toevoeging aan de reserve onderhoud   
  ten laste van de rekening van baten en lasten 15.000,00 8.890,00 

 Onttrekkingen in het boekjaar:   
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Ontmoetingskerk 

 vernieuwing dak , loodgieterswerk/reparatie -836,00 -3.635,00 

 Verwarming/thermostaten -747,00  
 tegelwerk stoep kerk en kosterwoning -624,00  
 Riolering     -125,00 

 Kleine werkzaamheden -237,00 -200,00 

 Onderhoud Klokkentoren  -3.238,00 

 vlaggenmast  -532,00  
 De Kapel     
 Onderhoud De Kapel  -179,00  
 Kosterswoning    
 Renovatie kosterswoning -13.800,00 -1.701,00 

 Pastorie     
 Onderhoud pastorie  -407,00 

 Vernieuwing straatwerk -3.573,00  
 Vernieuwing riolering/waterleidingen -8.358,00  
    ________ ________ 

 Saldo op 31 december 72.393,00 86.279,00 

      
Reservering Renovatiefonds kerkzaal   
 Saldo op 1 januari  26.265,00 26.265,00 

 Bestedingen in boekjaar:   
 Overige kosten  0,00 0,00 

    ________ ________ 

 Saldo op 31 december 26.265,00 26.265,00 
 
 
       

Schulden op korte termijn    
 Vooruitontv. vrijw. bijdragen 3.935,00 0,00 

 Te betalen loonbelasting 592,00 541,00 

 Te  betalen kosten  705,00 1.263,00 

 Af te dragen collecten  52,00 

 Vraagposten    
 Verkoop collectebonnen 1.212,00 1.214,00 

 Verkoop collectebonnen nieuw 3.481,00 1.981,00 

    ________ ________ 

    9.925,00 5.051,00 

      

 Jaarrekening 2019 Winst en verliesrekening 
        
 Protestantse Gemeente     
 Maartensdijk-Hollandsche Rading    
        
Rekening van baten en lasten over 2019     
      2019 2018 
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Baten: 
Baten onroerende zaken    29.790,00 32.907,00 
Rentebaten      98,00 149,00 
Bijdragen levend geld    100.518,00 90.304,00 
Overige opbrengsten    3.771,00 4.033,00 

      ________ ________ 

      134.177,00 127.393,00 
Lasten:        
Lasten kerkgebouwen    30.635,00 19.057,00 
Lasten pastorie     3.386,00 3.833,00 
Pastoraat      65.493,00 65.729,00 
Lasten kerkdiensten, catechese en overige  3.878,00 7.254,00 
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 6.000,00 5.870,00 
Salarissen en vergoedingen    3.809,00 3.765,00 
Kosten beheer en administratie   7.650,00 7.931,00 

      ________ 
                      
________ 

      120.851,00 113.439,00 

        
Voordelig saldo     13.326,00 13.954,00 

        
Toelichting op rekening van baten en lasten 
over 2019     
Baten        2019 2018 
Baten onroerende zaken      
 Verhuur kerkgebouwen   9.090,00 13.202,00 

 Verhuur vroegere kosterswoning   9.975,00 9.180,00 

 Verhuur pastorie    10.725,00 10.525,00 

      ________ ________ 

      29.790,00 32.907,00 
Rentebaten        
 Rente tegoeden      
 ING/Rabo/Roparco    98,00 149,00 

      ________ ________ 

      98,00 149,00 
Bijdragen levend geld      
 Vrijwillige bijdragen   77.409,00 75.875,00 

 
 
Collecten     6.624,00 6.387,00 

 Ontvangsten voor Solidariteitskas  495,00 545,00 

 Giften     750,00 1.775,00 

 VWB vorige jaren    1.420,00 2.152,00 

 Opbrengst speciale acties:     
 netto opbrengst rommelmarkt tbv kerk  3.775,00 3.525,00 

 verjaardagsfonds    45,00 45,00 

 Legaat     10.000,00  
      ________ ________ 

      100.518,00 90.304,00 
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Overige opbrengsten 

 Opbrengst buffet    1.974,00 2.666,00 

 Exploitatiesaldo "BIJEEN"   1.797,00 1.367,00 

      ________ ________ 

      3.771,00 4.033,00 
Lasten          
Lasten kerkgebouwen      
 Onderhoud gebouwen   12.220,00 6.110,00 

 Onderhoud inventaris en tuin   1.639,00 4.218,00 

 
Onderhoud Inventaris : aanschaf 
copyprinter  4.759,00  

 Verzekeringen    1.072,00 1.063,00 

 Energie en water    7.281,00 3.723,00 

 Belastingen    1.588,00 1.561,00 

 Buffetinkoop    1.573,00 1.751,00 

 Schoonmaakkosten    503,00 631,00 

      ________ ________ 

      30.635,00 19.057,00 

        
Lasten pastorie       
 Onderhoud gebouw   3.206,00 3.741,00 

 Verzekeringen    160,00 92,00 

 gas/water/licht    20,00 0,00 

      ________ ________ 

      3.386,00 3.833,00 
Pastoraat        
 Bijdrage kas predikantstraktementen  51.004,00 46.656,00 

 Kostenvergoedingen predikant  540,00 5.067,00 

 Gast preekbeurten (incl. reiskosten)  3.773,00 4.403,00 

 Salaris (en toeslagen) kerkelijk werker  7.775,00 7.184,00 

 Arbodienst    0,00 240,00 

 Pensioenpremie kerkelijk werker  758,00 712,00 

 Werkg.deel Zvw    1.347,00 1.190,00 

 Overige kosten pastoraal werk  296,00 277,00 

 verg.pastoraal medewerker (jeugd)  0,00 0,00 

      ________ ________ 

      65.493,00 65.729,00 

        
 
Lasten kerkdiensten, catechese en overige    
 Kosten kerkdiensten/middagdiensten  2.316,00 2.008,00 

 Bloemen en attenties   1.269,00 1.198,00 

 
Kosten startzondag en 
medewerkersavond   

 Kosten jeugdwerk    293,00 3.134,00 

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

      3.878,00 7.254,00 

        
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen   
 Landelijk quotum    4.855,00 4.600,00 

 Solidariteitskas    1.145,00 1.270,00 

      ________ ________ 

      6.000,00 5.870,00 
Salarissen en vergoedingen      

 
Salaris en toeslagen organisten en 
cantor 3.809,00 3.765,00 

      ________ ________ 

      3.809,00 3.765,00 

     
     
Kosten beheer en administratie     

 
Kantoorbenodigdheden, porti en 
drukwerk 3.757,00 4.769,00 

 Kosten telefoon en internet   637,00 542,00 

 Abonnementen en documentatie  2.640,00 1.996,00 

 Bankkosten    616,00 624,00 

      ________ ________ 

      7.650,00 7.931,00 

        
De bedragen in de resultatenrekening zijn 
afgerond    
 

Toelichting op de jaarrekening 2019 

Onze gemeente valt onder de noemer “kleine” gemeente”, zonder 
wijkgemeenten e.d. Er is één boekhouding; er zijn geen aparte 
boekhoudingen voor bijv. jeugdwerk, exploitatie verhuur o.i.d.. Alle 
betalingen vinden via facturen en declaraties plaats en worden 
maandelijks verwerkt in een boekhoudprogramma Davilex. De 
inkomsten en uitgaven zijn constant te noemen. Op de jaarlijkse 
inflatie na zijn er nauwelijks grote afwijkingen tussen de jaren 
zichtbaar. Wanneer er afwijkingen zijn, zijn deze verklaarbaar en 
worden in de toelichting benoemd. 
 

De kerk is niet BTW plichting. Alle in de jaarrekening genoemde 
bedragen zijn daarom inclusief BTW vermeld. 
 
 
 
 



                                                                                               BIJEEN april 2020  blz. 35 
 
Inkomsten 
 
Bijdrage levend geld 
De grootste inkomstenbron is de VWB. Dit is ook de inkomstenbron  
die rechtstreeks betrekking heeft op het kerk zijn. Extra inkomsten 
worden gegenereerd uit verhuur van de pastorie en kosterswoning. 
Ook de verhuur van de Ontmoetingsruimte draagt hierbij. 
De opbrengsten uit verhuur zijn in 2019 t.o.v. 2018 minder, omdat 
verhuur minder is geworden. 
Onze gemeente heeft een legaat van een oud gemeentelid mogen 
ontvangen. Er waren geen voorwaarden aan het legaat verbonden 
en de kerkenraad heeft er verder geen specifieke bestemming aan 
gegeven. Het legaat zal worden toegevoegd aan de algemene 
reserves. 
 
Uitgaven 
 
Salarissen en vergoedingen 
In de begroting van 2019 is de mogelijkheid opgenomen om een 
jeugdwerker op projectbasis in te schakelen. Hiervan is door de 
kerkenraad/jeugdwerk geen gebruik gemaakt. 
 
Gas/water/licht 
De kosten voor G/W/L in 2019 zijn t.o.v. 2018 veel hoger, ondanks 
dat het verbruik nauwelijks verandering laat zien t.o.v. andere jaren. 
In november 2018 is de meter van De Kapel en begin 2019 van de 
Ontmoetingskerk voorzien van een “slimme” meter. Dit significante 
verschil heeft te maken met overlappende posten van G/W/L, 
eindafrekeningen en teruggave REB. Het CvK vermoed dat de 
kosten voor G/W/L voor 2020 weer beduidend lager zullen uitvallen. 
 
Onderhoud gebouwen 
Jaarlijks wordt er een reservering gemaakt van maximaal 
€ 15.000,00 t.b.v. onderhoud aan onze gebouwen. In 2019 is er voor  
bijna € 12.000,00 aan onderhoud gepleegd aan de pastorie. Dit 
kwam mede door lekkage in de riolering en voor bijna € 14.000,00 
aan de kosterswoning in verband met renovatie omdat de woning 
per februari verhuurd is voor particuliere bewoning. In beide huizen  
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was achterstallig onderhoud geconstateerd. 
 
Organisten 
De kosten van organisten wijken iets af t.o.v. 2018 en de begroting. 
De organisten krijgen een vergoeding per dienst conform de 
vrijwilligersvergoeding. De kilometer vergoeding zorgt ervoor, dat de 
kosten hoger zijn, wanneer organisten van ver, vaker ingezet 
worden. 
 
Contributies 
De contributies zijn gestegen t.o.v. 2018 met € 643,76. Dit heeft te 
maken met het feit dat voor de drie afgelopen jaren de vergunning 
van de rommelmarkt van Gemeente De Bilt ontvangen is (€ 437,40). 
Ook is er een abonnement voor de AED afgesloten. Voor 2020 
zullen de kosten weer lager zijn. 
 
Aanschaf copy-printer 
Sinds vele jaren heeft onze gemeente een copy-printer via lease 
staan. Deze kosten bedragen € 517,00 per kwartaal = € 2.068,00 per 
jaar, waarbij Ricoh jaarlijks de prijs laat stijgen met ruim 4%. Het 
leasecontract liep op 01-03-2020 af. Het college heeft in overleg met 
de kerkenraad een eigen copy-printer aangeschaft t.w.v. € 4.750,00. 
Aangezien de financiële middelen er waren, is er voor 
administratieve eenvoud gekozen en zal er niet afgeschreven 
worden. 
 
Positief resultaat 
Ondanks de extra uitgaven is er een positief resultaat behaald van  
€  3.326,00. Door een incidentele bate -een legaat- kan het boekjaar 
afgesloten met een positief resultaat van € 13.326,00. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK IN MAARTENSDIJK EN 
DE KAPEL IN HOLLANDSCHE RADING 
 
Vanwege het corona virus, en de afgekondigde maatregelen van het 
kabinet, zijn er deze maand (april) geen kerkdiensten.  
Over de diensten in mei wordt u later geinformeerd. 


