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Opstanding in tijden van Corona

Opeens zit je er midden in. Sinds half december is het
bekend dat er een nieuw venijnig virus is opgedoken.
Maar het was ver weg, in China. En het bleef een aantal
maanden ver weg, maar niet langer beperkt tot China.
Eind februari dook het in Europa op en in maart waren
de eerste besmettingen in ons land een feit.
Inmiddels heeft het Coronavirus ons dagelijks leven in
zijn greep. Zo strandden vrienden uit Australië bij ons.
Zij woonden de laatste jaren in Rotterdam, maar van-
wege ernstige longklachten van haar (zij is volledig af-
gekeurd) hebben zij een huis op het Franse platteland
gekocht, waar de lucht zuiver is. Hun inboedel staat in-
middels in Frankrijk in een schuur, maar zij zelf moesten
nog even in Nederland wat dingen regelen en zo
vonden zij onderdak bij ons in de verwachting dat het
voor een paar dagen was. Maar toen ging Frankrijk op
slot en kort daarna België en moesten zij hier blijven.
Als zij nu met het Coronavirus besmet wordt, is het met
haar conditie levensbedreigend. Zo word je wel dage-
lijks met de ernst van de situatie geconfronteerd. Het
verzorgingshuis, waar de vader van Wimke verblijft, had
al voordat het landelijk verplicht werd de deuren voor
alle bezoek gesloten. We merken dat deze maatregel
mijn schoonvader in verwarring brengt en dat hij zich
eenzaam voelt. En voor ons is dat pijnlijk om te merken.

Inmiddels ligt een neef van mij, 62 jaar oud, vanwege
een besmetting met het Coronavirus in Amsterdam op
de IC. Ook zijn vrouw, die de ziekte van Parkinson
heeft, is besmet. Een vriendenpaar van onze zoon
Ruben, met kinderen tussen de 0 en 5 jaar zijn beiden
besmet. En zo komt zo’n pandemie opeens wel heel
dicht op je huid te zitten. Ik ben nu maar even van mijn
eigen situatie uitgegaan om het concreet te maken,
maar ik heb niet de illusie dat Wimke en ik daar nu zo
uitzonderlijk in zijn. Ongetwijfeld kunnen velen van u
een dergelijk verhaal vertellen. Ik moet ook denken aan
degenen onder u, die met longproblemen te kampen
hebben en voor wie de situatie zeer bedreigend is. Mijn
gedachten gaan ook uit naar de bewoners van Hof van
Batenstein, die nu verstoken blijven van bezoek en
andere sociale activiteiten. Maar ook als dat allemaal
niet het geval is, hebben we allemaal te maken met de
beperkende maatregelen die ons dagelijks leven meer
of minder op z’n kop zetten. 

En nu ik dit schrijf moet de piek nog komen. Hopelijk is
die voorbij op het moment dat u dit leest.
Ook voor ons leven als gemeente zijn de beperkende
maatregelen diep ingrijpend. Allereerst natuurlijk de
wekelijkse vieringen op zondag. Inmiddels proberen we
daar met moderne technieken een mouw aan te
passen, maar het blijft behelpen. Dat is zeker in deze
tijd van het kerkelijk jaar het geval, waarin we de kern
van ons geloof vieren. Het is de weg van onze Heer
door de dood heen naar de opstanding. Het christelijk
geloof is geen mooi-weer-godsdienst. Onze God leren
we vooral kennen op de weg in de schaduw van de
dood. Wij hebben God mogen leren kennen als een
God die solidair met zijn mensen is. Hij ziet ons in onze
ellende. En zo bevrijdde Hij Israël uit het ellendige
slavenbestaan in Egypte. Zo heeft hij ons in Christus
verlost van zonden als onverschilligheid en hebzucht.
Wij hoeven niet meer te hamsteren en wij mogen vanuit
de kracht van de Opstanding omzien naar elkaar en
onze medemensen buiten onze eigen kring. Zo mogen
we het zout der wereld zijn en in deze trieste situatie nu
net het verschil maken.

Leven tijdens een plaag is een geïntensiveerd leven.
Het onthult de radicale onzekerheid die er altijd al was.
Het gaat er in het geloof om niet naar controle te
zoeken, maar een zeker evenwicht te vinden, zelfs in
wat je niet kunt verwerken. Want ten diepste zijn wij in
alle omstandigheden in Gods liefde geborgen.

Zo gaan we in vreemde omstandigheden via Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op weg
naar Pasen. Niet neerslachtig, maar vanuit de hoop van
de Opstanding, die ons betrouwbare wegen wijst, ook in
vreemde situaties als de onze!
Ga zo gezegend op weg naar Pasen!

ds. Rein den Hertog
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KERKDIENSTEN

KERKDIENST TERUGHOREN?  
Wilt u een kerkdienst nog eens
terugluisteren, dan kunt u tot
maanden(!) na dato nog terecht op

www.kerkomroep.nl 
U vult Vianen in en klikt vervolgens op Grote Kerk.

Veertigdagen VI
05 apr. Grote Kerk: 10.00 uur ds. R.M. den Hertog

Goede Vrijdag
10 apr. Grote Kerk: 19.30 uur ds. R.M. den Hertog

Pasen
12 apr. Grote Kerk: 10.00 uur ds. J.H. Langelaar

Mottodienst

19 apr. Grote Kerk: 10.00 uur ds. R.M. den Hertog 

26 apr. Grote Kerk: 10.00 uur ds. J.H. Langelaar

03 mei Grote Kerk: 10.00 uur past. F. Flantua

10 mei Grote Kerk: 10.00 uur ds. J.H. Langelaar
Mottodienst

ROOSTERS

COLLECTEROOSTER

05 apr. 1e PKN / JOP
2e Werk in eigen Gemeente
3e Onderhoud van de Gebouwen

10 apr. GEEN Collecte
12 apr. 1e KerkinActie / Kinderen in de knel (India)

Inleveren doosjes Paasproject
2e Werk in eigen Gemeente

19 apr. 1e Stichting Contacten Roemenië - Vianen
2e Werk in eigen Gemeente

26 apr. 1e Stichting De Hoop Dordrecht
2e Werk in eigen Gemeente

03 mei 1e Diaconale Vrijwillige Thuishulp (DVT)
2e Werk in eigen Gemeente
3e Onderhoud van de Gebouwen

BIJ DE DIENSTEN

LEZINGENROOSTER

05 apr. Exodus 11; Matteüs 26: 1 - 27: 66 
09 apr. Exodus 12: 1 - 28; Johannes 13: 1 - 15
10 apr. Exodus 12: 29 - 42; Johannes 18: 1 - 19: 42
11 apr. Genesis 1: 1 - 2 en 22: 1- 18; Matteüs 28: 1 - 10
12 apr. Exodus 14: 15 - 15: 1a; Johannes 20: 1 - 18
19 apr. Exodus 15: 22 - 16: 27; Johannes 20: 19 - 23
26 apr. Exodus 16: 28 - 17: 7; Johannes 21: 1 - 14
03 mei Exodus 17: 8 - 16; Johannes 10: 1 - 10

PASTORAAT

UIT DE GEMEENTE ...                   Wijk 2: Noordoost en
OM TE DELEN MET ELKAAR ...                 buitengebieden

ds. R.M. den Hertog, Goudenregenstraat 42, 4131BD
tel: 0347 - 326474 mail: denhertog@pkn-vianen
vrije dag: vrijdag
coördinerend ouderling: mw. J.A.J. van der Wal,

Amaliastein 207

Zieken
Eerder berichtte ik al dat Peter Hogendorf zeer ernstig
ziek is. Hij moest zaterdag 14 maart in het ziekenhuis
worden opgenomen. Voor zover het in zijn vermogen
ligt, knokt hij om nog kwaliteit van leven te hebben en
dat heeft zijn uitwerking niet gemist. Zaterdag 21 maart
mocht hij weer naar huis om weer in huiselijke kring de
tijd met zijn geliefden door te brengen. We wensen
Peter en ook Janneke, Reina en Runet heel veel sterkte
in deze voor hen wel bijzonder barre en bizarre tijden.
Fini Muller, Hazelaarstraat 34, moest in verband met
maagklachten met spoed worden opgenomen in het
Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Het bleek om darm-
kanker te gaan. Inmiddels heeft Fini een eerste kuur
ondergaan en is daar behoorlijk ziek van. Binnenkort
krijgt ze een tweede kuur te verduren. Daarna volgt een
operatie. Maar de prognose is gelukkig wel gunstig. We
wensen Fini en Han veel sterkte in deze moeilijke fase.
Ondanks alles heeft Han aangegeven de zondagsbrief
te willen blijven verzorgen.
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Mw. P.H. Mossel - Voorboom, is zover hersteld, dat ze
het Antoniusziekenhuis mocht verlaten. Dat was alleen
mogelijk, wanneer zij in een verzorgingshuis terecht kon
en gelukkig was er plaats in Hof van Batenstein. Daar
woont zij nu in appartement 218. Zo kan zij ook ge-
makkelijk even op bezoek bij haar zuster die op de 3e 
etage woont.
Piet en Adri van Iperen, Achterweg 15, Hagestein, zijn
op het punt aanbeland, dat zij niet meer zelfstandig
kunnen wonen. Er wordt voor hen gezocht naar een
plaats in een verzorgingstehuis.

Coronavirus brengt beperkingen
Nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven vanwege
het coronavirus, wordt het gewone leven flink op de kop
gezet. Aanvankelijk dacht ik, toen de kerkdienst moest
worden afgeblazen, dat ik  niets kon doen. Ik was even
verward door die toch nog onverwacht opgelegde
beperking. Maar al gauw drong het tot mij door dat er
juist heel veel te doen stond. Nee, bij mensen op be-
zoek gaan, dat was er niet meer bij. Naast de wekelijkse
vieringen komen ook vergaderingen, gesprekskringen,
koffieochtenden en groothuisbezoek opeens te ver-
vallen. Toch moeten er dingen geregeld worden. Ja,
juist nu, er moeten zelfs meer dingen geregeld worden.
Want hoe moet het met de mensen uit onze gemeente
die tot de risicogroepen behoren? Hoe gaan we naar
hen omzien en geven we ons gemeente-zijn handen en
voeten? Allereerst zijn we als predikanten, ouderlingen
en contactpersonen hard bezig om in deze vreemde
tijden de verbondenheid met elkaar aan te passen aan
de beperkende omstandigheden en nieuwe wegen te
vinden om die verbondenheid te versterken. Zo zijn we
vooral actief via de telefoon en de sociale media. Ook
de zondagsbrief werd ingezet om in te spelen op de
ontstane situatie.

Van Ria Timmermans een bemoedigende tekst van een
Ierse priester m.b.t. de Coronacrisis, waarvan ik hier
een gedeelte doorgeef:

Ja, er is angst
maar er hoeft geen haat te zijn.

Ja, er is isolatie
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.

Ja, er is paniekaankoop
maar er hoeft geen gemeenheid te zijn.

Ja, er is ziekte
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn

Ja, er is zelfs dood
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde
zijn.

Vrede en alle goeds,
ds. Rein den Hertog

UIT DE GEMEENTE ...                       Wijk 1: Centrum-Zuid
OM TE DELEN MET ELKAAR ...                en Vianen-West

ds. J.H. Langelaar, postadres: Korte Kerkstraat 3, 4132BJ
tel: 06-85761909 mail: langelaar@pkn-vianen.nl
vrije dag: maandag
coördinerend ouderling: dhr. H. Verschoor, Amaliastein 34

Wijkberichten
De werkelijkheid van gisteren is niet die van vandaag,
en die van vandaag niet die van morgen. De maat-

regelen van de overheid veranderden bij toverslag de
wereld waarin wij leven. We zijn dat niet gewend, maar
op het ogenblik gelden die drastische veranderingen
voor ons allemaal. Voor mensen die ernstig ziek zijn is
dat een dagelijkse ervaring. De ene dag is de andere
niet. U leest deze tekst pas over een dag of tien,
niemand weet hoe onze wereld er dan uit ziet. Heb
vertrouwen en pas goed op uzelf! We zijn op weg naar
een Paasfeest zoals we dat nog nooit hebben gevierd…

Mevr. Fokje Tigchelaar, Mariënhof is opgenomen in het
Hospice Demeter, Weltevreden 3 (3731AL) in de Bilt.
Haar krachten nemen af, haar is gezegd – verdrietig
genoeg - dat ze niet meer beter kan worden. 
Dhr. Co Stravers, Spinhoeve 41 (4128DA) te Lexmond
verblijft thuis en probeert te herstellen van een chemo-
kuur. 
Ook mevr. Joke Roodhart, Rijsenborch 275 heeft
chemokuren ondergaan en heeft een kwetsbare
gezondheid. 
Op het ogenblik zijn er natuurlijk heel veel ouderen,
alleengaanden en zieken die een uiterst moeilijke en
eenzame tijd doormaken. Een kaartje of een telefoontje
wordt dan zeer op prijs gesteld! 
Verrassend is om te zien hoeveel creativiteit er opeens
naar boven komt om toch iets voor een ander te kunnen
betekenen. Ook wij als gemeente zullen creatief moeten
zijn om met elkaar verbonden te blijven. Zo worden in-
middels de eenvoudige vieringen op zondagmorgen ook
via een YouTube kanaal uitgezonden en kunt u zich
(gratis) abonneren om de Zondagsbrief nu digitaal te
ontvangen (even een berichtje naar:
webmaster@pkn-vianen.nl) en u ontvangt de Zondags-
brief in uw mailbox! Zo ontving ik uit uw midden
gedichten ontsproten uit de nood van de Coronacrisis, u
vindt er twee elders in dit blad. Prachtige kaarten
worden ontworpen en gedrukt door Diana Bosma om
anderen een hart onder de riem te steken. Laten we
afspreken: we slepen elkaar er met z’n allen doorheen!
Van harte Gods liefde en nabijheid toegewenst!

PS. Rectificatie
In het vorige Kerkblad stond per abuis het In Memoriam
van mevr. Cornelia Hendrika Hol – de Jong, dit had
moeten zijn mevr. Cornelia Hendrika Hol – de Groot. 
Mijn welgemeend excuus! 

Geef structuur aan je dagen! 
Als je hele dagen binnen moet zitten en niet of
nauwelijks buiten komt, is het belangrijk toch enige
structuur aan je dagen te geven. Al gauw kunnen ze
ontaarden in één grote vormloze brij waarin je verzandt
en wegzakt in treurige passiviteit. Vaste activiteiten,
maaltijden op vaste tijdstippen, gezellig de tafel dekken,
klussen in huis doen, dat helpt! Wat ook helpt is op een
vast moment van de dag een meditatief moment in-
lassen. Als je thuis zit, heb je daar ongetwijfeld meer tijd
voor. Daar zijn vele verschillende app’s voor te down-
loaden, zelf beleef ik vreugde aan de app ‘Bidden
Onderweg’ van RK huize, rustig, vriendelijk en open…
Elke dag tien minuten stilte, rust, even tijd voor
bezinning, voor geloofsverdieping, voor jezelf.  Van
harte aanbevolen!  

Ontvang een hartelijke groet,                Johan Langelaar
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Momentje

U heeft ons voor uzelf geschapen, o Heer

en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in

U… Aurelius Augustinus (354 – 430)

IN MEMORIAM

In memoriam  Maria Clazina van Muiswinkel
* 17-3-1926  ^ 14-3-2020
Ria werd in Harmelen als derde kind
geboren in een gezin met uiteindelijk zes
kinderen. Ze had twee broers en drie
zusters. In 1969 kwam zij in Vianen wonen.
Zij werkte op een notariskantoor, maar werd

al vrij vroeg afgekeurd voor het arbeidsproces. Dat
betekende geenszins dat Ria met de armen over elkaar
ging zitten.
Ria kon gemakkelijk contacten leggen en dat bracht
haar op vele plaatsen. Samen met haar zus Anneke
bezocht ze graag orgelconcerten en door haar
vrijmoedigheid was het vervoer er naar toe in de regel
geen probleem.
Ria was ook een diepgelovige vrouw, die graag en veel
las over kerk en geloof. Ze putte daarbij uit bronnen als
het Reformatorisch Dagblad en diverse andere
periodieken. Ook boeken schafte ze in ruime mate aan
en haar verzameling met orgel-cd’s mocht er ook
wezen. Tot op het laatst wist zij precies waar zij deze
dierbare kleinoden terug kon vinden.
In Hof van Batenstein was zij een zeer trouwe bezoeker
van kerkelijke en muzikale activiteiten. Zo was zij vaste
gast in de kerkdiensten, de bijbelkringen en de koffie-
ochtenden. En altijd was zij belangstellend en wilde
graag het laatste nieuws weten.
Een paar weken voor haar overlijden heeft zij bij een val
in haar appartement haar heup gebroken. Die
behandeling is niet helemaal vlekkeloos verlopen en ze
bleef veel pijn houden. Toch was zij 3 maart nog in de
kerkdienst in Hof van Batenstein. Daarna ging zij snel
achteruit.
De begrafenis heeft vrijdag 20 maart plaatsgevonden.
Vanwege de coronacrisis gebeurde dit in zeer kleine
kring. En dat terwijl Ria iemand was, die altijd makkelijk
contact legde en zich in een grote kennissenkring mocht
verheugen. Wij wensen haar zus Anneke en andere
familieleden veel sterkte met haar heengaan.

ds. Rein den Hertog

DOOPDIENSTEN

Doopouders kunnen zich voor het aan-
vragen van de bediening van de
Heilige Doop - rechtstreeks of via de
wijkouderling of scriba - tot een van
de predikanten wenden. We zullen
dan in overleg een geschikte datum vaststellen.

VERPLEEGTEHUIZEN

! mevr. Vroege-Wijnands, Hof van Transwijk 20, 
3526 XB Utrecht

! mevr. H. Bronsema – Ensing, verzorgingshuis
“Voorhoeve”, afdeling Amelisweerd, huiskamer 1,
Trumanplein 1, 3527 CE  Utrecht

GIFTEN

Via Jeannette van der Wal € 10 voor de bloemengroet
Via Peter Uittenbogaard € 50,-- als dank voor het
invullen van de belastingopgave.

HAAGSE KOFFIE

Helaas, ook de Haagse koffie kan
voorlopig niet doorgaan. Net als alle
kerkelijke activiteiten en de activiteiten van Welzijn
Vianen. De Open Huiskamer in de Prenter is gesloten.
Dus ook de koffie-inloop op andere dinsdagen is stop
gezet. Via mail en telefoon hebben we dit alle
bezoekers laten weten. Velen van hen missen de
gezellige contacten, voelen zich alleen en zijn bezorgd.
Daarom zijn met de medewerkers onderling afspraken
gemaakt om telefonisch contact te houden met onze
trouwe bezoekers. Ook hebben zij allen bericht gehad
met een vermelding van telefoonnummers, die zij
kunnen bellen.
Het zijn moeilijke tijden voor ons allen, wij wensen
iedereen gezondheid, sterkte en hoop toe.
Houd goede moed, want er komt een tijd dat we weer
samen kunnen koffie drinken.
Als het zover is, gaan we het samen vieren!

Wij zijn ook bereikbaar via
haagsekoffie@pkn-vianen.nl, laat ons gerust weten als
u hulp nodig heeft of zin heeft in een praatje.

Voor nu -van afstand- een welgemeende, warme groet
van het Haagse koffie-team:

Arda-Christa-Froukje-Jeannette-Marjan-Ria-Weia

Van harte tot ziens!

MUTATIES VAN HET KERKELIJK BUREAU

Verhuizing binnen de gemeente:
Mw. S.C. de Kruijk, Stelkamp 4 naar Prinses
Julianastraat 10
Mw. A.W. Markies - de Bock, Burg. Jhr. Hoeufftlaan 50
naar Weesdijk 8f
Dhr. T. Sam-Sin, Goudenregenstraat 64 naar Joke
Smitlaan 49

Vertrokken:
Dhr. ds. A. van Bergen, Middelmolen 5 naar Meppel
Mw. V.J.C. van Broeckhuijsen - van der Ham, 
Gildenborch 55 naar Hoef en Haag
Dhr. H. Kroon, Helsloitstraat 5 naar Gouda

Overleden:
Op 24 februari: dhr. H.P. van Beusekom, Ruinkamp 1
Op 29 februari: dhr. T. van der Heijden, Donjon 90
Op 14 maart: mw. M.C. van Muiswinkel, 
Hof van Batenstein 328 
Op 14 maart: dhr. S. Bakker, Ruinkamp 1
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Wilt u wijzigingen in de gezinssituatie b.v.
verhuizing van uzelf en/of inwonende kinderen,
sterfgeval, doorgeven aan de ledenadministrateur
van het kerkelijk bureau?

Met vriendelijke groet,
Peter Uittenbogaard, ledenadministrateur

e-mail: kerkelijkbureau@pkn-vianen.nl
Tel: 0347-370025 of 06-51585453

VAN DE KERKENRAAD

De laatste kerkenraad was op 20 februari. Deze avond
is ds. Gerrit van Meijeren, de classispredikant, bij ons
op bezoek. 
Ds. Den Hertog leidt het geloofsgesprek. 
Wij geloven dat Jezus in ons midden is. God werkt door
Jezus Christus, het levende woord. Hij leest Lucas 4
vanaf vers 14: Jezus is daar in de tempel minutieus met
de liturgie bezig. 
Aan de paaskaars, avondmaal stel, doopvont, Gods-
lampje, de 8-hoekige kansel kunnen we de aan-
wezigheid van Jezus in de kerk zien. Ook de rituelen
zoals, zegen, doop, avondmaal, het licht dat met de
kinderen meegaat, zijn tekens van zijn aanwezigheid.
Bij het drempelgebed, kom je los van je drukke bezig-
heden en kun je je zorgen bij God neerleggen. Is God
het middelpunt van de dienst of Christus? God is het
middelpunt en Christus verwijst naar God. Naar God kijk
je omhoog, en naar Christus kijk je omlaag, want hij is
onder ons geweest. Je kunt geraakt worden door een
lied, muziek etc. De rituelen spelen ook een grote rol. 

Gesprek met de classispredikant ds. Gerrit van Meijeren

Elders in dit blad kunt u de brief van ds. Van Meijeren
lezen die hij de kerkenraad heeft gestuurd na het
gesprek. Voor u misschien leuk om van twee kanten
hetzelfde gesprek belicht te zien.
Ds. Van Meijeren vindt het fijn dat hij in ons midden
mag zijn. Voordat hij classispredikant werd, was hij
verbonden aan 3 gemeentes, voor het landelijk bureau
heeft hij aan gemeenten beroepingsadvies gegeven en
nu dan classispredikant. 

Alle aanwezige ambtsdragers stellen zich voor en
vertellen wat ze in de gemeente doen en gedaan
hebben en over de buitenkerkelijke activiteiten zoals
werk en hobby. Dat leverde soms ook voor de kerken-
raadsleden zeker verrassingen op. Het was bijvoor-
beeld heel leuk om te horen wat er allemaal in het
jeugdwerk omgaat. Daar staan we niet altijd bij stil,
maar dat is beslist indrukwekkend. 

Vianen maakt deel uit van de classis Zuid-Holland zuid.
Ook al horen wij als burgerlijke gemeente bij de
provincie Utrecht. Een aantal jaar geleden is het aantal
classes teruggebracht van 74 classes naar 11. Voordeel
hiervan is dat iedere classis een eigen predikant heeft.
Het loste ook het probleem op van een aantal slecht
functionerende classes. Ds. Van Meijeren vindt het
mooi om bij gemeenten op bezoek te gaan. Het moet
beschouwd worden als een huisbezoek: hoe gaat het

met jullie? Of in meer moderne terminologie: Comfort
en challenge. Het woord classis wordt al gebruikt in de
16e eeuw en betekent vloot: allerlei soorten vaartuigen,
veel verschillende gemeenten, die hopelijk de wind in
de zeilen hebben. 
Het gesprek draait om de vraag: Waarom zijn we
eigenlijk kerk? 
Om het antwoord op die vraag te vinden wil ds. Van
Meijeren graag weten waar we blij van worden als we
voor de kerk bezig zijn. Dat levert heel bijzondere
werkzaamheden die ambtsdragers zoal doen: iemand
wordt heel blij van stofzuigen in de kerk (geen dame),
een ander vindt het fijn om koster te zijn, want je bent
bezig achter de schermen om alles te regelen, weer een
ander wordt blij van de fijne gesprekken tijdens
bezoeken in de wijk. De jeugdouderlingen worden blij
van de ontbijten op zondagochtenden met jeugdkapel,
het praten over van alles en nog wat, het echte contact
met jongeren, vooral als de jongeren zelf laten merken
dat ze het fijn vinden om naar de catechese te komen of
de jeugdkapel of de soos. 

Een tweede vraag die ds. Van Meijeren aan ons
voorlegt: wat zou de burgerlijke gemeente Vianen ervan 
merken als er geen kerk meer is? Volgens ons zijn er
een aantal activiteiten die zeker gemist gaan worden:
kinderkerstfeest, Haagse koffie. Maar verder waar-
schijnlijk niet zo veel. Wij hechten veel belang aan orgel
etc. en we schamen ons er voor om in het café over
geloof te praten. Anderen hebben dat minder. Bij de
Haagse koffie lukt dat soms wel. Daar is ook ds. Rein
den Hertog vaak aanwezig om met wie dat wil in
gesprek te gaan over het geloof. Zijn wij wel getuigen
van het geloof dat we hebben? De meesten van ons
vinden dat lastig.

Hoe makkelijk is het voor nieuwe mensen om aan-
sluiting te vinden? Hier wordt verschillend over gedacht.
De een hoort dat nieuwe mensen zich welkom voelen
bij ons, maar anderen horen juist dat het moeilijk is om
aansluiting te vinden.
Is er ruimte om te pionieren? Met andere woorden: Wat
kunnen wij in de samenleving betekenen? In sommige
gemeenten krijgen dominees de tijd om in het café te
zitten, of elders om geloof uit te dragen. In de toekomst
zouden wij misschien zoiets kunnen faciliteren. In Hoef
en Haag bijvoorbeeld en dan samen met Hagestein? 

Het laatste gedeelte van het gesprek met ds. Van
Meijeren gaat over de invulling van de komende
vacante periode en alles wat daarbij komt kijken. 
Er zijn verschillende opties. 
Allereerst is daar de consulent aangewezen door de
classis. Hij/zij is adviseur en begeleidt het beroepings-
werk, maar doet geen werk in de gemeente. 
De tweede optie is: het aanstellen van een ambulant
predikant. Dit zijn dominees die op de winkel passen:
pastoraat, uitvaarten etc. Het werk gaat door zoals het
gedaan werd.
Maar een vacature is ook een kans: we kunnen dan
eens even nadenken over wat we precies willen. Wat is
ons verlangen? Is dat nog hetzelfde als toen de
predikant, die ons verlaat, begon bij ons. Hoe kan bij
een nieuwe fase in de gemeente de juiste kandidaat
gezocht worden? 

5



Daar kan een Interim-predikant bij helpen. Aan de hand
van een duidelijk geformuleerde opdracht kan hij/zij ons
helpen bij het nadenken over nieuw beleid, het zoeken
naar een nieuwe weg. Een soort bemiddelaar van
buiten dus, met een frisse blik, gericht op wat onze
gemeente nu en in de komende jaren nodig heeft. Een
Interim-predikant richt zich alleen op de opdracht en
doet dus geen uitvaarten, pastorale bezoeken, etc. . 
Neem hier de ruimte voor, is het advies van ds. Van
Meijeren. Na het afscheid van een predikant is het
belangrijk om los te komen van die predikant. 
Zo komt er ruimte voor een opvolger en voorkom je de
bekende valkuil van het aanstellen van een vergelijk-
bare predikant, zonder na te denken of er misschien
een predikant met andere eigenschappen/kennis/
belangstelling/signatuur beter zou passen in Vianen. 
Financieel is een vacante periode geen tijd meer om te
sparen. De afdracht aan Utrecht blijft gelijk. 
Bij de start van het beroepingswerk moet eerst contact
gezocht worden met het moderamen van de classis. De
classis wil aanmoedigen om in geval van inkrimping van
de predikantsformatie bij andere gemeentes in de buurt
te informeren of er een predikant gedeeld kan worden.
Er moet een profielschets opgesteld worden en er moet
een solvabiliteitsverklaring van het CCBB (classicale
college voor de behandeling van beheerszaken) komen.
Dit college is er op uit dat de kerken in de classis
duurzaam kerk zijn. Zo voorkom je dat je (financiële)
verplichtingen aangaat die je niet kunt nakomen. 
Ds. Van Meijeren heeft nog een tip: doe aan
hartbewaking. Hij bedoelt hiermee kijk eens om de paar
jaar naar alle activiteiten. Misschien is het naar aan-
leiding van dat onderzoek wel wijs om met bepaalde
activiteiten te stoppen om ruimte te maken voor nieuwe
initiatieven.

Tot slot leest ds. Van Meijeren uit Marcus 6. Na het
teken van de broden en de vissen stuurt Jezus alle
mensen weg en gaat de berg op om te bidden. Wij
zitten ook heel vaak in de actiemodus, stuur dan ook
eens iedereen weg en neem de tijd voor jezelf om te
bidden en tot jezelf te komen. In het bidden ziet Jezus
de leerlingen die niet vooruitkomen op het meer. ‘Blijf
kalm’, zegt hij, ‘ik ben het, wees niet bang’. De bood-
schap voor ons: Je hoeft niet bang te zijn, je mag het
avontuur aangaan. 
We sluiten af met gebed.

Na het vertrek van ds. Van Meijeren praten we nog
even na. Algemeen is men van mening dat we een heel
goed gesprek hebben gehad. Heel inspirerend, veel stof
om over na te denken. Mooi om van elkaar te horen
waar iedereen mee bezig is. Dat moeten we vaker
doen. De animo om met de agenda verder te gaan is
minimaal. 
We besluiten om er thuis nog eens rustig over na te
denken over alles wat vanavond voorbij is gekomen.
Opdracht voor de kerkenraadsleden, ter bespreking op
de volgende kerkenraad: nadenken over wat we nodig
hebben, wat verlangen wij voor de gemeente Vianen.
Die kerkenraad is er nog niet geweest. Wij houden ons
aan de richtlijnen van de overheid, bedoeld om de
verspreiding van het corona virus af te remmen.
Dat betekent niet dat er niet vergaderd wordt. Het
moderamen, uitgebreid met Ingrid de Jong van de
taakgroep jeugd, overlegt wekelijks via Skype. 

Voornaamste gesprekspunt is: hoe kunnen we het
gemeente-zijn in deze tijd vormgeven. 

• Op het moment dat ik dit schrijf is de eerste YouTube
uitzending van de kerkdienst in de Grote Kerk,
zonder gemeenteleden, uitgezonden. Wat een mooi
moment: thuis achter de computer, verbonden met
de gemeente via internet.

• Onder alle gemeenteleden is de zondagsbrief van 22
maart verspreid met daarin opgenomen email
adressen en telefoonnummers van mensen waar
hulp ingeroepen kan worden. Velen van ons zullen
de gevolgen van de corona maatregelen voelen. 

Als er kerkenraadsbesluiten genomen moeten worden
is er email contact.
Op de website (www.pkn-vianen.nl), via facebook
(www.facebook.com/PKNVianen) en de zondagsbrief
houden wij u op de hoogte. Op de digitale versie van de
zondagsbrief kunt u zich abonneren via
webmaster@pkn-vianen.nl onder vermelding van ‘graag
ontvang ik de digitale Zondags-brief’.

Naast alle zorg en onzekerheid over het virus zien we
hoe Gods Geest altijd wel weer wegen vindt waarlangs
onze voet kan gaan.

Marjan Versluijs, scriba

BRIEF VAN DS. VAN MEIJEREN 

Geachte kerkenraad, zusters en broeders,

Op donderdagavond 20 februari was ik als classis-
predikant in jullie midden. Ik kijk terug op een goede
ontmoeting, in een open en ontspannen sfeer. Bedankt
daarvoor.

Wat neem ik mee uit het gesprek dat we voerden?
Allereerst kwam ik onder de indruk van jullie persoon-
lijke betrokkenheid en toewijding. Veel kerkenraads-
leden zijn al jarenlang actief, er is een grote mate van
commitment. Dat kwam ook tot uiting in het geloofs-
gesprek over de vraag hoe we Jezus kunnen ontmoeten
in de ruimte van de kerk.

Het was mooi om te horen waar dankbaarheid over
bestaat. Ik noem een paar dingen die me zijn bijge-
bleven: een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers, het
initiatief ‘Haagse koffie’ waar belangstelling voor is, de
Motto-diensten die breed herkenning oproepen en niet
te vergeten de geïnspireerde verhalen over kindercate-
chese en de jongerenkapel parallel aan de kerkdienst.

We spraken openhartig over de - lastige? - vraag wat
de stad Vianen merkt van de Protestantse Gemeente.
Hoe zijn we kerk? En hoe zijn we kerk ‘naar buiten’ en
wat is daar voor nodig? Wat gaat het emeritaat van een
van jullie predikanten betekenen? Belangrijke thema’s
die aan de orde zijn geweest.
Wat zou ik jullie mee willen geven naar aanleiding van
ons gesprek? Ik zeg het in drie punten: 

Blijf investeren in bezinning
Het was mooi om iets te proeven van het geloofs-
gesprek. Belangrijk dat jullie daar tijd voor nemen aan
het begin van de vergadering. 
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Ik zou zeggen: blijf daarin investeren, ook breder in de
gemeente. Als ambtsdragers zitten we (ik sluit mezelf
daarbij in) vaak in een actiemodus; maar om zelf te
kunnen ‘geven’ - aan de kinderen en jongeren en
ouderen - moet er ruimte zijn om te ontvangen. Om te
zien waar het op aan komt, wat wezenlijk is, zegt Paulus
in Filippenzen 1, heb je ontvankelijkheid nodig voor de
Geest. Dat wens ik jullie van harte toe! Zo zal de
kerkenraad ook iets van een proefpolder kunnen zijn
voor de gemeente.

Maak ruimte voor ‘buiten’
Er zijn verschillende initiatieven in jullie gemeente die
nadrukkelijk op ‘buiten’ zijn gericht. Ik denk aan het
kinderkerstfeest en de Top2000 dienst. Ook jullie
monumentale kerkgebouw draagt daar van nature aan
bij. Een vraag die opkomt is: in hoeverre is er een visie
op het kerkzijn in de stad? Waarom is dat Goede
Nieuws zo belangrijk voor ons? En waar zit ons
verlangen en ons ongemak om dat te delen?
In onze kerk is er de afgelopen jaren veel nagedacht
over kerk zijn naar buiten. Ik zou zeggen: laat je
inspireren. Bijvoorbeeld door wat er in andere
gemeenten gebeurt en wat er door Missionair Werk en
Kerkgroei is ontwikkeld. Ik neem de vrijheid jullie
aandacht te vestigen op ‘Blik naar buiten’, een landelijk
missionair evenement van onze kerk in Utrecht op 13
maart.

Durf te kiezen
In ons gesprek noemde ik het voorbeeld van een
gemeente waar ze 1x in de 7 jaar aan ‘hartbewaking’
doen. Dat betekent soms een punt achter iets zetten en
ruimte creëren voor iets nieuws. Ook kan het enorm
opluchten om minder dingen met vreugde te doen in
plaats van ‘alle ballen’ in de lucht te houden met steeds
minder draagkracht.
Nu het emeritaat van een van de predikanten zich
aandient, is er ook een kans om op deze dingen door te
denken en keuzes te maken. Hoe willen we gemeente
zijn de komende jaren? Wat betekent dat voor het
profiel van een predikant of kerkelijk werker? Wat is er
nodig? In hoeverre zijn er voor onze roeping bond-
genoten te vinden in de Viaanse samenleving of bij
andere geloofsgemeenschappen? Dat type vragen…
Het is mijns inziens de moeite waard om met behulp
van een kritische vriend - en dat kan een
interim-predikant zijn - na te denken over de weg die
voor jullie ligt; een beetje zoals een Raststätte naast de
snelweg.

Zusters en broeders, bedenk bij alles wat hierboven is
geschreven dat ten diepste geldt: de kerk is van de
Heer. Bij Hem is de gemeente van Vianen in goede
handen en zijn jullie als kerkenraad in goede handen.
Laat het jullie ontspanning en moed geven om met
vreugde het ambt te dragen.
Ik bid jullie daarvoor Gods zegen toe.

In verbondenheid, met hartelijke groet,

ds. Gerrit van Meijeren
Classispredikant Zuid-Holland Zuid

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Eerst even een persoonlijk
berichtje
Vanmorgen, zondag 22
maart, hebben Weia en ik
de kerkdienst thuis gevolgd
via een directe uitzending
vanuit de Grote Kerk. 

Deze uitzending is mogelijk gemaakt door enkele
techneuten van onze gemeente: Ton Steijsiger en Jef
van Snippenberg. Hans Spoor heeft de webcamera
geleverd en Laurens van der Linden gaf adviezen, En
natuurlijk de voorgangers Mirjam en Ruben, Ingrid en
Johan, en Ruth die solo zong en organist Bram. Wat fijn
dat dit mogelijk was. Het beeld ging soms nog met wat
horten en stoten, maar wat fijn dat het gelukt is. Hopelijk
gaan meer gemeenteleden hier profijt van hebben want
het gaat mogelijk nog veel vaker gebeuren.
Volgens Ton heeft de eerste uitzending al verbeter-
punten opgeleverd. Hartelijk dank voor jullie inzet.

Zo zag het er bij ons thuis
uit

Omdat we de komen-
de tijd niet in de Grote
Kerk de dienst kunnen
bezoeken kan er ook
niet worden gecollec-
teerd.
Om toch inkomsten te

mogen ontvangen heeft u de gelegenheid om uw
kerkelijke bijdragen over te maken op de bank-
rekeningen van de diaconie en de kerk.
1e collecte: Bankrekening diaconie: 
NL40 RABO 0341310131 t.n.v. diaconie Protestantse
Gemeente Vianen
2e collecte: Bankrekening Kerk: 
NL31 INGB 0000244096 t.n.v. Protestantse Gemeente
Vianen
Bij voorbaat hartelijk dank

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de Kerkrent-
meesters niet hebben vergaderd in maart. Overleggen
doen we nu via de digitale weg. Daarom ziet u ook maar
een beperkt verslag in dit kerkblad.
 
Stand van zaken Actie Kerkbalans 2020
Na afronding van de actie Kerkbalans moeten we
constateren dat de verwachte bijdragen onder het nivo
van 2019 zullen blijven.
Voor 2019 was door de Kerkrentmeesters een opbrengst
begroot van 142.000 Euro. Na de actie Kerkbalans leek
het erop dat dit bedrag royaal gehaald zou worden, maar
uiteindelijk waren aan het eind van 2019 de totale
ontvangsten net iets boven het begrote bedrag.
Voor 2020 is in de begroting reeds rekening gehouden
met een daling van de opbrengst van de vrijwillige
bijdragen en is uitgegaan van een opbrengst van
139.000 Euro. Aan het eind van de actie Kerkbalans dit
jaar is echter het bedrag van de toezeggingen nog
behoorlijk onder het begrote bedrag. Zie onderstaande
vergelijking.
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2019 2020

Begroot € 142.000 € 139.000

Totaal toegezegde
Kerkbalans € 147.310 € 134.584

Ontvangen op
toezeggingen € 140.448

Ontvangen zonder
toezegging € 1.785

Totaal ontvangen
Kerkbalans € 142.233

Omdat niet van alle gemeenteleden het toezeggings-
formulier retour is ontvangen hopen we als Kerkenraad
dat in de loop van dit jaar de bijdrage toch nog zal stijgen
richting het begrote bedrag.

Onderstaand de grafiek met de resultaten van de eerste
twee maanden:

Vervolg op de Actie Kerkbalans 2020:
Een groot aantal gemeenteleden heeft afgelopen weken een brief of e-mail gehad omdat men nog geen toezegging
gedaan had voor de Actie Kerkbalans 2020. Meestal was de reden dan men niet thuis was als de contactpersoon
herhaaldelijk aan de deur was geweest. Een aantal keren gaf men aan niets te willen bijdragen. De digitale deelnemers
zijn ook een aantal keren benaderd om hun toezegging te doen. 
Gezien de toch weer lagere opbrengst doe ik graag een oproep om alsnog uw toezegging te doen.
De kerk heeft uw bijdrage meer dan hard nodig.

Status Collecten 2020
Maanden januari en februari per week:

datum bijzonderheid Kerk Groot Onderhoud

01 januari Nieuwjaarsdag €    39,50

05 januari 134,13 € 150,56

12 januari 242,07

19 januari 249,07

26 januari 211,00

02 februari 185,09 152,76

09 februari 230,60

09 februari Evensong 78,45

16 februari 200,20

23 februari 201,70
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Grafieken 2020 cumulatief in vergelijking tot 2019. Beide collectes op ongeveer hetzelfde nivo. Groot Onderhoud iets
hoger als gevolg van een hogere opbrengst in februari.

Reserveren Korte Inloop
Het komt nog wel eens voor dat de Korte Inloop gebruikt wordt zonder dat er gereserveerd was. Dat is niet de
bedoeling. Als u de Korte Inloop wilt reserveren dan is dit mogelijk door een verzoek te doen bij de beheerders te weten
Jan ter Haar of ondergetekende.
Huren voor niet kerkelijke activiteiten kan ook, maar daar zijn kosten aan verbonden.
Per dagdeel per ruimte kost het € 26,50. Koffie/thee € 1,35 per kopje.
Reserveringen bij Jan ter Haar: 06-51447015 of Peter Uittenbogaard: 370025 / 06-51585453 of via email:
beheerki@pkn-vianen.nl

Peter Uittenbogaard
Secretaris College van Kerkrentmeesters

email: rentmeesters@pkn-vianen.nl
Tel: 370025  Mobiel: 0651585453

VAN DE DIACONIE

5 april: Collecte Jeugdwerk
(JOP)
N e d e r la n d  -  J o n g e r e n
doorleven het paasverhaal
Met zijn revolutie in Jeruzalem
wil Jezus de wereld op z’n kop
zetten. Maar dan wordt Hij
gearresteerd. Zijn volgelingen
blijven radeloos achter. Waar is
Hij? En hoe moet het nu

verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de
PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en
meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige
elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken
met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeid-
heid en troost. In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren
in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge mee.

Naast een programma voor de hele nacht is er ook een
korte versie van een uur.
Collecteer mee, zodat JOP, Jong Protestant, meer
jongeren via dit innovatieven programma kennis kan
laten maken met het paasverhaal.

12 april: Collecte KerkinActie
(Kinderen in de knel)
India - Onderwijs geeft kansarme
kinderen toekomst
In India worden duizenden kaste-
loze Dalit-kinderen gediscrimi-
neerd en buitengesloten. Samen
met lokale partner-organisaties
wil KerkinActie via deze kinderen

het onderdrukkende kasten-systeem en de cirkel van
armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse
bijeenkomsten krijgen Dalit-kinderen huiswerkbege-
leiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze
meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.
Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuis-
situatie van de kinderen.
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Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India
te doorbreken.

12 april: Stichting Roemenië - Vianen

26 april: Stichting De Hoop Dordrecht

3 mei: Diaconale Vrijwillige Thuishulp (DTV)

Zowel op de Zondagsbrief als in het kerkblad worden
gironummers gezet, vanwege het feit dat er de komende
tijd geen kerkdiensten en dus geen collectes in de kerk
worden gehouden.
Ook kan geld in gesloten envelop in de brievenbus van
De Korte Inloop op het kerkplein worden gedeponeerd,
met vermelding van het doel van de collecte.

VORMING, TOERUSTING EN ONTMOETING

VERSLAG VAN DE CAFÉGLISEAVOND 10 MAART

Een indruk van de laatste
Caféglise-avond, d.d. 10 maart.

De hele middag wordt er in de
Korte Inloop hard gewerkt door
Gemma en Simone (en in het
weekend is ook al het nodige gedaan!), want zij gaan
zorgen dat er vanavond een heerlijke maaltijd
geserveerd wordt aan bijna 40 mensen!

Als iedereen rond 18.00 uur binnen is, opent ds, Johan
Langelaar de avond en denken we aan Peter en
Janneke Hogendorf, die door het ernstig ziek zijn van
Peter, hier vanavond niet bij kunnen zijn en wensen hen
heel veel sterkte!

Gemma licht het eten toe: Er wordt een maaltijd
geserveerd, die evenals het onderwerp van vanavond,
de verbinding moet maken tussen jongeren en ouderen.
Ze hebben gekozen voor een maaltijd, van bekende
gerechten (zoals stamppot), maar dan in een nieuw
jasje! We laten ons verrassen en genieten van de
heerlijke soep vooraf en daarna van de rijst met
champignonragout en de ovenschotel met spinazie,
aardappelpuree en zalm! Het smaakt geweldig!

We eindigen de maaltijd met een nagerecht, bestaande
uit chocolademousse, ijs en een stuk brownie, waar we
maar snel een kopje koffie of thee bij serveren. 
Heerlijk gekookt, dames en een hierbij nog een heel
groot compliment voor deze koks, Gemma en Simone!

Daarna neemt meneer Gert Schouten het woord over
van Hennie Weijers, die als jeugdouderling met een
aantal jongeren contact heeft en van hen uit is dit
onderwerp voorgesteld en dat hebben we opgepakt,
daarom zijn we vanavond hier om over dit onderwerp te
spreken met elkaar. Gert is werkzaam bij het JOP
(Jongeren Protestant) van het landelijke bureau van de
PKN als verbindingsspecialist tussen jong en oud. 

Hij geeft aan dat dit onderwerp landelijk natuurlijk ook
speelt en dat ze bezig zijn met het opzetten van een
scan, waarbij stellingen worden aangedragen en je kan

zeggen of je het er mee eens bent met deze stelling of
juist helemaal niet en waarom dan niet?!

Dat doen wij deze avond ook, in deze volle Korte Inloop,
want er sluiten na de maaltijd nog wat jongeren en wat
ouderen aan om mee te praten en verder na te denken
hierover!

Ik geef hieronder de stellingen aan en hoop dat u ze
allemaal wilt lezen en er over na wilt denken! Wij hebben
dat op die avond ook gedaan, er zijn allerlei ideeën en
mooie initiatieven genoemd en het mooie van die avond
was de verbondenheid met elkaar, het willen en kunnen
nadenken met elkaar over wat we dan kunnen doen om
de kerk voor iedereen (jong en oud!) een thuisplek te
laten zijn. Die instelling van de mensen die aanwezig
waren gaf hoop en enthousiasme om hiermee, ook in
onze gemeente aan het werk te gaan en dat gaan we
ook zeker doen (u leest lezen in een volgend kerkblad
hier meer over!). 

Stellingen vanuit het JOP over: “Is de Protestantse
kerk te Vianen een thuisplek voor ons allemaal?” :
Stellingen:

1 Kinderen en jongeren worden in onze gemeente
gezien als ‘de kerk van nu’ en niet als ‘kerk van de
toekomst’.

2 Als er belangrijke beslissingen worden genomen in
de gemeente gaan we hierover ook te rade bij
kinderen en jongeren. 

3 In onze gemeente wordt duidelijk zichtbaar dat de
verschillende generaties niet zonder elkaar kunnen. 

4 In onze gemeente doen de generaties de meeste
activiteiten samen.

5 In onze gemeente worden met regelmaat tussen alle
generaties geloofs- en levensvragen met elkaar
uitgewisseld. 

6 Bij ons in de gemeente streven we ernaar dat er altijd
een kind of jongere in de werkgroepen of
commissies zitten.

7 We erkennen dat in iedere levensfase de kerk een
verschillende rol, plek, of bezoekfrequentie kan
spelen, waarbij er niet 1 manier de enige juiste is. 

8 De kracht van de gemeenschap zit ‘m niet in het
hebben van dezelfde mening, maar vooral in het
inleven in elkaars standpunt.  

9 Thema’s als Veilig Jeugdwerk, veilige gezags-
verhoudingen en omgangsvormen, krijgen met
regelmaat aandacht binnen onze gemeente.

10 We zoeken bewust talenten van kinderen en
jongeren op zodat zij bijdragen aan het
gemeenteleven. 

11 Bij ons in de gemeente is het jeugdwerk echt een
eiland: het werkt los van het geheel.

We sloten deze mooie en inspirerende avond af met het
gezamenlijk zingen van Opwekkingslied 797 

“Breng ons samen” Stichting Opwekking

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
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Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan…

Het zette ons die avond aan het nadenken en we
raakten goed met elkaar aan de praat. Wilt u zelf nog
reageren op deze stellingen en/of komen er ideeën bij u
naar boven, geef deze dan gerust door aan mij! We
nemen het zeker mee in ons volgende overleg.

Hennie Weijers
Jeugdwerker Protestantse Gemeente Vianen

h.weijers@pkn-vianen.nl

OVERDENKING

Onderstaande overdenking is uitgesproken op
zondag 22 maart in een lege Grote Kerk. De dienst
werd uitgezonden via kerkomroep.nl en via een
livestream verbinding van YouTube (PKN-Vianen).
Een primeur in de geschiedenis van onze kerk! 

“Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
is komen uit het water en staan in de woestijn…” 

We moeten de vleespotten van Egypte achter ons
laten, onverwachts zijn we aanbeland in een woes-
tijn. En niemand weet hoelang dit gaat duren. Het is
dramatisch wat we op het ogenblik doormaken, voor
heel veel van onze landgenoten. Bedrijven die stil-
vallen, levensprojecten van bevlogen en onder-
nemende mensen dreigen ten onder te gaan;
begrafenissen zonder aanwezigen die je dragen;
sterven zonder afscheid te kunnen nemen; werk en
inkomen dat plotseling wegvalt; kinderen die thuis
moeten blijven en zich vervelen; ouderen thuis en in
verpleeghuizen die geen bezoek van dierbaren
kunnen ontvangen om hun eigen bestwil… 

We dachten grip en controle over zo ongeveer alles
te kunnen hebben, maar nu hebben de gebeur-
tenissen ons in de greep. Er is dreiging, angst en
onzekerheid, Bijbels gesproken zijn we in de woestijn
beland.
En in de woestijn ben je overgeleverd aan de
elementen die zoveel groter en machtiger zijn dan jij:
je bent klein, kwetsbaar, afhankelijk. Een mens leeft
niet van brood alleen dat hijzelf kan bakken. “God, de
Schepper, de Onnoembare is de adem waaruit ik
ontsta…”

In Deuteronomium 8: 1 – 6 lezen we dat het volk
Israël met Mozes op het punt staat om het land van
melk en honig binnen te trekken en – hoe heerlijk! -
de woestijn eindelijk na 40 jaar achter zich te kunnen
laten. 

En dan krijgen ze te horen dat ze die woestijntijd
nooit moeten vergeten! Dat is vreemd! Iedereen is
van nature geneigd om die moeilijke, onzekere tijd zo
snel mogelijk te vergeten! Zodra je die ellende achter
de rug hebt, niet meer aan denken, vooruit kijken!
Vergeten, het is geweest…

Deuteronomium 8 houdt ons voor: “Gedenk, gedenk,
gedenk toch die woestijntijd!”
Waarom niet vergeten? Blijkbaar is de woestijntijd
ergens goed voor geweest. Als je alles denkt te
kunnen controleren, dan verdwijnt het ontzag. Je
hebt geen ontzag meer voor iets of iemand omdat
jezelf Heer en Meester bent. De woestijnervaringen
vertellen ons: ‘dat ben je niet!’ Een mens leeft niet
van brood alleen dat hijzelf kan bakken.

Gedenk de jaren in de woestijn, gedenk die 40
jaren… 
Waarom? ‘God wil u zijn macht laten voelen en u op
de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart
leeft: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet.’ 

De oude NBT-vertaling zegt: ‘om u op de proef te
stellen en u te verootmoedigen ten einde te weten
wat er in je hart leeft…’  Dat doet de woestijn met je! 
Wat ligt er op de bodem van je hart? Waarop baseer
jij je bestaan, je leven? 

Met zulke vragen worden we geconfronteerd in de
woestijn. Waar gaat het in hemelsnaam om in dit
leven? Daarom trok Jezus zich terug, veertig dagen
en nachten quarantaine in de woestijn… Om zich te
verootmoedigen ten einde zich te concentreren op
wat er in zijn hart leeft.  Want ‘een mens leeft niet
van brood alleen, maar ook van alles wat uit de mond
van God uitgaat.’ 

Wat wij nu zien gebeuren is onvoorstelbaar. De
economie wordt geofferd, wordt voor een groot deel
stilgelegd – wie had dat ooit kunnen denken?

Het altaar van onze tijd, de vleespotten van Egypte
worden verlaten  –  de economie wordt geofferd ten
behoeve van wat er veel dieper in ons hart ligt. Waar
het echt om gaat en wat je niet kunt kopen: leven,
liefde, vriendschap, relaties. Daar blijkt opeens veel
meer ontzag voor te zijn!  

Nu komt aan het licht: we zijn geen consumenten, we
zijn geen klanten, geen producenten of ondernemers,
maar sociale wezens die leven in verbondenheid, in
liefde, in gezondheid en vertrouwen!  Dát alles komt
uit van de mond van de Eeuwige, van God. Lees het
eerste hoofdstuk van Genesis: ‘God sprak en het was
er: licht, scheiding, orde, ruimte, leven, menselijke
relaties, liefde…’ Wat zijn we daar afhankelijk van! 
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Dat is geen brood dat jezelf kan bakken, maar
manna in de woestijn. Daar leef je van, je bent er
afhankelijk van en je ontvangt het om niet.
Ontzagwekkend, dat wekt ontzag. Misschien is dat
wel het meest cruciale woord in Deuteromium 8 –
ontzag - een grondig besef dat in onze cultuur op de
achtergrond is geraakt. Ontzag voor elkaar, ontzag
voor de schepping, voor de natuur, voor de dieren,
ontzag voor de Schepper, kortom, ontzag voor het
wonder van ons bestaan…

Als je de woestijnjaren vergeet, als Israël het
gedenken achterwege gaat laten, dan denkt de mens
al gauw dat hij leeft alleen van het brood dat hijzelf
kan bakken. Zo eindigt ook onze korte lezing:  “Leef
zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst
en door ontzag voor God te tonen.” 

Meer ontzag betekent bescheidenheid, dankbaar-
heid, verootmoediging, verwondering. 
Israël trok 40 jaar door de woestijn, Jezus verbleef er
40 dagen, quarante giorni, quarantaine, dat betekent:
40 dagen om ons voor te bereiden op het grote Feest
van de Opstanding. Veertig dagen om
woestijnervaringen te gedenken ten einde te weten
waar het echt op aankomt!  Bevrijd leven in liefde en
verbondenheid met elkaar en onze God.

De woestijn als metafoor is een doorgangsfase naar
een nieuw land. Er komt iets nieuws! 
Een crisis betekent ook altijd een kans, waardoor
deuren onverwachts opengaan die anders gesloten
zouden zijn gebleven… 

 [jhl] 

TER INFORMATIE

STICHTING ACTIECOMITÉ GROTE KERK

Zoals zoveel kerkelijke instellingen en
aanverwante zaken hebben ook wij i.v.m. de
coronavirus besloten de winkel vanaf 12
maart gesloten te houden tot nadere datum.
Wij hopen dat u eventuele verkoopbare
spullen nog wat langer kan bewaren, we
missen wel een flinke omzet maar de
gezondheid van iedereen gaat boven alles.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Joop Labrie

ONTBINDING VAN DE STICHTING KERKELIJK

ZALENCENTRUM ’T KLOOSTER

Inleiding
De stichting  Zalencentrum ’t Klooster is op 3 oktober
1996 opgericht. Voor die datum is er een discussie
geweest over de bestemming van het Hervormd
Jeugdgebouw aan Het Klooster. Het toenmalige college
van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Vianen
had plannen om het gebouw te verkopen. Tijdens een

gehouden gemeenteavond bleek dat een grote groep
mensen uit onze gemeente het hier niet mee eens was.
Eind zestiger jaren van de vorige eeuw is het gebouw
met veel inzet van gemeenteleden gebouwd. Dat
verkoop je niet zo maar was de reactie. Vandaar het
initiatief om een stichting op te richten die het gebouw
zou gaan exploiteren. De oprichters van de stichting
waren Gijs Woudenberg, Arie Kooijman, Gijs van der
Kwast, Dick Schram en Henk van der Lagemaat.

Doel van de stichting
In de statuten is opgenomen dat het doel van de
stichting is het in stand houden en exploiteren van het in
eigendom van de Hervormde Gemeente Vianen zijnde
zalencentrum aan Het Klooster. Het gebouw zodanig te
benutten dat er geldmiddelen vrijkomen, allereerst voor
het gebouw zelf en daarna voor het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente Vianen, inclusief inventaris en
voor de algemene middelen van de kerkvoogdij.
Op 20 maart 2001 heeft een statutenwijziging
plaatsgevonden. Vanaf die datum heet de Stichting
Kerkelijk Zalencentrum ’t Klooster.

’t Klooster in de praktijk
Vanaf de start van de stichting in 1996 is er veel in het
gebouw gebeurd. Allereerst is het interieur van het ge-
bouw aangepakt. Er is geschilderd, een bar geplaatst,
een keuken geplaatst, een berging gebouwd, een
gehandicaptentoilet gerealiseerd enz. Dit veelal met de
inzet van vrijwilligers.
Daarnaast gingen er veel activiteiten in het gebouw
plaatsvinden. Er kwamen verenigingen in en het ge-
bouw werd ook gebruikt voor feesten, vergaderingen,
recepties enz. Dat alles werd verzorgd door vrijwilligers.
De beheerders van het eerste uur waren Dick en Marjan
van Eijk. Vanaf oktober 1996 tot augustus 2005 hebben
zij het beheer van ’t Klooster gedaan. Daarvoor heeft
Marjan voor vergaderingen enz. ook al voor de koffie
gezorgd en ook enkele feestjes verzorgd.
Van augustus 2005 tot februari 2006 hebben Aart en
Jolande de Gans het beheer gedaan. In februari 2006 is
het beheer in handen gekomen van Aart en Hennie van
Mourik. Door terugloop van het aantal vrijwilligers kwam
in augustus 2013 hieraan een einde en hebben Hans en
Esther de Goeij de exploitatie van het zalencentrum
overgenomen. Zo bleef en blijft het gebouw geld
opleveren voor de Kerk.
In de periode 1996 tot 2013 zijn veel vrijwilligers in ’t
Klooster werkzaam geweest. Dankzij die inzet was het
mogelijk om feesten enz. te houden en ook aan
verenigingen onderdak te bieden. 
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Vaste gebruikers waren o.m. Hallelujah, KVG, Tafel-
tennis, Schaak-vereniging, de Ouderenmiddag van de
kerken, ‘Vrouwen van Nu’ enz.

In het gebouw was ook een afdeling Suikerwerken. Op
maandag- en woensdagmiddag werd er door een groep
vrijwilligers voor een fabriek uit IJsselstein snoep
ingepakt. De opbrengsten hiervan kwamen ten goede
aan ’t Klooster.
Dit was een prettige extra inkomstenpost. Maar wat
zeker ook het geval was, het was gezellig onder elkaar
en menig Viaans nieuwtje werd uitgewisseld.
In 2011 had de betreffende fabriek geen werk meer
voor ons en is het inpakken gestopt.

Vanaf 1 augustus 2013 zijn Hans en Esther de Goeij
onderhuurders van ’t Klooster. De rol van de stichting is
vanaf die datum sterk veranderd. Enkele malen per jaar
was er een overleg om een aantal zakelijke aspecten
door te nemen.
De laatste jaren bestaat het bestuur nog uit 2 personen,
t.w. Hans Spoor en Aart van Mourik.
Vorig jaar heeft het bestuur, na overleg met het college
van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente
Vianen, besloten om over te gaan tot ontbinding van de
stichting. De situatie rondom ’t Klooster is in een rustig
vaarwater terecht gekomen en waarom zou je dan nog
een stichting in stand houden?
Per 1 januari 2020 is de stichting ontbonden. Vanaf die
datum huren Hans en Esther de Goeij op basis van een
nieuw huurcontract ’t Klooster rechtstreeks van het
college van kerkrentmeesters. Benadrukt wordt dat door
de ontbinding van de stichting er feitelijk niets verandert
aan de huidige situatie

Vanwege de opbrengsten uit de afgelopen jaren had de
stichting nog een leuk bedrag op de spaarrekening
staan.
Hieraan zijn de volgende bestemmingen gegeven:
2017: Een kaarsentafel in de Grote Kerk.
2018: Een balie bij de hoofdingang van de Grote Kerk.

Een warmtegordijn in het toegangsportaal van de
Grote Kerk. Een stoelenberging met kasten
(inclusief schilderwerk) en een reconstructie van
kerkbanken in de Grote Kerk.

Bij de besluitvorming rondom de ontbinding van de
stichting is besloten om aan het nog beschikbare geld
de volgende bestemmingen te geven:
- een donatie in een nog te vormen onderhoudsfonds

voor het zalencentrum ’t Klooster.
- een bedrag te reserveren voor een aantal uit te

voeren werkzaamheden in ’t Klooster, zoals het
ordenen van de elektriciteitsleidingen op de zolder
van ’t Klooster.

- een bedrag te reserveren voor het verbeteren van
de aankleding van de Brederode-Grafkapel in de
Grote Kerk.

- een bedrag te reserveren voor de aanschaf van een
regie- en kosterbank, inclusief Installatie in de Grote
Kerk.

Door de ontbinding van de stichting is op 30 december
2019 het resterende geldbedrag overgemaakt naar de
bankrekening van het college van kerkrentmeesters van
de Protestantse gemeente Vianen.

Tot slot
Geconcludeerd kan worden:
- dat het in 1996 genomen initiatief om te komen tot

oprichting van een stichting een goede zaak is
geweest om het gebouw ‘t Klooster te behouden
voor de Protestantse Gemeente Vianen. 

- dat dankzij het in goede staat houden van het
gebouw gedurende de afgelopen jaren het mogelijk
is om ’t Klooster te blijven exploiteren en dat het ook
geld blijft opleveren voor onze Kerk.

- dat dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers
’t Klooster een belangrijke functie is blijven vervullen
in de gemeenschap van Vianen. Hiervoor grote
dank aan al die vrijwilligers.

Vianen, maart 2020.
Hans Spoor

Aart van Mourik

COLUMN

VERHALEN VERTELLEN

Oud-hoofdonderwijzer Inge Bos was heel dankbaar
voor zijn lange, rijke leven, maar miste zijn vrouw en
andere dierbare leeftijdsgenoten steeds meer. Zij
hadden hem bij zijn voornaam genoemd, zijn ouders
gekend en de oorlog meegemaakt. De oorlog waar hij
nog graag eens over zou praten. 

Wat kwam het als geroepen dat hij met de plaatselijke
basisschooldirecteuren Achmed en Roos over de
invulling van 5 mei 2020 mocht meedenken. Ze zouden
het boek Mijn naam is Selma lezen en een gastspreker
in groep 7 en 8 over de Holocaust laten vertellen. Maar
of ze Inges ervaringen moesten delen? Er stond geen
nummer op zijn onderarm getatoeëerd, hij had niet in
een volgepropte wagon zonder ramen gezeten en zijn
familieleden waren hun dood niet tegemoet gereden.
Sterker nog, er waren tijdens de oorlog in hun bakkers-
gezin drie kinderen geboren. Maar leed kun je niet
meten en hij was nooit vergeten hoe opgelucht en
indringend zijn moeder 75 jaar geleden op
Bevrijdingsdag naar zijn vader keek. Alsof ze wilde
zeggen: het is voorbij, maar nu begint het pas.

In de oorlog hadden zijn ouders boven de bakkerij
regelmatig onderduikers in kledingkasten verstopt.
Soms bleven ze wat langer, soms waren ze ’s nachts
ineens hun huis weer uit geslopen, met de geur van
vers gebakken brood in hun neus. Altijd verscheen er
een glimlach op hun gezicht als je een bron van liefde,
licht en leven probeerde te zijn. Misschien moesten
Achmed en Roos dit toch doorvertellen, juist ook aan
leerkrachten die hun leerlingen klaarstoomden voor het
leven. Leerlingen die soms niemand hadden om bij
onder te duiken. 

Als de bomen weer gingen bloeien en de vogels om
aandacht zongen, had Inge dit verhaal vroeger ieder
jaar weer aan zijn klas verteld. Gewoon als bezinnings-
moment voor de les of na het apenkooien als hij zijn
leerlingen even stil moest zien te krijgen. 
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‘Nooit weer, nie wieder’: in welke taal je het ook
uitsprak, je mocht nooit onverschillig worden. En dat
begon vaak met kleine dingen. Elkaars naam leren
spellen en uitspreken, moeders alerte blik, vaders
handen die liefdevol deeg kneedden en ook na de
oorlog iets gaven aan wie dat broodnodig had. 

Je kan het ook 75 jaar later niet vaak genoeg herhalen. 

Christine van Reeuwijk

ZUSTER AMATRIX

‘Wij slaan een kruisje voor het bidden, maar zij niet,’ zei
zuster Amatrix ruim vijfenveertig jaar geleden toen ze
met een liefdevolle blik onze klas rondkeek en naar mijn
broer en mij wees. We zaten als enige protestanten op
een katholieke school in een dorp aan de Oude Rijn en
stonden ietwat verlegen naast haar. Hij in zijn blauwe
met grijze spencer, ik in mijn bruine met oranje. 

Dit verhaal werd ons thuis regelmatig verteld. We
namen het mee naar het dorp aan de Lek waar ik vanaf
mijn vijfde opgroeide en waar ik halverwege mijn
rechtenstudie vanwege een chronische ziekte nood-
gedwongen weer moest gaan wonen. Het werd voor mij
de grondtoon van mijn geloof en hielp me om vanaf mijn
bed met de gejaagde buitenwereld om te kunnen blijven
gaan. 

Lange tijd had ik er niet meer aan gedacht, totdat ik
vorig jaar met een jongerenwerker en negen jongeren in
ons dorp een Jongeren Ontmoetingsplek mocht
realiseren. Deze tieners kregen subsidie voor ons
project en werden samen met de gemeente
verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de
JOP. Tot onze aangename verrassing wilden ze ook
jaarlijks iets voor ouderen gaan organiseren. De eerste
keer werd het een herfstlunch voor 65-plussers, aan
lange tafels in de aula van de Brede School. Voordat de
jongeren soep en broodjes serveerden, mocht ik via
een Skypeverbinding de middag openen. Ik wenste
onze gasten vanaf mijn bed een smaakvolle en
gezellige lunch toe en vroeg een moment stilte. 

Ineens overviel me een intens gevoel van
dankbaarheid. Ik was blij en dankbaar omdat jong en
oud, ziek en gezond, kerkelijk betrokken of niet
meedeed. Maar er was meer. Het ging dieper. Het leek
wel alsof er een helder licht straalde, een vertrouwen
dat alle verschillen zou overbruggen. Ook als we na de
lunch allemaal weer naar onze eigen huizen zouden
teruggaan en diepe kloven tussen allerlei bevolkings-
groepen het dagelijkse nieuws weer zouden domineren.
Maar waar kwam dit gevoel toch vandaan? 

Ineens wist ik het: het leek wel alsof zuster Amatrix
tijdens de lunch in de Brede School tussen jong en oud
was gaan zitten en ons met haar mantra en liefdevolle
blik opnieuw aanstak. 
 

Christine van Reeuwijk

BEDANKJE

Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken
voor de vele blijken van medeleven, na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en Beppe

Akke Kroijenga-Miedeman

Het was voor ons een grote steun in deze moeilijke
tijd.

Sjoerd Kroijenga,
kinderen en kleinkinderen

BIJBELS LEESROOSTER

week van 5 - 11 april week van 12 - 18 april

zo. Matteüs 21: 1 - 17 zo. Matteüs 28: 1 - 7
ma. Exodus 13: 17-14: 14 ma. Matteüs 28: 8 - 15
di. Exodus 14: 15 0 31 di. Exodus 15: 1 - 21
wo. Exodus 26 1 - 16 wo. Exodus 15: 22 - 27
do. Exodus 26: 17 - 75 do. Exodus 16: 1 - 20
vr. Matteüs 27 1 - 56 vr. Exodus 16: 21 - 36
za. Matteüs 27: 57 - 66 za. Psalm 111

week van 19 - 25 april week van 26/4 - 2 mei

zo. Prediker 9: 1 - 10 zo. Handel. 16: 25 - 40
ma. Prediker 9: 11 - 18 ma. Handel. 15: 6 - 21
di. Prediker 10: 1 - 11 di. Handel. 15: 22  - 35
wo. Prediker 10: 12 - 20 wo. Handel. 15: 36-16: 5
do. Prediker 11: 1 - 10 do. Handel. 16: 6 - 15
vr. Prediker 12: 1 - 14 vr. Handel. 16: 16 - 24
za. Handel. 16: 16 - 24 za. Handel. 16: 25 - 40

week van 3 - 9 mei

zo. Exodus 17: 1 - 7
ma. Exodus 17: 8 - 16
di. Psalm 23
wo. Exodus 18: 1 - 12 
do. Exodus 18: 13 - 27
vr. Exodus 19- 1 - 15
za. Exodus 19: 16 - 25

VAN DE REDACTIE

Kopij voor het volgende nummer kan uiterlijk 26 april
ingeleverd bij:

Anke van de Water, Benedictushof 55, 
tel. 321013 kerkblad@pkn-vianen.nl

Kopij voor de volgende nummers: 24 mei, 28 juni
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AGENDA KOMENDE MAAND

Doordat alle activiteiten vanwege het Corona virus zijn
gestaakt, is er deze maand geen agenda in het kerkblad
opgenomen. Het wegvallen  van een bepaalde activiteit
kan voor sommigen een groot gemis zijn. Misschien
hebt u nu wat tijd over om iemand eens even te bellen,
appen of gewoon een kaartje te sturen. Een klein
lichtpuntje in deze moeilijke tijd…. 

Groet
Hans Hoogerwerf

Tel: 06 19 234 480

Onzichtbaar

Ze waart rond door dorpen en steden,

landen en werelden doet zij aan.

Grenzen houden haar niet tegen;

ze grijpt diep in in ons bestaan.

Zij, die onzichtbaar regeert.

Ze bereikt wat wij niet konden bereiken

door onze welvaart en ons gewin.

Altijd maar meer en altijd maar beter,

alleen dat gaf ons leven nog zin.

Zij, die onzichtbaar regeert.

Wereldleiders krijgt zij op de knieën,

Zij, die onzichtbaar regeert.

De economie buigt voor haar,

moet het onderspit delven,

voor haar, die onzichtbaar regeert.

Het slechtste en het beste

brengt zij in ons boven;

we hamsteren, vechten, alles voor mij!

En toch zijn we met elkaar wij.

door haar, die onzichtbaar regeert.

Opeens is er aandacht

Voor de wereld, voor elkaar.

Zien we de ander

staan voor hem klaar.

door haar, die onzichtbaar regeert.

En buiten wordt het lente,

De wereld was dood, 

maar komt weer tot bloei.

Door Hem, die onzichtbaar regeert.

                            Rineke den Oudsten

Kwetsbaarheid 

Alles draait om kwetsbaarheid

En wat solide en 

standvastig lijkt

blijkt alles behalve zekerheid 

Wat maakbaar is verdwijnt 

Op de vlucht voor wat onze veiligheid bedreigd

Nu het licht fel op waardeloze diamanten schijnt 

Macht, geld, ontglipt, verdwijnt 

Wat wil het ons vertellen 

Wat willen we elkaar vertellen 

Van elke illusie ontdaan 

In onze eigen kleine kring staan 

Of misschien zelfs wel alleen 

Zwijgen we allemaal in gedachten;

Ach, waarheen?

Waar brengen we onze angst 

Waar vinden onze vragen antwoord 

Wat maakt ons het bangst 

Waar worden we gehoord 

Ongekend en onbekend 

Ons eigen fundament 

weggeslagen 

Komen wij enkel met vragen 

Hopelijk tot bezinning en gebed 

Letterlijk stilgezet 

 

U alleen bent zeker en vast

Maak dat wij dat (her)ontdekken 

In een onwerkelijke tijd 

Mogen we moeten verliezen 

U raakt Uw liefde voor ons nooit kwijt 

Ontferm U over hen

Over hem, over haar 

Over allen, over mij

Al heeft het leven ons gevangen 

U maakt ons vrij 

                          Pascalle 
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WINKEL VAN SINKEL

De Winkel van Sinkel is een knusse

kringloopwinkel in de binnenstad van

Vianen, gevestigd aan het Klooster 1.

Het assortiment bestaat vooral uit servies- en

glaswerk, bloempotten, vazen, boeken, kleine meubels,

lampen, pannen en allerlei andere spullen waar u soms

naar op zoek bent.

De Winkel van Sinkel wordt helemaal gerund door

vrijwilligers en de opbrengst  wordt gebruikt voor het

financieren van projecten in de Grote Kerk van Vianen.

Tijdens de openingstijden kunt u uw overtollige spullen

bij ons komen brengen. Grote meubels, t.v.'s e.d.

kunnen wij wegens het gebrek aan opslagruimte niet in

ontvangst nemen.

Wij zien u graag in onze Winkel!

De openingstijden van de Winkel zijn: 

- dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur

- woensdag van 10.00 tot 17.00 uur

- zaterdag van 12.00 - 16.00 uur, telefoon: 0347-370788

Website: winkelvansinkelvianen.nl
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COLOFON

GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE VIANEN

Contact: Korte Kerkstraat 3, 4132 BJ Vianen www.pkn-vianen.nl

Pastores: Ds. R.M. den Hertog, Goudenregenstraat 42, 4131 BD Vianen, tel. 326474, 
denhertog@pkn-vianen.nl

Ds. J.H. Langelaar, Zijdeweg 15, 2811 PC Reeuwijk-Tempel, tel. 06-85761909, 
Langelaar@pkn-vianen.nl

Pastoraal medewerker: Elly Steehouder, tel. 06-16925406

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. A.J. Spoor, tel. 326292, voorzitter@pkn-vianen.nl

Scribaat: Mw. M. Versluijs-Helder, tel. 06-52151552, e-mail: scriba@PKN-Vianen.nl 

Kerkelijk bureau: Dhr. P.A. Uittenbogaard, tel. 370025, kerkelijkbureau@pkn-vianen.nl

Diaconie: Voorzitter: mevr. L. Stoutenbeek, tel. 374377, diaconie@pkn-vianen.nl
Reknr. NL40 RABO 0341 3101 31 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Vianen

Kerkrentmeesters: Korte Kerkstraat 3, 4132 BJ Vianen
Secretaris: P.A. Uittenbogaard, rentmeesters@pkn-vianen.nl
Penningmeester: Margo Zuurveld-van Oosterom, tel. 321147 
(na 19.30 uur of in het weekend), finadmin@pkn-vianen.nl
Vrijwillige bijdragen en giften: NL31INGB 0000 2440 96 t.n.v. Protestantse Gemeente Vianen

Jeugdwerk: Ingrid de Jong, tel. 06-20104005, jeugdraad@pkn-vianen.nl 
Hennie Weijers, tel. 06-13068397, h.weijers@pkn-vianen.nl 

Crèche: Hennie Weijers, tel. 06-13068397 of mail: h.weijers@pkn-vianen.nl 

Autodienst: Dhr. R. Koelé, tel. 373073, r.koele1@hetnet.nl  

Kerkradio: Frank van der Laan, tel 375276, kerkradio@pkn-vianen.nl 
Beluisteren via www.KerkOmroep.nl; zoeken op ‘Vianen’

Redacties: Kerkblad: Anke van de Water, tel. 321013, kerkblad@pkn-vianen.nl

Zondagsbrief: Han Muller, zondagsbrief@pkn-vianen.nl

Website: Frank van der Laan, website@pkn-vianen.nl 

Collectebonnen: Verkrijgbaar in waarde van 1 euro en 1,50 euro. Verkoop via Winkel van Sinkel per setje van
10 stuks. Overschrijving op reknr. NL13 RABO 0135 7649 98 t.n.v. Protestantse Gemeente
Vianen, o.v.v. collectebonnen en gewenste aantal/waarde

Diac. Vrijw.Thuishulp: Aanvragen via Diaconie, predikant of coördinatoren (Martijn v.d. Linden-de Leeuw, 06-48486
780 en Marijke Korevaar, 06-48486745)

GROTE KERK, Korte Kerkstraat 1

Reserveringen: Voor speciale diensten: mevr. M.G.A. Kluit-Roozen, tel. 326107 of 06 46625121
 margreet.kluit@casema.nl

Voor niet-kerkelijke activiteiten: Stichting Kunst en Cultuur, dhr. L. Noordzij, 
tel. 3723 38, kunstencultuur@grotekerkvianen.nl 

Coördinator: Ton Steijsiger, tel 06 4565 8075, tbsteijsiger@outlook.com

Cantor-organist: Rienk Bakker, tel. 06 51231473, rienk.bakker1@gmail.com

De Korte Inloop, Korte Kerkstraat 3, tel. 322977

Inloophuis: Dagelijks geopend van 14 -16 uur (behalve zaterdag en zondag)

Reserveringen: Jan ter Haar: 06-51447015 of Peter Uittenbogaard: 370025 / 06-51585453, 
beheerki@pkn-vianen.nl
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