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Nieuwsbrief PG Hoogmade-Rijpwetering nr. 14. 

 

Algemeen. 

Na de extra nieuwsbrief van afgelopen week, waarvan wij hopen dat u deze aandachtig hebt 

gelezen en beantwoordt via het antwoord strookje nu ook nog een ‘normale’. Nu eens niet 

onder heel zonnige omstandigheden maar meer bewolkt en afgelopen dagen, gelukkig ook 

weer wat regen ontvangen. Dit was ook hard nodig. Zoals in de extra nieuwsbrief aangegeven 

houden wij ons, als kerkenraad, erg bezig met het opstarten van de zondagse kerkdiensten. 

Enerzijds willen we dat wel erg graag anderzijds beseffen wij ook heel erg goed dat dit toch 

heel andere kerkdiensten met beperkingen zullen zijn. Waarbij de vraag is of er voldoende 

bezoekers zullen zijn om dit op touw te zetten. Wij begrijpen heel goed als u/jullie daar 

aarzelingen bij zouden hebben. Het gaat gelukkig goed met de Corona ontwikkelingen, maar 

wij zijn er nog niet vanaf. Gezondheid staat bij u, maar ook bij ons, voorop. Juist die 

gezondheidsrisco’s heeft een van onze gastvoorgangers doen besluiten twee diensten in deze 

zomermaanden ’terug te geven’ Daar moeten wij dan ook nog vervanger(s) voor vinden. Maar 

wij zien de ontwikkeling van aangepaste diensten ook als een stap naar ‘normale diensten’en 

hopen en bidden dat dit ook weer snel mogelijk zal zijn. In deze nieuwsbrief ook een bijdrage 

van mevr. Irene Spijker die nog weer wat historische wetenswaardigheden van onze 

gemeente op een rijtje heeft gezet. Een interessant verhaal, waarvoor dank. Als u/jij ook een 

bijdragen voor deze nieuwbrief wil schrijven, dan is dat erg leuk. Stuur deze dan naar: 

scribahoogmade@gmail.com  

 

Kerk zijn. 

Woensdag j.l. is er weer een gebedsdienst opgenomen. Deze met twee zangeressen van het 

koor Enjoy. Deze dienst is dus weer via kerkomroep te beluisteren. Ook in de online 
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kerkdiensten van de Dorpskerk Woubrugge blijven wij mee liften van harte welkom in deze 

diensten. Ook a.s. zaterdag is onze kerk weer open, van 10:30 uur tot 12:30 uur voor een 

meditatie moment. Iedere zaterdag wordt 

daar door een redelijk aantal mensen 

gebruik van gemaakt. Helaas zien wij weinig 

leden van onze kerkgemeenschap, terwijl 

dit toch heel zinvol kan zijn. 

a.s. Zaterdag 13 juni staat daar ook een 

groet doos waar u/jullie bijdragen voor de 

voedselbank in kunnen deponeren. Graag 

een beetje houdbare producten. Het zou 

heel mooi zijn als wij namens de beide 

geloofsgemeenschappen in Woubrugge-

Hoogmade-Rijpwetering een grote volle 

doos producten aan de voedselbank Kaag 

en Braassem kunnen overhandigen. Wij 

hopen van harte dat hier ook vanuit onze 

gemeente wordt bijgedragen. Zorgen voor 

onze medemensen die het minder hebben 

dan wij is toch ook een Christen plicht. 

 

Financiën 

De afgelopen week mochten wij weer een gift van € 50,00 ontvangen, waarvoor dank. Het is 

fijn om te constateren dat het weg vallen van collecte opbrengsten toch voor een groot deel 

wordt opgevangen door giften van uw/onze kant. Tijdens een extra kerkenraadsbijeenkomst 

waarbij wij het Corona kerkdiensten protocol hebben besproken en vastgesteld is ook de 

jaarrekening 2019 van de kerkrentmeesters besproken en voorlopig vastgesteld. Deze 

jaarrekening eindigde met een batig saldo van € 12.160,00. Dit mooie batige saldo is mede 

ontstaan door een gift van de diaconie van € 5.000,00, een legaat van € 3.200,00 en verhuur 

kerk/Kompas. Mogelijk dat wij een van de komende weken nog een of twee 

gemeenteavonden zullen organiseren over de toekomst van onze gemeente, in dat geval al 

de jaarrekening daarbij dan ook aan de orde kunnen komen. Of en zo ja wanneer deze 

avond(den) worden georganiseerd zullen wij u nader laten weten. 

 

                                                                 Wel en Wee    

Als u de afgelopen week de online kerkdienst van de Dorpskerk in Woubrugge hebt gevolgd is 

het u duidelijk dat wij ook weer begonnen zijn met het verstrekken van onze bloemengroet. 

Afgelopen week zijn er zelfs twee boeketten uitgereikt: 1 aan het echtpaar Huisman i.v.m. 

hun 40 jarig huwelijks jubileum en 1 naar Ria Kwakernaak-Stapper ter bemoediging van onze 



gemeente. Mij zijn geen nieuwe ziektegevallen bekend, mag dit wel zo wezen dan wensen wij 

u veel sterkte toe en Gods nabijheid. 

Komende week zijn mevr. v.d. Kraan- Nouta en mevr. Jennie Verweij-Lochtenberg jarig. Beide 

dames uit Rijpwetering willen wij van harte feliciteren en hun een mooie verjaardag en nog 

mooie jaren toewensen. Ook de heer v. Egmond uit Hoogmade hoopt komende week zijn 

verjaardag te vieren, ook hem willen wij van harte feliciteren.  

 

Historie van onze gemeente. 

De kerkkas ten tijde van Pieter van Amerom  

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, kunnen er langzaamaan weer kerkdiensten 

gehouden worden. Dat zal nog voor heel wat gepuzzel zorgen en letterlijk voor heel wat 

passen en meten, zolang we anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Het aantal 

beschikbare zitplaatsen zal in alle kerkgebouwen fors kleiner zijn dan onder (oude) normale 

omstandigheden. In sommige kerken wordt overwogen te gaan werken met 

plaatsreservering. Onder u zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich de tijd herinneren dat er 

in veel kerken gereserveerde plaatsen waren. (Wilt u er eens iets over schrijven in de 

nieuwsbrief?) Een verschil met de huidige tijd is dat je nu per kerkdienst zou moeten 

reserveren en dat je daarvoor niets zou hoeven te betalen, terwijl je vroeger een vaste plaats 

huurde voor een heel jaar. 

Ook in het kerkje aan de Does kon je in het verleden een stoel huren. Begin 2018 ben ik in het 

archief van Erfgoed Leiden en Omstreken gedoken om, in verband met het tweehonderdjarig 

jubileum van de zelfstandige gemeente Hoogmade-Rijpwetering, informatie te zoeken over 

ons kerkje en de gemeente in en rond 1818. In de begroting voor het jaar 1822 trof ik een 

post aan die betrekking had op de verhuur van stoelen in de kerk. De inkomsten daaruit 

werden voor dat jaar begroot op ƒ 15,-. De ‘koopkrachtwaarde’ van dat bedrag zou in 2018 

ruim € 153,- zijn geweest. Het is boeiend te zien welke inkomsten en uitgaven er in die tijd 

waren. Voor de aardigheid 

noem ik er hier enkele.  

Aan het begin van haar 

zelfstandig bestaan had de 

Hervormde Gemeente van 

Hoogmade en Rijpwetering 

te kampen met een flink 

financieel tekort: de 

jaarinkomsten bedroegen 

nog geen ƒ 849,-, terwijl de 

uitgaven ruim ƒ 1528,- 

waren. Gelukkig schoot de 

schout het ontbrekende 

bedrag voor. 



Voor het onderhoud van het kerkgebouw werd in de begroting voor 1822 een bedrag van ƒ 

60,- opgenomen (vergelijkbare ‘koopkrachtwaarde’ voor 2018: € 612,57) en voor het 

onderhoud van de pastorie eenzelfde bedrag. Voor het schoonhouden van de kerk en het 

onderhoud van de stoelen werd ƒ 17,- uitgetrokken (€ 173,56), voor schrijfbehoeften, vuur en 

licht ƒ 12,-. Ook de kosten van avondmaalswijn en -brood werden voor dat jaar begroot op ƒ 

12,-. Aan collectegeld hoopte men ƒ 36,-  binnen te krijgen. Dat streefbedrag werd gehaald: 

alleen al op 21 juli van dat jaar bracht de collecte meer dan ƒ 10,- op. In 1829 varieerde de 

collecteopbrengst van ƒ 4,- in februari (ruim € 40,-) tot ruim ƒ 37,- in december (bijna € 375,-). 

Bij koninklijk besluit van 13 mei 1817 was bepaald dat de nieuw aan te stellen predikant een 

jaarinkomen van ƒ 700,- mocht 

ontvangen. Het Rijk zou hiervan het 

leeuwendeel voor zijn rekening 

nemen, namelijk ƒ 550,-, de 

kerkelijke gemeente zou dat bedrag 

aanvullen met ƒ 100,- en de 

eigenaar van de heerlijkheid 

Hoogmade zou er ƒ 50,- bij leggen. 

Bovendien zou deze laatste de 

pastorie en de bijbehorende tuin 

ter beschikking van de predikant 

stellen. Omgerekend naar de 

koopkrachtwaarde in 2018 werd de 

eerste predikant, Pieter van 

Amerom, een jaarsalaris van zo’n € 4481,- toegedacht plus gratis huisvesting. Ik vermoed dat 

er in de tuin ook wat fruitbomen stonden waarvan hij de vruchten kon plukken. (In 1818, toen 

hij daadwerkelijk werd aangesteld, was de gulden volgens het door mij gebruikte 

rekenprogramma van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis beduidend meer 

waard dan in 1817: Van Ameroms jaarinkomen zou dan overeengekomen zijn met € 5193,-.) 

De koster kreeg in 1817 voor het smeren en opwinden van het uurwerk ƒ 10,- (€ 64,-) voor het 

schoonhouden van de kerk ƒ 3,- en voor schoonmaakmiddelen ƒ 1,- + 12 stuivers. In de 

begroting voor 1822 is als jaartractement van koster en voorzanger een bedrag van ƒ 66,- 

(bijna € 674,-) opgenomen. Pas in de begroting voor het jaar 1900 kwam ik een post ‘organist 

en orgeltrapper’ tegen: ƒ 50,- (ca. € 686,-).  

De verschillen tussen rijk en arm waren in de eerste helft van de negentiende eeuw 

aanzienlijk. Een groot deel van de Nederlandse bevolking leefde op of onder het 

bestaansminimum. Niet voor niets werd in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid opgericht 

en ontstonden in deze tijd de ‘Koloniën van Weldadigheid’, zoals Frederiksoord (gesticht in 

1818) en Wilhelminaoord (1820-1822) in Drenthe. In de steden konden velen nauwelijks 

rondkomen, maar ook op het platteland hadden mensen soms moeite om het hoofd boven 

water te houden. Johannes van den Bosch, een van de oprichters van de Maatschappij van 

Weldadigheid, rekende uit dat een gezin met drie kinderen in Den Haag jaarlijks minstens ƒ 

186,- à ƒ 187,- (rond de € 1385,-) nodig had om in de minimale levensbehoeften te voorzien: 



voedsel, kleding, beddengoed, huishuur, brandstof. Een werkman in de textielnijverheid in 

Enschede verdiende in 1819 55 cent per dag. Gaan we ervan uit dat hij gedurende 51 weken 

per jaar wekelijks zes dagen werkte, dan verdiende hij in een heel jaar ruim ƒ 168,-. Een wever 

op het omringende platteland moest het doen met 40 cent per dag. In Zuid-Holland lagen de 

arbeiderslonen hoger dan in Overijssel. Het gemiddelde dagloon van een arbeider in de 

agrarische sector bedroeg ’s zomers in de omgeving van Hoogmade ongeveer 80 cent, dat 

van een ambachtsman ongeveer 90 cent. De kosten van levensonderhoud waren in Holland 

echter ook hoger dan in Overijssel.  

Of de mensen in Hoogmade erg 

behoeftig waren, heb ik niet 

onderzocht, maar vaststaat dat de 

diaconie meer dan eens te hulp 

schoot. In 1818 gaf ze de 

predikant viermaal een som van ƒ 

100,- ten behoeve van de armen. 

Het ging dat jaar dus in totaal om ƒ 

400,-, een bedrag waarvan de 

waarde in 2018 ruim € 2967,- zou 

zijn geweest. Bij het aantreden 

van Van Amerom telde de 

gemeente 58 lidmaten. Over 

hoeveel huishoudens die ƒ 400,- 

verdeeld moest worden, is mij 

niet bekend. Laten we ons, om de 

waarde van dat bedrag wat 

concreter te maken, even 

voorstellen dat een huishouden een ‘steunpakket’ in natura ter waarde van ƒ 20,- ontving. 

Wat kon dat pakket dan zoal bevatten? Ik ga af op prijzen die ik bij een oppervlakkig 

onderzoek in uiteenlopende bronnen heb gevonden: advertenties in kranten uit 1818 en een 

paar publicaties over armenzorg. Het pakket zou dan bijvoorbeeld als volgt kunnen zijn 

samengesteld: een linnen borstrok voor de man, een jakje, een voorschoot en een paar 

schoenen voor de vrouw, een hemd, twee paar klompen, een pet, twee roggebroden van 12 

pond en een half pond boter. 

Pieter van Amerom heeft ongetwijfeld oog gehad voor de armen. Zoals ik in 2018 in de 

jubileumkrant heb verteld, had hij aan den lijve ondervonden wat armoede is: het gezin 

waarin hij opgroeide, leed gedurende de eerste tien jaar van Pieters leven bittere armoede. 

Als student in Leiden maakte hij de verschrikkelijke ontploffing van het kruitschip mee (1807), 

waardoor letterlijk in één klap meer dan 150 doden vielen, duizenden gewond raakten en 

velen dakloos werden. Hij was zeer met hun lot begaan. Zijn sociale betrokkenheid blijkt ook 

uit het gedicht dat hij schreef ter nagedachtenis van de Leidse hoogleraar Jean Luzac, die bij 

de ramp om het leven was gekomen: hij prees de betreurde professor niet alleen als geleerde 

maar ook als weldoener van de armen. 



Hoe zou hij reageren als hij op dit moment een kijkje in Hoogmade kon nemen? Het zou hem 

vast en zeker deugd doen dat het kerkje aan de Does er nog steeds staat, dat het goed 

onderhouden en normaliter intensief gebruikt wordt. Het zou hem vermoedelijk verdriet 

doen en misschien ook verbazen dat er, nu we twee eeuwen verder zijn, nog steeds mensen 

zijn die zich genoodzaakt zien gebruik te maken van een voedselbank. En in deze onzekere 

coronatijd zou hij ons misschien bemoedigen met de woorden die hij citeerde toen hij op 25 

november 1821 zijn afscheidsrede hield: ‘broeders, ick bevele u Gode’, oftewel: ‘Nu vertrouw 

ik u toe aan God’. 

 

Irene Spijker 

 

Zoals gebruikelijk wil ik deze nieuwsbrief weer afsluiten met een gedicht: 

In Christus is noch west noch oost                              Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

in Hem geen zuid noch noord,                                     met Hem gemeenschap vindt. 

een wordt de mensheid door zijn troost,                    De dienst aan Hem is ’t gouden koord, 

de wereld door zijn woord.                                           dat allen samen bindt 

 

Geliefde, sluit u dan aaneen,. 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd.. 

Lied 969 liedboek 2013. 

Dit leek mij wel een toepasselijk lied in deze week/tijd van ‘samen’ tegen het Corona virus 

optrekken maar ook in de week waarin wereld wijd verdeeldheid en discriminatie zo’n rol 

speelt. Dus laten wij samen met onze Heer optrekken en proberen rechtvaardig te zijn. 

 

Met een hartelijke groet van de kerkenraad in Geloof, Hoop en Liefde, 

Femke Kortekaas-Swagerman, voorzitter, 

Jan Uit den Boogaard, scriba. 

 

 


