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Lichtdragers van God 
De verbeelding is een opzichzelfstaand geheel, gemaakt met vijf grote beschilderde canvas panelen 
die met elkaar verbonden zijn middels kleine scharnieren. We werken van buiten naar binnen en 
komen op het Kerstfeest in het midden uit. Telkens staat er één persoon centraal bij een kaars. Bij 
vier ervan is de kaars zelf in ‘glas in lood’ stijl geschilderd als symbool van de gebrokenheid van deze 

wereld.  De vijfde kaars in het midden is niet verdeeld in stukjes. Deze kaars is helemaal heel en staat 
symbool voor de volmaaktheid van Jezus. In het project is het een stralend zilverkleurig middelpunt.  
Alle vijf de kaarsen verbeelden de betrokkenheid bij de gebeurtenissen rondom het hoopvol uitzien 
naar de geboorte van de Messias. Ze dragen allemaal op hun eigen manier Gods boodschap uit. Ze 
mogen dat ondanks hun gebrokenheid door Gods tussenkomst en met zijn hulp doen. Daarmee zijn 
ze tot ‘Lichtdragers van God’ geworden. 
 

Dit is het thema van de  kerstavondviering  

24 dec  19.00 uur 



Kerk: 
Iedere zondag om  
10.00 uur dienst 
Vissersweg 1A  
2355AL  Hoogmade 
 
Hulppredikant algemene dienst: 
Ds E Westrik 
ewestrik@hotmail.com 
 
Financiële administratie: 
 
NL67RABO0123202817 
tnv Kerkrentmeesters Prot. Gem 
Hoogmade-Rijpwetering 
 
NL05INGB0002734554  
tnv Diac.Prot.kerk Hoogmade-
Rijpwetering 

 
NL62RABO0179173944                   

tnv Kinderkerk Hoogmade-

Rijpwetering c.a  

Kerkenraad: 
Femke Kortekaas-Swagerman: 
Voorzitter, ouderling 
kerkrentmeester 
Jan Uit den Bogaard:   
Scriba, ouderling kerkrentmeester  
Agaath v d Beek: ouderling 
Cees v Waardhuizen: ouderling 
Hanneke Stigter : diaken 
Jennie Verweij:  diaken 
 
Adres kerkenraad; scriba  
Dhr JB Uit den Boogaard 
Veenderdijk3A 
2375 AV Rijpwetering 
 071 5018292 

scribahoogmade@gmail.com 

 
Contactpersoon kinderkerk 
kinderkerkhoogmade@gmail.com 
 
Inleveren kopij voor maandblad 
per email: 
4haasjes@casema.nl 
20-01-2019 
 
Website kerk: 
http://hoogmade-

rijpwetering.protestantsekerk.net 

 

Facebook: 

Prot. Gemeente Hoogmade-

Rijpwetering 

Verhuur ‘t Kompas: 

Huurkosten zijn 10 euro per uur.  
De huur is te reserveren via Jan 
Zandbergen  of via één van de volgende 
email adressen, 
kompashoogmade@gmail.com of 
Scribahoogmade@gmail.com.  
Als er verder vragen zijn kunt u die altijd 
stellen aan de genoemde persoon of aan 
de kerkenraad. 
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Kerkdiensten: 
 
02 dec Ds E Westrik 1e advent 
Koffiedrinken na de dienst Mw Stigter 
Viering heilig Avondmaal 

09 dec Ds J Henzen 2e advent 
16 dec Ds C Berbee 3e advent 
23 dec Ds Christ 4e advent 
24 dec kerstavondviering  19.00 uur 
25 dec kand. D de Roest 
   1e kerstdag 

30 dec  Ds de Graaf 
06 jan Ds E Westrik 
Koffiedrinken na de dienst Mw Uit den  
       Boogaard 

13 jan Ds J Hulzenbosch 
20 jan Ds  A Christ 
27 jan Dhr D de Roest 
03 feb Ds E Westrik 
Viering Heilig Avondmaal 
Koffiedrinken na de dienst Mw Nijhoff 

 
Collectes: 
 
02 dec 1000 heuvels vol vreugde 
09 dec Dorcas 
16 dec werk v kerkrentmeester 
23 dec licht voor kinderen in Afrika 
25 dec kinderen in de knel 
30 dec eigen gemeente 
06 jan werk v kerkrentmeester 
13 jan onderhoudsfonds 
20 jan  coll. oecumene 
27 jan  orgelfonds 
03 feb  1000 heuvels vol vreugde 
 
Koster: 
02 dec Dhr Zandbergen 
09 dec Dhr vd Geest 
16 dec Dhr Kwakernaak 
23 dec Dhr Uit den Boogaard 
25 dec Dhr Stigter 

30 dec Dhr Stigter 
 06 jan Dhr Zandbergen 
13 jan Dhr vd Geest 
20 jan Dhr Kwakernaak 
27 jan Dhr Stigter 
03 feb Dhr Uit den Boogaard 
 
Bloemendienst: 
 
02 dec Mw Oppelaar 
09 dec Mw Nijhoff 
16 dec Mw Verweij 
23 dec Mw Uit den Boogaard 
25 dec Mw Zandbergen 
30 dec Mw v Zwieten 
06 jan Mw Nijhoff 
13 jan Mw vd Beek 
20 jan Mw Kortekaas 
27 jan kerkenraad 
03 feb Mw Oppelaar 
 
Organist: 
 
02 dec Dhr Boone 
16 dec Dhr v Egmond 
23 dec Dhr Boone 
25 dec Dhr Boone 
30 dec Dhr Mulder 
06 jan Dhr Boone 
13 jan Dhr v Egmond 
20 jan Dhr v Egmond 
27 jan Dhr Boone 
03 feb Dhr Esveld 
 
 
Zondag 9 dec, 2e adventszondag, zal een 
bijzondere dienst gaan worden.  
Ds. Jan Henzen zal dan bij ons voorgaan en hij 
wil er graag een zangdienst van maken. Een 
zangdienst met een bijzondere medewerking. 
Ons oudste gemeentelid dhr. Siem v.d. Endt is 
dit jaar 75 jaar actief lid van de Hoogmadese 



muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade 
(DHH) Tijdens het najaarsconcert van deze 
vereniging is daar al uitgebreid aandacht 
aanbesteed. Een aantal van onze gemeente 
leden waren daarbij aanwezig. Er is toen een 
muzikale hulde aan Siem gebracht.  
Nu wil DHH ook graag tijdens een kerkdienst 
bij ons spelen, nogmaals als ode aan Siem. Dit 
zal dus tijdens de dienst van zondag 9 dec, 
wanneer Jan Henzen bij ons voorgaat, 
gebeuren. Zij zullen onze samenzang 
begeleiden maar ook enkele ander muzikale 
stukken ten gehore brengen. Vooral koraal 
muziek waar Siem zo veel van houdt. 
Dit beloofd dus een bijzondere dienst te 
worden, waarbij een volle kerk extra luister bij 
kan zetten. 
Wij, als kerkenraad, vinden het heel fijn dat 
deze muziek vereniging ook op deze wijze 
medewerking aan een kerkdienst bij ons wil 
verlenen om daarmee Siem v/d Endt nogmaals 
in het zonnetje wil zetten. 

 
Tafelkaarsen: 
 
25 dec Mw Stigter 
30 dec Mw v Zwieten 
06 jan Mw Spijker 
13 jan Dhr Uit den Boogaard 
20 jan Dhr Zandbergen 
27 jan Mw v Zwieten 
03 feb Mw Kortekaas 
 
Bloemengroet 
 

04 nov Mw v Beek-Koen 
11 nov Dhr A Stigter 
18 nov Mw MCE v Houten-vd Heden 
25 nov Mw A vd Beek 
 
Kinderkerk: 
 
02 dec Femke 
09 dec Marjan 
16 dec Teunie 
23 dec Jacqueline 

25 dec zonodig 
30 dec Jennie 
06 jan Jacqueline 
13 jan Jennie 
20 jan Femke 
27 jan Marjan 
03 feb Teunie 
 
Opbrengst collecten: 
 
04 nov eredienst€ 52.00 
11 nov eredienst€ 49.00 
18 nov eredienst€ 36.00 
25 nov eredienst€ 72.00 
04 nov orgelfonds €50.00 
11 nov voedselbank Kaag en   
   Braasem  € 65.00 
18 nov onderhoudsfonds € 42.00 
25 nov eigen gemeente € 78.00 
 
Verjaardagen 
 
01 dec Dhr P de Rijk 
11 dec Mw JM Turk 
13 dec Dhr D Kwakernaak 
14 dec Mw EG de Rijk v Leeuwen 
17 dec Dhr AG Stigter 
17 dec Mw JJ Bosscher Heijns 
21 dec Anne Bijl 
29 dec Dhr R Munniksma 
31 dec Dhr PC v Dop 
 
06 jan Dhr E Westrik 
13 jan Mw J v Waardhuizen-Wijnie 
13 jan Dhr C Ettekoven 
19 jan Mw J Nouwt 
20 jan Dhr J Boone 
24 jan Mw CC Nijhoff 
26 jan Mw T de Haas vd Ing 
30 jan Mila Straver 
 
 
 



Van de dominee. 

Bij de kerkdiensten         
Op zondag 2 december 

vieren we Eerste Advent. Ik 

heb al prachtige kaarsen zien 

staan in het Kompas. Advent 

is een tijd van uitzien en verwachten.  

We vieren met elkaar het heilig avondmaal. 

Ik heb gekozen voor de lezing uit de 

profeet Amos. 

Hij zegt in hoofdstuk 4 Bereid je voor... 

Maak je gereed... je God te 

ontmoeten(n.a.v. Amos 4: 12b) 
Hoe bereiden we ons voor op het 

kerstfeest?  Wat hebben we daar voor 

nodig. Thuis, in ons gezin. In de kerk, in de 

wereld? 

 

6 januari in het nieuwe jaar  
Ook 6 januari is een feestelijke zondag. 

Goed om te weten dat het Oosterse 

Christendom juist dan Kerst viert, het feest 

van de verschijning van de Heer. We lezen 

in de dienst Matteüs 2: 1 – 11. Het verhaal 

over de wijzen uit het Oosten. 

Ik heb voor deze zondag wat extra 

muzikale medewerking gevraagd. Van 

Jennie Verweij, de cantorij uit Boskoop en 

wellicht nog andere bijdragen. 6 januari is 

mijn eveneens mijn verjaardag. Na afloop 

heet ik u dan ook allemaal hartelijke 

welkom in het Kompas voor koffie met 

wat erbij. 

En een hapje en een drankje. 

 

Gesprekskring 12 december 

Het thema voor dit jaar is: ontmoetingen 

met het Oude Testament. Dat is de rode 

draad voor de gespreksavonden in het 

Kompas. 

Op 12 november gaat het over  de profeet 

Jesaja. We lezen Jesaja 1. 

Je vraagt je vaak af: waar komen toch die 

os en die ezel vandaan, die we vaak 

tegenkomen in de kerststallen?  Jesaja 1 

geeft min of meer een aanwijzing. 

Rembrandt maakte deze prachtige 

pentekening erbij. En inderdaad, als je 

goed kijkt zie je ook de os en de ezel. 

 

Gesprekskring 16 januari 
In het nieuwe jaar is de eerstvolgende 

gesprekskring op 16 januari. Ik blijf voor 

het onderwerp nog even bij Jesaja en wel 

bij hoofdstuk 7, waar deze 

indrukwekkende woorden staan: Zie een 

jonge vrouw zal zwanger worden en zij zal 

spoedig een zoon baren en hem Immanuel 

noemen. (Jesaja 7: 14).  Wat is eigenlijk de 

context van deze woorden. Goed om daar 

eens zorgvuldig naar te kijken. 

We beginnen om 20.00 uur in het Kompas. 

 

Koffieochtend 18 december 

De laatste koffieochtend in  dit jaar. Een 

mooie gelegenheid om elkaar te treffen en 

te ontmoeten. Soms wordt teruggeblikt op 

een kerkdienst of we bespreken allerlei 

gewoontes en gebruiken. 

Het zijn altijd weer goede ontmoetingen. 

Weet je welkom! 

 

Ds Evert Westrik 

 

 

 

 

 
 



Vanuit de kerkenraad. 
 
Dinsdag 4 nov hebben wij als kerkenraad weer 
bijeengeweest voor onze 6 weeks 
vergadering. Zoals gewoonlijk opent voorzitter 
Femke weer met het lezen van een 
Schriftgedeelte. Het ging het afgelopen jaar 
steeds over uitspraken van Jezus ’Ik ben’ Deze 
keer liet Femke ons de samenhang tussen al 
deze uitspraken zien, uitspraken die je in de 
hele Bijbel terug vindt. O.a. het Johannes 
evangelie, de Openbaring van Johannes maar 
ook in het Oude testament bv Exodus. De 
notulen van de vorige vergadering worden 
ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van 
deze notulen wordt wel meegedeeld dat de 
vraag in een in een eerder maandblad over 
het vervroegen van de kerkdiensten in de 
zomer met een halfuur tot 9:30 uur door 
enkele gemeenteleden negatief is geregeerd. 
We besluiten daarom om de aanvangstijden 
van onze zondagse diensten op 10:00 uur te 
houden. Ook wordt afgesproken het bezoek 
werk weer op te pakken, de bezoek duo’s 
zullen daarvoor weer afspraken gaan maken. 
Er is kennisgenomen van een nieuw begroting 
en rekeningsysteem van PKN Nederland. Ook 
komt het verslag van de werkgroep 
‘samenwerking PKN gemeente Kaag en 
Braassem’ aan de orde. Daarin komt onder 
andere de vraag aan de orde of wij akkoord 
zijn met de toetreding van de Gereformeerde 
kerk uit Ter Aar aan deze werkgroep. Hier 
wordt positief op gereageerd. De bijzondere 
kerkdiensten zoals de herinneringszondag en 
de dienst op 1e kerstdag wordt besproken. 
Tevens wordt besloten de oudejaarsdienst dit 
jaar te laten samenvallen met de dienst van 
zondag 30 dec. Nadat enkele gemeenteleden 
zich opgegeven hebben voor een bezoek 
regeling aan Theo Spelt, wordt er een schema 
vastgesteld. ( zie elders in dit nummer) 
Nadat op zondag, 4 november, Jennie Verweij 
en Femke Kortekaas zijn herbevestigd als 
diaken respectievelijk ouderling 
kerkrentmeester is Femke, unaniem, gevraagd 
het voorzitterschap van de kerkenraad weer 
op zich te nemen. Het is fijn dat zij dit weer 
aanvaard heeft, zodat wij in de vertrouwde 
samenstelling weer door kunnen werken in 
onze gemeente. Na enige discussie wordt een 

voorstel tot herinrichting van onze kerkzaal 
door de kerkenraad aanvaard. Zie de 
toelichting daarop in dit blad. Wel kon ook 
meegedeeld worden dat het voegwerk aan de 
zuidkant van de kerk afgerond is en ook het 
straatwerk weer hersteld is. 
Femke heeft een brief opgesteld voor de 
aanstaande kerkbalans( 3e week van januari). 
Met dank aan Femke wordt deze vastgesteld.  
In de rondvraag komt de vraag aan de orde of 
wij kunnen gaan werken met 
lectoren/lectrices. Hier wordt bevestigend op 
gereageerd. Tijdens de 1e zondagen van de 
maand, waarbij ds. Westrik bij ons voorgaat, 
zal dat gebeuren. Op een vraag over invoering 
van collecte bonnen waarover al eerder is 
gesproken zeggen Femke en Jan toe dat dit 
voor 1 januari a.s. gerealiseerd zal worden. 
Verder geeft ds. Westrik aan zondag 6 januari 
jarig te zijn en voor deze dienst wat extra 
gasten, familieleden, uit wil nodigen. Dit 
wordt door ons, uiteraard, zeer positief 
onthaald. 
Vervolgens wordt deze vergadering weer 
afgesloten met het gezamenlijk bidden van 
het ‘Onze Vader’  
 
 

 
 
Herinrichting kerkzaal: 
 
Zoals u al hebt kunnen zien is het 
voegwerk aan de onderzijde van de 
zuidelijke kerkmuur inmiddels afgerond. 
Dat ziet er weer keurig uit.  
Zoals eerder besproken willen we nu de 
kerk van binnen aanpakken. Het houten 
gedeelte van de kerkvloer begint hier en 
daar erg slecht te worden. Daarnaast 
willen we er graag een vlakke vloer van 
maken om onze kerk meer 
multifunctioneel te kunnen gebruiken. 
Daarvoor zijn we op zoek geweest naar 
oude plavuizen van de zelfde omvang en 
kleur van de plavuizen die er al liggen. 
Deze zijn echter niet te vinden, zo is ons 
gebleken. Er worden u nieuwe plavuizen 
voor onze kerk gebakken die in Duitsland 
behandeld worden om de zelfde 



blauw/grijze kleur te krijgen van de 
huidige plavuizen. Daarnaast willen we de 
zitplaatsen gedeeltelijk met banken en 
gedeeltelijk met stoelen in vullen met een 
opstelling waarbij een pad in het midden 
van de kerk komt. Daarvoor zullen we 
proberen de banken in te korten en die 
tegen de buitenmuren te plaatsen 
aangevuld met een aantal stoelen naar het 
midden toe. Ook is er gesproken over het 
instaleren van vloerverwarming, daar 
hebben we echter van afgezien. Dit 
vanwege de kosten maar ook van omdat 
aan de buitenzijde er al geen 
vloerverwarming onder kan. Daar liggen al 
plavuizen en grafzerken vast. Deze 
werkzaamheden zullen na 6 januari 
worden opgepakt, zo is de planning. Het 
hout zullen we zelf verwijderen, daarna 
wordt de vloer eronder aangevuld en 
worden de plavuizen gelegd. Dit betekent 
wel dat wij 2 of 3 zondagen in ’t Kompas 
zullen moeten kerken, maar daarna weer 
in een nieuw ingerichte kerkzaal. Als we 
nieuwe stoelen aan gaan kopen zullen we 
ook gelijk de stoelen in ’t Kompas 
vernieuwen. 
Collectebonnen 

Op zondag geen contant geld op zak? Een 
oplossing kan het gebruik van collectebonnen 
zijn.  Door het aankopen van de 
collectebonnen kunt u het aankoopbedrag als 
gift opvoeren bij uw belastingaangifte. Vanaf 
het jaar 2019 zullen we daar in onze kerk ook 
mee beginnen. U kunt nu al ten laste van 2018 
de bonnen aanschaffen 
U kunt de in vellen van 40 stuks kopen door 
middel van het overmaken van het 
betreffende geld naar NL67RABO0123202817  
tnv Kerkrentmeesters Prot. Gem Hoogmade-
Rijpwetering 

 
De bonnen krijgt u dan de zondag na het 
binnenkomen van de betaling, op te halen in 
de kerkenraadskamer achter de kerk. Of na 
overleg op een ander tijdstip. 
De bonnen worden uitgegeven in 1 en 2 euro 
waarde. 

Er zitten 40 bonnen op 1 vel, dus:  
40 x 1 = 40 euro 
40 x 2 = 80 euro 
Het is mogelijk meerdere vellen per keer te 
kopen. U kunt zelf kiezen in welke waarde u 
de vellen wilt hebben.  
Voorbeeld u maakt 120 euro over dan kunt u 
3x 1 vel van 1 euro waarde kopen of 1x 1 vel 
van 1 euro waarde en 1x1 vel van 2 euro 
waarde. Dit kunt u dus zelf invullen en bij het 
ophalen aan ons doorgeven. 
De collectebonnen zijn niet verzilverbaar, dus 
eenmaal gekocht kunt u ze niet meer voor 
geld omruilen. 
Het blijft natuurlijk ook mogelijk om gewoon  
contant geld aan de collecte te geven. Het 
hebben van collectebonnen komt er extra bij. 

 
 
 
 
 

Wijziging rekeningnummer 
Bij deze wil ik u ook mededelen dat het 
ING bankrekeningnummer gaat 
verdwijnen. Er zijn best veel kosten 
verbonden aan het hebben van een 
bankrekening en we menen dat dat 
onnodige kosten zijn omdat we ook al een 
Rabobankrekening hebben. We willen u 
vragen als u dit nummer 
NL67INGB0000176421 gebruikt dit te  
veranderen in het nummer van de 
Rabobank NL67RABO0123202817. 

Hartelijk dank. 
 
 

 



Voordracht gehouden op de muziek-en-

poëzieavond van 19 oktober 2018. 
 
 

”Het Paradijs” is een gedicht uit het grotere 

werk van J.J.L. ten Kate, ”De Schepping”. 

Ten Kate (1819-1889) beschrijft hier het 

paradijs zoals hij het zich voorstelt dat het 

eens zal zijn. Hij heeft daarbij de stad 

Erzerum in Oost-Turkije in gedachten. 
 
 
 



 
Bezoekregeling Theo Spelt 
 

Week 45  Jan en Alie Uit den Boogaard 

Week 47 Tiny Nijhoff en Cees v 
Waardhuizen 

Week 49 Jan en Janneke Zandbergen 

Week 51  Agaath vd Beek en Hanneke 
Stigter 

Week 1    
2019 

Jan en Alie Uit den Boogaard 

Week 3 Tiny Nijhoff en Cees v 
Waardhuizen 

Week 5 Jan en Janneke Zandbergen 

Week 7 Agaath vd Beek en Hanneke 
Stigter 

Week 9 Jan en Alie Uit den Boogaard 

Week 11 Tiny Nijhoff en Cees v 
Waardhuizen 

Week 13 Jan en Janneke Zandbergen 

Week 15 Agaath vd Beek en Hanneke 
Stigter 

Week 17 Jan en Alie Uit den Boogaard 

Week 19 Tiny Nijhoff en Cees v 
Waardhuizen 

Week 21 Jan en Janneke Zandbergen 

Week 23 Agaath vd Beek en Hanneke 
Stigter 

Week 25 Jan en Alie Uit den Boogaard 

Week 27 Tiny Nijhoff en Cees v 
Waardhuizen 

Week 29 Jan en Janneke Zandbergen 

Week 31 Agaath vd Beek en Hanneke 
Stigter 

Week 33 Jan en Alie Uit den Boogaard 

Week 35 Tiny Nijhoff en Cees v 
Waardhuizen 

Week 37 Jan en Janneke Zandbergen 

Week 39 Agaath vd Beek en Hanneke 
Stigter 

Week 41 Jan en Alie Uit den Boogaard 

Week 43 Tiny Nijhoff en Cees v 
Waardhuizen 

Week 45 Jan en Janneke Zandbergen 

Week 47 Agaath vd Beek en Hanneke 
Stigter 

Week 49 Jan en Alie Uit den Boogaard 

Week 51 Tiny Nijhoff en Cees v 
Waardhuizen 

  

 

Kinderkerk  

Inleiding 
December, de adventstijd is weer begonnen, we 
werken toe naar Kerst, de komst van Jezus. 
Dit jaar lezen we de Bijbelgedeelten uit het Lucas-
evangelie die voorafgaan aan de geboorte van 
Gods Zoon. We richten ons op vijf personen die 
ieder op hun manier reageren op de boodschap 
van God die verlossend in hun leven en in de 
wereld komt. 
En dankzij Gods Geest zien wij in de adventstijd 
Gods liefde ook voor ons allen verschijnen. We zien 
de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter 
de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd.  
 
2 december: Lucas 1:5-25 
Thema: God wijst de weg 
Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt 
. Het huwelijk van Zacharias en Elisabeth blijft 
kinderloos. Hun familie sterft uit en zal er niet 
meer zijn als de Messias komt (vs. 5-7). God ziet 
het en ontfermt zich. Zacharias mag stil zijn van 
verwondering als hij hoort dat hij een zoon krijgt 
die voor de Messias uit zal gaan. Die Gods Licht 
mag aankondigen. Houdt God zoveel van ons; dat 
kan toch bijna niet? Zacharias gelooft Gods 
boodschapper niet; dan moet hij gedwongen stil 
zijn totdat zijn klein geloof verdwenen is.  

 

 
9 december: Lucas 1:26-38 
Thema: Wat U doet is goed 
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen 
Ook in het leven van Maria grijpt God in. Ze leeft in 
hetzelfde bezette land en is nog niet getrouwd. 
Gods engel brengt haar een nog onwaarschijnlijker 
bericht: ze zal zwanger worden door Gods Geest. 
God zelf zal de vader zijn van haar zoon, de 
Messias, Gods eeuwige Zoon. 
Maria stelt geen vragen (over Jozef, over de 
dreigende schande) en zegt maar één ding, in stille 
verwondering: Wat U doet, HEER, is goed. U wil ik 
dienen. Zij zal als moeder Gods Zoon dragen en zo 
als gelovige het Licht dragen. Bewonderens-



waardig: een jong meisje in een donkere wereld, 
zeker van Gods zegen. 
 
16 december: Lucas 1: 39-56 
Thema: Praten over het wonder 
Projectthema: Elisabeth deelt in geloof 
Gods licht wordt altijd bedreigt. Het lijkt maar zwak 
in een vijandige duistere wereld. Juist daarom 
geeft God lichtdragers aan elkaar; ze mogen het 
Licht delen. Daar wordt het sterker van.  
Maria wordt bemoedigd door de groet van 
Elisabeth. Zij weet van Gods wonder voor haar 
nichtje. En ze ervaart zelf dat Gods belofte voor 
haar waar is: haar kind springt van vreugde op. 
Drie maanden lang delen ze hun geloof in een 
verlossende God. God laat mensen niet alleen 
worstelen met het kwetsbaar geloof in zijn 
verlossing. Kerk-zijn is zijn wonder met elkaar 
delen  

 
23 december: Lucas 1: 57-80 
Thema: Het wonder wordt langzaam zichtbaar 
Projectthema: Johannes, een levend teken 
Johannes wordt geboren. Zijn vader Zacharias kan 
dan weer spreken (zoals God heeft beloofd) en 
hem zijn naam geven: Johannes, God is genadig. Zo 
is ook Johannes lichtdrager, hoewel hij nog niets 
kan zeggen en doen. Hij draagt Gods licht door er 
te zijn, door het komende wonder gedeeltelijk 
zichtbaar te maken. Hij is een teken van Gods grote 
daden. Hij maakt zijn ouders gelukkig, maar ook 
Gods volk Israël en heel de aarde. God doet wat Hij 
zegt. Jezus, Gods wonder, het Licht is dichtbij. Nog 
even Hem blijven verwachten!  
 
Maandag avond 24 december. Kerst avond viering 
voor jong en oud(er) 
We beginnen om 19.00 uur in de  
Thema: Lichtdragers van God 
25 december: Lucas 2: 1-20 
Thema: Kerstfeest: geef Gods wonder door! 
Projectthema: Jezus, het wonder komt 
Gods wonder gebeurt, het Licht komt, Jezus wordt 
geboren. Dat is Kerstfeest. Maar dat alles gebeurt 
in de wereld die in nood blijft, tussen mensen met 
hun vertrouwen en hun klein geloof in God. 
Verandert er iets wezenlijks door Gods wonder in 
Christus? 

 

Een gedwongen reis naar Betlehem, geen plaats in 
het nachtverblijf, Jezus’ wieg een voederbak, geen 
koning en geen priesters om Hem te eren. Maar 
aan de herders wordt verteld dat Jezus Gods 
genade brengt: de profetieën worden vervuld. En 
zij geloven het, gaan kijken en aanbidden het Kind 
in de kribbe. Ze kijken in en door de realiteit naar 
Gods wonder. En ze vertellen het door. 
God heeft zijn barmhartigheid getoond en brengt 
het Licht. Het wonder is gebeurd en door het te 
delen zal het blijven gebeuren. We geloven dat in 
stille verwondering. We zien de lichtdragers en 
worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die 
in Bethlehem geboren werd.  
 
Januari 2019 
We werken met de kinderkerk met “vertel het 
maar”.  De verwerking van 2019 staat nog niet op 
hun site, daarom voor januari 
alleen een overzicht waar we mee aan de slag 
gaan. 
 

7 januari Mat. 5:1-
12 

Wie zijn gelovig? 

14 januari Mt 6:1-8 Gelovig zonder opsmuk 

21 januari Ester 1 Koningin Vast 
weggestuurd 

28 januari Ester 2:1-
18 

Ester, de nieuwe 
koningin  

3 februari Ester 2:19-
3:15 

Trouwe Mordechai en 
jaloerse Haman 

 
 

  

 

Bij de collecte: 

23 dec: voor veel zwarte jongeren in de Zuid 
Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een 
zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen 
en in gewelddadige wijken. De helft van de 
jongeren maakt de middelbare school niet af 
en 40% tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. 
Samen met de christelijke organisatie PEN 
biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren 
weer nieuwe mogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eten met Agaath 

04 jan 2019 
Erwtensoep met roggenbrood en spek 
 
 1 feb stamppot spruitjes 
 
 

 
 
 

Jubilea 

Op 30 dec hopen  
Dhr. en Mevr. Broer-Heemskerk  
60 jaar getrouwd te zijn.  
Op 22 jan 2019 hopen  
Dhr. en Mevr. v Waardhuizen –Wijni   
45 jaar getrouwd te zijn. 
 
Wij feliciteren beide echtparen, en wensen 
 u een hele fijne dag toe, met allen die om u 
heen staan.  
 
Nu vele jaren geleden  
Zijn jullie in het huwelijk getreden 
Vele jaren lang lief en leed gedeeld  
En toch elkaar nimmer verveeld. 
Waar is die mooie tijd gebleven 
Waarin we zoveel mochten beleven 
Kinderen en kleinkinderen gekregen 
We zien dat als een grote rijke zegen 
Dankbaar zijn we voor de afgelopen tijd 
Want zoveel jaar is geen kleinigheid. 
Niet aan iedereen is dit  gegeven 
Om zo lang met elkaar te leven 
We kunnen terug zien op vele goede jaren 
Waarin God ons heeft willen bewaren 
Hem willen we dan ook loven en prijzen 
En Hem voor al het goede dank bewijzen. 

 

 

Kerstavondviering     Lichtdragers 
van God 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de 
kerstavondviering op 24 december om 7.00 
uur ’s avonds.  Deze viering is bedoeld voor 
jong en oud. Medewerking wordt verleend 
door Cees van Waardhuizen als verteller, 
kinderen van de kinderkerk, het koor en 
andere gemeenteleden. John Boone begeleidt 
ons op het orgel. We hopen er een prachtige 
dienst van te maken en velen van u met uw 
kinderen of kleinkinderen te ontmoeten. 
Leiding van de kinderkerk  

 

 

1000 heuvels vol vreugde 

Onze avondmaalcollecten zijn al twee jaar 
bestemd voor het project ‘duizend heuvels’ 
van ds, Rik Mager. Ds. Mager, voorheen 
predikant in PKN gemeente Zevenhoven-
Woerdens Verlaat is sinds die tijd werkzaam in 
Rwanda en schrijft daar regelmatig een Blog 
over. Deze maal over de inmenging van de 
overheid in Rwanda in de kerken. Het is 
interessant om daar kennis van te nemen en 
ook om weer dankbaar te zijn voor het feit dat 
in ons land er een scheiding is tussen kerk en 
staat. Het is de bedoeling dat ds. en mevr. 
Mager deze zomer voor enige weken over zal 
komen er zal dan ook een avond worden 
georganiseerd in onze  regio waar zij over hun 
werk in Rwanda zullen vertellen. Maar 
daarover later meer. 
 

 

Blog:  Nieuwe Regels: 

Sinds juli 2018 geldt er een nieuwe regel in 
Rwanda. Een voorganger of predikant moet 
minimaal een bachelor Theologie hebben om 
een gemeente te mogen leiden. Als de 
bachelor in een andere studie is dan moet de 



voorganger daarnaast een diploma aan een 
Bijbelschool hebben. In Rwanda hebben veel 
predikanten en voorganger echter nauwelijks 
een opleiding. Velen hebben alleen de 
basisschool afgerond. Hoe gaat de kerk met 
deze eis om? 
  
In Nederland is er scheiding tussen kerk en 
staat. Kerk en staat mogen elkaar niet de wet 
niet voorschrijven over hoe ze georganiseerd 
moet worden. In Nederland kan de staat de 
kerk niet voorschrijven welke opleiding haar 
predikanten en voorgangers moeten hebben. 
De kerk mag dat zelf bepalen. In de 
Protestantse Kerk in Nederland is de eis dat de 
predikant minimaal een master Theologie 
moet hebben. Maar er zijn genoeg andere 
kerkverbanden waar hierover andere regels of 
geen regels gelden. Dat is de verantwoordelijk 
van een kerk zelf. 
  
 
Maar in Rwanda wordt daar anders 
overgedacht. De reden waarom de Rwandese 
overheid eisen stelt aan het opleidingsniveau 
van voorgangers is om de staat een einde 
wilde maken aan de wildgroei van kerken. De 
overheid is kritisch op de kerken. Veel 
voorgangers zoeken volgens de overheid 
vooral hun eigen gewin en houden geen 
rekening met hun eigen kerkmensen. De 
mensen moeten geld geven aan de 
voorganger. Maar terwijl de voorganger in een 
dure auto rondrijdt blijven de gemeenteleden 
blijven net zo arm en kansloos als ze al waren. 
Het is goed om te beseffen dat er van de 10 
rijkste dominees op aarde maar liefst 7 (!) uit 
Afrika komen. De overheid wil dat kerken 
nauw haar samenwerken in de ontwikkeling 
van het land. Kerk en staat moeten niet 
kritisch tegenover elkaar staan, maar zij 
moeten samenwerken om Rwanda een beter 
land te maken. De kerk moet functioneel zijn 
voor de ontwikkeling van het land. 
  
Er worden wel vragen gesteld. Wordt de 
invloed en controle van de staat op wat er in 
de kerk gebeurd zo niet te groot? Veel 
bevlogen evangelisten en kerkplanters 
moeten nu noodgedwongen werkloos 
toekijken hoe hun gemeente uit elkaar valt. 
Het is ook de vraag of deze overheidsregel 

voorkomt dat voorgangers een 
welvaartsevangelie prediken. Een 
welvaartsevangelie betekent dat Gods zegen 
over het leven van gemeenteleden gekoppeld 
en afhankelijk gemaakt wordt van de hoogte 
van hun giften aan de kerk. Er trekken soms 
bizarre apostelen en profeten rond in Afrika, 
maar die blijken best een hoge opleiding te 
hebben. De apostel Gitwaza bijvoorbeeld 
beweert dat hij de stem van God is en zijn 
gemeente is zijn lichaam. Gitwaza is 
voorganger van een eigen kerk en hij is 
gepromoveerd en draagt de ‘doctor’ titel. Het 
feit dat iemand veel gestudeerd heeft zegt dus 
helemaal niets over de wijze waarop hij de 
kerk leidt. 
  
Ondanks deze kritische vragen zijn er ook veel 
mensen heel blij met deze nieuwe regels. Elke 
voorganger die zelfstandig een gemeente leidt 
moet minimaal een universitaire bachelor 
Theologie hebben. Of naast een bachelor in 
een andere studie een diploma aan een 
Bijbelschool. Het is natuurlijk goed dat 
predikanten en voorgangers die helemaal niks 
geleerd hebben nu wel voor het eerst naar 
school moeten. In Afrika houdt een 
voorganger zich niet alleen bezig met 
onderwijs vanuit de Bijbel. Als voorganger 
moet je ook verstand hebben van business, 
landbouw, gezondheidszorg, ontwikkeling van 
de gemeenschap en vele andere dingen. Veel 
voorgangers in de dorpjes worden voor allerlei 
dagelijkse problemen geraadpleegd als 
hoogste adviseur. Een predikant in een dorpje 
in Afrika is vaak tegelijk de huisarts en notaris 
van het dorp. Op zo’n belangrijke positie is het 
dus belangrijk dat de voorganger een studie 
afrondt. 
  
Vanaf het begin van zijn tijd als bisschop in 
2012 wil bisschop Nathan dat de predikanten 
en voorgangers in Cyangugu een goede 
theologische opleiding krijgen. Daarom heeft 
hij in de loop van de tijd heel veel mensen 
naar allerlei instituten gestuurd. Sommigen 
gingen voor een ‘certificaat’, anderen voor 
een ‘diploma’, weer anderen mochten naar de 
universiteit om hun bachelor te doen. Diverse 
mensen zijn inmiddels afgestuurd. Met de 
nieuwe regel zouden opeens duizenden 
voorgangers werkloos worden. Daarom heeft 



de overheid een ‘grace period’ van vijf jaar 
gegeven. Daarna is de eis keihard. 
  
In Cyangugu voldoen nu 9 mensen aan de 
eisen. Het begin van de Theologische School in 
Cyangugu komt dus op het juiste moment. 
Met de komst van Rik als theologisch trainer in 
februari 2017 is er hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van een opleiding. Inmiddels is 
de opleiding voortvarend van start gegaan. De 
Theologische School van Cyangugu biedt een 
tweejarige ‘certificaat Theologie’ aan. Mensen 
die afstuderen in Cyangugu kunnen 
doorstromen naar een andere opleiding 
binnen of buiten Rwanda om hun ‘diploma 
Theologie’ te behalen’. De meeste mensen 
zullen straks waarschijnlijk naar Kigali gaan. In 
Kigali is de Anglicaanse Kerk van Rwanda 
begonnen met een eigen universiteit. 
 
 
Hoewel de nieuwe regel voor de opleiding van 
predikanten misschien streng is, is het op de 
lange termijn wel een goede ontwikkeling. 
Voorgangers leren meer over de inhoud van 
de Bijbel. Ze krijgen les in het voorbereiden en 
het houden van een preek. En minstens zo 
belangrijk is dat de voorgangers leren om hun 
gemeenteleden te helpen zichzelf te 
ontwikkelen. De kerk van Jezus Christus gaat 
namelijk niet alleen om de samenkomst op 
zondagochtend. Hoe leef je als een christen in 
je dagelijks leven? Hoe kun je met de weinige 
middelen die je hebt toch een goed bestaan 
opbouwen? Dat zijn belangrijke vragen waar 
voorgangers met een goede opleiding veel 
zullen leren. De overheid in Rwanda dwingt de 
kerken in Rwanda om daar serieus werk van te 
maken. 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt het december/januari 
maandblad van onze dorpskerk in 
Hoogmade-Rijpwetering. Een nummer 
voor twee maanden terwijl er in deze tijd 
zoveel gebeurd. Het begint al met de 
adventzondagen. Een nieuw kerkelijk jaar 
is begonnen, we werken toe naar het 
Kerstfeest, de komst van Jezus, de zoon 
van God. Dit mag elk jaar weer groots 
gevierd voren. We doen dat met een 
aanloop van de 4 adventzondagen, met de 
kerstavondviering en natuurlijk de 
kerstmorgen dienst. In de kerk zal de 
kerstboom staan. Meer licht is er nodig in 
deze donkere dagen. Licht van de 
kerstboom lampjes, licht van de kaarsen 
die branden, maar vooral ook het licht wat 
we zelf mogen uitstralen. Daar gaat het 
ook over tijdens de kerst-avond-viering. 
Lichtdragers van God. 

 

Achter de schermen wordt er al druk gewerkt 

om deze dagen het woord van God te 

verkondigen in een feestelijke sfeer. Daarbij 

weten we maar al te goed dat het in deze tijd 

niet voor iedereen altijd feestelijk is. Toch is 

iedereen van harte uitgenodigd om te komen. 

Zie tijden elders in dit maandblad. 

 



Dit maandblad die nu voor twee maanden 

word uitgegeven gaat dus ook over januari. 

Een nieuw jaar staat voor de deur. Zelf vind ik 

het abnormaal snel gegaan het afgelopen jaar. 

Ze zeggen wel eens de tijd vliegt, maar het is 

ook zo. Met mij hoor ik velen hetzelfde 

zeggen.  

 

 

Bij een nieuw jaar kijk je graag terug naar het 

oude jaar. Naar alle goede dingen (ik denk 

daarbij voor onze kerk aan het jubileumjaar), 

maar ook naar mindere dingen,  eenzaamheid, 

armoede, ziekte, verlies van dierbare mensen 

om ons heen. We mogen ervan uitgaan dat 

God ons in het jaar wat komen gaat, het jaar 

2019, behoed en bewaard. Wij denken dan al 

snel aan het aardse, maar we mogen weten  

dat bewaren ook aan zijn zijde mag zijn. We 

mogen elkaar bemoedigen, tot steun zijn. 

Want een kerkelijke gemeenschap mag 

blijdschap en verdriet met elkaar delen. 

Mogen we dat in het nieuwe jaar vooral ook 

blijven doen. 

Namens de kerkenraad wens ik u allen,  goede 

feestdagen toe, in welke omstandigheden u 

ook verkeerd. Veel liefde, blijdschap en hoop 

voor 2019. 

Hartelijke groet, 

Femke Kortekaas-Swagerman 

Overdenking: 

Het echte licht, dat ieder mens verlicht, 
kwam in de wereld ... 

Maandag 24 december 2018 hopen 
volwassenen samen met kinderen van onze 
Kinderkerk Kerstfeest te vieren. In veel 
kerken in Nederland worden op deze datum 
'Kerstnachtdiensten' georganiseerd. De 
leiding van de Kinderkerk heeft er ook dit 
jaar weer voor gekozen om de aanvangstijd 
van de Kerstviering te vervroegen, zodat de 
kerkdeuren van ons Hoogmadese 
Dorpskerkje al om half zeven wagenwijd 
open zullen staan. Wie op dat tijdstip het 
kerkgebouw zal binnen lopen, kan genieten 
van het orgelspel van de organist, die een 
mix van melodieën van kerstliederen ten 
gehore zal geven. Om klokslag zeven uur 
zullen de kerkorgelklanken stil vallen en zal 
onze 'Kerstavonddienst' van start gaan. Het 
is een Kerstviering voor jong en oud en 
omdat we rond acht uur deze avonddienst 
hopen af te sluiten, hebben de mensen die 
nog een 'Kerstnachtdienst' in de regio willen 
bijwonen voldoende tijd om ook daar aan 
deel te kunnen nemen ! 
In de afgelopen adventsweken stond het 
thema 'Lichtdragers van God' centraal in de 
Kinderkerk. Dit thema zal dan ook als een 
rode draad door het programma van de 
Kerstviering lopen. De priester Zacharias en 
zijn vrouw Elisabeth zijn personen die de 
komst van het komende licht mogen 
aankondigen en hun bijzondere zoon 
Johannes mag getuigen van het licht en de 
zwangere Maria draagt  zelfs letterlijk het 
licht onder haar hart en ... de apostel 
Johannes vertelt ons dat in de Kerstnacht dit 
echte licht, dat ieder mens verlicht, voor ons 
in de wereld kwam. 
Ja, in het Kerstevangelie van Johannes 
wordt Jezus voorgesteld als het licht. Het is 
heel opvallend dat we tijdens de viering van 
de geboorte van Jezus zo weinig de apostel 
Johannes aan het woord laten. Het 
Kerstverhaal van Lucas daarentegen – met 
het gezang van de engelen, de aanbidding 
van de herders en de ster volgende wijzen 
uit het Oosten – is duidelijk favoriet en zal 
dan ook in 2018 in de meeste kerken 
centraal staan bij de verkondiging van de 
Kerstboodschap. 
In de Groot Nieuws Bijbel verwoordt de 
evangelist Johannes de komst van de 
Mensenzoon onder meer als volgt: “In het 
Woord was leven, en dat leven was het licht 



voor de mensen. Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet 
kunnen doven ...” en “Het Woord is mens 
geworden en is onder ons komen wonen. 
Wij hebben zijn glorie gezien, vol van 
goedheid en waarheid ...”  en “Uit zijn 
volheid hebben wij allen de ene genadegave 
na de andere ontvangen ...” En in hoofdstuk 
8 van het Johannes evangelie zegt Jezus 
zelf het volgende: “Ik ben het licht voor de 
wereld. Wie mij volgt, zal niet meer in het 
donker lopen, maar hij zal het licht bezitten 
dat leven geeft ...” 
In onze Kerstavondviering willen we samen 
met het kleine groepje kinderen van onze 
Kinderkerk het licht –  dat Jezus in onze 
harten schonk – uitdragen. In Mattheüs 5 
geeft Jezus ons als “Lichtdragers van God” 
namelijk de volgende opdracht mee: “Zo 
moet u ook uw licht laten uitstralen voor de 
mensen. Dan kunnen zij het goede zien dat 
u doet, en zullen zij uw Vader in de hemel 
eer bewijzen ...” 
Cees van Waardhuizen 
 
 
 
 
 
 

Gedicht: 
(Door DF Zandvoord, www.1001gedichten) 

 
 

Even stil staan 
 

De stille dagen komen eraan 
tijd om even stil te staan 
overdenken en bezinnen 

afsluiten of opnieuw beginnen 
wat te doen met wensen of dromen 

dingen die jou zijn overkomen 
laat ze zijn en laat ze achter 

de ergste worden zachter 
de mooiste krijgen een plaats in je 

hart 
maak ieder jaar een nieuwe start 

begin aan je oude of nieuwe dromen 
laat het leven op je af komen 
heb lief, bewonder en geniet 

meer dan dit leven heb je niet 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


