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In 2018: 200 jaar een 

zelfstandige gemeente |  

PROTESTANTE GEMEENTE 

HOOGMADE/RIJPWETERING 
      

 



Kerk: 
Iedere zondag om  
10.00 uur dienst 
Vissersweg 1A  
2355AL  Hoogmade 
 
Hulppredikant algemene dienst: 
Ds E Westrik 
ewestrik@hotmail.com 
 
Financiële administratie: 
 
NL67RABO0123202817 en  
NL67INGB0000176421   

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 
23 september 2018 
 
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 sep Ds E Westrik 
   startzondag 
   Koffiedrinken Mw v Houten 

09 sep Ds P Baane 
16 sep Ds N Paap 
23 sep Ds  J Oudendijk 
30 sep Ds  E Bergman 
07okt  Ds E Westrik 
               Viering Heilig Avondmaal 
   Koffiedrinken Mw Kwakernaak 

 
Collectes: 
02 sep werk v kerkrentmeester 
09 sep orgelfonds 
16 sep vredesweek 
23 sep kerk in actie 
30 sep onderhoudsfonds 
07okt  Israëlzondag 
 
Koster: 
02 sep Dhr Kwakernaak 
09 sep Dhr Stigter 
16 sep Dhr Uit den Boogaard 
23 sep Dhr Zandbergen 
30 sep Dhr vd Geest 
07okt  Dhr Kwakernaak 
 
Bloemendienst: 
 
02 sep Mw Audier 
09 sep Mw vd Beek 
16 sep Mw v Houten 
23 sep Mw Munniksma 
30 sep Mw Oppelaar 
07okt  Mw Verweij 
 
Organist: 
02 sep Dhr v Egmond 
09 sep Dhr Boone 
16 sep Dhr v Egmond 

23 sep Dhr Boone 
30 sep Dhr Mulder 
07okt  Dhr Boone 
 
 
Tafelkaarsen: 
02 sep Mw Verweij 
09 sep Dhr Uit den Boogaard 
16 sep Dhr Zandbergen 
23 sep Mw Kortekaas 
30 sep Mw Stigter 
07okt  Mw Spijker 
 
 
Kinderkerk: 
02 sep Teunie 
09 sep Jacqueline 
16 sep Jennie 
23 sep Femke 
30 sep Marjan 
07okt Teunie 
 
Opbrengst collecten: 
 01 jul eredienst € 45.00 
08 jul  eredienst € 95.00 
15 jul  eredienst € 45.00 
22 jul  eredienst € 67.00 
29 jul  eredienst € 78.00 
 
01 jul orgelfonds € 51.00 
08 jul onderhoudsfonds € 73.00 
15 jul 1000 heuvels vreugde € 53.00 
22 jul voedselbank € 54.00 
29 jul werk v kerkrentm € 84.00 
 
05 aug  eredienst € 71.00 
12 aug  eredienst € 27.00 
19 aug  eredienst € 45.00 
26 aug  eredienst € 56.00 
 
 



05 aug Joods Nat fonds € 54.00 
12 aug kerk in Actie € 25.00 
19 aug Kinderkerk € 46.00 
26 aug  €56.00 
 
Collecte afkondiging 

Vandaag staan we aan het begin van een 

actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten. 

Kerken in het Midden-Oosten hebben het 

moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven 

jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn 

verwoest en tweederde van de kerkleden is 

gevlucht voor oorlog en geweld. Tijdens de 

gevechten bleven de achtergeblevenen trouw 

samenkomen om te bidden. Voor hen is het 

leven een dagelijkse strijd om te overleven. 

Hun huizen liggen veelal in puin, er is 

nauwelijks onderwijs,  onvoldoende werk en 

een tekort aan voedsel en water. Dankzij de 

steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen 

van hoop en krijgen mensen 

voedselpakketten, onderdak en onderwijs. 

Kerken in Syrië blijven geloven in delen en 

hebben onze steun hard nodig. Zodat ze het 

vol kunnen houden om symbool van hoop te 

zijn. Deze kerken, in het gebied waar het 

christendom ooit begon, hebben ons gebed en 

onze steun hard nodig. Helpt u ook mee?  

 
En een gift ontvangen van €10,00 
 
Bloemengroet 
 

01 jul Dhr v Egmond 
08 jul Mw T Visser 
15 jul Mw T Oppelaar 
22 jul Mw M Kikkert 
29 jul Mw S Bouma 
 
05 aug Dhr Krans 
12 aug Mw Uit den Boogaard 
19 aug Dhr de Roest 
26 aug Mw Kwakernaak 

 
 

 
Verjaardagen 
 

08 sept Mw P Grovenstein-de Keizer  
13 sept Mw JB  Stigter- Grandia 
16 sept mw A Huisman- Kijkuit 
22 sept Zara Straver 
25 sept Dhr T de Boer 
26 sept Mw MJ Krans-Kip 
 
Dhr. en Mevr. Zandbergen Verburg zijn op 
8-9-2018    35 jaar getrouwd. 
Wij feliciteren hen heel hartelijk en 

wensen hen Gods zegen toe. We danken 

samen met hen onze God voor liefde en 

trouw in al die jaren 

 

Vanuit de kerkenraad. 

Dinsdag 21 aug was er weer een 

kerkenraadsvergadering. Voorzitter Femke 

Kortekaas opende deze vergadering weer 

met het lezen van een Bijbel gedeelte, 

ditmaal Joh 15 de verzen 1/8. Femke geeft 

daar altijd een uitleg bij, al een groot 

aantal vergaderingen op basis van het 

thema: Ik ben. Dit maal met ‘ik ben de 

WARE wijnstok’ waar Jezus zich zelf 

vergelijkt met een wijnstok. Het is steeds 

weer een bijzonder thema waarbij 

benadrukt wordt dat Jezus zich zelf met 

deze woorden ‘ik ben’ voorbeelden stelt 

om zich zelf als Gods zoon te openbaren. 

De opgestelde agenda en de notulen van 

de vorige vergadering werden ongewijzigd 

vastgesteld. Bij de ingekomen stukken 

gaat het grootste gedeelte in de leesmap. 

Een aantal ingekomen stukken worden 

besproken. Zoals de mutatie formulieren, 

uitnodigingen voor afscheidsdiensten o.a. 

van ds. E. Mandemaker-Dieleman, 

predikant van de Gereformeerde kerk in 



Woubrugge op zondag 2 sept a.s. Onze 

gemeente zal bij deze afscheidsdienst 

vertegenwoordigd worden door 

ondergetekende. Ook zijn er een aantal 

uitnodigingen voor landelijke, kerkelijke, 

activiteiten. 

Onder het hoofdstukje mededelingen 

wordt vermeld dat mevr.ds. J. van Rijn 

benoemt is tot classis predikant van de 

nieuwe classis Zuid Holland noord. 

Daarnaast de mededeling dat onze 

gemeente leden Douwe de Roest en zijn 

vriendin Eveline Plenter op 5 okt a.s. in het 

huwelijk zullen treden. De kerkelijke 

inzegening van hun huwelijk zal in de 

Scheppingskerk in Leiderdorp plaats 

vinden, om 19:00 uur. ( zie een berichtje 

van hun beide elders in dit maandblad) 

Verder worden er onder dit punt de 

invulling van een aantal diensten 

vastgesteld. Zo zal zondag 2 sept de 

startzondag zijn, dit wordt ingevuld door 

middel een gezinsdienst. Zondag 7 okt is 

het Israël zondag, ds. Westrik zal daar 

aandacht aan besteden in combinatie met 

de viering van het heilig avondmaal. 

Zondag 4 nov zal D.V de herbevestiging 

van de collega’s Femke Kortekaas-

Swagerman en Jennie Verweij- 

Logtenberg, als ouderling kerkrentmeester 

c.q. diaken plaats vinden. Zondag 2 dec is 

dan weer een avondmaal dienst. 

In het kader van de nieuwe wet op de 

privacy hebben wij dit voorjaar 86 brieven 

verstuurt naar mensen die op onze 

ledenlijst staan als doop c.q. belijdend 

leden maar waarvan het de vraag is of zij 

dit wel realiseren. Wij hebben hen laten 

weten dat zij bij ons als dooplid c.q. 

belijdend lid toch met naam en adres 

staan vermeld met de vraag of zij dit 

lidmaatschap willen continuneren. 

 Naar aanleiding van de actie zijn er een 30 

antwoord brieven terug gekomen, een 

aantal aangeschrevenen heeft aangegeven 

wel als doop c.q. belijdend lid 

ingeschreven te willen blijven, maar het 

grootste deel heeft zichzelf uitgeschreven. 

Bij de nieuwe actie kerkbalans van januari 

a.s. zullen we diegenen die niet 

gereageerd hebben opnieuw benaderen. 

Zoals vermeld hebben wij geconstateerd 

dat Femke Kortekaas-Swagerman en 

Jennie Verweij- Logtenberg dit najaar 

alweer 4 jaar in functie zijn en dus 

aftredend. Zij hebben zich op nieuwe 

verkiesbaar gesteld waar wij als overige 

kerkenraadsleden erg blij mee zijn. Na 

verschijning van dit blad hebt u 2 weken 

de tijd om eventueel tegenkandidaten 

voor te dragen voor deze vacatures. Als 

dat niet het geval is zal de kerkenraad tot 

herbenoeming overgaan en zullen zij, 

zoals al vermeld, in de dienst van zondag 4 

nov worden herbevestigd. 

Namens de jubileum commissie hebben 

Jennie en Cees ons verder geïnformeerd 

over hun activiteiten. Bijzonder mooi wat 

dit clubje in het kader van ons 200 jarig 

bestaan al georganiseerd heeft en nog 

verder in ontwikkeld heeft. Onder andere 

de braderie activiteiten zaterdag 8 sept en 

de muziek/ gedichten avond in oktober. 

Het groepje mensen dat dit allemaal 

opgezet heeft verdient toch wel onze 

complimenten voor hun inspanningen.  

In de rondvraag kwam wederom een 

eventuele herinrichting van onze kerkzaal 

aan de orde. Wij willen dit nu toch wel 



serieus oppakken, ook omdat er 

belangstelling bestaat tot structurele huur 

van ons kerkgebouw. Wij willen met een 

klein clubje verder over brainstormen, als 

u met ons mee wil denken meld u aan bij 

mij. 

Onze vergadering werd vervolgens weer 

besloten met het gezamenlijk bidden van 

het ‘Onze Vader”. 

 

Van de werkgroep 6 kerkenoverleg Kaag 

en Braassem. Donderdag 18 okt 

organiseert deze werkgroep een avond 

over het thema ‘voltooid leven’. Een 

thema wat op dit moment erg in de 

belangstelling staat en soms leid tot 

emotionele discussies. De avond wordt 

gehouden in gebouw ‘De Ontmoeting’ in 

Leimuiden. De werkgroep ie deze avond 

met een inleider nog verder aan het 

voorbereiden, verdere informatie volgt 

dus nog. Maar de datum kunt u alvast in 

uw agenda reserveren. 

Jan Uit den Boogaard 

Startdienst en gezinsdienst 

 

 

Een 

feestelijke 

dienst op 

zondag 2 

september 

die 

voorafgaat aan ons mooi kerkfeest op 

zaterdag 8 september a.s. 

Het verhaal wordt ook voor de kinderen 

via de beamer getoond! We zingen ook 

met de kinderen een aantal liederen. 

Jezus vertelt een gelijkenis. De gelijkenis 

hoort tot het oerbeeld van de kerk. Zie, 

een zaaier een ging uit om te zaaien. Je 

zou kunnen zeggen: zaaier, blijf toch thuis. 

Er gaat zoveel mis. Een groot deel van het 

zaad gaat verloren. Hhet is onze ervaring 

in de kerk ook. Is het niet vechten tegen 

de bierkaai. Zaaier: Doe niet zo kwistig en 

royaal. Want: het meeste mislukt. 

Driekwart van de gehoopte opbrengst kan 

je wel afschrijven. Daar doe je het toch 

niet voor. 

Daar kan Jezus van meepraten.  Het is 

hem niet vreemd. De tegenvallers. Een 

grote schare om hem heen. Maar wat 

betekent het uiteindelijk? Daar kwamen 

ze, de vogels, als gieren om hem weg te 

pikken. Daar kwamen ze, de distels, en 

mensen duwden hem een doornen kroon 

op. Daar kwamen ze. Mensen hebben wel 

oren, maar ze horen er niet mee. 

Toch laat de zaaier zich daardoor niet 

tegenhouden. Rustig gaat hij door. Dat is 

de zaaier! 

 

Gespreksavond op woensdag 12 

september 

De gespreksavonden van vorig seizoen 

sloten we af met een bijbelstudie over 

Johannes 14 en in het bijzonder over de 

tekst Ik ben de weg, de waarheid en het 

leven. 

Het waren mooi en intensieve gesprekken. 

Met vragen en opmerkingen van 

gemeenteleden die je aan het denken 

zetten. 

We gaan dit seizoen verder. Ik heb 

gekozen voor een aantal belangrijke 

teksten uit het Oude Testament.  

De roeping van Mozes 

De uittocht uit Egypte 



De bemoediging voor Elia 

De waarschuwing van Jesaja 

Om met elkaar als gemeente je te 

luisteren naar het Woord van God, blijft 

een bijzonder en dragend moment in het 

gemeentewerk. 

We hopen weer te starten op woensdag 

12 september. 

Koffieochtenden. 

Ook die werden in het afgelopen seizoen 

gehouden. De laatste werd gehouden op 

15 mei jl. Altijd weer verrassend wat er uit 

komt. Ik neem meestal wel wat mee, maar 

daar komen we meestal niet aan toe. 

We starten deze keer op dinsdag 18 

september, om 10.00 uur. 

De koffie staat klaar. 

Ds Evert Westrik 

Herstel voegwerk. 

In week 39, de week van 24 sept zal er 

begonnen worden met het herstel van het 

voegwerk van onze kerk. Daar waarvoor we 

met elkaar nu actie voeren. Vooraf zullen we 

zelf een sleuf langs de gevel uitgraven. Tijdens 

die werkzaamheden, mogelijk ook een of 

meer zondagen zal het dus rondom de kerk 

wat rommelig zijn. Maar daarna wordt het dan 

weer netjes. We vragen dus wat begrip van 

jullie voor die rommeligheid.  

Aankondiging burgerlijk en 

kerkelijk huwelijk  Douwe de 

Roest en Eveline Plenter 

We gaan op 5 oktober trouwen, de 
kerkdienst is om 19.00 in de Dorpskerk in 
Leiderdorp en het huwelijk wordt inzegend 
door ds. Esther de Paauw, uit Leiderdorp. 

Aansluitend is er koffie en thee, en daarna is 
er een borrel in Brasserie Park, ook in 
Leiderdorp (bij park de Houtkamp).  
Als er gemeenteleden uit Hoogmade bij 
aanwezig willen zijn, zijn ze van harte 
uitgenodigd. 
 
Hartelijke groet, 
 
Douwe de Roest 

 
Stukje over ons orgel door J Boone 
 
Het kabinetorgel in Hoogmade is 
omstreeks 1810 door een onbekende 
bouwer gemaakt en dus ruim twee 
eeuwen oud. Ons land telt nogal wat 
instrumenten die veel ouder zijn. Het 
oudst bespeelbare orgel staat in de kerk 
van Krewerd, een dorp op een steenworp 
afstand van Delfzijl. Het werd in 1531 
opgeleverd en bevat zelfs pijpen uit de 
15e eeuw. Al die grote en kleine orgels zijn 
door vaklieden gemaakt en onderhouden. 
In elke provincie zijn ze wel te vinden. 
Eén van de collectes van zondag 1 juli 
2018 was voor het orgelfonds. Maandag 9 
juli 2018 is er door de orgelbouwer weer 
aan het orgel in Hoogmade gewerkt. Alle 
pijpen werden gestemd en het 
binnenwerk is nagezien op de algehele 
toestand. Het lijkt me goed te laten weten 
wat er bij zo´n jaarlijks onderhoud 
gebeurt. Het is geen technische 
uiteenzetting maar soms is het noemen 
van een vakterm niet te vermijden. Ik zal 
daar dan ook de uitleg van geven. 
Zoals net gezegd, alle 231 pijpen zijn 
gestemd. Dat stemmen is één keer per 
jaar nodig omdat ontstemmingen niet 
helemaal tegen te houden zijn. Maar 
gelukkig hoeft er niet elke keer, zoals bij 
een orkest, voor het spelen opnieuw 
gestemd te worden. In een orkest geeft de 
hoboïst de toon aan. De hobo is een 
blaasinstrument dat zeer toonvast is. Alle 
overige orkestleden nemen die toon over 
waarop ze hun eigen instrument 



afstemmen. Daarna pas is een 
harmonieus, dat wil zeggen goed klinkend, 
samenspel van al die verschillende 
instrumenten mogelijk. U heeft dat 
mogelijk ooit meegemaakt. Elk orgel, hoe 
klein of groot dan ook, heeft wel één 
prestant (of meer prestanten). De prestant 
is het voornaamste register van het orgel, 
zijn klank is mooi en breed. Dat woord 
´prestant´ betekent niets anders dan 
´vooraan staan´. In Hoogmade is dat 
register aan de voorzijde zichtbaar. De 
grootste pijp staat precies in het midden 
en is ongeveer 60 cm lang. In de orgelkas 
en dus onzichtbaar van beneden gezien, 
staan ook nog meer en kleinere pijpen van 
hetzelfde register. Bij het stemmen van 
een orgel wordt eigenlijk op dezelfde wijze 
gehandeld als bij een orkest. Eerst wordt 
die prestant zuiver gestemd. Vervolgens 
komen alle andere pijpen aan de beurt 
waarbij die prestant als het ware de toon 
aangeeft. Dat gaat zo: een zuiver 
gestemde pijp en een onzuivere pijp van 
dezelfde toonhoogte klinken tegelijkertijd. 
De orgelstemmer stemt nu en luistert net 
zo lang totdat die twee tonen samen 
´strak´ klinken, anders gezegd, zonder 
zwevingen. Geluiden van buiten kunnen 
bij dat stemmen erg hinderlijk zijn en 
vermoeidheid is ook niet helemaal uit te 
sluiten. Dus een korte pauze is na verloop 
van tijd wel even nodig. Het stemmen van 
alle pijpen was na een halve dag werken 
klaar. Andere werkzaamheden waren niet 
nodig. Bij grote orgels is natuurlijk veel 
meer tijd nodig. Muziekinstrumenten 
brengen tonen voort, elk instrument op 
zijn eigen manier. Snaren, een riet, een vel 
of het instrument zelf (zoals bijv. een 
triangel of een klok) kunnen in trilling 
worden gebracht en zullen dan gaan 
klinken. Een toon is het resultaat van een 
regelmatige trilling van lucht. Veel 
instrumenten kunnen worden vervoerd 
van de ene plaats naar de andere en dat 
heeft invloed op de stemming. Daarom 

moeten orkestmusici eerst stemmen voor 
zij als orkest kunnen samenspelen. Een 
orgel echter is in de meeste gevallen aan 
één plaats in een kerk gebonden. Ook 
houdt het langer zijn stemming vast. 
Eeuwenlang al staan orgels in kerken waar 
veranderingen zich heel geleidelijk, met de 
seizoenen mee, voltrekken. Hete zomers 
kunnen voor hinderlijke bijwerkingen 
zorgen en dat was dit jaar in Hoogmade 
ook het geval. Toch is er niet zo veel aan 
de hand want met het normaler worden 
van de temperaturen verdwijnen ook 
weer die bijwerkingen. Maar door de 
nieuwere methoden van verwarming 
worden de schommelingen in 
temperatuur en luchtvochtigheid op veel 
plaatsen heviger. Sterke veranderingen in 
temperatuur en droogte kunnen op den 
duur veel schade veroorzaken aan 
meubilair, inventaris, kunstwerken en 
orgels. Houten constructies kunnen 
krimpen, zeer droog worden en zelfs 
barsten met ingrijpende en kostbare 
herstelwerkzaamheden tot gevolg. In 
Hoogmade wordt een en ander goed in de 
gaten gehouden en dat is heel wijs; het 
gaat immers om een kostbaar bezit, een 
rijksmonument, waarvan de waarde 
onmogelijk in geld is uit te drukken.Het 
kleine orgel in Hoogmade beschikt over 
drie registers waarvan de prestanten het 
belangrijkste zijn. Een tweede groep wordt 
gevormd door de fluiten. Hun klank is 
zachter dan die van een prestant, 
fluweelachtig zo men wil. De toon lijkt 
sterk op die van de dwarsfluit. Ten slotte is 
er nog één register van de derde familie, 
de strijkers. De naam van dat register is 
Viola da gamba. De toon daarvan is helder 
en slank. Ook is de aanzet van de toon 
goed te horen, alsof er een strijkstok 
wordt gebruikt. (Ik kijk uit naar een 
mogelijkheid om die verschillen in klank 
eens te laten horen, dat zegt veel meer 
dan enkel een beschrijving.) Er bestaan 
nog meer registers dan de drie hier 



genoemde maar het heeft niet veel zin om 
daar nu op in te gaan. Wel wil ik nog even 
stilstaan bij het kabinetorgel. 
Een orgelpijp lijkt sterk op een blokfluit. 
Aan een kant wordt er lucht (wind) 
ingeblazen en iets verderop wordt die 
lucht door een smalle spleet in trilling 
gebracht. Vervolgens gaat de lucht in de 
pijp trillen waardoor een toon hoorbaar 
wordt. Door die spleet en via de 
bovenkant kan de wind uit de pijp 
stromen. Dit alles gebeurt in zeer korte 
tijd. Maar er is een verschil. Een blokfluit 
heeft klankgaten waarmee de 
verschillende toonhoogtes kunnen 
worden gemaakt. Een orgelpijp kan slechts 
één toon weergeven; voor elke toon is een 
aparte pijp nodig. Daarbij geldt: hoe korter 
de pijp, hoe hoger de toon. En omgekeerd: 
hoe langer de pijp, hoe lager de toon. En 
nu ben ik aangeland bij het gegeven van 
de beperkte ruimte zoals in het kleine 
orgel van Hoogmade. Hierboven zei ik dat 
de grootste, zichtbare prestantpijp in het 
front ongeveer 60 cm lang is. Die pijp 
geeft van dat register de laagste toon 
maar die toon is niet de laagste toon van 
het hele orgel. Van alle prestantpijpen die 
voor die lagere tonen nodig zouden zijn, is 
de grootste 240 cm. En de ruimte voor al 
die grotere pijpen is er in een klein 
kabinetorgel gewoonweg niet. Toch is er 
een diepe, lage bas hoorbaar. Hoe? Als 
een orgelpijp aan de bovenkant gesloten 
(gedekt) wordt, klinkt de toon precies één 
octaaf (8 hele tonen) lager dan die van een 
open pijp met dezelfde lengte. Dat is een 
natuurkundig gegeven, niet door iemand 
uitgevonden. En de ingeblazen wind kan 
toch via een spleet naar buiten stromen. 
De grootste pijp in het orgel van 
Hoogmade heeft dus een lengte van 120 
cm. Een ruimtewinst van 50%! Die gedekte 
orgelpijpen zijn van hout, vierkant (niet 
rond) en staan mooi naast elkaar in de 
orgelkas. In een krappe ruimte is zo’n 
opstelling wel heel doelmatig. 

 
Kinderkerk  

De scholen zijn weer begonnen. De vakantie is 
voorbij.  Sommigen van jullie vinden dat fijn, 
anderen hadden liever nog even door willen 
gaan met vrije dagen. Maar het is niet anders 
dan het is, het “gewone” leven is weer 
begonnen. 

Ik moet toch ook nog even denken aan de 
opmerking van Roel: Vraag van de dominee, 
waarom heeft de regenboog 7 kleuren. Roel 
zijn antwoord, omdat mijn broer 7 jaar is. Nou 
daar hadden we even niet van terug. 

2 september; Nebukadnezar wil aanbeden 
worden. Daniël 3:1-30. Buigen of…. 
Toelichting 

Als je voor iemand buigt, is dat een teken 
van respect. Je erkent dat die ander groter 
is dan jij. 

De koning van Babel laat een groot beeld 
maken, zodat iedereen knielt voor zijn 
macht en ideeën, zodat iedereen zijn 
Babylonische goden aanbidt. Bij de 
inwijding van het beeld valt iedereen, 
zonder problemen of met tegenzin, op zijn 
knieën. 

Het is immers buigen of barsten, buigen of 
sterven. Ongehoorzaamheid wordt gestraft 
met de brandende oven. 

De drie vrienden voor Daniël denken 
anders: het is buigen of leven, buigen 
zonder de HEER of staan blijven met 
Hem. Als ze in de oven worden gegooid, 
gebeurt het wonder. ‘Een godenzoon’ redt 
hen. Opnieuw moet Nebukadnezar zijn 
meerdere erkennen in de God van Israël? 
Zou dat een ommekeer betekenen? 

9 september; Nebukadnezar verstoten 
door de mensen Daniël 3:31- 4:34.Het 
leven ondersteboven.  

Verschillende keren heeft Nebukadnezar 
de macht van Israëls God gezien. Hij geeft 
gezondheid, verklaart dromen en redt wie 
Hem dienen van de dood. De koning sprak 
zijn bewondering uit, maar erkennen dat 



de HEER boven hem staat, dat doet hij 
niet. Opnieuw waarschuwt God hem in 
een droom. Een prachtige boom wordt 
door een engel omgehakt, zodat geen dier 
er nog iets aan had. Alleen een stomp blijft 
staan. Daniël mag uitleggen dat de HEER 
het hart van Nebukadnezar zal 
veranderen, zeven jaar lang. Niets is er 
nog over van de sterke koning. Het 
wonder van Gods genade is dat na die 
zeven jaar alles weer verandert. Hij krijgt 
zijn verstand terug en prijst God. Als hij 
opnieuw koning wordt, vertrouwt hij op de 
HEER. 

16 september  Feest tot de ondergang. 
Daniël 5. Het feest verstoord. 

Terwijl de Perzen aan de poorten van 
Babel staan, geef Belsassar een feest 
voor 1000 mensen in zijn paleiszaal. Nu 
kan het nog! Als de alcohol rijkelijk heeft 
gevloeid laat hij de bekers en schalen van 
de tempel in Jeruzalem halen. Nogmaals 
eten en drinken ze op de overwinning op 
Israëls God. Respectloos, pure 
heiligschennis. Dan antwoordt de HEER 
op deze uitdaging. Niet door geweld of 
door natuurkracht, maar door een paar 
vingers die iets schrijven. De wijzen 
kunnen, zoals steeds, het geheim niet 
ontrafelen. Ze zijn blind door ongeloof. 
Daniël spreekt Gods laatste waarschuwing 
voor Babel uit. 

30 september Visioen van de vier 

dieren. Daniël 7:1-14 

Daniël heeft veel visioenen gezien. Ze 
wijzen naar de tijd van Antiochus IV 
Epifanes, een grieks-macedonische 
heerser die er alles aan deed om de 
joodse godsdienst af te schaffen. De vier 
dieren zijn symbool van de sterke rijken 
van toen: de Babylonische leeuw breidt 
zich snel uit over de wereld, de Perzische 
beer heeft nooit genoeg land. De griekse 
panter bespringt onverhoeds zijn prooi en 
het Romeinse Rijk is machtiger dan 
allemaal en bedreigt met zijn horens de 
gelovigen. Ze regeren niet volgens Gods 
wet. Gevaarlijke machten! Maar de troon 
van de oude wijze (dat is God) staat er en 
een mens die op de wolken komt (dat is 
Jezus) krijgt van Hem de macht, eeuwig. 

 

 

Overdenking 
 

Lopend over graven … 
Zaterdag 8 september 2018 hopen we 
– in het kader van ons 200-jarig 
jubileum –  rond ons kerkgebouw van 
10.00 u. tot 14.00 u. een braderie te 
organiseren. In het kerkgebouw zelf is 
dan een expositie ingericht. Op deze 
8e september is het tevens 'Open 
Monumentendag' en zullen er veel 
mensen zijn die in de gemeente Kaag 
en Braassem aan diverse kerken een 
bezoekje zullen brengen, en omdat in 
de loop der jaren is gebleken dat ons 
Dorpskerkje een geliefd monument is 
om een kijkje in te nemen, verwachten 

we best wel wat aanloop … 
In 1980 werd er ook een uitbundig 
feest gevierd rond het Hoogmadese 
Dorpskerkje. Toen vierde de 
Protestantse Kerkgemeenschap – 
onder grote belangstelling ! – het 250-
jarig bestaan van ons huidige 
kerkgebouw. In 1729 was de 
voormalige Katholieke Parochiekerk 
dermate vervallen dat deze geheel 
werd afgebroken, waarna men 
overging tot nieuwbouw. Die 
nieuwbouw is de kerk die er nu nog 
staat. Ons huidige Dorpskerkje is dus 
gebouwd op de fundamenten van het 
vorige kerkgebouw ! In het archief van 
de Heerlijkheid van Hoogmade lezen 
we in dit verband: “Op den fondamente 
nadat sij regt ende waterpas gemaeckt 
sijn op te metselen ...” 
Dat is nogal wat: een oud monument 
geheel afbreken en een nieuw 
kerkgebouw op de oude fundamenten 
laten herrijzen ! Wanneer we dus op 
zoek willen gaan naar de oudst 
bewaarde authentieke elementen van 
het oorspronkelijke kerkgebouw, 
moeten we onze blik richten op de 
vloer van ons Dorpskerkje. Hans van 
der Wereld zegt er in zijn boekje “250 
jaar kerk aan de Does”, het volgende 
over: “In de kerk ligt een aantal 
grafzerken. Ze hebben een zodanige 
ligging dat daaruit kan worden 
opgemaakt dat zij ten tijde van de 
bouw van de kerk of nog daarna 



opnieuw gerangschikt werden met 
miskenning van de graven en wel zó, 
dat zij stellig niet meer liggen op de 
plaatsen, waar ze oorspronkelijk 
gediend hebben ...” En in het artikel 
“De grafstenen in de Nederlands 
Hervormde Kerk van Hoogmade”, 
geschreven door J. Belogne, wordt ons 
duidelijk gemaakt dat in de vorige 
kerk de kerkvloer als algemene 
begraafplaats diende en hij zegt dat de 
graven met de bedekkende grafstenen 
vanzelfsprekend zoals overal elders 
door het gehele kerkgebouw verspreid 
hebben gelegen. Kortom we kunnen 
vaststellen dat ook de begraven doden 
tijdens de nieuwbouw niet hun laatste 
rustplaatsen hebben mogen 

behouden. Laten we eens bekijken om 
welke mensen het hier gaat en  hun 
namen hieronder vermelden. Veel van 
de grafstenen hebben de volgende 
aanhef: “Hier leyt begrauen ...” Uit 
eerbied voor de gestorvenen vermelden 
we hun namen hieronder: 
Arien Reinnootsz (27en October Anno 
1619) en Damesge Mourens (zen 
februarius Anno 1637)  ÷  Aeltgen 
Vollebregts (den 17en Maert Anno 
1609)  ÷  Rippert Jansz (den IZ Junij 
Anno 1601) en Maritgen Willems sijn 
huijsvrou (7en februarii Anno 1610 ) ÷  
Maertgen Gerrets dochter huisvrou 
van Jan Jacobsz van Gelder (11 
nouember 1624)  ÷  Machtelt Mourijns  
÷  Martgen Hvibrechgt ÷  Pieter 
Dammessen  ÷  Maertgen Cornelis 
(Anno 1644 den 15 Maert)  ÷ Tryntgen 

Cornelis, huysvrouw van Iacop 
Willemsz (den 20 Juny 1652)  ÷ 
Cornelis Dirckz Van Syl (Den 16en 
Maert 16Z5)  ÷  Cornelis Pietersen 
(Den 2 September Anno 1633) en een 
zerkje waarop geen naam is vermeld. 
Tot slot noemen we de bijzondere en 
tevens oudste grafsteen van pastoor 
Meyneart Aernoutszoon van Alcmaer 
(gestorven 29 juli 1471). Deze oudste 
zerk heeft een grotere breedte dan 
normaal het geval is en heeft in het 
midden een medaillon, om de rand 
waarvan men leest in gotische 
minuskels: “Bidt voir syn siele om 
gods wille”, en daaronder staat een 

goed gemodelleerde miskelk, zonder 
hostie, afgebeeld. In een brede rand , 
doorbroken op de vier hoeken telkens 
door een medaillon zonder verdere 
versiering, leest men insgelijks in 
gotische minuskels dit handschrift, 
beginnende aan de onderzijde van de 
zerk: “hier leyt begraue h'n / meynaert 
z' va aelcmaer die de andde' cureit / va 
deser kercke was / en sterf jt-jaer-xiiij 
c-lxxi-opte-xxix dach jn Julio /.” 
Het is heel opvallend dat alleen de 
grafsteen van pastoor Meyneart 
Aernoutszoon dateert 
(1471) uit de periode van ver vóór de 
reformatie, toen in 1577 de 
gereformeerden beslag legden op de 
Hoogmadese Katholieke Parochiekerk. 

Hieruit kunnen we opmaken dat alle 
overige hierboven genoemde 
grafstenen toebehoren aan 
Protestantse kerkleden. 
In 1954 werd het Dorpskerkje 
wederom drastisch gerestaureerd en 
moesten de vloeren belegd worden met 
blauwe hardgebakken plavuizen. 
Hiervan uitgezonderd waren die 
gedeelten die bedekt konden worden 
met de aanwezige grafzerken. Het 
bestek van deze restauratie vermeldt 
hierbij dat de grote zerk vóór de 
kansel – de grote grafsteen van 
pastoor Meyndert Aernoutszoon ! – op 
een nader te bepalen plaats verwerkt 
moest worden. De unieke oude 
grafzerk heeft hierdoor zijn oude 
plaats niet teruggekregen en 
tegenwoordig is hij te zien langs de 

zuidmuur van de kerk, waar hij 
gedeeltelijk is verdwenen onder de 
daar geplaatste kerkenraadsbank. 
Wanneer wij dus aan de rechterkant 
het kerkgebouw betreden richting de 
preekstoel, lopen we altijd over de 
grafsteen van pastoor Meyndert 
Aernoutszoon. We zullen ons er niet 
steeds van bewust zijn, maar iedere 
keer als we langs de zuidmuur van het 
kerkinterieur lopen, trappen we met 
onze schoenen op het verzoek: “bidt 
voir syn siele om gods wille ...”. 
Cees van Waardhuizen 
 
 



 


