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Verhuur ‘t Kompas:
De huur is te reserveren via
scribahoogmade@gmail.com.
Als er verder vragen zijn kunt u die altijd
stellen aan de genoemde persoon of aan
de kerkenraad.

Collectebonnen:
Verkrijgbaar in 1 en 2 euro (40 per vel).
Overmaken op NL67RABO0123202817 tnv
Kerkrentmeesters Prot. Gem HoogmadeRijpwetering.
De bonnen kunnen dan zondag, na
binnenkomen van de betaling, opgehaald
worden in de kerkenraadskamer.

Kerkdiensten:
02 feb Ds E Westrik
Viering Heilig Avondmaal
Koffiedrinken na de dienst Mw vd Beek

09 feb J de Bruyn
16 feb prop LJ Honing
23 feb Ds M Kloppenburg
01 mrt Ds E Westrik
Gezinsdienst
Koffiedrinken na de dienst
Mw Kwakernaak

08 mrt Mw M Walburg
15 mrt Ds J Henzen
22 mrt Ds C Berbee Bakhuis
Biddag voor Gewas en Arbeid

29 mrt Ds A Christ
Collectes:
02 feb 1000 heuvels vol vreugde
09 feb werelddiaconaat
16 feb onderhoudsfonds
23 feb Hospice Amandi
01 mrt zeister zending
08 mrt orgelfonds
15 mrt werk v kerkrentmester
22 mrt voedselbank
29 mrt Kasih Karunia
Koster:
02 feb Dhr Zandbergen
09 feb Dhr vd Geest
16 feb Dhr Kwakernaak
23 feb Dhr Stigter
01 mrt Dhr Uit den Boogaard
08 mrt Dhr Zandbergen
15 mrt Dhr vd Geest
22 mrt Dhr Kwakernaak
29 mrt Dhr Stigter

Bloemendienst:
02 feb Mw Munniksma
09 feb Mw Oppelaar
16 feb Mw Stigter
23 feb Mw Uit den Boogaard
01 mrt Mw Verweij
08 mrt Mw Zandbergen
15 mrt Mw v Zwieten
22 mrt Mw Audier
29 mrt Mw vd Beek
Organist:
02 feb Dhr Boone
09 feb Dhr Kanis
16 feb Dhr v Egmond
23 feb
01 mrt Dhr Boone
08 mrt Dhr v Egmond
15 mrt Dhr v Westenbrugge
22 mrt Dhr Esveld
29 mrt Dhr Mulder

Tafelkaarsen:
02 feb Mw Verweij
09 feb Dhr Zandbergen
16 feb Mw v Zwieten
23 feb Mw Kortekaas
01 mrt Mw Spijker
08 mrt Mw Stigter
15 mrt Dhr Uit den Boogaard
22 mrt Mw Verweij
29 mrt Dhr Zandbergen

Kinderkerk
02 feb Teunie
09 feb Femke
16 feb vakantie
23 feb vakantie
01 mrt gezinsdienst
08 mrt Jennie
15 mrt Jacqueline
22 mrt Teunie
29 mrt Femke
Vanuit de kerkenraad.
Donderdag 2 januari hebben wij, als
kerkenraad, weer voor het eerst
vergaderd in 2020. Zo jong in het
nieuwe jaar begin je natuurlijk met
elkaar een goed en gezond nieuw
jaar toe te wensen. Deze goede
wensen hebben ook betrekking op
ons werk in en voor onze gemeente.
Er zullen weer voldoende
uitdagingen op ons pad komen dit
jaar.
Zoals gebruikelijk begon Femke, als
voorzitter, met het lezen van een
Bijbel gedeelte, dit keer Exodus 15
de verzen 13 t/m 28. Dit gedeelte
behandelt de doortocht van de
Israëlieten door de Schelf-zee. In de
toelichting op dit Bijbelgedeelte
betrok zij ook een mooi gedicht van
de hippie en een theoloog, daarna
ging zij ons voor in gebed. De
opgestelde agenda wordt
vastgesteld met en extra puntje
pastorale zaken. De notulen worden
ongewijzigd vastgesteld, waarna de
mededelingen volgde. In deze
mededelingen werd

kennisgenomen van de evaluatie
van de Alpha cursus die het
afgelopen seizoen is georganiseerd
door de beide
kerkgemeenschappen in
Woubrugge, de RK parochie
Hoogmade- Woubrugge en onze
gemeente. Bij dit punt werd ook
meegedeeld dat dit jaar wederom
deze cursus georganiseerd zal
worden. Ook volgde de mededeling
dat de dienstenorganisatie van PKN
Nederland belangstelling heeft voor
onze bestuurlijke toekomst
discussie. Daarvoor zal iemand
vanuit deze organisatie de
eerstvolgende vergadering van de
werkgroep ‘samenwerkende PKN
gemeenten rond Kaag en Braassem’
bijwonen waar in dit onderwerp
ook geagendeerd staat. Daarnaast
wordt stilgestaan bij de RK
uitvaarten die de laatste tijd vanuit
onze kerk zijn gehouden. Hierbij
bleek dat ook ’t Kompas daar een
aantal keren bij betrokken is
geweest, waarbij er te weinig
zitplaatsen waren. Daarvoor is
besloten er nog een 20 tal stoelen
bij te bestellen en te onderzoeken
of er een beeld verbinding vanuit de
kerk naar ’t Kompas technisch en
financieel haalbaar is. De verdere
ontwikkelingen rond de geplande
nieuwjaarsborrel worden
besproken en meegedeeld wordt
dat de catering door ‘de kromme
Does’ verzorgt zal worden. Een
uitgebreide leesmap is weer

beschikbaar met stukken om eens
door te lezen door de K R leden.
Ook is er een brief van de executeur
van de nalatenschap van mevr.
M.C.E (Mia) Bos-Pollen. (zie
verderop in dit maandblad) ook
wordt het collecte rooster 2020
definitief vastgesteld.
Met onze predikant ds. E. Westrik
worden enkele pastorale zaken
besproken. De begrotingen van
kerkrentmeesters en diaconie
worden besproken en vastgesteld.
Door omstandigheden was dit
eigenlijk te laat, maar met
toestemming van het
toezichthoudend college, beter laat
dan nooit. Bij dit onderwerp is
kennis genomen van het feit dat
mevr. M van Trigt stopt als
financieel medewerkster van de
diaconie. Onder dankzegging aan
haar jaren lange inzet voor dit werk,
wordt besloten dat mevr. I. van
Zwieten van Leeuwen dit in het
vervolg zal op zich zal nemen. De
avond voor en met onze vrijwilligers
wordt definitief vastgesteld op
woensdag 29 januari. Ook de
catering van deze avond zal
verzorgd worden door ‘De Kromme
Does’ Wij willen via en op deze
avond onze dank voor de inzet van
vele vrijwilligers in onze gemeente
gestalte geven. Een belangrijk punt
in deze vergadering was de
bespreking van de volgend
gespreksronde over de bestuurlijke
toekomst van onze gemeente met

de Hervormde gemeente
Woubrugge en de P G OudeWetering. Daar toe hebben wij een
aantal gesprekspunten vastgesteld
die wij willen bespreken en ons
moeten helpen een definitieve
keuze te maken. Zoals afgesproken
zullen we na deze gespreksronde
daarover weer met u, als gemeente,
in gesprek gaan. In de rondvraag
worden nog afspraken gemaakt
rond de werkzaamheden
betreffende kerkbalans 2020,
waarna wij deze vergadering
afsluiten met het gezamenlijk
bidden van het ’Onze Vader’.
Hierna gaan wij gezamenlijk naar
café-restaurant ‘de Vergulde Vos’
in Rijpwetering voor ons
jaarlijkse etentje waarvoor we
iedere vergadering een bijdrage
in leveren, dus zelf betalen.
Giften en legaat.
Van de executeur van mevr.
M.C.E. (Mia)Bos-Pollen kregen
we de mededeling dat zij, in
haar testament, een legaat van
€ 3.400,00 aan onze gemeente
had toebedeelt. Dit legaat is
inmiddels ook ontvangen. Wij
zijn Mia, postuum, dankbaar
voor deze mooie bijdragen
voor onze gemeente.
Daarnaast mochten wij een gift
van € 100,00 ontvangen van de
heer H. M. en een zelfde gift
van dhr. J. v/d W. Ook voor
deze beide giften zijn we de

gevers zeer dankbaar en
erkentelijk.
Daarnaast mochten we,
vooruitlopend op de actie
kerkbalans al een enkele
bijdrage daarvoor ontvangen.
Voor deze financiële bijdrage
voor het werk in en voor onze
gemeente zijn wij de gevers
nogmaals erg dankbaar.
Nieuwjaarsborrel: Met enige
spanning hebben we zondagmiddag
12 januari de deuren van onze kerk
weer geopend voor de
nieuwjaarsborrel die de RK parochie
Hoogmade-Woubrugge en wij het
dorp Hoogmade aan boden. Via de
mail hadden zich wel zo’n 75
mensen aangemeld, maar over de
hele middag hebben we zeker ruim
100 mensen de hand kunnen
drukken en goede wensen hebben
uitgesproken. Het was goed om op
deze geanimeerde en gezellige
bijeenkomst een vervelend jaar
voor Hoogmade af te kunnen
sluiten en met nieuwe moed het
nieuwe jaar in te gaan. De
organisatie van deze middag is tot
de conclusie gekomen hier een
jaarlijkse traditie van te maken. De
bijdragen in de melkbussen hebben
voor een belangrijk deel de kosten
van deze middag kunnen dekken.
Met dank ook aan ‘De Kromme
Does’ die de hapjes hebben
gesponsord.

Opbrengst collecten:
01 dec Eredienst € 51,00
08 dec Eredienst € 44,00
15 dec Eredienst € 71,00
22 dec Eredienst € 93,00
25 dec Eredienst € 113,00
29 dec Eredienst € 59,00
31 dec Eredienst € 32,00
01 dec 1000 heuvels vol vreugde
€ 103,00
08 dec orgelfonds € 54,00
15 dec onderhoudsfonds € 61,00
22 dec Hospice Amandi € 81,00
25 dec Kinderen in de knel € 170,00
29 dec werk v kerkrentmeester
€ 47,00
31 dec eigen gemeente € 30,00
05 jan Eredienst € 91,00
12 jan Eredienst € 71,00
19 jan Eredienst € 46,00
05 jan onderhoudsfonds € 76,00
12 jan orgelfonds € 82,00
19 jan kerk in Actie € 41,00
Gift van 7,50 heel hartelijk bedankt hiervoor.

Eten met Agaath
vrijdag 28 februari stamppot zuurkool met
worst en spekjes
27 maart prei stamppot

Bloemengroet
01 dec Mw A de Bok
08 dec Dhr en Mw de Rijk
15 dec Mw Bosscher
22 dec Dhr R Munniksma
25 dec Mw v Trigt
29 dec mw Bosscher
31 dec
05 jan Mw A Munniksma
12 jan Dhr J Uit den Boogaard
19 jan Ds en Mw Baane

een “vuurkorf” (met lampjes). De kinderen en
de kinderkerk leiding en ouders, daar omheen
en in de tweede kring alle andere mensen. De
kinderen hadden een belangrijke rol in dit
kerstfeest. Dean, Zara, Roel en Mila lazen de
versjes bij het aansteken van de kaarsen. Dean
heeft ook het verhaal over de geboorte van
Jezus uit de kinderbijbel gelezen en Zara heeft
samen met haar oma Teunie een mooi gedicht
voorgedragen. We zongen veel onder
begeleiding van Jennie op haar gitaar.

Verjaardagen

04 feb Dhr T Spelt
05 feb Mw MM vd Geest de Haas
13 feb Dhr ACD Verweij
18 feb Dhr V v Dongen
18 feb Mw I Boone Spijker
24 feb Dhr JB Uit den Boogaard
28 feb Dhr H v Houten
29 feb Dhr JJ vd Wijngaard
07 mrt Mw JD Westrik v Zessen
07 mrt Mw M v Trigt v Nieuwkerk
09 mrt Dhr AJ Huisman
24 mrt Dhr BM Dooren
27 mrt Noortje v Dongen
30 mrt Dhr S vd Endt

Kinderkerk

We mogen terugkijken op een fijn
kinderkerstfeest op kerstavond 24 dec. 2019.
We zaten met elkaar in een kring met in het
midden een kerststal, de adventskaarsen en

Na het kinderkerstfeest was er warme
chocolademelk, glühwein, koffie en voor de
kinderen ook limonade en konden we met
elkaar napraten over de fijne avond.
2 februari 2020 Verzet tegen de herbouw van
de tempel. Ezra 3 – 4. De Israëlieten die weer
thuis zijn gaan direct aan het werk. Eerst
bouwen ze een altaar om bij te kunnen bidden
en God offers te brengen. Zonder God kunnen
ze niet. Dan bouwen ze verder: en huis voor
God, een nieuwe tempel. De bevolking in de
omgeving is er niet blij mee en maakt wat de
Israëlieten bereikt hebben weer kapot. Nu
moeten ze weer opnieuw beginnen. Hoe moet
het verder?

9 februari 2020 Haggaï en Zacharia en de
voltooiing van de tempel. Ezra 5 – 6. God
geeft Haggai en Zacharia opdracht te
profeteren tegen Israël. Zij sporen de mensen
aan om de bouw te hervatten. Haggai zegt dat
het niet goed is, dat ze wel hun eigen huizen
bouwen, maar niet werken aan de tempel van
de HEER. Ondanks alle tegenwerking moet dat
het doel blijven en voorrang hebben. Ze zijn
immers door Hem uit Babel teruggebracht.
16 februari 2020 Ezra vraagt trouw aan Gods
geboden. Ezra 7 – 10. Ezra is een schrijver die
werkt bij de Perzische koning. Hij weet ook
heel veel van de wet van God. De koning wil
Ezra naar Jeruzalem sturen om daar alles voor
hem te regelen. De Here God wil graag dat
Ezra naar Jeruzalem gaat, waar de nieuwe
tempel staat. Dan kan hij daar de mensen
vertellen en uitleggen wat er in Gods wetten
en regels staat. Zo’n man heeft God daar
nodig, anders doen de mensen wat ze zelf
willen en dat is niet goed. Weer zorgt een
Perzische koning dat gebeurt wat God wil.
PAASPROJECT 2020: KEN JE MIJ?
Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar
Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen,
heen om te lijden en te sterven.

Zondag 23 februari: Matteüs 21:1-11 Waarom
juich je voor Mij? Hij maakt zich bekend als
Verlosser. Wanneer je even langer luistert
ontdek je dat het Koninkrijk van God niet van
deze aarde is. Het is groter dan één land, het
is het herstel van Gods goede schepping.

Begrijpen de omstanders dat ze niet juichen
voor een held, maar dat ze eer bewijzen aan
de Zoon van David die komt in de naam van de
HEER om hen voor eeuwig te verlossen? Als je
Jezus echt kent, kun je niet dan roepen
‘hosanna’ en een week later ‘kruisig Hem’.
Helden komen en gaan, maar God is vandaag
en altijd dezelfde.
Zondag 1 maart: Matteüs 21:12-17 Hoe kom
je naar Mij? Jezus gaat na zijn intocht in
Jeruzalem naar de tempel. Daar geeft Hij
antwoord op de vraag die de menigte stelt:
‘Wie is die man?’. Allereerst jaagt Jezus de
handelaars uit Gods huis vandaan. Daarna
geneest Jezus lammen en blinden en wordt Hij
door kinderen toegezongen. Hij brengt
bevrijding en verlossing en mensen danken
Hem daarvoor. Hoe komen wij naar Christus.
God zelf die ons verlossing brengt.
Zondag 8 maart: Matteüs 26:1-16 Wat geef je
Mij? Simon bedankt Jezus met een maaltijd
voor de genezing van huidvraat. Een goed
gebaar. Ook een vrouw toont haar
dankbaarheid aan Jezus. Zeer kostbare olie
giet ze uit over zijn hoofd. De leerlingen
vinden dat verspilling; het vele geld had beter
aan de armen kunnen worden besteed. Jezus
is het daarmee niet eens. Hij kijkt niet naar de
grootte van het geschenk, maar naar de
bedoeling.
Zondag 15 maart: Matteüs 26:57-68 Wat zeg
je over Mij? Het uitgangspunt voor het
Sanhedrin, de raad van Joodse geestelijk
leiders, is eenvoudig: Jezus moet voor het
Paasfeest tot zwijgen worden gebracht.
Daarvoor zijn alle middelen toegestaan. Je had
mogen verwachten dat de priesters en
Schriftgeleerden de woorden en daden van
Jezus serieus namen, dat ze die naast de
Schriften legden.

Zondag 22 maart: Matteüs 27:11-14 en 19-26
Kies je voor Mij? Pilatus weet dat Jezus
onschuldig is. Hij kan Hem niet veroordelen
met het Romeinse recht. Pilatus houdt niet
aan wat recht is vast, omdat de menigte
schreeuwt en omdat hij zijn eigen positie als
prefect niet in gevaar wil brengen. Hij redt zich
door niet voor Jezus te kiezen en het oordeel
aan de priesters en de opgehitste menigte te
laten. Hij wast voor dit onrecht zijn handen in
onschuld.

Zijn leerlingen verzorgen Hem als dode en
gaan naar huis. Ze nemen afscheid van Jezus,
die niet meer leeft. De komende dagen blijkt
dat Jezus’ woorden over zijn opstanding hun
geen hoop bieden

Pilatus haat Jezus niet, heeft zelfs sympathie
voor Hem (Jezus is een rechtvaardige, zoals
zijn vrouw hem laat weten), maar weigert
daaruit de gevolgen te aanvaarden.

Bij de collecte

Zondag 29 maart: Matteüs 27:33-44 Hoe kijk
je naar Mij? Zelfs aan het kruis laten mensen
Jezus niet met rust. Met hun spottende
opmerkingen verzwaren ze zijn lijden.
Voorbijgangers, hogepriesters,
Schriftgeleerden en de misdadigers naast
Jezus dagen Hem uit zijn goddelijke macht te
laten zien. Ze willen het wonder zien dat Hij
zichzelf redt. Jezus zwijgt. Hij weet dat Hij
deze lijdensweg moet gaan; zo brengt Hij Gods
Koninkrijk op aarde voor ieder die in Hem
gelooft.
Zondag 5 april: Matteüs 27:45-56 en 62-66
Heb je nog hoop voor Mij? Er gebeuren
wonderlijke dingen als Jezus zijn geest in
handen van zijn Vader geeft: het voorhangsel
scheurt, graven van gestorven gelovigen gaan
open, de centurio erkent dat Jezus Gods Zoon
is. Toch wordt Jezus gewoon in een graf
gelegd en wordt een steen daarvoor gerold.

collecte 9-2 wereld diaconaat.
Oeganda - Goed boeren in een lastig
klimaat In het noorden van Oeganda is het
niet makkelijk om boer of boerin te zijn.
De regen wordt er steeds
onvoorspelbaarder door de wereldwijde
klimaatverandering. Soms is er droogte,
soms staan de velden onder water. Samen
met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in
Actie boerengezinnen in hun strijd om het
dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe,
duurzame technieken voor productie en
opslag van gewassen. Ook worden
energiezuinige oventjes gemaakt, bomen
opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en
bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur
beter beschermd en hebben boeren een
stabiel inkomen. Collecteer mee zodat
boeren niet alleen droogte, maar ook
wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Van de dominee.
Bij de kerkdiensten
Op zondag 2 februari vieren we het
Heilig Avondmaal. In Marcus 2: 13 – 17.
Het gaat over Levi, de tollenaar. Hiernaast
zie je hem nauwkeurig zijn geld tellen.
Iemand antwoordde eens toen ik vroeg
waarom hij niet meer naar de kerk ging:
gezonden hebben geen geneesheer van
node. Het is inderdaad een woord van de
Here Jezus. Het staat in dit Bijbelgedeelte,
vs 17.

Jezus zegt dat hij voor zieken en zondaars
gekomen is. Als je niemand aantreft in de
wachtkamer van de dokter, kan je reactie
zijn: iedereen is gezond! Zou je zo ook
kunnen zeggen, als de kerken leeg zijn:
iedereen is gelovig en heeft Jezus niet zo
nodig! Zou Jezus dat bedoelen?
Op zondag 1 maart vieren we de eerst
zondag in de veertigdagentijd. We lezen uit
Matteüs 4: 1 -11
Misschien wordt het ook een ander thema.
We hebben het tijdens een Bijbelkring wel
eens gehad over Judas. Die roept veel
vragen op! Wij kijken heel anders tegen
Judas aan dan de eerste generatie
christenen die gauw met hem klaar waren.
Goed om er ons eens op te bezinnen in de
dagen voor Goede Vrijdag.

Denk niet aan vroeger, zie ik maak iets
nieuw. Merk je het niet? (Jesaja 43: 18)
Je hebt interessante visies op opruimen.
Hoe doe je dat?
1. Je hebt radicale types. Het verleden
proberen te vergeten of zelfs te vernietigen.
Je doet alles weg om zo opnieuw te
beginnen. De schepen achter je verbanden.
2. Je hebt ook een mildere vorm. We
hebben veel spullen. Maar welke zijn echt
nodig en functioneel. Is iets overbodig
geworden? Weg ermee.
3. Opruimen kan ook betekenen dat je
spullen ordent, maar niet weggooit. Je wilt
ze bewaren omdat je herinneringen vast
wilt houden. Gevolg is een enorme
verzameling aan spullen.
Waar zitten we als gemeente?
Waar zit Jesaja?

Bijbelkring 12 februari en 11 maart
We zijn begonnen met enkele gedeelten uit
de brief van Paulus aan Korinte. Op
verzoek van één van de deelnemers lezen
we nu het bijbelboek Openbaring.
Als het goed is, hebben we de beschikking
over de zaal in het Kompas. We komen bij
elkaar om 20.00 uur.
Koffieochtend 18 februari en 17 maart
De laatste koffieochtend in dit jaar op 18
februari en 17 maart. . 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!

Soms het moeilijk kiezen. We verzinnen
nieuwe dingen. Maar we stoppen zelden
met oude gebruiken. Gevolg is dat
activiteiten uitdijen. Er zit ook weemoed
in: het oude is vertrouwd, en geeft een
veilig gevoel. Je weet wat je hebt, je weet
niet wat je krijgt. Je staat stil bij het
verleden.
Hoor wat Jesaja zegt: denk niet meer aan
vroeger. Dacht je dat het verleden je helpen
kon?
Wat God wil is geen oudheden kamer, geen
museum versteende ideeën, geen Zie, zegt
God. Let op. Ik maak iets nieuws.
Misschien kijk je met vrees en beven naar
het nieuwe jaar.
Jesaja zegt: ook in het nieuwe zal God met
je meegaan.
Niemand is zo conservatief als deze God.
Zo hardnekkig, trouw, in zijn liefde.
Niemand is zo progressief als deze God.
Zijn tijd ver vooruit.
Terwijl wij nog zitten te zuchten, werkt
God aan zijn nieuwe plan met ons,
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Let op twee dingen.
1. Laat het ons speels, creatief, vindingrijk
maken, open voor het onverwachte.
Rommelig en onoverzichtelijk? Wie heeft
gezegd dat het altijd netjes en keurig zou
verlopen?
2. Merk je het niet op? Zie je het niet? Het
klinkt bijna als een verwijt. Het is al
begonnen!
Ds Evert Westrik
Schilderclub ’t Kompas

Tijdens de laatste
expositie in het
Kerkje aan de Does in
Hoogmade sprak ik
enkele mensen. Ze
gaven aan het fijn te vinden om met een
groepje mensen te kunnen
gaan schilderen, omdat ze er soms thuis
niet aan toe komen.
We vinden het fijn om te tekenen,
aquarelleren, kalligraferen, schilderen,
tekenen met wat voor materiaal dan ook.
Daarom zijn we op woensdagochtend een
schilders club in ’t Kompas begonnen. We
doen dit om de 14 dagen.
Op 15 januari zijn we begonnen, de
volgende data zijn: 29 jan, 12 feb, 26 feb,
enz. Dit zijn de woensdagen in de oneven
weken. Tijd van 9.30 tot 12.00 uur.

Qua kosten denk ik (bij een minimale
aanwezigheid van minimaal 5 personen
aan 5 euro per ochtend per persoon, dan
zijn koffie/thee met een koekje daarbij
inbegrepen. Als we met minder zijn kan
het ook, maar dan komen de kosten wat
hoger.
Op de 1e ochtend 15 januari waren we
met 6 personen, een leuk begin, maar er
mogen nog mensen bij (maximaal 10
personen) Welkom dus.
Graag hoor ik van jullie of er nog meer
mensen interesse hebben.
We kunnen in een groep van elkaar leren
en elkaar inspireren.
Ik heb er veel zin in, ik hoop jullie ook
Hartelijke groet,
Femke Kortekaas
06 39139450

KERKBALANS 2020

Dit jaar had ook de kerstviering van de
kinderkerk een heel ander uiterlijk, daarover is
wat geschreven bij het stukje over de
kinderkerk.

De actie kerkbalans is weer van start gegaan,
zoals elk jaar in januari. Als het goed is heeft u
een brief gehad met een antwoord strook.
Deze zullen weer bij u worden opgehaald. Na
het maken van een afspraak hierover.
Afgelopen jaar is er veel gebeurd in
Hoogmade. Vooral de kerkbrand op 4
november heeft er in onze gemeenschap
behoorlijk ingehakt. We zijn blij dat we in
goed overleg met onze RK broeders en zusters
wat voor hen kunnen betekenen. Onze deuren
staan open. Dit leidt nu al tot meer
samenwerking en wie weet waar dat toe mag
leiden.
Begin 2019 hebben we het interieur van onze
kerk aangepast. Dit had om geen beter
moment klaar kunnen zijn, toen niet wetende
hoeveel gemak we daar nu al van hebben
gehad. De kerk is nu voor veel meer
doeleinden beschikbaar. Zo hebben we naast
rouwdiensten, ook de kerk mogen verhuren
voor verjaardagen en huwelijks jubileums.
Met de laatste maaltijd van Agaath in 2019
waren zoveel mensen aanwezig dat we deze
feestelijke maaltijd ook in de kerk hebben
gehouden.

Op 12 januari 2020 hebben we als
gezamenlijke kerken in Hoogmade een
nieuwjaarsborrel mogen geven. (zie ander
stukje in dit blad).
Het vele geld wat de aanpassingen in de kerk
hebben gekost is dus goed besteed, ook het
geluid is vernieuwd. Nu zijn er plannen om
ook te kijken naar een beeldverbinding naar
het Kompas. Dit i.v.m. het groot aantal
bezoekers tijdens uitvaartdiensten. U word
hierover op de hoogte gehouden.
Wij bevelen de kerkbalans van 2020 dan ook,
van harte bij u aan zodat we door kunnen
gaan met alle bezigheden.
Mocht u onverhoopt geen balans hebben
ontvangen, maar wilt u wel graag een bijdrage
leveren dan zijn we u daar heel dankbaar
voor. Dit kan op onderstaande rekening.
NL67RABO0123202817 tnv Kerkrentmeesters
Prot. Gem Hoogmade-Rijpwetering.

HARTELIJK DANK VOOR UW
GIFT

Overdenking
Het Kind van Bethlehem verbindt de
mensheid ...
Een Kerstboodschap voor een jong
publiek
Vrijdag 20 december 2019 mocht ik – net als
in december 2017 – het Kerstverhaal
vertellen aan zo'n 120 leerlingen, variërend
in leeftijd van 12 tot 17 jaar, van een school
voor Voortgezet Onderwijs in Katwijk. Ik was
dus als 71-jarige uitgenodigd het
Kerstevangelie te verkondigen aan een jong
publiek.
Een smeltkroes van geloofsopvattingen
In de theaterzaal zag ik meisjes en jongens
met een kritische, nieuwsgierige en soms
ook met een verwachtingsvolle blik naar me
kijken. Ik zag tussen de bekende Katwijkse
gezichten ook Turkse en Marokkaanse en
kinderen van Afrikaanse afkomst zitten,
waarvan sommige meisjes een hoofddoek
droegen. Ja, ik wist: mijn jeugdige
toehoorders hebben een heel verschillende
achtergrond. Ze zijn afkomstig uit kerkelijk
meelevende Christelijke gezinnen of zijn van
Islamitische huize; maar op deze school
zitten ook kinderen waarvan de ouders
'buitenkerkelijk' zijn. Kortom deze
schoolpopulatie is een smeltkroes van
nationaliteiten en geloofsopvattingen. En ook
nu – net als in december 2017 – had de
Kerstcommissie van de school me als
bijzondere opdracht meegegeven: “Probeer
met je Kerstverhaal een verbindende
Boodschap te brengen voor onze leerlingen,
die zo heel verschillende thuissituaties
hebben ...”
Een inspirerende Boodschap voor jong
en oud
Voor ik met mijn verhaal begon, moest ik ook
even denken aan het ouderenzorgcentrum
Woudsoord in Woubrugge, waar ik al enkele
jaren op vrijdag – namens de PG
Hoogmade-Rijpwetering – een aantal
weeksluitingen mag verzorgen voor
bewoners met een Rooms Katholieke of
Protestantse identiteit. Hier kijken geen
jeugdige toehoorders mij aan als ik het
woord tot hen richt, maar kijken de voor mij
inmiddels vertrouwde gezichten met een
jarenlange levens- en geloofservaring mij
aan en wanneer we samen onze geestelijke
liederen zingen, bemerk ik dat er bij hen ook
een jarenlange 'samenzangervaring' is. Ik
beleef het iedere keer weer als een

geweldige geloofservaring om de vrijdagse
weeksluiting te mogen verzorgen. En ik
realiseerde me daar in die theaterzaal van
die Katwijkse school: het Evangelie kan voor
iedere generatie een inspirerende
Boodschap zijn, die het geestelijk leven van
zowel jong als oud kan verrijken …
Op zoek naar verbinding
Ik ga in deze overdenking niet mijn hele
Kerstboodschap van 20 december 2019
weergeven, maar ik zal wel een paar
momenten er uitlichten, waarop ik de
leerlingen op de verrassende verbinding heb
gewezen tussen teksten uit de Bijbel en
teksten uit de Koran.
Op zoek naar Jezus in de Koran
Allereerst dit: in de Koran wordt geen enkele
naam van een vrouw vermeld, maar voor
Maria is echter een bijzondere uitzondering
gemaakt en … haar naam wordt maar liefst
30 maal in de Koran genoemd ! Hier wordt
duidelijk dat ook binnen het Islamitische
geloof Maria door God een speciale rol heeft
toebedeeld gekregen ! Ook de maagdelijke
geboorte van Jezus wordt in de Koran
aangehaald. We lezen ook hier dat de engel
Gabriël verschijnt aan Maria en tot haar de
volgende woorden spreekt in hoofdstuk 19
vers 19: “Ik ben slechts een boodschapper
van de Heer om u de geboorte van een reine
zoon aan te kondigen ...” En Maria zegt in
vers 20: “Hoe kan ik een zoon ontvangen,
terwijl er geen man mij heeft aangeraakt en
ik ook geen onkuisheden heb bedreven ?”
In vers 21 geeft de engel Gabriël aan Maria
het volgende antwoord: “Het is zo naar uw
Heer zegt: het is gemakkelijk voor Mij, opdat
Wij hem tot een teken voor de mensen
maken, een genade Onzerzijds; het is een
besloten zaak”. Ook zegt Gabriël in een van
de volgende verzen tegen Maria welke
bijzondere namen haar kind zal dragen: “Zijn
naam zal zijn: de Messias, Jezus, Zoon van
Maria, geëerd in deze wereld en in de
volgende en Hij zal behoren tot hen die in
Gods nabijheid zijn en Hij zal tot het volk
spreken in de wieg en op middelbare
leeftijd ...” En in vers 33 komt Jezus
inderdaad zelf aan het woord en getuigt Hij
van zijn rol als Vredevorst bij zijn geboorte,
zijn sterven en zijn wederopstanding: “Vrede
was met Mij op de dag van mijn geboorte en
zal met Mij zijn op de dag van mijn dood en
evenzo op de dag dat Ik ten leven zal
worden opgewekt !”
De Messias verbindt mensen
Het is verder heel opvallend dat de

Messiasverwachting wel 9 keer in de Koran
aan de orde komt ! Kortom in de Koran
wordt Jezus beslist niet als een 'gewone'
profeet omschreven, maar als een bijzonder
Kind, dat geboren is uit de maagd Maria en
gestorven is en wederom opgestaan is uit de
dood. Ook de rol van Jezus – als Vredevorst
en Messias – wordt in de Koran heel
nadrukkelijk benoemd. Door de betreffende
Koranteksten samen met de
overeenkomende Bijbelteksten aan te halen
tijdens mijn Kerstboodschap, was ik in staat
een verbinding tot stand te brengen tussen
de zo verschillende geloofswerelden van
christen- en moslimkinderen en kon ik hen
duidelijk maken dat we daarom samen het
Kerstfeest mogen vieren !
Egypte als gastland voor het Kind
Tijdens mijn Kerstverhaal kwam ook de
vlucht naar Egypte van Jozef en Maria en
het Kind ter sprake.
Ik vertelde de kinderen dat deze Joodse
vluchtelingen in alle rust konden wonen in
Egypte. Na afloop van de Kerstviering kwam
er een jongen naar me toe en vertelde me
trots dat hij uit Egypte kwam en het fijn vond
dat in het Kerstverhaal zijn geboorteland
zo'n belangrijke rol had gespeeld ...
Tot slot een verbindende belofte uit
onverwachte hoek
Terugkijkend op 2019 voel ik me een
bevoorrecht mens, omdat ik de verbindende
woorden van de Mensenzoon – “Heb
elkander lief !” – aan jong en oud mocht
verkondigen.
Ik eindig mijn eerste overdenking van 2020
met een belofte uit de Koran, waar we in
hoofdstuk 2 vers 63 de volgende
verbindende tekst kunnen lezen: “Voorzeker,
de gelovigen, de Joden en de Christenen
zullen hun beloning bij de Heer ontvangen
en er zal geen vrees over hen komen, noch
zullen zij treuren...” Laten we daarom blijven
geloven dat het Kind van Bethlehem naar
deze aarde is gekomen om Vrede te stichten
in al onze harten ! Cees van Waardhuizen

Gedicht
Door Fedde Nicolai

Het anker
Het anker, ons symbool van hoop¨
En vast vertrouwen in God de Heer
Die ons nabij wil zijn, steeds weer
Hij is er en bepaalt onze levensloop.
Het anker geeft op zee vastigheid
Wanneer er zware stormen woeden
Kan het anker het schip behoeden
Voor alle tijden is het een veiligheid
God wil voor ons een anker zijn
Hij houdt ons stevig vast in Zijn hand
En brengt ons op een veilig strand
En verlost ons van angsten en pijn.
Laten we de hoop niet verliezen
Dat we verankerd mogen zijn in God
Hij, die bewogen blijft met ons lot
Boven Hem, is er niets te verliezen

