Kerk-Nieuws no. 3: oktober 2020
Kerkdiensten
zondag 4
okt.
zondag 11 okt.
zondag 18 okt.

10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:

zondag 25 okt.
zondag 1
nov.

10.00 uur:
10.00 uur:

ds. I. A. Padmos, Doopdienst
ds. C.J. van Stralen, Utrecht
ds. Th. Hop, Hillegom
diaconale collecte voor St. Albanië
mevr. ds. J.G. Berbée- Bakhuis, Abbenes
ds. C. Haasnoot, Lisse

Er is elke zondag een aangepaste dienst
waarin de corona voorschriften worden gerespecteerd
Wij hanteren de anderhalve meter afstand
U wordt bij binnenkomst een plaats toegewezen
Er wordt in de dienst niet gezongen
Na de dienst is er geen koffiedrinken

1

Ter overweging
Van tevoren werd het al voorspeld: dit najaar is er kans op een tweede
coronagolf. Het coronavirus is eigenlijk nooit weggeweest, maar vond
voldoende mensen (en dieren) om zich te kunnen verspreiden. Dat maakt ons
(opnieuw) voorzichtig.
Deze week zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Daarmee worden
we in onze bewegingsvrijheid opnieuw beperkt. Aan het al bestaand advies
om vooral thuis te blijven en thuis te werken, wordt nu ook het dragen van
mondkapjes toegevoegd. Iedereen krijgt daarmee te maken.
De gevolgen van dit alles zullen in de situatie van de één meer impact hebben
en voelbaar zijn dan in die van de ander. Het leven raakt ontregeld, het is
lastig om plannen te maken. Mensen blijven thuis uit angst voor besmetting.
Mensen zien elkaar minder. Er is minder contact, terwijl juist daaraan zoveel
behoefte is. Voor ons gevoel duurt het al zo lang en je wordt het zo
langzamerhand zat. Wat te doen?
Je aan de richtlijnen houden en volhouden. Er zit niets anders op. Daarin
hopen wij als gemeente elkaar tot steun te kunnen zijn. Naar ik begrepen
heb, zijn er geen nieuwe richtlijnen met betrekking tot de kerkdiensten. Deze
blijven dus voorlopig doorgaan, zij het met voldoende afstand onderling en
zonder samenzang en koffiedrinken na de dienst.
Komende zondag 4 oktober kan de oecumenische dienst met de Roomskatholieken in onze kerk helaas niet doorgaan vanwege de anderhalve meter
richtlijn.
Gelukkig komt daarvoor in de plaats een
doopdienst. Noor is de dopeling, Nick en
Nadine van der Voorn- Treur de doopouders.
We kijken uit naar een feestelijke en
inspirerende dienst en hopen dat Noor zich
samen met haar familie snel thuis mag
voelen in onze gemeente! En hoewel er niet
gezongen mag worden, mag u wel zachtjes
mee neuriën (= zingen met gesloten mond).
Er zijn ook mensen die thuis blijven uit angst voor besmetting. Dat is
verstandig. Ik hoop dat wij ons met elkaar verbonden mogen weten in de
liefde van God.
Met hartelijke groet,
Iman Padmos
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Nieuws vanuit de kerkenraad
Verjaardagen
In de maand september mogen de volgende gemeenteleden hun verjaardag
vieren:
2 oktober : hr. Joop Kattenberg
16 oktober
: hr. S. Visser
19 oktober
: mw. A. Visser- Bergshoeff
20 oktober
: mw. G. van Zadelhoff
20 oktober
: mw. A. Moret- Kromhout
Alle jarigen worden van harte gelukgewenst, we
hopen dat u uw geboortedag in goede gezondheid
met uw familie mag vieren. Proficiat!
Jubileum
In dit Kerk-Nieuwsnummer mag ik 2 echtparen
vermelden die hun platanen- of gouden
huwelijksjubileum mogen vieren.
Op 22 oktober is het 61 jaar geleden dat de heer en mevrouw Coen en Truus
Verbaas- van den Broeck elkaar het ja-woord gaven. Een zegen als je zo lang
met elkaar samen mag zijn en lief en leed met elkaar mag delen. Normaal
worden in ons kerkblad alleen de kroonjaren genoemd, maar als je je 61e
huwelijksverjaardag mag vieren is dat zeker het vermelden waard.

Een dag later op 23 oktober is het feest aan de Huigsloterdijk en mogen de
heer en mevrouw Wim en Tineke de Man- Verstoep vieren dat zij 50 jaar
geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt.
Wij feliciteren de beide bruidsparen van harte en wensen hen samen met
kinderen, kleinkinderen en allen die hen lief zijn een mooie dag toe en veel
liefde en geluk voor de toekomst.
Kerk-Nieuws
Vandaag ontvangt u alweer het tweede Kerk-Nieuwsnummer voor de maand
oktober. Wij stellen het op prijs dat steeds meer personen ons kerkblad per
e-mail willen lezen. Ontvangt u Kerk-Nieuws nog in de brievenbus en hebt u
een e-mailadres, zou het fijn zijn als u dit adres aan mij wilt doorgeven
(corrie.hulsbos@quicknet.nl). Natuurlijk kunnen er op 1 adres meerdere
personen zijn die Kerk-Nieuws willen lezen, ook dat is natuurlijk mogelijk.
Kent u personen die het kerkblad nu niet ontvangen en het toch graag willen
lezen, geef het mij dan even door. Alvast bedankt.
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Verhuisberichten
We ontvingen van het Landelijk Registersysteem Protestantse Kerk (LRP) de
volgende berichten:
De heer J. M. van Delft is verhuisd van Rijnsburg naar de Beatrixlaan in Kaag.
De dames T.M.P. Vonk- Vork en M.P.S. Vonk zijn verhuisd van Leiden naar de
Julianalaan in Kaag.
Mw. J.J.W. Laterveer is verhuisd van Hillegom naar de Lisserdijk in
Buitenkaag.
We heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich thuis zullen voelen in
onze gemeente.
Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos, scriba
Corona maatregelen.
Het coronavirus neemt weer hand over hand toe. De regering heeft afgelopen
maandag een nieuw pakket maatregelen afgekondigd. Het heeft voor het
aantal bezoekers tijdens kerkdiensten
voor ons geen consequenties. De
afgelopen weken waren er tussen de
20 en 25 bezoekers. De nieuwe
maatregelen geven aan dat we binnen
met maximaal 30 mensen aanwezig
mogen zijn mits de afstand van 1,5
meter gehandhaafd blijft. Dat is in
onze kerk mogelijk. Maar we zien wel
dat het moeilijk is om bij binnenkomst
en verlaten van de kerk de 1,5 meter afstand te behouden. Bij binnenkomst
willen we graag een ander groeten en af en toe zelfs spreken. Laten we dat
niet doen. Heb bij verlaten van de kerk iets meer geduld en houd voldoende
ruimte met de persoon voor U.
We willen toch tot iedere prijs voorkomen dat er in de kerk een mede
bezoeker besmet zou raken. Als we ons aan de regels houden kunnen we
kerkdiensten blijven houden en dat is toch het doel van ons allen.
Wim de Man, voorzitter kerkenraad
Bericht van de Diaconie
Collecte:
De diaconale collecte, die op zondag 20 september voor de opbouw van de
kerk in Syrië werd gehouden, bedroeg € 172,--.
Gift:
Wij mochten een bloemengift ontvangen van € 20,00.
Hartelijk dank hiervoor.
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Aankondiging diaconale collecte:
Op zondag 18 oktober zal er gecollecteerd worden voor de Stichting Albanië
De stichting Hoop voor Albanië is al
meer dan twintig jaar actief in Albanië
en heeft als doel om de
minderbedeelden, armen en zwakken
van de Albanese samenleving te
helpen. Dit doen we in het groot. Kijk
bijvoorbeeld naar het enorme
bouwproject in Korçé. We hebben daar
een bejaardenhuis gebouwd, waar nu
een twintigtal ouderen wonen. Maar we
doen dat ook vaak in het klein, voor één gezin of persoon. We proberen altijd
de lokale bevolking, kerken en organisaties in te schakelen en vooral
ondersteunend aan het werk te gaan.
De stichting Hoop voor Albanië zamelt al meer dan 20 jaar kleding in voor de
allerarmsten in Albanië en
tegenwoordig ook andere
Balkanlanden. De familie De Ruiter
uit Abbenes zet zich ook al jaren
hiervoor in en stelt hun
schuurruimte beschikbaar, waar
de kleding kan worden gebracht.
De gebrachte kleding, dekens etc.
worden hier door vrijwilligers
gesorteerd. Ik herinner u aan de kleine (spaar)vrachtwagen die voor dit doel
achter in onze kerk staat.

de dames: Joke Enthoven en Jannie Azier.
mw. Riet de Vogel feliciteerden we met een
‘denkbeeldige bloemengroet’ per kaart.
de heren: ds. Iman Padmos en Adriaan Tieleman.

Joke van Stam, namens het college van Diakenen
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Bericht van de Kerkrentmeesters
Collectes:
Over de maand september ontvingen we € 213.00.
Voor de gaven zeggen wij u hartelijk dank.
Jannet van Zadelhoff, namens het college van
kerkrentmeesters.

Toekomst Kaagse Kerk (2)
In Kerk-Nieuws van 2 september hebben we u geïnformeerd over de
voortgang van onze werkzaamheden. Op dit moment zitten we midden in het
subsidietraject en zijn in afwachting van reacties van de aangeschreven
fondsen. Naast enkele teleurstellingen hebben we inmiddels ons eerste grote
succes weten te boeken. Onze subsidieaanvraag bij de provincie Zuid-Holland
voor de herbestemming van de kerk, in het bijzonder voor verduurzaming van
de kerk en toegankelijkheidsverbetering, is gehonoreerd voor nagenoeg het
totaal aangevraagde subsidiebedrag, te weten € 61.163,00. Dit werd ons op
22 september jl. per brief meegedeeld.
Op de website van de provincie Zuid-Holland is dit bericht, geïllustreerd met
een prachtige foto van onze Kaagse kerk, inmiddels na te lezen, zie:
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2020/verduurzaamdebeter-toegankelijke-rijksmonumenten/
Verder kunnen wij u berichten dat wij op woensdagmorgen 30 september jl.
een presentatie hebben verzorgd bij de Goede Doelen Stichting Talent, die
financiële steun geeft aan projecten die duurzaam bijdragen aan leefbaarheid,
natuur en welzijn van De Kaag en omgeving. Op dit moment zijn we bezig
met een uitgebreide, goed onderbouwde aanvraag, die we op korte termijn
zullen indienen.
De eerder uitgesproken verwachting dat we eind oktober begin november een
gemeenteavond kunnen houden lijkt nog steeds haalbaar.
Namens de denktank,
Aad Wols

kopijdatum voor het volgende Kerk-Nieuws is
woensdag 28 oktober 2020
Inleveren voor 21.00 uur bij:
Corrie Hulsbos, corrie.hulsbos@quicknet.nl
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Ingekomen bericht
De scriba ontving op vrijdag 2 oktober jl. onderstaande brief namens het
moderamen van de Generale synode.
Een woord van bemoediging voor gemeenten in de Protestantse Kerk in
Nederland
Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,
De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de
samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat
voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten,
samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan
banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe
en verdrietig van te worden - ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.
Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op
dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God
zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam
heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Daarom luisteren
we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De
toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook
het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in
geloof, vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei
wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en
anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de
mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor
onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle
relaties. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons
afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.
Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.
Laten we bidden:
● voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we
zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar.
● voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen
volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
● voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
● voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld
en herstel voor degenen die nu ziek zijn
● voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht
Met vriendelijke groet, namens het moderamen van de Generale Synode,
ds. Marco Batenburg, pres
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Predikant: ds. I. A. Padmos
Julianalaan 31, 2159 LC Kaag
tel. 06-37431510 / e-mail: IAPadmos@planet.nl
Kerkenraad

Ouderlingen:
Mw. T.W. Biemond- Nell, Julianalaan 25, 2159 LB Kaag
tel. 0252-545828 / 06-52502614
/ e-mail: teuniebiemond@gmail.com
Mw. C.J. Hulsbos- Vercouteren (scriba), Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag
tel. 0252-544226 / 06-20354031
/ e-mail: corrie.hulsbos@quicknet.nl
College van Diakenen:
Hr. H. den Butter (penningmeester), Leidsemeerstraat 51, 2158 MJ Buitenkaag
tel. 0252-544605 / 06-51525054
/ e-mail: henkdenbutter51@gmail.com
Mw. G.M. Hulsbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH
Buitenkaag, tel. 0252-545819
/ e-mail: martiehulsbos@ziggo.nl
Mw. J. van Stam- Biemond (secretaris), Beatrixlaan 19, 2159 LH Kaag
tel. 0252-544318 / 06-30006588
/ e-mail: joke.biemond@hetnet.nl
College van Kerkrentmeesters:
Hr. N.P.F. Biemond (voorzitter), Beatrixlaan 26, 2159 LJ Kaag
tel. 0252-545797 / 06-49773398
/ e-mail: nico.biemond@hotmail.com
Hr. B.W. de Man (penningmeester/voorzitter kerkenraad, Huigsloterdijk 369,
2158 LR Buitenkaag, tel. 0252-545818 / e-mail: acmankaag@yahoo.com
Mw. A.J. v. Zadelhoff- Kouwen (secretaris), Lisserdijk 121, 2158 LR Buitenkaag
Tel. 0252-212635 / 06-15262396
/ e-mail: jannet.van.zadelhoff@hetnet.nl

Contactpersoon verhuur Kerkgebouw en Kerkwijck
Joke van Stam-Biemond, 0252-544318 / 06-30006588
B.g.g. 0252-545282
Contactpersoon beheer Kerkgebouw en Kerkwijck
Nico Biemond, 0252-545797 / 06-49773398
Kerkelijk Bureau: Henk den Butter, henkdenbutter51@gmail.com
College van Kerkrentmeesters:
Rabobank
Rek.nr. NL04RABO0301116113

Diaconie:
Rabobank
Rek.nr. NL87RABO0301103852

Organisten:
Jan Biemond, Joke van Stam-Biemond, Corrie Hulsbos-Vercouteren
Website: www.protestantsegemeentekaag.nl
Redactie Kerk-Nieuws: corrie.hulsbos@quicknet.nl
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