Kerk-Nieuws
Protestantse Gemeente
te Kaag

Kerk-Nieuws no. 1: februari/maart 2020
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zondag 8

maart 10.00 uur:

zondag 15 maart 10.00 uur:
zondag 22 maart 10.00 uur:
zondag 29 maart 10.00 uur:
zondag 5 april 10.00 uur:

Ds. I.A. Padmos, Avondmaal
avondmaalscollecte, diaconie plaatselijk
Ds. A. van Houwelingen, Noordwijk
Ds. R.J. Bakker, Amsterdam
Ds. C.J. van Stralen, Utrecht
Ds. I.A. Padmos en pastoor R.M. Torres
Oecumenische viering in R.-K. Kerk, Buitenkaag
1e zondag in de Veertigdagentijd
Dhr. C. van Vliet, Rijnsburg
Collecte: Kerk in Actie, voorjaarszending
Dhr. G.P.T. Bosma, Leiden/Breda
Biddag voor gewas en arbeid
Dhr. M. van der Linden, Katwijk
Dhr. C. Koldewijn, Badhoevedorp
Ds. I.A. Padmos, Palmpasen

Ter overweging
‘Alsof de MH17-film opnieuw wordt afgespeeld’ - zo
reageerde een nabestaande in dagblad Trouw. Gedoeld
werd op het neerhalen van een vliegtuig in Iran. Iran
ontkende elke betrokkenheid, maar moest die al gauw
toegeven onder druk van de bewijslast. Rusland ontkent
nog steeds dat het iets te maken heeft gehad met het
neerhalen van de MH17. Beide regeringen gebruiken de
leugen om sterk te staan naar buiten toe en naar de eigen
bevolking. Daartoe wordt de staatsmedia ingezet, zodat de
mensen alleen maar te horen en te zien krijgen wat de
overheid wil dat zij horen en zien. Zelfs de ‘social media’
kan daartoe uit de lucht worden gehaald. Geen vrijheid
van meningsuiting en communicatie. Want stel dat
mensen samen in opstand komen. Als dat gebeurt dan
wordt het protest met geweld de kop ingedrukt. Sterke
mannen die de bevolking hun wil willen opleggen.
Hoor eens wat Jezus daarover zegt: ‘Jullie weten dat
heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun
macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan.
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen
moeten dienen’ (Matteüs 20: 25-26). Van de heersers en
de leiders gaat Jezus naar zijn toehoorders. Want de
belangrijkste willen zijn of de eerste, dat zit in ieder van
ons. Je ziet dat in onze samenleving en in allerlei
verbanden. ‘Dienen’ is bij Jezus het trefwoord. Niet boven
elkaar willen staan, maar als gelijken met elkaar omgaan.
Misschien heeft dat ook te maken met ‘je kwetsbaar
durven opstellen’. Als je laat zien dat je ook fouten kan
maken (bescheidenheid), aanvaarden mensen je eerder
dan als je denkt sterk te moeten zijn. Dat werkt vaak juist
averechts. De grootste kracht van Jezus was zijn
kwetsbaarheid.
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Vooruitblik
Op zondag 2 februari vieren we de Maaltijd van de Heer.
De eerste zondag van februari staat ook in het teken van
wat voorheen het ‘werelddiaconaat’ werd genoemd, nu
Kerk in Actie. Dit naar aanleiding van de watersnoodramp
op 1 februari 1953. Toen ontving ons land veel hulp vanuit
het buitenland. We hebben gemerkt hoe belangrijk dat is
geweest. Vandaar dat we op de eerste zondag van februari
stil staan bij hulp aan andere landen. De Maaltijd van de
Heer (avondmaal) leert ons te delen met elkaar.
Op Aswoensdag 26 februari begint de Veertigdagentijd.
Een periode van bezinning en inkeer. Evenals in
voorgaande jaren willen wij dat
markeren met een sobere
maaltijd die duurt van 18.00 tot
19.00 uur. Meestal zijn er tegen
de 20 mensen die daaraan
deelnemen. In de aanloop zal er
in de kerk een intekenlijst liggen, waarop u kunt aangeven
dat u meedoet.
De gezamenlijke viering met de Rooms-Katholieken vindt
plaats op zondag 1 maart in de H. Joannes Evangelist te
Buitenkaag. Voorgangers zijn pastoor Ruben Torres en
ondergetekende. U bent van harte welkom!
Dan is er op 15 maart Biddag voor gewas en arbeid.
Wij bidden God om zijn
zegen op alles wat wij
doen, op ons samenleven. “Laat ons uw
genade zien, Heer, onze
God. Bevestig het werk
van onze handen, het
werk van onze handen,
bevestig dat.”
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Vakantie
Van zaterdag 18 t/m zondag 30 maart ben ik uit het werk.
Vervanging is geregeld met mijn collega’s.
In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot onze
scriba Corrie Hulsbos (tel. 544226).
Met een hartelijke groet van Iman Padmos
Nieuws vanuit de kerkenraad
Verjaardagen
In de maanden februari en maart
mogen onderstaande personen hun
verjaardag vieren:
20 februari : dhr. Cor van Zadelhoff
11 maart : mw. Riet Berkhout
16 maart : dhr. Aad Wols
18 maart : mw. Pita van der Est
20 maart : mw. Janny Azier
21 maart : mw. Gretha Kattenberg
25 maart : dhr. Rens van Breen
27 maart : dhr. Jan Biemond (organist)
Alle jarigen feliciteren we van harte en we wensen hen een
fijne dag en een mooi nieuw levensjaar toe.
Huwelijksjubilea
In de maand maart mogen 2
families, die beiden in de
Zweilandstraat in de
Buitenkaag wonen, hun
huwelijksjubileum vieren.
Op nummer 17 wonen de heer
en mevrouw Zwetsloot- Eisenga. Op 7 maart 2020 zijn zij
12½ jaar getrouwd, dus is het daar feest.
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De heer en mevrouw J. Haasnoot- Ouwehand, die op
nummer 34A wonen, mogen op 24 maart a.s. vieren dat
zij 50 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.
Wij feliciteren zowel het koperen als het gouden echtpaar
met dit huwelijksjubileum en wensen hen beiden een
mooie dag toe met familie en vrienden.
Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos, scriba
Bericht van de Diaconie
Collectes:
De avondmaalscollecte van 8 december bedroeg
€ 39,15.
Op kerstmorgen 25 december werd er gecollecteerd voor
Kerk in Actie, kinderen in de knel, de opbrengst was
€ 124,30.
Op oudejaarsavond was de collecte tijdens de
oecumenische viering in de R.-K. kerk bestemd voor
Solidaridad. Er werd € 109,50 opgehaald.
Op 12 januari 2020 is er gecollecteerd voor het
Werelddiaconaat, de opbrengst was € 72,65.
Albanië
De opbrengst uit de
vrachtwagen voor Albanië
was € 79,00.
Giften
Wij mochten 2 giften ontvangen: 1 van € 100,00 en
1 van € 50,00.
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De oecumenische dienst op 19 januari stond in het teken
van Gebed voor de eenheid van de kerk. De gezamenlijke
collecte was bestemd voor het Rode Kruis t.b.v. de
bosbranden in Australië, opbrengst € 165,37.
Ds. Janneke Nijboer schreef onderstaand gebed voor
Australië:
Van U is de aarde, God
en alles wat daarop leeft.
Wij danken U voor deze gave
en bidden om haar,
vanwege het vuur dat verwoestend
om zich heen grijpt in Australië.
Mensen en dieren komen om,
of slaan in paniek op de vlucht.
Huizen, holen en nesten worden vernietigd,
bomen en gewassen staan in lichterlaaie.
Verbonden voelen wij ons
met wat ver weg gebeurt.
Want samen wonen wij
op uw kostbare aarde.
Wij bidden voor alle inwoners,
mensen en dieren van Australië.
Voor wie getroffen zijn door het vuur.
Voor wie rouwen om de gestorvenen.
Voor hulpverleners in de chaos.
Voor wie beslissingen nemen over de bestrijding
van de vuren en de zorg voor dit land.
Wij bidden, ontferm u over allen,
wees met uw Geest van troost en wijsheid nabij.
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.
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Aankondiging diaconale collectes:
Tijdens de avondmaalsviering op 2 februari zal er
gecollecteerd worden voor de diaconie plaatselijk.
Op zondag 8 maart is de collecte bestemd voor Kerk in
Actie, Voorjaarszending.
Golfstaten – De kracht van de Bijbelverhalen.
Hoewel het aantal christenen in
het Midden-Oosten in rap
tempo afneemt, is een
tegenovergestelde trend
zichtbaar in de Golfstaten.
Hier groeit de kerk door de
grote toestroom van
arbeidsmigranten uit landen als
India, Nepal en de Filipijnen.
De meesten van hen zijn
ongeletterd. Tegelijkertijd
willen ze graag meer leren over
de Bijbel.
Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij
Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met
elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het
eigen leven.
De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam
bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
Bemoedig hen met uw collecte.
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De dames: Jennie Tulen, Ria Biemond,
Martie Hulsbos, Janny Wols,
Inge den Butter en Dit van Breen.
De heren: Coen Verbaas, Belis Hulsbos,
Jan Voskuyl, Jaap Biemond (Lisserdijk),
Jan van Zonneveld en Jan Biemond
(Huigsloterdijk).
Het echtpaar: Henk en Warawan Schalk.
Joke van Stam, namens het college van Diakenen.
Bericht van de Kerkrentmeesters
Vrijwillige bijdrage
Als het goed is hebt u allen de actie
Kerkbalans ontvangen. We hopen dat
iedereen het antwoordstrookje zal
invullen en daarna wil indienen. Het is
niet nodig om te stellen dat de
vrijwillige bijdrage de belangrijkste
inkomstenbron is voor de kerk, zodat
we deze levend kunnen houden in ons
kleine dorp. Als we onze zelfstandigheid
de komende jaren willen behouden is uw bijdrage
onmisbaar.
Mocht u niet benaderd zijn voor een bijdrage aan de kerk
dan kunt U deze altijd over maken op rek.nr. NL04 RABO
03011 16113 t.n.v. Protestante Gemeente Kaag.
Wim de Man, namens het college van Kerkrentmeesters
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Collectes:
Over de maanden november en december mochten we
respectievelijk € 163.70 en € 536.20 ontvangen.
De Dankstond collecte van 10 november bracht € 750.90
op.
Voor alle gaven zeggen wij u hartelijk dank.
Jannet van Zadelhoff, namens het college van
kerkrentmeesters
Activiteiten in en rond de Stal
Woensdag 12 februari
Juda en Judas
Op deze bezinnende bijeenkomst legt Pastoor Kees van
Lent de Bijbels weer op tafel en gaat met de aanwezigen
op zoek naar de link tussen Juda en Judas. Wat hebben
deze twee mannen gemeen, waarin verschillen ze en heeft
de Judasboom hierin ook iets te vertellen?
Woensdag 4 maart
Luchthavenpastoraat
Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze
luchthaven Schiphol. Een ware miljoenenstad, met grote
aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners.
Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er het
Luchthavenpastoraat.
Hoe het Luchthavenpastoraat werkt en er uit ziet, daar
over komen twee pastores die volop aan het werk zijn in
en rond Het Stiltecentrum over vertellen.
Voor beide woensdagen geldt dat er vanaf 10.00 uur koffie
is en dat de bijeenkomsten om 10.30 uur beginnen.
Ria Stolk, namens de Stal op de Kaag
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Canticum Vocale
Wij nodigen u graag uit om te komen luisteren naar
de Evensong op zondag 2 februari om 17.00 uur in de
Julianakerk in Sassenheim. De Evensong wordt in de
Anglicaanse kerken in het Verenigd Koninkrijk gehouden
als afsluiting van de dag en kent een vast patroon met
prachtige liederen. Kom luisteren en samen zingen!

Voor in de agenda: op zondag 29 maart zingen wij het
prachtige Paasstuk 'The Day He Wore My Crown'.
Aanvang 16.00 uur. Bij beide concerten is de toegang
gratis.

Kopijdatum voor het volgende Kerk-Nieuws is
donderdag 26 maart 2020
Inleveren voor 21.00 uur bij:
Corrie Hulsbos, corrie.hulsbos@quicknet.nl
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Adressen predikant en kerkenraadsleden:
Predikant: I.A. Padmos
Julianalaan 31
2159 LC Kaag
Tel. 06-37431510
E-mail: IAPadmos@planet.nl

T.W. Biemond- Nell
(ouderling)
Julianalaan 25
2159 LB Kaag
Tel. 0252-545828 / 06-52502614
E-mail: teuniebiemond@gmail.com

C.J. Hulsbos- Vercouteren
(ouderling/scriba)
Lisserdijk 30
2158 LV Buitenkaag
Tel. 0252-544226 / 06-20354031
E-mail: corrie.hulsbos@quicknet.nl

M. Hulsbos- de Man
(diaken/voorzitter)
Leidsemeerstraat 11
2158 MH Buitenkaag
Tel. 0252-545819
E-mail: martiehulsbos@ziggo.nl

H. den Butter
(diaken/penningmeester)
Leidsemeerstraat 51
2158 MJ Buitenkaag
Tel. 0252-544605 / 06-51525054
E-mail: henkdenbutter51@gmail.com

J. van Stam- Biemond
(diaken/secretaris)
Contactpersoon verhuur gebouwen
Beatrixlaan 19
2159 LH Kaag
Tel. 0252-544318 / 06-30006588
E-mail: joke.biemond@hetnet.nl

N.P.F. Biemond
(ouderling kerkrentmeester/voorzitter)
Beheer gebouwen
Beatrixlaan 26
2159 LJ Kaag
Tel. 0252-545797 / 06-49773398
E-mail: nico.biemond@hotmail.com

B.W. de Man
(ouderling kerkrentmeester/
penningmeester)
Voorzitter kerkenraad
Huigsloterdijk 369
2158 LR Buitenkaag
Tel. 0252-545818
E-mail: acmankaag@yahoo.com

A.J. v. Zadelhoff- Kouwen
(ouderling kerkrentmeester/secretaris)
Lisserdijk 121
2158 LR Buitenkaag
Tel. 0252-212635 / 06-15262396
E-mail:jannet.van.zadelhoff@hetnet.nl
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Informatienummers:
Predikant 06-37431510
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
Website: www.protestantsegemeentekaag.nl
College van Kerkrentmeesters
Rabobank
Rek.nr. NL04RABO0301116113

Diaconie
Rabobank
Rek.nr. NL87RABO0301103852

Organisten
Jan Biemond, Joke van Stam-Biemond, Corrie Hulsbos-Vercouteren
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