Kerk-Nieuws no. 7: augustus/september 2022
Kerkdiensten
zondag
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aug. 10.00 uur: ds. R. Wattel, Hoofddorp

zondag

14 aug. 10.00 uur: ds. C. Haasnoot, Lisse,
collecte voor de diaconie, plaatselijk

zondag

21 aug. 10.00 uur: ds. Th. Hop, Hillegom

zondag

28 aug. 10.00 uur: ds. G.J. Loor, Hazerswoude-Dorp

zondag
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zondag

11 sept. 10.00 uur:

zondag

18 sept. 10.00 uur: vervanger voor ds. Iman Padmos,
gezamenlijke dienst met gemeente de Rank uit Katwijk
Vredeszondag, collecte Kerk in Actie, Zending in Colombia

zondag

25 sept. 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen, Noordwijk

zondag
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sept. 10.00 uur: dhr. M. van der Linden, Katwijk
dhr. C. Koldewijn, Badhoevedorp

okt. 10.00 uur: Oecumenisch dienst in Protestantse Kerk
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Nieuws vanuit de kerkenraad
Ziekmelding ds. Iman Padmos
Afgelopen zondag is u in de kerkdienst al meegedeeld dat onze predikant ds.
Iman Padmos vanwege zijn gezondheid voor onbepaalde tijd met ziekteverlof
is. Dit is een verdrietig bericht voor de gemeente, maar vooral ook voor
hemzelf en zijn gezin. Om het werk dat hem zo dierbaar is, nu tijdelijk te
moeten loslaten, doet veel pijn. We voelen ons nauw betrokken met hem en
zijn gezin en we wachten nu op het advies van de artsen. Tot die tijd gunnen
we Iman voorlopig rust om weer te kunnen herstellen.
In onze gedachte en gebeden zijn we met elkaar verbonden. Wij wensen hem,
Cathy en de kinderen dan ook heel veel sterkte voor de komende tijd.
Ik hoor u denken: “Kan ik dan helemaal niets doen?”
Maar dat kan natuurlijk wel, want ik weet zeker dat een groet en bemoediging
via een kaart hem enorm goed zal doen. Het adres van Iman staat op de
achterzijde van Kerk-Nieuws.
Gedenken
In onze gemeente zijn in een wel heel korte tijd 3 gemeenteleden overleden.
Het is bij ons de gewoonte het overleden gemeentelid ook in de kerkdienst op
zondag te gedenken. Een mooi moment waarbij de gemeente wordt verzocht
te gaan staan en de predikant of ouderling van dienst spreekt een “wij
gedenken” uit. Daarna zingt de gemeente een lied, dat de overledene
aansprak. In het dankgebed wordt voor de familie en vrienden van het
overleden gemeentelid gebeden.
Bij alle drie de overledenen werd lied 221 de verzen 1 en 3 gezongen. Een
prachtig lied door Huub Oosterhuis geschreven.
Zo vriendelijk en veilig als het licht
vers 1: Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
vers 3: Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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Ter nagedachtenis aan onze gemeenteleden de heren Jan Biemond
(Huigsloterdijk) en Ton Kulk en aan mevr. Joke van Stam- Biemond schreef
Iman voor ieder een in memoriam:
Wij gedenken
Op zaterdagmorgen 25 juni is Johannes Biemond overleden op de leeftijd van
87 jaar.
Jan was een platteland mens. Zijn droom was om boer te worden, of zoals zijn
zoon het noemt: akkerbouwer. Hij heeft de landbouwschool gevolgd en bij
verschillende boeren gewerkt, ook bij zijn vader. Maar omdat zijn vader de
boerderij niet kon voortzetten, kon hij uiteindelijk zelf geen boer worden. Toen
heeft hij een bollenkraam gekocht en samen met zijn broer Klaas bollen
gebroeid in de winter bij de kachel, dan kreeg je in de winter bloemen. Later
deed hij dat alleen. Maar zijn hart lag echt bij de akkerbouw. Ploegen vond hij
het mooiste werk wat je kunt doen. De grond klaarmaken voor een nieuwe
oogst. Later, toen hij 65 werd, ging hij zijn zoon helpen op de tuin. In het
najaar gingen ze samen jagen. Jan was intelligent en bezat veel kennis over
de natuur en de geschiedenis. Daar was hij een meester in. Er zat veel
potentie in hem, maar dat is er niet helemaal uitgekomen.
Door een oogziekte ging zijn gezichtsvermogen steeds verder achteruit, zijn
wereld werd steeds kleiner, maar zoon Jan nam hem telkens mee naar de tuin
totdat dat niet meer ging.
Voor zijn vrouw en kinderen is Jan geen gemakkelijke man geweest. Hij was
geen familieman, kon scherp van de tong zijn, hard. Vroeger heeft hij
tweemaal een jongentje uit het water gered. Dat heeft hem bijzonder
aangegrepen. Maar hij was gesloten. Hij kon wel feitelijk over dingen praten,
maar niet met emotie. Hij worstelde met zichzelf, met de emotionele kant van
het leven. Hij miste de ‘sociale knop’, vertelden zijn kinderen. En misschien
heeft hij dat zelf diep van binnen gevoeld, daarmee geworsteld. Tijdens de
uitvaartdienst klonk een lied met als refrein:
‘Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?’
Het zou een vraag kunnen zijn van Jan, maar evenzeer van Ria en de
kinderen.
Centraal stond Psalm 139:
‘Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.’
Wij hebben Jan toevertrouwd aan de handen van God en wensen zijn kinderen
en kleinkind, zijn familie en allen die hem hebben gekend en liefgehad steun
en liefde toe.
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Wij gedenken
Op woensdag 29 juni is Teunis Cornelis Kulk overleden op de leeftijd van 87
jaar.
Ton was een lieve en aimabele man, bescheiden, zorgzaam, loyaal en trouw.
Altijd geïnteresseerd in de ander. Voor zijn kinderen is hij een groot
voorbeeld. En daar zijn zij dankbaar voor. Ton was altijd uit op verbinding.
Dingen sámen doen: zeilen, de buurtbus besturen, bridge, golf, het
schoolbestuur, de voedselbank. Hij was altijd uit op gemeenschap. En die
vond hij ook vooral in onze kerkelijke gemeente, die hem lief was. Jarenlang
heeft hij zich daarvoor op allerlei manieren ingezet: als diaken en als
voorzitter van de kerkenraad, en later als lid van de muziekcommissie,
waarbij hij meehielp bij het organiseren van concerten in onze kerk. Ton had
een brede belangstelling, ook voor de bijbel, het geloof en hoe je dat moet
zien. Achterin zijn uitvaartliturgie staan enkele uitspraken die hem in het
bijzonder hebben aangesproken. Uitspraken over de grens van het leven, over
de dood, die perspectief geven en uitspraken over het leven zelf, waaronder
deze: ‘De beste en mooiste dingen in ’t leven zijn niet te zien of aan te raken,
zij moeten gevoeld worden met ’t hart.’
Ton was positief ingesteld en optimistisch. Hij stelde altijd positieve
doelstellingen. Die had hij nodig. Daar kon hij zich aan optrekken. Vooral in de
laatste periode was dat belangrijk. Hij bleef optimistisch. Ook al wist hij dat
het einde naderde, wilde hij nog zolang mogelijk doorgaan. Hij is overleden in
vertrouwen op de nabijheid van God. Hoe je God ook mag zien.
Tijdens de dienst werd uit het Hooglied gelezen. Is het in de bijbel alleen maar
gesomber? Nee, zei Ton dan, kijk naar Hooglied: het leven moet je vieren!
Het gaat om de liefde tussen twee mensen. De bruidegom zegt: ‘Sta op, mijn
liefste, mijn schoonste, kom, ga. Sta op en ga weg achter je tralies vandaan.
Deze liefde wil de vrijheid van de ander. Sta op en kom en je mag zijn, die je
bent. Vier het leven!
Zijn levenspartner Karin, zijn kinderen en kleinkinderen gaan hem missen. Wij
als gemeente ook.
Na de dienst was er een samenzijn van familie en belangstellenden. Daarna
begeleidde de familie hem naar de begraafplaats in Voorschoten, waar hij
werd bijgelegd in het graf van zijn eerste vrouw, Frieda Kulk-Vader.
We wensen zijn partner Karin, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn familie en
allen die hem hebben gekend en liefgehad vooral veel liefde toe. Vier het
leven!
Wij gedenken
Op vrijdag 22 juli is Johanna Maria Van Stam- Biemond overleden op de
leeftijd van 73 jaar.
Joke was getrouwd met Bas van Stam, die in 2006 is overleden. Sindsdien
heeft zij altijd een goede band onderhouden met zijn kinderen in Zweden.
Samen met Bas, maar ook later kon zij genieten van het volgen van
schaatswedstrijden. Zij kon genieten van de grote en kleine dingen in het
leven. Zo behoorde Joke tot de harde kern van de toneelvereniging en de
harmonie. Daarnaast had Joke een onvoorwaardelijke betrokkenheid.
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Zij kende veel mensen en wist ook wat er allemaal op het eiland gebeurde. Zij
was enorm gericht op mensen, die zij kon ondersteunen als er iets was,
bijvoorbeeld als er sprake was van ziekte, overlijden of gebrek. Daarom werd
in haar uitvaartdienst Micha 6:8 gelezen: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te
betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ Doe wat je hand vindt om
te doen. En dat deed Joke. Ondanks het feit dat Joke ook zelf steeds meer
belast werd met ongemak, vooral de laatste jaren, deed zij haar uiterste best
om ‘t gedaan te krijgen. Vaak reed haar auto over ‘t eiland en zag je haar
auto daar ergens geparkeerd staan, of op de Buitenkaag tegenover het
vroegere Kaagzicht om eten op te halen, dat ze in het kader van ‘Tafeltje dek
je’ vervolgens rondbezorgde. Joke voelde zich ook sterk verbonden met onze
kerkelijke gemeente. Ook daar deed zij wat haar hand vond te doen:
ouderling, diaken, het kosterscollectief en het organistencollectief. Zij was ook
een van de organisten tijdens de weeksluitingen in de Schutse. En tenslotte
was ze ook contactpersoon voor de kerk. Dit laatste had vooral betrekking op
uitvaarten en trouwerijen.
Joke deed dat op haar eigen manier: ‘geen probleem om de deur van het
gebouw open te houden voor betrokkenen.’ Net zoals haar eigen voordeur
openstond met de sleutel aan de buitenkant, zodat ieder zichzelf kon
binnenlaten. Zij had ‘t volste vertrouwen dat ‘t goed volk was dat over de
vloer zou komen. Ze was gastvrij.
Het laatste jaar is voor Joke een moeilijk jaar geweest. Maar zij wist zich
gekend door de God van Psalm 139, die haar gedachten en gevoelens kent.
Joke werd bijgelegd in het graf van Bas van Stam.
We wensen haar familie en allen die haar hebben gekend en liefgehad liefde
en steun toe.
Bij de diensten
Om voor de diensten waarin ds. Padmos zou voorgaan op kort termijn een
vervanger te vinden, is in de zomervakantie een heel karwei. Maar onze
preekvoorziener mw. Teunie Biemond heeft haar uiterste best gedaan dit voor
elkaar te krijgen en dit is voor deze 2 maanden dan ook bijna gelukt.
Gezamenlijke dienst met de Rank op 18 september
Op zondag 18 september staat de
gezamenlijke dienst met de gemeente De
Rank uit Katwijk op het rooster. Dit jaar is
deze 2de gemeente van Iman onze gast. De
kerkenraad zal hierover contact opnemen
met de gemeente de Rank uit Katwijk.
U zult hierover in de zondagse dienst worden geïnformeerd.
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Verjaardagen
In de maanden augustus en september mag ik de volgende verjaardagen
vermelden:
2
7
9
20
1
10
15
23

aug. :
aug. :
aug. :
aug. :
sept. :
sept. :
sept. :
sept. :

dhr. Ton Korsuize, Lisserbroek
dhr. Joop Verbaas
dhr. Piet Hulsbos
mw. Corrie Hulsbos- Vercouteren
mw. Joke Enthoven- van der Maas
ds. Iman Padmos
dhr. A. W. Kreike
mw. Riet de Vogel- Hilliger

Namens de gemeente wensen we alle jarigen
een mooie en gezellige dag toe en natuurlijk
feliciteren we hen van harte met deze dag.
Huwelijksjubileum
Op 12 september is het 61 jaar geleden dat het echtpaar Jaap en Cobi
Biemond- Parlevliet met elkaar in het huwelijk zijn getreden. Om zoveel jaren
samen lief en leed te mogen delen is iets om dankbaar voor te zijn. Jaap en
Cobi van harte gefeliciteerd met dit platanen huwelijksfeest. We wensen jullie
alle goeds toe voor de toekomst en hopen dat het op 12 september op
Lisserdijk 46 een feestelijke dag zal zijn met jullie kinderen en kleinkinderen.
Zegen hen, Algoede
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

(liedboek 415:1)

Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos, ouderling/scriba

Bericht van de Diaconie
Collectes :
De Diaconale collecte voor de kansarme kasteloze Dalit-kinderen in India,
gehouden op 3 juli, heeft € 121,50 opgebracht.
Aankondiging diaconale collectes
Op zondag 14 augustus zal er gecollecteerd worden voor de diaconie
plaatselijk.
Op 18 september is de collecte bestemd voor het voor vredeswerk van
Colombiaanse vrouwen.
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In Colombia leed men 50 jaar lang onder een
burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen
ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim
honderd vrouwen van verschillende kerkelijke
achtergronden willen zich samen inzetten voor
blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis.
Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te
lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen
bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door
herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld voorkomt.
Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over
vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen
huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in
hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en
kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan. Wij
bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte
aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Colombia.

De dames : Betsie van Zadelhoff, Tonnie Biemond
-Vreeken, Truus Verbaas- van den Broeck,
Cobi Biemond- Parlevliet, Karin Meeter,
Odiel Vlugt- ten Holder, Joke van Stam- Biemond
en Ingrid Kortenoever- Verhoef.
De heren : Piet Wansink en Ton Kulk,
Bij de heer Ben van Tol is een vervangend
bloemetje gezonden vanwege zijn verjaardag.
Hans van Delft, namens het College van Diakenen
Bericht van de Kerkrentmeesters
Collectes
De collecte over de maand juni bracht € 330.05 op. De Oecumenische
Pinksterdienst heeft het mooie bedrag van € 400,-- opgebracht.
In de maand juli hebben we € 299.70 bij elkaar gecollecteerd.
Voor alle gaven zeggen wij u hartelijk dank.
Jannet van Zadelhoff, namens het College van Kerkrentmeesters
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Predikant: ds. I. A. Padmos
Julianalaan 31, 2159 LC Kaag
tel. 06-37431510
e-mail: imanpadmos19@gmail.com
Kerkenraad

Ouderlingen:
Mw. T.W. Biemond- Nell (preekvoorziener), 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:
Mw. G.M. Hulsbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH Buitenkaag
tel. 0252-545819
/ e-mail: martiehulsbos@ziggo.nl
Dhr. J.M. van Delft (secretaris), Julianalaan 13a, 2159 LB Kaag
tel. 06-20416948
/ e-mail: Hans.van.Delft@thefloralconnection.com
College van Kerkrentmeesters:
Dhr. 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

Contactpersonen verhuur Kerkgebouw, Kerkwijck en aula
Dhr. Adriaan Tieleman; Bezinningscentrum de Stal op de Kaag
Telefoon: 0252-544688 / 06-36105829, bgg 06-30769358
Email:info@destalopdekaag.nl
Kerkelijk Bureau:
Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk
Corrie Hulsbos- Vercouteren (zie boven)
College van Kerkrentmeesters:
Rabobank
Rek.nr. NL04RABO0301116113

Diaconie:
Rabobank
Rek.nr. NL87RABO0301103852

Organisten:
Jan Biemond en Corrie Hulsbos-Vercouteren

Redactie Kerk-Nieuws:
Kopij inleveren woensdag 28 september 2022
Corrie Hulsbos: corrie.hulsbos@quicknet.nl
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