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Kerkdiensten 
 

In verband met de strenge ‘lockdown’  

 

zullen er tot en met zondag 17 januari 2021 

 

GEEN KERKDIENSTEN worden gehouden! 

 

 
U wordt via Kerk-Nieuws op de hoogte gehouden  

van nieuwe ontwikkelingen 
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Kerk-Nieuws no. 8: oktober/november 2022 

 
Kerkdiensten      

zondag  2  okt. 10.00 uur: Oecumenische dienst in Protestantse kerk 
            Pastoor K. van Lent en kerkenraad PGKaag 
            Diaconale collecte 

zondag  9  okt. 10.00 uur: ds. R. Wattel, Hoofddorp,          

zondag 16 okt.  10.00 uur:  ds. R.J. Bakker, Amsterdam  

zondag   23 okt. 10.00  uur: ds. C.J. van Stralen, Utrecht 

zondag 30 okt. 10.00  uur: dhr. C. Koldewijn, Badhoevedorp  

zondag  6  nov. 10.00 uur: dhr. C. Koldewijn, Badhoevedorp                           
         Dankdag voor gewas en arbeid,  
         dankdagcollecte 
 

zondag 13 nov. 10.00 uur: ds. W. Zaagsma, Hillegom  

zondag 20 nov. 10.00 uur: classispredikant ds. J. van Rijn, Leiden 

zondag 27 nov. 10.00 uur: dhr. C. Koldewijn, Badhoevedorp 
          Gedachtenisdienst 

Zondag 4  dec. 10.00  uur: ds. W. Zaagsma, Hillegom 
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Vredesweek 

In de week van 17 t/m 25 september 2022 vond de nationale 
Vredesweek met als thema 'Generatie Vrede' plaats. Een week waarin door 

het hele land activiteiten werden georganiseerd rondom het thema 'Generatie 

Vrede'. Heden én verleden bepalen ons bij het belang van een blijvende inzet 
voor vrede. In de nieuwsbrief van Petrus stond in het kader van de 

‘Vredesweek’ onderstaand, door ds. Harmke Heuver geschreven gebed, 

‘Instrument van uw vrede’. Het is mooi om Kerk-Nieuws hiermee te beginnen. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

God, 

Maak mij een instrument van uw vrede. 

Een triangel, voorzichtig, klein,  

maar steeds weer doorgaand. 

Of een viool, heftig en boos als het nodig is,  

dan weer meeslepend. 

Een fluit, wat lichtheid brengend,  

om op te tillen. 

Of een trom, welke trom ook,  

krachtig en grondig. 

Een tuba of een cello die de diepte zoekt,  

inhoud geeft. 

Of een piano  

voor de verbinding. 

God, 

Maak ons een orkest van uw vrede. 

Ieder een eigen instrument, 

ieder de ruimte. 

Samen zoekend naar de muziek. 

Dat het zo zal zijn. 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=db4ca6b062&e=3400fedb5b
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Nieuws vanuit de kerkenraad 

 
Gemeenteavond  

De kerkenraad vind het belangrijk om op 

dinsdagavond 22 november a.s. een gemeenteavond 
te organiseren in Kerkwijck. Op deze gemeenteavond 

die om 20.00 uur begint, hopen we naast de 

begroting voor 2023 ook een financiële verkenning  
te laten zien voor de komende jaren voor 

kerkrentmeesters en voor diaconie.  

Daarnaast wordt het ook belangrijk om na te denken 
hoe we in de toekomst door willen gaan.  Onze 

gemeente wordt ouder en onze gemeente wordt 

kleiner. Om zelfstandig te kunnen blijven ziet de 
classis vijf taken die de kerk moet kunnen vervullen: 

- Eredienst 

- Pastoraat 

- Diaconaat 

 - Vorming/toerusting/catechese 

 - Missionaire opdracht 

Daarnaast moeten we in staat zijn om de kerkenraad met voldoende mensen 
te bemannen: - 2 ouderlingen 

- 2 diakenen 

- 2 kerkrentmeesters 

Bovendien moet er een verantwoorde financiële situatie bestaan. 
 

Mocht dat niet meer lukken dan is samenwerking met een andere gemeente 
wellicht de oplossing en daar willen we graag met U over van gedachten 

wisselen.  

Wim de Man, voorzitter kerkenraad 
 

Terugblik op de gezamenlijke dienst met de gemeente de Rank 

Op zondag 18 september was de 

gemeente de Rank uit Katwijk, 

de 2de gemeente van Iman, in 

een gezamenlijke dienst onze 
gast. Het was fijn dat ds. 

Liesbeth Oort uit Katwijk in deze 

dienst wilde voorgaan.  
Het thema van de dienst was: 

‘Wijsheid’ en werd door de 

predikant samen met de 
ouderlingen van beide 

gemeentes voorbereid. Geweldig 

om met zovelen in onze 
gerenoveerde kerk te mogen 

zijn. Onze gasten keken dan ook hun ogen uit.  



4 

 

Het orgelspel was in de vertrouwde handen van Jan Biemond en de gemeente 

kon de liederen dan ook uit volle borst meezingen. In de kerk stond een 
prachtige bos bloemen, die namens de beide gemeenten voor Iman bestemd 

was.  

Na de dienst was er gelegenheid om elkaar in Kerkwijck te ontmoeten tijdens 
een kopje koffie of thee, waarbij op een heerlijk gebakje werd getrakteerd. 

Tijdens dit samenzijn ging er een kaart voor Iman rond die door alle 

aanwezigen werd getekend. Hiermee wilden we Iman beterschap en heel veel 
sterkte wensen in deze voor hem en ook voor Cathy zijn echtgenote zo 

moeilijke periode.  

 
Bijzondere zondagen in oktober en november 
 

Oecumenische viering 

Op zondag 2 oktober is er weer een 
oecumenische viering samen met onze 

Rooms-katholieke geloofsgenoten.  

Pastoor Kees van Lent is onze 
voorganger en samen met hem hebben 

de ouderlingen deze dienst voorbereid. 

De gezamenlijke collecte zal bestemd 
zijn voor de gaarkeukens in Jeruzalem 

en voor de voedselbank ‘Kaag en Braasem’. 

 
Dankdag voor gewas en arbeid 

Op zondag 6 november vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. Natuurlijk is 

er dan ook de speciale dankdagcollecte, waarvoor wij uw aandacht vragen en 
die wij van harte bij u aan bevelen.  

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Het ‘kerkelijk’ jaar begint op de vierde zondag voor Kerst, dat is de eerste 

zondag van de Advent en eindigt op de vijfde zondag voor Kerst ofwel de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. Ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. Op deze 

laatste zondag gedenken wij de gemeenteleden, die in 

het afgelopen ‘kerkelijk’ jaar zijn overleden. We 

noemen hun namen en steken daarbij telkens een 
kaars aan – ontstoken aan de Paaskaars als symbool 

van het licht van Christus. Ook steken wij een kaars 

aan voor allen – niet bij name genoemd – die niet 
behoorden tot onze gemeente, maar die ons in onze 

persoonlijke kring ontvallen zijn. 

Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is geen 
einde maar eigenlijk een nieuw begin. Want een week 

later begint de Adventstijd: het verwachtingsvol 

uitzien naar het Licht… De kerkenraad is heel 
dankbaar dat Kick Koldewijn in deze speciale dienst 

zal voorgaan. Kick, dank je wel dat je op zo kort 

termijn bereid was in deze en ook in meerdere diensten voor te gaan. Dat voelt 
vertrouwd.  
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Verjaardagen 

In de maanden oktober en november mogen onderstaande personen hun 
verjaardag vieren: 
 

2   oktober : hr. Joop Kattenberg 

19  oktober  :  mw. A. Visser- Bergshoeff 
20  oktober :  mw. A. Moret- Kromhout 

20  oktober : mw. G. van Zadelhoff 

9    november :  mw. G. Verbaas- van den Broeck 
12  november :  mw. G.M. Hulsbos- de Man 

13  november :  mw. C.J.H. Goossens- Heemskerk 

28 november : mw. M.J.G. Wansink- van Vliet 
 

We feliciteren alle jarigen van harte met deze dag. 

Hoewel er op deze dag ook pijn voelbaar is over 
het verlies van een dierbare, wensen we jullie allen 

een mooie dag toe met familie en vrienden. 

 
Huwelijksjubilea 

In deze maanden zijn er vier echtparen die een 

speciaal huwelijksjubileum mogen vieren. 
 

-  Wim en Greet Kattenberg- Voorneveld hopen op 

26 oktober hun 61-jarig huwelijksfeest te vieren.  
 

-  Op 14 november is het 50 jaar geleden dat Adriaan en Clementine 
Tieleman- Tetteroo in het huwelijksbootje stapten. 
 

-  Ook 50 jaar getrouwd zijn Rob en Joke Enthoven- van der Maas. Zij vieren 

hun gouden huwelijksfeest op 24 november. 
 

- Het laatste bruidspaar dat ik mag noemen zijn Piet en Martie Hulsbos- de 

Man, want op 30 november is het feest in de Leidsemeerstraat no. 11. 

Dit bruidspaar mag dan hun 55-jarig huwelijksfeest vieren. 
 

We willen als gemeente alle bruidsparen hiermee van harte feliciteren en 

wensen hen te midden van familie en vrienden een mooie dag toe. 
  
    Zegen hen, Algoede 
    neem hen in uw hoede 

    en verhef uw aangezicht  

    over hen en geef hen licht. (liedboek 415:1) 
 

Verhuisbericht 

We ontvingen van het LRP (Landelijk Registratiesysteem Protestantse Kerk) 
2 verhuisberichten. 

Fam. J.J. Verbaas is verhuisd van de Leidsemeerstraat naar Noordwijk. 

Sj. Voskuijl verhuisde van de Eimerstraat naar Leiden. 
We wensen hen een mooie tijd toe in hun nieuwe woonplaats. 
 

Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos, ouderling/scriba 
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Bericht van de Diaconie 

 
Collectes : 

De Diaconale collecte tegen de armoede in Egypte, gehouden op 14 Augustus, 

heeft € 95,60 opgebracht. 
 

De Avondmaalscollecte van 11 September voor de Diaconie bracht   

€ 78,90 op. 
 

Als dank voor de Bloemengroet ontvingen we een gift van 20,00 euro.   

 
Eveneens is er een Diaconale collecte gehouden op 18 september met als 

doel: Hulp te verlenen aan de grote watersnood die de bevolking van Pakistan 

zo enorm heeft getroffen. Opbrengst € 158,60.   
 

Alle gevers hartelijk dank !!  

 
 

Aankondiging diaconale collecte Kerk in Aktie:   

Tijdens de Oecumenische dienst zal de collecte bestemd zijn voor:  
- 50% de Gaarkeukens in Jeruzalem (i.v.m. Israël-zondag) en  

- 50% de Voedselbank in Kaag en Braassem.  

 

 

de dames : Corrie Hulsbos, Jannie Azier, Joke Enthoven, 

Riet de Vogel en Truus Olijerhoek. 
de heren : Ton Korsuize, Piet Hulsbos, ds. Iman Padmos en hr. Kreike. 

Het echtpaar: Jaap en Cobi Biemond- Parlevliet 

 
Hans van Delft, namens het College van Diakenen 

 

 
 

Bericht van de Kerkrentmeesters 

 
Collectes 

De collectes over de maand augustus bracht € 316.30 op en de maand 

september hebben we € 120.75 bij elkaar gecollecteerd. 
Voor alle gaven zeggen wij u hartelijk dank. 

 

Jannet van Zadelhoff, namens het College van Kerkrentmeesters 
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Solidariteitsfonds 

Binnenkort krijgt U weer de kwitantie voor het Solidariteitsfonds. Vroeger 
heette dit Generale kas. Het is een bijdrage die ieder belijdend gemeente lid 

van de protestante kerk geacht wordt te betalen. De kerkrentmeesters dragen 

dit af aan de landelijke kerk, die daaruit bijdragen levert aan kerken die het 
financieel niet trekken. Ook in het verleden hebben wij een subsidie 

ontvangen uit de generale kas. Dit is de enige verplichte bijdrage die 

belijdende lidmaten aan de kerk betalen, het overige wat lidmaten betalen 
aan de kerk is uitsluitend vrijwillig. 
 

Wim de Man, namens het College van Kerkrentmeesters 

 
 

Ingezonden bericht van Dien Mellema  
 

Op 12 augustus jl. organiseerde de kerkrentmeesters een barbecue voor vrijwilligers 
en allen die de kerk een warm hart toedragen. Dien maakte daarna het volgende 

gedicht: 
 

  

 Na 2 jaar is het dan zover, weer een BBQ van de PG "Kaag" 

 We komen dan ook met z'n allen heel erg graag. 

 Om samen met iedereen die de Kerk een warm hart toedraagt 
 Daarom zijn we allemaal ook weer gevraagd. 

 We missen vandaag alweer héél véél leden 

 Die wij allemaal gedenken in onze gebeden 
 Een andere vorm van het samenzijn 

 Is voor veel mensen ook weer fijn 

 Wat langer met elkaar praten en eten 
 Gezelligheid daar houden we van dat mag u wel weten 

 Een woord van dank aan allen die dit hebben georganiseerd 

 Dat kunnen ze wel bij de Kerk en is niet verkeerd 
 Of het nu preeklezen is of een andere taak 

 Ze doen het gewoon en vinden het een gewone zaak 

 Dus we gaan genieten met z'n allen in gezondheid met dit mooie weer 
 En danken daarvoor onze Lieve Heer. 
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Ingezonden bericht door Ria Stolk, mede stalbestuurder 

 
Breek de Week-Plus, een activiteit vanuit De Stal 

Vanaf nu is er in de Stal op woensdagmorgen geen inloop meer onder het 

motto: Breek in de Week. Wel wordt er in de Kaagse kerk, (of in de Stal) een 
Breek in de Week-Plus georganiseerd op de eerste woensdag van de maand.  

 

Woensdagmorgen 5 oktober 
Vijftien jaar Stal op de Kaag: Een geslaagde missie 

In de presentatie die gegeven wordt door Jan Biemond, staan we stil bij het 

derde lustrum van bezinningscentrum Stal op de Kaag, de voormalige 
boerderij Dank en Hoop. Een initiatief van pastoor Kees van Lent met als 

ideaal: 'vanuit christelijke traditie mensen de mogelijkheid bieden tot 

bezinning'. In de breedste zin van het woord, om het hoofd leeg te maken in 
deze inspirerende omgeving op Kaageiland aan de waterkant of op een 

wandeling dwars door de weilanden. We kijken met elkaar terug op de 

ontwikkelingen in en rondom de Stal gedurende de laatste vijftien jaar die het 
eiland een stuk interessanter en mooier maakten. We denken aan de komst 

van het Laarzenpad, de bouw van Logeerhuis Kaagervaaring aan de waterkant 

voor mensen met een beperking en aan de fluisterboot met dezelfde naam in 
de naastgelegen haven. Maar ook aan de prachtige beeldentuin met uitzicht 

over de Kagerplassen. We staan stil bij de vele mooie activiteiten die in en 

rondom de Stal zijn ontwikkeld. Ook mag niet vergeten worden de recente 
exploitatie door de Stal van de geheel verbouwde dorpskerk. In korte tijd zijn 

er (naast de wekelijks kerkdienst) inspirerende bijeenkomsten geweest 

rondom J.S. Bach en professionele dansvoorstellingen. We beginnen de 
voordracht met een stukje Kaaghistorie, een kleine geschiedenis van boerderij 

Dank en Hoop, geïllustreerd met een groot aantal afbeeldingen van het dorp 

de Kaag vanaf 1890 
Vanaf 10.00 uur is er koffie. 10.30 uur begint het programma. 

 

Woensdagmorgen 2 november 
Optreden Bardo Bedsite Zangers 

De Bardo Bedsite Singers zijn verbonden aan Hospice Bardo in Hoofddorp en 

zingen voor gasten in het hospice en voor mensen die via Bardo thuis 
palliatieve zorg nodig hebben. 

Door zacht, liefdevol en aandachtig te zingen bieden zij een moment van 

ontspanning en bezinning in de laatste levensface. Zittend rond het bed, 
creëren zij al zingend een sfeer waar de zieke kan ontspannen en genieten. 

Op woensdagmorgen 2 november zijn zij te gast in de Kaagse kerk. Daar 

verzorgen zij samen met pastor Jan Berkvens een speciale Breek in de Week-
Plus. Zowel de pastor als de zangers willen op deze manier aandacht vragen 

en in gesprek gaan over wat Bardo is en wat dit hospice te bieden heeft. 
Vanaf 10.00 uur is er koffie, 10.30 uur begint het programma 
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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 30 november 2022 

Corrie Hulsbos: corrie.hulsbos@quicknet.nl 
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