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Welkom  
 

U hebt de Gemeente- en Activiteitengids 2022-23 in handen. 

Opnieuw boordevol praktische informatie en activiteiten. Hoe 

belangrijk betrokken zijn op elkaar is, en hoe onmisbaar we 

ook als gemeenteleden voor elkaar zijn blijkt eens te meer in 

deze turbulente en onzekere tijd.  

 

Gemeente ben je nooit alleen en activiteiten doen we met 

elkaar. In wat we organiseren en doen. In hoe we leren van 

elkaar en aan elkaar. Ieders inbreng telt daarbij, niemand kan 

gemist worden!  

 

Wààr weet ik niks van?  

Wàt zou ik eigenlijk best leuk vinden om aan mee te doen, of 

alleen maar naar komen luisteren? 

Wààr zou ik best wel mijn “luie stoel” voor willen verlaten? 

Hóé zit onze gemeente in elkaar, wie zit er in welke 

Taakgroep, en wat doen ze daar eigenlijk? 

 

In deze Gemeente- en Activiteitengids vind je alle antwoorden.  

Dwaal door de gids, en doe gezellig méé met wat je aanstaat, of 

bij je past. Verrijk jezelf met nieuwe kennis, oefeningen, of 

leer mensen op een andere manier kennen! Misschien wel door 

je ergens bij aan te sluiten, en creatieve ideeën te opperen en/of 

uit te voeren. 

 

Ik wens je veel plezier bij het uitzoeken en meedoen, 

               Ingrid Schutte  preses Ontmoetingskerk Wilnis 
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Algemeen 

 
Scriba:  Annemiek Vis, Burg. van Trichtlaan 140 

email: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Geboorte, huwelijk, verhuizing of overlijden:    

graag doorgeven aan de scriba 

 

Het kerkelijk bureau: 
Het kerkelijk bureau is gevestigd in De Schakel,  

Dorpsstraat 20,  3648 AH  Wilnis 

 

Bankrekeningen: 

Kerk:   NL39RABO0369603982  

t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis 

Diaconie:  NL16RABO0369604008   

t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis, 

Zending:  NL30INGB0003959214   

t.n.v. Zendingscom. Gereformeerde Kerk Wilnis, 

 

Reserveren zalen of kerk 

Contact: Jeanette Kool    

verhuur@pknontmoetingskerkwilnis.nl  

 

Welkom 

Het welkom heten van nieuw ingekomen gemeenteleden.  

Contact: Roeline Elzes     

 

Preekvoorziening:  Ruud den Boer  

Organist:  Peter Kruiswijk 
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Kosters:   Atty Rijkmans  

Jan Bluemink 

Ron van Scherpenzeel 

 

Kerkenraad 

Moderamen   ds. Piet Ravensbergen 

  predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl  

Ingrid Schutte,  preses-ouderling 

preses@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Annemiek Vis,  scriba-ouderling 

scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Ruud den Boer, (College van Kerkrentmeesters) 

kerkrentmeester@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Erika de Bruine, (Diaconie) 

diaconie@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

 

Overige kerkenraadsleden 

Ouderlingen Femke Immerzeel, pastoraat 21-40 

  pastoraat21-40@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

  John Oostenbruggen, pastoraat 41-64 

  pastoraat41-64@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

  Rolf Verkaik, pastoraat 65+ 

  pastoraat65@pknontmoetingskerkwilnis.nl   

  Judith Kroon, taakgroep Eredienst 

  erediensten@pknontmoetingskerkwilnis.nl  

Diakenen Loes Corthals, voorzitter   

     

Eredienst  
iedere zondagmorgen  -      aanvang 10.00u 

   

crèche:    
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voor kinderen van 0 -4 jaar  

Elke zondagmorgen zijn ook de allerkleinsten hartelijk 

welkom. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen in De Schakel 

opgevangen worden door een vrijwilliger van de gemeente. U 

kunt uw kind(eren) brengen vanaf kwart voor tien. Vlak voor 

de zegen geeft de predikant u de gelegenheid om uw kind(eren) 

op te halen, zodat de kinderen ook de zegen mogen ontvangen. 

Als u de zaterdagavond voorafgaande aan de dienst waarin u 

uw kind(eren) naar de crèche wilt brengen vóór 19.00 uur een 

berichtje geeft aan de scriba, dan regelt deze dat er een 

vrijwilliger is. 

Contactpersoon:  Erika de Bruine   

 

kindernevendienst:    
voor kinderen op de basisschool 

Iedere zondagmorgen krijgen de kinderen van de basisschool 

de gelegenheid om de bijbelverhalen op hun eigen niveau te 

beleven, aan de hand van de verhalen van Kind op Zondag en 

de activiteiten daarbij.  Ze worden voor de preek uitgenodigd 

om naar hun eigen ruimte te gaan. Na de preek en het daarop 

gezongen antwoordlied komen ze terug in de kerkzaal. 

Contactpersoon:  Petra v.d. Eijk   

 

tienernevendienst:    iedere 3
e
 zondag van de maand 

Iedere derde zondag van de maand is er tienernevendienst voor 

jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. De bedoeling is om 

hen op een eigentijdse manier kennis te laten maken met het 

geloof; we praten met elkaar en denken na over het Woord van 

God en hoe dat Woord en hoe God een rol kunnen spelen in je 

eigen leven. We beginnen met de hele gemeente om 10.00 uur 

in de kerk en gaan voordat de preek begint naar een eigen 

ruimte, waar we met de tieners tot het eind van de dienst 
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blijven. Als er op dezelfde zondagochtend Heilig Avondmaal 

gevierd wordt, het een Christelijke feestdag is of er een andere 

bijzondere kerkdienst is, dan komen we met de tieners terug in 

de kerk om dit met elkaar te kunnen vieren of verplaatsen we 

de tienernevendienst in overleg met de tieners. 

De leiding is in handen van:  Heleen Oudijk en  Erika de 

Bruine   

 

Taakgroep Pastoraat 
Pastoraat, het willen omzien naar elkaar, vormt de kern van 

onze gemeente.   

Ont-moeten staat daarin centraal. Pastoraat zoekt naar vormen 

van contact waarin, in een open en goede sfeer en op basis van 

respect en vertrouwen, levenservaringen van vreugde en 

verdriet gedeeld kunnen worden. Samen met de predikant is de 

Taakgroep Pastoraat verantwoordelijk voor het pastorale werk 

in de gemeente.  

Het pastoraat krijgt vorm in: GemeenteGroeiGroepen, het 

Inloopuur en de leeftijdsgroepen. 

 

De gemeente is opgedeeld in 4 leeftijdsgroepen.  

Elke leeftijdsgroep heeft een ambtsdrager, bijgestaan door 

coördinatoren óf bezoekmedewerkers.   

De verbinding met de kerkenraad is daardoor gewaarborgd.  

Regelmatig gaan de bezoekmedewerkers op bezoek bij 

medegemeenteleden die dat op prijs stellen en zij bemiddelen 

bij vragen en/of wensen. De vorm van het huidige pastoraat is 

veranderd van aanbodpastoraat in vraagpastoraat. 

Gemeenteleden die (pastoraal)contact op prijs stellen kunnen 

dat aangeven aan de pastorale ouderling, de 

bezoekmedewerker, of aan de coördinator van hun wijk.  
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Door hen te informeren rond situaties van vreugde en verdriet 

helpt u mensen binnen het pastorale team in het uitvoeren van 

hun pastorale taak. 

Opbouw pastoraatgroepen naar leeftijd: 

 

Pastoraat 65 jaar en ouder 

Pastoraal-Ouderling:   Rolf Verkaik     

pastoraat65@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Bezoekmedewerkers:  

Ali Engel   Emmy Oudshoorn  

Janni van Ankeren  Joke Honig  

Marianne van Voorthuizen    Hetty van Voornveld 

Marrie den Braber  Mijnie Ende   

Richt Bouma   

 

Pastoraat 41-64 jaar 
Pastoraal-Ouderling:  John Oostenbruggen     

pastoraat41-64@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Bezoekmedewerkers 

Trudi de Vries:  

“oude dorp‟, Herenweg, Burg. Padmosweg,  Oudhuijzerweg, 

Margrietstraat, Beatrixstraat, Dorpsstraat, Raadhuisstraat, 

Stationsweg, Wilnisse Zuwe. 

Marrie den Braber:   

Veenzijde 1, Gagelweg, Bovendijk, Mijdr. Dwarsweg, 

Waterlelie en buitengebied.                

vacante wijk:  

Veenzijde 2 en 3, Poldermeester, Herbergier, Wagenmaker, 

Zeelt, Rietvoorn, Marickenland. 

Contacten met gemeenteleden in de buitengebieden worden in 

onderling overleg tussen ouderling en de bezoekmedewerkers 

onderhouden. 
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Pastoraat 21-40 jaar  

Pastoraal-Ouderling: Femke Immerzeel 

pastoraat21-40@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Indien u (pastoraal) contact op prijs stelt, kunt u dit aangeven 

bij de pastoraal-ouderling. 

 

Pastoraat 0-20 jaar   

Pastoraal Jeugd-Ouderling:  vacant  

Jeugddiaken:   vacant 

 

Gemeente Groei Groepen 

            ….. ze vormen een netwerk van kleine kringen in de 

gemeente, die als doel hebben: 

Groeien in Geloof : we gaan op ontdekkingsreis door de Bijbel 

en leren God beter kennen. 

Groeien in Gemeenschap : we delen ons leven en vormen een 

vriendenkring. 

Groeien in Getal : we nodigen anderen uit mee te doen aan 

deze gezamenlijke zoektocht. 

 

U bent van harte welkom op een groeigroep.  

Dagen en tijden van samenkomsten verschillen per groep. 

Als het even kan beginnen en sluiten we gezamenlijk. 

Contactpersoon: Jeanette Kool 

 

 

Inloopuur 

Elke donderdagmiddag is de predikant tussen 14.00 en 15.30 

uur aanwezig in zijn werkkamer in De Schakel. 

Daar kunt u zonder afspraak binnen lopen, voor een pastoraal 

gesprek of andere zaken waarover u met de predikant wilt 

spreken. 
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Ook de kerk is tijdens dit inloopuur geopend voor verstilling, 

ontspanning en ontmoeting.  

 

College van diakenen 
samenstelling: 

Loes Corthals    voorzitter-diaken 

Erika de Bruine   secretaris-diaken 

Ondersteuning diaconale activiteiten: 

Gert Nagtegaal 

 

Als diaken is het onze taak en ons doel om betrokken te zijn bij 

de noden in de wereld, ver weg en dichtbij. Daar waar mogelijk 

bieden we ondersteuning binnen de eigen kerkelijke gemeente 

en daarbuiten. We zijn verantwoordelijk voor het inzamelen 

van de collecten tijdens de erediensten en de organisatie van de 

vieringen van de Maaltijd van de Heer.  

Uit de door de gemeente bijeengebrachte collecten en giften 

worden, naast bijdragen aan acties voor slachtoffers van 

natuurrampen en de vaste afdracht van collecten voor bijv. het 

Binnenlands Diaconaat en Kinderen in de knel, met de grootste 

zorg verschillende doelen ondersteund in onze directe 

omgeving, zoals de Voedselbank, de huisvesting van 

vluchtelingen in onze regio, het Johannes Hospitium en 

Inloophuis ‘t Anker. Elke maand hebben wij een product van 

de maand, dat houdt in dat we het product verzamelen met uw 

hulp. De producten kunnen meegenomen worden naar de kerk 

als er een eredienst is, maar ook doordeweeks tijdens 

activiteiten in De Schakel. Elke maand wordt dit naar de 

Voedselbank gebracht. De diaconie participeert in het 

Diaconaal Platform De Ronde Venen.  
Dit Platform biedt voornamelijk hulp aan mensen die buiten de 

boot vallen bij de reguliere overheidsinstanties. Dit Platform 
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kan geen structurele financiële ondersteuning bieden, maar 

probeert tijdelijk mensen in acute nood te helpen; daarnaast 

worden hulp en begeleiding verleend bij het aankloppen bij 

overheidsinstanties. Het Platform werkt nauw samen met de 

Nederlandse Patiënten Vereniging, die een vrijwilligerspool 

heeft om immateriële hulp te bieden. Bij vragen kunt u contact 

opnemen met de bovengenoemde diakenen. 

De diaconie organiseert het komende winterseizoen enkele 

avonden met als thema “duurzaamheid”: 

 

God in de supermarkt.     

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je 

af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte 

of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of  

een sojaburger? Of toch vis?  

Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor 

het gezonde, plantaardige Alprotoetje, of toch een emmertje 

met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is?  

Wordt het de dure of de goedkope reep chocola?  

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt.  

Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen 

gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, 

milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent.  

Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor 

verwarring… 

De lezing ‘God in de supermarkt’ verkent de keuzes die we 

maken, helpt argumenten te  

begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. 

De lezing wordt gehouden door  

Alfred Slomp, schrijver van het boek SuperWaar. 

Waar: De Schakel 

Wanneer: donderdag 6 oktober 
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Tijd: 19:30 uur. 

U kunt u hiervoor opgeven tot 2 oktober via 

diaconie@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

of via tel. 0297-27 44 46 of bij één van de diakenen. 

 

Vervolgens willen we nadenken en discussiëren over 

duurzaamheid en ons koopgedrag naar  

aanleiding van de onderwerpen die Alfred Slomp ons heeft 

aangereikt.  

Waar: De Schakel 

Wanneer: woensdag 19 januari 2023 

Tijd: 19:30 uur 

Aanmelding voor deze avond op dezelfde wijze als voor de 

lezing, tot vijf dagen voor  

aanvang. 

 

Als afsluiting zijn we welkom op de biologische boerderij van 

Joost en Liesbeth Samsom. Zij  

zullen ons een rondleiding geven op hun bedrijf.  

Na afloop kan er waarschijnlijk (op eigen kosten) iets 

gedronken worden in Paviljoen Toren  

de Grote Sniep, Veenkade 1.  

Waar: Gagelweg 1 in Wilnis. 

Wanneer: zaterdag 11 maart 2023 

Tijd: 14:00 uur 

Aanmelding voor deze middag op dezelfde wijze als voor de 

lezing, tot vijf dagen voor aanvang. 
 

ZWO-commissie  
Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking. 
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Als ZWO willen wij werken aan vrede, gerechtigheid en 

heelheid van de schepping. 

 

Samenstelling:  

Marri Bluemink, Tineke Sytsema, Alie Vis, Ineke Vrielink en 

Marianne van Voorthuizen   

 

2 Particuliere projecten in Afrika steunen we financieel:   

KASFOOC,  het project van Jackson Boge Ominde in Kenia. 

Aidswezen worden opgevangen in pleeggezinnen en de 

kinderen en pleegouders leren voor eigen voedselvoorziening 

te zorgen door aanleg van moestuinen en visvijver.  

Stichting Welzijn Wajir, die hulp biedt aan de inwoners van 

Wajir en omgeving in de ruimste zin van het woord. 

 

Om deze projecten financieel te ondersteunen worden de 

volgende activiteiten georganiseerd:       

Oktober:       Werelddiaconaat zondag 

December:    Kerstworkshop 

Februari:      Werelddiaconaat zondag 

Maart:          40 dagentijd 

          paasgroetenactie 

Mei:           Plantjes markt. 

In het komende jaar geeft de ZWO commissie aandacht aan het 

project “Op zoek naar veiligheid”  van Kerk in Actie. 

 

College van Kerkrentmeesters   
Samenstelling College van Kerkrentmeesters: 

Ruud den Boer    voorzitter 

Rianne Angenent   penningmeester 

Annelies van Ankeren    secretaris 

Gijs Vis   technische zaken 
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Het College van Kerkrentmeesters  

heeft de volgende verantwoordelijkheden:  

Organisatie: o.a. ledenadministratie, archief, ontwikkelen 

beleid, communicatie, enz. 

Mensen: personeelsbeleid, Arbo en BHV 

Financiën: geldwerving, financiële administratie en 

verslaglegging  

Gebouwen: beheer en onderhoud 

 

Bij het uitoefenen van de werkzaamheden die verbonden zijn 

aan deze verantwoordelijkheden maakt het College van 

Kerkrentmeesters dankbaar gebruik van vele vrijwilligers. 

 

Kerkelijk bureau 

In het Kerkelijk Bureau wordt de agenda van activiteiten 

bijgehouden  en worden de financiële administratie en de 

ledenadministratie uitgevoerd. Ook de coördinatie van de 

kerktelefoon en de registratie van de verhuurcontracten van De 

Schakel en de Kerk vinden er plaats evenals de verkoop van 

collectebonnen.  

Het Kerkelijk Bureau bevindt zich in De Schakel.  

Contactpersoon: Marri Bluemink 

  

Kosters 

De koster is als het ware de gastheer van de kerk. Hij/zij opent 

op zon- en feestdagen gastvrij de deuren van de kerk. Hij/zij 

brengt de kerkruimte in orde, zorgt voor licht, zet de benodigde 

attributen klaar voor gebruik (doopvont, avondmaalstafel, 

microfoons, etc.). Hij/zij haalt de kinderen op uit de 

nevendienst. Kortom, de koster zorgt dat de dienst in goede 

orde kan verlopen. 
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Het orgel is een monument.  

Alle activiteiten nodig voor het onderhouden van het orgel 

vinden plaats vanuit het College van Kerkrentmeesters (CvK).  

De activiteiten worden zoveel mogelijk betaald uit de donaties 

in de orgelpijpjes die in de kerk hangen. De coördinator zorgt 

voor het rooster van organisten voor de kerkdiensten en het 

overleg met de organisten. De coördinatie van kosters en 

organisten vindt plaats binnen het College van 

Kerkrentmeesters. 

Contactpersoon:  Joost de Bruine    

 

Beheer van terrein en gebouwen 

Het College van Kerkrentmeesters beheert en draagt zorg voor 

de kerkelijke gebouwen, terreinen en goederen. (onderhoud en 

schoonmaak kerk en De Schakel, tuinonderhoud en periodiek 

renovatieprojecten). Voor kerkelijke activiteiten is het gebouw 

gratis beschikbaar en wordt er zo nodig voor koffie en thee 

gezorgd. Kerkzaal en De Schakel zijn ook te huur. Huurprijzen 

en voorwaarden zijn beschikbaar bij het Kerkelijk Bureau. Alle 

activiteiten kunnen alleen in overleg met het Kerkelijk Bureau 

afgesproken  worden.  

Contactpersoon voor terrein en gebouwen:  Gijs Vis 

     

Drukkerij 

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het 

onderhouden van de drukkerij. De drukkerij bevindt zich in De 

Schakel. Tegen betaling kan de drukkerij ook gebruikt worden 

voor niet kerkelijk activiteiten. Afspraken daartoe kunnen 

worden gemaakt via het Kerkelijk Bureau. 

Contactpersonen: Gerie Kroon, Petra Eindhoven 
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Archiefbeheer  

Sinds oktober 1992 wordt het materiaal betreffende de historie 

van onze kerk gestructureerd gearchiveerd. 

Dit is geen vrijblijvende zaak aangezien aan archivering 

bepaalde regels zijn verbonden. 

contactpersonen: Tineke Sytsema en Jan Bluemink 

 

Geldwervingsactiviteiten 

Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor 

geldwervingsacties. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn 

onder meer het organiseren van:  

 

Actie Kerkbalans,  

een toneelvoorstelling door de toneelcommissie,  

de Najaarsmarkt,  

 

Tuinonderhoud 
De tuinen rond kerk en pastorie worden onderhouden door 

gemeenteleden. 

Contactpersoon:  Gijs de Gooijer  

 

Schoonmaak 

De wekelijkse schoonmaak van zowel De Schakel als ook de 

kerkzaal is in handen van gemeenteleden. 

De wekelijkse schoonmaak van De Schakel wordt 

gecoördineerd door:  Aartje Verkaik 

 

Taakgroep Eredienst 
samenstelling: 

Roeline Elzes                                    

Judith Kroon                           

ds. Piet Ravensbergen 
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De Taakgroep Eredienst is mede verantwoordelijk voor 

bijzondere vieringen: Dankdag voor gewas en arbeid, 

oogstdienst, Laatste Zondag van het kerkelijk jaar, 

Kerstnachtdienst, Biddag voor gewas en arbeid, Aswoensdag, 

de Stille Week voorafgaand aan Pasen, Eerste Paasdag en evt. 

andere bijzondere zondagen. 

Regelmatig heeft een eredienst een speciaal karakter: o.a. 

scholenzondag, Werelddiakonaat en evt. jongerenviering(en)   

Voor alle bijzonderheden betreffende de erediensten geldt: zie 

het kerkblad KerkVandaag en onze website: 

https://www.pknontmoetingskerkwilnis.nl/ 

 

Daarnaast kan  de Taakgroep contact leggen met groepen 

indien zij dit wenst en hen vragen een rol te willen spelen in 

vieringen/erediensten. 

Andere Taakgroepen kunnen een beroep doen op de expertise 

van de Taakgroep Eredienst. 

 

Taakgroep Publiciteit 
Contactpersoon: vacant  

(informatie: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl) 

Gemeentebrief: redactie moderamen 

Gemeente- en activiteitengids: vacant 

Website: Wim Verloop, Wouter Immerzeel, Ingrid Schutte 

Redactie kerkblad:  

Petra van der Eijk, Anne Marie Nagtegaal,  Ada Vis 

kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Contactpersoon pers: : Eva Duijnmaijer 

Publiciteitskast: Suze de Haan en Elly Veldhuijzen                                        
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Social media-kanaal voor de PKN Ontmoetingskerk 

Sinds oktober 2019 heeft de Ontmoetingskerk in Wilnis een 

Instagram account.  

Wat is Instagram? 

Instagram is onderdeel van Facebook en is een website of 

gratis mobiele app om digitale foto’s en video’s met een 

speelduur tot 60 seconden uit te wisselen. De foto’s en video’s 

kunnen digitaal gefilterd worden en uitgewisseld worden op 

sociaalnetwerksites, zoals Instagram of Facebook. Verder 

beschikt Instagram over de mogelijkheid om foto’s en video’s 

te plaatsen op het Instagramaccount die één dag te zien zijn.  

Waarom maakt de Ontmoetingskerk gebruik van Instagram? 

De jeugd van tegenwoordig is aanwezig op Instagram 

Gemakkelijk een grote doelgroep bereiken  

Visueel content (beeld) wordt sneller verwerkt dan tekst 

Wat is het doel van het social media-kanaal Instagram? 

Doel van het account is om op een eenvoudige manier de 

(jongeren) doelgroep te bereiken. Verder is het een privé 

account waarbij volgers eerst geaccepteerd moeten worden om 

digitale foto’s en video’s van de Ontmoetingskerk te zien.  

Wat voor content kunt u verwachten op het Instagramaccount? 

Uitnodigingen voor de kliederkerk, kookeiland, 

ouderenmiddagen, toneelgroep, volkskerstzang, et cetera. 

Foto’s en video’s over activiteiten in de Ontmoetingskerk en 

workshops. 

Nieuws wat eventueel gedeeld kan worden via het 

Instagramaccount. 

Beheer Instagramaccount: Freek van Leeuwen en Jo-Lin 

Polhuijs 
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Taakgroep Vorming en Toerusting en 

InterKerkelijk Overleg 
Marianne van Voorthuizen,     

ds. Piet Ravensbergen    

 

Vieren, dienen en leren zijn de drie pijlers van een protestantse 

gemeente. De Taakgroep Vorming en Toerusting (VOTO) 

organiseert en faciliteert ontmoetingen en activiteiten die 

bijdragen aan de persoonlijke vorming, of verbreding van de 

individuele kennis en verdieping van het eigen (christelijke) 

geloof. Gemeenteleden, belangstellenden uit anderen 

gemeenten en parochies (in De Ronde Venen) en alle mensen 

die zich niet (meer) tot een bepaalde geloofsgemeenschap 

rekenen zijn meer dan welkom. Ook dit jaar zijn er diverse 

activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Of dat nu een 

gespreksgroep is, samen een film bekijken op deelnemen aan 

een kloosterweekend, het kan allemaal. De taakgroep Vorming 

en Toerusting heet u van harte welkom.  

 

Het InterKerkelijk Overleg (IKO) binnen de burgerlijke 

gemeente De Ronde Venen is een verlengstuk van de 

taakgroep Vorming en Toerusting. Er worden contacten 

onderhouden met de Rooms-Katholieke parochie van De 

Hoef, Mijdrecht/Wilnis en  Vinkeveen, met de PKN gemeenten 

in Mijdrecht, Vinkeveen Wilnis en Abcoude en met de Oud 

Katholieke Statie uit Mijdrecht 

Dit InterKerkelijk Overleg heeft tot doel de onderlinge 

betrekkingen tussen de kerken te versterken en zo van 

betekenis te zijn voor alle lagen in de samenleving. 

Het IKO organiseert activiteiten op het gebied van geloof en 

maatschappij: gespreksgroepen, theatervoorstellingen, 

leesgroepen, wandelingen, lezingen, etc., etc.. 



19 

 

Hieronder vindt u het aanbod zoals dat in en vanuit de 

Ontmoetingskerk door het VOTO wordt aangeboden voor de 

periode 2022-2023. Voor alle interkerkelijke activiteiten zie de 

I.K.O. –folder ‘Geloven in ontmoeting, 2022/23’. 

 

De pastorale brieven: 1 en 2 Timoteüs en Titus 

 

Bijbelleesavonden 

Nadat we vier jaar op rij één van de vier evangeliën van het 

Nieuw Testament gelezen hebben richten we ons dit jaar 

2022/23 op twee personen die wat minder bekend zijn bij 

bijbellezers: Timoteüs en Titus. Uit de correspondentie van de 

apostel Paulus bekend als zijn medewerkers.  

De brieven die de apostel aan hen schrijft worden wel de 

‘pastorale brieven’ genoemd.  Paulus voorziet in deze drie 

geschriften de jonge gemeente én haar leiders van 

aanwijzingen voor de herderlijke zorg binnen de gemeente.  

 

1 en 2 Timoteüs en Titus behoren tot de jongere Bijbelboeken 

van het Nieuwe Testament. Mogelijk geschreven aan het einde 

van de eerste eeuw. Het is echter twijfelachtig of de brieven 

wel van Paulus’ eigen hand zijn? Zijn deze brieven mogelijk in 

‘zijn naam’ geschreven, dus pseudo paulinisch? En als dat zo 

is, wat kan daar dan de reden van zijn?  

We betreden opnieuw het leespad om te ontdekken of we 

antwoorden kunnen formuleren op deze vragen, maar ook om 

te delen hoe ze tot ons kunnen ‘spreken’ in onze huidige tijd en 

in ons eigen leven.  

 

Vanaf oktober t/m februari komen we maandelijks op een 

dinsdagavond bij elkaar om een gedeelte te lezen. De avonden 
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kunnen onafhankelijk van elkaar bezocht worden. Opgeven is 

niet noodzakelijk, maar mag wel natuurlijk. Toegang gratis! 

 

Waar?  De Schakel, Dorpstraat 20. Wilnis. 

Dinsdagavond 19.30 tot 21.00 uur: 

Wanneer? 4 okt., 8 nov., 13 dec., 10 jan. en 7 febr..  

 

Informatie (en event. aanmelding):  

ds. Piet Ravensbergen. 06-51112285 

predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

 

Films die er toe doen! 

 

I’ll push you  

Justin en Patrick groeien samen op in Idaho, Amerika. 

Al vanaf hun vroegste jeugd zijn ze bevriend en zoeken vaak 

het avontuur op. 

Justin krijgt een progressieve spierziekte, die maakt dat hij aan 

zijn rolstoel gebonden is. 

Hij vat het plan op om de Camino de Santiago, een 750 km 

lange pelgrimsroute af te leggen. 

Patrick reageert met: Dan duw ik je! 

Een verhaal vol vriendschap, geloof en vertrouwen en liefde. 

 

The Trial 

De gepensioneerde advocaat Mac Modine heeft 9 jaar geleden 

zijn vrouw en zijn twee kinderen ten gevolge van een 

afschuwelijk ongeluk verloren. 

Hij is er psychisch zo aan toe dat hij overweegt om zelfmoord 

te plegen. 
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Dan ontvangt hij een telefoontje van de stadsrechter om een 

ingewikkelde moordzaak op zich te nemen en dit verandert zijn 

leven compleet. 

Een rechtbankdrama waarin ook zaken naar voren komen als 

trouw en integriteit. 

 

Waar?  De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis  

  Zaal open: 19.45 uur, koffie en thee 

Wanneer? I’ll push you donderdag 26 januari 2023,  

20.00 uur 

The Trial  donderdag 23 februari 2023, 

20.00 uur 

 

Informatie:  

ds. Piet Ravensbergen. 06-51112285 

predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Marianne van Voorthuizen 0297-286798 

mariannevanvoorthuizen@hotmail.com      

 

In gesprek met Kierkegaard over: angst en geloof 

 

Wat drijft je, wat beweegt je, bij wat je doet, bij de manier 

waarop je leeft? Zulke vragen zijn niet eenvoudig te 

beantwoorden, maar ze raken wel de kern van ons leven. 

Andries Visser is sinds vele jaren een bekend Kierkegaard-

vertolker. In zijn boek Drijfveren geeft hij uitleg en toelichting 

bij  de begrippen angst, liefde, vertwijfeling en geloof.  

Kierkegaard heeft, als een van de eersten, daarover uitgebreid 

gedacht en geschreven.  

 

Over angst en geloof willen we gedurende twee avonden met 

elkaar in gesprek. We hopen te ontdekken hoe deze existentiële 
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begrippen, als achterliggende emoties, vaak genoeg met onze 

diepste drijfveren te maken hebben.   

 

Waar?  De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis    

Wanneer? Donderdag 20 oktober 2022 en 12 januari 2023 

  19.30 - 21.00 uur  

Toegang Gratis. Koffie en thee.  

 

Informatie (en event. aanmelding):  

ds. Piet Ravensbergen. 06-51112285 

predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Marianne van Voorthuizen 0297-286798 

mariannevanvoorthuizen@hotmail.com                                        

 

WVTTK: Wat Verder Ter Tafel Komt  

 

U kent ongetwijfeld de afkorting WVTTK aan het einde van 

een vergadering. Zijn er nog zaken die niet op de agenda 

stonden, maar die wel ter tafel moeten komen, is de vraag die 

dan gesteld wordt. Vanuit die gedachte zijn er drie WVTTK-

avonden gepland: waar zullen we het met elkaar nu eens over 

hebben? Wat moet er nog ter tafel komen?  

 

Een nieuw initiatief. Open avonden waarin we als deelnemers 

zelf inbrengen wat we met elkaar willen bespreken op het 

gebied van betekenisgeving, maatschappij en spiritualiteit. Dat 

kan een artikel uit de krant zijn, waar je wel eens over door zou 

willen praten. Een boek dat je raakte, muziek die je diep 

ontroerde en waar je graag iets over verteld. Een 

maatschappelijke actuele kwestie en de vragen die dat oproept, 

enz. enz.  
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Doel van avonden is te leren van elkaar en de eigen geest te 

scherpen aan de inbreng van de ander. WVTTK-avonden, een 

initiatief ook  met een open einde. We gaan ontdekken wat het 

ons brengt. Van harte welkom.   

 

Waar?  De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis  

Wanneer? Maandag 14 november, 12 december 2022 en  

9 januari 2023 

  19.30 - 21.00 uur  

Toegang Gratis. Koffie en thee.  

 

Informatie (en event. aanmelding):  

ds. Piet Ravensbergen. 06-51112285 

predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Marianne van Voorthuizen 0297-286798 

mariannevanvoorthuizen@hotmail.com                                        

 

Bidden in de nacht: Voor wie werken, waken en wenen 

Hoe kunnen we God vertrouwen als alles om ons heen donker 

is? Waar vinden we troost als we ’s nachts piekerend wakker 

liggen?  

Tish Warren behandelt in dit boek thema’s als menselijke 

kwetsbaarheid, lijden en Gods schijnbare afwezigheid. Dat 

doet ze aan de hand van de nachtelijke liturgische gebeden van 

de kerk, de completen. In een tijd waarin ze zelf met twijfel en 

verlies geconfronteerd werd gaven de gebeden van de kerk 

haar grond onder de voeten.  

 

Tish Harrison Warren is priester in de Anglicaanse kerk in 

Noord-Amerika. Ze is verbonden aan de Church of the 

Ascension in Pittsburgh, Pennsylvania. Ze schreef eerder 

Liturgie van het alledaagse (3e druk). 
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Aan de hand van dit boek, de gebedservaring van Warren en 

onze eigen gebedspraktijk gaan we met elkaar in gesprek over 

bidden. Wat is bidden eigenlijk? Lukt het jou nog om te 

bidden, of juist niet? Wat kan helpen om te blijven bidden?  

Van harte uitgenodigd en welkom! 

 

Waar?  De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis    

Wanneer? Dinsdag 31 januari 2023 

  19.30 - 21.00 uur  

Toegang Gratis. Koffie en thee.  

 

Informatie (en event. aanmelding):  

ds. Piet Ravensbergen. 06-51112285 

predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

Marianne van Voorthuizen 0297-286798 

mariannevanvoorthuizen@hotmail.com                                        

 

*Verder kan de taakgroep Vorming en Toerusting desgevraagd 

ondersteuning bieden aan andere taakgroepen, voor zover ze op 

het terrein van Vorming en Toerusting liggen. 

* Wilt u als gemeentelid zelf een idee aandragen, schroom dan 

niet één van de commissieleden in te schakelen. 

Via het kerkblad en de website 

www.pknontmoetingskerkwilnis.nl houden wij u op de hoogte 

van de realisatie van onze plannen. 

 

Jeugdwerk     
Activiteiten voor jongeren:  

 

Kliederkerk:  

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud 

samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen 
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ontdekken. Eén zondag in de maand organiseren we een 

gezellig uurtje (vanaf 15.00 tot ongeveer 16.30 uur) vol 

knutselen, spelletjes doen, koken en vooral lekker kliederen 

rondom een Bijbels verhaal. En wat is er nu leuker om dit met 

het hele gezin te doen?! Gezinnen met kinderen (ongeveer van 

de basisschoolleeftijd), opa’s, oma’s of andere begeleiders zijn 

weer van harte welkom om er samen een gezellig uurtje van te 

maken.  

Benieuwd wat we zoal doen tijdens de Kliederkerk? Bekijk dan 

de website voor verslagen en foto’s, of kom een keertje 

meedoen in De Schakel. 

Wanneer: 6 november, 18 december, 5 februari, 26 maart en  

7 mei.  

De leiding is in handen van: Eva Duijnmaijer en Femke 

Immerzeel 

 

Kamp Woudenberg: In de laatste week van de zomervakantie 

is het weer zover: van 12 t/m 16 augustus beleven wij met 

ongeveer 60 kinderen en 20 begeleiders een fantastisch kamp 

op kampeerboerderij "Het Boerenerf" in Woudenberg. Tijdens 

het kamp doen we bosspellen, zwemmen we in het 

Henschotermeer, gaan we op speurtocht, maken we een 

kampvuur en doen we nog véél meer leuke dingen rondom een 

thema (zoals voorbeelden van de afgelopen jaren:  Ridders & 

Jonkvrouwen, Piraten, Striphelden, Spionnen, Wie is de Mol of 

Tijdreizen). Inschrijven voor het kamp is mogelijk als je 

momenteel in groep 3 t/m 8 van de Basisschool zit. Inschrijven 

kan alleen als je het hele kamp aanwezig kunt zijn. De online 

voorinschrijving voor het kamp opent in mei 2022.  

Houd de website van de kerk en onze besloten Facebook 

pagina in de gaten voor meer informatie!  

Vragen? Stuur een mail naar: kampwoudenberg@gmail.com  
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Youth Alpha  
 

Zit jij momenteel in de 3e, 4e of 5e klas van de middelbare 

school? Dan is Youth Alpha iets voor jou!  

Tijdens 10 avonden wordt bij Youth Alpha gesproken over het 

christelijk geloof met op iedere avond een ander thema. Een 

Youth Alpha avond begint met een gezamenlijke maaltijd 

(vanaf 18:00), wordt vervolgd met een gesprek over geloof en 

sluit af met een gezellige CCC: chips, cola en chillsessie!  

Houd de website van de Hervormde PKN gemeente Wilnis in 

de gaten voor meer informatie over de tijd, plaats en startdatum 

van de Youth Alpha cursus. 

  

School en Kerk 
In samenwerking met de Julianaschool en de andere PKN 

gemeente in Wilnis (Hervormde gemeente) worden jaarlijks 2 

scholendiensten georganiseerd. Doorgaans de laatste zondag in 

september en de laatste zondag in januari. Deze diensten 

vormen de afsluiting van een projectweek op de school. 

Predikanten zijn in die week van harte welkom op school. 

Het thema wordt door de school gekozen, evenals de 

bestemming van de te houden collecte. 

Contactpersoon: ds. Piet Ravensbergen   

  

Verjaardagsfonds 
Een groep dames bezoekt de gemeenteleden op hun verjaardag, 

geeft een kaart en vraagt een geldelijke bijdrage voor de kerk. 

Dit geld wordt besteed aan bijzondere uitgaven in onze eigen 

gemeenschap.  
We zijn nu aan het sparen voor een AED apparaat. Dit is een 

apparaat dat mensen kan helpen na een hartinfarct of een 

hartstilstand. Wat moeten we daar nu mee hoor ik u denken 
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maar omdat er toch veel ouderen zijn leek het ons een goed 

idee om er één te kopen. We zijn nog in overleg om hem aan 

de kerkmuur te hangen in een speciale kluis welke alleen 

geopend kan worden door de daartoe bevoegde mensen. 

Hierover later meer. 

 Namens alle dames vriendelijk dank voor uw bijdrage. 

Contactpersoon: Alida Vis  

 

Toneelgroep 
Jaarlijks voert een groep gemeenteleden met groot 

enthousiasme een toneelstuk op. De netto-opbrengst van de 

twee voorstellingen komt ten goede aan de kerk. 

Contactpersoon: Gert Brouwer  

 

I.K.O. 
In het kader van het InterKerkelijk Overleg worden binnen 

de gemeente De Ronde Venen contacten onderhouden met de 

Rooms-Katholieke parochie van De Hoef, Mijdrecht/Wilnis en  

Vinkeveen en met de PKN gemeenten in Mijdrecht, Vinkeveen 

Wilnis en Abcoude. 

Mogelijk gaan in de toekomst de geloofsgemeenschappen van 

de  Veenhartkerk, de Chr. Geref. Kerk, ‘Leef’ en ‘De Weg’ 

mee participeren in het overleg. 

   

Dit interkerkelijk overleg heeft tot doel de onderlinge 

betrekkingen tussen de kerken te versterken en zo mogelijk van 

betekenis te zijn voor mensen in de samenleving. 

We verwijzen u graag naar het boekje: ‘Geloven in 

ontmoeting’ van de aangesloten kerken bij het IKO.  

Zie ook de diverse websites. 
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Het Overleg organiseert o.a.: 

* Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten door de 

rooms-katholieke parochie en protestantse gemeenten in De 

Ronde Venen weergegeven in het boekje “Geloven in 

Ontmoeting”  

* Gespreksgroep  “Omgaan met rouw in een lotgenoten 

groep” op de leesplank in de Schakel ligt een flyer met 

informatie. 

* De Kerstgroet voor alle inwoners van DRV. Andere, niet bij  

het IKO aangesloten geloofsgemeenschappen in De 

RondeVenen doen hieraan mee. 

*De Volkskerstzangdienst 

*Het organiseren van een IKO-fietstocht op Tweede 

Pinksterdag. 

*Het ontwikkelen van een IKO website die u vindt op 

http://www.ikoderondevenen.nl/  

 

Contactpersoon:  Roeline Elzes   

 

Verspreiden tijdschrift Elisabeth 
contactpersoon: Trix Verloop   

 

Immanuël 

 
Christelijk mannenkoor Immanuël repeteert iedere 

dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw bij De 

Rank in Mijdrecht. 

voorzitter: Willem Engel  

 

Ouderenmiddagen 
Bent u ouder dan 65 jaar en hebt u zin in een gezellige middag, 

kom dan naar de ouderenmiddagen in “De Roeping”. 



29 

 

Twee keer per maand van september t/m mei wordt door het 

ouderencomité een gezellige of leerzame middag 

georganiseerd. Het programma voor dit seizoen vindt u 

hieronder. 

Aan deelname van deze middagen zijn geen kosten verbonden; 

wel gaat er een koffiebusje rond voor een vrijwillige bijdrage. 

Graag tot ziens in De Roeping, het verenigingsgebouw bij de 

NH Kerk, Kerkstraat 12 te Wilnis. 

De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur. 

 

8 sept.  Spelmiddag. 

22 sept. Wij brengen een bezoek aan “Rozen en 

Radijs”.Traditiegetrouw gaan we pannenkoeken 

eten bij “De Strooppot” 

 6 okt. Spelmiddag. 

20 okt. Joke toont ons de foto’s van het seizoen 

2021/2022 en wij gaan onze kennis testen.  

 3 nov.  Spelmiddag. 

17 nov. Jan Bluemink laat weer een paar mooie films 

zien van Wilnis uit het verleden. Wie en wat 

herinnert U zich nog? 

  1 dec.  Spelmiddag met “Sinterklaas” Bingo 

15 dec.  Kerstmiddag verzorgd door het comité.  

  Ter afsluiting is er een broodmaaltijd.  

  5 jan.  Spelmiddag. 

19 jan. De heer H. Butink neemt ons mee op een 

“Rondje door de Venen” 

 2 febr.  Spelmiddag. 

16 febr. Met Ds. Piet Ravensbergen gaan wij naar het 

eiland Patmos, waar Johannes het boek 

Openbaring geschreven heeft. 
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2 maart Spelmiddag. 

16 maart Eigen invulling. Wie doet wat!? 

 6 april  Spelmiddag 

20 april Jos Kooijman vertelt ons waar wij op onze 

leeftijd aan moeten denken in onze bewegingen.   

4 mei  Spelmiddag 

25 mei             Met Joke van Diemen gaan wij gezellig  

aan de zwier. Na afloop kunnen we onze energie 

aanvullen met een heerlijk buffet. 

 

Contactpersoon: Nel van  Oudenallen  
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Lijst met telefoonnummers 

 
Rianne Angenent  06 12187264 

Annelies van Ankeren 289054 

Janni van Ankeren  285590 

Jan Bluemink   255777 

Marri Bluemink   255777 

Ruud den Boer   214065            

Richt Bouma    281440  

Marrie den Braber   281304 / 06 30003665  

Gert Brouwer   261891 

Joost de Bruine     274446 

Erika de Bruine  274446   

Loes Corthals   282744  

Eva Duijnmaijer  06 20720442         

Mijnie Ende   262720 

Roeline Elzes      287063  

Petra van der Eijk        284017     

Ali Engel   282009 

Willem Engel    282009  

Gijs de Gooijer  285102 

Suze de Haan    285020 

Joke Honig   286745 

Femke Immerzeel  272034        

Wouter Immerzeel    272034 

Jeanette Kool   06 50511292  

Judith Kroon        288652         

Peter Kruiswijk   287655 

Freek van Leeuwen  288224  

Anne Marie Nagtegaal   775279 

Gert Nagtegaal  286991 

John Oostenbruggen  286745 
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Heleen Oudijk   289158   

Nel van Oudenallen  273114  

Emmy Oudshoorn  281150 

Jo-Lin Polhuijs  268737 

ds.Piet Ravensbergen      06 51112285  

Atty Rijkmans   289174 

Ron van Scherpenzeel 06 51540602 

Ingrid Schutte    272037   

Tineke Sytsema  286958 / 06 52135945  

Elly Veldhuijzen  285317   

Aartje Verkaik  285980 

Rolf Verkaik   285980 

Trix Verloop    264144 

Wim Verloop       264144 

Annemiek Vis   282603  

Gijs Vis    282603 

Ada Vis   284828 

Alida Vis   286453 

Alie Vis   274052 

Hetty van Voornveld  241327  

Marianne van Voorthuizen     286798        

Ineke Vrielink   285291 / 06 14250895 

Trudi de Vries         283609 / 06 12695472 
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