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OP DE OUDE WATERINGHE

Kerkblad voor de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering
Jaargang 58, nummer 2 maart | mei 2021



Kerkenraad
Voorzitter         Dhr. Bram van der Voet    071 3312989
               Goudknop 32, 2371 HG Roelofarendsveen                       bvdvoet@outlook.com
Secretaris  Dhr. Hans de Vries, waarnemend
Penningmeester Dhr. Hans de Vries                                                                        0252 412477
               H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse                       hanswdevries15@hetnet.nl         
Leden   Mw. Marjan Kersten-Lindeman   0651522509                                          
               Torricellistraat 15, 1171 CB Badhoevedorp                        mkersten@kpnmail.nl             
                          Dhr. Martijn Vis                                                                                 0172 500842
                          Aalsmeerderweg 936 2154 ME Burgerveen vismartijn@hotmail.com
                          Dhr. Hein Wesselius                                                    071 3314831
                          Schoener 8 2377 DE Oude Wetering                 heinwesselius@gmail.com

Kerkgebouw  Remonstrantse Kerk | Kerkstraat 41 Oude Wetering
Koster   Dhr. Ed  van Pelt                           071 3315920
               Kerkstraat 40, 2377 AT Oude Wetering              plonie.ed@gmail.com
Organisten  Dhr. Hans Lippens                                    071 3315851
   Leidseweg 3, 2374 AN Oud Ade
   Dhr. Gert Stad                                      0252 416220
   Dhr. Gerard Bus
                          Aak 35, 2377 CM Oude Wetering                       071 3315014

Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783 beide t.n.v. Remonstrantse 
Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Kerkdiensten
Indien dat in verband met de coronacrisis mogelijk is.
14 maart - 10 uur  ds. Jan Berkvens  Amsterdam
28 maart -  10 uur  A.A. Meiresonne                             
2 april -  19 uur     ds. J. De Valk   Amsterdam     Goede Vrijdag
4 april -  10 uur      ds. Jan Berkvens                                           Pasen      
11 april -  10 uur  ds. Jan Berkvens
25 april -  10 uur      mw.  ds. A.Hoekstra      Amsterdam     
23 mei -  10 uur  ds.J. Magliano -Tromp Den Haag
    
Adres predikant
De heer ds. J. Berkvens, Tuinstraat 25C, 1015 NX Amsterdam 
Telefoon 06 83044374 | e-mail jan@domineeberkvens.nl

Mededelingen
Zij die wel graag naar een kerdienst willen komen,  maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de 
gelegenheid zijn om te komen, kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij 
zorgen ervoor dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het 
vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende 
gevallen te informeren. 
Zou u graag de predikant op bezoek willen hebben?  Neem  hierover contact op met een van de leden 
van de kerkenraad.
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Van de kerkenraad

Door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis zijn er,  afgezien nog van de vervallen kerkdiensten 
gedurende de afgelopen maanden, nogal wat activiteiten die niet door konden gaan. En voor dit jaar 
hebben we nog geen Programma kunnen opstellen.  
Zoals iedereen hopen we natuurlijk dat we binnen afzienbare tijd de draad kunnen oppakken die we in 
december moesten loslaten. Al kunnen we binnenkort maar vast voor een deel weer van start!  En dat we 
elkaar dan weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten. Dat missen we misschien nog wel het meest. 

Heuglijk nieuws
Om te beginnen heuglijk nieuws ! Onze predikant ds. Jan Berkvens is met ingang 1 januari jl. een 
overeenkomst met de Broederschap én met ons aangegaan voor zijn werk in Oude Wetering. Een 
Overeenkomst van Opdracht heet zoiets. Die komt in de plaats van de overeenkomst die we met hem 
als ZZP’er hadden . We zijn er verheugd over dat deze stap nu gezet is, waarbij de tijd die hij voor ons 
beschikbaar heeft iets uitgebreid kon worden. Wij hopen op een langdurige samenwerking. 

Onderhoud kerkje redelijk tot goed
We zijn vanzelfsprekend bij de “Monumentenwacht” aangesloten en die heeft op ons verzoek de 
onderhoudstoestand van onder meer ons monumentale kerkje weer eens onder de loep genomen én 
daarover een mooi rapport opgesteld. De conclusie is dat we er - niet verrassend -  redelijk tot goed 
voorstaan! Dat neemt niet weg dat er in de komende jaren wél het een ander moet gebeuren om dat 
zo te houden. We moeten ons als kerkenraad nog over het rapport buigen en nagaan hoe we met de 
aanbevelingen in het rapport aan de slag willen gaan en wat dat door de jaren heen gaat kosten. Onze 
Beheercommissie adviseert hierin. 

We hebben ons kerkje en de woonhuizen Kerkstraat 40 en 42 uiteraard verzekerd tegen brandschade 
enzovoort. Je zou er niet aan moeten denken dat er bijvoorbeeld als gevolg van kortsluiting ergens 
brand ontstaat, met fatale gevolgen. We hebben daarom, ook op advies van onze verzekeraar, een 
gespecialiseerd bureau laten onderzoeken hoe het gesteld is met de electrische installaties. Daaruit 
blijkt onder meer dat degroepenkast in de kerk aan vervanging toe is.

Nog iets met betrekking tot ons kerkje. Vorig jaar is met gemeentelijke subsidie onderzocht hoe ook 
wij duurzamer kunnen worden. U kunt hierbij denken aan energiebesparende maatregelen. Een aantal 
relatief eenvoudige maar nuttige maatregelen is inmiddels al getroffen. Nu gaan we nog na of het 
haalbaar is om  zonnepanelen aan te brengen. Hiermee  is een behoorlijke investering gemoeid, die 
overigens wel in betrekkelijk weinig jaren terugverdiend kan worden door een lagere energierekening. 
Wij houden u op de hoogte!

Jaarvergadering
Wanneer is de jaarvergadering vraagt u zich misschien af? Normaal gesproken wordt die in maart 
gehouden en treft u een agenda aan in dit nummer van “Op de Oude Wateringhe”. Nu weten we nog 
niet wanneer de vergadering gehouden kan worden. Vorig jaar werd het door de coronacrisis uiteindelijk 
september!  Zodra dit mogelijk is zullen wij u apart een agenda met vergaderdatum toesturen. 

 Toekomstvisie
In het decembernummer van dit blad schonken wij aandacht aan de Algemene Vergadering van Bestuur 
van de Broederschap van 28 november jongstleden. Toen werd de toekomstvisie “Remonstranten, 
een bezield verband” vastgesteld. Die geldt voor 10 jaar. Het plan was om de visie op 17 januari jl. met 
zoveel mogelijk leden, vrienden en belangstellenden te bespreken. Het is bekend dat die bijeenkomst 
ook al niet door kon gaan. Dat zal nu later dit jaar worden, hopelijk vóór de zomervakantie.
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Uit de gemeente

Wij berichtten u begin februari, dat op 31 januari jl. één van onze Vrienden, Jan-Albert Dop is overleden. 
Hij werd 75 jaar. Jan-Albert was al heel lang Lid en daarna Vriend van onze gemeente. Een regelmatige 
bezoeker van de kerkdiensten en van andere activiteiten was hij niet meer, maar dat wil zeker niet 
zeggen dat hij niet betrokken was. Langer geleden, in de jaren ‘70 heeft hij zich met vele anderen 
ingezet voor de grootscheepse restauratie van ons kerkgebouw, toen en nu nog een rijksmonument. 
Van die restauratie plukken wij nog de vruchten. Jan-Albert stak af en toe nog de helpende hand toe op 
onze jaarlijkse Arminiaanse Markt. Hij was ook bereid om te helpen bij het op orde brengen van het oud 
archief, maar daarvan is het niet meer gekomen. We wensen zijn vrouw Myrna, de kinderen en overige 
familie veel sterkte toe. 

Per 1 januari jl. heeft onze voorganger ds. Jan Berkvens zich als Lid van onze gemeente aangemeld. Een 
hartelijk welkom aan hem, nu dus als gemeentelid.  Een extra signaal dat hij zich bij ons thuisvoelt!

Gedicht | De boom

Moederziel alleen stond hij deze kerst in de kerk,
ook kerstbomen kunnen praten, goed dat ik dat merk.
Toen ik binnen kwam en zei dat door corona alles was afgelast,
keek hij me heel verbaasd aan, ja hij was erg verrast.
Mag ik je stiekem eens wat vragen Ed,
als er toch niets doorgaat ,waarom heb je mij dan neergezet.
Ja daar moest ik toch ook even van slikken,
want daar sta je dan tegen een pratende boom aan te hikken.

Maar later kwam het bericht dat een pop-up koor liedjes kwam instuderen, 
de kerstboom blij want hij mocht als achtergrond fungeren.
Zachtjes zei hij tegen mij. heb je me toch niet voor niets neergezet,
en kom ik ook nog op de televisie dolle pret.
Maar daarna stond je ruim een week weer moederziel alleen,
ik moet hem snel iets leuks vertellen dacht ik toen meteen.
Want laat ik nou niet z’n hele kerst vergallen,
mogelijk laat ie van ellende te vroeg z’n naalden vallen

Dus fluisterde ik heel subtiel tussen zijn takken ,
dat er nog wat leuks kwam en hij de moed niet moest laten zakken.
Want op kerstavond komen twee dominees en acht kinderen bij jou onder de boom,
ze gaan dan een modern kerstverhaal vertellen,ja dat doen ze gewoon.
Zo sta je toch weer in de belangstelling, ouwe jongen,
dus haal maar eens diep adem met je dennentak longen.
De avond verliep wat rommelig, maar jij bleef fier over end, 
als een echte kerstboom, ja als een echte vent.

En weer stond je daar in je hoek dagen heel alleen,
toen kwam ik in de kerk en vertelde je het slechte nieuws meteen.
De laatste klap zei ik heel zachtjes in zijn dennenoor.
helaas de oudejaarsdienst, is heel speciaal maar gaat ook niet door.
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Een dienst met zangeressen, kaarsen en verdrietige mensen,
hier kon je nog een keer schitteren dat waren je laatste wensen.
En toen kwam helaas het moment dat ik je van je versierselen moest ontdoen, 
fier overeind, nee niet kaal je was nog prachtig groen.

Het moment kwam dat ik je liet dalen naar de bodem ven de kerk,
zielig keek je me aan en zei,toch wel een beetje zonde van al je werk.
Gelijk heb je fluisterde ik zachtjes tussen z’n takken.
je krijgt van mij een waardig afscheid ik zal je niet laten zakken.
En plechtig heb ik hem beloofd dat zijn broer volgend jaar,
hier op deze zelfde plek mag staan, of vind je dat raar?
Hij schudde van nee en begon verdrietig te huilen en te hijgen,
en zei als laatste tegen mij, ik hoop dat hij een mooiere kerst zal krijgen.

Groet van de koster

Van uw predikant

Tegen de tijd dat u dit leest bevinden we ons al een tijdje in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning 
en reflectie richting Pasen. Eigenlijk is het al een hele tijd veertigdagentijd, al met al een heel jaar. Velen 
van ons zijn het ook wel een beetje of heel erg zat. Toch is de bezinning niet al het hele jaar hetzelfde: 
de reflectie en bezinning verandert, het eigen gemoed doet daar vrolijk - of minder vrolijk - aan mee. 
Ik merk dat aan mijzelf. In de dienst in de gemeente Hoorn, waar u via Zoom aan mee kon doen, stond 
een tekst uit het eerste boek van Petrus centraal: 1 Petrus 2: 1-5. Dat stuk begint met ‘ Weg dus met 
alle kwaad en alle bedrog, maak een einde aan huichelarij, jaloezie en alle laster!’ Ja, denk ik dan, dat 
zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar, denk ik dan vervolgens: Het zijn allemaal ook best wel menselijke 
eigenschappen die ik in mijzelf herken. Veel vaker dan mij lief is. We lijken er ook wel in getraind 
geraakt: De lijsttrekker van het CDA schaatst een rondje met Sven Kramer door het mooie Thialf. Daar 
is van alles over te zeggen, maar misschien is het ook wel gewoon jaloezie. De verslaglegging neigt 
naar laster en als je kijkt naar de enorme hoeveelheid mensen bij elkaar het weekend ervoor, dan heeft 
het ook iets huichelachtigs. Wat ik er maar mee wil zeggen is: het zijn allemaal herkenbare menselijke 
eigenschappen, waar Petrus het over heeft. Als Petrus het schrijft, zijn we in de jaren 50-70 na Christus, 
de tijd van de kleine opkomende nieuwe christengemeenschappen. Zij hadden het zwaar, in een tijd 
van onderdrukking en achtervolging. In elk geval in een tijd waarin ze met scepsis werden aangekeken. 
De meeste mensen om hen heen waren Joods of Romeins en Petrus probeert de jonge christenen het 
goede voorbeeld te laten geven… als het toch mogelijk zou zijn om wat van die slechte eigenschappen 
te verliezen… Daartoe moeten de mensen een hart onder de riem krijgen en dat gebeurt met een 
beeldspraak: ‘Wees als pasgeboren kinderen begerig naar de zuivere, geestelijke melk waardoor u zult 
groeien en gered zult worden. U hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer.’ Daarmee wordt 
Jezus bedoeld, met zijn leven van goedgezindheid en toewijding. Je kunt je afvragen waar momenteel 
de zoetheid is en wat je daarvan kunt proeven. In die beleving zitten grote verschillen: Voor sommige 
mensen is het momenteel dramatisch, terwijl anderen genieten van de rust. De last en pijn zijn verre 
van gelijk verdeeld. Een wandeling maken is wezenlijk anders als je geen idee meer hebt waar je je zaak 
en je personeel draaiende van moet houden dan als je eigenlijk niet geraakt wordt. Maar een wandeling 
voelt ook anders als je net een dierbare hebt verloren aan het virus, of als het een ver van je bed show is. 
Het verschil in lijden zien we terug, over een paar weken, in de goede week voor Pasen. 

De tekst gaat verder:  ‘Treed toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen maar 
uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen.’ Met deze passage kun je meer kanten op dan dat 

7



8

misschien op het eerste oog lijkt. Gemakkelijk is te denken dat je tot Jezus toekeren de oplossing is. 
Jezus, verworpen door de menigte. Maar wie is de menigte dan? Wie is vijandig? Gaat het hier alleen 
om verworpen worden van buitenaf, of gaat het ook om wat er in jezelf gebeurt? Is niet ieder mens 
kostbaar? Daar lopen we in de huidige tijd tegenaan: Gaat het alleen om leven of dood, of gaat het ook 
om hoe je kunt leven? Nu lijken dood en vrijheid soms tegenover elkaar geplaatst te worden. Sommige 
ouderen willen helemaal niet dat jongeren weinig meer mogen om hen te beschermen, terwijl genoeg 
jongeren best nog wel even zo door willen gaan als opa en oma nog even onder hen blijven. Dood 
en vrijheid tegenover elkaar… Is dat niet waar Pasen over gaat? De mens verlost, maar wat doe je 
vervolgens met die vrijheid? Hem alleen maar opeisen, of benutten om tot mooie dingen voor elkaar, 
voor anderen te bewerkstelligen?

Het einde van onze tekst kan gelezen worden als een oproep in die richting: ‘Laat u als levende stenen 
opbouwen tot een geestelijke tempel.’ We kunnen allemaal bijdragen, door hoe we ons denken 
scherpen, ons gevoel voor anderen vergroten, hoe we tot stilte en bezinning kunnen komen, hoe we 
onszelf plaatsen te midden van de natuur en het grotere. Dat kan heel goed in daden zitten, maar ook 
meer spiritueel en mystiek zijn. Ik moet hier denken aan een broeder in de Willibrordsabdij die zei dat 
hun bidden een gegeven is voor de wereld, ook als de wereld er nauwelijks van weet: het gaat maar 
door, dag in dag uit, als een niet aflaatbare kracht in het universum. Als je dat te zweverig vindt kun je 
kijken naar de dingen die we met elkaar doen: een kaartje sturen, een belletje geven, met elkaar een 
boek lezen of een film kijken en die ervaringen met elkaar delen. Met elkaar ons mooie kerkje gestalte 
geven.

Een goede veertigdagentijd gewenst.



Hongerdoek
Tijdens de veertigdagentijd wordt in de katholieke traditie een hongerdoek over het altaar gelegd of 
er boven gehangen. De hongerdoek roept op tot bezinning. Vaak staan er meerdere afbeeldingen op 
die je gedurende de vastentijd een voor een af kunt lopen. Een mooi voorbeeld is de prachtig doek van 
de Indonesische kunstenaar Suryo Indratno. Het doek is hieronder afgebeeld, maar je kunt hem ook 
bekijken op onze website: www.remonstranten-oudewetering.nl. 

Je kunt de doek gebruiken door er elke week een paar keer naar te kijken en je gedachten te laten 
leiden door een of meerdere afbeeldingen op de doek.

‘Hallo Mier’ van Toon Tellegen
Op een donkere dag aan het eind van het jaar waren alle dieren bijeen op de open plaats in het midden 
van het bos. Er blies een gure wind tussen de kale bomen door, en de meeste dieren hoestten of niesten 
of rilden luidkeels van de kou.
‘Dit is nou barre koude,’ zei de kikker die trots was dat hij dat wist.
‘Ja,’ zei de vlieg die naast hem stond te klappertanden.
‘Laten we ons allemaal verstoppen,’ zei de krekel.
‘Maar wie moet ons dan zoeken?’ vroeg de mus.
‘Niemand,’ zei de krekel. ‘Maar we kunnen de wind vragen om naar ons te fluiten als het lente wordt. 
Misschien kan hij de eerste bladeren wel laten zeggen: “Kom maar te voorschijn” en dan komen we 
allemaal te voorschijn.’
‘Goed!’ huilde de wind.
De dieren keken elkaar treurig aan. Iedereen gaf iedereen een hand en ging zich toen verstoppen.
De snoek verborg zich onder het blad van de waterlelie en de roerdomp ging achter een grijs paaltje 
staan. De slak trok zich terug in het donkerste hoekje van zijn huis en de kraai verdween in zijn veren. 
De gloeiworm verborg zich in het duister, de beer had nog een oude honington waarin niemand hem 
zou kunnen vinden, met hier en daar nog wat honing op de bodem, en de eekhoorn ging in zijn kast 
zitten tussen twee flessen met beukenotensiroop.

Niemand wist waar iemand anders was. En iedereen wachtte op de lente.
Toch kon de eekhoorn het niet laten een heel klein briefje aan de mier te sturen. Tot zijn onuitsprekelijke 
genoegen kreeg hij op de allerlaatste dag van het jaar een briefje terug. Een felle sneeuwstorm blies het 
envelopje onder zijn voordeur door, liet het door zijn kamer dwarrelen en schoof het door een kier de 
kast in.
‘Hallo eekhoorn!’ schreef de mier en de eekhoorn prikte het briefje op de binnenkant van zijn kast en 
keek ernaar zolang het winter was en iedereen zich verborgen hield.
‘Hallo mier,’ zei hij zo nu en dan tegen het briefje. Zo ging de tijd sneller en minder saai voorbij.

AV van Beraad
Op 13 maart van 10.30 tot 13.15 uur bent u heel welkom bij onze (online) beraadsdag ‘Mijn held en 
ik’. Uw eigen predikant zit in het organiserende team. De inleidende presentatie wordt verzorgd door 
Trouw-columnist Stevo Akkerman. Er is plek voor 80 deelnemers, dus wees er snel bij. Opgave: info@
remonstranten.org 
Helden zijn er in vele soorten en maten. Je kunt ze bewonderen, je door hen laten inspireren, er zelfs 
een beetje jaloers op zijn. Helden kun je overal vinden, in je eigen leven, in een film of serie, in de 
bijbel. Wat brengen helden jou en hoe kunnen ze een rol spelen in je levensbeschouwing? Tijdens 
deze beraadsdag verkennen we dat. We doen dat online via Zoom. Vanuit je luie stoel of van achter 
de keukentafel kun je je laten inspireren door de inleidende presentatie, muziek, een column en een 
aantal persoonlijke gedachten van predikanten. Tijdens de workshopronde kun je je interesse volgen: er 
zijn workshops over poëzie, klimaatactivisten, helden in films, Franciscus, helden die kunnen irriteren, 
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contextueel bijbellezen, etc. Voor elk wat wils. Kijk voor het volledige programma op de website: www.
remonstranten.nl. 
Na de workshopronde delen we virtueel met elkaar de lunch en sluiten we af met een liturgisch 
moment.
Over het thema is het boekje ‘Mijn held en ik’ geschreven. Dit boekje is nog te verkrijgen via het 
landelijk bureau. Bestel het boekje via de webshop of met een mailtje naar info@remonstranten.org.

Waarover gepreekt werd

Er werden na 6 december geen kerkdiensten meer gehouden als gevolg van de coronacrisis. We kunnen 
hier dus niets melden over de thema’s van voorbije diensten.  Echter, zoals u weet verzorgt onze 
predikant regelmatig podcasts. U kunt ze - weer eens - beluisteren op zijn website: 
https://www.domineeberkvens.nl/category/podcasts/ 

Enkele daarvan zijn:
13 december | “Zolang zij ademhalen“ | podcast derde Advent
“Advent gaat over hoop, verlangen, vanuit het donker naar het licht. Dat klinkt mooi, maar hoe is dat 
als je met moeilijke dingen bezig bent in je leven?”

30 december | “Laat een lichtje branden“ | oudejaarsdienst
“Op de grens van het afgelopen jaar en het komende jaar is het goed om stil te staan bij wat je 
achterlaat en wat je tegemoet treedt. In de veelheid van gevoelens, ideeën en ervaringen en 
gebeurtenissen. We luisterden o.a naar “Love the light on” van Tom Walker”.

8 januari | “De bestorming van de hoop”
“We hebben een vreemde week achter de rug met gebeurtenissen in de Verenigde Staten. In deze 
podcast staan we daarbij stil, terwijl er ook ruimte is voor gebed en mooie muziek van Lana del Rey en 
Matthijn Buwalda”. 

Op Kerstavond 24 december konden wij vanuit huis een (landelijke) online kerstviering bijwonen. 
Vanuit Remonstrantse gemeenten in het hele land werden daaraan bijdragen geleverd. Het aandeel 
van onze gemeente bestond uit het Kerstverhaal, dat uit onze eigen kerk werd gebracht door een groep 
kinderen, onder leiding van ds. Jan Berkvens.  De viering was te volgen op het YouTube-kanaal van 
de Remonstranten, via internet.  Er was ook een optreden te zien van het Popup Choir waar een paar 
mensen van onze gemeente aan deelnamen.  
Al met al een heel bijzondere viering, die natuurlijk totaal niet te vergelijken valt met de 
kerstavondviering zoals we die gewend zijn, met een volle kerk met heel veel kinderen. 

Verjaardagen

09 maart            hr. M.van der Voet   12   april            hr. D  .J. Van Nieuwkoop
15 maart            mw. O. de Vreugd-Schouten  13   april            hr. L.K.G. Van Wolferen
20 maart            mw. P.C. Plooij-Pool   24   april           hr. J.H. Van Gelder
26 maart            mw. M. van der Voet-Beuk  26   april            mw. I. de Mooij-Enthoven

10    mei            mw. E.A.A. Maarse
18    mei            mw. P. Ouwehand-Van Duijvenvoorde
18    mei            mw. M. Kersten-Lindeman
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Opbrengst collectes

Zoals gezegd hadden we  op 6 december 2020 voorlopig onze laatste kerkdienst en de opbrengsten in 
de periode september t/m 6 december  vindt u in de vorige “ Op de Oude Wateringhe”.  
Deze keer hebben we dus jammer genoeg niets te melden over de collecteopbrengsten.  

Toelichting op de komende speciale collectes
We noemen ze hier allemaal, in de wetenschap dat het maar de vraag is of er kerkdiensten zullen zijn. 

14 maart | Arminius landelijke jongerengemeente
Deze gemeente is er voor jongeren tussen de 25 en 35 jaar en richt zich op thema’s over het leven en 
het geloof. De website van “Arminius”zegt onder meer: “Geloof jij dat er méér is, maar ben je er nog 
niet helemaal over uit wat dat is? Ben je op zoek naar meer diepgang in je leven , maar mis je een eigen 
inbreng?” De gemeente wordt geleid door onze eigen predikant ds. Jan Berkvens. 
Vorig jaar, met de Pinksteren, zou de gemeente ons in Oude Wetering bezoeken. Maar ook daar kwam 
het door het virus niet van. Misschien dit jaar wel? 

28 maart | Protestants Interkerkelijk Thuisfront
Het Thuisfront is er voor het welzijn van mensen die militair of veteraan zijn. Men stimuleert aandacht, 
respect en waardering voor hen en verleent financiële steun aan welzijnsprojecten. 

2 april  - Goede Vrijdag | Amnesty International
Zoals bekend is Amnesty een onafhankelijke en wereldwijde organisatie die zich inzet voor slachtoffers 
van schending van mensenrechten. In ons land telt Amnesty ongeveer 250.000 leden. 

4 april - Pasen | Cliniclowns
Cliniclowns biedt zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie afleiding en 
plezier.

11 april | Honderd Weken
De gelijknamige stichting zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van allerarmste 
vrouwen in o.a. Ghana, Oeganda en Rwanda. We collecteren hiervoor 4 x per jaar in 2020 én 2021. 
De stichting blijkt met haar werkwijze hele goede resultaten te bereiken! Voor een uitgebreide 
toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar ons krantje van vorige jaar zomer. Ook kunt u de website 
www.100weeks.nl raadplegen.

25 april | SOS-kinderdorpen
Voor deze organisatie collecteren we al vele jaren en natuurlijk niet voor niets. SOS-kinderdorpen zorgt 
er voor dat weeskinderen in armere landen in speciale dorpen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin 
met pleegouders. Na de Tweede Wereldoorlog ooit in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld 
van deze kinderdorpen. 

23 mei - Pinksteren | 100 Weken
Zie de toelichting bij 11 april.
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Waar is de acceptgirokaart voor? 

Deze keer is die voor SOS-kinderdorpen en N4Kids. Wij maken jaarlijks zo’n € 500,-- over aan de 
kinderfondsen. Een paar keer per jaar wordt er tijdens de kerkdiensten weliswaar gecollecteerd, maar 
die collectes brengen niet voldoende op om deze donatie goed te maken. Dankzij uw bijdragen via de 
acceptgirokaart is het verschil tussen uitgaven en inkomsten gelukkig niet al te groot. 

Degenen die “Op de Oude Wateringhe” digitaal ontvangen vragen wij hun bijdrage over te maken op 
rekeningnummer NL27 ABNA 0892936096 ten name van Remonstrantse Gemeente Oude Wetering, 
onder vermelding van “Kinderfondsen”.

Website van onze kerk

We kunnen iedereen aanbevelen om onze site regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer 
informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis. Ons krantje “Op de 
Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.  
De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door 
hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem 
opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl
De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl, waar u doorklikt  naar: “waar vind je ons”  en 
vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via: www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal         
 
Uiteraard is ons krantje ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt. En eerlijk gezegd 
is dit niet alleen een kwestie van met de tijd mee gaan, maar we hopen op deze manier ook wat kosten 
te besparen.  Wil daarom iedereen die  “Op de Oude Wateringhe”  digitiaal wenst te ontvangen, dit 
melden aan Clarina v.d. Voet?  Haar e-mailadres is: cvdvoet@ziggo.nl 

Inleverdatum copy voor het volgende krantje, uiterlijk 20 mei 2021 bij:
Marc Ouwerkerk, Middelstegracht 38a, 2312TX  Leiden, tel. 06-225 14141 
e-mailadres: kerkje@volgloed.nl




