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AGENDA 

Momenteel houden we afstand van elkaar tijdens de diensten in verband met de alarmfase 2 
van Corona. Koffie drinken na de dienst wordt dan ook nu even vanaf gezien. De diensten 
worden via livestream opgenomen en digitaal toegankelijk gemaakt via de website van de kerk 
WEBSITE: https://nieuwkoop.remonstranten.nl/. U kunt deze ook later nog bekijken. Zij blijven 
enkele weken toegankelijk. Uw aanwezigheid hierbij wordt gewaardeerd, zo ook uw 
collectegeld.  
 

 
Nieuwkoop 
 
23 oktober  10.00 uur  ds. C. Gutteling, STREEKDIENST 
13 november  10.00 uur Preek van de leek, wethouder Tom de Kleer (VVD) 
20 november  10.00 uur ds. J. van Malde, Gedachtenisdienst    
27 november  10.00 uur ds Gonja in ’t Kruis (gez), 1e advent  
4 december   10.00 uur hr.  H. van ’t Hoff, 2e advent 
18 december  10.00 uur ds Laura van Asselt, 4e advent 

 
Alphen aan den Rijn   
 
23 oktober  10.00 uur Streekdienst Nieuwkoop 
6 november  10.00 uur  ds. P.L. van Asselt 
20 november  10.00 uur  ds. R.F. Philipp 
4 december  10.00 uur  ds. P.L. van Asselt 

 
Boskoop 
23 oktober  10.00 uur Streekdienst Nieuwkoop 
6 november  10.00 uur ds. M. Wassenaar 
20 november  10.00 uur ds. S. van Zeeland, dienst overledenen 
4 december  10.00 uur ds. J. de Vries 

 
Waddinxveen 
23 oktober  10.00 uur Streekdienst in Nieuwkoop   
6 november  10.00 uur ds. J. Douwes   
27 november  10.00 uur ds. E.L.de Bijll- Nachenius, Herdenking overledenen  

 

 
Indien u graag wordt gehaald en gebracht om de dienst bij te wonen, kunt u contact opnemen met 
Harrie de Pater.   

https://nieuwkoop.remonstranten.nl/
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OVERDENKING  : Afscheid  

 
Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” – u heeft het misschien wel eens gelezen 
op posters in bushokjes. Niemand komt tot de vader, God, dan via de zoon, Jezus. Er is maar 
één weg om tot God te komen. Remonstranten hebben ook wel eens posters in bushokjes 
opgehangen, daarop stond: “Geloof begint bij jou” en “Mijn god gelooft in mij”.  
Dat lijkt een heel andere weg, niet via de zoon.  
Hebben we het dan nog over dezelfde god? Of hebben we allemaal een eigen god? Wat is dan 
waar? Jezus zegt: Ik ben de waarheid.  
De vraag naar de waarheid blijft actueel: wat is nieuws, en wat is nepnieuws? Sommige kranten 
heetten ‘de waarheid’ van de CPN, weet u nog? En de Pravda in Rusland.  
Het is ook een klassieke vraag tussen godsdiensten, die tot veel ruzies heeft geleid: wie heeft 
gelijk, wie spreekt de waarheid?  
Maar wat is eigenlijk waarheid? Zijn dat ware feiten, of kan het een zoektocht zijn naar de ware 
betekenis van wat er gebeurt? Kan Jezus dat bedoeld hebben: niet de waarheid als een feit, 
maar als een weg die mensen kunnen gaan.  
In de mystiek zoekt men de ontmoeting met God, en dan is het de bedoeling om eerst jezelf los 
te laten, pas dan is er ruimte voor God. God is dan niet iets buiten ons, op afstand, maar in ons, 
als de grond van ons bestaan. "Ik ben de waarheid" betekent dan dat God in mij werkelijkheid 
wordt. Zo kan je ook naar de remonstrantse leus kijken: Mijn God gelooft in mij.  
In het Johannesevangelie komt het woordje waarheid veel voor, ook wel vertaald met 
betrouwbaarheid. Een betrouwbaar mens is iemand waar je op aan kan. Voor Johannes is Jezus 
zo’n mens waar je op aan kan, een waarachtig beeld van God, een zoon van God. Gods Woord 
is in hem vlees en bloed geworden. 
Zo is God in Jezus zichtbaar geworden, zegt Johannes, Jezus is als het ware een doorkijkje naar 
God, een soort levende icoon, die ons de weg wijst die we kunnen gaan.  
Als we de waarheid niet als absoluut feit zien, maar als een weg die we kunnen gaan, kunnen 
we ons laten inspireren door verhalen van Jezus. We kunnen zijn levensweg zien als een 
voorbeeld van hoe het leven bedoeld is, een leven in verbondenheid met elkaar.  

Onlangs nam ik afscheid als predikant van de remonstrantse 
gemeente in Nieuwkoop, aan onze gezamenlijke tocht kwam 
een einde. Met velen mocht ik samenwerken, het waren 
kostbare contacten in verbondenheid in het werk.  
Het was mooi om mensen soms op heel bijzondere momenten 
van het leven nabij te zijn - op vreugdevolle momenten - en in 
verdrietige tijden. De weg die we gaan is niet altijd makkelijk, is 
niet uitgestippeld, het is een zoeken naar het juiste pad en 
soms betekent dat struikelen en weer opstaan om verder te 
gaan. Het zijn rijke jaren geweest waarin ik veel geleerd heb, ik 
ben iedereen daar dankbaar voor.  
 
Ik wens u allen van harte toe dat het u goed mag gaan op de 
weg die voor u ligt, alle dagen van uw leven.  
Japke van Malde  



 
 

 

 

4 

11 September 2022 
Feestelijke Afscheidsdienst 
 

Het was te danken aan de inzet van een heel team 
vrijwilligers dat het afscheid van Japke en de start van haar 
pensioen zo feestelijk verliep. Niet alleen had Henk van ’t 
Hoff een mooi afscheidslied gemaakt  wat iedereen na 
afloop kon zingen, ook had hij zelf een passend lied en 
samen met Cain Brouwer (slagwerk) gezorgd voor muziek 
tijdens de borrel.  Er was koffie en thee in de tuin voor de 
mensen die tijdig waren gekomen. De gastvrouw rollen 
werden met verve uitgevoerd. Er was gewerkt aan een boek 
met bijdragen van iedereen. Tot slot stond er behalve een 
drankje een keur aan lekkere happen klaar voor de receptie. 

Er werden meerdere toespraken gehouden na de preek van Japke, onder meer door Charlotte 
Hille namens het landelijk bureau en van Saskia ten Have namens de Gereformeerde gemeente. 
Ten slotte ontving zij van de gemeente haar cadeau’s: een ingelijste ets van Bert Tas, een 
miniatuur replica van de Kerk, bloemen, de gedecoreerde paaskaars van vorig jaar en bood 
Astrid van der Horst het boek aan met bijdragen van vele leden van de Gemeente. Er was een 
prachtige opkomst en iedereen was blij om persoonlijk 
afscheid te kunnen nemen van haar.  
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VAN DE KERKENRAAD 

 
Dat de zomer weer voorbij is hebben we aan de kalender, maar ook ervaren aan het weer. De 
afgelopen zomer was het vaak veel te warm en te droog en dus zullen velen van ons blij zijn 
met weer wat herfstachtiger weer. 
 
Helaas is er nu de voortdurende onrust door de oorlog in Oekraïne met alle daar uit 
voortvloeide gevolgen als, energie tekort, torenhoge prijzen van energie en van veel eerste 
levensbehoeften. Voor veel mensen geeft dit ernstige financiële problemen en zorgen. Laten 
we waar mogelijk en nodig elkaar bijstaan en helpen binnen onze kerkelijke gemeente, maar 
natuurlijk ook daar buiten. 
 
We kunnen terugkijken op een aantal zeer geslaagde activiteiten zoals de start van het 200jarig 
bestaan van ons kerkgebouw, de gezamenlijke startdienst, het afscheid van onze predikant 
Japke van Malde en de expositie in de kerk. Heel fijn dat we dit als kleine gemeente tot een 
groot succes hebben weten te maken. Voor allen die hieraan meegewerkt hebben HEEL 
HARTELIJK BEDANKT. 
 
Over een opvolger van Japke van Malde is op dit moment nog niet veel te melden. Zoals al 
eerder gemeld blijft Japke voorlopig voor noodgevallen, via de kerkenraad beschikbaar en 
zullen we haar als voorganger weer kunnen ontmoeten bij de gedachtenis dienst op 20 
november. Ook voor andere minder dringende zaken kunt u natuurlijk altijd contact opnemen 
met de kerkenraad. Nu we geen predikant hebben is dit extra belangrijk.  
We zijn verheugd te kunnen melden dat Wanda den Beste bereid is om kerkenraadslid te 
worden en ze zal als zodanig nu ook mee gaan draaien.  Bevestiging in een dienst en 
goedkeuring door  de algemene leden en vrienden vergadering zal op een later tijdstip 
plaatsvinden. 
 
 
Harrie de Pater 
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28 augustus Een gedenkwaardige en vooral feestelijke 
dienst  

 
 
 
Vaak hoor je: het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. Maar wat geeft het een 
goed gevoel als je bij binnenkomst vrijwel alle stoelen en banken gevuld ziet. Daar was ook alle 
reden toe, want we herdachten dat het de leden van onze kerkgemeenschap 200 jaar geleden 
lukte om een geheel nieuw kerkgebouw te realiseren. Ook in die tijd  geen geringe prestatie. 
En de dienst werd geleid door Tjaard Barnard , de predikant die ruim 25 jaar geleden als 
proponent in Nieuwkoop startte; en ook dat bleef zeker niet onopgemerkt. 
 

Uit de preek van Tjaard bleek dat de Nieuwkoopse periode ook 
nu nog steeds een belangrijke rol in zijn leven speelt.  Er werden 
heel wat ervaringen uit die begintijd opgehaald. Als voorbeeld 
vertelde Tjaard dat hij als beginnend predikant op huisbezoek bij 
kersverse ouders niet meteen over de doop wilde beginnen. Na 
ruim een half uur bracht hij het voorzichtig ter sprake, waarop 
de ouders zeiden: eindelijk dominee, we dachten dat u er nooit 
over zou beginnen. In zijn huidige gemeente Rotterdam vertelt 
Tjaard deze anekdote in voorkomende gevallen nog steeds, 
waarna men  snel tot de kern van het gesprek komt. 
 
Maar niet alleen het verleden, ook de toekomst kwam aan de 
hand van een tekst uit Prediker aan de orde: “ Vroegere 

generaties zijn vergeten en ook komende zullen weer vergeten worden” Dit mede naar 
aanleiding van de predikantenborden waarop de voorgangers uit de afgelopen 400 jaar staan 
vermeld. Al hun noeste arbeid kan waarschijnlijk niet voorkomen dat de kerk andere vormen 
moet vinden om toekomstige generaties te inspireren. Want er zal altijd behoefte zijn aan een 
plek waar mensen elkaar willen ontmoeten, rituelen in stand willen houden, elkaar troost 
willen bieden, willen omzien naar elkaar. Iets waar ook de huidige generatie gemeenteleden 
nog volop aan kan bijdragen.   
 

Na een korte koffiepauze ( met appeltaart ! )  
zette Henk van ’t Hoff een door hem gemaakte 
lofzang in, waarin Tjaards voorliefde voor 
appeltaart uitgebreid bezongen werd. 
Hierna zong 
de hele 
gemeente de 

uit volle borst de Shaffy liederen  Zing, vecht, huil, bid, lach, 
werk en bewonder en We zullen doorgaan.  Liedteksten die 
prachtig aansloten op het thema van deze zondag.  
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Aansluitend toonde Harrie de Pater zich in de rol van ds. Bonga – de predikant ten tijde van de 
ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw in 1822- een getalenteerd acteur.  
Een even informatieve als geestige weergave van het wel en wee in die tijd. Voor de tkest, zie 
hieronder. En de door Janouk Brouwer en Marja van Beek ingerichte vitrinekast met foto’s uit 
heden en verleden bood een mooi overzicht van de gebeurtenissen rond ons kerkje.  
 
Hierna werd ter gelegenheid van 200-jarige bestaan 
van ons kerkje door Tjaard een appelboom geplant, 
waarna in een zonovergoten kerktuin de glazen 
werden gevuld en een keur aan hapjes werd rond 
gedeeld.  
 
Kortom een inspirerende en zeer geslaagde dienst, 
waarop ook al diegenen die aan de voorbereiding 
veel tijd besteed hebben, met voldoening terug 
kunnen kijken.  
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Bezoek van Ds Bonga uit 1822 op 28 augustus 2022 
 

Wees gegroet Broeders deser Remonstrantse 
Gemeente te Nieuwkoop, zusters werden ten 
tijde van mijn ambt insgelijks als Broeders 
beschouwd. 
Mijne name is Simon Bonga, zijnde ten tijde van 
de stichting van dit Godshuis, 200 jare her, de 
Leermeester dezer gemeente. 
Ik ontving in het jaar des Heerens 1820 in april 
een beroepings brief deser gemeente, toen 
zijnde de leermeester in Friederichstad aan den 
Eider, het voormalige toevluchtsoord van talrijke 
Remonstranten na de Dordtse Synode in 1619. 
Nieuwkoop was toen noch ene wichtige 
gemeente en dus aanvaarde ik terstond het 
beroep deser remonstrantse gemeente en reisde 
ik met mijne gansche familie, scheeps van uit 
Friederichstad via Holvert ende Workum naar 
Gouwe Sluis en aldaar werd ik op den 10de juli 

door den Kerkenraad begroet en nam ik aanstonds aller harten in.  
Zoals geseid, Nieuwkoop was toen ten tijde noch ene grote wichtige gemeente, maar met een 
in zeer slechte staat verkerend Godshuis dat reeds dateerde van 1649.  
Verscheidene keren zijn er ernstige reparatien uitgevoerd maar, rond 1800 was dat zo geseid, 
als water in de plas smijten en ving de soektocht naar de stichting van een nieuw gebouw aan.  
Het zoude nog jaren van overleg vergen voordat besloten werd om met subsidie van den Edele 
Sociëteit, thans zijnde de huidige Coza, zijnde de commissie tot de zaken, zijnde het bestuur van 
de landelijke Remonstrantse Broederschap, een nieuw kerkgebouw te doen verrijzen. 
Lange tijd is ook versucht om al te samen met den Gereformeerden, vanaf 1816 Hervormden 
genaamd, een gezamenlijk kerkgebouw te doen ontstaan, om so de band der broederlijke liefde 
nauwer te doen toehalen. En wij zouden hierdoor daarenboven een voorbeeld aan den wereld 
geven. Maar er was bij sommige Gereformeerden teveel tegenstand. Zij soude selfe een nieuwe 
kerk stichten die op 21 juli 1822 in gebruike genomen soude worden. 
Na veel palaver ende soektocht naar geld wordt de bouw van dit kerkgebouw aangevangen 
voor het bedrag van circa  f8000, maar dit ware dan sonder verf en sonder glasen, daarvoor 
soude extra betaald worde, verdeeld over een paar latere jare. 
Thans 200 jare her, blijken toch nog, de thans so genoemde Gereformeerden, nu ook gebruik te 
maken van dit godshuis.  
Op den 1st april 1822 werd door mijner sone George Simon, den eerste steen gelegd voor dit 
kerkgebouw. Mare metselen konde hij niet en  dus werd die steen sofort daarna displaatst. 
Ende siehier dit ware den echte eerste steen. Bij dezer gelegenheit ontving de metselaars 
knecht een fooi van 3 gulden ende 6 stuivers.  
Mijne oudste dochter, Maria Sofia Martha, hield een bij dezer gelegenheid passende lange 
rede, den apfel fiel niet verre van den bome. 
Op 29 september 1822 werd de kerk in gebruike genomen in een kerkdienst waarbij ik als 
thema gebruikte: Het is de poorte des hemels.  Genesis 28:17. Zeer passend daarbij sijn de nu 
aanwesige Hemelsleutel planten bij de ingang deser gebouw. 
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Als speciale gast deser dienst kreeg de schout en zijne vrouwe toen een plaats aangeboden 
achter de juffrouwenbank. Ja juffrouwen bestonden toenmalig nog. 
Den plechtigheid werd met luister en waardigheid verhoogd door het muzikaal gesang van 
beminnaars der edele toonkunst. 

De armen kregen ter gelegenheid van de in gebruik name 
een dubbele bediening en een half fleske wijn. 
Er is sindien veel veranderd in deze kerk. De glasen van het 
gebouw sijnde toenmalig van hout souden in 1872 
vervangen worden door de thans noch aanwezige ijzeren 
exemplaren. 
In 1862 werd er in de kerk een kerkekamer gebouwd, thans 
genaamd consistorie, waaraan de toenmalige ds. Kruseman  
zelfe f 100 bijdroeg, omdat er dan niet meer allerlij in de 
pastorie hoefde te passeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nu rond kijkende zijn er verder nog vele veranderingen in de 
kerk gekomen, maar zichtbaar zijn nog steeds de verschillen 
in de kerkbanken, omdat men indertijd zijne eigene 
kerkbank liet timmeren. Voorts is er nu ook een orgel en 
geen voorzanger meer die in 1879 afgeschaft soude worden. 
Ik selve werd in 1826 beroepen, als eerste vanuit 

Nieuwkoop, in Rotterdam met de toenmalige kerk nog aan de Visserdijk. Later souden ook 
Meinke Bosman en ook mijne hier aanwezige latere collega Tjaard Barnard vanuit Nieuwkoop 
naar Rotterdam vertrekken.  
Tjaard Barnard begon in november 1995 als proponent in Nieuwkoop zoals voor hem so vele 
souden doen. Ook hij vertrok gelijk mijzelf in 1999, na voldoende bijgeleerd te hebben in 
Nieuwkoop naar Rotterdam.  
Hij was in 2020 dus 25 jaar predikant en als sodanig had hij hier in Nieuwkoop, sijnde zijn eerste 
gemeente alwaar hij gevormd werd, nog een feestelijk samensijn tegoed onder het genot van 
zijne levens elixer apfeltaart. Aldus geschiede deser morgen. 
Voorts is mij versocht om als aandenke aan deser gebeurtenis hem een verrassing van sijne 
eerste kerk te doen toekomen, van het juist nu 200jarige kerkgebouw. 
Collega mag u versoeken naar voren te treden.  
Collega dank voor uwer start alhier in Nieuwkoop, het ga u goed. Op naar het volgend ambts 
jubileum. Lang sulde gij leven . Hoera, Hoera. Gaarne tonen aan de aanwesigen.  
Tot slot soude ik u willen verzoeken om ter herinnering aan het 200 jarig bestaan deser 
kerkgebouw so aanstonds een appelboompje te doen planten in de kerktuin. 
De kerktuin sijnde bijna het paradijs selve en daarom is gekozen voor een niet eetbaar soort 
appel, want je weet nooit zeker of er gene slangen aanwesig sijn. 
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Terugblik op EXPOSITIE in verband met 200 jaar 
 

Tijdens 
Monumentendagweekend 
en het weekend daarna 
stonden onze deuren wijd 
open ter ere van de 200 jaar 
viering van de Kerk. Dit trok 
ruim 50 bezoekers.  
Astrid van der Horst en 
Annelies Bonebakker hadden zich in gespannen om divers werk van kunstenaars uit onze 
gemeenschap te exposeren. Zo mogelijk met een relatie tot de Kerk en haar 200 jarig bestaan. 
 
Het was verrassend hoe veel werk er was en hoe mooi het allemaal paste.   
Zo was er links in de kerk het werk ‘historie’.  Daarnaast een portret van Arminius van Bert Tas, 
een gravure van de Dordtse Synode, foto van het Zondagschooltje, kaarsenkroon poetsen, en 
een doopbewijs. Rechts hing het ‘hedendaagse’, werk van Bep Aartse, Bert Tas en van Astrid 
van der Horst. De preekstoel heeft Astrid getekend in de vorm van een boom omdat zij hem 
mooi vond.  

Omdat ze de kap te groot vond voor de tekening heeft ze er een 
boom van gemaakt. Tot haar verrassing hoorde ze later in een 
vergadering dat de preekstoel uit één boom gemaakt is. 
Omdat de natuur toen dichtbij was kwamen er zomaar ook wat 
dieren aanlopen en vliegen. Het koperen ornament van de 
bijbeldrager komt overeen met de staart van de kameleon.  
 
Op tafel lagen nog wat kleine tekeningen, een tekening van Frans 
Aartse en een schetsboekje van Henricus Rol, waarin ook 
tekeningen te zien waren een dominee op 
de preekstoel, die  in de kerk gemaakt 
werden tijdens een dienst. 

 
Het publiek had verschillende vragen, niet alleen over de kunst en het 
gebouw, maar ook over het fenomeen van de Remonstrantse Kerk en haar 
historie. Annelies vond het leuk hen hierover te woord te staan. Dank aan 
alle vrijwilligers die meewerkten en met name Annelies en Astrid die dit  

plan zo 
mooi 
hebben bedacht en 
gerealiseerd! Hulde! 
 
Irene Rol-Hellemans 
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Van Geloof en Samenleving 

Goede Doelen bij collecte 
 
23 okt. Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en 

asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen 
in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben 

gevonden. 
 
13 november Lilianefonds helpt kinderen met een Handicap in de 

armste Landen 
 
20 November  Artsen zonder Grenzen:   Biedt medische en preventieve hulp op vele plaatsen op 

de wereld. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraine biedt zij medische en 
psychologische zorg. Ze behandelen mensen in opvangcentra, evacueren 
patiënten uit oorlogsgebied en bevoorraden ziekenhuizen met medicijnen.   

 
27 November  Nader te bepalen door Gereformeerde Gemeente 
 
4 December Voedselbank: Door de aanhoudende prijsstijgingen doen meer mensen 

een beroep op de 
voedselbank. Dit keer geen 
inzamelingsactiviteiten. 

 
18 December Voedselbank.       
 
 
Opbrengsten Collecte 
 

 
 
22 mei  2022  Leger des Heils                 €       100,50 

5  juni  2022   Sticht. Jarige Job           €       285,10 (gezamenlijke Pinksterdienst) 
19 juni  2022   Vluchtelingenwerk NL              €       76,52 

17 juli   2022   Artsen zonder Grenzen   €       93,30 

31 juli   2022   UAF Vluchtelingenwerk   €       56,50 

14 aug. 2022   Noodfonds Nieuwkoop    €       52,00 

28 aug  2022   ORF                  €       133,62 

11 sept 2022   Sticht. C.O.M.E               €       244,01 (Palestijnen/Israëli’s t.g.v. afscheid 
 ds.Japke van Malde)  

25 sept 2022   Leger des Heils               €        45,50 
9 oktober 2022  Noodfonds ONE  €        Oecumenische dienst  
16 oktober 2022 Stichting Regenboog  €        84,50 
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Van de contact/activiteiten commissie 

 

Na 11 jaar verlaat Coosje Witbraad onze 
activiteiten commissie. 
Al die jaren stuurde ze namens onze 
Remonstrante kerk mooie kaarten met een 
toepasselijke tekst voor verjaardagen, een 
speciale gelegenheid of om iemand beterschap te 
wensen. Maar ook stuurde ze al die jaren het “ 
bloementeam” aan. 
Zij wist precies wanneer iemand een mooi boeket 
bloemen verdiende , of nodig had. 
En het “ bloemenmeisje” van de maand zorgde er 
voor dat ze zondag in de kerk stonden en ze na 
afloop van de dienst thuis werden bezorgd. 
Het systeem werkte dankzij Coosje haar inzet 
vlekkeloos. Het gebloemde bloemenboekje met 
de sleutels van de kerk er aan en de naam waar de 
bloemen naar toe gebracht moesten worden, een liefdevol document. 
En het systeem werkt nog steeds! 
Coosje dank voor al het werk al die jaren. 
 
Naar wie gingen de Bloemen?  

 
- Mei: familie Vrolijk, Paulette Zijlstra en Milly Jordans. 
- Juni: Rien Vorst, Tineke Brenkman. 
- Juli: Alexander Overdiep, Joke Kwakkenbos, Nienke Kardoes en Coby van Wijk. 
- Augustus: Janouk Brouwer, Gerda d’Arnault en Tjaard Barnard. 
- September: Niek van Omme en Coosje Witbraad. 
- Oktober: Anneke Hudig en Irene Rol.  

Adreswijziging van Pieter Langereis 
 
Misschien weet u het al, maar toch vermeldenswaardig. Pieter woont niet meer in Langeraar. 
Hij is verhuisd naar Haarlem, de stad waar hij geboren is. Het is hem van harte gegund dat hij 
daar nog een mooie tijd mag beleven. 
 
Pieter stelt een kaartje of mailtje zeer op prijs. Het adres is als volgt: 
Pieter Langereis,  
Maerten van Heemskerckweg 2B-13 
2023 ZJ Haarlem 
e-mailadres: langereis30@gmail.com, of van zijn dochter Karin, langopreis@hotmail.com 
 
Anneke is in Ter Aar gebleven en ook zij vindt het leuk af en toe een kaartje te ontvangen: 
Anneke Langereis-Joustra 
J.M. Halkesstraat 33 
2461 RT  Ter Aar. 

mailto:langereis30@gmail.com
mailto:langopreis@hotmail.com
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Koffieochtend  
 
Wat een teleurstelling dat meteen de eerste de beste koffieochtend werd afgeblazen in 
verband met de nieuwe ontwikkelingen rond Corona. Zeker ook voor ons, de commissieleden. 
We hadden ons er echt op verheugd, echter waren er in onze eigen omgeving meerdere 
corona-patiënten, dus we durfden het niet aan. 
 

Om mezelf “op te beuren” ben ik een wandeling gaan maken in 
Lusthof de Haeck, oftewel het bos van Teupke, voor velen 
welbekend, gelegen tussen de Bosweg en de Hollandse Kade in 
de Woerdense Verlaat. 
Ik was het bruggetje nog niet over of het gezang van een vinkje, 
zie foto, fleurde me onmiddellijk op, het zonnetje er bij; wat 
een cadeau dat je zomaar voor niets krijgt. Even verderop 
paddenstoelen, elfenbankjes, de prachtige gekleurde bladeren 
van de krentenboompjes die nog vol besjes zijn. 
Zelfs nog de Wije Blik beklommen, maar dat is voor een oud 
mens als ik bijna niet te doen, de treden hebben een erg hoge 
afstand van elkaar. Het uitzicht over de polder naar Noorden en 
Nieuwkoop maakt het goed, de weidsheid, heerlijk. 
Je beseft meteen hoe betrekkelijk alles is, wat ben ik 

bevoorrecht dat ik deze wandeling nog kan maken. Hopelijk heeft u een klein beetje mee 
kunnen genieten en heeft het u zo nodig een beetje opgefleurd. 
 
Het programma is niet helemaal rond, maar we hebben wel de data vastgelegd voor de 
komende tijd. Noteert u deze data al vast in uw agenda??!! 

- 15 december 
- 16 februari 2023 
- 20 april 2023 
We hopen dat iedereen bij deze gezellige ochtenden aanwezig kan zijn. 

Gerda 
 
Vervoer, met rollator en al, kan geregeld worden, een telefoontje naar Gerda d’Arnault is 
voldoende: 06-53192761. 

 

 
 

 

Wees niet bang, je bent een van de velen 
En tegelijk is er maar een zoals jij 

Dat betekent dat je vaak zal moeten delen 
En soms zal moeten zeggen: Laat me vrij. 

Freek de Jonge 
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DONATIE EN SPONSORING van de Remonstrantse Kerk Nieuwkoop 

 

Jumbo Bas Bobeldijk 
Sponsoractie 2022 

Jaarlijks start Jumbo Bas Bobeldijk in Nieuwkoop met een sponsoractie, waarbij zij 15.000 euro 
het Nieuwkoopse verenigingsleven inblazen. Via sponsorvouchers die de klant bij de kassa 
ontvangt en vervolgens kan doneren aan de (deelnemende) vereniging, school of stichting, 
welke de klant een warm hart toedraagt. 
 
Als alles volgens plan verloopt mogen wij als Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop ook 
meedoen aan deze sponsoractie en hopen met het gedoneerde geld het keukentje van onze 
200 jaar oude kerk op te knappen.   
 
De actie loopt van woensdag 7 september t/m zondag 30 oktober 2022: aan u allen het verzoek 
in deze periode zoveel mogelijk vouchers te verzamelen en te doneren aan onze 
Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop.   
 

 
 
 
 
 
Of DONATIE via PERIODIEKE GIFT?  
 
 
Op verzoek van enkele mensen tijdens de algemene ledenvergadering j.l. willen wij u nogmaals 
wijzen op het feit , dat u een periodieke gift voor een vast bedrag per jaar voor tenminste vijf 
jaar kunt doneren. Dan is het bedrag altijd zonder drempel volledig aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting. 
Dit dient echter te worden vastgelegd in een zogenaamde onderhandse akte, d.w.z. een 
schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen gever en in dit geval dus de kerk (te bevragen bij 
de penningmeester). 
Dit betekent in de praktijk, dat er een hoger bedrag gegeven kan worden zonder dat het de 
gever meer geld kost. U kunt ook zelf de “overeenkomst periodieke gift in geld” downloaden 
van de site van de belastingdienst en deze ingevuld en ondertekend naar de penningmeester 
sturen. 
 
Anja IJsselstijn (penningmeester) 
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Toerusting Maria, Maria, Maria: UItnodiging voor Theatervoorstelling 
 
Het middelpunt van de komende periode advents- en kerstperiode is de muzikale 
theatervoorstelling Maria, Maria, Maria, die op zondagmiddag 11 december of als u dat niet 
uitkomt zaterdagavond 10 december wordt georganiseerd door de Remonstranten. In deze 
voorstelling staat de moeder van Jezus centraal, die alles wat er gebeurt vanuit haar optiek 
beleeft en vertelt.  
 

 
 
 

Het Leidse gezelschap de Veenfabriek speelt op 10 en 11 december speciaal voor ons de 
spectaculaire muziektheatervoorstelling Maria, Maria, Maria.  
Maria Maria Maria is een wonderlijke vertelling over de bekendste moeder ter wereld en haar 
kinderen. Vol inspiratie, twijfel, troost en muziek. Jacobien Elffers speelt Maria. Begeleid door 
muzikanten vertelt ze over haar leven en dat van haar kinderen. Geïnspireerd door de verhalen 
uit de bijbel en de koran, persoonlijke verhalen van de muzikanten en liederen over bizarre 
middeleeuwse wonderen. De muzikanten van de Veenfabriek laten zich voor Maria Maria 
Maria inspireren door een rijke historie aan Marialiederen uit de middeleeuwen en het vroege 
christendom. Van de dertiende-eeuwse Cantigas de Santa Maria uit Spanje die vertellen over 
de opzienbarende wonderen van Maria, tot aan oude  

Marialiederen uit Syrië in het Aramees, de taal waarin Jezus sprak. Als moderne pelgrims 
feesten, dansen en spelen de muzikanten voor de Moeder. Met percussie, electronica, gitaar, 
klarinet, trombone, altviool en de betoverende zang van de Marokkaanse zanger Anass Habib. 
Luister maar naar de trailer: https://youtu.be/mc_wt_0VHjc  
 
Een kaartje voor uzelf kost €20,-. Neemt u iemand mee die geen remonstrant is - en daar is dit 
initiatief mede voor bedoeld - , dan betaalt u voor die tweede persoon de halve prijs, dus €10,-. 
In dit laatste geval: gebruik de kortingscode ‘remonstranten’. U betaalt dan €30,- voor twee 
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kaartjes.  
 
Kaarten kunt u bestellen via www.veenfabriek.nl  
Maak er bijvoorbeeld op zondag 11 december een Rotterdams dagje van: eerst organiseren de 
Jongerengemeente Arminius en de Remonstrantse Gemeente Rotterdam een speciale dienst 
over de moeders op de wereld, met voorgangers Tjaard Barnard en Jan Berkvens. Daarna is er 
een lunch voor de aanwezigen, vervolgens de voorstelling en ten slotte bent u welkom bij de 
borrel.  

 
In de verschillende AdRems van dit najaar wordt aandacht besteed aan Maria en de voorstelling 
op 10 en 11 december in Rotterdam.  Ook worden hierin boeken besproken en aangeraden. Ze 
zijn te raadplegen op www.remonstranten.nl/adrem  
 
 
 

 
 

http://www.remonstranten.nl/adrem
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CONCERTSERIE Stichting Kamermuziek Nieuwkoop in de Remonstrantse Kerk 
 
De 30e en tevens laatste jaargang van de concertserie, ving op 15 en 16 oktober aan met een 
Minifestival van twee byzondere concerten.  Er zullen er nog 7 volgen, waarvan 5 in onze kerk 
 

Zaterdag 5 november 2022, 20.00 uur 
Olga Pashchenko, fortepiano 
Felix en Fanny Mendelssohn, o.a. Lieder ohne Worte 
Na afloop Q en A 
De Russische, in Nederland woonachtige pianiste Olga Pashchenko is een 
specialist op de fortepiano. Al eerder was zij met groot succes te gast bij 
SKN. Inmiddels heeft Olga een indrukwekkende carrière opgebouwd. 
Luisteraars raken steevast gefascineerd door haar ongewoon intense en 
expressieve spel, haar stijlbesef en virtuositeit. In Nieuwkoop zal ze een Graf 
fortepiano bespelen en de romantische lijn van haar eerste concert 

voortzetten met onder andere de kleurrijke Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn, alsmede werk van 
zijn zeer begaafde zus Fanny. 

 
Zaterdag 3 december 2022, 20.00 uur 
Andrea Cellachi, fagot   
Francesco Granata, piano 
o.a. Saint-Saëns, Dutilleux, Piazzola 
Met inleidende lezing, aanvang 19:00 uur, Kosterij 
Voor het eerst in de rijke SKN-historie staat de fagot centraal. Dit bijzondere instrument wordt aan ons 
gepresenteerd door de Italiaan Andrea Cellacchi, een nieuwe, jonge ster aan het firmament van het 
Concertgebouworkest. Sinds april 2022 is hij er solofagottist. Andrea is een innemende en ongelooflijk 
virtuoze rasmusicus die ons zal verrassen met een licht exotisch programma met onder meer muziek van 
Saint-Saëns en Piazolla. Hij wordt aan de piano vergezeld door zijn landsman Francesco Granata, 
eveneens een opkomend, jong talent op zijn instrument.  

 
Zaterdag 11 februari 2023, 20.00 uur 
Harriet Krijgh and Friends:  
Candida Thompson, viool  
Harriet Krijgh, violoncello 
Magda Amara, piano 
Programma n.t.b. 
De jonge Nederlandse celliste Harriet Krijgh is een van de meest spannende en veelbelovende musici van 
dit moment. Ze raakt haar publiek met zowel haar temperament als haar gratie en expressieve 
benadering. Harriet maakte een komeetachtige carrière in het buitenland als kamermuziekspecialist en 
als solist bij talloze wereldberoemde orkesten, maar in eigen land was ze weinig te horen. In Nieuwkoop 
zal ze de mooiste kamermuziek spelen, samen met twee dierbare collega’s, haar vaste pianiste Magda 
Amara en violiste en artistiek leider van Sinfonietta Amsterdam, Candida Thompson.   

 
Na afloop van elk concert trakteert SKN op een glaasje en zo mogelijk een meet & greet met de 
musici in de Kosterij van de Remonstrantse Kerk, de opbrengst hiervan gaat naar de 
Remonstrantse kerk.  Kaarten te verkrijgen via ‘t Gouden Hart, Dorpsstraat 105, Nieuwkoop 
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Contactinformatie:  

 
Predikant   Vacature  
 
Voorzitter     Harrie de Pater T 0172-571131  

e-mail h.de.pater@casema.nl  
 
Secretaris   Gerda d’Arnault T 0172-408865  

e-mail remonstranten.nieuwkoop@gmail.com  
 
Penningmeester    Anja IJsselstijn T 0172-571968  

e-mail anja.ijsselstijn@hetnet.nl  
 
Lid   Inge Brouwer-van Wieringen T 0620618432 
   e-mail ibrouwervanwieringen@gmail.com 
 
Lid /Redactie Klepel   Irene Rol-Hellemans.  T 0654956838   

e-mail klepelnieuwkoop@gmail.com  
 
Verhuur kerk  Harrie de Pater T 0172571131 
   e-mail h.de.pater@casema.nl 
 
Kosterij:   Marjan van Meurs T 06-20960590,  

e-mail meeuwenlaan38@casema.nl  
 

 
Byzondere dank aan alle fotografen die aan dit nummer meewerkten 

 
De volgende Klepel verschijnt op 1 december 2022 

 
 

Bankrekening  NLO4 RABO 0127087443 t.n.v. remonstrantse gemeente Nieuwkoop 
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