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AGENDA 

Na afloop van de dienst wordt weer samen een kopje koffie gedronken, er van uit gaande dat de 
Corona situatie dat toelaat.  
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 
18 december  10.00 uur ds  PL van Asselt, 4e advent 
24 december   21.00 uur Kerstavond met ds Joël Vlasblom 
25 december    10.00 uur  Gezamenlijke Kerst ds R van der Weg (G)  
8 januari            15.00 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst met fototerugblik op 2022 
15 januari           10,00 uur  ds. DC Peters 
29 januari          10.00 uur ds. S van Zeeland-van Cassel 
5 februari           10.00 uur Streekdienst, ds PL van Asselt, Alphen aan den Rijn 

 
Alphen aan den Rijn   
18 december     10.00 uur  ds. DC Peters, 4e advent 
25 december    10.00 uur  ds. PL van Asselt, Kerstdienst 
8 januari            10.00 uur  ds. DC Peters, nieuwjaarsreceptie 
15 januari          10.00 uur ds. PL van Asselt 
29 januari          10.00 uur ds. RF Philipp 
5 februari          10.00 uur  ds. PL van Asselt, Streekdienst in Alphen ad Rijn 
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Boskoop 
18 december    10.00 uur  hr. R Hoes-Rosenthal, 4e advent 
24 december   10.00 uur ds. S van Zeeland-van Cassel, Kerstnachtdienst om 20.45 uur 
15 januari          10.00 uur ds. S van Zeeland-van Cassel 
29 januari         10.00 uur ds. J de Vries 
5 februari         10.00 uur  ds PL van Asselt, Streekdienst in Alphen Alphen aan den Rijn 
 
Waddinxveen 
11 december      10.00 uur  hr. WA Overdiep, om 11.00 uur met aansluitend kerstlunch 
25 december     10.00 uur hr. R Hoes-Rosenthal, Kerstdienst 
15 januari            10.00 uur mw. W Dijkstra 
5 februari            10.00 uur  ds P.L. van Asselt, Streekdienst in Alphen ad Rijn 
 
Woubrugge  
26 december   11.30 uur  ds. DC Peters e.a , Kerstbijeenkomst  
 
Oude Wetering  
24 december   19.00 uur Kerstavonddienst, ds Anna Hoekstra 
25 december   10.00 uur Kerstmorgendienst, ds Jan Berkvens 
31 december  17.00 uur Oudejaarsdienst, ds Jan Berkvens 
8 januari  10.00 uur ds Anna Hoekstra 
22 januari  10.00 uur ds R. Ritmeester 
12 februari   10.00 uur ds Jan Berkvens 
26 februari  10.00 uur  ds Johannes Tromp 
 
 
Indien u graag wordt gehaald en gebracht om de dienst bij te wonen, kunt u contact opnemen met Harrie de 
Pater.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Kinderen zijn in de puberteit gesloten, 
  wegens verbouwing".  

Rudolf Steiner 
 
  

 



 

 

OVERDENKING Kerstmis  

Enige weken geleden is aan mij gevraagd een 
overdenking te maken voor de gemeente 
berichten, ditmaal  het Kerstnummer in onze 
streek, natuurlijk wil ik de Remonstranten van 
Waddinxveen helpen en heb spontaan ja 
geantwoord. Echter als je er aan gaat 
beginnen kom je tot de conclusie dat er al 
jaren over dit feest en alle bijkomende uitleg 
veel is geschreven, wat kan ik daar nog wat op 
aanvullen? 
Degenen die mij een kennen weten dat ik graag mijn overdenkingen laat gaan over het Thomas evangelie, 
deze keer kwam bij mij logion 42 in gedachten:   Jezus zei :  “Wordt Voorbijganger”. 
In de geboorte verhalen van Jezus wordt gesproken over de wijzen uit het Oosten, waren dit toevallige 
passanten, magiërs, astrologen, belangeloze, voorbijgangers of gezonden personen met een boodschap en 
geschenken?  
Mattheüs noemt het aantal niet, maar volgens de traditie in het westers christendom zijn er drie wijzen. Dit 
getal van drie werd wellicht vastgesteld aan de hand van het aantal geschenken dat ze meebrachten. In 
tradities in het oosters christendom zijn er niet drie maar twaalf wijzen. 
Caspar zou de koning van India zijn. Balthasar wordt vaak koning van Arabië genoemd, en in andere verhalen 
is hij koning van Ethiopië. De derde Wijze, Melchior, zou de koning van Perzië zijn 
De namen die ze later kregen – Melchior, de koning van Arabië, Caspar, de koning van Tarsis, en Balthasar, 
de koning van Ethiopië – komen uit een Grieks verhaal, dat er 
pas rond het jaar 500 bij is gekomen.

 
Zesde-eeuws mozaïek met de Drie 
Wijzen in de Basiliek van Sant’Apollinare 
Nuovo in Ravenna, Italië 

 
De wijzen volgden een ster, en gingen op pad en kwamen 
in Bethlehem na de geboorte van Jezus bij de stal aan.   
Welke ster zagen de wijzen uit het oosten?  Als verklaring 

voor de ster van Bethlehem die volgens de bijbel de wijzen uit het oosten naar de stal in Bethlehem 
leidde wordt vaak gesproken over een samenstand van heldere planeten of een supernova.

                                    
En zo hangen ze straks ook weer in de kerstboom of staan ze bij 
de kribbe, de “drie” Wijzen of toch Voorbijgangers?  Neem er 
rustig de tijd voor om naast en bij alle feestelijkheden van dit 
geboorte feest ook hier eens rustig over te praten met elkaar.                                                                                   
Heel fijne Kerstdagen en al het nodige voor het Nieuwe Jaar.                                                                      
 
 
 
Fresco van Giotto di Bondone, met een komeet als de ster van 
Bethlehem, 

 
Ron Hoes-Rosenthal, voorzitter VPG Boskoop 
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Kijk door mijn Ogen 
je bent soms bang 
voor wat anderen mensen denken. 
Je bent bang 
voor hun oordeel en afwijzing. 
En daarom doe je alles 
om hen naar de mond te praten 
en voor je te winnen. 
Maar je vergeet daarbij jezelf. 
 
Je weet zelf niet 
hoe mooi je bent vanbinnen, 
hoe groot je stralende kracht is 
van de innerlijke wezen. 
Je denkt 
dat je alleen maar bestaat 
uit die angsten, onzekerheden en onmacht. 
 
Maar Ik zie daaraan voorbij. 
Ik zie wie je werkelijk bent: 
achter al die donkere gevoelens 
ligt er een bijzonder mens verborgen 
die als twee druppels water 
lijkt op Mij. 
Je bent immers mijn kind,  
en Mijn geest rust op jou. 
 
Ik wil je vragen: 
kijk nu eens  
met Mijn ogen naar jezelf. 
Zie je innerlijke schoonheid. 
Zie wie je ten diepste bent: 
Mijn kind. 
En geniet van je schoonheid. 
Als je je begraaft in je angsten, 
Sluit je je voor Mij af, 
Maar als je echt durft te zijn wie je bent, 
als je leert kijken met mijn ogen, 
dan zul je Mij vinden in jezelf. 
 
Maar als je Mij vindt, 
verborgen in je hart, 
vind je het wonder 
van de waarachtige vrede. 
Dan vind je het onbreekbare vertrouwen 
dat opwelt uit Mijn geest in jou. 
En dan ook zul je weten: 
Ik ben goed zoals ik ben, 
want ik ben immers 
een kind van God.   

Uit: Wat mijn hart je zeggen wil …  van Hans Stolp 
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VAN DE KERKENRAAD 
 
Na alle bijzondere diensten en activiteiten zijn we in een wat rustiger periode beland, met weer 
de vertrouwde diensten zoals de oecumenische dienst in de RK kerk en de gedachtenisdienst 
met Japke van Malde, Henk van ’t Hoff aan de vleugel en harpiste Reinhilde Zevenbergen.  
Maar de gezamenlijke dienst van 13 november met de preek van de leek door wethouder Tom 
de Kleer was natuurlijk wel weer heel apart. 
 
Nu zijn we alweer in de adventstijd met de gezamenlijke eerste advents dienst en op 4 
december een dienst die geheel geleid en verzorgd wordt door Henk van ’t Hoff. De 
kerstdiensten zijn weer gezamenlijk met kerstavond een remonstrantse liturgie en op 
kerstmorgen een gereformeerde liturgie.  
 
Nu het met de coronapandemie de goede kant op gaat hopen we dan eindelijk 8 januari weer 
een nieuwjaarsbijeenkomst te houden We kijken dan terug en vooruit naar het nieuwe jaar met 
een grote foto presentatie van de bijzondere activiteiten in het afgelopen jaar. Laten we deze 
bijeenkomst gebruiken om elkaar weer eens echt te ontmoeten. 
De beroeping commissie is inmiddels een aantal keren bijeengeweest o.a. met een lid van de 
Coza die ons begeleidt in de zoektocht naar een nieuwe voorganger. 
 
Op dinsdag 15 november heeft er in het 
dagblad Trouw een artikel gestaan over de 
Woudkapel in Bilthoven, waar het bordje kerk 
van de gevel gehaald is en de predikant 
ingeruild is voor een inspirator. In dat artikel 
wordt ook onze hoogleraar Christa Anbeek 
geciteerd, met enkele generaliserende 
uitspraken over vrijzinnige 
geloofsgemeenschappen. Dit is bij een aantal 
Remonstranten, die best open staan voor 
andere vormen van kerk zijn, niet erg goed 
gevallen.  
 
De Coza heeft daarom besloten om met de 
hoogleraar daarover in gesprek te gaan, waar 
we van op de hoogte gehouden zullen worden. 
Wordt dus vervolgd. 
Tot ziens bij de komende diensten en bij de 
nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
Harrie de Pater. 
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Omzien naar elkaar, ook zonder eigen dominee! 
  

 
Juist in deze tijd, nu wij geen eigen dominee hebben, is het belangrijk dat wij elkaar 'vast 

houden'! 
En mocht er íets zijn wat wij als Kerkenraad kunnen betekenen, horen we dat graag. 

 
 
 

 
Mvg, Harrie, Anja, Gerda, Inge, Irene en Wanda 
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Terugblik op preek van de Leek, gezamenlijk met gereformeerden.  

 

Tijdens een druk bezochte dienst op 13 november ging de 
Nieuwkoopse wethouder Tom de Kleer (Maatschappelijk werk, 
Gezondheidszorg, Energietransitie en Kunst en Cultuur) in op 
het Thema van de Dienst "Een goede samenleving". Zijn 
persoonlijke motivatie en visie kwam hierbij aan bod, waarbij 
samenwerking en open staan voor elkaar belangrijke 
elementen waren. Na afloop werd gezamenlijk koffie 
gedronken in de Kosterij. Hij nam zijn grootmoeder mee en 
vertelde dat zij van huis uit Katholiek was opgevoed.  

U kunt de preek nog via de link op de site naar de dienst 
bekijken, als u naar onder scrolt op de website op de pagina 
waar de links naar de diensten staan.  

Irene Rol-Hellemans 

 

Gedachtenisdienst van 20 november 
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Tijdens de sfeervolle gedachtenisdienst werd in een volle kerk bij aanwezigheid van familie van 
onze overleden gemeentegenoten stil gestaan bij de dierbaren die ons ontvallen zijn. Onze 
“eigen” Japke van Malde ging voor en herdacht in deze dienst Bert Tas, Cees Vrolijk en Alie Bak-
van Wijngaarden. Zij las voor uit Prediker 12: 1-7 en een gedicht van Theo van Reen. De 
muzikale omlijsting van Henk van t Hoff  (piano en zang) en Reinilde Zevenbergen op Harp (o.a. 
Salut d Amour van Elgar) was sfeervol.  
 
De namen van andere dierbaren werden genoemd en vele aanwezigen gingen op de 
uitnodiging in om een waxinelichtje aan te steken ter gedachtenis aan een overleden dierbare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop werd gezamenlijk koffie gedronken en werd er na- en bijgepraat in de kerk. De 
opkomst bij deze dienst was groot.  
 
Terugblik op dienst van 4 december 
 

Onze pianist /organist Henk van ’t Hoff ging voor tijdens deze dienst.  Hij 
stond stil bij de rol van Sint Nicolaas met  het thema “Vol verwachting 
klopt ons Hart”.  
Het sint Nicolaas feest was een van de feesten waarbij de kinderen van 
de armere bevolking in de winter eten en cadeautjes kregen, vaak hard 
nodig. Ook vertelde hij over de rol van beschermheilige voor de zeevaart 
die hij speelt. In vele havens is dan ook een standbeeld van de Sint te 
vinden. Het was een preek met humor.  
Hij las voor uit  Openbaring 3: 8   en  openbaring 3: 20 en had een aantal 
liederen gevonden die hij op de vleugel begeleidde en mooi bij het 
thema pasten.  

 

 

De diensten werden ook gestreamd, en kunnen nog via onze website worden bekeken (op 
pagina met links, onderaan)  
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Introductie van ons nieuwe gemeentelid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelleke van Olst 

 
Nelleke is In juni 2022 met haar man verhuisd naar Langeraar, na 35 jaar in Zeist te hebben 
gewoond.  
“We wilden in de buurt van onze zoon en schoondochter gaan wonen en ook een nieuwe 
omgeving met nieuwe paden, vergezichten.”  Sinds 1 oktober jl. is ze gestopt met werken  De  
laatste 21 jaar werkte ik bij Triodos Bank. Ze zijn nu  aardig op orde in hun nieuwe huis, reden 
om lid te worden bij de Remonstranten in Nieuwkoop. Tot voor kort was ze lid van de 
Remonstranten in Utrecht, in de Geertekerk. 
Van haar moeders kant kom ze uit een remonstrants nest dat ver in de tijd teruggaat. 
Zij is inmiddels 64 jaar, en verwacht deze traditie niet door te kunnen geven en  hekkensluiter 
te zijn, want haar man en zoon zijn orthodox buiten kerkelijk. 
Dat weerhoudt haar er niet van om zich met veel plezier bij ‘Nieuwkoop ‘ aan te sluiten. Ze 
hoopt  binnenkort in het echt met elkaar kunnen kennis te kunnen maken.  
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Van Geloof en Samenleving   

Goede Doelen bij collecte 
 
18 December Voedselbank     
 
15 Januari   Vluchtelingenwerk Nederland. Veel mensen moeten 

hals over   kop vluchten door oorlogsgeweld in 
Oekraine. Ook uit Afghanistan komen vluchtelingen 
voor de Taliban. 
Er is dringend geld nodig voor opvang, taalonderwijs 
en hulp bij projecten van arbeidsparticipatie. 

 
29 Januari   Onderhoud en Restauratie Fonds 

 
Opbrengsten Collecte 
 
23 oktober 2022  Vluchtelingenwerk € 65,00    
13 november 2022  Lilianefonds  € 238,25 
20 november 2022  Artsen zonder Grenzen   € 131,55  

4 december 2022 Vluchtelingenwerk € 116,00  
 

JUMBO aktie:  

De Jumbo aktie (waarbij u bonnen kon sparen voor de remonstrantse kerk) heeft dit jaar  
€29,95 opgebracht, het was de eerste keer dat we als goed doel meededen. Veel dank aan 
iedereen die hieraan heeft meegewerkt, doet u volgend jaar ook mee?  

 

Het juiste adres van Pieter Langereis 
Rectificatie:  
Pieter Langereis 
Maerten Heemskerckstraat 2B-13 
2023 ZJ  Haarlem. 
 
 
 
 
Naar wie gingen de Bloemen?    
 
13 Nov. Bloemen naar Riny van Yperen 
20 Nov. Gedachtenisdienst, naar nabestaanden van Bert Tas, Kees Vrolijk en Alie Bak-van 
Wijngaarden 
27 Nov. Bloemen naar Anja IJsselstijn  
4 december gingen de bloemen naar Rien Vorst. 
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Van de Activiteiten/Contact commissie  

 
Uitnodiging voor de Kerst koffieochtend 15 december 2022 in de 

Kosterij om 10.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de aanloop naar de Kerstdagen willen we graag een sfeervolle kerstochtend 
verzorgen waarin we alle tijd voor elkaar hebben, samen met de 
Gereformeerden. 
 

We délen de kerk, we délen verschillende diensten en wat zou het mooi zijn om 
ook bijzondere activiteiten met elkaar te délen, zoals nu in Kersttijd, met recht:  

 
Komt allen tezamen!  
En laat u verrassen. 

 
U kunt koffie met wat lekkers verwachten, waarna Glühwein met hartige hapjes. 
Ter geruststelling, er is ook een alcoholvrij drankje. 
 
Het zou voor ons, als organisatie, prettig zijn om te weten op hoeveel mensen wij 
kunnen rekenen. De deur staat natuurlijk ook voor diegenen open die onverwacht 
wél aanwezig kunnen zijn. Dus stuur een appje of mailtje naar Gerda, 0653192761 
of remonstranten.nieuwkoop@gmail.com 
 
Er is een Pendelddienst dus halen en brengen is géén probleem, bel vóór 14 december naar 
Marjanne Ruijs; tel.nr. 0172-435552, dan is het vervoer geen excuus om niet aanwezig te zijn. 

 
De Noteert u deze data al vast in uw agenda??!! 

- Nieuwjaarsbijeenkomst 8 Januari 
- Koffie ochtend 16 februari 2023 
- Koffieochtend 20 april 2023.   

 
Tineke Brenkman, Marjanne Ruijs en Gerda d’Arnault 
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DONATIE EN SPONSORING van onze Remonstrantse Kerk Nieuwkoop 

 
.   
 

 
 
 
 
 
Wij hebben uw GIFTEN Hard NODIG! 
 
 DONATIE via PERIODIEKE GIFT?  Een gift uit uw nalatenschap?  
 
De maand december is altijd goed om stil te staan, zijn er nog goede doelen waar we wat aan 
kunnen geven?  We willen heel graag deze kerk in stand houden, en een nieuwe dominee een 
wat langer termijn perspectief geven. U ook?  
 
Op verzoek van 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 wel 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 Anja 
IJsselstijn). 
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. 
Maar ook een gift uit Nalatenschap is zeer welkom, om aan een toekomst voor de Kerk te 
blijven werken. Neem dit dan wel op in uw testament.  
 
 
Anja IJsselstijn (penningmeester) 
 

 

Bankrekening  NLO4 RABO 0127087443 t.n.v. remonstrantse gemeente Nieuwkoop 
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Toerusting Maria, Maria, Maria: u kunt nog naar de 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 
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.  
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Muziek  
 
Kerstsamenzang  
 
Op 15 december vindt het optreden van Min Ghesellen plaats in de Remonstrantse Kerk.  
Thema: ‘Kerst op Komst’ Aanvang 20.15uur, €10,00 voor toegang. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Op maandag 19 december om  
 
19.30 uur zal in de Kaleidoskoop een Kerstsamenzang 
 
vanuit de Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop plaats  
 
vinden.  
 
 
 
 

 
 

FILMAVOND in Remonstrantse Kerk Oude Wetering 
 
Op 30 januari  19.30 uur Filmcafé in remonstrantse Kerk Oude Wetering : ENCORE  
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CONCERTSERIE Stichting Kamermuziek Nieuwkoop in de Remonstrantse Kerk 
 
 

 
Zondag 15 januari 2023, 14.30 uur 
Locatie: Remonstrantse Kerk 
ROctet, strijkers uit het Radio Filharmonisch Orkest 
In 2016 begon Nederlands eerste vaste strijkoctet de podia te 
veroveren, toen altvioliste Francien Schatborn en voormalig 
concertmeester Ronald Hoogeveen hun strijkersvrienden uit het 
Radio Filharmonisch Orkest bijeen brachten. In zijn korte bestaan 
heeft ROctet reeds veel wervelende concerten gegeven, in 
uiteenlopende concertseries en live op Radio 4. Wervelend zal het ook 
worden in de kleine Remonstrantse Kerk, waar de bezetting voor 

dubbel strijkkwartet garant zal staan voor een surround-geluidservaring. 
ROctet speelt de allermooiste stukken uit het octetrepertoire van Afanasyev, Sjostakovitsj en 
Mendelssohn. 
 
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  
 

 
 

De volgende Klepel verschijnt op 19 januari 2023 
 
 

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