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Voorganger   10.00 uur Ds. K.W. de Jong, Woerden 
 Koffieschenken door vrijwilligers 
Ambtsdragers Bertie de Jong, ouderling 
 Ruud van Tol, diaken 
Ambtsdrager voor ontvangst Jan de Jong 
Organist Arie van Egmond 
Koster  Feite Klijnstra 
Kerk TV Dirk Bruijnes 
Beamer Eveline Lems 
Kindernevendienst Jeanette van der Sar 
Oppasdienst Lidy van Dorp, Judith Lems 
Collectanten Wilma Verduijn, Annelies Locker 
Collectes 1e KIA Bangladesh - Kansen creëren voor 

jongeren 
 2e Eredienst en Pastoraat 

Predikant:  Scriba: 
Wijk 1, 2, 3, 4 en 5  Dhr. Emile Schoneveld 
Ds. Joep van den Berg  Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn 

Componistenlaan 223, 2215 SR Voorhout  Telefoonnummer: 0172 - 493276 
Tel: 06 - 23830775  E-mail: scriba@mkalphen.nl 
E-mail: predikant@mkalphen.nl   
Werkzaam op dinsdagmiddag.   
donderdag en vrijdag  Kerkelijk Bureau (PKN): 
Kerkelijk werker:  Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers 
Dhr. Kees Pastoor  Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn 
Kildijk 17, 4255 TA Nieuwendijk  Tel: 06 - 22634255 
Tel: 06 - 57323018  E-mail: kb@mkalphen.nl 
E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl  Kopij Zondagsgroet 
Werkzaam op dinsdag en vrijdag  zondagsgroet@mkalphen.nl 
 

Website en e-mail: www.mkalphen.nl  /  info@mkalphen.nl  
De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien 
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep 

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube 
 

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn 
Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn 
ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn 

 

mailto:scriba@mkalphen.nl
http://www.mkalphen.nl/kerkomroep
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De bloemen 

De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie gegaan 

naar mevr. A. v.d. Boom-Houtman. 
 
Orde van Dienst zondag 26 maart 2023 
 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: O God, kom mijn geding beslechten Psalm 43: 1, 2 en 3 

Stil gebed, votum en groet 

Zingen: Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen             Psalm 43: 5 

Tien geboden 

Zingen: Ik heb de vaste grond gevonden         HH 345: 1 en 3 

Gebed 

Kindermoment en -lied:  Elke stap 

Lezing: Matteüs 27: 11-26 (NBV) 

Zingen: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten  

  HH 191: 1,2,3 en 6 

Preek 

Zingen: Glorie zij U, Christus, U leed onze nood         Lied 574  

Collecte 

Zingen: Ik kom met gaven in mijn handen         Psalm 66: 5 

Gebeden 

Kinderen uit  de oppas 

Slotlied: Jezus, leven van ons leven        Lied 575: 1 en 4 

Zegen 
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Van de kindernevendienst 
Deze zondag is de vijfde van een blok 
met zeven verhalen rond de vraag wie 
Jezus is. Op deze zondag staat 
Matteüs 16:13-17 en 20-21 centraal: 
Jezus vraagt aan de leerlingen wie Hij 
volgens de mensen is. 
 
 
 

Waarvoor collecteren we vandaag? 
De eerste collecte is voor KIA Bangladesh - Kansen creëren voor 
jongeren 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder 
meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt 
vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 
vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. 
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren 
naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen 
daarnaast training 
in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen 
starten. 
 
 

                                                          DE JARIGEN  
             

               Wie vieren de komende week hun verjaardag? 
 

 29 maart Mevr. M. Bijkerk – van Dam 
  
  

We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien 
mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe 

  

 
 
 
 

Uit de gemeente 
Lenie Schipaanboord, Aziëlaan 45, de vrouw van Henk, heeft met 
nogal wat malheur te maken gekregen. Na een aantal operaties 
kreeg ze een ontsteking in haar buik en gelukkig is dat nu onder 
controle en herstelt ze hiervan. Maar tot overmaat van ramp is ze  

Ds. Joep van den Berg. 
Werkzaam op dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag 
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ook nog eens gevallen met haar fiets. Na een goede 
wondbehandeling moet ze hier dus ook weer van herstellen. We 
wensen haar beterschap en een goede genezing zodat ze samen 
met Henk weer mooie fietstochten kan maken. 
Willem Noomen heeft na het verlies van zijn moeder nu een nieuwe 
uitdaging waar hij voor staat. Maandag 27 maart wordt hij 
geopereerd aan een liesbreuk en dat betreft een dagopname. 
Binnenkort ga ik bij hem langs en we wensen hem alvast een 
voorspoedige ingreep met bijbehorend herstel en genezing.  
Gelukkig is Antje Vos weer terug op haar vertrouwde adres aan de 
Uranusstraat. Na haar voetbreuk kan ze nu verder thuis herstellen en 
verder revalideren. Ook haar wensen we beterschap toe en hopen 
dat zij weer volledig op de been zal komen met vol gebruik van haar 
voeten en mobiliteit. 
 
Geloofsbelijdenis/gespreksgroep 
Zondag 16 april na de kerkdienst om 11.30 tot 12.30 komen we 
bijelkaar als gemeenteleden van 20 tot 30 jaar om met elkaar te 
spreken over God, Jezus, de bijbel, de wereld waarin we leven en de 
uitdagingen die het leven aan ons stelt. Leeftijdsaanduiding is 
ongeveer dus mag jonger of ouder. 
Er is dan de mogelijkheid om belijdenis van je geloof te doen richting 
mei 2023. Dit blijft natuurlijk altijd jouw eigen keus. 
Als je mee wilt doen, stuur dan even een whatsappje naar 
06.23830775 zodat ik weet wie er komt. We zijn op dit moment met 5 
personen. 
 
Leerhuis over de Heilige Geest 
Donderdagavond 20 april in de Maranathakerk om 19.30 zullen we 
bijelkaar komen en verder spreken over het werk van de heilige 
Geest die onder ons is uitgestort en wat dat betekent. Natuurlijk 
zullen jullie vragen en gedachten ruimschoots aan bod komen dus 
schroom niet maar kom naar deze maandelijkse donderdagavonden. 
Laat even weten als je komt: we zijn nu met 14 personen dus een 
mooie, volle groep.   predikant@mkalphen.nl 

mailto:predikant@mkalphen.nl
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YouthEvent 
Op zondag 9 april is om 19.30 in de Triomfatorkapel een 
YouthEvent die door jongeren wordt georganiseerd en wordt geleid. 
Graag gaan we daar heen met een aantal van onze jongeren. Een 
aantal heeft laten weten mee te willen en dat vinden we leuk.  
We eten vooraf in de Maranathakerk iets van patat en kroket  en 
dergelijke snacks en kom gerust om 18.00 naar de Maranathakerk.  
Laat even weten dat je komt: predikant@mkalphen.nl Tot dan.  
De andere avond is 7 mei, de laatste van dit seizoen. 
 
Groet 
Gods zegen, genezing en vrede wensen we elkaar toe de komende 
tijd.  
 
Joep van den Berg 

 
 
 
 
 
 

Tot rust komen 
In de viering in Rijnzate stond de afgelopen keer Psalm 131 centraal. 
Daar zien we het beeld van een kind op de arm van zijn moeder. ‘Zo 
heb ik mijn ziel tot rust gebracht.’ En daarbij spreekt de schrijver uit 
dat hij hierbij zijn blik, zijn focus, gericht houdt op God. Alleen dat 
geeft hem werkelijk vrede.  
Die vrede is zo nodig. Die vrede is soms zo moeilijk te pakken, vast 
te houden, terug te krijgen. Voor je weet ben je hard aan het werk om 
tot rust te komen. Hoe gek het ook klinkt. En natuurlijk kun je door 
iets te gaan doen meer rust ervaren. Een wandeling, even lekker 
lezen, luisteren naar muziek, een goed gesprek. Dat helpt ons 
lichaam en onze geest om even te ontspannen. En vanuit die 
ontspanning mag je dan ook je blik richten op onze hemelse Vader, 
die we hier even mogen zien en ervaren als een moeder. Want zo is 
onze God ook.  
We hebben hierin ook elkaar nodig. We mogen elkaar verbonden 
weten binnen de kerk: anderen steunen ons door het gebed en het  

Kerkelijk werker Kees Pastoor. 
Werkzaam op dinsdag en vrijdag 

mailto:predikant@mkalphen.nl
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geloof, het vertrouwen in God dat we soms zelf misschien even  
kwijt zijn. Daarmee is de kerk eigenlijk ook een beetje onze moeder. 
Daar wordt, samen met de andere levende stenen, Gods vrede en 
liefde gegeven, ontvangen en uitgedeeld. In het Avondmaal, het 
vieren, zingen, dankzeggen, bidden, het Woord en het geloof. 
Hoe dan ook, ik bid u en jou toe dat je de vrede van God mag 
ervaren. Vrede die verstand, gevoel en omstandigheden te boven 
gaat, draagt en doordringt. Net als bij een kind op de armen van 
mama. 
 
Pesach-viering zaterdag 1 april: geef je op en wees welkom! 
Samen als gemeente gaan we op zaterdag 1 april eten en de 
Pesach-maaltijd vieren. En daarbij zijn er gerechten uit de tijd en 
cultuur van de Bijbel. En die mag je zelf bereiden! Net als we eerder 
al eens hebben gedaan en daaraan hebben veel mensen goede 
herinneringen: samen eten, bijpraten, doorpraten, ook dat is 
gemeente-zijn.  
Inschrijven kan via de inschrijflijst in de kerk. Maar ook per email of 
telefoon bij Emile Schoneveld, onze scriba: scriba@mkalphen.nl of 
0172 - 493276  
Je krijgt dan een recept uit het boek Bijbels Culinair van 
‘kookdominee’ Han Wilmink. Als iedereen voor zichzelf of voor het 
eigen gezin voldoende kookt plus een beetje extra, hebben we 
genoeg en niet teveel. Vervolgens neemt iedereen het eten mee 
naar ‘De Eendracht’ (bij de Maranathakerk) en daar maken we er 
een mooi buffet van waar iedereen van kan proeven en genieten, 
tijdens en na de Pesachviering. Voor “Bijbels’ drinken wordt gezorgd. 
Kees Pastoor zal de Pesachviering leiden. De inloop is vanaf 16 uur. 
Kortom: schrijf je in, neem een recept mee, ga aan de slag en wees 
welkom! Ook als je niet goed in staat bent om zelf te koken is dat 
geen belemmering om aan te schuiven! 
 
Uit de gemeente 
Groot verdriet is er in de familie, de gemeente en bij allen die haar 
missen na het overlijden van onze lieve zus Riet Noomen – Benard. 
Voor wie zij was en voor haar leven zullen wij onze hemelse Vader 
danken in de kerkdienst voorafgaand aan de begrafenis. Deze zal 
plaatsvinden op vrijdag 24 maart om 10:45 in de Maranathakerk.  
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Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats 
waarna aansluiting gelegenheid is tot condoleren, eveneens bij de 
kerk. We bidden Jaap en Erik-Jan in het bijzonder heel veel kracht 
en troost toe.  
 
Van harte alle goeds,  
Kees Pastoor 
06 573 230 18 
 
 
 
 
 
 

1 april, geen grap: Kom op met die hap!!! En neem je ouders, 
opa’s en oma’s, broers, zussen, vrienden, whatever, neem ze mee 
en wees van harte welkom om mee te eten met de Pesach-viering! 
En oefenen met je kookkunsten mag, graag zelfs! Neem een recept 
mee. De kerk is een werkplaats waar je mag leren, dus grijp je kans 
en we gaan het proeven ;-)  
 
 
 

In Memoriam 

Maria Elizabeth Noomen – Benard 

Riet 
 
 
Riet werd geboren op 11 mei 1947 (op moederdag) in Naaldwijk, zij was de 
een-na-jongste in het gezin met vijf meisjes en één jongen. Vader was 
timmerman en conciërge op de Mulo en het gezin was actief betrokken bij 
de gereformeerde kerk. Na de lagere school ging Riet naar de Mulo en ging 
daarna werken op de administratie van een verzekeringskantoor. Ze zong 
bij Westlands Teenagerkoor, een afdeling van het Westlands Mannenkoor.  
 
Tijdens een uitwisselingsweekend van de gereformeerde 
jeugdverenigingen Alphen aan den Rijn en Naaldwijk hebben Jaap en Riet 
elkaar ontmoet en daar begon de liefde voor elkaar. Nadat zij in 1968 
trouwden zijn ze in Alphen gaan wonen. Riet moest in Alphen wel erg  

Jeugd 
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wennen, als Westlandse die hier eigenlijk nog niemand kende. Ze ging aan 
het werk bij Samsom en later bij Zwaans totdat Erik-Jan werd geboren. 
Daarna werkte zij op de administratie bij de Woutershof.  
 
Samen met Jaap kwam ze altijd naar de kerk. Eerst in de Salvatorikerk en 
later in de Maranathakerk. Daar droeg Riet haar steentje bij, bijvoorbeeld in 
de liturgiecommissie, als diaken en door het bezoeken van mensen in de 
gemeente. Maar ook in andere delen van de samenleving was Riet 
ontzettend actief en betrokken. Overal waar mensen samenkomen wist zij 
contacten te leggen en te zorgen voor verbinding en gezelligheid. Of het nu 
gaat over de vrouwengroep ‘In gesprek’ of over groepjes van de fysiosport 
of de gymnastiekvereniging.  
 
Riet stond voor veel mensen klaar en dat deed zij met hart en ziel. Zo heeft 
ook zij veel bijgedragen in de mantelzorg en leefde mee middels 
bezoekjes, kaarten en appjes.  
 
Groot verdriet kwam er in haar leven toen haar goede vriendin en mede-
gemeentelid Ank van Dorp overleed. Zij hadden heel veel samen 
opgetrokken.  
In december 2022 kreeg Riet het slechte nieuws te horen dat zij een tot in 
de hersenen uitgezaaide longtumor had die niet behandeld kon worden. Zij 
heeft ontzettend veel meeleven mogen ervaren maar haar gezondheid en 
energie gingen steeds verder achteruit. De laatste weken van haar leven 
ontving Riet liefdevolle zorg in de hospice aan de Lupinesingel. Op het 
laatst kon zij de vele gesprekken en bezoeken niet langer aan. Het niet 
meer kunnen geven, er niet kunnen zijn voor de ander was voor haar een 
groot verdriet.  
 
 
 
Op de avond van vrijdag 17 maart overleed Riet rustig in haar slaap. 
Woorden schieten tekort om het verdriet en het verlies voor Jaap en Erik-
Jan en voor heel, heel veel mensen voor wie zij veel heeft mogen 
betekenen te beschrijven.  
 
We verliezen in haar een liefdevol en inspirerend voorbeeld van liefde, 
vriendelijkheid en verbondenheid. Een kostbaar mens is heengegaan en 
teruggekeerd naar haar hemelse Vader.  
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Bloemschikking 
… en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen 
te troosten nu hun broer gestorven was. (Johannes 11:19) Leven uit 
geloofsvertrouwen Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan. 
Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal iets wat daar 
volkomen haaks op staat. Jezus komt niet om te troosten, Hij begint te 
praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot 
leven wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding is. De 
boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze stemming aanvoert, 
maar het geloof in God. ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.’ Het 
gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood, 
toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen. (ds. Sytze Ypma) 
 
De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. Plaats 
tussen de kronkeltakken gedroogde strobloemen en gedroogde grassen 
die herinneren aan het aardse leven. Groene grassen en roze tulpen 
maken de cirkel levend. 

 

 
AGENDA 

April 

01   Pesachmaaltijd   16.00 uur in de Maranathakerk 

02   Eetclub     na de ochtenddienst in de Maranathakerk 

04   Moderamen    19.30 uur in de Maranathakerk 

13    Kerkenraad       20.00 uur in de Maranathakerk 

16   Alpha Youth    na de ochtenddienst in de Maranathakerk 

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring etc.) 

ook opnemen in deze agenda. Graag doorgeven aan de scriba: 

scriba@mkalphen.nl.  

 
  

mailto:scriba@mkalphen.nl
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SENIOREN PAASVIERING  
 

Dinsdag 4 april vieren we de paasviering in een 
warme zaal van de Maranatha kerk. 
 
Om 10.30 beginnen we met koffie (thee) met iets lekkers 
er bij. 
 
Daarna de viering geleid door Kees Pastoor met muzikale 
ondersteuning op de piano door Peter Siereveld. 
 
Na de dienst een gezellig samen zijn met een drankje 
 
Aansluitend  de lunch,  
 
Rond 13.00 uur willen we het gezellig samenzijn afsluiten. 
Iedereen is van harte welkom neem gerust iemand mee. 
Het vervoer is geen probleem   
 
U kunt zich opgeven bij:  
Diny Boxma Tel: 0612725710  
 
Of bij uw contactpersoon 
 
Als u opgehaald en weer thuis gebracht wil worden 
neem dan contact op met Diny Boxma 
 
Tot ziens op dinsdag 4 april 
Hartelijke Groet 
Namens Elly Kees en Diny 
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Zondag 2 april weer Eetclub 
 
Zondag 2 april is er na de dienst weer Eetclub 
 
Voor wie is de eetclub? Voor alle gemeenteleden; jong, oud, man, vrouw, 
ziek, gezond. Iedereen is welkom.   
We beginnen altijd direct na de dienst met een kopje koffie; uiteraard met 
wat lekkers er bij.  
Om ongeveer 12.00 uur gaan we aan tafel voor de aangeklede lunch. We 
beginnen met iets warms; soep, een pasteitje of iets anders. Daarna een 
broodmaaltijd met krentenbrood, witte en bruine bolletjes, veel soorten 
hartig en zoet beleg en natuurlijk een fruitschaal met veel soorten vers fruit. 
En we besluiten met een toetje. Meestal zijn we ongeveer 13.30 klaar. Het 
is lekker, we letten op de vitamines, maar het vooral altijd weer gezellig.  
We vragen aan de deelnemers een bijdrage van € 5,-  
 
Wilt u een keer mee-eten? Van harte welkom! Meldt u zich dan aan bij Jaco 
van der Mik (06-23536737). Voor de mensen die ook de andere keren 
meedoen is aanmelden uiteraard niet nodig.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Het eetclub team  
Jorien Fort, Jaco van der Mik, Eveline en Frans Lems 
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AGENDA WIJKCENTRUM SWAENSWIJK WEEK 13 – 2023 
 

Zo 26 mrt  Koffiemiddag, vrije inloop        14.30 – 16.30 uur 

Di 28 mrt  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal  09.00 – 10.00 uur 

Di 28 mrt  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal  10.30 – 11.30 uur 

Di 28 mrt  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal  12.00 – 13.00 uur 

Di 28 mrt    Informatiebijeenkomst:  
De Geschiedenis van Zwammerdam     
door Dammenaar Luuk Boerman   14.00 – 16.00 uur 

Wo 29 mrt  Creaochtend Praat en Draad      10.00 – 11.30 uur 

Wo 29 mrt  BINGO: MET MOOIE PRIJZEN     14.00 – 16.00 uur 

Do 30 mrt   Koffieochtend PLUS met Selma Noort  
“Het kleine huis bij de rivier”      10.00 – 12.00 uur 

Do 30 mrt  Soos: bridgen, klaverjassen, sjoelen, rummikuppen, 
           koersbal, mahjong en scrabble     13.30 – 16.00 uur 

Do 30 mrt  Les Digitale Vaardigheden door Het Gilde 10.00 – 12.00 uur 
           bel voor afspraak 0172-242232 

Vrij 31 mrt  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal  13.00 – 14.00 uur 

Vrij 31 mrt  Tafeltennis in Torenzaal        13.30 – 15.30 uur 

Vrij 31 mrt  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal  14.30 – 15.30 uur 


