


Voorwoord.

‘Ik wens u allen, in alle opzichten, een 

gezegend jaar’. Met deze woorden sloot ik 

vorig jaar mijn voorwoord in het jaarboekje 

van de Vredeskerk in 2019 af. Het waren 

geen loze woorden, zeker welgemeend, 

maar nooit denkend dat deze woorden, 

deze wens voor u, voor ons allen, zo’n 

bijzondere lading zouden krijgen. Nadat we de eerste klap een beetje te boven waren, realiseerden 

we ons dat door de uitbraak van het Covid 19 virus ons ‘normale 

vanzelfsprekende’ leven behoorlijk op z’n kop werd gezet. 

Niets was meer gewoon, velen van ons waren aan huis 

gekluisterd, mondjesmaat kon je wat buitenlucht opsnuiven en 

dat was het wel zo’n beetje. Het openbare leven lag grotendeels 

stil en iedereen moest zich aanpassen aan deze ingrijpende 

inbreuk op ons, als vanzelfsprekendheid aangenomen, sociale en 

werkzame leven. Iedereen wordt getroffen door dit virus, je bedrijf 

valt om, we verliezen onze baan of deze staat op de tocht, we 

verkeren in grote onzekerheid over onze toekomst, we hebben 

dierbaren verloren. Nu blijkt eens te meer hoe kwetsbaar en 

breekbaar we als mens zijn. We willen zo graag alles zelf in de 

hand houden, zelf onze toekomst plannen, zelf de lijnen 

uitstippelen. Natuurlijk mogen we plannen maken en 

vooruitkijken, maar wel met het besef dat we niet weten hoe ons 

leven er morgen uit zal zien.

Toch heeft deze coronatijd ons ook iets gegeven. We zagen het 

in de eerste weken van de vrijwillige lockdown, filerijden bij de 

milieustraat, grote drukte bij de doe-het-zelf zaken. Want we 

hadden opeens tijd. Tijd over in ons normaal zo drukke bestaan, 

ons hectische sociale leven waarin alles maar moet kunnen en 

gedaan moet worden. We hadden het niet meer druk, druk, druk. 

Nee, in plaats daarvan kregen we tijd, veel meer tijd. Tijd om 

meer om te zien naar elkaar, meer tijd voor het gezin, voor 

familie. Daar zijn we positief over, en hopen dat het na de corona 

zo zal blijven, minder druk, minder gehaast, meer tijd voor elkaar, 

bewuster omgaan met onze tijd. 

Het nieuwe jaarthema van de PKN is ‘het goede leven’. Is dat 

voor ons het leven van voor de corona? Is dat ons drukke 

bestaan waarvan wij dachten dat het een goed leven was? Ik 

hoop het niet. Laten we één van de positieve corona gevolgen, 

meer tijd, hierbij meenemen zodat we straks het Goede Leven 



Themadiensten
Enkele keren per jaar wordt er in een middagdienst een 

themadienst georganiseerd. In de themadiensten worden Bijbelse 

en maatschappelijke thema’s behandeld. Tijdens deze diensten 

vragen we de (gast)voorgangers om interactieve onderdelen in te 

voegen. Na de dienst is er altijd gelegenheid om over de dienst 

en het thema na te praten. Er is iemand die als gespreksleider 

optreedt en bezoekers gelegenheid geeft tot het stellen van 

vragen of zelf vragen of stellingen deponeert. Dit alles gebeurt in 

een ontspannen sfeer. Je zou een themadienst kunnen zien als 

een soort bijbelkring met wisselende thema’s. 

U en jij bent van harte uitgenodigd. 

Voor suggesties voor thema’s, die in de diensten behandeld 

kunnen worden, kunt u contact opnemen met: Janmarinus Vooys 

Tel. 4025077; jm.vooys@filternet.nl

Op verzoek 

(van aanbodgericht naar vraaggestuurd)

De ervaring leert dat veel kerkenwerk aanbodgericht is: wij 

verzinnen activiteiten en mensen kunnen ‘intekenen’.

Maar het kan ook andersom: vraaggestuurd. Gemeenteleden 

hebben een idee of een onderwerp voor een avond of een 

kring: een boekbespreking, een bijbels thema, een heet 

hangijzer in het geloof etc. Dan kunnen we samen van daaruit 

iets organiseren. 

Neem gerust contact op:

Ds. Jaap van der Windt, tel. 7853979, mail 

jgvanderwindt@planet.nl, app 06-83406048

mailto:jm.vooys@filternet.nl
mailto:jgvanderwindt@planet.nl


Open belijdenisgroep

We starten in september een belijdenisgroep onder leiding van

ds. Jaap van der Windt. Het is fijn als je gelijk instapt. 

Voor wie?

- Voor iedereen die overweegt belijdenis te doen. (Je kunt ook 

meedoen en besluiten nog even te wachten met belijdenis 

doen.)

- Voor ouders die hun kind 

(hebben) laten dopen.

Wat doen we?

- We bespreken met elkaar de 

uitgangspunten van ons geloof. 

We gebruiken het boekje Hou(d)vast  

maar er is alle gelegenheid voor uitstapjes naar  aanleiding van 

eigen vragen in de groep.

Hoe vaak?

- Om de twee weken is een mooie frequentie. Maar ook dit kan 

in overleg anders.

Waarom?

- De ervaring leert dat je groeit in jouw geloof als je een periode 

intensief bezig bent met de vraag: Kan ik hier hardop ‘ja’ op 

zeggen? En ook de gemeente mag best weten wie in haar 

midden tot geloof gekomen is. Daar zijn we samen blij om.

Meld je snel aan.

Plaats: Vredeskerk of in overleg bij iemand aan huis.

Tijd: In overleg met elkaar.

Meer informatie en aanmelden: Ds. Jaap van der Windt, tel. 

7853979, mail jgvanderwindt@planet.nl , app 06-83406048 

mailto:jgvanderwindt@planet.nl


Bijbelstudie: Handelingen.

Afgelopen seizoen zijn we met het samen lezen van Handelingen 

begonnen. Het is een heel interessant boek waarin je veel leest 

over de eerste gemeente, het geloof dat verkondigd is door de 

apostelen, en het werk van de Heilige Geest in en door mensen. 

We lazen ook verwijzingen naar het Oude Testament en delen 

van brieven van Paulus. 

Door de Coronacrisis zijn we niet verder gekomen dan hst. 18. 

Daarom maken we komende maanden eerst de bespreking van 

het boek Handelingen af. Daarna starten we in overleg met een 

volgend Bijbelboek. 

De avonden zijn los van elkaar te bezoeken. Aanmelden of 

afmelden hoeft niet. De kring is natuurlijk wel het leukste als we 

allemaal zoveel mogelijk avonden aanwezig zijn. 

Data: ma. 7 en 28 september, 12 en 26 oktober, 16 november en 

7 december,

11 en 25 januari, 15 februari, 8 en 22 maart, 12 april , 10 en 31 

mei (+?).

Plaats: Vredeskerk

Tijd: 20.00- 21.45 uur

Leiding: ds. Jaap van der Windt, tel. 7853979, 

jgvanderwindt@planet.nl

mailto:jgvanderwindt@planet.nl


Groeigroepen

De groeigroepen vormen een vast onderdeel van ons 

gemeentewerk. Het is goed om regelmatig elkaar te 

ontmoeten in kleine kring. Je leeft met elkaar mee, je leest 

samen in de Bijbel en je groeit samen in aandacht, 

betrokkenheid en geloof.

De meeste groeigroepen maken gebruik van het materiaal van 

het Evangelisch Werkverband. Afgelopen seizoen was het 

thema ‘Dit is mijn lichaam’. Het thema van komend seizoen is: 

Durf Daniël te zijn, Jezus navolgen buiten je christelijke 

bubbel. 

Er zijn verschillende groeigroepen. Sommige maken het 

boekje van vorig jaar nog even af. Anderen hebben het 

materiaal een beetje losgelaten. Komend seizoen proberen we 

dan ook niet om alle groepen op een lijn te krijgen.

Het is leuk als je je aansluit bij een van de groepen.

Voor informatie kun je terecht bij ds. Jaap van der Windt.  

Neem gerust contact op: tel. 7853979, mail 

jgvanderwindt@planet.nl, app 06-83406048

Klik hier voor meer 
informatie over het 
boekje.

https://www.ewv.nl/webshop/boeken-gemeentegroeigroepen/durf-daniel-te-zijn/
mailto:jgvanderwindt@planet.nl
https://www.ewv.nl/webshop/boeken-gemeentegroeigroepen/durf-daniel-te-zijn/


Gebedsgroep

De gebedsgroep komt iedere twee weken op donderdagavond 

bij elkaar in de consistorie van de Vredeskerk. We bidden God 

om zegen, wijsheid en inspiratie voor predikanten en 

kerkenraad, doen voorbede voor zieken, en bidden voor de 

noden in de wereld. 

Heeft u de vrijmoedigheid om in stilte of hardop mee te bidden? 

U kunt vrijblijvend deelnemen aan het gebedsuurtje.

Maandelijks verschijnt er een gebedslijst met onderwerpen 

voor gebed, passend bij actuele thema's en activiteiten in de 

betreffende maand of periode in het kerkelijk jaar. Heeft u 

gebedsonderwerpen voor de maandelijkse gebedsbrief? Geef 

ze dan voor de 16e van de nieuwe maand door via 

onderstaand mailadres.

Info en aanvraag van voorbede voor uzelf of uw naaste voor de 

komende bijeenkomst van de gebedsgroep kunt u doorgeven 

aan: e-mail: gebedsgroep@vredeskerkkatwijk.nl.

Data gebedsgroep: 10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 

19 november, 3 en 17 december.

Aanvang: 19.15 uur.

https://www.vredeskerkkatwijk.nl/activiteiten/10-09-2020/gebedsgroep
mailto:gebedsgroep@vredeskerkkatwijk.nl


Inloopmiddagen om de 2 weken.

Het eerste uur drinken we gezellig een bakje koffie of thee 

met iets lekkers erbij en maken we een praatje met elkaar. 

Het tweede uur werden er altijd spelletjes gedaan, zoals 

sjoelen, puzzelen, rummikub enzovoorts. Maar we kunnen 

deze spelletjes nog niet samen doen, door de afstand die we 

moeten houden. 

Daarom is het deze maanden van 15.00 tot 16.00 uur, maar 

soms wordt er een gezamenlijk spel gedaan: Bijbelquiz, 

Bingo en dan duurt de Inloopmiddag tot 17.00 uur. 

Natuurlijk bent u van harte welkom.

Data: 9 en 23 september, 7 en 21 oktober , 4 en 18 nov. etc. 

Aanvang: 15.00 uur.



Kerk en Israël.
Studieavonden ds. Henk Poot over Jodendom.

Woensdagavond 2, 16 en 30 september, georganiseerd door de 

Kerk en Israël commissie vanuit de Hervormde Gemeente Katwijk 

aan Zee. 

Gehouden in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Tafel met 

Israëlproducten aanwezig.

Toegang gratis, aanmelden verplicht en kan via 

kic.hervormdkatwijk@gmail.com

Theeproeverij met lekkers.

Zaterdagmiddag 3 oktober van 13.30 -16.00 uur Vredeskerk zaal 

Aquamarijn. Toegang gratis, uw naam en telefoonnummer wordt 

wel geregistreerd. Tafel met Israëlproducten aanwezig.

Israël Actueel krant en Tov.

Zondagmorgen 4 oktober delen we de gratis Israël Actueel krant 

uit, en voor de kinderen het boekje Tov.

Culinaire wijnproeverij.

Vrijdagavond 20 november is de culinaire wijnproeverij, zaal 

Aquamarijn. Kosten €22.50 p.p. opgeven is noodzakelijk. Dit kan 

via mail: jacolinekuipers@gmail.com of WatsApp 0652242803.

Verdere activiteiten zijn op dit moment nog niet gepland i.v.m. 

Corona beperkingen. Zodra dat kan stellen we u daar z.s.m. van 

op de hoogte via KerkContact en afkondiging in de kerk.

Namens de werkgroep Kerk en Israël, Jacoline Kuipers.

mailto:kic.hervormdkatwijk@gmail.com
mailto:jacolinekuipers@gmail.com


Thema - avond: International Justice Mission.

Zoals bekend ben ik spreker voor de organisatie IJM. In dat kader 

ben ik in 2017 naar Calcutta in Inda geweest om het veldwerk van 

dichtbij te zien en zo met meer bewogenheid te kunnen spreken 

over dit werk van bevrijding en bevordering van juridische 

bescherming van kwetsbare, vaak arme mensen.

We collecteren in onze gemeente ook voor dit doel. Het lijkt mij 

dan ook mooi om over deze reis te vertellen en zo ook het werk 

van IJM meer bekend te maken.

Datum: 15 oktober

Tijd: 20.00 -21.45 uur

Plaats: Vredeskerk

Spreker: ds. Jaap van der Windt

https://www.ijmnl.org/


JEUGDWERK: ‘HET GOEDE 
LEVEN’, TE VINDEN IN DE 
VREDESKERK!?

Een nieuw seizoen jeugdwerk staat weer voor de deur. Met 

vertrouwde activiteiten zoals oppas en kindernevendienst tijdens 

de morgendiensten en Rock Steady. We starten dit seizoen ook 

met nieuwe groepen.

Zoals club voor groep 4/5/6 (tijdstip is nog niet bekend) 

en een club voor groep 7/8 en brugklas op vrijdag. 

Voor de 16 plussers zal er een aantal keren op zondagochtend 

van half 12 tot 1 uur een gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten 

onder leiding van ds. Jaap van der Windt. 

Doordat de schoolvakanties laat zijn afgelopen en de onzekerheid 

voor wat er vanwege corona allemaal mogelijk is, staat het nog 

niet vast wanneer en waar de nieuwe groepen precies 

plaatsvinden. Daar zult u en jij de komende weken over worden 

geïnformeerd. Voor de verschillende activiteiten zijn we nog op 

zoek naar nieuwe leiders. Meld je aan bij de activiteit die je 

aanspreekt of bij jeugdwerker@vredeskerkkatwijk.nl. 

Ouders: ik wil jullie aanmoedigen om jullie kinderen en tieners te 

blijven stimuleren om de jeugdactiviteiten te bezoeken. Schaam u 

er niet voor als dit niet lukt, maar deel het zodat we elkaar kunnen 

steunen en samen kunnen zoeken naar wegen die naar ‘het 

goede’ leven leiden.

Arie Ravensbergen

mailto:jeugdwerker@vredeskerkkatwijk.nl


Oppasdienst.

Het team van de oppasdienst past elke zondag op de jongsten 

van de Vredeskerk.

Van 0 tot 4 hebben kinderen hier een plek om te spelen, andere 

kindjes uit te kerk te leren kennen of lekker te slapen. Dit omdat 

we vinden dat het zo belangrijk is om als gezin naar de kerk te 

gaan en dat ook de kleinsten een plek in het huis van God 

hebben. (aanmelden 

Elke zondag zijn er 3 leidsters om voor de kinderen te zorgen. Dit 

zijn moeders, oma’s en meiden die enthousiast voor de kinderen 

klaar staan.

Vanaf half 10 zijn de kinderen welkom. Het is fijn als de kinderen 

een tasje met daarin zo nodig verschoonspullen, drinken, fruit of 

een koekje mee hebben. Ook een speen of knuffel zijn welkom. 

Als het mogelijk is graag een naam op de tas, dan komen de 

spullen bij het goede kindje terecht. Als het kindje nog een 

ochtendslaapje heeft dan zijn hier mogelijkheden voor. Na het 

dankgebed tijdens het orgelspel kunnen de kinderen weer 

opgehaald worden. Ze gaan dan mee de kerk in, zo maken ze 

kennis met de kerk en krijgen ze de zegen mee.

We zien u graag op zondag met uw kindje!



Kliederkerk.

Kliederkerk is voor alle leeftijden, maar kinderen zijn in het 

bijzonder welkom. Op een laagdrempelige manier willen we 

samen bezig zijn met een Bijbelverhaal. Door verschillende 

workshops ontdekken we wat God ons door dit verhaal wil leren 

voor ons leven van alledag. Kliederkerk is ook een mooie plek om 

eens buren of kleinkinderen mee te nemen die eigenlijk nooit 

meer in de kerk komen.

Vanwege de coronamaatregelen willen we twee zondagmiddagen 

Kliederkerk houden, met hetzelfde onderwerp.

We hopen dat u ook mee komt doen en anderen meeneemt!

Aanmelden: Ria de Jong-Bakker, tel. 4026571 e-mail: 

riadejongbakker@ziggo.nl

Data: 1 en 15 november, 7 en 21 maart.

Tijd: 15.00 uur.

mailto:riadejongbakker@ziggo.nl


Er is elke zondag kindernevendienst voor de leeftijd van 4-12 jaar. 

Voorlopig is de KND gescheiden van de kerkdienst. De kinderen 

gaan direct naar boven, naar hun eigen ruimten. De KND begint 

om 10.00 uur en duurt tot ± 11.00 uur. Ouders kunnen hun 

kinderen brengen en in de kerk gaan zitten, of weer naar huis 

gaan als het niet gelukt is om zich in te schrijven. 

De kinderen moeten worden aangemeld via de app. Meer 

informatie kun je krijgen bij: Evelyne Zuijderduijn, 06 33696783. 

https://www.vredeskerkkatwijk.nl/kindernevendienst

Tienerdiensten.

Ook op zondagochtend tijdens de dienst zullen we met de tieners 

weer een eigen dienst houden. De thema’s willen we dit jaar 

afstemmen op het thema van de preek die morgen. Ook als je 

ouders nog niet naar de kerk gaan vanwege corona, of omdat de 

dienst vol is, zijn jullie van harte welkom. Een kerk zonder tieners 

is als een appeltaart zonder slagroom, daarom willen wij graag 

jullie graag ontmoeten.

Jan de Boer, Wim de Boer, Koen Verhoef, Nel Guijt en Arie 

Ravensbergen.

Geplande data: 20 sept. 11 okt. 8 nov. 29 nov. en 13 dec.

https://www.vredeskerkkatwijk.nl/kindernevendienst


Clubavond 7-10.
Op 13 oktober start de eerste clubavond voor de kinderen in de 

leeftijd van 7 tot ongeveer 10 jaar. We zouden het leuk vinden om 

met elkaar leuke dingen te doen zoals knutselen, bakken of een 

andere gezellige activiteit. Natuurlijk beginnen we iedere avond 

met een verhaal uit de bijbel, zodat we steeds meer over Jezus te 

weten komen.

Heb je ook zin om iedere 14 dagen een gezellige avond te 

hebben en vrienden te maken binnen de gemeente? Kom dan 

ook op 13 oktober!

Data: 13-10, 27-10, 10-11, 24-11, 8-12,

5-1, 19-1, 2-2, 16-2, 2-3, 16-3, 30-3, 13-4, 11-5, 25-5, 8-6.

Tijd: 19.00-20.00

Leiding: Diana, Marieke, Rosalie

De jongste groep.
Eerder was de club vanaf 4 jaar. Voor deze jongste 

groep (ongeveer 4 t/m 7 jaar en mogelijk breder) 

zullen er een aantal activiteiten georganiseerd 

worden, zoals bv. 

de kindervoorstelling “Alles is liefde” (4 t/m 10 jaar) 

op 19 september.

Klik hier 
Voor de
website

https://www.vredeskerkkatwijk.nl/kidsclub-plekzat
https://www.vredeskerkkatwijk.nl/kidsclub-plekzat
https://www.vredeskerkkatwijk.nl/kidsclub-plekzat


We starten dit jaar een groep op de vrijdagavond voor jongeren 

van 10-12 jaar. Ds. Jaap en leiding van de club doen dit samen. 

We moeten nog wel met jullie een goede naam verzinnen voor 

deze club. 

We gaan bezig met verhalen uit de Bijbel, of met vragen van 

jullie. We doen gezellige spellen en er zullen serieuze momenten 

zijn. Zo leren we elkaar en de Here God beter kennen. Het wordt 

dus niet zomaar een club. We zien jullie graag.

Data: 25 sept., 9 en 23 okt., 6 en 20 nov., 11 dec. 15 en 29 jan. 

12 en 26 feb. 12 en 26 mrt. 9 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 

juni

Tijd: van 7 tot kwart over 8

Plaats: Vredeskerk

Leiding: Gerdien, Annette, Nelleke en ds. Jaap



Rock Steady
Wij starten op vrijdagavond 2 oktober. Dit jaar gaan we, 

evenals vorig seizoen, aan het werk met het programma 

Solidfriends van Youth For Christ (YFC).

Het programma van YFC staat namelijk garant voor een hoop 

lol en gezelligheid, maar ook voor het ontdekken van ‘het 

goede leven’. Juist deze Coronatijd heeft ook de jongeren 

geraakt in hun bewegingsvrijheid. Samen willen we daarom 

komend seizoen op vrijdag vanaf de klok van 19.30u ontdekken 

waar ‘het goede’ in dit leven nou echt te halen is.

Een aantal jongeren heeft aangegeven om komend seizoen in 

een meer leidinggevende rol te willen meedraaien. Dat is een 

mooie en belangrijke ontwikkeling en daar gaan we ze dan ook 

graag mee helpen! Zo wordt Rock Steady een club van 

jongeren voor jongeren door jongeren!

Annette Kroon, Jorian Verdoes, Hannine Verdoes, Teun 

Ouwehand, Leoni van Rijn, Iris van Duijn, Angelina Minnee, 

Arie Ravensbergen, Lydia van Rijn.

(contactadres, Lydia, Conradstraat 7, 06-53376136)

Klik hier 
voor de 
website

https://www.vredeskerkkatwijk.nl/rock-steady-11-tm-15-jaar


Gespreksgroep ±16+-22.
Dit jaar willen we proberen de oudere groep van de jeugd vaker 

bij elkaar te krijgen. 

Maar wat is een geschikt tijdstip in tijden van sport, 

uitgaan en vakkenvullen? 

Daarom starten we eerst maar eens op de zondagmorgen, 11.30 

uur

en we kunnen altijd samen kijken wat een beter tijdstip is. 

We gaan in gesprek over allerlei thema’s, ook door jullie zelf 

aangedragen, die te maken hebben met geloof, de Bijbel, het 

gewone leven en keuzes die je steeds weer moet maken. Als we 

het gezellig vinden, kunnen we afsluiten met een broodje. 

Doe je ook mee? Meld je even aan bij ds. Jaap. (app 06-

83406048).

Data: zondagmorgen 20/9, 10/10, 1/11/, 29/11 en 13 /12

Tijd: 11.30-12.45 uur. 

Plaats: Vredeskerk.

Leiders: ds. Jaap van der Windt, Elise Kramer en Ria 

Bruggenkamp.


