
Het open Huis 
Pinksteren 2017 

Kerkblad van de Protestantse 
Gemeente te Muiden 

41e jaargang nr. 6, 26 mei 2017 
 



Het schilderij “De Deur” is gemaakt  tot eer van onze Heiland de Heere Jezus 
Christus, met de opzet het evangelie uit te beelden. Het idee voor dit schilderij 
kreeg ik tijdens een Bijbelstudie vanuit Johannes 10 waar over "De Deur" 
gesproken werd. Tijdens het schilderen besloot ik om er een boekje bij te maken, 
omdat de uitleg zo mooi is, want alle beelden wijzen naar Christus. De betekenis 
van de beeldspraak maakt het allemaal nog duidelijker wat de Heere tegen ons 
zegt. Alhoewel het korte beschrijvingen zijn van de onderwerpen van het schilderij: 
De Deur, de Bijbel, bloed aan de deurpost, de Heilige Geest, de Leeuw en het 
Lam, Boom des Levens, de gouden kroon, het volk Israël en de kleuren, hoop ik 
dat het u/je  nieuwsgierig maakt om er meer over te gaan lezen en bestuderen. 
Gods Woord, de Bijbel, is zo rijk, het heeft mij geïnspireerd tot het maken van dit 
schilderij. 
 

Pinksteren. 
Joh.10:7-9: Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik u zeg:  
Ik ben de Deur der schapen. Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn 
dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.  
Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden;  
en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. 
 
In de bijbel, Gods Woord, vergelijkt de Heer zich op vele manieren. In Johannes 
10 vergelijkt de Here Jezus Christus zichzelf met een deur en de goede Herder.  
Hij zegt van zichzelf dat Hij de Deur is en de goede Herder.  
Een ieder die door deze enige waarachtige Deur binnen gaat, namelijk die 
Christus Jezus aanneemt in zijn leven, zal behouden worden. Christus Jezus is de 
enige weg tot behoud op grond van het verlossingswerk dat Hij heeft gedaan. Dit 
werd ook al geïllustreerd in het Oude Testament waar de Israëlieten bloed op de 
deurposten moesten smeren zodat de eerstgeborene niet zou sterven. Dit is onder 
andere een verwijzing naar het werk wat Christus zou doen namelijk ons verlossen 
van onze schuld en daarmee vrije toegang naar Zijn Vader. Hier houdt het niet 
mee op. Wanneer we door deze Deur in- en uitgaan zullen we “weide vinden”. 
Christus geeft ons de ruimte in onze levens om Hem te dienen. Wanneer we Zijn 
Woord ter harte nemen, kan Christus in ons werken en zullen we vrucht dragen 
voor Hem. In de bijbel hebben veel dingen een geestelijke betekenis. Het 
Hebreeuwse woord voor Deur = Daleth en heeft als getalswaarde 4. De vier in de 
bijbel staat voor de wet. Wanneer wij tot Christus naderen ontvangen wij nieuw 
leven. De bijbel leert dat wij verlost zijn van de dood/zonde en wet (Romeinen 3 & 
6, Galaten 3). De Deur in de bijbel spreekt dan ook op vele manieren over 
Christus. Het spreekt ten eerste van verlossing maar ook van de praktische 
wandel.  Wanneer wij  door de Deur gaan geven we daarmee aan dat we Christus 
willen dienen en zullen we Hem kennen in de kracht van Zijn opstanding (Fil 3:10).  
Uitleg van het schilderij door kunstenares: Tineke de Raat. 
(zie www.tinekederaat.nl)                                                     



"Pinksterfeest" 
 

Uw geest in onze aderen 
 
Wij weten, God, dat uw Geest 
over de aarde waait,  
maar vaak bespeuren en begrijpen 
we hem niet. 
Soms denken we zelfs dat hij 
zomaar waait. 
Daarom: laat uw Geest in ons 
leven breken. 
 
Laat hem als bloed door onze 
aderen stromen, 
zodat wij geheel door uw wil  
worden aangejaagd. 
Laat hem als bloed door onze 
aderen stromen, 
zodat we ons hart open stellen 
om u te dienen. 
 
Laat uw Geest ook over de  
volkeren waaien, 
over Europa en het rijke Amerika, 
uw Geest die barmhartig en 
dienstbaar maakt. 
Laat uw Geest waaien over 
Afrikaanse volkeren, 
uw Geest die mensen de weg 
naar vrijheid wijst. 
 
Laat uw Geest door onze                       Laat uw Geest door onze 
aderen stromen,                                            aderen stromen, 
uw Geest die ons hart geeft voor                  als warm bloed uit onze harten, 
andere mensen.                                            zodat uw koninkrijk openbreekt 
Laat uw Geest door onze                              over heel de aarde 
aderen stromen,                                            tot in lengte van dagen.  
uw geest die mensen tot                               Amen. 
ontmoeting brengt, 
huizen open zet voor vreemden.    Uit: Nieuwsbrief Kerk in Actie 2010 

  Gré van den Bos 

 



Kerkdiensten in de Grote Kerk 
 
Donderdag         25 mei, Hemelvaartsdag in de Grote Kerk te Weesp 
10.00 uur                  ds. M. Hage en ds. G. Hoogterp  
Kleur: wit                        
 
Zondag              28 mei,  
10.00 uur                 ds. C. Ofman, Amsterdam 
Kleur: wit                       Collecte: 1. SchuldHulpMaatje 
                                                     2. Kerk 
 
Zondag                4 juni, Eerste Pinksterdag, Viering Heilig Avondmaal 

  10.00 uur                 ds. G. Hoogterp  
Kleur: rood                     Collecte: 1. Pinksterzending  
                                                      2. Kerk 
        
Zondag              11 juni,                           
10.00 uur                 ds. P. Beintema, Leeuwarden 
Kleur: wit                       Collecte: 1. Werelddiaconaat 
                                                     2. Onderhoud gebouwen 
 
Zondag              18 juni,  
10.00 uur                 ds. G. Hoogterp 
Kleur: groen                   Collecte: 1. Binnenlands diaconaat 
                                                      2. Kerk 
Autodienst: 
Als u gebruik wilt maken van de autodienst, dan kunt u bellen naar: 
25 mei : Dhr. Arie Eggebeen     Tel. 263427  (Hemelvaartsdag) 
28 mei : Dhr. Ab de Boer        Tel. 263638           
  4 juni : Dhr. Frans Zevering     Tel. 264318  
11 juni:  Dhr. Joop Bleeker         Tel. 263243         
18 juni : Dhr. Hein van Kooij     Tel. 265211 
 

Bloemendienst: 
28 mei: Fam. Keus  
  4 juni: Fam. Vedder   
11 juni: Fam. Mansvelder 
18 juni: Mevr. Meinders 
 
 
 
 
 



Feest van de Geest 
Komende weken vieren we twee feesten: Hemelvaartsdag en Pinksteren. 
Prachtige feesten vol spirit en kracht, passend bij de energie van het voorjaar.  
 

Hemelvaartsdag vieren we samen met onze buurgemeenten in Muiderberg en 
Weesp. Het programma zoals in het vorige kerkblad aangekondigd is aangepast. 
Voor wie wil en kan verzamelen we bij onze kerk om 8.00 uur en fietsen we samen 
naar molen de Vriendschap in Weesp. Wie niet fietst kan natuurlijk ook per auto 
naar de molen komen aan de Utrechtseweg 11A. Na een rondleiding gaan we 

naar de Grote Kerk van Weesp voor een gezamenlijke 
viering.  
De week erna vieren we het Pinksterfeest in onze eigen 
kerk. Het feest van de Geest. Dat is de kracht die wij 
mogen ervaren als geloofsgemeenschap en persoonlijk 
in ons leven. Geest van hierboven. Bezieling in ons 
leven. Christenen noemen het de heilige Geest. Met die 
Geest kan elk mens iets van Jezus’ nabijheid en liefde 
ervaren en zelf geraakt worden en naar anderen 

uitdragen. Samen willen wij dat concreet vieren op het Pinksterfeest door brood en 
wijn te delen in de dienst op Pinksterzondag.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Gespreksgroepen 
Komende weken komen de gespreksgroepen voor de laatste keer samen voor de 
zomer. 
> Woensdagmorgen 7 juni om 10.00 uur is er weer gespreksgroep Geloven en 
Leven in Rehoboth; een goed gesprek bij de koffie op de eerste woensdagmorgen 
van de maand. Thema uit het maandblad Open Deur, deze keer: Als een vogel. 
Vooraf lezen mag, zo maar komen kan zeker ook. 
> Maandagavond 12 juni om 20.00 uur is er weer gespreksgroep Kerk Anders. We 
komen samen ten huize van Ard Kamphuys. We behandelen de laatste bladzijden 
van ons boekje ‘En dan nog dit’ van Nico ter Linden. Mooi dat we dat gedurende 
het seizoen samen helemaal hebben uitgelezen en doorgesproken. 
 

Met een hartelijke en warme groet, ds. Gerben Hoogterp 
 



Kerkenraad 
De kerkenraad heeft op 17 maart een brief gestuurd naar het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren met de vraag de 
stoep voor de ingang van Rehoboth op te knappen.  
Het “bordes” voor de deur ligt op gemeentelijke grond, en daarom is de gemeente 
er verantwoordelijk voor.  
We kregen op 21 maart bericht van ontvangst van onze brief. Daarna is het stil 
geworden. Nu, na twee maanden, bel ik maar eens, hoe het ermee staat. 
Zoeken, doorverbinden, een mevrouw, nog een mevrouw, een meneer, en 
uiteindelijk: “ik kan het niet vinden, mag ik u volgende week terugbellen?” 
Dat is de stand van zaken op 18 mei. We hopen vurig dat het gemeentebestuur de 
miserabele situatie van de stoep, die we indringend hebben voorgelegd met foto’s 
en al, snel aanpakt.  
 
Jacomien van den Hoven 
 

College van Kerkrentmeesters  
Afgelopen maanden zijn er in de kerk temperatuur- en vochtmetingen verricht en 
daaruit is gebleken dat niet alles goed functioneert. In een rapport is aangegeven 
wat de mogelijkheden zijn om dat te verbeteren. Wat de zuilenproblematiek betreft 
ligt er nu een rapport met kosten om daar verbetering in te brengen bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor dakluiken om goed bij het dak en de 
bovenste goten te kunnen komen loopt een vergunningsaanvraag bij de 
gemeente.   
 
De verlichting in de kerk is op zondagen met normaal daglicht enigszins overdadig 
en omdat we als kerk ook moeten kijken naar energiebeheer en duurzaamheid, 
ook overbodig. Alleen de grote lampen in het middenschip en spot orgelfront zijn 
maar nodig voor normaal zicht in de kerk. Bij donker weer en avondduisternis kan 
er weer bijgeschakeld worden. Nieuwe instructies voor de kosters volgen.  
 
Woensdag 16 mei is in de rechtszaak Protestantse kerk Muiden versus mevrouw 
Jong de beslissing gevallen dat zij er voor 1 december 2017 uit moet. In deze tijd 
kunnen wij als kerkenraad ons beraden wat we met de vorige pastorie gaan doen.  
 
Namens het college,  
Henk ter Beek 
 

 
 
 



Terugblik avond verbinding en verbeelding  
De Geest van het Pinksterfeest waaide in onze kerk al voorafgaand op de avond 
van donderdag 18 mei. De bijzondere gespreksavond met onze buren van de 
Jozefschool en de RK-parochie rond de wandschilderingen in onze kerk, de 

  

mandala van de boeddhistische monnik en lama Choenyi en de mandorla van 
pater Jan Haen. Het diverse publiek ervaarde letterlijk en figuurlijk een bijzondere 
geest van eenheid en veelkleurigheid. Een stimulans ook om in een verdeelde 
wereld te zoeken naar verdraagzaamheid en connectie. Voor volwassenen maar 
zeker ook met oog op de opvoeding van kinderen. Het was een verwarmende en 
unieke avond en ik was blij en dankbaar dat we dat in onze kerk mochten 
meemaken en ervaren. 
ds. G. Hoogterp  
 

 

Hemelvaartsdag 
       donderdag 25 mei 
               samen dauwtrappen 

 
  7.45 uur  vertrekken de Muiderbergers met de fiets vanuit Muiderberg naar 

  Muiden 
 

  
 8.00 uur   vertrekken de Muidenaren samen met de Muiderbergers op de 
               fiets vanaf de Grote of Sint Nicolaaskerk 
  

  8.30 uur   treffen wij elkaar bij de Molen de Vriendschap in Weesp voor een 
  bezoek aan de molen  

  9.15 uur   vertrekken we gezamenlijk naar de Grote of Laurenskerk in Weesp 
  9.30 uur  koffie en thee in de kerk met krentenbollen  
10.00 uur   Hemelvaartsviering met ds. Hoogterp en ds. Hage  
 
Wij willen vragen om, als u meegaat naar het bezoek aan de molen, per persoon  
€ 2,50 mee te nemen als bijdrage. 



Diaconie                                                                                                                                                    

Sterkere kerken in Nicaragua                                                                             
De Pinksterzendingscollecte op 4 juni is bestemd voor Nicaragua. In de afgelegen 
dorpen in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar 
twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte 
kennis van de bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, 
krijgen ze trainingen in Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook worden de 
gemeenten een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, 
(land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met 
conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De 
gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak.  
 
Hulp voor straatkinderen in Colombia                                                                          
Op zondag 11 juni is de collecte bestemd voor het wereld-diaconale werk van 
Kerk in Actie, zoals van de Stichting Straatkinderen Medellín in Columbia. 
Duizenden kinderen in de stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks 
leven wordt getekend door armoede en geweld, verslavingen of drugsoverlast. 
Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de 
criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín vinden er 
allerlei activiteiten plaats.  
Wekelijks volgen meer dan 200 kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook 
kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een 
straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien 
begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan 
regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer 
vertrouwen in zichzelf en in anderen. Voor €10 kan een kind een maand lang naar 
de voetbalschool.  

Help asielzoekers die terug moeten                                                                   
Voorbeeldproject in de collecte voor het Diaconaat op 18 juni is het Transithuis 
van de Stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Asielzoekers die 
uitgeprocedeerd zijn dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht 
meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun 
land van herkomst. In het Transithuis kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich 
voorbereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te 
bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor 
huisvesting en werk. Wanneer terugkeer echt geen optie is zet INLIA zich ervoor in 
dat ze toch in Nederland kunnen blijven.   

Alle collecten willen we van harte bij u aanbevelen.                                                              

Namens de Diaconie, 
Jitty Meinders-Rodenburg  

 



Verantwoording collecten 1e kwartaal 2017 
01-01-2017                 Stap verder                               € 140,37                          
08-01-2017           Exodus                                                    €   68,05 
                                 Onderhoud gebouwen                            €   49,90 
15-01-2017              Catechese & Educatie                              €   71,25 
                                 Kerk                                                         €   47,60 
22-01-2017                 Raad van Kerk                                         € 259,60                       
29-01-2017                 Missionair werk/Kerkgroei                        €   78,85 
                                Onderhoud gebouwen                              €   72,25 
05-02-2017               Werelddiaconaat                                       €   90,40 
                                 Kerk                                                          € 115,50 
12-02-2017            Stap verder                                               €   88,70 
                                Onderhoud gebouwen                              €   65,50 
19-02-2017             Stap verder                                                €   95,65 
                                    Kerk                                                           €   68,95 
26-02-2017              Stap verder                                                € 123,45 
                                 Onderhoud gebouwen                               €   85,70 
05-03-2017             De Rudolphstichting                                  € 107,60 
                                  Kerk                                                           €   69,67 
12-03-2017          Gezinnen in Guatemala                            €   90,55 
                                   Onderhoud gebouwen                              €   61,00 
19-03-2017             Steun ouderen Moldavië                           €   70,60 
                                Kerk                                                          €   43,85 
26-03-2017               Pauluskerk in Rotterdam                           € 103,20  
                             Onderhoud gebouwen                              €   71,19 
 

Agenda 
 
maandag 29 mei, 19.30 uur, kerkenraadsvergadering                                           
Maandag   29 mei 19.30 uur: Kerkenraadsvergadering (Rehoboth) 
Woensdag 31 mei 20.30 uur: Extra repetitie cantorij in de Grote Kerk 
Zaterdag      3 juni 15.00 uur: Orgelconcert door: musicus ds. Ulbe Tjallingii  
Zondag        4 juni 11.30 uur: Toelichting expositie Queeste naar ’n hemel door 
            Pater Jan Haen (Grote Kerk)  
Woensdag   7 juni 10.00 uur: Gespreksgroep Geloven en Leven (Rehoboth) 
Maandag   12 juni 20.00 uur: Gespreksgroep Kerk Anders (bij Ard Kamphuys) 
Woensdag 14 juni 18.00 uur: Andermaal, Rehoboth 
 

Extra repetitie cantorij 
Op woensdagavond 31 mei houdt de cantorij een ingelaste repetitie om met 
Pinksteren te kunnen zingen. De cantorijleden worden van 20:30 tot 21:30 uur 
verwacht in de kerk. We studeren een Tafelgebed in dat we met Pinksteren in de 
dienst zullen zingen. Graag dus jullie medewerking. Cantororganist Koos Damman 



 

Activiteitencommissie 
 

Queeste naar ’n hemel – een poëtische verbeelding door Jef Hendriks 
Een korte herinnering dit keer aan de expositie die sinds 29 april jl. te bezichtigen 
is in de kerk. De 14 ingelijste fotowerken en 7 gedichten vormen tezamen één 
doorlopend verhaal. 
Als u in de maanden mei of juni tijdens de zomeropenstelling op zaterdagen van 
12.00-16.00 uur de kerk eens binnenwandelt kunt u er, vaak in alle stilte en zeker 
op uw gemak, van genieten. 
 
Op zondag 4 juni 2017 om 11.30 uur is Jef Hendriks zelf aanwezig en zal zijn 
goede vriend, Pater Jan Haen, in de kerk een toelichting geven op de ‘mystieke’ 
foto’s en gedichten.  
Daarbij is iedereen van harte welkom, ook ú! 
 
De laatste mogelijkheid om deze tentoonstelling te bezichtigen is op zaterdag 1 juli 
a.s. Daarna wordt de ruimte ingericht met geheel andere kunstwerken, maar 
daarover schrijf ik een volgende keer meer. 
 
Een volgende seizoen vol activiteiten 
Het laatste concert dat vóór de zomervakantie in onze kerk plaatsvond was dat 
van zaterdagavond 13 mei: een ‘Zuid-Amerikaans’ concert uit de serie 
Proefkamermuziek. Ook in het seizoen 2017-2018 is onze kerk weer het podium 
voor Proefkamermuziek én andere concerten. Er staan al de nodige data voor 
muzikale hoogtepunten in de gebruiksagenda van de kerk gereserveerd.  
En ook voor exposities in het zomerseizoen van 2018 zijn de eerste afspraken 
alweer gemaakt. (We hebben zelfs al een idee voor 2019 !) 
Als commissie zijn we blij met deze bijzondere invullingen van het gebruik van 
onze kerk. 
 
Maar dat alles is nog verder weg in de tijd. Op veel kortere termijn staan de deuren 
van de kerk ook al vaak uitnodigend open….  

 
… komt u ook? 

 
Namens de Activiteitencommissie,  
Anja van Capelle 
 
 
 
 
 



 

Solidariteitskas 2017 
Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.   
Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de 
Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen 
van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet 
kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De 
Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) 
heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de 
perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas 
daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd 
beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle 
gedachte: dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat 
die kansen te zien en die te benutten!  
 

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit 
plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de 
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. 
Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle 
activiteiten.   
 

We doen het samen  
We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van 
een plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, 
vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door 
een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt 
gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in 
lokale gemeenten.  
 

Bijdragen 
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 
afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze 
eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt 
ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het 
bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de 
kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.  
 

(Het vorenstaande is ontleend aan een schrijven van de Dienstenorganisatie 
Protestantse Kerk.)  
 

U kunt bijdragen door gebruik te maken van de acceptgiro die bij u bezorgd is of 
binnenkort bij u bezorgd zal worden. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!  
 
Coen Keus  

http://www.pkn.nl/solidariteitskas


 
Protestantse Gemeente te Muiden 
 
Grote of Sint Nicolaaskerk    Kerkstraat  3 – 1398 AJ Muiden 
 
Vergadergebouw Rehoboth  Kloosterstraat  6 
 

Predikant                      Ds. G.J. Hoogterp 
   De Pauw 1, 1398CT, tel. 769042 
   e-mail: ghoogterp@grotekerkmuiden.nl                                           
Kerkenraad: 
Voorzitter Mevr. E.W. Janssen-Stam 
                Burg.de Raadtsingel 8, 1398BE, tel. 261912 

                e-mail: voorzitter@grotekerkmuiden.nl 
 
Secretaris               Mevr. J.J.M. van den Hoven-Scholten                    
                Het Karveel 11, 1398BV, tel. 261800  
                e-mail: secr@grotekerkmuiden.nl 
 
Postadres kerkenraad    Kloosterstraat 6, 1398 AM, Muiden 
 
Diaconie               Voorzitter: mevr. J.H. Meinders-Rodenburg 
                De Lange Gangh 13, 1398CV, tel. 261790 

                e-mail: diaconie@grotekerkmuiden.nl  

 
College van               Voorzitter: H. ter Beek 
Kerkrentmeesters            Het Hert 10, 1398EJ, tel. 263411 

                e-mail: cvk@grotekerkmuiden.nl 
 
                            Penningmeester: R. van Meurs 
                De Pauw 5, 1398CT, tel. 0858780434 
                e-mail: penningmeester@grotekerkmuiden.nl 
 
Website    www.grotekerkmuiden.nl 
 
Activiteitencommissie Secretariaat: mevr. A. van Capelle-Goor 

Amersfoortsestraatweg 69-B14, 1403 AP Bussum 
                                           e-mail: acgrotekerkmuiden@gmail.com 
   Voor informatie over gebruik van de Grote Kerk: 
   tel.0294 264298 (b.g.g.: 0294 263398 of  085 8780434) 
 
Rekeningnummers 
Kerk           NL20RABO0343150484     t.n.v. Protestantse Gemeente te Muiden 

            NL66INGB0000225618   t.n.v. Protestantse Gemeente te Muiden 
Diaconie          NL14RABO0343150107       t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Muiden 
Zending                          NL38RABO0343154234       t.n.v. Zending Protestantse Gemeente te Muiden 
Activiteitencommissie NL73RABO0157098486       t.n.v. Activiteitencommissie Grote kerk te Muiden 
Het Open Huis NL61RABO0157017222       t.n.v. Kerkblad Het Open Huis, Muiden 
 
Kerkblad               Ledenadministratie: Mevr. M. Eggebeen-de Haan 
                Vondelstraat 20, 1398XL, tel. 263427, e-mail: kerkbladoh@live.nl, 
                Jaarabonnement € 10,-. Postabonnement (incl. frankeerkosten) € 20,- 

              Rekening NL61RABO0157017222  t.n.v. Kerkblad Het Open Huis, Muiden 
 

Inleveren kopij voor het volgende kerkblad bij:  
                                          M. Eggebeen, Vondelstraat 20, 1398XL, tel. 263427 of 

e-mail: kerkbladoh@live.nl,   

uiterlijk op donderdag 15 juni 2017 

 
 

mailto:ghoogterp@grotekerkmuiden.nl
mailto:voorzitter@grotekerkmuiden.nl
mailto:secr@grotekerkmuiden.nl
mailto:diaconie@grotekerkmuiden.nl
mailto:cvk@grotekerkmuiden.nl
mailto:penningmeester@grotekerkmuiden.nl
mailto:acgrotekerkmuiden@gmail.com
mailto:kerkbladoh@live.nl
mailto:kerkbladoh@live.nl


 

Geschilderde wanhoopskreten van een huurling van God  
Met ‘een twintigste-eeuwse plek om in te schuilen’ eindigt de serie over de 
Europese gewijde architectuur. Volgende maand begint een nieuwe serie die 
gewijd zal zijn aan het werk van Vincent van Gogh. In deze serie wil ik u laten 
kennismaken met een onderschatte kant van zijn werk. Iedereen kent zijn 
aardappeleters, zijn zonnebloemen en zijn irissen. Veel minder bekend is de 
spirituele kant van zijn schilderijen. Ik ben ervan overtuigd dat Vincent een diep 
religieus mens geweest is. Als jongeman wilde hij net als zijn vader, die dominee 
was, een ‘huurling van God’ worden. Wanneer hij als evangelist aan de kant gezet 
wordt, besluit hij schilder te worden. Als schilder blijven religieuze thema’s en 
beelden zijn werk levenslang beïnvloeden. Kijkt u eens naar zijn landschappen. 
Aanvankelijk kijkt Vincent naar de wereld vanuit het perspectief van zijn ouderlijk 
huis. Donkere tinten bepalen de sfeer van zijn landschappen en nooit ontbreekt 
het silhouet van een kerk aan de horizon. Eenmaal in Frankrijk maakt het silhouet 
van de kerk plaats voor een stralende zon, als bron van licht!  

 

  

  

 

Als evangelist mislukt, als schilder miskend, voltrekt het leven van Vincent zich als 
een menselijk drama. Terugkijkend op zijn leven en op zijn werk schrijft Vincent 
aan zijn broer Theo dat hij zich wil ‘verontschuldigen voor het feit dat zijn 
schilderijen bijna geschilderde wanhoopskreten zijn.’  

Ik hoop dat de geschilderde wanhoopskreten van deze huurling van God u zullen 
aanspreken. 



 

 Kyriakon XI: een twintigste-eeuwse plek om in te schuilen 
 

 

 

Welke moderne kerk kan zich meten met de 
ontzagwekkende bouwwerken die in deze 
serie de revue hebben gepasseerd? Ik 
neem u mee naar een kleine kapel in Zuid- 
Frankrijk. 
 
In 1941 wordt de schilder Henri Matisse in 
Nice aan kanker geopereerd. Tijdens zijn 
herstel wordt hij verpleegd door Monique 
Bourgeois. Twee jaar later wordt Monique 
non in het Dominicaanse klooster van 
Vence. Wanneer de Dominicanen een kapel 
willen bouwen bij de middelbare 
meisjesschool in Vence doet zuster 
Jacques-Marie een beroep op Matisse. 
Hoewel Matisse zich niet eerder met 
architectuur heeft beziggehouden, besluit hij 
haar te helpen. De Chapelle du Rosaire de 
Vence wordt één van zijn grootste 
scheppingen. Matisse maakt niet alleen het 
ontwerp voor de kapel. Hij beschildert ook 
de muren en ontwerpt de ramen en het 
meubilair. Zelfs de prachtige misgewaden 
dragen zijn signatuur. Door ontwerp, licht, 
materiaal en kleuren op elkaar af te 
stemmen schept hij één van de mooiste 
twintigste-eeuwse plekken om in te 
schuilen! 
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