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Kopijsluiting voor de nieuwsbrief van februari is: 
Zaterdag 30 januari 2021 

 
 
Kerkdiensten  
Januari – 10.00uur 
3 januari Ds. Marien Kollenstaart (Nieuwjaarsdienst) 
10 januari Ds. G.M. Bijkerk 
17 januari Ds. Marien Kollenstaart (Aktie Kerkbalans) 
24 januari Ds. L.C. de Borst 
31 januari Ds. Marien Kollenstaart 
 
 

Van Marien 
Persoonlijk 
Via deze weg wil ik jou en u bedanken voor alle kerstkaarten 
en –wensen, via de post of de digitale snelweg. Bedankt! Ook 
namens mij en mijn gezin Gods zegen over 2021! 

 
Meditatie 
‘Het begint klein’ 
We staan aan het begin van een onzeker jaar. We zijn nog 
lang niet af van het virus. Plannen maken is nog steeds 
moeilijk. Er is nog steeds de dreiging van toekomstige golven, 
bijbehorende lockdowns en online diensten. We weten niet of 
er nog andere gemuteerde virussen opduiken.  
Ondanks dat er meerdere vaccins zijn is de 
anderhalvemetersamenleving nog lang geen verleden tijd.  
Dit lijkt een beetje op het effect van Kerst. Het begint klein. 
Heel klein zelfs. De herders krijgen bezoek van een compleet 
engelenkoor. Alle hemelse registers worden opengetrokken. 
Grote woorden klinken: er is een Redder, de Messias, de Heer. 
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Machtiger dan Augustus, invloedrijker dan Caesar, prachtiger 
dan een keizer. Maar het teken dat daarbij gegeven wordt, is 
dat van een pasgeboren baby. Een dotje in doeken gewikkeld. 
Een kruimel in een kribbe. Zo werkt Gods macht, zo komt Hij 
tot Zijn doel. Het is de werkelijkheid en werkwijze van de 
Schepper van de hemel en aarde. Hij komt Zelf in een embryo, 
een foetus, een baby. Zo toont Hij Zijn kracht, zo geeft Hij 
hoop. Nee, Jezus bracht niet op dag 0 al redding. Verlossing is 
een groeiproces. Langzaam maar zeker groeide Hij op, niet 
alleen fysiek, maar ook geestelijk. Zijn vertrouwen op de 
Vader ontwikkelde zich, het herkennen van Zijn stem 
verbeterde, Zijn verlangen om Zijn wil te doen groeide. Totdat 
Hij 33 jaar later klaar was om Zijn leven te geven als offer voor 
deze wereld, om het virus van zonde, duivel en dood te 
verslaan. Als Redder, Messias en Heer. Zou Gods redding in 
ons leven ook niet precies zo nog werken? Op het moment 
dat je Jezus erkent als Redder, je overgeeft aan Hem als 
Messias en je knielt voor je Heer, wordt Hij als het ware 
geboren in je hart. Je bént dan al een nieuw mens – toegelegd 
op Gods liefde en hoop. Tegelijkertijd zijn er nog zoveel 
dingen in ons leven en karakter wat nog bevrijd, vergeven en 
vernieuwd moeten worden. Het begint klein, maar heeft 
groeitijd nodig. Zodat wij zelf en onze situaties vol worden van 
Jezus. Eén vaccin lost het virus niet op, één zwaluw maakt nog 
geen zomer. We hebben uithoudingsvermogen en geduld 
nodig. Dat mag groeien, net als Gods redding in ons leven.  
Een gezegend 2021 gewenst met groeiend vertrouwen en 
helemaal met een groeiend geloof in Jezus: Redder, Messias 
en Heer. 
 

Gebedspunten: 
…We danken God voor Zijn trouw het afgelopen jaar, ondanks 
alle zorgen, verdriet en ziekte; 
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….We bidden om Gods zegen voor het nieuwe jaar; om Zijn 
bescherming, leiding en dat Hij tot Zijn doel kan komen met 
ons; 
…We bidden voor alle zieken die genoemd zijn; 
…We bidden voor allen die geraakt worden door het virus, 
zowel qua gezondheid, quarantaine, de maatregelen, 
financiën/werk en de zorg; 
…We bidden voor allen die psychisch getroffen worden door 
onze samenleving op afstand en kampen met depressie en  
somberheid; 
…We danken en bidden voor het diaconale jaardoel Albania 
Support;  
…We bidden en danken voor Herbert en Anne en hun werk in 
Zuid Afrika onder de naam Thembele Etete en voor het werk 
van ds. Esther van Schie onder migranten namens stichting 
Geloofsinburgering.  

 
 
Van de kerkenraad 
EEN BEWOGEN JAAR 2020 \  LAATSTE VACATURES 

Het jaar 2020 was een bewogen jaar. Niet in de laatste plaats 

door de coronacrisis. In de gemeente hebben we indringende 

gesprekken met elkaar gevoerd. Die hebben tot veel nieuwe 

energie geleid. We zijn dankbaar dat we eind januari een 

avond organiseren voor de coördinatoren van de wijkteams. 

Geweldig dat we ons gemeentezijn ook op die manier met 

elkaar kunnen invullen. Het biedt zoveel kansen om elkaar 

beter te leren kennen en daarmee elkaar te zien en te horen 

en samen er te zijn voor elkaar en je naasten ! De commissie 

Erediensten is actief. Riekelt Korf (ouderling Erediensten, 

veelkleurigheid en verkondiging) stelt zichzelf hieronder 
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verder voor. De werkgroep diaconie is haar plannen verder 

aan het uitwerken. Er zijn mooie contacten tussen pastoraal 

team en de voltallige kerkenraad. Er zijn enquêtes in 

voorbereiding. Er zijn gemeenteleden bereid om te 

reflecteren op de preken. Er zijn gesprekken met de jeugd om 

samen plannen te maken. Een gemeentelid heeft een 

smoelenboek opgesteld dat is verspreid en er wordt gewerkt 

aan een gemeentegids. Binnenkort zullen we het jaarplan 

2021 en de begroting 2021 onder de gemeente verspreiden. 

Heel veel vacatures zijn vervuld doordat gemeenteleden 

hebben besloten hun tijd beschikbaar te stellen aan het 

bouwen aan God’s gemeente in brede zin (onze gemeente en 

onze naasten). We zijn er bijna met de vacatures. Hopelijk een 

laatste oproep: 

 

Ben jij al in gesprek met wijkteamgenoten of andere relaties 

binnen de gemeente 

Heb je je overwegingen al voorgelegd in gebed ? 

 

Vacatures zijn nog:  

 ouderling Jeugdwerk  

 ouderling Vorming en Toerusting  

 een extra ouderling Pastoraat is ook wenselijk 
 

Dringend verzoek om niet te wachten tot een ander zich 

meldt maar je eigen keuze nu te maken en het aangaan van 

gesprekken niet uit te stellen. Laten we dit momentum nu 

niet verliezen ! 
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OUDERLING EREDIENSTEN, VEELKLEURIGHEID EN 

VERKONDIGING 

In deze en de volgende Nieuwsbrief willen Rita Renema en ik 

ons voorstellen. In deze Nieuwsbrief zal ik dat doen als 

nieuwe ouderling Erediensten, Veelkleurigheid en 

Verkondiging. 13 december was een bijzondere zondag voor 

mij, mijn bevestiging als ouderling. Sinds het allereerste begin, 

2003, ben en 

voel ik mij 

verbonden 

met de Kerk 

in 

Nesselande. 

Altijd vanuit 

de muziek 

en als 

zangleider 

zeer betrokken bij de inhoud van de erediensten. Na een 

periode waarin ik wat minder actief was als zangleider, wilde 

ik dit weer wat actiever gaan doen. De oproep vanuit de 

kerkenraad om na te denken over een taak binnen de 

kerkenraad heeft me aan het denken en aan het bidden gezet. 

Waar wil God dat ik aan het werk ben en wat is het hardste 

nodig. Het is de kerkenraad geworden maar gelukkig kan ik 

dat goed combineren met het zijn van zangleider. Het 

komende jaar ben ik 23 jaar getrouwd met Corine en vader 

van Job en Anna. Job en Anna zitten in groep 7 en 8 van Het 
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Tangram. We wonen sinds 2010 in Nesselande. Zelf ben ik vijf 

dagen in de week op De Eendragt te vinden, een christelijke 

basisschool in Zevenhuizen. Daar ben ik directeur en 

coördineer ik alles wat te maken heeft met ICT binnen onze 

stichting De Vier Windstreken. In deze tijd van Corona best 

een uitdagende baan. Als kind ben ik opgegroeid op Urk in 

een traditionele Hervormde Kerk. Dat heeft me gevormd in 

mijn geloof. Ik zie mezelf als redelijk traditioneel met een 

evangelische inslag. Ik voel me vanuit die basis wel goed thuis 

in de Kerk in Nesselande, een veelkleurige gemeente met 

mensen uit allerlei tradities. Ik hoop dat ik de komende jaren 

van belang kan zijn om de Kerk in Nesselande een thuis te 

laten zijn voor ons allemaal, maar dat kan ik niet alleen, daar 

hebben we elkaar voor nodig. 30 jaar geleden zong ik in een 

gospelkoor dat het lied “Love in any language” van Sandy 

Patty (https://www.youtube.com/watch?v=DVnSyoi2UMw) in 

het repertoire had. Dat lied gaat erover dat het eigenlijk niet 

uitmaakt welke taal je spreekt of vanuit welke traditie je komt 

als je kijkt naar wat ons samen bindt, de liefde van Jezus, dan 

ervaar je dat we heel veel gemeen hebben met elkaar. Vanuit 

die visie hoop ik de gemeente de komende jaren te mogen 

dienen. Kijken naar wat ons bindt en hoe we daar God, elkaar 

en de mensen om ons heen in mogen dienen. Ik heb daar 

vreselijk veel zin in. 

 

Hartelijke groet, Riekelt Korf 

 

INHAALCOLLECTE 2020: HEB JE JE ENVELOP AL 

AFGEHANDELD ? 

https://www.youtube.com/watch?v=DVnSyoi2UMw
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Mocht jij of u de envelop nog ergens even neergelegd 

hebben, dan is het verzoek om deze nu af te handelen.  

Er is op de achtergrond veel werk gestoken om een 

inhaalcollecte logistiek mogelijk te maken. Oproep is om uw 

besluit snel te nemen en direct af te handelen. Op die manier 

voorkomen we dat we de nieuwsberichten weer teveel over 

de financiën moeten laten gaan. We zijn financieel gezond 

maar dan is er wel een inhaalslag nodig. Op dit moment 

bedraagt deze achterstand ongeveer Euro 6.000.  

Wij willen u en jou vragen om één bedrag over te maken 

waarmee u per saldo weer op uw reguliere jaargemiddelde 

zit, zodat we bovengenoemde achterstand kunnen inlopen. 

Als richtbedrag kunt u Euro 100 aanhouden, maar u bent 

uiteraard volledig vrij om te geven wat u wilt.  

 

ACTIE KERKBALANS 2021 

Van 20 t/m 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse Actie 

Kerkbalans gehouden. Hierbij vragen we u en jou om je 

toezegging voor de vrijwillige bijdrage 2021 door te geven. 

Deze actie is belangrijk om gemeente te kunnen zijn: dat we in 

verbondenheid samen God kunnen loven, samen kunnen 

groeien in ons geloof en ons kunnen inzetten voor onze 

naasten. De kosten van onze activiteiten wordt vrijwel geheel 

bekostigd vanuit uw bijdrage! 

We willen ook graag de fiscale faciliteit van de periodieke gift 

bij u onder de aandacht te brengen. U kunt dan meer geven 

zonder dat het u per saldo (na belastingaftrek) meer kost. 

Afgelopen jaar hebben we als proef deze actie digitaal gedaan 

voor een 50-tal gemeenteleden. Deze proef is goed gegaan, 
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en aangezien het digitaal benaderen en verwerken van de 

toezeggingen veel tijd bespaart en daarmee minder beslag 

legt op vrijwilligers, zullen we voor dit jaar zoveel mogelijk 

digitaal gaan. Hiermee beperken we het aantal enveloppen 

dat nog fysiek bezorgd en opgehaald moet worden tot enkele 

tientallen. Voor dit bezorgen en ophalen hebben we nog wel 

een aantal vrijwilligers nodig. Wilt u hierbij helpen, neem dan 

contact op met Michel Roozenbeek 

(kerkrentmeester@kerkinnesselande.nl). Ook voor vragen 

over de periodieke gift kunt u hier terecht. 

 
 

Vorming en toerusting 
Doe mee met de 15+ Bijbelgroep!  
Wil je groeien in je geloof? Je vragen en twijfels eerlijk kunnen 
bespreken? De bijbel ontdekken? Samen bidden? 
Vrijdagavond 29 januari start ik met avonden voor jongeren 
van 15 jaar en ouder. 1 x in de twee weken. Eén keer in de 
twee weken, online of offline, afhankelijk van de maatregelen 
op dat moment. Geef je op bij Marien Kollenstaart (06-
38101456 of marienkollenstaart@hotmail.com).  " 
 
 

Vanuit de gemeente… 
 
Vanuit Zuid-Afrika, Thembele Etete: Herbert & Anne 
 
Lieve familie, vrienden en bekenden, zo vlak voor de Kerst 
willen we iedereen graag informeren over wat ons afgelopen 
jaar bezighield hier in Zuid-Afrika. Wij hebben gelukkig géén 
harde lockdown, zoals die nu in Nederland geldt. Dus hebben 

mailto:kerkrentmeester@kerkinnesselande.nl
mailto:marienkollenstaart@hotmail.com
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we hier nog iets meer bewegingsvrijheid. Maar veel is hier 
ook gelimiteerd door de omstandigheden en regels. 
We hebben in 2020 de volgende lesprogramma’s en acties 
kunnen uitvoeren: 
 
- Bijbelklas groepen met maar 6-8 kinderen i.p.v. de 
gebruikelijke 12. De kinderen kwamen om de week aan de 
beurt. 
- De zes jongeren die Life-Skills lessen volgden hebben de 
graduation sessie gehad op 31 oktober. Deze tieners zijn 
toegevoegd aan de groep jongeren die in ons volgsysteem 
zitten.  
 
- Voedselacties zijn nog steeds hard nodig. Het aantal 
gezinnen wat we nu maandelijks ondersteunen is dertig. In 
mei en juni hebben we met steun van jullie - ons thuisfront - 
vierhonderd gezinnen blij gemaakt met een pakket. Omdat 
meer mensen weer aan het werk kunnen, hebben we dat 
aantal in de afgelopen maanden geleidelijk kunnen 
terugbrengen via honderd, later vijftig, naar de dertig waar 
we nu op zitten. 
 
- De laatste voedsel uitreiking voor dit jaar staat gepland voor 
aanstaande dinsdag. We proberen een wat feestelijker pakket 
samen te stellen, met een doosje eieren en een zakje 
marshmallows voor de kinderen.  
 
- Op 5 december hebben we hier aan ruim 300 kinderen een 
kerstcadeautje uitgedeeld. Wat klein speelgoed en wat 
lekkers in een versierde papieren zak. Anne had vouchers op 
naam (en leeftijd) gemaakt, en uitgedeeld aan de kinderen. 
Dus dit jaar geen Kerstfeest in de hal, maar in de rij staan om 
je cadeau af te halen. Samen met vrijwilligers hebben we deze 
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dag tot een succes gemaakt. Alleen maar blije gezichten! 
 
- In ons volgsysteem zitten nu 19 tieners. Dit is een grote 
groep, die we nu in tweeën hebben gesplitst. Op zaterdag 12 
en 19 december komen zij bij ons thuis Kerst vieren.  
 
- Tot nu toe hebben drie kinderen om sponsoring gevraagd 
voor hun uniform voor High School. 
Na de vorige Nieuwsflits in september hebben we veel mooie 
(eenmalige) giften mogen ontvangen; hartelijk bedankt 
daarvoor. Daardoor konden we bovenstaande acties mogelijk 
maken. Maar de hulprekening raakt onder peil en we willen 
graag in 2021 doorgaan met: 
 
- De maandelijkse dertig voedselpakketten, kosten  
€ 500 per maand. 
- Nog enkele schooluniforms, kosten € 120 per set voor een 
High School student. 
- Lesmateriaal voor de Bijbelklas en Life Skills groepen, start 
in februari, kosten € 3 tot 5 per kind. In de Bijbelklassen 
zullen ongeveer 40 kinderen starten en in de Life Skills 
groepen 12 tieners. Er willen veel kinderen graag mee doen.  
 
Het banknummer is: NL77RABO 0307549488 t.n.v. H.B. 
Stolker, o.v.v. Herbert en Anne in Zuid-Afrika. Deze rekening 
wordt beheerd door ons Thuisfront team (TFT).                                                                                                                                                                                         
 
Alvast heel erg bedankt namens de kinderen.   
 
We wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig 
2021. 
 
Hartelijke groeten,  
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Herbert en Anne Stolker 
 
 

Even voorstellen 
Kennismaking met nieuw gemeentelid: Jack Licie 
Hallo broeder en zusters, ik ben 64 Jaar, woon in Zevenkamp 
en heb 4 meisjes én 2 Jongens en 14 kleinkinderen. Door een 
verhuizing kwam ik bij deze gemeente Kerk in Nesselande 
terecht en het was raak tot de dag van vandaag in Jezus’ 
naam. De Preeks hebben me altijd laten ontvangen – Heavy! 
Die van Boch van Katwijk heeft me veel gedaan je weet een 
gebroken relatie maar heeft ontvangen om voor het Licht te 
kiezen. Heel mooi. Ik ben zelf sterk en overtuigend van 
geworden door Jozua/1_5_6_24: God zij wees sterk en 
moedig, Amen. 
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Van de werkgroepen 
Jongerenwerk 
Afscheid van Annelies Mertens bij The Point 
Donderdag 10 december hebben wij binnen The Point 
afscheid genomen van Annelies Mertens. Annelies is meer 
dan 10 jaar lang een zeer gewaardeerd lid van The Point 
geweest en heeft in die periode met onze tieners mogen 
meeleven en meelopen. Na deze mooie tijd binnen het 
jongerenpastoraat wil Annelies nu aandacht en energie 
kunnen geven aan andere/nieuwe zaken die vast op haar pad 
zullen komen. Wij bedanken Annelies hartelijk voor haar 
enorme inzet voor de jongeren in onze gemeente! Met haar 
vertrek gaan wij een enthousiast teamlid missen. Wij konden, 
net als menig tiener, altijd bij haar terecht voor advies of 
gewoon een gezellig praatje. Misschien is het goed om te 
melden dat de vertrouwelijkheid van alle gesprekken die jij 
met Annelies hebt gehad ook na haar afscheid van kracht 
blijft. Gelukkig blijft Annelies nog gewoon actief in onze 
gemeente en hoeven we haar daarom zeker niet te missen. 
Het team The point gaat nu zonder haar verder. Met z’n 
tweeën staan we voor jou klaar om waar nodig te helpen of 
gewoon te luisteren naar alle zaken die jij op weg naar 
volwassenheid tegen kunt komen. The Point biedt overigens 
niet alleen een luisterend oor bij problemen; deel ook gerust 
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(graag zelfs) de leuke dingen die jij mee mag maken. Spreek 
ons daarom gerust aan! 
 
Team The Point 
Dorette en Marien 

 
Muziek en Zang 
Eerstvolgende Praise is op 31 januari 2021 
 
 

Belangrijk nieuws dat onder de gemeenteleden, de wijk of 
nog breder gedeeld mag worden? Stuur dit naar 
persberichten@kerkinnesselande.nl! De 
communicatiewerkgroep kan voor bredere verspreiding van 
het nieuws zorgdragen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:persberichten@kerkinnesselande.nl
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Kerk In Nesselande  
De Kerk in Nesselande is een zelfstandige wijkgemeente van de 
Hervormde Gemeente Zevenhuizen (PKN). 
Kerkdiensten: elke zondagmorgen om 10.00 uur in “de Knoop”,  
Robert van ’t Hoffstraat 10. 
 
Voorganger: Marien Kollenstaart 
(06)-38101456 / (0184) 653948  
email: marienkollenstaart@hotmail.com 
 
Scriba & ledenadministratie: Mieke Luijendijk 
Zuideinde 15, 2761 DB  Zevenhuizen 
(06) 30014127 
email: scriba@kerkinnesselande.nl & 
ledenadministratie@kerkinnesselande.nl  
 
Voorzitter: Johan ter Maaten 
(06)-42326115, email: voorzitter@kerkinnesselande.nl 
 
Redactie nieuwsbrief: Heleen Molenaar  
(06) 48817859  email: nieuwsbrief@kerkinnesselande.nl  
 
Postadres Kerk in Nesselande 
Cesar Domelastraat 89, 3059 PM Rotterdam (010) 8903463 
Rekeningnr. Nesselande  NL86RABO0371322073 t.n.v. Kerk in 
Nesselande Rotterdam. 

mailto:scriba@kerkinnesselande.nl
mailto:ledenadministratie@kerkinnesselande.nl
mailto:voorzitter@kerkinnesselande.nl
mailto:nieuwsbrief@kerkinnesselande.nl
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Rekeningnr. Diaconie NL36RABO0139072381 t.n.v. Ned. Herv. 
Gemeente inz. Diaconie Nesselande 
Rekeningnummer Aktie Kerkbalans: NL17RABO 036.21.05.502 Ovv 
Bijdrage Kerk in Nesselande 

 
www.kerkinnesselande.nl 


