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Voorpagina: De vlucht naar Egypte (Rembrandt)

MEDITATIE
OP DE VLUCHT
‘Hij dan opgestaan zijnde nam het Kindeken en Zijn
moeder tot zich in den nacht en vertrok naar Egypte.’
(Mattheüs 2:14)
In januari lijkt alles anders dan in december. Van de tintelende vreugdestemming rond Kerstfeest blijft maar
weinig meer over als het gewone grauwe leven zijn loop
weer neemt, met alles wat er op een mens af kan komen. ‘Vluchten kan niet meer….’Maar, o wat zou je het
graag willen. Wegvluchten in de zoete droom, de onwerkelijke sfeer waar alles vrede en harmonie is.
Voor het kindje Jezus is de harde werkelijkheid van een
vijandige wereld ook veel dichterbij dan je zou denken,
als je nog even terug gaat naar de Engelenzang en de
herders met hun mooie boodschap. Binnen de kortst
mogelijke tijd wordt het samen met Zijn moeder door de
trouwe zorgzame Jozef meegevoerd naar Egypte, omdat Herodes het Kind wil doden dat zijn positie bedreigt.
Een vluchtelingenkind...... dat wordt de geboren Davidszoon.
De schilder Rembrandt, die vaak een verrassende Bijbeluitlegger blijkt te zijn, heeft zich proberen in te beelden hoe dat moet zijn geweest, het Kind op de vlucht.
Er is een prachtig schilderijtje, niet eens zoveel groter
dan op de voorkant van onze Kerkklanken nu te zien is,
waarop hij dat ook heeft uitgebeeld. Het lijkt niet op de
vele vrome fantasieën uit de Middeleeuwen waar schilders deze episode uit Jezus’ levensweg met allerlei
voorstellingen hebben versierd. In die voorstelling was
de gang van Jezus naar Egypte eigenlijk een zegetocht,
en geen bange vlucht.
Rembrandt heeft echter de Bijbelse eenvoud en dreiging van deze geschiedenis bewaard. De bezorgde Maria op de ezel kijkt bang om zich heen. Haar kind, met
het witte mutsje dat de Middeleeuwse stralenkrans
moet vervangen, weet nog van niets. Het is de Onschuld Zelf. Jozef kijkt met oplettende ogen in de stikdonkere nacht, alsof hij het gevaar dat daar onzichtbaar
dreigt direct met zijn stok te lijf wil gaan. Er straalt een
grote dreiging en eenzaamheid van dit schilderij af, met
het kind Jezus kun je ook de nacht ingaan. Op de
vlucht….
Jozef is zeker niet van plan om weer snel terug te gaan
naar het bedreigde gebied als hij in het betrekkelijk veilige Egypte zal zijn aangekomen. Hij heeft immers, zo
te zien, zijn timmermansgereedschap achter op de ezel
meegenomen. Voor een goede timmerman is overal
werk, zelfs in het buitenland.

Zo is de weg van het Kind van Bethlehem. Er is geen
engel te zien die het donker verlicht. Maar het Kind is
het Licht, ook in deze nacht. Hij wordt meegenomen,
maar eigenlijk neemt Hij Jozef en Maria mee, en ook
ons. Zelfs als wij waarvoor en hoe dan ook voor op
vlucht zijn, weet Hij ons nabij te zijn. Dat geeft ons toch
weer troost.
Ds. M. A. van den Berg

KERKDIENSTEN
Zondag 30 december
10.00 uur: ds. A.A. Floor uit Barendrecht
18.30 uur: ds. E. van den Ham
Maandag 31 december - oudejaarsdag
19.30 uur: ds. M.A. van den Berg
Dinsdag 1 januari - nieuwjaarsdag
10.00 uur: ds. M.A. van den Berg
Zondag 6 januari
10.00 uur: ds. P. Wijnberger uit Bleiswijk
18.30 uur: ds. E. van der Ham
Zondag 13 januari
10.00 uur: ds. M.A. van den Berg
17.00 uur: ds. M.A. van den Berg - Wegwijs MK
Zondag 20 januari
10.00 uur: ds. P. Nobel uit Garderen
18.30 uur: ds. M.A. van den Berg
Zondag 27 januari
10.00 uur: ds. M.A. van den Berg - Themadienst -12
18.30 uur: ds. D.C. Floor uit Ede
Zondag 3 februari
10.00 uur: ds. M.A. van den Berg
18.30 uur: ds. M.A. van den Berg - Wegwijs OK

COLLECTEN
Zondag 30 december
1e: Kerk; 2e: Stichting Timon; Uitgang: Pastoraat
Maandag 31 december - oudejaarsdag
1e: Kerk; 2e: Diaconie; Uitgang: Oudjaarscollecte
Dinsdag 1 januari - nieuwjaardag
1e: Kerk; 2e: Diaconie; uitgang: GZB
Zondag 6 januari
1e: Kerk; 2e: St de Herberg; uitgang: Gemeentewerk
Zondag 13 januari
1e: Kerk; 2e: Diaconie; uitgang: Onderhoud Kerk
Zondag 20 januari
1e: Kerk; 2e: Reformatorisch meldpunt; uitgang: Evangelisatiewerk
Zondag 27 januari
1e: Kerk; 2e: Diaconie; uitgang: Energiekosten
Zondag 3 februari
1e: Kerk; 2e: Mercy Ships; uitgang: Jeugdwerk

JEUGDCOLLECTANTEN
Zondag 30 december
Elisabeth Cammeraat, Ingeborg Cammeraat,
Jonathan van der Tang en Taeke van Winkelen
Zondag 6 januari
Ellemieke van Winkelen, Milan van Daalen,
Lars van Daalen en Noël Kocsándi
Zondag 13 januari
Jonathan van der Tang, Taeke van Winkelen,
Manoah de Niet en Anna van Loenen
Zondag 20 januari
Nathan Veldhuijzen, Timon Veldhuijzen,
Julie van Zomeren en Matis van Zomeren
Zondag 27 januari
Jan Kees van Loenen, Eva de Niet,
Maaike Willemse en Elisabeth Cammeraat
Zondag 3 februari
Ellemieke van Winkelen, Milan van Daalen,
Lars van Daalen en Noël Kocsándi

PSALMEN VOOR DE DIENST
Zondag 30 december
Ochtend: Ps 9: 1 en 2; avond: Lz v M: 2 en 4
Maandag 31 december - oudejaarsdag
Avond: Ps 90: 1 en 2
Dinsdag 1 januari - nieuwjaardag
Ochtend: Psalm 92: 2 en 8
Zondag 6 januari
Ochtend: Ps 92: 1 en 2; avond: Ps 118: 1 en 10
Zondag 13 januari
Ochtend: Lied; avond: Psalm 61: 3 en 4
Zondag 20 januari
Ochtend: Avondz.: 1; avond: Psalm 62: 4 en 5
Zondag 27 januari
Ochtend: Psalm 144: 1 en 7; avond: Psalm 65: 2 en 3
Zondag 3 februari
Ochtend: Psalm 2: 6 en 7; avond: Psalm 71: 12 en 13

CRÈCHE-OPPAS
Zondag 30 december
Marleen van Winkelen, Marriette van der Bie,
Taeke van Winkelen en Isabelle de Groot
Dinsdag 1 januari - nieuwjaardag
Cora van Daalen, Ans Deelen,
Joëlle Veldhuijzen, Eveline Schot
Zondag 6 januari
Corienne Bregman, Marjolijn Breugem,
Elianne Timmerman, Margreta Huurman
Zondag 13 januari
10.00 uur: Saskia Bregman, Danielle van der Gouwe,
Joëlle Veldhuijzen, Noah Vink
17.00 uur: Janneke Bouman, Amy Bos

Zondag 20 januari
Marissa Koster, Annerieke Lambregtse,
Marlies Qualm, Isabelle de Groot
Zondag 27 januari
Jeanine Oude Elferink, Ilse Qualm,
Julia Oosterom, Joëlle Veldhuijzen
Zondag 3 februari
Jorieke Waleboer, Marriette van der Bie,
Elisa Veldhuijzen, Timon Veldhuijzen

ONTVANGSTCOMMISSIE
Zondag 30 december
Marion Konijn en Joke Bos
Zondag 6 januari
Evelien de Gier en Annet Oosterom
Zondag 13 januari
Anneke Koppejan en Martin Oude Elferink
Zondag 20 januari
Anneke van Ommen en Christina Grimmon
Zondag 27 januari
Jenny Bos en Arthur Oosterom
Zondag 3 februari
Corrie van Daalen en Marijke Bos

UIT DE PASTORIE
Onze hartelijke groet en zegenwens aan het begin van
het Nieuwe Jaar. Weest allen Gode en Zijn genade bevolen.
Ds. M. A. van den Berg

DOOR PREDIKANT ONTVANGEN GIFT
Ik mocht de volgende giften ontvangen: € 20,00 voor de
kerk, € 50,00 voor de kerktelefoon en € 60,00 voor Kom
Over en Help. Hartelijk dank voor deze gaven.

MORGENSTER4BACAU
De afgelopen weken is het voor u/jouw gevoel wellicht
wat stil geweest met betrekking tot de aangekondigde
werkvakantie. De reden hiervoor is dat toen we de offerte voor de tickets en de reservering voor het hostel
wilde gaan maken, Andre Muit tot een ontdekking
kwam. De enige week van de meivakantie die geschikt
is om te gaan blijkt in Roemenië een week te zijn met
veel vrije dagen. Het orthodox Pasen valt namelijk een
week later dan bij ons en ook is 1 mei in Roemenië een
dag waarop ook bouwmarkten etc. gesloten zijn. Al met
al blijven er in die week dan maar enkele dagen over
om aan het werk te gaan. Hierdoor kan er minder bereikt
worden maar is ook de investering in reis-en verblijfkosten eigenlijk niet te verantwoorden. Kortom, helaas zal
er in de meivakantie van 2019 geen werkvakantie gehouden worden en schuiven we de plannen door naar
D.V. 2020. Dit bericht zal vast bij sommigen binnen komen als iets onverwachts en teleurstellend: we hopen
dat onze voorgenomen plannen ook in dit geval in het
spreekwoordelijke vat zitten en dus niet verzuren.

COLLECTEDOELEN

OPBRENGST COLLECTEN
Zondag 2 december
1e Kerk: € 538,15; 2e Diaconie: € 530,40; Uitgang Energiekosten: € 366,85
Zondag 9 december
1e Kerk: € 557,67; 2e SDOK: € 587,32; Uitgang Studiefonds GB: € 397,55
Zondag 16 december
1e Kerk: € 532,20; 2e Diaconie: € 542,90; Uitgang Onderhoud pastorie: € 371,30
Zondag 23 december
1e Kerk: € 531,20; 2e Diaconie: € 555,90; Uitgang HGJB:
€ 374,00
GIFTEN EN OVERIGE OPBRENGSTEN
Bijbellezing dd. 29-11-2018: € 51,60
Verjaardagsfonds: € 240,50
Solidariteitskas € 10,00
Kerktelefoon: € 260,00
Mannenvereniging € 252,52
Zondagschool € 10,00

St. De Herberg / 2e collecte / dd. 06-01-2019
Gevoelens van minderwaardigheid, depressies, een
echtscheiding, het overlijden van een geliefde; het zijn
een aantal voorbeelden van groot lijden voor mensen.
Sommige mensen die hier mee te maken krijgen, hebben hierbij meer nodig dan de pastorale en diaconale
zorg vanuit de gemeente. Pastoraal Diaconaal Centrum
De Herberg biedt zulke mensen drie tot zes weken rust
en bezinning in de bossen bij Oosterbeek met beperkte
groepsactiviteiten en dagelijkse Bijbelstudies. Op deze
manier wordt hen een plek geboden om tot rust te komen. Zo wordt, als een verlengstuk van de plaatselijke
kerkelijke gemeente, een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding geboden aan individuele gemeenteleden die,
om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen
van hun woon/werksituatie. Om deze vorm van zorg te
kunnen bekostigen wordt uw/jouw bijdragen gevraagd.
(Voor meer info: www.pdcdeherberg.nl)

Reformatorisch Meldpunt
2e collecte / dd. 20-012019
Als collectedoel deze zondag staat de Stichting Reformatorisch Meldpunt centraal. Deze stichting is opgericht
in augustus 2017. De stichting neemt het werk over van
het gelijknamige project dat in 2016 werd gestart onder
Stichting Chris en Voorkom!
De stichting heeft als doel:
a. Het bijstaan van slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte;
b. het bijdragen aan het voorkomen van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met
het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In Nederland is de laatste jaren een toenemende aandacht in de media waar te nemen voor het thema seksueel misbruik. Denk aan misbruik binnen de Rooms-

Katholieke kerk of in de sportwereld. Ook onder reformatorische christenen in Nederland komt seksueel misbruik voor. Slachtoffers van misbruik kunnen veel moeilijke gevolgen ervaren van wat hen overkomt. Het ervaren van steun in de eigen omgeving is van groot belang
voor een slachtoffer wanneer seksueel misbruik naar
buiten komt. Het doorbreken van zwijgen over seksueel
misbruik is een grote stap. Vaak zwijgen mensen jarenlang over wat hen overkwam.
Op het thema seksueel misbruik ligt in de reformatorische gezindte vaak nog een groot taboe. Hierdoor is het
lastig om naar buiten te komen met misbruik. Door gebrek aan kennis over de problematiek missen veel
slachtoffers steun in hun eigen omgeving. Uit compassie met slachtoffers van seksueel misbruik is de stichting Reformatorisch Meldpunt opgericht.
Steunt u het werk voor slachtoffers van seksueel misbruik met een gift?
(Voor meer informatie: www.ikmeldhet.nl)

KERKRENTMEESTERS

.

TOELICHTING BEGROTING 2019
De begroting 2019 is o.a. samengesteld op basis van
richtlijnen van de landelijke PKN, begrotingsinformatie
PKN zoals de omslagregeling predikantstraktementen
2019 en de meest recente informatie omtrent de uitvoeringsbepalingen predikantstraktementen. In de begro-

ting is rekening gehouden met een algemene kostenstijging van 3% en een stijging van de landelijke bezettingsbijdrage (waarvan 2% predikantstraktement en een
stijging voor overige factoren als onderdeel van de
PKN-omslagregeling).

Daarnaast is recent (sept.2018) het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geüpdatet voor kerk en pastorie die
als basis fungeert. Dit MJOP draagt bij aan een gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten over verschillende jaren en een reservering voor periodiek onderhoud.
In deze begroting houden we al rekening met de mogelijkheid van het beschikbaar komen van de pastorie in
2019 waarna een aanzienlijke renovatie zal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de verhuismutatie van onze
predikant (emeritaat juni 2020). Deze verhuismutatie zal
mogelijk plaatsvinden in de periode 2e helft 2019 - 1e
helft 2020.
De inkomsten laten een t.o.v. begroting 2018 een stijging zien. De uitgaven zijn fors hoger echter worden
adequaat beheerst. De fors hogere last t.o.v. begroting
2018 is incidenteel en betreft de mogelijke renovatie
van de pastorie in de 2e helft 2019 (voorzien via MJOP)
en daarnaast ook de impact van de gewijzigde omslagregeling predikantstraktementen. De ingezette –en in te
zetten - maatregelen voor 2019 zijn (vooralsnog) afdoende om een klein positief resultaat voor de begroting
2019 te presenteren.
De begroting 2019 laat een positief resultaat zien van
€ 1.839.
Hieronder de meest opvallende zaken en overige ontwikkelingen toegelicht:
Baten:
Na het vertrek van onze grootste (zaal)huurder zijn de
baten uit zaalhuur gelijk gehouden aan 2018 (bedrag €
7.500). Er is geen sprake van actieve (externe) verhuur
omdat ons zalencentrum voornamelijk bezet is door kerkelijke activiteiten voor jong- en oud van onze gemeente. De periodieke zaalhuur door gemeenteleden
c.q. overige partijen is hierdoor gering. De hogere opbrengst bij dit onderdeel is een verschuiving van incidentele baten naar Buffet (wijziging o.b.v. nieuwe systeem FRIS). Dit betreft de opbrengst van de keukenexploitatie.
De rentebaten zijn gelijk aan de begroting 2018 echter
passen in het landelijke beeld m.b.t. de lage rentevergoeding. Daarnaast zijn recent een deel van onze liquide (spaar)middelen gebruikt om de hypotheek bij de
SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) geheel af te lossen.
De bijdragen levend geld stijgen licht t.o.v. de begroting 2018. De actie Kerkbalans 2019 zal hierin net zoals afgelopen jaren de positieve uitschieter moeten zijn
als belangrijkste inkomstenbron. De actie Kerkbalans
2019 is iets hoger begroot dan in 2018 maar realistisch
gezien de opbrengsten van de afgelopen 2 jaren.
De collecteopbrengsten hebben al enkele jaren een
dalende trend. In 2018 (vanaf april) zijn de collecte bon
(coupures) herzien en geïndexeerd. In deze begroting
is gerekend met een positief effect op basis van deze
herziening.

Ook in 2019 vragen we onze gemeenteleden bij te dragen aan de actie Solidariteitskas.
Onder “Overige bijdragen” zijn opbrengsten van het
verjaardagfonds en voorjaarsfair/bazaar begroot. De
opbrengst van het verjaardagfonds zal in 2019 in zijn
geheel voor de Morgenstergemeente zijn omdat dit in
eigen beheer is gekomen. De doorzendcollecten zijn
gebaseerd op het collecte rooster 2019 en in aantal
gelijk aan de afgelopen jaren (o.a. t.b.v. GZB, IZB,
HGJB en overige doelen).
Lasten:
Aan de lasten kant is zichtbaar dat blijvend aandacht is
gegeven aan het op peil brengen en houden van de onderhoudsvoorziening van de pastorie, kerk en orgel.
Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor pastorie,
kerk en orgel is de basis voor de toevoegingen aan en
onttrekkingen van de onderhoudsvoorziening. De fors
hogere last (kosten kerkelijke gebouwen) t.o.v. begroting 2018 is incidenteel en betreft enerzijds de mogelijke renovatie van de pastorie in de 2e helft 2019 (voorzien via MJOP) en daarnaast ook de impact van de gewijzigde omslagregeling predikantstraktementen m.i.v.
01-01-2019.
De post Energie en water is begroot op basis van de
laatste jaarafrekeningen van energieleverancier Greenchoice en waterleverancier Dunea rekening houdend
met hun geïndexeerde tarieven voor 2019. Daarnaast is
in de begroting 2019 net zoals voorgaande jaren rekening gehouden met een teruggave van energiebelasting
door de Belastingdienst.
Energie is een blijvend punt van aandacht. De lasten
voor het kerkgebouw m.b.t. verzekeringen zijn iets hoger vanwege de door verzekeraar Donatus aangekondigde premie-aanpassing.
De post (overige) afschrijvingen is lager. Door de aflossing van de hypotheek (= afschrijving) is dit onderdeel lager dan voorgaande jaren en vanwege deels afgeschreven inventaris.
De post pastoraat is begroot conform de circulaire arbeidsvoorwaarden van de PKN/Beleidscommissie predikanten. De wijziging omslagregeling predikantstraktementen 2019 houdt in dat een aantal vergoedingen niet
meer door de gemeente rechtstreeks aan de predikant
wordt betaald maar via de centrale kas predikantsvergoedingen (mutatie + 11.25% t.o.v. 2018). De verwachte traktements- stijging van 2% is hierin opgenomen een stijging voor overige factoren als onderdeel
van de PKN-omslagregeling waardoor het geheel stijgt
t.o.v. 2018. Tevens zijn de kosten van de gastpredikanten hieronder begroot. De preekbeurtvergoeding is verhoogd van €124 naar €127 per preekbeurt.
De lasten kerkelijke activiteiten hebben betrekking
op de kosten m.b.t. gemeentedag- en gemeente-avonden, kosten voor jeugdwerk en een bijdrage aan Hervormde Jeugdraad (gezamenlijk jeugdwerk), catechese
en evangelisatiewerk. Ook kosten die gemaakt worden

in het kader van de kerkelijke activiteit buurtmaaltijd
zijn begroot (deels i.s.m. de diaconie). Ook is er een bedrag begroot ter ondersteuning van de opbouw van de
ERKWB in Oostenrijk.
De rentelasten en bankkosten zijn lager begroot vanwege de aflossing van de hypotheek. Dit betekent het
wegvallen van de rentelast door de aflossing van de hypothecaire lening uit 2013. De af te dragen verplichtingen aan de landelijke kerk – Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas - zijn begroot op het niveau
2018.
De lagere last bij het onderdeel salarissen en vergoedingen (voor vrijwilligers bij betaalde activiteiten)
heeft te maken met een verwachte lagere zaalverhuur
activiteit (zie ook inkomsten kerkgebouwen). De zaalverhuur activiteit is nogal wisselend per jaar. De beheerder van onze kerk ontvangt een fiscaal vrije vrijwilligersvergoeding. De organisten ontvangen per orgelbeurt
een vaste vergoeding.
De lasten m.b.t. beheer en administratie zijn gering
hoger begroot dan in 2018. Indexatie van tarieven van
onze leveranciers van kopieerapparatuur-en papier, leden-en bijdragen administratie zijn hier de oorzaak van.
Ook het in eigen beheer nemen van het verjaardagfonds zorgt voor een geringe kostenstijging t.o.v. 2018.
In 2019 starten we via de SKG met de kerkgeld app en
webwinkel. Gemeenteleden kunnen zo op een eenvoudige manier bijdragen of bestellingen doen. Ook biedt
het een goede mogelijkheid om acties te digitaliseren,
inkomsten te verhogen en de kerkelijke organisatie efficiënter te maken. Kosten die hiermee verband houden
zijn bij deze post begroot.
Kosten die verband houden c.q. te maken hebben met
de vervaardiging- en verzending van het kerkblad Morgenster Kerkklanken (o.a. PostNL en kopieerkosten-en
printpapier) worden deels verrekend (met advertentieopbrengsten) bij de post bureaubehoeften en drukwerk.
Verder zijn onder deze post begroot: ICT-kosten betreffende kerkomroep /camerasysteem, software licenties
voor de ledenadministratie en de kopieerapparatuur.
Tot slot: de voorzieningen (mutaties Onderhoudsfondsen); In de nieuwe richtlijn is aangegeven dat dotaties
aan de voorziening via het resultaat lopen. In deze begroting is dat zichtbaar bij onderdeel Kosten kerkelijke
gebouwen (dotatie Kerk: €4.869) en Kosten Pastorie
(dotatie pastorie €10.653). De onttrekking staat vermeld bij Mutaties bestemmingsreserves/fondsen en bedraagt €75.838.
College van Kerkrentmeesters,
November 2018
COLLECTEBONNEN
De voorkeur van de kerkrentmeesters gaat uit naar gebruik van collectebonnen. De hoofdreden is de veiligheid van de bezorger(s), het geld moet namelijk ingeleverd worden bij de bank. Het grote voordeel voor u, u

hoeft niet elke week munten te sparen, en door gebruik
te maken van collectebonnen zijn de bijdragen aan de
collectes fiscaal aftrekbaar.
Welke collectebonnen hebben we?
Vellen van 40 stuks x € 0,30 (€ 12,-)
Vellen van 40 stuks x € 0,75 (€ 30,-)
Vellen van 40 stuks x € 1,25 (€ 50,-)
Vellen van 40 stuks x € 1,75 (€ 70,-)
€ 0,30
€ 0,75
€ 1,25

€ 1,75

Hervormde
Hervormde
Hervormde
Hervormde
Morgenstergemeente Morgenstergemeente Morgenstergemeente Morgenstergemeente
Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer

Hoe aanschaffen?
Collectebonnen kunnen op de volgende twee manieren
worden besteld: door het bedrag over te maken naar
bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 6422 29 t.n.v.
Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer. Graag
het gewenste aantal, de soort collectebonnen en uw
adres vermelden in de omschrijving. Of door gebruik te
maken van de machtigingskaart. Deze hangen bij de
koster aan de muur in het bovenste vakje waar ook de
collectebonnen zijn af te halen.
Waar kunt u ze inleveren?
Binnen Zoetermeer kunt u ze bij elke PKN-gemeente inleveren, maar omdat wij een eigen administratie voeren
als Morgenstergemeente, is het meest praktische ze alleen in de Morgensterkerk en bij speciale diensten in de
Oosterkerk in te leveren.
Bij vragen kunt u zich richten tot kerkrentmeester penningmeester Marty Koster, tel: 06 1495 7830 of mail
naar: m.r.koster@morgenstergemeente.nl
KERKBALANS 2019
Op de volgende data worden de bedragen automatisch
geïncasseerd van uw rekening voor de actie Kerkbalans:
25 februari
25 maart
25 april
27 mei
25 juni
25 juli
27 augustus
25 september
25 oktober
25 november
27 december

VERENIGINGEN EN KERKELIJKE ACTIVITEITEN
Voor alle activiteiten geldt: Deo Volente
BIJBELGESPREKSKRING
De Bijbelgesprekskring zal gehouden worden op dinsdag 15 januari. We beginnen om 20.00 uur. We lezen
de volgende Gelijkenissen van het verloren schaap,
Mattheus 18:10-14. Ook nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom.
BIJBELLEZING
Op donderdag 10 januari is er weer de volgende Bijbellezing. We lezen dan samen het volgende uit de Handelingen over de reizen van Paulus: Handelingen

15:35- 16:40. Allen hartelijk welkom om 20.00 uur in de
grote zaal van de Morgensterkerk.
BELIJDENISKRING
De belijdeniscatechisanten van het afgelopen jaar komen nog een aantal bij elkaar op de Belijdeniskring. De
derde keer is op dinsdag 22 januari om 20.00 uur in de
Consistorie. We bespreken hoofdstuk 22 over de Tien
Geboden.
CATECHISATIE
De catechisaties beginnen weer op de gebruikelijke tijden in de week van 7 januari.
SENIORENMIDDAG
Donderdagmiddag 10 januari hopen we weer bijeen
te komen met de senioren van onze gemeente. We beginnen met een meditatie die verzorgd wordt door Ds.
v.d. Berg. Het gaat over Psalm 44, Klacht van het verstoten volk. Na de pauze zal dhr. Rob Nijman een presentatie geven over de honingbij.

De honingbij is een vliesvleugelig insect uit de familie
van de bijen en hommels. Ze komen in heel de wereld
(behalve Antarctica) op planten met twee zaadlobben
voor. Alle bijen zijn echte vegetariërs en leven gedurende hun hele levenscyclus van nectar en stuifmeel. Er
zijn momenteel zo'n 20.000 bijensoorten bekend. 349
hiervan komen voor in Nederland en België. Binnen de
bijenfamilie kan er onderscheid gemaakt worden tussen
solitaire bijen (wilde bijen), hommels en honingbijen. De
honingbij komt algemeen voor in grote aantallen. De honingbij wordt gewaardeerd vanwege de rol als bestuiver
van vele plantensoorten, waaronder fruitbomen. Ze zorgen voor 1/3 van ons voedsel. Daarnaast is de honingbij
de belangrijkste leverancier van verschillende natuurproducten zoals honing, bijenwas, koninginnengelei en
propolis (anti-bioticum). De honingbij wordt op grote
schaal in kunstmatige bijenkorven gehuisvest voor productiedoeleinden. Helaas is maar liefst 60% van alle bijensoorten bedreigd in hun voortbestaan en de aantallen
van de soort nemen dramatisch af. De hoofdzaak van
de bedreiging is de mens. Belangrijke oorzaken zijn, insecticiden en kwalitatieve en kwantitatieve afname van
een geschikt leefmilieu en daarnaast zijn er verschillende bijenparasieten die behoorlijk kunnen huishouden
onder de bijenvolken. Maar veel is nog onbegrepen. De
mens is behoorlijk afhankelijk van dat kleine beestje.
80% van het fruit dat in de winkel ligt hebben we te danken aan de bijen, ook groenten als komkommers, aubergines, courgettes kunnen zonder bijen niet groeien.
Zonder de honingbij zouden vele bloemen verdwijnen.

Omdat de honingbij één van de best bestudeerde insecten is, is veel bekend over het complexe gedrag. Als u
daar meer van wilt weten kom dan donderdag 10 januari
naar de seniorenmiddag. De heer Rob Nijman gaat ons
daar alles van vertellen.
Hij is
oud hoofdbestuurslid van de Nederlandse Bijen Vereniging. Rob heeft zich
verdienstelijk gemaakt
in tal van kerkelijke en
maatschappelijke activiteiten. Voor de NBV
was hij bestuurslid in de afdelingen Zwolle en in Ermelo
eerst secretaris en later enige jaren voorzitter. In die tijd
heeft hij zich ingespannen in het stichtingsbestuur ‘Bijenpaviljoen Floriade’ ter voorbereiding op de expositie
in 2012 in Venlo. Rob Nijman trad in april 2013 af als
secretaris van de NBV.
U bent van harte uitgenodigd deze presentatie te komen
horen en te zien op 10 januari. Mocht u niet in staat zijn
om zelf te komen dan zorgen wij voor vervoer. Daarvoor
kunt u bellen naar Mevr. Wil v.d. Tang. De middag wordt
gehouden in de benedenzaal van de Morgenster. We
beginnen om 14.30 en de zaal is open om 14.00.
Commissie Seniorenmiddagen, Wil van der Tang,
Marry Qualm, Arja van Velzen en Jan van
Werkhoven.
VROUWENVERENIGING FEBE
Op dinsdag 8 januari, de eerste verenigingsavond in
2019, behandelen we Bijbelstudie 6 uit het novembernummer van de Hervormde Vrouw: “De rechtvaardige
Telg en de valse profeten”, Jeremia 23:1-8;21-24. De
volgende studieavond is dinsdag 22 januari en dan bespreken we Bijbelstudie 7 (decembernummer): “Een
brief aan de ballingen in Babel”, Jeremia 29:1-23.
We beginnen om 19.30 uur in zaal 2 van de Morgensterkerk.
Met een hartelijke groet van het bestuur
MANNENVERENIGING CALVIJN
In januari 2019 behandelen de volgende Bijbelgedeelteten:
• 14 januari 2019: Openbaring 21:9-27
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
• 28 januari 2019 Jaarvergadering: Openbaring 22
Van paradijs - tot paradijs.

JEUGDWERK
CLUB
De club gaat in het nieuwe jaar weer gezellig door! Vrijdag 11 januari start de eerste clubavond van 2019,
daarna is er elke vrijdagavond club. We starten om
19.00 uur, de avond duurt tot 20.30 uur.

Club is de vrijdagavondbesteding voor kinderen uit
groep 5 t/m 8 van de basisschool. We denken na over
God en hebben gezellige activiteiten met elkaar.
Ben je al heel vaak geweest? We zien je graag weer op
11 januari! Ben je nog nooit geweest? Kom een keertje
kijken. Want het is echt supergezellig!
Vragen? Neem contact met ons op via club@morgenstergemeente.nl
Groeten van de leiding!

DIVERSE

NALATEN AAN DE MORGENSTERKERK.
Af en toe bereiken ons vragen wat de mogelijkheden
zijn om vermogen bij overlijden na te laten aan de kerk.
Kan dit? En welke mogelijkheden zijn hiervoor? Wat
mag en kun je daarbij van de kerk verwachten? Om hier
duidelijkheid in te geven is onderstaande informatie opgesteld. Wilt u meer weten via bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek hierover. Neemt u dan contact op met
één van de kerkrentmeesters. Het spreekt voor zich dat
we uw vragen vertrouwelijk behandelen.
Als Morgenstergemeente komen we wekelijks samen
rondom Gods Woord en beleven we samen het geloof
dat ons van generatie op generatie is overgedragen.
Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden,
zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en
troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we
dienstbaar aan elkaar en aan onze naasten: we zien om
naar zieken, naar jongeren/ouderen en naar mensen in
nood.
Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze
beurt weer doorgeven. Dat kan onder meer door de kerk
op te nemen in een testament. Een gift via uw testament is een bijzonder geschenk waarmee u volgende generaties de kans geeft voort te zetten wat
wij - uit Gods Hand - mochten ontvangen.
Een nalatenschap kan bestemd worden (of een deel
daarvan) aan de Morgensterkerk.
Zo wordt ook na overlijden bijgedragen aan de opbouw
van de Morgensterkerk en de gemeente. Nalaten aan

een goed doel (in dit geval
de Morgensterkerk) kan alleen via een testament dat
door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen
handgeschreven
verklaring) is niet voldoende.
Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Er zijn twee manieren
1) de Morgensterkerk is erfgenaam
Als (mede)erfgenaam heeft de kerk alleen of samen
met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap.
De kerk en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle
baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk
zal de kerk een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is de kerk niet
met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.
2) de Morgensterkerk krijgt een legaat
Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed
(bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een
waardevol voorwerp zoals een schilderij.
Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de kerk benoemd als legataris in het
testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding
niet nodig.
Het benoemen van een executeur
Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen. Een executeur is degene, die het testament
van de dan overledene uitvoert. Dit kan een notaris zijn,
maar ook een andere door de overledene daartoe aangewezen persoon. De executeur is degene die namens
de erfgenamen de nalatenschap beheert, schulden betaalt en de belastingaangifte indient.
Goed rentmeesterschap
Het opmaken van een testament past bovendien bij
goed rentmeesterschap. Wat we bezitten, hebben we
van God gekregen. Met een testament legt u zorgvuldig
vast wat er na uw overlijden met uw aardse bezittingen
moet gebeuren. Een gift in
uw testament kan ook een uiting zijn van dankbaarheid
aan God voor alle zegeningen die u van Hem heeft ontvangen, en aan de Morgenstergemeente waarvan u
deel uitmaakt.
Zo neemt u de Morgensterkerk op in uw testament:
Voor een testament gaat u naar een notaris van uw
keuze. In een oriënterend gesprek bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris formuleert uw wensen in een
concepttestament. Is het testament akkoord, dan ondertekent u het beiden, waarna het rechtsgeldig is. U kunt

een testament op elk moment weer wijzigen. Ook wanneer u een bestaand testament heeft en de Morgensterkerk alsnog wilt opnemen kan de notaris dit aanpassen.
Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden, informeer daar vooraf naar. Verder is het raadzaam in uw testament ook een executeur te benoemen.
Tot slot is het belangrijk in uw testament de juiste tenaamstelling van de kerk op te nemen, dat is :
Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer.

Met de aandacht en begeleiding die elke jongere nodig
heeft.
Van harte welkom! Zaterdag 19 januari, 09.30-12.00
uur, Ronsseplein 1, Gouda.
Alvast benieuwd? Kijk op www.driestarcollege.nl.
Voor uw kind: www.driestarcollege.nl/opendaggouda.

AGENDA

Meer weten?
Wilt u meer weten over nalaten
aan de Morgensterkerk?
Neemt u dan gerust contact op
met één van de kerkrentmeesters.

ONTDEK DE NIEUWE SCHOOL VAN UW KIND!
Kom naar de Open Dag van het Driestar College in
Gouda
De overstap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is best wel spannend. Voor uw zoon of dochter,
maar natuurlijk ook voor u. Daarom is het fijn om van
tevoren rond te kunnen kijken en te ontdekken hoe het
op onze school is.
We nodigen u en uw kind uit voor de Open Dag op D.V.
19 januari 2019. Een feestelijke ontmoeting met het
Driestar College. Bij alle vakken kan een kijkje genomen
worden. De docenten geven graag antwoord op uw vragen.
We hebben verschillende afdelingen: praktijkonderwijs,
vmbo (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte,
gemengde en theoretische leerweg), havo (waaronder
tweetalig onderwijs) en vwo (waaronder gymnasium,
vwo+ en tweetalig onderwijs). Uw kind krijgt goed onderwijs in een veilige, christelijke omgeving.

Dinsdag 1 januari
• Nieuwjaarwensen na de dienst
Dinsdag 8 januari
• Vrouwenvereniging om 19.30 uur
Woensdag 9 januari
• Base om 20.00 uur
Donderdag 10 januari
• Seniorenmiddag om 14.30 uur
• Bijbellezing om 20.00 uur
Vrijdag 11 januari
• Club om 19.00 uur
Zondag 13 januari
• Wegwijs na middagdienst (in de Morgensterkerk)
Maandag 14 januari
• Mannenvereniging om 19.45 uur
Dinsdag 15 januari
• Bijbelgesprekskring om 20.00 uur
Vrijdag 18 januari
• Club om 19.00 uur
Maandag 21 januari
• Gebedskring om 19.30 uur
Dinsdag 22 januari
• Vrouwenvereniging om 19.30 uur
• Belijdeniskring om 20.00 uur
Woensdag 23 januari
• Base om 20.00 uur
Vrijdag 25 januari
• Club om 19.00 uur
Maandag 28 januari
• Mannevereniging om 19.45 uur
Zondag 3 februari
• Wegwijs na de middagdienst (in de Oosterkerk)

ADVERTENTIE

