
 Vrijwilligers staan klaar, de deuren van de kerk kunnen open! 

 

De deuren van de Augustijnenkerk staan maandag 4 maart open. Door het schemerdonker 

vinden de vrijwilligers hun weg naar de Augustijnenkerk. Op naar de vrijwilligersavond waar 

we uitleg krijgen over het nieuwe seizoen! Ruim twintig mensen genieten van een dampend 

bakje koffie dat ingeschonken wordt door Henry Vink. ‘Had ons even gebeld’, oppert een 

vrouwelijke vrijwilligster, ‘Ik had graag een appeltaart gebakken voor jullie. Dan hadden we 

nu wat lekkers bij de koffie gehad.’ Dat houden we in ons achterhoofd voor een volgende 

keer. 

De avond wordt in de consistoriekamer geopend door Koenraad Molenaar. We lezen uit de 

Mattheus 27: 39-44. Over de bespotting die Jezus van mensen ontving en die Hij moest 

dragen. Jezus droeg dit allemaal om onze zonden. We mogen deze lijdende Hogepriester 

ook in liefde aan andere mensen aanbevelen die op ons pad komen. Wellicht ook als we in 

de Augustijnenkerk op zaterdag actief zijn en gesprekken met mensen krijgen. Na de 

opening krijgt de Ary Boogerman het woord: ‘Fijn dat er weer een grote groep vrijwilligers 

zich actief wil inzetten voor de Augustijnenkerk. Het is belangrijk om met elkaar een team te 

vormen en als team ook in de kerk actief te zijn. Daarom willen we jullie vragen allemaal 

goed alle instructies te lezen. Nu familie de Boon niet meer in de kerk woont, vraagt het tijdig 

openen en sluiten van de kerk en het totale verloop van de openstellingen extra zorg en 

aandacht. Elke zaterdag wordt een persoon eindeverantwoordelijke gemaakt die de kerk 

goed afsluit en zorgt dat alles netjes en ordelijk wordt achtergelaten. Ben je een zaterdag 

verhinderd om te komen? Dat kan! Maar zorg dan wel zelf voor vervanging en laat het ook 

even aan de andere vrijwilligers weten. Dat voorkomt frustraties en houdt iedereen 

gemotiveerd.  

Er zijn een aantal plattegronden van de kerk geseald voor kinderrondleidingen. De 

plattegronden kunnen zo worden hergebruikt. Laat gebruikers na afloop van de rondleiding  

de plattegrond weer inleveren. Dat scheelt in de centen en is duurzaam!’ 

De winkel wordt ook door de Ary Boogerman aanbevolen. Het is belangrijk om potentiële 

klanten goed in de gaten te houden en ze niet op je te laten wachten. Alle instructies staan 

op papier zodat iedereen alles thuis nog eens goed kan nalezen. De vrijwilligers zijn klaar 

voor de start. 

Na de presentatie van de heer Boogerman wordt er uit de groep nog een tip gegeven:  

‘Is het niet een idee om met alle vrijwilligers van de evangelisatiecommissie een avond te 

organiseren? Je bent met elkaar allemaal met een doel bezig: mensen in aanraking brengen 

met het evangelie. Dan is het toch mooi om ervaringen te delen en te kijken of je van elkaar 

kunt leren!’ 

Koenraad Molenaar en Bram van den Boogaart nemen deze tip mee. Wellicht een goed idee 

om in het komende seizoen wat mee te doen. Tijd voor koffie! 

Na de koffie staat Herman van Duinen klaar om van wal te steken. Dit keer niet alleen over 
de Augustijnen kerk. Het onderwerp van de presentatie is ‘Middeleeuwse kloosters en tuinen 
in de Middeleeuwen in Duitsland en Nederland ’. Als je niet van geschiedenis denkt te 
houden word je toch van zelf door deze presentatie aangestoken. Door Herman van Duinen 
gaat het verleden leven en wanen we ons in de Middeleeuwen. Zeker als je in de oude 



Augustijnenkerk deze presentatie hoort. We starten in Duitsland en komen daarna in 
Nederland terecht. Ook het Augustijnenklooster komt voorbij. Zo komt het logo van de 
Augustijnen voorbij waarin verwezen wordt naar de woorden van Augustinus: 'U had mijn 
hart doorboord met de pijlen van Uw liefde en de woorden waarmee U mijn binnenste had 
doorstoken droeg ik met mij mee.' 
 De kloosters werden in de Middeleeuwen veelal opgebouwd door twaalf monniken die een 
ruig gebied opzochten en daar een klooster bouwden. Het getal twaalf verwijst naar het getal 
van de apostelen. Als een klooster eenmaal draaide en er meerdere monniken woonachtig 
waren, namen twaalf broeders afscheid van het klooster en zochten weer een nieuwe plaats 
op waar een klooster gebouwd kon worden.  
 
In de presentatie vliegt de tijd. Maar ook de klok tikt door. Tijd om af te ronden. Na een 
drukke werkdag waarin de waan van de dag ons in beslag nam, zijn we tot rust gekomen in 
de Augustijnenkerk. En zijn we dankbaar dat we als vrijwilligers een steentje bij mogen 
dragen en dat we mensen die geïnteresseerd zijn in deze prachtige kerk in aanraking mogen 
brengen met het evangelie! 
 


