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Waar sta je voor?

Het valt niet mee om een gewetensvraag als 'Waar sta je voor?' te beantwoorden. 
Voorbeelden genoeg van grote namen in de geschiedenis, mensen die ergens voor stonden, 
principiële keuzes maakten en vasthielden aan die principes.
Wij bewonderen hen en nemen hen graag als voorbeeld. Maar navolgen? Dat valt niet mee.
Als het er op aan komt zijn wij maar kleine mensen. Zelfs in ons kleine leventje van alle  
dag is het vaak moeilijk om een standpunt in te nemen en daar voor te gaan.  
Tussen principes en werkelijkheid … 

Als er iemand ergens voor stond was het Luther. Hij wilde de kerk hervormen en terug naar de 
essentie, de bron van het geloof. In dit Lutherjaar ontbreekt de Reformator natuurlijk niet. In de 
Oude Kerk vindt een gezamenlijke Lutherherdenking plaats van protestanten en katholieken. 

Maar ook in onze tijd zijn er mensen die ergens voor staan. Die vanuit hun principes een keuze 
maken, en vasthouden aan die keuze. Een paar voorbeelden in Zoetermeer uitgelicht: De 
nieuwe pioniersplek De Pelgrim geeft onderdak aan de Vegan Church, een groep christenen die 
vanuit hun geloof eerbied vraag voor álle schepselen die God geschapen heeft. Zie onder meer 
de workshops Plantaardig koken die op het programma staan. 

Waar sta je voor? Dit uitgebreide en afwisselende programma kan u helpen  
om een standpunt in te nemen. Of misschien wel om van standpunt te veranderen?

Wij wensen u veel plezier met dit programma.

Namens de groep Vorming en Toerusting,
Beppie van der Plas 

PS: Boven de rubrieken hebben we icoontjes toegevoegd. Die vindt u terug in de dit jaar  
opnieuw toegevoegde agenda. U kunt hierdoor makkelijker uw weg vinden in het grote aanbod.

Voorwoord
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Agenda
SEPTEMBER
2 Leven in aandacht ...........................................................p. 14 
6 Rondom de bron ..............................................................p. 14 
8 Workshop Plantaardig koken ....................................p. 25      
11 De wereld van Sofie, deel 2 ......................................p. 6  
15 Lezing: Liefdevol politiek leiderschap ...............p. 6  
18  Vader in de hemel:  
 over God, onze Schepper en Vader  ...................p. 11 

19  Meditatie en gebed  .......................................................p. 14 
19 Kring Kijk op geloof ........................................................p. 11 

20  Rondom de bron ..............................................................p. 14 
20  Bijbelleeskring ....................................................................p. 11 

20  Cursus Innerlijke pelgrimage ...................................p. 14 
20  Oriëntatiecursus op de Bijbel II:  
 Jezus van Nazareth ........................................................p. 11 

21 Boven jezelf uit ..................................................................p. 12 

23  Burendag in de Ichthuskerk .....................................p. 26      
23 Podium320: pianoconcert  .......................................p. 24 
24  Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
25  De krant op tafel ...............................................................p. 12 

25  Leerhuis: Schepping en evolutie ...........................p. 6  
26  Bijbellezen - Close reading .......................................p. 12 

27  Oriëntatiecursus op de Bijbel II: 
 Jezus van Nazareth ........................................................p. 11 

28  Samen opvoeden ............................................................p. 19  
30  Mannelijke en vrouwelijke energie ......................p. 15 

OKTOBER
2 Weg met de Bijbel ...........................................................p. 12 

2  Vader in de hemel ...........................................................p. 11 

2   Gaan voor God?  ..............................................................p. 7  
3  Christelijke meditatie  ...................................................p. 15 
3  Maarten Luther: de innerlijke weg .......................p. 7  
4 Zegen-de-dierendag .....................................................p. 7  
4  Rondom de bron ..............................................................p. 14 
4  Oriëntatiecursus op de Bijbel II: 
 Jezus van Nazareth  .......................................................p. 11 

4  Regenboogconcert  .......................................................p. 23 
5 Musical Judas  ....................................................................p. 24 
6 Musical Judas  ....................................................................p. 24 
7 Musical Judas  ....................................................................p. 24 
8  Levenskruispunten in de Ichthuskerk ................p. 17 
8  Lunchbios: Ontheemding ..........................................p. 24 
9  De wereld van Sofie, deel 2 ......................................p. 6  
11  Stiltewandeling in de Balij ..........................................p. 21  
11  Oriëntatiecursus op de Bijbel II: 
 Jezus van Nazareth  .......................................................p. 11  	
12  Cursus Innerlijke pelgrimage ...................................p. 14 
12 Romeinenbrief voor belangstellenden .............p. 13 

12 Samen opvoeden ............................................................p. 19  
14  Wereldvoedseldag  .........................................................p. 7  
17  Christelijke meditatie  ...................................................p. 15 
17  Meditatie en gebed .........................................................p. 14 
18  Rondom de bron ..............................................................p. 14 
21  Bewust ademhalen .........................................................p. 15 
22  Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
24 Orgaandonatie: doodgewoon? .............................p. 8  
25 Bijbellezen - Close reading  ......................................p. 12 

28 Dagje uit voor gezinnen met kinderen .............p. 21  
28 Podium320: saxofoonkwartet  ...............................p. 24 

29 Herdenking overledenen bij de Watertoren  p. 17 
30 Vader in de hemel ...........................................................p. 11 

30 Leerhuis: Bevrijding en Reformatie .....................p. 6  
31 Christelijke meditatie  ...................................................p. 15 
31 500 jaar Reformatie .......................................................p. 8  

NOVEMBER
1  Rondom de bron ..............................................................p. 14 
1  Regenboogconcert ........................................................p. 23 
1 Kring Verdieping van je geloof ...............................p. 13 

2 Voorbereidingsavond reis naar Iona ...................p. 21  
4 Inspiratiedag Medeschepselijkheid .....................p. 13 

6 Weg met de Bijbel ...........................................................p. 12 

6 Gaan voor God?  ..............................................................p. 7  
7 Bijbelse Dagkalender: achter de schermen  ..p. 8  
7  Stiltewandeling in de Balij ..........................................p. 21  
9  Romeinenbrief voor belangstellenden .............p. 13 

9 Omgaan met verlies .......................................................p. 18 
12  Levenskruispunten in de Ichthuskerk  ...............p. 17 
13  De wereld van Sofie, deel 2 ......................................p. 6  
13  Vader in de hemel ...........................................................p. 11 

13  Vreemdelingen, vreemdelingenhaat  
 en jodenhaat .......................................................................p. 8 
14 Christelijke meditatie  ...................................................p. 15 
15 Rondom de bron ..............................................................p. 14 
15  Cursus Innerlijke pelgrimage ...................................p. 14 
16 Bijbellezen - Close reading  ......................................p. 12 

17 Sirkelslag Kids .....................................................................p. 20  
17 Heilige popmuziek ..........................................................p. 8  
21 Meditatie en gebed .........................................................p. 14 
22 Gelukkig ouder worden ..............................................p. 9  
23 Omgaan met verlies .......................................................p. 18 
25 Podium320: The Young Messiah ...........................p. 24 
26 Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
27 Vader in de hemel  ..........................................................p. 11 

27 Leerhuis: Verzoening door voldoening? ..........p. 6  
28 Christelijke meditatie  ...................................................p. 15 
29 Rondom de vlam ..............................................................p. 15 
30 Het intieme van alleen leven  ..................................p. 18 
30 Mediteren in Adventstijd .............................................p. 15 

DECEMBER
1 Workshop Plantaardig koken  .................................p. 25      
6 Rondom de vlam ..............................................................p. 15 
7 Romeinenbrief voor belangstellenden .............p. 13 

7 Mediteren in adventstijd .............................................p. 15 
7 Omgaan met verlies .......................................................p. 18 
9  Hart-chakrameditatie ...................................................p. 16 
10 Levenskruispunten in de Ichthuskerk  ...............p. 17 
11  De wereld van Sofie, deel 2 ......................................p. 6  
12 Christelijke meditatie  ...................................................p. 15 
13 Rondom de vlam ..............................................................p. 15 
14 Mediteren in adventstijd .............................................p. 15 
17 Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
18 Bijbellezen - Close reading .......................................p. 12 

19 Meditatie en gebed .........................................................p. 14 
20 Rondom de vlam ..............................................................p. 15 
21 Mediteren in adventstijd .............................................p. 15 
24 Kerststal: Nacht van het Licht .................................p. 19  
24 Leven in aandacht op kerstavond ........................p. 14 
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JANUARI
6 Weg van de wijzen ..........................................................p. 19  
8 De wereld van Sofie, deel 2 ......................................p. 6  
10 Liefdevolle aanwezigheid bij dementie  ...........p. 9  
10 Rondom de bron ..............................................................p. 14 
11 Stiltewandelingen in de Balij ....................................p. 21  
14 Levenskruispunten in de Ichthuskerk  ...............p. 17 
14 Lunchbios: Ontheemding ..........................................p. 24 
15 Weg met de Bijbel ...........................................................p. 12 

16 Meditatie en gebed .........................................................p. 14 
18 Cursus Innerlijke pelgrimage ...................................p. 14 
18 Romeinenbrief voor belangstellenden .............p. 13 

20 Schilderend mediteren ................................................p. 16 
23 Lezing: Geloof en natuurwetenschap  ..............p. 9  
24 Anton Heijboer: Leven en werk .............................p. 21  
24 Liefdevolle aanwezigheid bij dementie  ..........p. 9  
24  Rondom de bron ..............................................................p. 14 
24  Bijbellezen - Close reading  ......................................p. 12 

28  Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
29  Leerhuis: Geweld in de Bijbel ..................................p. 6  
30  Het verhaal van een vreemdeling  ........................p. 9  

FEBRUARI
1  Rond de Woning waarJij woont, mijn God ....p. 16 
2  Sirkelslag Young ...............................................................p. 20  
5   Gaan voor God?  ..............................................................p. 7  
6  Geloof en natuurwetenschap  ................................p. 9  
7  Rondom de bron ..............................................................p. 14 
7  Stiltewandeling in de Balij ..........................................p. 21  
11  Levenskruispunten in de Ichthuskerk  ...............p. 17 
11  Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
12  De wereld van Sofie, deel 2 ......................................p. 6  
13  Bijbelse Dagkalender: achter de schermen  ..p. 8  
14  Rondom de vlam ..............................................................p. 15 
15  Cursus Innerlijke pelgrimage ...................................p. 14 
15  Romeinenbrief voor belangstellenden .............p. 13 

19  Consuminderen  ...............................................................p. 9  
20  Meditatie en gebed .........................................................p. 14 
21  Rondom de vlam ..............................................................p. 15 
22  Bijbellezen - Close reading  ......................................p. 12 

26  Leerhuis: Wet en Evangelie .......................................p. 6  
27  Lezing: Geloof in de publieke ruimte  ...............p. 10  
28  Rondom de vlam ..............................................................p. 15 

MAART
? Leegte achter de dingen .............................................p. 10  
1  Stiltewandeling in de Balij ..........................................p. 21  
5   Gaan voor God?  ..............................................................p. 7  
6  Waar Je ook bent .............................................................p. 10  
7  Rondom de vlam ..............................................................p. 15 
11  Levenskruispunten in de Ichthuskerk  ...............p. 17 
12  De wereld van Sofie, deel 2 ......................................p. 6  
13  Cursus Innerlijke pelgrimage ...................................p. 14 
14  Rondom de vlam ..............................................................p. 15 
14  Regenboogconcert  .......................................................p. 23 
15  Romeinenbrief voor belangstellenden .............p. 13 

15  Gespreksavond over Witte Donderdag ............p. 13 

19  Bijbellezen - Close reading  ......................................p. 12 

20  Meditatie en gebed .........................................................p. 14 
21  Rondom de vlam ..............................................................p. 15 

22  Waar Je ook bent .............................................................p. 10  
25  Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
26  Leerhuis: Israël en landbezit.....................................p. 6  
28  Rondom de vlam ..............................................................p. 15 
28  Regenboogconcert ........................................................p. 23 

APRIL
4  In gesprek over kleinkinderen .................................p. 19  
5  Waar Je ook bent .............................................................p. 10  
8  Lunchbios: Ontheemding ..........................................p. 24 
9  De wereld van Sofie, deel 2 ......................................p. 6  
11  Regenboogconcert ........................................................p. 23 
12  Romeinenbrief voor belangstellenden .............p. 13 

12  Bijbellezen - Close reading .......................................p. 12  
14  Pastorale toerustingsdag  ..........................................p. 18 
16  Weg met de Bijbel ...........................................................p. 12 

17  Meditatie en gebed .........................................................p. 14 
18  Stiltewandeling in de Balij ..........................................p. 21  
22  Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
23  Leerhuis: Leve de opera! .............................................p. 6  
24  Kerk met Stip ......................................................................p. 10  
25  Cursus Innerlijke pelgrimage ...................................p. 14 
25 Te gast in de moskee .....................................................p. 21  

MEI
7  Bidden als levenskunst .................................................p. 10  
8  Cursus Innerlijke pelgrimage ...................................p. 14 
13  Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
14  De wereld van Sofie, deel 2 ......................................p. 6  
15  Meditatie en gebed .........................................................p. 14 
16  Leven met de Psalmen  ................................................p. 13 

17  Stiltewandeling in de Balij ..........................................p. 21  
23 Regenboogconcert ........................................................p. 23 
24  Kloosterweekend Koningshoeven .......................p. 22  
30  Bijbellezen - Close reading .......................................p. 12 

31  Pelgrimage naar ...? ........................................................p. 22  
31  Leven met de Psalmen .................................................p. 13 

JUNI
6  Stiltewandeling in de Balij ..........................................p. 21  
11  Weg met de Bijbel ...........................................................p. 12 

12  Bijbellezen - Close reading .......................................p. 12 

13  Leven met de Psalmen .................................................p. 13 

15 Kerkkamperen ....................................................................p. 22  
15  Kloosterweekend Koningshoeven .......................p. 22  
19  Meditatie en gebed .........................................................p. 14 
20  Regenboogconcert ........................................................p. 23 
24  Dolce & soave-concert ................................................p. 24 
30 Dagje uit voor gezinnen met kinderen .............p. 21  

JULI/AUGUSTUS
15  Taizé-jongerenreis 2018 .............................................p. 22  
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Leerhuizen

Lezing:  
Liefdevol politiek leiderschap

In een lezing gaat Koert Vrijhof in gesprek over zijn  
uitgebreide studie naar liefdevol politiek leiderschap.  
Hij pleit voor het op waarde schatten van goede, gidsende 
politici. Wat is liefdevol politiek leiderschap – en wat niet?  
Hij onderzocht de jeugd en opvoeding van bekende leiders.  
Zijn studie is ook een poging om structuur te brengen in  
de psychologie van politiek leiderschap.  
Hij onderscheidt zeven gedaanten waarin liefdevol politiek  
leiderschap zichtbaar wordt: de bevrijder, de hervormer, de  
activist, de kunstenaar, de wetenschapper, de idealist, de  
organisator. Daarnaast heeft hij elf vooraanstaande politieke 
leiders vergeleken met het doel hun ‘kwetsbare kracht’ te  
ontdekken. Welke kwaliteiten delen ze? Wat is hun ‘geheim‘?  
Koert Vrijhof is politiek-psychologisch onderzoeker.  
Zijn boek Liefdevol politiek leiderschap kan gratis worden 
gedownload op www.politicalheroes.org.

Datum:  15 sept  
Plaats:  Adventskerk
Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Karl van Klaveren
 06-11041992

Filosofiecursus:  
De wereld van Sofie, deel 2

De wereld van Sofie is een roman over 
de filosofiegeschiedenis. Het is een 
intrigerend boek dat iedereen zal 
aanspreken die wil leren filosoferen 
en nieuwsgierig is naar zichzelf en 
de wereld om zich heen. Via het 
leven van de jonge Sofie maken we 
op een toegankelijke manier kennis  
met de oude Griekse filosofen,  
middeleeuwse theologen en 
hedendaagse denkers.  
In dit seizoen behandelen we 
de periode van de Verlichting tot 
de 20e eeuw, waarin de filosofie 
zelfstandig op zoek gaat naar de zin van het bestaan. 
Er is een middag- en een avondbijeenkomst.  
Voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van  
de bijeenkomsten, zie de websites www.vcgz.nl en  
www.kerkinzoetermeer.nl/sofie. 

Plaats:  Adventskerk
Data:  11 sept De Verlichtingscultuur (p. 327-345)
   9 okt Immanuel Kant (p. 346-366)
 13 nov De Romantiek (p. 367-385)
 11 dec Hegel en het idealisme (p. 386-398)
   8 jan Kierkegaard en Schopenhauer (p. 399-412)
 12 feb Marx en de revolutie (p. 413-432)
 12 mrt Darwin en de evolutietheorie (p. 433-458)
   9 apr Freud en het onbewuste (p. 459-477)
 14 mei Van Nietzsche naar Sartre (p. 478-503)

Tijd:  15.00 uur en 20.00 uur
Info:  ds. Karl van Klaveren, 06-11041992
Kosten:  € 5 per keer voor niet-leden, gratis voor leden

Leerhuisavonden Oude Kerk
De leerhuisavonden van de Oude Kerk vinden plaats op  
de laatste maandag van september, oktober, november,  
januari, februari, maart en april. Op deze avonden wordt  
verdieping gegeven van bijbelboeken die op de  
Bijbelleeskring gelezen worden. (p. 11) 
De leerhuisavonden kunnen ook los van de Bijbelleeskring  
gevolgd worden. Meer informatie over de inhoud van de  
afzonderlijke avonden op www.kerkinzoetermeer.nl/leerhuis.

Plaats:  Wijkgebouw, Dorpsstraat 57 
Data:  25 sept  Schepping en evolutie
 30 okt Bevrijding en Reformatie
 27 nov  Verzoening door voldoening?
 29 jan Geweld in de Bijbel
 26 feb Wet en Evangelie
 26 mrt Israël en landbezit
 23 apr Leve de opera!

Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Kees Wesdorp 
 predikant@oudekerkgemeente.nl 
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Gaan voor God? 

In bijbelverhalen, geloofsliederen en kerkdiensten gaat het  
over God. Overtuigd geloven en hunkeren naar een houvast  
wisselen elkaar af. ‘God wordt veel vaker gezocht dan  
gevonden!’ zei laatst iemand nog.
Aan de hand van vragen over God gaan de predikanten van  
de Ichthuskerk de uitdaging aan. In vier avonden vertellen ze  
iets over hun eigen zoektocht. Ieder legt een eigen accent in  
het gesprek met de deelnemers en met elkaar.

Plaats:  Chagallruimte 
Data:  2 okt  ds. Jaap van den Akker: 
  De verhouding tussen God en Jezus 
 6 nov ds. Nico de Lange: 
  Zijn er voorwaarden aan Gods liefde?
 5 feb ds. Rein Algra: 
  God is almachtig. Hoeksteen of  
  struikelblok in geloven? 
 5 mrt  de drie predikanten gezamenlijk: 
  Wie of wat is God voor mij?
Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Jaap van den Akker, 3317133 
 jvandenakker@casema.nl

Voorafgaand aan deze thema-avonden is er een eenvoudige 
maaltijd voor wie dat wil, waarna aangeschoven kan worden  
bij de gesprekken.

Tijd:  18.00-19.30 uur
Info en aanmelden: 
 Aafke Halma, 06-48693054 
 Jacqueline Gravesteijn, 06-17076184

Maarten Luther:  
de innerlijke weg

In dit Lutherjaar kijken we naar de  
innerlijke weg die Maarten Luther  
gegaan is aan de hand van de biografie 
over zijn leven van Lyndal Roper.  
In deze biografie komen we op het  
spoor van het innerlijke leven van  
Luther zelf. We zullen zien dat het  
innerlijke leven van deze Augustijn van  
grote invloed is geweest op de Reformatie. 

Plaats:  De Regenboog
Datum:  3 okt
Tijd:  20.00 uur
Info: ds. Dick Sonneveld, 3604552, daj.sonneveld@gmail.com  
 Hans van der Bilt, 3612022, hlvdbilt@ziggo.nl
Kosten:  € 2

Zegen-de-dierendag

Franciscus van Assisi leefde voor dat alle  
leven kostbaar is in de ogen van de Heer. 
4 oktober is zíjn dag, in 1929 is deze  
dag uitgeroepen tot Werelddierendag. 
Met het vieren van deze dag toont  
men wereldwijd dat dieren, door God 
geschapen, waarde hebben in zichzelf;  
dat zij rechten (behoren te) hebben en  
bescherming en respect verdienen. 
Vegan Church organiseert deze dag een bijzonder event:  
zegen-de-dierendag. Tijdens dit event staat Gods schepping 
centraal: beginnend met een maaltijd en een geloofsgesprek 
over jouw relatie tot Gods schepping; daarna een speciale 
liturgie met liederen, gebeden, bijbelteksten en ruimte voor een 
persoonlijke zegen en een voor je (huis)dier(en). We vervolgen 
met deel twee van het geloofsgesprek. Graag eigen soepkom en 
lepel meenemen, plus foto of illustratie van je (huis)dier(en). 

Datum:  4 okt
Plaats:  Pelgrimskerk
Tijd:  18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur 
Info: Sandra Hermanus-Schröder
 sandra@veganchurch.nl
Kosten:  € 5

Wereldvoedseldag 

Op zaterdag 14 oktober organiseren  
o.a. het Ministerie van Economische 
Zaken en Wageningen University het 
grootste Wereldvoedseldagevenement 
van Europa in Ede. Doel is om van  
Wereldvoedseldag hét moment te maken waarop heel  
Nederland bij dit thema stilstaat. Zoetermeer doet mee! 
Vegan Church organiseert op deze zaterdag een speciale  
viering waarin deze woorden van de Heer centraal staan:  
’Wat je voor de minste van Mijn broeders hebt gedaan,  
heb je voor Mij gedaan’ (Mattheüs 25:31-40).  
Plenty Food (www.plentyfood.nl) en luisterliedjes van  
AmadoMusic geven deze viering extra kleur.  
We delen brood en sap als teken van Gods liefde, we  
nuttigen een eenvoudige vegan-maaltijd en ontmoeten 
elkaar in het geloofsgesprek. Graag je eigen soepkom  
en lepel meenemen.  

Datum:  14 okt
Plaats:  Pelgrimskerk en ’t Centrum
Tijd:  17.00-21.00 uur 
Info en opgave (voor 10 okt): 
 Anja Hermanus-Schröder
 anja@veganchurch.nl  
Kosten:  € 5
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500 jaar Reformatie

Een avond om stil te staan bij 500 jaar Reformatie. De Reformatie 
wordt op deze avond belicht vanuit protestantse en katholieke 
hoek. Ondertussen genieten we van een diner. Tussen de gangen 
door is er muziek en zang en bespreken we wat de betekenis van 
de Reformatie is voor ons geloof, onze kerk en onze samenleving. 
Zo ontstaat een eigentijdse vorm van de ‘Tischreden‘, de tafel-
gesprekken van Maarten Luther. De inleidingen worden verzorgd 
door pastoor Jaap van der Bie van de Nicolaasparochie 
en ds. Jaap van den Akker van de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer. Opgeven is verplicht 
vanwege de inkopen voor de maaltijd.

Plaats:  Oude Kerk
Datum:  31 okt
Tijd:  18.00-21.30 uur
Info en opgave: ds. Jaap van den Akker
 3317133, jvandenakker@casema.nl 
Kosten:  € 10

Bijbelse Dagkalender: achter de schermen 

Al een aantal jaren levert ds. Carina Kapteyn een bijdrage aan de 
Bijbelse Dagkalender van het Boekencentrum. Zij neemt u deze 
avonden mee in de totstandkoming van deze stukjes. Een aantal 
stukjes wordt gelezen en we gaan hierover met elkaar in gesprek.

Plaats:  De Oase
Datum:  7 nov en 13 feb
Tijd: 15.00 uur 
Info:  ds. Carina Kapteyn, 3478533, dsmckapteyn@gmail.com 

Vreemdelingen, vreem  de-
lingen  haat en jodenhaat

Op uitnodiging van de werkgroep Kerk & Israël van de 
Ichthuskerk v erzorgt emeritus predikant Piet van Midden 
uit Bergambacht een lezing in de Ichthuskerk. 
In de Bijbel, met name het Oude Testament, is vreemdelingen-
haat een veel besproken onderwerp. Maar in het Nieuwe  
Testament zien we dat er opeens ook negatief over ‘de joden’ 
wordt gesproken. Wat is er aan de hand en hoe belandt zoiets 
in de kinderbijbels van nu? Wat is er gebeurd in de afgelopen 
eeuwen en wat kunnen we ermee?
Piet van Midden is universitair docent aan de Universiteit  
Tilburg en geeft les in bijbels Hebreeuws. 
Hij is voorzitter van het OJEC, 
het Overlegorgaan tussen  
Joden en Christenen, is  
Israël-kenner en reisleider  
voor gezelschappen die  
Israël bezoeken. 

Plaats:  Chagallruimte 
Datum:  13 nov
Tijd:  20.00 uur 
Info:  Koos en Kobi Hendriks, kooskobi@ziggo.nl

Heilige popmuziek

Wie denkt dat popmuziek alleen maar over veel geld  
verdienen en vrouwen versieren gaat, heeft het mis.  
Vele artiesten flirten met religieuze symboliek. Ze halen 
thema’s uit het christendom aan door achteloos bijbel-
teksten te citeren, te verwijzen naar christelijke motieven 
of door heel duidelijk een bijbelverhaal te gebruiken in hun 
teksten. Erik Jan Tillema neemt het publiek mee door de 
popcultuur en legt uit wat we daar kunnen horen en in de 
videoclips kunnen zien. Het is verrassend hoeveel er te  
vinden is. In veel kerken worden liederen van Huub 
Oosterhuis of Willem Barnard gezongen, maar dat zouden 
eigenlijk net zo goed liederen van Lady Gaga of Katy Perry 
kunnen zijn. Erik Jan Tillema is godsdienstwetenschapper.

Datum:  17 nov
Plaats:  Adventskerk
Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Karl van Klaveren, 06-11041992
Kosten:  € 7,50 (€ 5 voor leden), incl. consumpties

Orgaandonatie: doodgewoon?

In 2016 werd de nieuwe donorwet van D66 
door de Tweede Kamer met één stem meer-
derheid aangenomen. Of de Eerste Kamer 
dit bekrachtigd heeft was medio juli nog niet 
bekend. Met deze wet wordt iedereen auto-
matisch donor, tenzij men zich als niet-donor 
heeft geregistreerd. Doodnormaal toch?
Maar is dat wel zo? Is het vanzelfsprekend 
om bij wet donor te zijn of een vitaal orgaan 

van een ander te ontvangen? Heeft dat ook andere dan fysieke 
consequenties? En hoe beïnvloedt orgaandonatie het stervens-
proces? Vragen waar te weinig aandacht aan wordt besteed en 
waarover de officiële voorlichting onvoldoende is. Ari van Buuren 
wil met deze lezing meer licht werpen op de pro’s en contra’s van 
orgaandonatie, zodat er een bewuste keuze gemaakt kan worden. 
Ari van Buuren is theoloog en psychotherapeut en was o.a. 
predikant in Zoetermeer en hoofd Geestelijke Verzorging in het 
UMC Utrecht. Hij is oud-voorzitter en adviseur van de Stichting 
Bezinning Orgaandonatie (SBO; www.orgaandonorjaofnee.nl).  
 
Plaats:  Pelgrimskerk
Datum:  24 okt
Tijd:  20.00 uur
Kosten:  € 4
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Gelukkig ouder worden

Meer dan ooit groeit in onze maatschappij het besef dat je als 
oudere niet afgeschreven bent. Integendeel. Bewust omgaan 
met ouder worden vormt een spirituele tijd van groei en rijpheid. 
In deze lezing willen we, geïnspireerd door de benedictijner 
monnik Anselm Grün, de uitdaging aangaan met de confrontatie  
van het ouder worden en luisteren naar reflecties over het leven 
zelf. We willen met elkaar in gesprek gaan over hoe we  
bewuster en alerter kunnen omgaan met het leven nu,  
en hoe onze geloofs traditie hierbij een rol kan spelen.  
Pastoor Jaap van der Bie leidt de bijeenkomst.

Plaats: De Kapelaan
Datum:  22 nov
Tijd:  10.00 uur
Aanmelden: Parochiebureau, 3163044, info@hnpz.nl

Liefdevolle aanwezigheid  
bij dementie

Over dementie wordt veel gesproken en geschreven.  
Het is te verwachten dat het aantal thuiswonende ouderen  
met dementie zal toenemen. Pastorale zorg voor zieken met 
dementie wordt dan ook steeds belangrijker. Voor hen, maar  
ook voor hun mantelzorgers en familie. Dit past heel goed in  
de zogenoemde zeven werken van barmhartigheid. 
Paus Franciscus heeft gewezen op de innige band tussen barm-
hartigheid doen en barmhartigheid ondervinden. Barmhartigheid 
drukt zich uit in doen, en wordt vaak verbonden met de  
werkwoorden: zien, bewogen worden en in beweging komen.
Daarom twee bijeenkomsten voor mensen die zorg hebben  
voor mensen met dementie, zijn of haar mantelzorger en familie. 
De bijeenkomsten worden geleid door pastoor Jaap van der Bie 
en Wietke van Overdijk.

Plaats: De Kapelaan
Datum: 10 en 24 jan
Tijd:  14.00 uur
Aanmelden: Parochiebureau, 3163044, info@hnpz.nl

Geloof en natuurwetenschap

Meten is weten, dat kunnen de natuurwetenschappen heel exact. In het geloof wordt je vaak de maat genomen, ook zo exact?  
Beide hebben een bijna absolute waarheidsclaim. Betekent dit dan dat ze elkaar uitsluiten? Moeten alle gelovigen dan alfa’s zijn 
en alle natuurwetenschappers atheïst? Bestaan ze dan onafhankelijk van elkaar of is er sprake van een wederzijdse beïnvloeding? 
Leidt een verdere groei van natuurwetenschap tot het verdwijnen van God uit tijd en ruimte? Als we iets kunnen, mag het dan 
ook en op welke gronden? Op deze vragen willen we een antwoord zien te vinden; of het ook exact zal zijn, zien we nog wel.

Plaats:  De Wijngaard
Datum:  23 jan en 6 feb
Tijd:  20.00 uur
Info:  Hans Bonnet, 3213493, bonnet-smits@planet.nl

Het verhaal van een vreemdeling

Vandaag de dag zijn veel mensen op zoek naar veiligheid,  
zoals een asielzoeker als vreemdeling op zoek naar een thuis.  
Het bijbelverhaal van Ruth laat zich vertellen als een  
familie geschiedenis. Een familie geschie denis waarin de vraag 
doorklinkt wat het betekent om vreemdeling te zijn. De vertelling 
van dit verhaal wordt ondersteund door beeld en muziek.  
Aan de hand van speelse werkvormen kruipen we dieper het  
verhaal in en zoeken wij verdieping van de vraag wat het  
betekent om vreemdeling te zijn of hoe het is om een  
vreemdeling in ons midden te hebben.

Plaats:  De Kapelaan 
Datum:  30 jan
Tijd:  20.00 uur
Info: pastor Ella Feijen 
 e.feijen@hnpz.nl

Consuminderen

De consumptiemaatschappij is ons allen een doorn in het oog en 
toch doet bijna iedereen er aan mee. Zou het wat minder kunnen 
zonder dat het onaangenaam wordt? De werkgroep ‘Minder is 
meer’ van de Adventskerk is op zoek naar een nieuwe manier van 
leven waarin we ons niet gek laten maken door de commercie, 
maar luisteren naar ons geweten. Noem het ‘consuminderen’. 
Want minder kan meer zijn. 
Marieke Henselmans begeleidt ons op deze zoektocht.  
Zij is expert op het gebied van vrolijk besparen. Zij schreef boeken 
over dit onderwerp en is bekend van het televisie programma 
Geen cent te makken. Ze werkt ook voor het Nibud. 

Plaats:  Adventskerk 
Datum:  19 feb
Tijd:  20.00 uur
Info:  Jenny Sulkers, 06-10838222
Kosten:  € 7,50 (€ 5 voor leden), incl. consumpties
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Waar Je ook bent

God vinden in alle dingen. Zo kun je de ervaring van vele zoekers 
samenvatten. En God heeft hen ook gevonden. Opnieuw zullen we 
aan de hand van drie grote zoekers proberen te achterhalen wat  
zij gevonden hebben op hun weg. 
De eerste avond gaat over Thomas à Kempis. Uiteraard zal  
daarbij zijn boek De navolging van Christus onze leidraad zijn.  
Een boek dat ons bij het hart van het evangelie brengt. 
Op de tweede avond staat Ignatius van Loyola centraal, de stichter 
van de Jezuïetenorde. Ignatius staat aan de oorsprong van een  
spiritualiteit die miljoenen mensen nog steeds bewuster doet leven. 

De derde avond zal gaan over Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer 
inspireert nog steeds veel mensen. Hij doorzag in de Tweede  
Wereldoorlog wat er gaande was en voorzag daarbij ontwikke-
lingen die zich in het geestelijk leven aan het voltrekken waren. 
Veel mensen ervaren vandaag de dag wat hij toen al beschreef.

Plaats:  De Regenboog
Data:  6 en 22 mrt, 5 apr
Tijd:  20.00 uur
Info en opgave: Hans van der Bilt, 3612022, hlvdbilt@ziggo.nl 
 ds. Dick Sonneveld, 3604552, daj.sonneveld@gmail.com 
Kosten:  € 2,50, incl. koffie/thee en teksten

Leegte achter de dingen

Claartje Kruijff vertelt over haar zoektocht naar geluk,  
betekenis en een handleiding om te leven. Nadat ze jarenlang 
werkzaam was als consultant in de Londense City, realiseerde 
Claartje zich dat ze diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot 
van haar zoektocht haar beroep te maken. Nu is ze predikant 
in de Dominicuskerk in Amsterdam. Kruijff behandelt grote en 
kleine levensvragen over ‘zin en zijn’. Op een open en kwets-
bare manier doet Kruijff verslag van haar pogingen betekenis 
te vinden en laat ze je nadenken over wat echt belangrijk is, je 
relaties, je werk en het grotere geheel.  

Plaats:  Adventskerk 
Datum:  voorjaar 2018, zie www.vcgz.nl en 
 www.kerkinzoetermeer.nl
Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Karl van Klaveren, 06-11041992
Kosten:  € 7,50 (€ 5 voor leden), incl. consumpties

Kerk met Stip

Het schijnt dat zwervers vroeger tekens aanbrachten 
in de buurt van boerderijen waar ze welkom waren. Hier komt 
het idee vandaan om een landelijk netwerk in het leven te roepen 
van christelijke geloofsgemeenschappen waar ex-gedetineerden 
welkom zijn. Kerken met • dus. Gastvrije plekken, waar men 
aandacht heeft voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen 
maken. In Zoetermeer hebben twee kerken het predicaat Kerk 
met Stip: de Nicolaasparochie en de Oosterkerk/Perronmeeting. 
Hulp en aandacht aan (ex)gedetineerden is in Zoetermeer ook de 
basis van het werk van de Stichting Solide en het project BAK-
boord, actief om ex-gedetineerden aan betaald werk te helpen. 
Hendrine Verkade, landelijk coördinator van de projectgroep 
Kerken met Stip, vertelt over deze bijzondere vorm van diaconie 
en pastoraat.  

Plaats:  Genesarethkerk
Datum: 24 apr 
Tijd:  20.00 uur
Info:  Gerda Masselink, gerdamasselinkzoetermeer@gmail.com

Bidden als levenskunst

Valt er nog wat te bidden? Hoe dan? Met of zonder woorden?  
En met welke woorden? Wat als je niet meer in een persoon lijke 
God gelooft? Is het een fopspeen of een achterhaald ritueel? Wim 
Jansen geeft een ruime interpretatie van bidden. Niet dualistisch 
opgevat als spreken tot een wezen buiten mij, maar als bewust-
wording van de totale werkelijkheid. Het zich verhouden tot het 
grote geheel waarvan je deel uitmaakt. De concentratie op je 
diepste bron. Bidden als vertoeven in de bevrijdende sfeer van het 
heilige. Bidden als levenskunst. Wim Jansen, voormalig predikant 
van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in 
Middelburg, is columnist bij Nieuwwij.nl. 

Plaats:  Adventskerk
Datum:  7 mei
Tijd:  20.00 uur
Info : ds. Karl van Klaveren, 06-11041992
Kosten: € 7,50 (€ 5 voor leden), incl. consumpties

Geloof in de publieke ruimte

Geloven is volgens vele mensen en politieke partijen een privé 
zaak, iets dat je thuis achter de voordeur moet beoefenen.  
Je dient er geen andere mensen mee lastig te vallen en de 
feiten dan wel opvattingen die uit dit geloven voortvloeien  
niet te gebruiken als argument in het maatschappelijk debat.  
Een dergelijke visie miskent de rol die het geloof heeft gespeeld 
in de vorming van de Nederlandse samenleving en mist daardoor 
punten die nog steeds van groot belang zijn voor die samen leving. 
De kans dat een strenge nadruk op seculariteit zal leiden tot 
overdreven rationaliteit is daarbij niet denkbeeldig en zal  
niet bijdragen tot het dichten van de kloof die in onze huidige 
maatschappij aan het ontstaan is. Zijn onze beslissingen  
meestal wel rationeel?

Plaats:  Genesarethkerk
Datum:  27 feb
Tijd:  20.00 uur
Info:  Hans Bonnet, 3213493, bonnet-smits@planet.nl 
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Bijbelstudie en 
gespreksgroepen
Vader in de hemel: over God, 
onze Schepper en Vader

Hoe kijk jij tegen God aan en hoe ga jij om met lastige kwesties 
als het lijden in de wereld? Wat zegt het dat we God als Vader 
van ons leven aanduiden of als Schepper van deze wereld?  
Zijn het beelden waarmee we verder kunnen of spreken ze totaal 
niet aan? In deze serie thematische bijbelgesprekken maken we  
gebruik van het materiaal van de serie Samenspraak. Zoals de 
titel al zegt is het gesprek met elkaar daarbij een belangrijk 
onderdeel. Vanuit een bijbeltekst gaan we met elkaar in gesprek 
over de beelden van God die ons inspireren 
of juist afstoten. Verder maken 
we gebruik van werkvormen die 
zowel het verstand als het gevoel 
zullen aanspreken. 

Plaats:  De Oase
Datum:  18 sept, 2 en 30 okt, 
 13 en 27 nov
 daarna in overleg
Tijd:  16.00 uur 
Info:  ds. Carina Kapteyn
 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com 
Kosten:  vrijwillige bijdrage

Bijbelleeskring

Iedereen zou de Bijbel ooit eens helemaal gelezen moeten  
hebben. Voor veel mensen strandt het goede voornemen al in  
het derde bijbelboek. Daarom is het goed samen de Bijbel te 
lezen onder leiding van iemand, die er wat over kan vertellen.  
Om de grote lijnen te ontdekken. Verdieping van wat we lezen 
kan gezocht worden op Leerhuisavonden en op de bijbelkringen.
Iedere dag lezen we thuis voor onszelf minstens een hoofdstuk. 
Eens in de week komen de deelnemers bijeen in de kring.  
De inleider geeft achtergrondinformatie over de gelezen  
passage en beantwoordt vragen. Niet op alle vragen zal  
antwoord gegeven kunnen worden, maar wel zijn we samen  
op de weg van het Woord. Waardoor verbanden zichtbaar worden 
en het begrip vergroot wordt. Deze kring is open voor iedereen, 
jonger en ouder, ervaren gelovig of helemaal geen ervaring of 
kennis, kerkelijk of niet. De bijeenkomst wordt begonnen met 
gebed en afgesloten met het zingen van een lied.

Datum:  vanaf 20 sept wekelijks op woensdagavond
Plaats:  Wijkgebouw, Dorpsstraat 57 
Tijd:  19.15 uur
Info:  ds. Kees Wesdorp, 3163454
 predikant@oudekerkgemeente.nl

Oriëntatiecursus op de Bijbel II: 
Jezus van Nazareth

De cursus is bedoeld voor mensen die niet vertrouwd zijn  
met kerk en Bijbel, maar er wel meer over willen weten.  
Uit culturele interesse, of om meer van de Bijbel te begrijpen  
en hem makkelijker ter hand te nemen.
We focussen ons in deze korte cursus van vier avonden op  
het Evangelie volgens Marcus, het tweede Evangelie uit het 
Nieuwe Testament. Het kortste Evangelie ook. We lezen een  
paar kernverhalen over Jezus en proberen de lijn van Marcus  
te volgen. Daarbij ontdekken we hoe deze verhalen onze  
cultuur hebben getekend, en is er ruimte voor gesprek.
Deze cursus is een vervolg op de cursus De Bijbel in grote lijn, 
maar is ook goed te volgen zonder voorkennis.

Plaats: Halte 2717  
Data: 20 en 27 sept, 4 en 11 okt
Tijd:  20.00 uur
Info: ds. Jaap van den Akker, 3317133
 jvandenakker@casema.nl 
Kosten:  € 10


In veel wijkgemeenten 

worden gespreksgroepen 
en bijbel studies georganiseerd. 

Wilt u meer hierover weten, neem 
dan contact op met de wijkpredikant. 

Zie ook de maandelijkse krant 
Kerk in Zoetermeer. 

Een aantal hiervan hebben 
wij voor u uitgelicht.

Kring Kijk op geloof

Eén keer in de maand op dinsdag- of woensdagavond komt 
er een gevarieerde groep (in leeftijd en betrokkenheid) bij 
elkaar om over allerlei geloofsthema’s te praten. Meestal 
doen we dat aan de hand van een actueel thema. De groep 
bestaat uit zo’n 15 leden, maar er kunnen altijd mensen bij!

Plaats:  bij de deelnemers thuis
Datum:  vanaf 19 sept
Tijd:  20.15 uur
Info:  ds. Jaap van den Akker, 3317133
 jvandenakker@casema.nl
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Boven jezelf uit. Bijbelstudie 
over de vrucht van de Geest

Deze bijbelstudie van de Amerikaanse evangeliste Beth 
Moore is een combinatie van zelfstudie, video’s en 
groepsbespreking. Om de 14 dagen (totale duur ongeveer 
20 weken) komen we bij elkaar om elkaar te bemoedigen 
en onze gedachten te delen. Ook kijken we samen naar 
de inspiratie van Beth Moore. We komen in kleine kring 
bij elkaar, bij iemand thuis of in de kerk. Mochten er veel 
aanmeldingen zijn, dan kunnen er meerdere groepen 
gestart worden. Die kunnen ook op andere momenten 
bij elkaar komen. Dus geef je vooral op, dan zoeken we 
daarna een voor jou passende plaats en tijd.

Plaats:  Informatiebijeenkomst in De Oase, 
 daarna bij deelnemers thuis
Datum:  21 sept 
Tijd:  19.30 uur
Info:   ds. Carina Kapteyn, 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com 
Kosten: € 25, inclusief werkboek en materiaal. 
 Mochten de kosten een probleem zijn, laat het  
 weten, daar vinden we een oplossing voor.

De krant op tafel

In deze gesprekskring wordt iedere deelnemer gevraagd om  
een stukje uit een krant of tijdschrijft mee te nemen voor een 
discussie over de actualiteit. Vóór de pauze inventariseren we  
de oogst. Na koffie of thee gaan we met elkaar in gesprek.  
De praktijk leert dat we geanimeerd maar gedegen het  
belangrijkste nieuws op tafel hebben. Overigens kunt u ook  
iets meenemen uit de actualiteit van uw persoonlijk leven:  
een geboortekaartje, een foto en dergelijke. Alles mag,  
niets moet. Gezelligheid staat voorop in ‘De krant op tafel’. 

Plaats:  Adventskerk
Data: vanaf 25 sept elke laatste maandag van de maand 
Tijd: 15.00 uur
Info:  ds. Karl van Klaveren, 06-11041992
Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie

Bijbellezen - 
Close reading

Wat staat er echt in de Bijbel? 
Wat is de diepere betekenis 
van de vele verhalen? Wat is 
poëzie en wat is de schrijftaal, 
wat bedoelt het Hebreeuws of 
het Grieks te zeggen? Wat is de 
Sitz im Leben? We gaan de Bijbel op 
een manier lezen, die wel “close reading” wordt genoemd. 
Wie graag eens diepgaander over de betekenis van de Bijbel 
en de bijbelverhalen wil praten en vooral heel veel wil leren, is 
uitgenodigd voor deze cursus van een jaar. De cursus wordt in 
De Regenboog gegeven. Zeker bedoeld voor al die mensen die 
eens wat meer over de Bijbel willen horen. Alle avonden 
beginnen met een zogenaamde Lectio Divina.

Datum:  26 sept, 25 okt, 16 nov, 18 dec, 24 jan, 22 feb, 
 19 mrt, 12 apr, 30 mei, 12 juni
Plaats:  De Regenboog
Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Dick Sonneveld, 3604552
 daj.sonneveld@gmail.com  
Kosten:  € 2 (voor teksten)

Weg met de Bijbel

Waarom zou je de Bijbel nog lezen? 
Dat boek vol bizarre verhalen.  
Weg ermee? Deze vraag stellen drie 
remonstranten in het boek Weg met 
de Bijbel (2017). Het zijn kritische 
lezers, maar ze zijn ook ‘weg van 
de Bijbel’. Hun antwoord is dat je 
de Bijbel op allerlei manieren kunt 
lezen: als heilig boek, als literatuur, 
ecologisch, feministisch, spelend 
als een kind, als een puzzel van 
verborgen wijsheid, ‘queer’  
(gericht op seksuele diversiteit), politiek. 
De auteurs concentreren zich op het contextgericht bijbellezen: 
de tekst is geen objectieve waarheid, maar betekenis ontstaat 
in een wisselwerking tussen tekst en lezer. Aan de hand van 
thema’s als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst 
lezen ze de Bijbel op een vrijzinnige manier. Deze gesprekskring 
wordt begeleid door ds. Karl van Klaveren. De deelnemers lezen 
van tevoren steeds een hoofdstuk. Voor de eerste keer zijn dat de 
pagina’s 8-41. 

Plaats:  Adventskerk 
Data:  2 okt, 6 nov, 15 jan, 16 apr en 11 juni  
Tijd:  15.00 uur 
Info:  ds. Karl van Klaveren, 06-11041992
Kosten: € 5 voor niet-leden en gratis voor leden
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Romeinenbrief voor  
belangstellenden

De Romeinenbrief is één van de belangrijkste brieven uit de 
Bijbel. Voor Luther, Calvijn en Karl Barth is de Romeinenbrief 
aanleiding geweest om de Kerk te vernieuwen door haar bij de 
Bron terug te brengen. De apostel Paulus schrijft over de relatie 
die God heeft met onze wereld, een wereld vol kwaad. Dat kwaad 
komt bij de mensen vandaan. Hoe God het kwaad overwint en 
de mensen voor zich wint. Welke relatie God heeft met Israël. En 
wat het betekent voor ons, mensen, om de God van Israël tot onze 
God te hebben, en hoe wij met het geloof te leven hebben. 

Plaats:  Wijkgebouw, Dorpsstraat 57 
Data:  12 okt, 9 nov, 7 dec, 18 jan, 15 feb, 15 mrt en 12 apr
Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Kees Wesdorp, 3163454
 predikant@oudekerkgemeente.nl

Kring Verdieping van je geloof

Als je gevraagd wordt of je in God gelooft, zeg je ja, maar 
wat zeg je eigenlijk? Wie is God en wat betekent Hij voor 
ons? Je zou meer van het geloof willen weten en uit de bron 
putten, waardoor je jouw geloof sterker kunt maken. Op deze 
kring behandelen we een aantal kernen van het geloof: God 
de Vader, God de Schepper (de zin van ons bestaan), Jezus 
Christus, Gods liefde, Gods genade, het lijden, de betekenis 
van Christus’ kruis, zijn opstanding. De bedoeling is, dat je 
ontdekt, dat we een God hebben, die met grote letters JA 
tegen ons heeft gezegd. Misschien kom je gaandeweg tot 
een verlangen om God van jouw kant met ‘ja’ te antwoorden. 
Dat zou kunnen uitmonden in een belijdenisdienst. Je wordt 
er niet toe verplicht, maar als je ernaar toe groeit, is het een 
mooie stap om te zetten. Aarzel je, neem gerust contact op.

Data:  vanaf 1 nov wekelijks
Plaats:  Wijkgebouw, Dorpsstraat 57  
Tijd:  20.45 uur 
Info:  ds. Kees Wesdorp, 3163454
 predikant@oudekerkgemeente.nl

Gespreksavond over  
Witte Donderdag

Het bisdom Rotterdam heeft mooi en informatief materiaal 
samengesteld over het Triduum Sacrum, d.w.z. de drie dagen: 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht. We willen met 
alle belangstellenden precies twee weken voor Witte Donderdag 
samenkomen voor bezinning. Van de drie Heilige Dagen willen we 
ons met name verdiepen in Witte Donderdag. Hoe is de liturgie 
van deze dag opgebouwd? Welke lezingen worden dan gelezen? 
Hoe verliep de ontwikkeling van het Laatste Avondmaal van Jezus 
naar de Eucharistie in onze tijd? We blikken tevens kort naar de 
twee andere dagen. 

Datum:  15 mrt 
Plaats: De Kapelaan 
Tijd:  20.00 uur 
Info en aanmelding: Pastoor van Vliet, 3163044 
 c.vanvliet@hnpz.nl

Leven met de Psalmen

In het kader van onze bijbelgesprekken willen we ons dit seizoen 
verdiepen in het Boek der psalmen. Sommige psalmen zijn meer 
dan 25 eeuwen oud. De vorige keer hebben we de Handelingen 
bestudeerd, en juist de eerste christenen waren heel vertrouwd 
met de psalmen. Dietrich Bonhoeffer noemde de Psalmen ’het 
gebedsboek van Jezus’. Dat alles maakt nieuwsgierig: hoe zijn 
de 150 psalmen ontstaan? Welke plaats kunnen zij innemen in 
het leven van moderne christenen? Hoe om te gaan met moeilijke 
passages? Hoe te gebruiken in de liturgie? Tijdens drie avonden 
willen we ons hierin onder begeleiding van pastoor dr. K. van Vliet 
verdiepen.

Plaats:  De Kapelaan 
Data:  16 en 31 mei, 13 juni
Tijd:  20.00 uur
Info en aanmelding: 
 pastoor Kees van Vliet
 3163044
 c.vanvliet@hnpz.nl



Inspiratiedag Medeschepselijkheid 

In november vindt de tweede inspiratiedag Medeschepselijkheid plaats. Het thema is:“Wat 
voor christen wil je zijn?” Vegan Church (in het bijzonder: het werkgezelschap VC Theologen) 
organiseert deze bijzondere dag. Met Hans Bouma als keynote-speaker, een afwisselend rijk 
workshop-aanbod, (creatief, meditatief, intellectueel en heel praktisch), een Emmaüswandeling 
en een prachtige afsluitende viering nodigen we geïnteresseerden van harte uit.  
Hans Bouma zal ons in zijn lezing meenemen in zijn gedachtegang over dit thema. Hij is al 
sinds 1970 actief met dit onderwerp bezig. Centrale vragen zijn: Heb jij erover nagedacht wat 
voor christen je wilt zijn? In welke relatie sta jij tot je Schepper en je medeschepselen (de 
kosmos & de aarde, flora & fauna)? Welke kansen en uitdagingen brengt dat met zich mee? 
Hoe kun je dit concreet handen en voeten geven in je dagelijks leven? 

Datum:  4 nov
Plaats:  De Pelgrim
Tijd:  11.00-17.30 uur
 inloop vanaf 10.30 uur
Info en aanmelding (uiterlijk 25 okt):
 Sandra Hermanus-Schröder
 sandra@veganchurch.nl 
 depelgrimzoetermeer.nl
Kosten:  € 25; studenten en 65+ € 20
 Incl. heerlijke vegan verwennerij 
 gedurende de hele dag.
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Mystiek en spiritualiteit
Leven in aandacht

Elke eerste zaterdagochtend van de maand een uur meditatie voor 
beginners en gevorderden. Veel mensen denken dat meditatie 
een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is 
een levenswijze die je juist leert genieten en vredig aanwezig 
zijn bij alles wat je doet. Boeddhistische meditatie en christelijke 
levensbeschouwing bieden steeds meer mensen een manier  
om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan. Tijdens  
dit uur luisteren we naar muziek. Er is een ontspanningsoefening. 
Er is aandacht voor goed zitten vanuit bewuste concentratie  
op lichaam en ademhaling. Ook is er ruimte voor poëzie.  
De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk  
(lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger). 
24 december is er een speciale meditatie-bijeenkomst om  
20.30 uur. Inloop vanaf 20.15 uur. 

Data:  vanaf 2 sept
Plaats:  Adventskerk 
Tijd:  9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur 
Info :  Toon Vessies en Saskia Stolwijk, 3310560
Kosten:  vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

Rondom de bron

Rondom de bron kan dorst worden gelest, komen mensen op 
adem, worden gesprekken gevoerd en nieuwtjes uitgewisseld. 
Ook in De Oase maken we hier tijd en ruimte voor vrij. Midden in 
de week bent u, ben jij, welkom ‘rondom de bron’. We beginnen 
en eindigen met een kort liturgisch moment. In het middendeel is 
ruimte voor variatie: in gesprek over een thema, korte presentatie 
over een onderwerp dat ons raakt, of wat u maar wilt.

Data:  6 en 20 sept, 4 en 18 okt,  
 1 en 15 nov, 10 en 24 jan en 7 feb
Plaats:  De Oase
Tijd:  19.00 uur
Info:  ds. Carina Kapteyn, 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com

Meditatie en gebed

Bij de meditatie maken we 
gebruik van de zogenaamde 
‘Lectio Divina’, te vertalen met 
geestelijke lezing of lezen met 
het hart. De meditatie wordt 
begeleid door een predikant  
of pastor. De Lectio Divina  
geschiedt in stilte en in de  
vierslag Lezing, Overweging, 
Gebed en Beschouwing. Deze elementen lopen in elkaar over.  
Eerst wordt een bijbelgedeelte gelezen. Al lezende staat u stil bij 
de woorden of zinnen die u raken. Vervolgens gaat u overwegen 
wat deze woorden of zinnen bij u oproepen, hoe ze aan uw leven 
op dit moment raken. Dit werkt u in het gebed en de beschouwing 
verder uit. Na de meditatie is er de mogelijkheid om te delen 
wat voor u naar voren is gekomen. Ten slotte worden voorbeden 
gedaan voor nood in de wereld, dichtbij en ver weg. 

Data:  19 sept, 17 okt, 21 nov, 19 dec, 16 jan, 20 feb, 
 20 mrt, 17 apr, 15 mei, 19 juni
Plaats:  Pelgrimskerk
Tijd:  19.45 uur
Info:  Piet Boudeling, 06-53642021, info@boudeling.nl

Cursus Innerlijke pelgrimage

Pelgrimeren doe je met je hart of beter gezegd, met je ziel. 
Daarvoor is eigenlijk geen inspanning nodig.
Uit de levensreis wordt duidelijk wie we zijn en waar de  
zin ligt van ons bestaan. Het maakt wie we ten diepste zijn. 
Op die tocht speelt God een belangrijk rol.
We gaan in acht bijeenkomsten op zoek naar de weg die 
we tot nu toe gegaan zijn in ons leven. Waar God aanwezig 
was en waar we hem nog niet ontdekt hebben. Wat nu nog 
hindert zou - God weet - de bouwsteen van ons leven kun-
nen worden. Deze cursus probeert om je leven te gaan zien 
door Gods ogen. Vaak gebeuren er in deze cursus bijzondere 
dingen met mensen en gaan ‘de ogen open’ voor Gods weg 
met ons. In deze cursus ga je dan ook aan het werk door 
gedurende een bepaalde periode een dagboek bij te houden.

Data:  20 sept, 12 okt, 15 nov, 18 jan, 15 feb, 13 mrt, 
 25 apr, 8 mei
Plaats:  Pelgrimskerk
Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Dick Sonneveld, 3604552
 daj.sonneveld@gmail.com 
Kosten:  € 4 per avond, incl. koffie/thee
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Mannelijke en vrouwelijke 
energie

Steeds meer mensen voelen de roep om te leven vanuit hun hart 
in plaats vanuit angst, ego en dwang. Het lijden op aarde vraagt 
om een ingrijpende bewustzijnsverandering. Hierbij hoort een 
herstel van de vrouwelijke energie, die zich bevindt in zowel  
mannen als vrouwen. Deze vrouwelijke energie, die te maken 
heeft met gevoel, intuïtie en het hart kan zorgen voor meer  
evenwicht in onszelf, in onze relaties, en ook op politiek en  
maatschappelijk niveau. De weg naar evenwicht en harmonie  
bestaat uit het integreren van de gezonde mannelijke en  
vrouwelijke energie in onszelf. Hierover gaat deze lezing,  
gebaseerd op een boek van Pamela Kribbe. De lezing wordt  
gegeven door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut.

Datum:  30 sept
Plaats:  Adventskerk
Tijd:  9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur
Info:  Saskia Stolwijk, 3310560
Kosten:  € 5  

Christelijke meditatie 

In deze tijd van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken 
steeds meer mensen naar momenten van stilte en bezinning.  
Ze willen weer dichter bij de bron van hun bestaan komen en 
bij de Bron van het leven. Meditatie is een middel om tot die 
innerlijke rust en bezinning te komen. In de bijeenkomsten leren 
we de meditatiehouding om zo tot verstilling en een houding van 
overgave te kunnen komen. Bijbelgedeelten, religieuze teksten, 
een object, muziek of afbeeldingen helpen daarbij. 

Data:  3, 17 en 31 okt, 
 14 en 28 nov, 12 dec
 de data in 2018 volgen
Plaats:  Pelgrimskerk
Tijd:  13.30 uur 
Info:  Marga Schipper, 3613403
 marga_boven@ziggo.nl 
 en Joke den Hertog, 3315855, f2hjfdenhert@hetnet.nl

Bewust ademhalen

Alles om je heen heeft invloed op je ademhaling, denk hierbij 
aan muziek, stress, inspanning, maar ook gedachten en 
emoties. Zelfs simpelweg het sluiten van je ogen doet al iets 
met je adem. Tegelijkertijd heeft de manier waar op je ademt 
veel invloed op hoe je je voelt. Een vrije en volle ademhaling 
helpt je te ontspannen en maakt je energieker, levendiger! 
In deze actieve meditatie beginnen we met wat oefeningen 
om ons bewust te maken van onze ademhaling en deze 
vrijer te maken. Daarna volgt de ademmeditatie zittend op 
een stoel. De verdiepende ademhaling maakt dat je meer in 
contact kunt komen met jezelf en hierdoor meer kunt ervaren.  
Makkelijke kleding is aan te bevelen.

Data:  21 okt 
Plaats:  Adventskerk 
Tijd:  9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur 
Info:  Saskia Stolwijk, 3310560
Kosten:  vrijwillige bijdrage

Rondom de vlam

In de periode van Advent en de  
Veertigdagentijd zijn er op de woensdag 
korte liturgische vieringen in De Oase. 
Momenten van stilte en bezinning om 
ons voor te bereiden op de feesten die 
komen. U bent van harte welkom.

Data:  29 nov, 6, 13 en 20 dec, 
 14, 21 en 28 feb, 
 7, 14, 21 en 28 mrt
Plaats:  De Oase
Tijd:  19.30 uur
Info: ds. Carina Kapteyn, 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com

Mediteren in adventstijd

In de vier weken van de adventstijd kun je deelnemen aan vier 
meditatieve avonden waarin we met behulp van muziek, woord, 
beeld en smaak stilstaan bij het thema Stilstaan, niet vluchten. 
De avonden zijn afzonderlijk te volgen. Opzet is om geïnspireerd 
door muziek en tekst meditatief te gaan schilderen en de avonden 
af te sluiten met een hapje in adventsstijl. Wil je niet schilderen,  
maar wel mediteren, dan kun je ervoor kiezen om aan één onder-
deel mee te doen. Meer informatie zal t.z.t. via Kerk in Zoetermeer, 
www.kerkinzoetermeer.nl en www.pwzn.nl verschijnen.

Data:  30 nov, 7, 14 en 21 dec
Plaats: Ichthuskerk
Tijd:  20.00 uur
Info:  Aafke Halma, 3422203, aafke@aafio.nl
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Hart-chakra-meditatie

Advent betekent ‘naar het licht toe gaan’, wat symbolisch 
is voor de weg naar de liefde. Dus wat is er mooier om 
op weg naar Kerst deze hartmeditatie te ervaren in de 
verstillende ruimte van een kerk? Deze meditatie gaat 
over het openen van het hart en brengt je op de weg van 
vrede, gezondheid en balans. Ze is voortgekomen uit de 
eeuwenoude soefi-traditie en stelt ons in staat meer vanuit 
het hart te ervaren. Vanuit het hart staat men in verbinding 
met de rest van het lichaam. Het is belangrijk het hart open 
te houden om alle energie vrij door het lichaam te kunnen 
laten stromen. De meditatie bestaat uit beweging,  
verstillen en luisteren naar muziek en wordt begeleid  
door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut.

Datum:  9 dec 
Plaats:  Adventskerk 
Tijd:  9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur 
Info:  Saskia Stolwijk, 3310560
Kosten:  vrijwillige bijdrage

Schilderend mediteren

Net als afgelopen jaar proberen we kunst en geloof samen te 
brengen. Het belooft een innerlijke ontdekkingstocht te worden 
voor jezelf als je probeert te luisteren naar je gevoel. Teksten 
kunnen je daarbij helpen. Verlangen, verdriet, woede, alles wat 
daarbij aan bod kan komen wordt geschilderd in een veilige en 
geruststellende achtergrond, en dat is goed. Het is goed zoals 
het is! De workshop staat onder leiding van Ellen Vermeulen.

Datum:  20 jan 
Plaats:  nog nader te bepalen
Tijd:  14.00 uur
Info en opgave: Hans van der Bilt, 3612022, hlvdbilt@ziggo.nl 
Kosten:  € 15, incl. koffie/thee en materialen

Rond de Woning waar jij 
woont, mijn God

In 2017 schreef ds. Dick Sonneveld zijn scriptie, in het kader 
van zijn master Geestelijke begeleiding, over Etty Hillesum 
en Dag Hammarskjöld. Het is een scriptie die gaat over een 
omvormings proces dat God in een mensenleven doet gebeuren 
en het zicht daarop doet krijgen.  
Waar was God bezig om zijn weg met jou te gaan in je leven? 
Op deze avond rondom Geestelijke begeleiding kunt u  
kennismaken met dit fenomeen. Een boeiende avond  
waarop we veel op het spoor zullen komen.

Datum:  1 feb
Plaats:  De Regenboog 
Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Dick Sonneveld, 3604552
 daj.sonneveld@gmail.com

Meditatieve wandelingen 

In de zomervakantie, in de maanden juli en augustus, 
worden er weer meditatieve wandelingen georganiseerd 
in het Balijbos. De data worden nog bepaald.

Info:  Marga Schipper, 3613403
 kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl  
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Levenskruispunten

Levenskruispunten in zes bijzondere Chagallvieringen  
in de Ichthuskerk

Er gebeurt nogal wat in een mensenleven. Sommige ervaringen bepalen je leven, andere tekenen je voor het leven.  
Het gelooft geeft je soms houvast. Het gebeurt ook dat het je radeloos maakt en je geen houvast kunt vinden.  
Helpt ons geloof, helpen bijbelverhalen, helpen wij elkaar op zulke kruispunten in ons leven? Over die vragen gaan zes  
bijzondere Chagallvieringen. Chagallvieringen zijn kleinschalig, experimenteel en met veel inbreng van de aanwezigen.  
Elke tweede zondag van de maand.

Data:
  8 okt:  ds. Rein Algera Geboren worden, kinderen krijgen, kinderloos zijn (al dan niet gekozen) 
12 nov:  ds. Jaap van den Akker Volwassen worden, relationeel leven en leven met jezelf 
10 dec:  ds. Nico de Lange Werk en identiteit, als werken niet (meer) lukt 
14 jan:  ds. Rein Algera Lichaam en identiteit, als het lichaam tegen grenzen aanloopt 
11 feb:  ds. Nico de Lange Psyche en identiteit, als de psychiater gestoord moet worden 
11 mrt:  ds. Jaap van den Akker Leven en levensgrens, in de schaduw van de dood (al dan niet gekozen)
Een mogelijk vervolg op 8 april en 6 mei 2018.

Plaats:  Chagallruimte 
Tijd:  12.00 uur
Info:  ds. Nico de Lange, 3603101
 berichten@nicodelange.nl

Herdenking overledenen  
bij de Watertoren

Op zondag 29 oktober staan
we stil bij de mensen die 
gestorven zijn. Op deze 
dag zullen we namen 
noemen van onze 
geliefden die ons 
dit jaar of in eerdere 
jaren ontvallen zijn. 
Bijzondere mensen, 
die voor altijd met ons mee 
zullen reizen op onze levensweg. 
We doen dat met alle mensen, gelovig of niet. 
We steken lichtjes aan en we zullen gedichten lezen. 
Nogmaals zal hun naam klinken in het openbaar. 
We zullen samenkomen rondom de Watertoren.  
Een ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Datum:  29 okt
Plaats:  De Watertoren 
Tijd:  15.00 uur
Info:  ds. Dick Sonneveld, 3604552
 daj.sonneveld@gmail.com  
 of Hans van der Bilt, 3612022, hlvdbilt@ziggo.nl
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Omgaan met verlies

De dood blijft een geheim en voor rouwen bestaat geen recept. 
De één heeft zijn partner verloren, de ander zijn of haar kind. 
Weer een ander zijn broer of zus. Bij de één is het een abrupt  
afscheid geweest, bij de ander veel geleidelijker. Rouw is een 
land waar niemand de weg kent, zo omschreef ds. Carel ter  
Linden het treffend. Het is een labyrint waar iedereen zijn of 
haar eigen afslag en uitgang moet kiezen. Rouwen om de dood 
van een geliefde betekent hard werken en altijd op je hoede 
zijn. Wat kan helpen, is inzicht in de weg die je als rouwende 
gaat. Misschien kunnen deze avonden je een handvat bieden.  
Aan de avonden zijn geen kosten verbonden.

Data:  9 en 23 nov, 7 dec
Plaats:  nader te bepalen
Tijd:  20.00 uur
Info en opgave: Hans van der Bilt, 3612022, hlvdbilt@ziggo.nl 
 of Marga Schipper, 3613403
 kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl

Het intieme van alleen leven 

Veel mensen zijn alleen. Soms heb je er bewust voor  
gekozen om zonder partner door het leven te gaan. Soms is het 
je overkomen. Christiane Berkvens-Stevelinck schreef er een 
mooi boekje over: Het intieme van alleen leven. Spiritualiteit 
van de single, Meinema, Utrecht 2017. We lezen samen delen 
uit het boekje en gaan zo op zoek naar onze eigen spiritualiteit 
van het alleen-zijn. Er is een middag- en een avondbijeenkomst.

Datum:  30 nov 
Plaats:  De Oase
Tijd:  15.00 en 19.30 uur 
Info:  ds. Carina Kapteyn, 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com
Kosten:  aanschaf boek € 12,50 

Pastorale toerustingsdag 

Als uitloper van de Chagallvieringen in de Ichthuskerk zal er  
een pastorale toerustingsdag georganiseerd worden over 
levenskruispunten. Op deze dag zullen in het ochtendprogramma 
verschillende workshops aangeboden worden met elk een eigen 
thema en inleider. Na de lunch zal er met elkaar nagedacht  
worden over mogelijkheden tot het gebruik van rituelen bij  
deze kruispunten. Meer informatie zal t.z.t. via Kerk in  
Zoetermeer en www.pwzn.nl verschijnen. 

Datum:  14 apr 
Tijd:  10.00 tot 16.00 uur
Plaats:  Ichthuskerk 
Kosten:  € 10, incl. lunch
Info:  Jacqueline Gravesteijn 06-17076184
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Opvoeding en jeugd

Samen opvoeden 

In een bijzondere samenwerking van Piëzo en de taakgroep 
Jeugd POR bieden wij ouders en grootouders, kerkelijk of  
niet-kerkelijk, twee avonden om met elkaar in gesprek  
te gaan over opvoeden en opgroeien. Onder het mom deel 
je successen of vertel over je rotdag komen we bij elkaar. 
Veel ouders en opvoeders hebben dezelfde vragen over 
opvoeding, dezelfde onzekerheden en stuiten op dezelfde 
uitdagingen.  
De invulling van beide avonden hangt vooral af van uw 
inbreng. De eerste avond zal een meer algemeen karakter 
hebben, de tweede avond is er ook ruimte voor het thema 
Overdracht van waarden en normen en de rol die het geloof 
hierbij kan spelen.

Data:  28 sept, 12 okt
Plaats:  De Oase
Tijd:  20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Info:  ds. Carina Kapteyn, 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com

Kerststal: Nacht van het Licht 
24 december

Ook dit jaar is er weer  
de Nacht van het Licht. 
Medewerking wordt  
verleend door Question 
Mark. Daarnaast zal op 
deze avond een prachtig 
modern kerstverhaal  
centraal staan. We zullen 
de opdracht krijgen in deze nacht 
op zoek te gaan naar de schat. Een lang bewaard  
geheim zal onthuld worden. Ergens in de wijk Rokkeveen.  
In deze kerstnacht zullen de deelnemers het licht ontvangen. 
Een tocht om nooit meer te vergeten. Gericht op jongeren vanaf 
12 jaar. Maar alle andere mensen zijn van harte welkom!

Datum:  24 dec
Plaats:  locatie wordt later bekend gemaakt
Tijd:  18.30 uur
Info:  ds. Dick Sonneveld, 3604552
 daj.sonneveld@gmail.com

In gesprek met grootouders 
over kleinkinderen 

Als grootouders heb je het beste voor met je kleinkinderen. 
Je wilt dat ze niets tekort komen, zeker niet in deze tijd  
van overvloed en de kleinkinderen veel wensen hebben.  
In hoeverre ga je mee in de (materiële) wensen van je  
kleinkinderen? Geef je ze veel cadeaus of betaal je mee  
aan studie, sport of muzieklessen? Wat als je daar niet de 
middelen voor hebt of er hele andere ideeën op nahoudt? 
Wat betekent dat voor de relatie met je kinderen en  
kleinkinderen? Tijdens een bijeenkomst Opvoeden  
Samen Aanpakken gaan grootouders onder leiding  
van een gespreksleider met elkaar in gesprek  
over deze onderwerpen. 
 
Datum:  4 apr 
Plaats:  Genesarethkerk 
Tijd:  10.00 uur
Info:  Wendy Moerman, 06-80055583
 wendy@stichtingpiezo.nl

Weg van de wijzen

Op zaterdagavond 6 januari is er een bijzondere activiteit voor 
alle leeftijden. In groepjes kan de Weg van de wijzen gelopen 
worden. Een belevenistocht voor alle leeftijden. Wie wil er nu 
niet een stukje wijzer worden? De tocht is uitermate geschikt 
voor kinderen. De paden zijn makkelijk begaanbaar met 
kinderwagens en/of rolstoelen. Onderweg zijn er uitdagende 
opdrachten en bijzondere ontmoetingen. Begin- en eindpunt zijn 
in De Oase. Meer informatie t.z.t. in Kerk in Zoetermeer.

Datum:  6 jan 
Tijd:  19.00 uur
Plaats:  De Oase
Info:  ds. Carina Kapteyn, 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com 
Kosten:  € 1
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Sirkelslag Young

De spannendste landelijke wedstrijd voor jongeren 
uit de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. 
Online gaan we de strijd aan met andere jongeren, 
overal in Nederland. Wie heeft de meeste kennis, 
wie kan het snelst de opdracht realiseren of krijgt 
veel punten voor creativiteit? Wie durft deze  
uitdaging aan? En natuurlijk hebben de jongeren 
weer uw aanmoediging en tips nodig, dus ook 
alles wat iets ouder is dan jong is, zijn van harte 
welkom op deze avond vol vermaak en uitdaging.

Datum:  2 feb
Plaats:  nog nader te bepalen
Tijd:  19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Info:  ds. Carina Kapteyn, 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com

Sirkelslag Kids

De spannendste landelijke wedstrijd voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Met  
elkaar buigen we ons over de opdrachten die  
creativiteit, kennis en doorzettingsvermogen 
vragen. Zo hebben we in de afgelopen  
jaren al een dominicaan van liedboeken  
opgebouwd, van krantenpapier een loofhut 
gemaakt en bijbelse spreekwoorden gezocht. 
Het is inmiddels een goede traditie dat we 
hiervoor samenkomen met jeugdgroepen  
uit verschillende kerken in Zoetermeer.  
Maar ook als je alleen komt is er altijd  
plaats voor jou! Ben jij er ook bij?  
En natuurlijk is heel de gemeente weer  
welkom om de jeugd toe te juichen!

Datum:  17 nov
Plaats:  nog nader te bepalen
Tijd:  19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 
Info:  ds. Carina Kapteyn, 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com
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Pelgrimage en excursie
Stiltewandelingen in de Balij

Iedere maand op een avond een stiltewandeling maken 
in de Balij. Nadenken over de vragen van je bestaan of gewoon 
even letterlijk de natuur en het leven binnen laten komen. 
Wie ben jij te midden van de natuur, wat is de zin van je 
bestaan?

Datum:  11 okt, 7 nov, 11 jan, 7 feb, 1 mrt,  
 18 apr, 17 mei en 6 juni
Plaats:  de Balijhoeve
Tijd:  19.30 uur
Info:  ds. Dick Sonneveld, 3604552
 daj.sonneveld@gmail.com   
Kosten:  € 5, incl. tekst en koffie/thee

Anton Heyboer: Leven en werk

In 2017 brengt het Gemeentemuseum 
een unieke overzichtstentoonstelling 
over het leven en werk van Anton 
Heyboer (1924-2005). Ten onrechte is 
deze levenskunstenaar bij het grote 
publiek bekender geraakt om zijn vijf 
vrouwen dan om zijn veelzijdige oeuvre. 
Ook is weinig bekend dat Heyboer veel religieuze symboliek  
in zijn werk gebruikte en veelvuldig verwees naar Christus. 
Het is voor het eerst sinds decennia dat een Nederlands 
museum van dit formaat Heyboers werk in de schijnwerpers zet. 
De expositie loopt van augustus tot februari.  
Ds. Karl van Klaveren zal de rondleiding verzorgen.  
Na het expositiebezoek gaan we lunchen.

Datum:  24 jan 
Plaats:  Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, Den Haag
Tijd:  11.00 uur 
Info:  ds. Karl van Klaveren, 06-11041992
Kosten:  toegang museum en lunchkosten voor eigen rekening

Te gast in de moskee

De tijd dat ons land alleen bestond uit liberalen, socialisten, 
katholieken, gereformeerden en hervormden ligt lang achter 
ons. Tegenwoordig zijn er ook veel moslims, hindoestanen en 
boeddhisten in ons land. Om niet in dezelfde tegenstellingen 
te belanden als vroeger tussen de ‘zuilen’, is het belangrijk dat 
we elkaar leren kennen. Daarom willen we een bezoek brengen 
aan de Zoetermeerse Oranje Moskee aan de Schoolstraat. De 
Turkse moslims van dit gebedshuis bleken bijzonder gastvrij en 
nodigden ons uit om een keer kennis te komen maken met een 
groep mensen uit onze kerkgemeenschap. Dat willen we graag 
doen. Wie mee wil, kan zich opgeven bij ds. Karl van Klaveren. 

Datum:  25 apr
Plaats:  Oranje Moskee, Schoolstraat 50
Tijd:  20.00 uur
Info:  ds. Karl van Klaveren, 06-11041992

Dagje uit voor gezinnen  
met kinderen

Dit jaar willen we twee keer op stap 
gaan. Nu eens niet in de kerkzaal 
of kindernevendienst zitten, maar 
in beweging komen. Wat we gaan 
doen? Dat is nog een verrassing. 
Wil je mee? Meld je dan zo snel 
mogelijk aan bij Gerda Vooijs of  
ds. Carina Kapteyn. De kosten hangen af 
van wat we gaan doen. Mocht dit een probleem zijn,  
geef dit dan aan. Daar houden we rekening mee.

Data:  28 okt en 30 juni 
Kosten:  nog niet bekend, maar laat dat je niet tegenhouden!
Info:  ds. Carina Kapteyn, 3478533
 dsmckapteyn@gmail.com
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Kloosterweekend  
Koningshoeven

Dit jaar gaan we van 15-17 juni voor de 15e keer naar de abdij 
O.L. Vrouw van Koningshoeven. Opnieuw een mogelijkheid om 
te ervaren hoe het is om alle tijd te hebben. We worden uit-
genodigd om de diensten van de broeders mee te maken en te 
ervaren. Daarnaast bieden we u een beperkt eigen programma 
aan rondom een bepaald thema. Dat thema zal later bekend 
worden gemaakt. Bent u geïnteresseerd, laat het ons zo snel 
mogelijk weten. De deelname is beperkt.

Data:  24 mei voorbereidingsavond, 15-17 juni weekend
Plaats:  Pelgrimskerk
Tijd:  20.00 uur 
Info en opgave: Hans van der Bilt, 3612022, hlvdbilt@ziggo.nl 
 of Marga Schipper, 3613403
 kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl
Kosten: ca € 105, excl. reiskosten

Pelgrimage naar ...

Pelgrimeren is op weg gaan en je laten leiden door de  
Weg die je gaat. Onderweg doe je bijzondere punten aan 
en heb je bijzondere ervaringen. Onderweg ontdek je wat 
je nodig hebt in je leven van alledag. Ook dit jaar gaan 
we samen op pelgrimage vanuit Zoetermeer in vier dagen 
van ca. 25 km per dag. De bestemming wordt later dit jaar 
bekendgemaakt. Onderweg doen we pelgrimsplaatsen aan 
en worden we pelgrim door stil te staan bij de spiritualiteit 
van de dag. Iedereen die zin heeft om mee te gaan,  
gelovig of niet, is van harte uitgenodigd op deze  
verdiepende tocht. Ruim voor de start wordt een  
informatieavond georganiseerd; datum en plaats  
daarvan worden nog bekendgemaakt.

Data:  31 mei t/m 3 juni
Start:  Pelgrimskerk
Tijd:  vertrek op 31 mei om 10.00 uur 
Info:  ds. Dick Sonneveld, 3604552
 daj.sonneveld@gmail.com of Hans van der Bilt 
 3612022, hlvdbilt@ziggo.nl 
Kosten:  € 120

Kerkkamperen

Al decennia gaat een groep 
enthousiaste kampeerders van 
de Protestantse Wijkgemeente 
Noord in juni een weekendje 
kamperen. Sinds 2005 gebeurt 
dat bij Camping Rustdam in 
Zoeterwoude. Op die camping 
is een mooi veldje speciaal voor ons gereserveerd en daar 
ontmoeten zo’n vijftig gemeenteleden elkaar op een ontspannen 
manier. Sommigen staan er met tent, caravan of vouwwagen 
twee of drie nachten, anderen komen op zaterdag meewandelen  
of barbecueën. Op zondagmorgen is er een openluchtdienst. 
Een aantal kampeerders bereidt de dienst voor en zorgt ook 
voor de muziek. 

Data:  15 tot 17 juni 
Plaats:  Boerderijcamping Rustdam, 
 Zuidbuurtseweg 34, 
 2381 LG Zoeterwoude
Info:  Ruud Keller: 3424731 
 ruud.keller@hotmail.com 
Kosten:  eigen kampeerkosten

Taizé-jongerenreis 2018

Van 15 t/m 22 juli 2018 wordt er weer een jongerenreis  
georganiseerd naar de gemeenschap van Taizé. Taizé telt  
een honderdtal broeders uit bijna dertig landen, van  
verschillende protestantse en katholieke achtergrond,  
een echte oecumenische gemeenschap dus. 
Alle deelnemers komen ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds 
samen met de broeders voor het gemeenschappelijk gebed.  
Als jongere moet je bereid zijn deel te nemen aan alle  
activiteiten en het ritme van de ontmoetingen.  
Wil je meer weten? Ga dan naar de website www.taize.fr/nl.
Van welke geloofsrichting je ook bent, je bent hartelijk welkom 
om met ons mee te gaan. Deze reis is een initiatief van vele 
kerken in Zoetermeer. Een eerste aanmelding kun je doen  
bij Matthé Vermeulen of ds. Dick Sonneveld. De uiterlijke  
inschrijvingstermijn is half juni 2018.

N.B. Elke vierde zondag van de maand houden  
we een Taizéviering in De Wijngaard vanaf  
19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.  
Volg op Facebook: TaizeinZoetermeer

Datum:  15 t/m 22 juli
Plaats:  vertrek vanaf De Regenboog
Tijd:  direct na de uitzwaaiviering 
 van 10.00 uur in De Regenboog
Info en aanmelding: ds. Dick Sonneveld, 3604552
 daj.sonneveld@gmail.com of Matthé Vermeulen,   
 3619493, matthe.vermeulen@kpnmail.nl  
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Muziek, toneel en film

Lunchpauzeconcerten  
Oude Kerk

De wekelijkse lunchpauzeconcerten op de woensdag vormen 
een aangenaam rustpunt, precies op de helft van de drukke 
werkweek. Een halfuurtje verrassende, klassieke muziek 
midden in de drukke werkweek. De Stichting Concerten  
Oude kerk Zoetermeer is organisator van deze concerten. 
Ervaren musici en veelbelovende talenten brengen een  
grote verscheidenheid aan klassieke instrumentale en vocale 
muziek ten gehore. De concerten zijn gratis toegankelijk.

Plaats:  Oude Kerk
Datum:  iedere woensdag vanaf 30 aug
Tijd:  12.45 uur 
Info:  www.concertenzoetermeer.nl

Orgelconcerten Oude Kerk

Iedere laatste zaterdag van de maand is er een orgel-
concert in de Oude Kerk. Gerenommeerde organisten uit 
heel Nederland bespelen het prachtige Lohmanorgel uit 
1838. Ook deze concerten worden georganiseerd 
door de Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer.

Plaats:  Oude Kerk
Datum:  iedere laatste zaterdag 
   van de maand 
Tijd:  15.00 uur
Info:  www.concertenzoetermeer.nl
Kosten:  € 10. Tot 18 jaar gratis 
   Zoetermeerpas geldig

Regenboogconcerten 

De Stichting Regenboogconcerten organiseert voor de tiende maal een serie Kamermuziekconcerten. De Stichting streeft ernaar  
concerten van een hoge kwaliteit te brengen met een lage drempel. Onder de optredende artiesten bevinden zich musici die tot de 
top van de Nederlandse kamermuziek behoren of daar naartoe op weg zijn. Ook in het nieuwe seizoen is er weer plaats voor jong 
talent. Op de woensdag voor Pasen is er een gratis toegankelijk concert met Passiemuziek.

Plaats: De Regenboog
Data:    4 okt  Bas van Westerop en Cathelijne Noorland, piano, vierhandig
   1 nov Mayu en Takehiru Konoe, viool en altviool: werken van W.A. Mozart
 14 mrt  Alexander Warenberg, cello en piano. Alexander (18) komt uit Zoetermeer is door NRC in januari  
  uitgeroepen tot grootste klassieke talent in Nederland.
 28 mrt  Passieconcert: Choralpassion van Hugo Distler door het Voorburgs Vocaal Ensemble
 11 apr  Lenteconcert door Pauline en Nienke Oostenrijk, hobo en sopraan, Bas van Westerop, piano
 23 mei  Hélène Couvert, piano: solo-recital door deze internationaal bekende pianiste
 20 juni  Hermitage Kwartet: met onder meer het Strijkkwartet van Debussy

Tijd:  20.15 uur 
Info:  www.regenboogmuziek.nl
Kosten:  € 15, incl. consumptie
 jongeren tot 25 jaar € 5
 Zoetermeerpas geldig



Alexander Warenberg
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Podium320 in de Oosterkerk

Podium320 wil iedereen laten genieten van muziek en andere 
kunstuitingen. Elke maand organiseren we in de Oosterkerk een 
culturele bijeenkomst of concert. Dit najaar zijn er drie concerten 
gepland. De concertagenda voor 2018 is 
momenteel nog niet bekend. Houd de 
lokale media, de krant Kerk in Zoetermeer 
en onze website www.podium320.nl 
in de gaten voor meer informatie.

Data:
23 sept 16.00 uur Pianoconcert door Liene Madern-Stradina met een romantisch programma ’Poëzie van de piano’
28 okt  16.00 uur Saxofoonkwartet, met Eloy Wigman, Rudi van Venetië (sopraan), Saskia Willems (alt) en Daniëlle Houben (tenor)
25 nov  20.00 uur The Young Messiah Tom Parkers wereldberoemde bewerking van Händels meesterwerk,  
  gezongen door een projectkoor met medewerking van The Choir Company. Toegang: € 22 

Dolce & soave-concerten

Een nieuwe maandelijkse kamermuziekreeks in de 
Adventskerk. Professionele en zeer getalenteerde musici 
nemen u een uur lang mee naar een harmonische  
klankwereld. Deze concertreeks wordt georganiseerd  
door Helmi Verhoeven, docent aan de ART&MUZ studio, 
de Volksuniversiteit Den Haag en de Haagse Muziek-
academie. Zelf zal zij in deze nieuwe concertreeks met 
haar barokensemble in december een Kerstaankondigings-
concert verzorgen en op Palmzondag met medewerking 
van een ad hoc-koor (!) weer een Passie concert geven. 
 
Plaats:  Adventskerk 
Data:  24 sept, 22 okt, 26 nov, 17 dec, 28 jan, 11 feb,
 25 mrt, 22 apr, 13 mei en 24 juni
Tijd:  14.00 uur
Info:  Helmi Verhoeven, haverha@casema.nl
Kosten:  € 5, incl. consumpties, kinderen gratis

Musical Judas

Wie is Judas, die Jezus verraadt? Is hij  
een slechterik of vervult hij de wil van God? 
Lijkt hij op jou en mij of zou hij vandaag in 
de gevangenis eindigen? Wat doe jij als 
het leven je verraadt? Als de teleurstel-
lingen komen, blijf jij dan trouw aan God en 
wie is God dan eigenlijk? Allen van harte 
uitgenodigd voor deze mooie en diepgaande 
musical over Judas. Wees erbij, anders 
mist u echt iets. Kaarten verkrijgbaar via de 
website van het theater of in uw kerk!

Datum:  5, 6 en 7 okt
Plaats:  Stadstheater
Tijd:  20.00 uur
Info:  Margot van der Poel
 mvanderpoel1@gmail.com
Kosten:  € 10

Lunchbios: Ontheemding

Dit seizoen vertonen we films over ontheemding, over dat  
vreemde gevoel van ‘je niet thuis voelen’. 
Op 10 september komt dat thema aan de orde in Layla M. (2016), 
een Nederlandse speelfilm over een vrouwelijke Syriëganger  
die zich niet thuis voelt in de Nederlandse samenleving. 
Op 11 februari vertonen we Vergeet mij niet (2013), een  
documentaire over vluchtelingenkinderen die in Katwijk 
worden gevestigd en daar onderwijs krijgen. 
Op Pinksterzondag 20 mei bekijken we de Scandinavische feel  
good movie A man called Ove (2015) over een boze blanke man  
die een Iraanse familie naast zich krijgt maar langzaam ontdooit. 
Wat beweegt deze personages? Wat beweegt ons als we ons 
ontheemd voelen? Daarover praten we na. 
We beginnen steeds met een lunch.

Data:  8 okt, 14 jan en 8 apr 
Plaats:  Adventskerk
Tijd: 12.30 uur lunch, 13.00 uur film
Info:  ds. Karl van Klaveren, 06-11041992
Kosten: € 9, incl. lunch
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Ontmoetingen en 
maaltijden
Workshop  
Plantaardig koken 

Vegan lifestyle is trendy! Mensen kiezen bewust  
voor een gezonde levensstijl, een eerlijker  
voedselverdeling, behoud van de aarde met oog 
voor dierenwelzijn. Vegan Church maakt deze 
keuze haalbaar en praktisch door interactieve 
kookworkshops aan te bieden. Ook dit jaar wordt 
er samen een feestelijk biologisch viergangen-
diner gemaakt én gegeten. Tijdens de workshop 
en de maaltijd is er ruimte en tijd voor  
ontmoeting en (geloofs)gesprek. Vegan Church  
is samen werkingspartner van De Pelgrim.

Inloop Halte 2717

Iedere woensdag is er inloop met koffie en thee voor ieder die 
dat wil, vanaf 9.00-17.00 uur, in de zomer van 10.00-16.00 uur.
Twee keer per maand (in de even weken) is 
er een buurtmaaltijd van 18.00-20.00 uur. 

Plaats:  Halte 2717 
Info:  buurtpastor Johan Roest: 
 06-82637362 (op woensdag en 
 donderdag het best bereikbaar)
 info@halte2717.nl  

Open Ichthus  
inloopactiviteiten

Open Ichthus organiseert de  
doordeweekse activiteiten in de  
Ichthuskerk. Wekelijks op de woensdagochtend inloop van 
10.00 tot 12.00 uur, spreekuur predikant van 10.00 tot 11.00 uur. 
Info: Jacqueline Gravesteijn, 06-17076184

Vanaf september wekelijks op donderdagavond kerkcafé-plus 
van 19.30 tot 21.30 uur.  
Info:  Joop Geuze, 3318654

Vanaf augustus elke laatste dinsdag van de maand inloop  
met programma: bijvoorbeeld zingen, bloemschikken,  
natuurpresentaties of spelletjes doen. 
Info:  Jeanette van der Bol-Bakker, 06-12520061
 
Voor actuele informatie verwijzen we u verder naar de  
vrijwel maandelijkse krant Kerk in Zoetermeer, de websites 
www.kerkinzoetermeer.nl en www.openichthus.nl 
en de facebookpagina van Open Ichthus.
Plaats:  Ichthuskerk

Ook doordeweeks zijn veel kerkgebouwen open voor  
ontmoetingen. U bent daar van harte welkom.

Datum:  8 sept en 1 dec
Plaats:  ‘t Centrum
Tijd:  17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur
Info:  Anja Hermanus-Schröder, anja@veganchurch.nl
Aanmelden: www.depelgrimzoetermeer.nl/vegan-kookworkshop   
 max. 15 personen
Kosten:  € 25, incl. receptenboekje

Burendag in de Ichthuskerk

De Ichthuskerk sluit dit jaar aan bij de landelijke burendag.  
De kerkdeuren gaan open voor de buurt. Er zijn allerlei  
activiteiten in en om de kerk. Kom kijken en doe mee!

Plaats: Ichthuskerk  
Datum:  23 sept
Tijd:  10.00 tot 15.00 uur
Info: Jacqueline Gravesteijn
 06-17076184
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Maaltijd Inloophuis  
Rokkeveen 

Elke vierde vrijdag van de maand wordt een warme maaltijd 
geserveerd. Deze maaltijd is bedoeld voor mensen die het  
Inloophuis regelmatig bezoeken. Omdat we een beperkt  
aantal plaatsen hebben is opgave noodzakelijk.  
U kunt dit doen één week voor de betreffende maaltijd 
tijdens het Inloophuis. 

Datum:  elke vierde vrijdag van de maand 
Plaats:  De Regenboog
Tijd:  11.30 tot 13.30 uur
Info:  Majorie Harteveld, 3312557
 k.a.harteveld@gmail.com
Kosten:  € 4

Herberg ‘Schuif maar aan’  
 
Te gast bij iemand thuis aan tafel om het wij(k)gevoel te  
versterken. Ruim tien herbergadressen werken hieraan mee.  
Per inschrijfdatum is er een maximum aantal gasten.  
Eén week van tevoren wordt bekendgemaakt waar de gasten  
verwacht worden. De minimale bijdrage van € 7,50 komt  
ten goede aan de wijkkas van De Regenboog.

Info:  Jan en Tineke Blankespoor, jhblankespoor@casema.nl 
 Jan en Irene de Geus, jan@geusnet.nl of 
 herberg@pwgderegenboog.nl
Opgave: inschrijflijst in de hal van De Regenboog 
 of via e-mail: herberg@pwgderegenboog.nl

Inloophuis Rokkeveen 

Het Inloophuis Rokkeveen is een activiteit zonder drempels  
van drie Rokkeveense kerken: de Protestantse Wijkgemeente 
De Regenboog, het Rooms-Katholiek Vicariaat De Wijngaard  
en de Baptistengemeente Zoetermeer. Om 12.00 uur wordt  
een Middagpauzedienst gehouden.
Iedereen is welkom.

Datum:  elke vrijdag (behalve de vierde vrijdag van de maand) 
Plaats:  De Regenboog
Tijd:  10.00 tot 13.00 uur; lunch 12.30 uur 
Info:  Wil Bettenhaussen, 3613365  
 wil.bettenhaussen@gmail.com en Marga Schipper
 3613403, kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl 

Ouderensoos in De Oase 

Vanaf 11 september tot aan Kerst en vanaf 15 januari 2018 
tot aan de zomerperiode om de veertien dagen op 
maandagmiddag, steeds van 14.00 tot 15.30 uur.

Plaats:  De Oase
Info:  Thea Heemskerk, 3512572
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Colofon
Gaandeweg is een uitgave van de  
Protestantse Gemeente Zoetermeer in  
samenwerking met de rooms-katholieke  
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Christelijke Geloofsgemeenschap  
Zoetermeer en de Baptistengemeente  
Zoetermeer.
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Adressen
Adventskerk
Julianalaan 3 - www.vcgz.nl
Balijhoeve
Kurkhout 100
‘t Centrum en De Pelgrim
1e Stationsstraat 86 - www.depelgrimzoetermeer.nl
Chagallruimte, Ichthuskerk
Parkdreef 258 - www.pwzn.nl
Genesarethkerk
Monnikenbos 10 - www.nicolaasparochiezoetermeer.nl 
Halte 2717
Busken Huethove 63
Ichthuskerk 
Parkdreef 258 - www.pwzn.nl
Kerkelijk Centrum De Oase
Kerkenbos 8 - www.oase-meerzicht.nl
Kerkelijk Centrum De Regenboog
Nathaliegang 263 - www.pwgderegenboog.nl 
Oude Kerk
Dorpsstraat 59 - www.oudekerkgemeente.nl
Oude Kerk Wijkgebouw
Dorpsstraat 57
Parochieel Centrum De Kapelaan
Nicolaasplein 2 - www.nicolaasparochiezoetermeer.nl 
Pelgrimskerk en De Pelgrim
1e Stationsstraat 86 - www.pelgrimskerkzoetermeer.nl
Podium320
Oosterkerk - Oosterheemplein 320 - www.podium320.nl 
De Wijngaard
Moeder Teresasingel 100 - www.nicolaasparochiezoetermeer.nl 
Watertoren
Rokkeveen, tegenover de Wijngaard

Algemene websites
www.pgzoetermeer.nl
www.kerkinzoetermeer.nl
www.concertenzoetermeer.nl
www.regenboogmuziek.nl
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