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Palet van muziek in De Regenboog
Kerkelijk centrum De Regenboog kent een lange muzikale  
traditie. Naast concerten met professionele musici van de 
Stichting Regenboogmuziek vormt muziek ook een belangrijke 
ondersteuning van de erediensten. Jan de Geus, voorzitter van 
de taakgroep Eredienst, is daar al vanaf 1998 nauw bij betrokken.

‘Hoe het precies werkt, 
blijft gissen, maar 
duidelijk is wel dat 
muziek iets doet met 

mensen’, zegt Arie. 
Waar woorden en  

gesproken taal een appèl doen  
op het denken en de ratio, het 
intellectuele, raakt muziek de  
emotie en het gevoel. ‘Daarom 
heeft muziek zo’n belangrijke 
functie. Instrumentale muziek, 
samenzang, koorzang en ook  
stilte zijn belangrijke aspecten  
in de beleving van  
de eredienst.’
‘Juist door muziek’, 
zegt Johan, ‘ervaar 
je de verbondenheid 
met God en met  
elkaar. Het heilige, het gesproken  
en het verklankte Woord geven  
met elkaar vorm aan de ontmoeting 
van God en gemeente.’

Muziek in de kerk
‘Muziek is 
ademhalen, 
het tilt je op’
INTERVIEW • Geen geloof zonder 
muziek? Wat speelt er in een 
kerkdienst, in woord, muziek en 
lied? In gesprek met twee kerk-
musici uit de praktijk, Johan 
van Oeveren van de Oosterkerk 
en Arie Vooijs van De Oase.

‘Juist door muziek  
ervaar je verbondenheid 

met God en elkaar’

‘Hé, wat mooi’
De gevoeligheid voor muziek 
maakt ook dat mensen vertrouwd 
zijn met en gehecht raken aan de 
gang van de liturgie. Een veran-
dering in de orde van dienst heeft 
daarom tijd nodig, merkt Arie. 
‘Maar als je een andere vertaling 
leest of een andere berijming zingt, 

kan het juist ook verrassen: Hé, 
wat mooi, als je het zo verwoordt! 
Een lied kan je boven jezelf uittillen, 
het spreekt een andere taal.’

Hoe begin je?
Een punt van discussie is nogal 
eens de tijd voordat de eigenlijke 
kerkdienst begint. Is dat een mo-
ment om elkaar te ontmoeten en 
bij te kletsen? Of bereid je je in stilte 
voor op de ontmoeting met God in 
de dienst die zo gaat beginnen? 

Bijvoorbeeld: vijf minuten voor  
de dienst beginnen met spelen. 
Dan een moment van stilte. Daarna 
een inleidend koraal, terwijl de 
kerkenraad binnenkomt. 
In De Oase is er eerst een  
intochtslied, dan welkom en 
mededelingen, gevolgd door een 
muzikaal meditatief moment.  
Zo wordt de overgang naar de 
kerkdienst mooi gemarkeerd.

Meenemen
Er is soms bij gemeenteleden 
weinig idee bij de zondagse  
vieringen. ‘Waarom gaan we 
staan bij votum en groet? Wat  
is de meerwaarde van een door 
de gemeente gezongen ‘Amen’ 
na de zegen? Juist het bewust 
meemaken van de kerkdienst  
en snappen wat er gebeurt,  
verhoogt de betrokkenheid.’

‘Afstemming 
vooraf zorgt voor 

een flow’

In de liturgie roept God, de  
gemeente nadert; God spreekt, 
de gemeente antwoordt; de  
gemeente bidt tot God en deelt 
uit van wat ze ontvangen heeft; 
gemeenteleden gaan gezegend 
de wereld weer in. ‘Die gang van 
de liturgie, die beweging, die  
wisselwerking maakt dat je  
beseft dat er iets heiligs gebeurt.’
Mensen meenemen in de eredienst 
en in de muziek doet Johan door 
in het weekbericht een stukje te 
schrijven over de muziek die hij 
speelt. Een toelichting bij tekst en 
melodie helpt om je te betrekken 
bij de muziek die klinkt. Op een 
ander moment kan een voorspel 
iemand spontaan inspireren om 
mee te zingen. 

Het moet kloppen
‘In de liturgie mag alles, als je maar 
precies weet waarom je het doet!’ 
Wat vinden Johan en Arie van deze 
uitspraak? Allebei onderstrepen ze 

dat het belangrijk is dat je nadenkt 
over wat er gebeurt in de eredienst. 
Het kiezen van woorden en muziek 
dient met aandacht en eerbied te 
geschieden, om de eredienst tot 
een mooi geheel te maken.
Het samenspel tussen voorganger 
en organist is belangrijk. ‘Woord 
en lied versterken elkaar en  
afstemming vooraf draagt daaraan 
bij’, zegt Arie. ‘Als de liturgie klopt 
en een eenheid is, ontstaat er een 
flow en beleef je de dienst van 
God aan mensen en de dienst van 
mensen aan God met hart en ziel.’

Ontvankelijk
Behalve als organist of pianist  
(of dirigent – dat zijn ze ook) zitten 
Arie en Johan ook als ‘gewoon’ 
gemeentelid in de kerk. Arie is  
dan steeds bewust met de dienst 
bezig. ‘Wat zing ik? Hoe versterkt 
de muziek de tekst? Muziek is 
ademhalen, het kan me optillen. 
Het maakt me ontvankelijk, opener. 
Muziek is een universele taal.’
Ook Johan zit niet blanco in een 
dienst. Als er muziek klinkt, heeft 
hij geen aandacht meer voor  
andere dingen. ‘Muziek raakt me. 
Juist in muziek ervaar ik de relatie 
met God.’
‘Ik kan niet zonder muziek’, zeggen 
ze allebei, ‘ik kan niet zonder 
muziek geloven!’

• Marieke en Jaap van der Giessen

MUZIEK IN DE KERK (1)
Bij het thema ‘Muziek in de kerk’ start van Kerk in Zoetermeer een serie  
‘muzikale portretten’ met steeds de schijnwerper op een wijkgemeente. 

‘Muziek is een universele taal.’ Beeld: waterorgel in Las Vegas. Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

Tot Gods eer
In de Bijbel staat muziek, met stem 
en instrument, vaak in het teken van 
Gods eer. In Genesis bespeelt de 
eerste musicus fluit en lier. Er wordt 
muziek gemaakt en gezongen bij vro-
lijke en bij droevige gebeurtenissen. 
Na een overwinning in Exodus klinkt 
het lied van Mozes en Mirjam. De 
somberte van koning Saul verdwijnt 
als David op de harp speelt. Een van 
de bekendste lofzangen klinkt bij de 
geboorte van Jezus, waar de engelen 
God eren en de mensen vrede  
toezingen. De Psalmen laten zien 
hoe je ervaringen en gevoelens kunt 
uiten, van intense verwondering en 
vreugde tot heftige en pijnlijke  
bedreiging en angst.
‘In de liturgische taal en muziek 
klinken enerzijds de eer en de heer-
lijkheid van God door (het is iedere 
zondag weer Pasen)’, schrijft  
Marcel Barnard in een handreiking 
aan de kerken, ‘anderzijds klinken 
pijn, onrust, verdriet  
en verbittering 
door (de ver-
lossing staat 
nog uit, de  
gemeente 
leeft in het 
‘nog niet’).’ 

‘In 1998 werd tijdens 
een gemeenteavond 
geconcludeerd dat 
veel gemeenteleden, 
vooral jongeren, de 

kerkdiensten met meer 
muziek en zang wilden 

(laten) ondersteunen’, vertelt Jan. 
‘Niet toevallig waren er in die tijd 
ook veel leden die zelf een instru-
ment bespeelden. De bestaande 
band die het koor Anaviem bege-
leidde, startte de jongerenband 
Question Mark, met onder ande-
ren zangeres Frederieke van de 
Graaf, die ook nu nog regelmatig 
tijdens diensten speelt.’

Brede inzet
‘Onder de bezielende leiding van 
Dick van den Bosch, is sinds 
1993 de Regenboog-cantorij 
actief, vorig jaar overgenomen 
door Arie Vooijs. Daarnaast is er 
regelmatig muzikale ondersteu-
ning in de eredienst van harpiste 
Sari van Brug (zie ook pagina 5  

- red.) en mogen we genieten 
van de zangtalenten van Femke 
Bussman en Marije Verheijke. 

‘Ieder met een 
eigen stijl, afgestemd 

op het thema’

En dan hebben we ook nog onze 
vaste organisten Dries Piening, 
Jeroen van Smeden en Gerard 
Baak, ieder met hun eigen stijl. 
Sinds de ziekte van Dick van den 
Bosch als vaste organist zien we 
wel dat het moeilijk is om nieuwe 
organisten te vinden.’

Pluriform karakter
‘Natuurlijk spelen al die musici 
hun eigen soort muziek en zingen 
ze hun eigen stijl zang. Dat past 
uitstekend bij het pluriforme 
karakter van De Regenboog.  
Ieder heeft zijn eigen plaats in 
het palet. Zo is er gewijde muziek 
en popmuziek, maar er zijn ook 
opwekkingsliederen. 

De cantorij is zeer liturgisch  
ingesteld. Hun plek in de liturgie 
wordt afgestemd tussen predikant 
en dirigent. De cantorij zingt zo’n 
tienmaal per jaar, in het bijzonder 
bij speciale diensten, zoals in de 
Stille Week voor Pasen en bij het 
gedenken van de overledenen aan 
het eind van het kerkelijk jaar.’

Rijk bedeeld
‘De band Question Mark en  
koor Anaviem passen hun  
bijdrage aan bij het thema van 
de dienst. Hetzelfde geldt voor 
Marije, Femke en Sari. 
De organisten, die zowel op het 
orgel als op de piano uit de voeten 
kunnen, spelen hun traditionele 
rol, zoals in de meeste kerken: 
begeleiding van de samenzang, 
voorspelen van minder bekende 
melodieën en serene begeleiding 
van meditatie.
Wij zijn rijk bedeeld in De Regen-
boog!’

• Jan Blankespoor
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Aafio Ritueelbegeleiding  
is uw persoonlijke coach voor  

ondersteuning, begeleiding en  
(inhoudelijke) vormgeving voor een 

waardige en sfeervolle uitvaart
passend bij u en de overledene en  
behulpzaam bij de overgang naar  

de nieuwe situatie.

Neem vrijblijvend  
contact op via:

info@aafio.nl 
(0)6 486 930 54

Van Dorp uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand 
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en 
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten 
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met 
passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke 
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. 
U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door 
onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij 
altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87
voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

VAN DE REDACTIE

Binnenkomer

H
oog opspuitende fon-
teinen, neer klaterende 
watermassa’s. Bij de 

onzichtbare klanken van het 
waterorgel op de voorpagina 
zie ik weer een van onze kin-
deren voor me, als peuter aan 
het strand. Handen voor de 
oren, compleet stilgezet door 
het overdonderende geluid van 
de majesteitelijk aanrollende 
golven in de branding.
Van buiten naar binnen. Waar 
deze krant zich uit in woord 
en beeld, zet in de kerk ook de 
muziek de toon. Muziek  
beweegt zich van oor naar hart, 
van aanhoren naar geraakt 
worden, van stil ontroeren tot 
enthousiast in beweging komen, 
van musicus en zanger naar 
harmonie en melodie, van  
snarenspel tot het suizen van 
een zachte stilte. 
Muziek is een levensgrote 
binnenkomer. Kinderen maken 
zich een lied snel eigen, oudere 
mensen die niet meer te  
bereiken zijn, leven op bij de 
klank van een instrument of 
de wijs van een gezang. 
Muziek werkt, muziek spreekt, 
muziek zingt, muziek verstilt. 
Het is een bijzondere en uni-
versele taal, die aanraakt en 
verbindt. Het is de adem van 
Gods Geest, die optilt en in be-
roering brengt, die mensen tot 
één hartslag laat versmelten. 
Zou ik dan niet ‘van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt ...’!

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

AANRADERS

Eredienst in beweging
Hoe kun je eredienst en liturgie 
vormgeven op een eigentijdse  
manier zonder de klassieke  
gereformeerde lijn los te laten?  
De Werkmap Eredienst biedt een 
impuls voor kerkenraden bij de 
bezinning op de eredienst. € 15  
W webwinkel.pkn.nl

‘Een kerk vol aanbidding!’
Ronald Koops geeft onderwijs over 
lofprijzing en aanbidding in de (tra-
ditionele) kerk. Hij coacht muziek-
teams, zingt/speelt regelmatig in 
kerken en op congressen en schreef 
het boek ‘Een kerk vol aanbidding!’ 
Bekend ook van de Stiltetour,  
samen met Mirjam van der Vegt.  
W www.ronaldkoops.nl

Eerlijk zingen in de kerk
Er is geen gemeente die 
níet te maken heeft met 
auteursrecht. Alleen 
is niet iedereen op de 
hoogte van de regels 
omtrent het gebruik van  
liederen en teksten. Lees daarom 
de nieuwe notitie ‘Eerlijk zingen, 
spelen en vieren in kerk en gemeente’.  
W www.protestantsekerk.nl 

Lichte muziek en Top2000 
Op www.kerkinzoetermeer.nl vindt 
u als muzikale handreiking een arti-
kel van ds. Jaap van den Akker over 
Top2000-diensten, met songteksten 
en verwijzingen. Ook een interview 
met musicus Wim Ruessink over 
samenwerking en lichte muziek en 
een serie tips bij het thema.

Heel Holland vast
Vast mee in de Veertigdagentijd 
voor een nieuw begin. Vastenactie-
kaart met voor zeven weken een 
‘minder’-thema en ook een gratis 
kalender met inspirerende teksten. 
W www.kerkinactie.nl > vasten en 
> 40dagentijdkalender

Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Advertenties

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven: 
advertenties@kerkinzoetermeer.nlUitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
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Exodus Nederland richt de aan-

dacht op gedetineerden en biedt 

hulp om een zo geslaagd mogelij-

ke terugkeer in de maatschappij te 

realiseren. (Ex-)gedetineerden kun-

nen bij Exodus terecht voor profes-

sionele ondersteuning en voor een 

vrijwillig maatje. Ook familieleden 

kunnen een beroep doen op steun. 

Binnen het OKD krijgen vooral de 

kinderen van gedetineerden de aan-

dacht, met het doel het contact tus-

sen gedetineerde ouder en het kind 

te onderhouden of te herstellen. 

Grote inzet

Het kind dat buiten de boot valt, 

heeft al lange tijd de aandacht 

van Winie Hanekamp. Na haar 

opleiding aan de sociale acade-

mie in Ede en een baan in ver-

schillende kindertehuizen voor 

jongeren met complexe gezins- of 

gedragsproblematiek, ving zij 

jarenlang samen met haar man 

Jaap in hun gezinshuis tieners 

op. Deze pleegkinderen bleven 

tot zij zelfstandig hun weg kon-

den vinden en met sommigen 

van hen hebben Winie en Jaap 

nog steeds contact. 

‘Ik zat gevangen 

en jullie kwamen 

naar mij toe’

De pleegmoeder van toen vindt 

haar werk van nu niet veel an-

ders. Toen gaf zij leiding aan haar 

volle huis, nu coördineert zij vrij-

willigers van het OKD bij Exodus. 

Opnieuw geen baan van negen 

tot vijf, maar werk waarbij de vol-

le aandacht, grote inzet en conti-

nue aanwezigheid nodig zijn.

Verbinding maken

En dat is wat Winie graag doet. 

Na twaalf en een half jaar OKD 

is zij een specialist geworden op 

het gebied van kinderen en hun 

gedetineerde ouder(s). Als lan-

delijk coördinator onderhoudt zij 

contacten met andere hulporga-

nisaties. Bovendien maakt zij deel 

uit van de stuurgroep van het 

expertisecentrum K I N D, ouder 

& detentie dat op 22 november 

van start is gegaan. 

Het directe contact met de kin-

deren mist Winie niet. ‘Ik kan nu 

kennis verzamelen, belangen be-

hartigen en verbindingen maken 

met andere organisaties. 

Ik heb bijvoorbeeld veel contact 

met de jongerenambassadeurs, 

jonge mensen die hun eigen er-

varing willen gebruiken om de 

kinderen van nu te helpen.’

Gerechtigheid

‘Mijn drive is gerechtigheid’, zegt 

Winie. Zo kon ze bijvoorbeeld met 

succes opkomen voor een volledi-

ge verklaring voor de kinderrech-

ten in 2015 bij de Kinderombuds-

man. Diverse kinderrechten waren 

aanwijsbaar niet op orde. 

Ook voelt Winie als christen dat 

je je moet inzetten voor mensen 

die het zelf niet kunnen. Het 

spreekt haar aan, wanneer Jezus 

in het Evangelie van Mattheüs 

zegt: ‘Ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe.’ 

‘Het is goed daar te zijn waar 

niemand is, want dan kun je het 

verschil maken. Bruggen slaan 

die anders niet geslagen worden’, 

aldus Winie.

‘Het werk laat je niet los, want de 

problematiek blijft en daar wil je bij 

zijn.’ De presentietheorie die zij han-

teert, houdt in dat zij altijd beschik-

baar wil zijn als dat nodig is. ‘Echte 

aandacht is niet te begrenzen in tijd, 

die stem je af op de ander.’ 

• Hanneke Lam

Voor de meeste gedetineerden is 

de drempel naar een onbekende 

kerk buiten de muren te hoog. 

Daarom zoekt de vereniging Ker-

ken met Stip katholieke en protes-

tants-christelijke geloofsgemeen-

schappen, die ex-gedetineerden 

zowel godsdienstig als sociaal een 

dak boven hun hoofd kunnen ge-

ven. Een huis voor hun ziel.

‘Er zijn voor mensen  

die zoveel pech in hun 

leven hebben’

In Zoetermeer zijn twee ‘Stipkerken’: 

de Nicolaaskerk in het dorp en de 

Oosterkerk in Oosterheem. Piet van 

Daalen is contactpersoon voor de 

Oosterkerk en ook actief betrokken 

bij kerkdiensten in de gevangenis.

Ideale plek

‘Het is voor mensen die uit de 

gevangenis ontslagen worden van 

cruciaal belang dat ze een nieuw 

netwerk van vrienden en familie 

krijgen. Op eigen kracht komen 

ze niet uit het criminele circuit. De 

kerk is daar een ideale plek voor.

Dat de Penitentiaire Inrichting (PI) 

in Zoetermeer dicht is gegaan, is 

voor ons werk wel jammer, maar 

voor het doorverwijzen maakt 

het niet uit. Mensen kunnen in 

Limburg in detentie zitten, maar 

bijvoorbeeld na vrijlating in Zoe-

termeer gaan wonen.’

Winie Hanekamp bij de opening van het Expertisecentrum KIND op 22 november. 

Vrijwilligers 

‘Vanuit de Oosterkerk en de Perron-

meetings zijn er een aantal vrijwilli-

gers actief binnen de verschillende 

PI’s in de regio: bij de Alpha-cur-

sus, kerkdiensten in de gevangenis, 

gespreksgroepen of bezoeken via 

Exodus Nederland of Stichting Ge-

vangenenzorg en er zijn ook onder-

nemers die deze bevolkingsgroep 

een tweede kans willen geven.’

In Zoetermeer hebben we ook 

contact met de vrijwilligers uit de 

Nicolaasparochie. Gerda Masselink 

is hier het aanspreekpunt. 

In de praktijk komen er niet veel 

aanvragen binnen via Kerken met 

Stip. De meeste contacten bouwen 

we op binnen de PI zelf. Als er een 

gevangene vrijkomt, kan dat wel 

eens even intensief zijn. Of ook 

wanneer iemand is teruggevallen.’

Liefde laten zien

‘Dat ik er kan en mag zijn voor 

deze mensen die zoveel pech in 

hun leven hebben gehad, moti-

veert me. Als je hun verhalen soms 

hoort, denk ik wel eens: als ik zo’n 

jeugd had gehad zat ik hier ook.

Ik ben God dankbaar dat ik hun iets 

van Zijn liefde kan laten zien. Hun 

dankbaarheid geeft energie, al heb 

je ook wel met teleurstellingen te 

maken. Zijn Woord zal nooit ledig 

weerkeren en dat geeft hoop.’

• Willeke van Trigt

INTERVIEW • Het is een mooi moment om Winie Hanekamp uit 

wijkgemeente Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk) te spreken. Ze 

werkt als landelijk coördinator Ouders, Kinderen en Detentie 

(OKD) bij Exodus Nederland. Enthousiast vertelt zij over de nieu-

we stappen die eind november gezet zijn om kinderen van gede-

tineerden de nodige hulp en aandacht te bieden.

KERK MET STIP

Een huis voor de ziel

INTERVIEW • Kerkdiensten in gevangenissen, huizen van bewaring, 

jeugdinrichtingen en TBS-klinieken verheugen zich in een grote 

belangstelling. Gedetineerden ervaren daar soms de kracht van 

het geloof en hoe dat je leven kan veranderen. Tot de dag van 

de invrijheidstelling aanbreekt … 

‘Aandacht voor contact met mensen, 

vieringen en studie. Veiligheid en zorg-

vuldigheid in de omgang met elkaar. 

Vertrouwen in de geestesadem.’

• ds. Nico de Lange

‘Mijn aandacht gaat uit naar de mensen 

die een gevoel van uitzichtloosheid heb-

ben in hun leven, zodat zij een beetje zin-

(geving) in hun leven kunnen gaan zien.’ 

• pionier Gerda Griffioen Aran van der Giessen, ‘Awakening’, 90x70cm, acryl op doek

‘Waar gaat in 2019 je volle  

aan dacht naar uit?’ vroeg de  

redactie van Kerk in Zoetermeer 

alle pio niers en pastores van de 

Protestantse Gemeente Zoeter-

meer. ‘Wat staat bovenaan?’

Met aandacht

OUDER, KIND EN DETENTIE

‘Echte aandacht stem je af op de ander’

Foto: Winand Stut.

‘Een nieuwe kans na de drukte van Kerst. 

Het sterkt je verlangen om dat Kind te 

blijven zoeken en te vinden. Met aandacht 

leven. De ruimte vinden om er te zijn voor 

anderen. Ervaren dat God erbij is.’

• wijkpastor Marga Schipper

‘Als het laatste woord

bij Oud geschreven is,

vouwt het vroegst 

van Nieuw een 

blank blad open.

Aan ons de taal,

aan ons de tint van inkt.’

• ds. Rein Algera 

‘Een zoekend leven leiden in alle eerlijk-

heid en openheid. Daarin de ander om-

armen als reisgenoot en samen op weg 

gaan, voorbij de vanzelfsprekendheid.’

• buurtpastor Arte Havenaar

‘Dat wij dankzij de decentralisatie 

zullen groeien in saamhorigheid, en 

in verbondenheid bouwen aan de 

gemeente van Christus, als een rijk 

geschakeerd boeket.’ 

• ds. Kees Wesdorp 

‘Asiel voor 400 pardonkinderen en 

gelijke rechten in de kerk voor homo’s, 

lesbiennes en transgenders. Ik hoop mij 

te laten leiden door de liefde van Chris-

tus en de warmte van ons geloof in mijn 

gezin, in de kerk in de samenleving.’

• ds. Dick Sonneveld

‘2019: een mooi jaar om te getuigen en 

te vieren, te bidden en te bemoedigen, te 

versterken en te dienen – met Gods hulp.’

• ds. Evert van den Ham

‘Balans vinden tussen kerkelijk werk 

en aandacht voor mijn gezinsleven.’

• buurtpastor Johan Roest

‘Naar het Licht. In momenten van vreugde 

en verdriet, van zorgen en pijn, bij alles 

wat op mijn pad komt wil ik blijven zoeken 

naar lichtpuntjes. Zoals Lied 286 zingt: 

‘Want het licht is sterker dan het donker 

... keer je om en zie Gods nieuwe dag!’

• ds. Carina Kapteyn

‘Het bereiken van jonge mensen, vooral 

tieners. Zij staan soms behoorlijk alleen 

in deze digitale, drukke maatschappij, 

waar velen vooral gericht zijn op zichzelf.’

• kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
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Palet van muziek in De Regenboog

Kerkelijk centrum De Regenboog kent een lange muzikale  

traditie. Naast concerten met professionele musici van de 

Stichting Regenboogmuziek vormt muziek ook een belangrijke 

ondersteuning van de erediensten. Jan de Geus, voorzitter van 

de taakgroep Eredienst, is daar al vanaf 1998 nauw bij betrokken.

‘Hoe het precies werkt, 

blijft gissen, maar 

duidelijk is wel dat 

muziek iets doet met 

mensen’, zegt Arie. 

Waar woorden en  

gesproken taal een appèl doen  

op het denken en de ratio, het 

intellectuele, raakt muziek de  

emotie en het gevoel. ‘Daarom 

heeft muziek zo’n belangrijke 

functie. Instrumentale muziek, 

samenzang, koorzang en ook  

stilte zijn belangrijke aspecten  

in de beleving van  

de eredienst.’

‘Juist door muziek’, 

zegt Johan, ‘ervaar 

je de verbondenheid 

met God en met el-

kaar. Het heilige, het gesproken  

en het verklankte Woord geven  

met elkaar vorm aan de ontmoeting 

van God en gemeente.’

Muziek in de kerk

‘Muziek is 

ademhalen, 

het tilt je op’

INTERVIEW • Geen geloof zonder 

muziek? Wat speelt er in een 

kerkdienst, in woord, muziek en 

lied? In gesprek met twee kerk-

musici uit de praktijk, Johan 

van Oeveren van de Oosterkerk 

en Arie Vooijs van De Oase.

‘Juist door muziek  

ervaar je verbondenheid 

met God en elkaar’

‘Hé, wat mooi’

De gevoeligheid voor muziek 

maakt ook dat mensen vertrouwd 

zijn met en gehecht raken aan de 

gang van de liturgie. Een veran-

dering in de orde van dienst heeft 

daarom tijd nodig, merkt Arie. 

‘Maar als je een andere vertaling 

leest of een andere berijming zingt, 

kan het juist ook verrassen: Hé, 

wat mooi, als je het zo verwoordt! 

Een lied kan je boven jezelf uittillen, 

het spreekt een andere taal.’

Hoe begin je?

Een punt van discussie is nogal 

eens de tijd voordat de eigenlijke 

kerkdienst begint. Is dat een mo-

ment om elkaar te ontmoeten en 

bij te kletsen? Of bereid je je in stilte 

voor op de ontmoeting met God in 

de dienst die zo gaat beginnen? 

Bijvoorbeeld: vijf minuten voor  

de dienst beginnen met spelen. 

Dan een moment van stilte. Daarna 

een inleidend koraal, terwijl de 

kerkenraad binnenkomt. 

In De Oase is er eerst een  

intochtslied, dan welkom en 

mededelingen, gevolgd door een 

muzikaal meditatief moment.  

Zo wordt de overgang naar de 

kerkdienst mooi gemarkeerd.

Meenemen

Er is soms bij gemeenteleden 

weinig idee bij de zondagse  

vieringen. ‘Waarom gaan we 

staan bij votum en groet? Wat  

is de meerwaarde van een door 

de gemeente gezongen ‘Amen’ 

na de zegen? Juist het bewust 

meemaken van de kerkdienst  

en snappen wat er gebeurt,  

verhoogt de betrokkenheid.’

‘Afstemming 

vooraf zorgt voor 

een flow’

In de liturgie roept God, de  

gemeente nadert; God spreekt, 

de gemeente antwoordt; de  

gemeente bidt tot God en deelt 

uit van wat ze ontvangen heeft; 

gemeenteleden gaan gezegend 

de wereld weer in. ‘Die gang van 

de liturgie, die beweging, die  

wisselwerking maakt dat je  

beseft dat er iets heiligs gebeurt.’

Mensen meenemen in de eredienst 

en in de muziek doet Johan door 

in het weekbericht een stukje te 

schrijven over de muziek die hij 

speelt. Een toelichting bij tekst en 

melodie helpt om je te betrekken 

bij de muziek die klinkt. Op een 

ander moment kan een voorspel 

iemand spontaan inspireren om 

mee te zingen. 

Het moet kloppen

‘In de liturgie mag alles, als je maar 

precies weet waarom je het doet!’ 

Wat vinden Johan en Arie van deze 

uitspraak? Allebei onderstrepen ze 

dat het belangrijk is dat je nadenkt 

over wat er gebeurt in de eredienst. 

Het kiezen van woorden en muziek 

dient met aandacht en eerbied te 

geschieden, om de eredienst tot 

een mooi geheel te maken.

Het samenspel tussen voorganger 

en organist is belangrijk. ‘Woord 

en lied versterken elkaar en  

afstemming vooraf draagt daaraan 

bij’, zegt Arie. ‘Als de liturgie klopt 

en een eenheid is, ontstaat er een 

flow en beleef je de dienst van 

God aan mensen en de dienst van 

mensen aan God met hart en ziel.’

Ontvankelijk

Behalve als organist of pianist  

(of dirigent – dat zijn ze ook) zitten 

Arie en Johan ook als ‘gewoon’ 

gemeentelid in de kerk. Arie is  

dan steeds bewust met de dienst 

bezig. ‘Wat zing ik? Hoe versterkt 

de muziek de tekst? Muziek is 

ademhalen, het kan me optillen. 

Het maakt me ontvankelijk, opener. 

Muziek is een universele taal.’

Ook Johan zit niet blanco in een 

dienst. Als er muziek klinkt, heeft 

hij geen aandacht meer voor  

andere dingen. ‘Muziek raakt me. 

Juist in muziek ervaar ik de relatie 

met God.’

‘Ik kan niet zonder muziek’, zeggen 

ze allebei, ‘ik kan niet zonder 

muziek geloven!’

• Marieke en Jaap van der Giessen

MUZIEK IN DE KERK (1)

Bij het thema ‘Muziek in de kerk’ start van Kerk in Zoetermeer een serie  

‘muzikale portretten’ met steeds de schijnwerper op een wijkgemeente. 

‘Muziek is een universele taal.’ Beeld: waterorgel in Las Vegas. 

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

Tot Gods eer

In de Bijbel staat muziek, met stem 

en instrument, vaak in het teken van 

Gods eer. In Genesis bespeelt de 

eerste musicus fluit en lier. Er wordt 

muziek gemaakt en gezongen bij vro-

lijke en bij droevige gebeurtenissen. 

Na een overwinning in Exodus klinkt 

het lied van Mozes en Mirjam. De 

somberte van koning Saul verdwijnt 

als David op de harp speelt. Een van 

de bekendste lofzangen klinkt bij de 

geboorte van Jezus, waar de engelen 

God eren en de mensen vrede  

toezingen. De Psalmen laten zien 

hoe je ervaringen en gevoelens kunt 

uiten, van intense verwondering en 

vreugde tot heftige en pijnlijke  

bedreiging en angst.

‘In de liturgische taal en muziek 

klinken enerzijds de eer en de heer-

lijkheid van God door (het is iedere 

zondag weer Pasen)’, schrijft  

Marcel Barnard in een handreiking 

aan de kerken, ‘anderzijds klinken 

pijn, onrust, verdriet  

en verbittering 

door (de ver-

lossing staat 

nog uit, de  

gemeente 

leeft in het 

‘nog niet’).’ 

‘In 1998 werd tijdens 

een gemeenteavond 

geconcludeerd dat 

veel gemeenteleden, 

vooral jongeren, de 

kerkdiensten met meer 

muziek en zang wilden 

(laten) ondersteunen’, vertelt Jan. 

‘Niet toevallig waren er in die tijd 

ook veel leden die zelf een instru-

ment bespeelden. De bestaande 

band die het koor Anaviem bege-

leidde, startte de jongerenband 

Question Mark, met onder ande-

ren zangeres Frederieke van de 

Graaf, die ook nu nog regelmatig 

tijdens diensten speelt.’

Brede inzet

‘Onder de bezielende leiding van 

Dick van den Bosch, is sinds 

1993 de Regenboog-cantorij 

actief, vorig jaar overgenomen 

door Arie Vooijs. Daarnaast is er 

regelmatig muzikale ondersteu-

ning in de eredienst van harpiste 

Sari van Brug (zie ook pagina 5  

- red.) en mogen we genieten 

van de zangtalenten van Femke 

Bussman en Marije Verheijke. 

‘Ieder met een 

eigen stijl, afgestemd 

op het thema’

En dan hebben we ook nog onze 

vaste organisten Dries Piening, 

Jeroen van Smeden en Gerard 

Baak, ieder met hun eigen stijl. 

Sinds de ziekte van Dick van den 

Bosch als vaste organist zien we 

wel dat het moeilijk is om nieuwe 

organisten te vinden.’

Pluriform karakter

‘Natuurlijk spelen al die musici 

hun eigen soort muziek en zingen 

ze hun eigen stijl zang. Dat past 

uitstekend bij het pluriforme 

karakter van De Regenboog.  

Ieder heeft zijn eigen plaats in 

het palet. Zo is er gewijde muziek 

en popmuziek, maar er zijn ook 

opwekkingsliederen. 

De cantorij is zeer liturgisch  

ingesteld. Hun plek in de liturgie 

wordt afgestemd tussen predikant 

en dirigent. De cantorij zingt zo’n 

tienmaal per jaar, in het bijzonder 

bij speciale diensten, zoals in de 

Stille Week voor Pasen en bij het 

gedenken van de overledenen aan 

het eind van het kerkelijk jaar.’

Rijk bedeeld

‘De band Question Mark en  

koor Anaviem passen hun  

bijdrage aan bij het thema van 

de dienst. Hetzelfde geldt voor 

Marije, Femke en Sari. 

De organisten, die zowel op het 

orgel als op de piano uit de voeten 

kunnen, spelen hun traditionele 

rol, zoals in de meeste kerken: 

begeleiding van de samenzang, 

voorspelen van minder bekende 

melodieën en serene begeleiding 

van meditatie.

Wij zijn rijk bedeeld in De Regen-

boog!’ • Jan Blankespoor

Voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters Rik Buddenberg 
trok een parallel met het jaarthema 
‘Een goed verhaal’ van de landelijke 
Protestantse Kerk. Zo liggen de 
goede verhalen in Zoetermeer voor 
het oprapen, zoals de geplande 
aanbouw van de Oude Kerk, de tot-
standkoming van het rooms-katho-
liek kerkelijk centrum De Kapelaan, 
de drie pioniersplekken Halte 2717, 
De Pelgrim en Perron van de  
Protestantse Gemeente Zoetermeer.
In een voorafgaand interview van 
Robbert Roos in het Streekblad 
met Ronald van Berkel (Nicolaas-

parochie) en Arte Havenaar (Perron 
Oosterheem) werd onder andere 
gesteld dat het geld, dat de kerken 
via de Actie Kerkbalans van hun 
leden binnenkrijgen, voor een 
deel aan maatschappelijke doelen 
wordt besteed. In zijn toespraak 
ging diaken Ronald van Berkel daar 
op in. Wat kerken voor de maat-
schappij betekenen, wordt vaak 
onderbelicht. ‘Wij lopen daar niet 
graag mee te koop, maar dat zou 
best wat meer mogen.’ 
Hij sprak de hoop uit dat kerken en 
maatschappelijke hulporgani saties 
nog veel meer zullen samenwerken. 

Er liggen daar kansen, want ook 
jongeren, vaak geïnteresseerd in 
spiritualiteit en zingeving, zijn hier 
graag bij betrokken, veel meer dan 
bij de meer traditionele vormen, 
zoals kerkdiensten.

• Jan Blankespoor

ACTIE KERKBALANS

‘De goede verhalen  
liggen voor het oprapen’
VERSLAG • Onder grote belangstelling werd op zaterdag 19 januari in 
de Oude Kerk het startsein voor de Actie Kerkbalans 2019 letterlijk 
ingeluid. De actie, dit jaar met het thema ‘Geef voor je kerk’, is een 
gezamenlijke fondsenwervingsactiviteit van de Rooms-Katholieke 
Nicolaasparochie en de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 

Bemensing kerkasiel in Haagse Bethelkapel
OPROEP • De politiek is in  
beweging gekomen inzake het 
Kinderpardon. Het kerkasiel in de 
Haagse Bethelkapel gaat door. 
Tot nu toe is het altijd gelukt om 
het kerkasiel te bemensen. Maar 
vasthoudendheid lijkt geboden. 
(Zie ook Kerk in Zoetermeer  
2019-1, januari, pagina 8.)  
Vooral in de nachten is het soms 
lastig om voor alle uren bezoekers 

en voorgangers te vinden. 
Daarom een oproep aan u om 
individueel of als groep een  
deel van de nacht in te vullen. 
Ook leken mogen voorgaan in de  
diensten. Deelnemers kunnen  
hun naam invullen op een rooster. 
 Het rooster verkrijgbaar via  

E kerkasiel@stekdenhaag.nl  
W www.protestantsekerkdenhaag.nl

• ds. Karl van Klaveren 

De jaarlijkse pot-
grondactie ‘Plant 
een Bijbel’ is 
gestart. Met de 

aanschaf steunt u 
Bijbelverspreiding in 

onder meer Noord-Korea, China, 
Pakistan, India, Oeganda en Irak. 
De actie wordt georganiseerd 
door Stichting Hulp Vervolgde 
Christenen (HVC). Er is ook een 
toenemende vraag naar Bijbels om  
te verspreiden onder andersgelo-
vigen, zoals hindoes en moslims. 
Met de opbrengst van twee  
zakken potgrond geeft u een  
Bijbel. Hebt u geen potgrond nodig? 
Dan kunt u ook Bijbels schenken. 
Eén Bijbel kost slechts € 5.

 Bestel vóór 1 maart uw potgrond  
via W www.planteenbijbel.nl of in 
Zoetermeer bij Piet van Daalen  
(Oosterkerk) T 06-5138 6546  
E p.j.van.daalen@casema.nl

‘Plant een Bijbel’

Pastoor Jaap van der Bie en dominee
Kees Wesdorp.  Foto: Peter Albers
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PERSPECTIEF Muziek en liefde!

M
uziek kan zoveel uit-
drukken. In de klank 
van de muziek, zoals 

verwoord in dit gedicht, en in de 
cadans van het leven, het hart. 
In muziek kun je je gevoel  
leggen. Je vreugde, je verdriet, 
je opgetogenheid, je liefde voor 
de ander en voor God. 
Muziek kan je ook een bepaald 
gevoel geven als je er naar 
luistert. Wie heeft niet een keer 
kippenvel gekregen bij een stuk-
je muziek? Je raakt ontroerd 
door iets wat je mooi vindt of je 
kunt niet meer stil blijven zitten, 
omdat het ritme van de muziek 
je uitnodigt om te bewegen en 
mee te dansen. 
In De Pelgrim is er op 14 februari, 
Valentijnsdag – de dag van de 
liefde, een speciale Pelgrimdag 
met als thema ‘Alles is Liefde!’. 
Alweer muziek! Met zomaar een 
songtekst van de groep Bløf bij-
voorbeeld. Hedendaagse song-
teksten kunnen vanuit christelijk 
perspectief bekeken heel boei-
end zijn. Liefde voor iedereen, 
van mensen onder elkaar, maar 
zeker ook van God, als je durft 
te kijken en te zoeken. Je mag 
er van dromen. Je mag hopen 
dat je het gaat voelen dat Gods 
liefde overal aanwezig is. 

Bij De Pelgrim verdiepen we 
ons met enige regelmaat in 
songteksten zoals die van Stef 
Bos en van Leonard Cohen. Wat 
vertellen deze teksten, wat raakt 
je erin en wat kun je er nu mee? 
In heel veel teksten komt liefde 
voor mensen of Gods Liefde tot 
uiting. Halleluja!

• Gerda Griffioen

PIONIER DE PELGRIM 

KIJK

Jeanette 
heeft  
de hbo- 

opleiding 
Godsdienst 

Pastoraal 
Werk (GPW)  

gedaan aan de Christelijke Hoge-
school Ede (CHE). In 2015 studeer-
de zij af na een pittige periode 
waarin ze de studie combineerde 
met ander werk en haar gezin.
Zij werkte als jongerenwerker in
Waddinxveen en werd exact op
de dag dat ze haar diploma kreeg
tijdelijk benoemd als missionair
werker in Huizen.

Bijzondere opdracht
In november is Jeanette in  
wijkgemeente Noord officieel 
bevestigd als ouderling-kerkelijk 
werker met bijzondere opdracht.
Zij geeft in de wijken Noordhove
en Oosterheem haar tijd voor het
grootste deel aan jeugd en jong-

volwassenen, vervolgens aan het
pastoraat en vieringen. Haar eerste 
viering was de Jongerenkerst-
nachtviering en in de Nieuwjaars-
dienst van 6 januari verzorgde zij
de overdenking.

Op God richten
Jeanette houdt van het luisteren
naar muziek. ‘Muziek helpt mij
om mijn gedachten te ordenen en
tot rust te komen. Ik vind het fijn
om me in de muziek op God te
richten.’

‘Muziek helpt in
de gemeenschaps-

vorming’

In het werk met jongeren vindt ze
aandacht voor muziek belangrijk.
‘Wat jongeren soms zelf niet goed 
onder woorden kunnen brengen, 
lukt vaak wel in een lied. Daarnaar 
luisteren en met elkaar bespreken 
helpt in de gemeenschapsvorming.’

Betrokken houden
Jeanette is intussen ook aan de
slag gegaan met het onderzoek van 
Sharon van Veen naar ‘Het gat van 
de kerk’, dat de magere aanwezig-
heid van twintigers en dertigers in 
kaart brengt. Gelukkig maakt dit 
gegeven haar zeker niet depressief.

Met jongeren
zoeken naar

inspirerende wegen

‘Hoewel ik best veel grijze koppies 
zie in de kerkdienst, merk ik ook 
dat er nog steeds groepen jongeren 
zijn die belangstelling hebben voor 
de relatie met de kerk. Het feit dat 
ze bij elkaar blijven komen, vind ik 
heel positief. Mijn inzet zal er dan 
ook sterk op zijn gericht hen bij de 
kerk betrokken te houden, vooral 
door – samen met hen – te zoeken 
naar nieuwe inspirerende wegen.’

• Fien Meiresonne

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken

Advertentie

‘Een kerk is een constant gegeven,  
maar verandert ook.’ Van Hooge-
vest Architecten werken aan deze 
‘actuele monumenten’, om het 
praktische gebruik en de waarde 
ervan te versterken. Het bureau 
leverde het ontwerp voor de aan-
bouw aan de oostzijde van de 
Oude Kerk aan de Dorpsstraat, 
waarmee komende maand een 
begin wordt gemaakt.

Edele dame
‘Elk monument is uniek, net als 
ieder mens’, zei architect Ron 
Verduijn bij de presentatie van het 
ontwerp ruim een jaar geleden. 
‘Deze prachtige kerk in Zoetermeer 
is een edele dame, zo eentje kom 
je heel weinig tegen. Een middel-
eeuwse toren met een verfijnd  
Italiaans paleisje erachter. De kerk 
is bijna vierkant, hoog, ruim en 
licht, heel verzorgd afgewerkt en 
precies waarvoor het bedoeld is.’ 

Eigenzinnig
Toen in 1785 het nieuwe schip 
door de Italiaanse architect Jan 
Giudici achter de toren uit 1642 
werd gebouwd, liep de centrale 
as opnieuw van de toren naar het 
koor. ‘Naar oudchristelijke traditie 
is de koorruimte in de kerk gericht 
naar het oosten, naar Jeruzalem. 
In de morgenviering valt het licht 
prachtig naar binnen.’ 

Het protestantse gebruik van de 
kerk is wat eigenzinnig. Dwars op 
de hoofdas van west naar oost, 
‘van koud naar warm, van donker 
naar licht’, staat de ‘gebruiksas’, 
van entree naar preekstoel.  
‘Eigenlijk zitten de mensen bij  
de vieringen dus overdwars.  
Dat vierkant in het grote midden, 
waar het Woord klinkt, daar  
gebeurt het.’

‘Achter het toneel’
‘Het lijkt of er de afgelopen vier-
honderd jaar niets is veranderd. 
Alles doet ertoe in deze compacte 
ruimte, alles klopt, alles past. 
Het gebouw legt zich als een 
verzorgde stolp over de prachtige 
binnenruimte met het bijzondere 
Lohman-orgel. Alles is monumen-
taal, ook de klank van het  
gebouw is monumentaal. Daar 
wilden we niets aan veranderen, 
we sparen het interieur.’ 
Vandaar het plan voor een aan-
bouw aan de oostzijde, naast het 
koor dat heel geschikt is voor  
muzikale optredens en kleinschalige 
vieringen. De aanbouw komt daar-
mee precies in symmetrie met de 
eerder tweelaags aangebouwde 
consistorieruimte aan de zuidzijde. 
‘Een ruimte met keuken, zalen en 
faciliteiten, als een buitenboord-
motor die het kerk- en het koor-
deel draaiende houdt. Een ideale 

combinatie, omdat je de kleinere 
functies buiten de kerk legt, ‘achter 
het toneel’.’

Aanbouw verbindt
‘De kerk staat op een bijzonder 
manier in het dorp. Iets verdraaid, 
ze trekt zich niets aan van hoe de 
straten en de waters lopen. Het 
staat ook wat hoger. Dat levert 
mooie restruimtes op, die nu benut 
kunnen worden.’ 
De aanbouw volgt, anders dan 
de kerk zelf, de noklijnen van 
de dorpsbebouwing en verbindt 
daarmee de Oude Kerk met de 
omgeving. Een verhoogde glazen 
wand biedt uitzicht op de groene 
graftuin en door de leien dakbe-
dekking vormt het één geheel 
met het moedergebouw.
De omgevingsvergunning voor de 
aanbouw is inmiddels definitief  
en de laatste afspraken met 
aannemer en anderen worden 
gemaakt. Eind februari begint 
de herinrichting van de begraaf-
plaats en medio maart kunnen de 
bouwwerkzaamheden van start.

• Marieke van der Giessen-van Velzen

Een monumentale klank
IMPRESSIE • ‘Een kerk is een oefenruimte, in gemeente-zijn en  
in uitdelen naar de omgeving. Werken aan de kerk is prachtig’,  
is de overtuiging van Ron Verduijn van Van Hoogevest  
Architecten uit Amersfoort.

PORTRET • Na het vertrek van ds. Jaap van den Akker naar Den Haag is Jeanette 
Vos-Spek (49) uit Benschop door de wijk kerkenraad van de Ichthuskerk  
benoemd als kerkelijk werker, voorlopig tot 1 november 2019.

ZOETERMEER-NOORD

Jeanette Vos aan de slag als kerkelijk werker

 Foto’s: Jaap van der Giessen

Harmonie

Wat liefde is –
muziek is liefde,
mensen die spelen,
mensen die strelen,

stem en tegenstem,
vurige fuga,
laaiend Hooglied.

Muziek is liefde.
handen die dansen,
harten die bonzen,

muziek,
onbedaarlijk koraal
klinkklare harmonie.

Uit: ‘Dus ik besta’ 
van Hans Bouma
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In deze rubriek vraagt Fien Meiresonne steeds iemand zijn of haar kijk te  
geven op een bijbeltekst of bijbelgedeelte dat bemoedigt en inspiratie geeft. 

J
onathan van Trigt (21),  
jongste in het gezin, 
heeft via VMBO en 

MBO (in Amersfoort) in 2018 het 
diploma Bouwkunde weten te 
bemachtigen. Dat biedt een vrij 
uitdagend uitzicht op interessan-
te functies in de bouw. Hij kan 
werkvoorbereider, calculator of 
zelfs uitvoerder worden. 
Inmiddels werkt Jonathan met 
veel plezier op het kantoor van 
een Leidschendams bouwbedrijf, 
dat actief is in renovatie en  
onderhoud. ‘Het teamwerk en 
de goede werksfeer zijn voor mij 
heel belangrijk.’ 

Ruimte
Zo serieus als hij het werk 
binnen het bedrijf aanpakt, zo 
serieus is hij ook als het gaat 
om zijn rol in de Oosterkerk. Hij 
is blij dat hij van zijn ouders een 
gelovige opvoeding heeft mee-
gekregen. Hij heeft ook ruimte 
ervaren voor zijn persoonlijke 
ontwikkeling daarin.
‘Ik heb interessante ervaringen 
opgedaan in contacten met 
mensen in enkele heel uiteen-
lopende kerken. Ondanks ver-
schillen was het duidelijk dat 
toch de relatie met God centraal 
staat. Dat je dan voor verschillen-
de vormen van geloofsbeleving 
kiest, vind ik prima.’ 

Hart4U-band
Jonathan is inmiddels een flink 
aantal jaren als drummer actief 
in de Hart4U-band. Elke maand 
is de band te beluisteren in een 
middagdienst in de Oosterkerk. 

Met vijf instrumentalisten en iets 
meer zangers (m/v) geven zij  
muzikale kleur aan deze diensten. 
Hij ervaart de rol van de band 
als een in muziek vertaalde vorm 
van bidden. Je kunt er bovendien 
heel goed je gevoelens in kwijt!

Talenten gebruiken
Gevraagd naar een specifiek 
bijbelse fundament voor zijn 
activiteiten, noemt hij de tekst 
uit Mattheüs 5:16, die hij bij  
zijn belijdenis meekreeg. 
‘Daar staat dat je jouw licht, dus 
jouw talenten, moet gebruiken 
om Gods liefde aan anderen te 
laten zien. Je moet dus niet in 
gevecht gaan met je zonden, dat 
zijn je zwakke kanten, waarvan 
God vraagt die aan Hem te geven. 
Met mijn talent voor muziek 
probeer ik daar inhoud aan te 
geven.’ De gelijkenis van de  
talenten ten voeten uit.

Jon
athan van Trigt, wij kgemeente Ooste

rke

rk

Muziek maken: een vorm van bidden

CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl  
Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon 
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman 
Pitrusvaart 10, 2724 VC • T (079) 331 74 22 
E scriba@oudekerkgemeente.nl

GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE  
PELGRIMSKERK
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1 
T (079) 316 36 00 
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69 
E marga_boven@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di en do
Beheerder F. v.d. Beld
T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94
Scriba Tom Westerhof
Charlotteplaats 6, 2713 BB • T (079) 316 93 79
E scribapelgrimskerk@pgzoetermeer.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandeoase@gmail.com
Coördinator kosters 
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

PROTESTANTSE  
WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV  
T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur ma, di, do en vr  
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond  
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
Scriba Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 
2719 AT • T (079) 321 21 64 
E scriba@pwgderegenboog.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • Vrije dag wo 
E ds@vandenham.mobi
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do  
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Nico de Lange 
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
Postadres: Ichthuskerk, Parkdreef 258
2724 EZ • T 06 528 564 17
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen ma, di, do 
(pastoraat Noordhove en Oosterheem)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3 
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren 
T 06 1104 1992
Secretaris Max Hofman
E secretaris@vcgz.nl
W www.vcgz.nl

Perron • Oosterheemplein 320 
2721 ND • T (079) 593 78 08

Buurtpastor Arte Havenaar
T 06 409 607 68 
E artehavenaar@perron-oosterheem.nl
W www.perron-oosterheem.nl 

Halte 2717
Carry van Bruggen - 
hove 27, 2717 XT

Buurtpastor Johan Roest
T 06 826 373 62 • E buurtpastor@halte2717.nl
W www.halte2717.nl

De Pelgrim • Frans Halsstraat 3 
Pionier Gerda Griffioen
T 06 249 750 92

E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl 

OVERIGE DIENSTEN FEBRUARI 2019
Datum Gebouw/locatie Tijd Voorganger

Zondag 
10 feb

Langeland Ziekenhuis • Toneelln. 1, 2725 NA 10.30 Ds. M. Gilhuis

Bovenzaal Oosterkerk 11.00 Lenny Oosterom Perronmeeting

Zondag 
17 feb

Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR 10.00 Ds. F.C. van Dijke, Woerden

Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis • Toneelln. 1, 2725 NA 10.30 Mw. L. Hendriks-Vaessen

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder

Bovenzaal Oosterkerk 11.00 Arte Havenaar Perronmeeting

Zondag 
24 feb

Langeland Ziekenhuis • Toneelln. 1, 2725 NA 10.30 Ds. R.L. Algera

Bovenzaal Oosterkerk 11.00 Piet van Daalen Perronmeeting

Zondag 
3 maart

Langeland Ziekenhuis • Toneelln. 1, 2725 NA 10.30 Mw. M. Turk

Bovenzaal Oosterkerk 11.00 Joost de Jager Perronmeeting

Woensdag 
6 maart 
 
Aswoensdag

De Oase  
Kerkenbos 8, 2715 RP 19.00 Mw. ds. M.C. Kapteyn 

Rondom de Vlam

De Wijngaard   
Moeder Teresasingel 100, 2719 AZ 19.30 Ds. D.A.J. Sonneveld  

en Matthé Vermeulen

De Doortocht  
Hekbootkade 60, 2725 AR 19.30 Ds. R.L. Algera

WEEKSLUITINGEN
Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum Tijd Voorganger

8 feb 15.30 uur Drs. E. Leune

15 feb 15.30 uur Ds. G.W.S. Mulder

22 feb 15.30 uur Drs. E. Leune

1 mrt 15.30 uur Mw. M. van den Boomgaard

KERK & DIENST

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

3e jaargang | nummer 2 | februari 2019

Redactie Els Alebregtse, Jan Blanke spoor, Mieke 
Brak, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien 
Meiresonne, Willeke van Trigt, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Peter Balk, Jaap van der Giessen, Arianne Hak, 
Jan van der Linden (kerk diensten), Theo Poot 
(tekening), Arie Vooijs (muziek column), Leonie 
Vreeswijk-Feith (fotografie), Hans van Walsum

Jaarplanning Aan te vragen via:  
E redactie@kerkinzoetermeer.nl  
In te zien: W www.kerkinzoetermeer.nl

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22. Bijdragen 
en giften: NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v.  
Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.

Bezorging Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,  
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J.  Lemmers • T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerkelijk Bureau 
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur 
Frans Halsstraat 3, 2712 JS  Zoetermeer 
T (079) 316 82 56 
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl  
W www.pgzoetermeer.nl 

Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 352 25 19

Kopij maartnummer
Wijkberichten over de periode van  

7 maart t/m 5 april insturen woensdag 

13 februari. Het maartnummer zal 

verschijnen op woensdag 6 maart.

AAN HET WOORD

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519 · Redactie.AMG@online.nl

KERKDIENSTEN FEBRUARI 2019
Gemeente Zondag 10 februari  Zondag 17 februari  Zondag 24 februari  Zondag 3 maart  

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk • Dorpsstraat 59 
2712 AD • T (079) 316 39 09 
W www.oudekerkgemeente.nl

 10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp  
Heilig Avondmaal

 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp 
Voortzetting en dankzegging  
Heilig Avondmaal

 10.00 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp 
Gezinsdienst

 10.00 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp 
Bevestiging en afscheid  
ambtsdragers

 10.00 uur:  
Ds. J. van Walsum 
Alblasserdam

WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK
Pelgrimskerk • 1e Stationsstraat 86  
2712 HK • T (079) 316 36 00 
W www.pelgrimskerkzoetermeer.nl

 10.00 uur:  
Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder

 10.00 uur:  
Mw. C.W.D. Eikelenboom-den Uijl 
Lopikerkapel

 10.00 uur:  
Mw. M. Schipper-Boven

 10.00 uur:  
Ds. G. van Reeuwijk 
Alkmaar

WIJKGEMEENTE DE OASE
De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP  
T (079) 351 67 28
W www.oase-meerzicht.nl

 10.00 uur:  
Ds. R. Klijnsma 
Pijnacker

 10.00 uur:  
Mw. ds. M.C. Kapteyn 
Maaltijd van de Heer

 10.00 uur:  
Prop. M.J.W. Brederoo 
Harmelen

 10.00 uur: 
Mw. drs. S.C.B.  
Hermanus-Schröder

WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG
De Regenboog • Nathaliegang 263
2719 CR • T (079) 362 87 03
W www.pwgderegenboog.nl

 10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld  
Maaltijd van de Heer

 17.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld  
en mw. M. Schipper-Boven 
Kapelviering

 10.00 uur:  
Ds. D.A.J. Sonneveld

 10.00 uur: 
Mw. P. Vossegat-de Bruin

 10.00 uur:  
Prop. mw. E. Verheul 
Benthuizen

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk • Oosterheemplein 320
2721 ND • T (079) 342 50 90
W www.oosterkerkzm.nl

 9.30 uur:  
Ds. G.J. Codée 
Maarssen

 17.00 uur: Ds. P.J. Visser, Amsterdam 

Hart4U-dienst

 9.30 uur:  
Ds. N.M. Tramper, Gouda

 17.00 uur:  
Dr. R.R. Eisinga 
Bergambacht

 9.30 uur: Ds. G.M. van Meijeren 
Hoevelaken

 17.00 uur:  
Ds. A.L.A. den Besten 
Nieuwerkerk aan den IJssel

 9.30 uur:  
Ds. E. van den Ham

 17.00 uur:  
Ds. E. van den Ham 
KinderkerkPlus

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ 
T (079) 341 36 20• W www.pwzn.nl

 10.00 uur: Ds. N. de Lange
 12.00 uur: Mw. J. Vos-Spek 

Chagallviering

 10.00 uur:  
Ds. R.L. Algera en  
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
Terugkomdienst

 10.00 uur:  
Mw. ds. E. van der Wolf-Kox 
Voorburg

 19.30 uur: Meditatieve viering

 9.15 uur: ds. N. de Lange 
Kind-op-Schootviering

 10.00 uur: Ds. N. de Lange
 19.30 uur: Meditatieve viering                                                                         

ADVENTSKERKGEMEENTE
Adventskerk • Julianalaan 3 
2712 CB • T (079) 316 61 76 
W www.vcgz.nl

 10.30 uur:  
Ds. K.H. van Klaveren

 10.30 uur:  
Dhr. T. Vessies

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, 

de algemene (vernieuwde!) website PGZOETERMEER.NL en ook onze KERKINZOETERMEER.NL

     
In de kerk wisselen de liturgische  
kleuren paars, wit, groen, rood en 
roze elkaar af. In het maandrooster 
geven we voortaan de kleuren van 
de zondag aan en apart die van 
bijzondere diensten. De betekenis 
van de kleuren en de namen van de 
zondagen in het kerkelijk jaar vindt 
u in een mooi overzicht op onze 
websites. W www.kerkinzoetermeer.nl  
en www.pgzoetermeer.nl

Advertenties
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VIEREN, VORMING  & TOERUSTING

Liefde zelf 

Het licht viel door het raam 
recht van de zon daarboven. 
En zo doken Liefdesstralen 
binnen in mijn kamer.

In de lichtstromen kon ik goed 
het stof zien dat je zelden ziet 
waaruit de Naamloze een naam 
boetseert voor iemand zoals ik. 

Ik zeg zelfs meer, of ik probeer: 
de Liefde ging maar door en door 
tot zij kwam bij een open deur – 
ineens was de Liefde zelf  
ervandoor. 

Rusteloos in het zonlicht 
dreven de pluisjes in een dans. 
En ik werd met hen opgetild 
in een warrige trance. 

Terug vanwaar ik heen was  
gegaan 
bleek mijn kamer onaangeraakt – 
maar tussen De Naamloze en 
de Naam 
was niets blijven bestaan. 

Ik zeg zelfs meer, of ik probeer: 
de Liefde ging maar door en door 
tot zij kwam bij een open deur – 
ineens was de Liefde zelf  
ervandoor.

Uit: ‘Book of Longing’  
van Leonard Cohen 
(vertaling: Katelijne De Vuyst)

ONDER WOORDEN

Advertenties

Alle activiteiten vindt u ook in de agenda en 
in het jaarprogramma Gaandeweg (brochure 
en digitaal) op kerkinzoetermeer.nl en op de 
geheel vernieuwde website pgzoetermeer.nl

6 EN 16 FEBRUARI

Liturgie en klooster-
bezoek St. Ephrem
Dit jaar brengen we vanuit Zoetermeer 
voor de tweede keer een bezoek aan 
het Syrisch-Orthodoxe klooster van 
Sint Ephrem de Syriër in Glane bij  
Enschede. Voorafgaand is er een  
avond over de in Aramese taal  
uitgevoerde liturgie. Welkom aan  
iedereen die hier meer van wil weten.
 Zie pagina 3 van Kerk in Zoetermeer 

januari W www.kerkinzoetermeer.nl 
en de Agenda hiernaast.

OUDE KERK
Bijbelleeskring

 elke donderdag, 19.15 uur
Hebreeuws leren lezen

 elke donderdag, 16.30 uur
Kring Jonge Gemeenteleden

 7 februari en 7 maart
Leerhuis ‘Bidden’

 25 februari, Wijkgebouw  
Dorpsstraat 57

PELGRIMSKERK
Huiskamergesprekken
 Thema: ‘Verbinding’

 11, 12 en 14 maart om 15.00 uur

DE OASE
Rondom de Bron

 6 en 20 februari, 19.00 uur
 Symbolisch bloemschikken

 20 februari, 19.30 uur; € 3,50
 Oasemomentje

 22 februari, 20.00-22.00 uur
Rondom de Vlam

 6 maart, 19.00 uur
Samen lezen uit de Bijbel
 Bijbelstudie Handelingen

 Elke dinsdag, 10.30 uur
 Meer-Zicht-Moment

 Elke donderdag; even weken: 
20.00 uur, oneven: 11.30 uur

DE REGENBOOG
 Syrisch-Orthodoxe liturgie

 6 februari, 20.00 uur
 Kapelviering voor iedereen
 ‘Het leven vieren’ – Poerimfeest.

 10 februari, 17.00 uur
 Naar klooster St. Ephrem

 16 februari, vertrek per bus om 
11.00 uur vanaf De Regenboog,  
€ 35; E christijn.pronk@gmail.com

 Close reading
 Job 34 en 42

 20 februari, 20.00 uur
 Simone Weil
 De ‘derde weg’ van een moderne
 mystica

 21 februari, 20.00 uur

OOSTERKERK
 BASE
 ‘Gaan op Gods weg’, voor 20-33 jaar.

 6 en 20 februari en 6 maart, 
19.45 uur, Morgensterkerk

 Vrouwenontmoetingsochtend
 7 februari: ‘De Bergrede’;  

7 maart: Creatieve ochtend
 10.00 uur, Oosterkerk

 Mamaclub
 Thema: ‘Veertigdagentijd’. 

 15 februari, 10.00 uur 
 Senioren Bijbelkring

 19 februari en 5 maart, 10.30 uur 
 Algemene Bijbelkring

 19 februari en 5 maart , 20.00 uur 

NOORD
 Meditatieve vieringen

 24 februari en 2 maart, 19.30 uur
 Ouderengesprekskring

 4 maart, 14.30 uur, Rembrandt-
ruimte, Ichthuskerk 

ADVENTSKERK
Je ecologische voetafdruk

 15 februari, 20.00 uur
Grote denkers van de 20e eeuw
 Sartre en Camus 

 18 februari, 15.00/20.00 uur; € 5

De krant op tafel 
 25 februari, 15.00 uur 

Museumbezoek ‘Goden van 
Egypte’
 27 februari, 10.30 uur, RMO Leiden

Oosterhuis-theologie
 4 maart, 15.00/20.00 uur; € 5

DE KAPELAAN
 Christelijke symbolen

 19 februari, 5 en 19 maart, 20.00 uur

‘Na iedere dienst krijg ik weer hart-
verwarmende reacties’, zegt Sari. 
‘Het voelt of ik een band heb opge-
bouwd met de mensen. Soms is dat 
juist extra spannend: het publiek 
heeft al een verwachting en dat wil 
ik waarmaken en het liefst overtref-
fen. Mensen meenemen op mijn 
muzikale reis, ontroeren, kracht 
geven – daar doe ik het voor!’

Zo bijzonder 
Sari vindt het vooral speciaal 
om in De Regenboog te spelen, 
omdat haar opa’s en oma’s daar 
kerken. ‘Alle vier zijn ze inmiddels 
de 80 gepasseerd en ik ben zelf 
net 25 geworden. Dat ik ze om 

mij heen heb, is natuurlijk al  
bijzonder. Als ik dan bij hen in de 
kerk mag optreden, geeft mij dit 
een extra blij en gelukkig gevoel.’

‘Meenemen op mijn  
muzikale reis, daar  

doe ik het voor!’

‘Mijn opa Henk is zeer slecht-
horend, maar hij kan wel bepaalde 
klanken van de harp horen, vooral 
de lage tonen. Zo hoort hij in elk 
geval genoeg om ervan te kunnen 
genieten … Mijn andere opa Gurbe 
wees mij er eens op dat het bijzon-
der is dat ik met harpspelen ook 
anderen een plezier kan doen.’ 

VANAF 24 FEBRUARI

‘Heilige momenten’
NOORD • Heilige momenten kunnen heel verschillend zijn. Het kan gaan over 
het besef dat het leven heilig en kostbaar is, over intense dankbaarheid of over 
het ervaren van Gods nabijheid. In de komende meditatieve vieringen op zondag-
avond in de Ichthuskerk delen we verhalen over (onze) heilige momenten met 
elkaar. De vieringen zijn naar het model van Taizé met zingen en bidden, teksten 
en stilte. Meestal is er muzikale begeleiding van piano of dwarsfluit. Na afloop is 
er ontmoeting en koffie of thee. In de periode van 24 februari t/m 5 mei is er elke 
zondagavond een meditatieve viering die ongeveer een half uur duurt. 
Met uitzondering van 17 maart, u bent dan welkom bij de Vrouwenviering op 
dezelfde tijd. Op de Eerste Paasdag is de viering ’s ochtends vroeg om 05.40 uur 
in Buurttuin Zoete Aarde aan de Broekwegzijde 195.
 19.30 uur, Stilteruimte de Toewending, Ichthuskerk

HARPISTE SARI VAN BRUG: 

‘Mensen ontroeren en kracht geven’

Sari van Brug is harpiste, harpdocent 
en docent muziek. Zij studeerde aan 
het Conservatorium Amsterdam en 
volgde o.a. een masterclass bij 
Lavinia Meijer en een jazz-harp-
cursus bij Rosetty de Ruiter.  
W www.sarivanbrug.nl

INTERVIEW • Sari van Brug, harpiste, speelt regelmatig in vieringen 
van De Regenboog in Rokkeveen. Zij speelt daar graag, vanwege 
de akoestiek, het publiek, en vooral omdat dit de kerk is van 
haar opa’s en oma’s.

15 FEBRUARI

‘Je ecologische voetafdruk’
MINDER IS MEER • Klimaat, duurzaam-
heid, de economie en het voedsel-
vraagstuk. Weerman en klimatoloog 
Reinier van den Berg brengt in een 
boeiende presentatie met lichtbeelden 
deze onderwerpen tot leven en met 
elkaar in verband. 
We richten ons ook op ons eigen 
gedrag: wat is onze ecologische voet-
afdruk en wat kunnen we persoonlijk 
betekenen voor een beter milieu? 
De werkgroep ‘Minder is meer’  
organiseert deze avond samen met 
andere organisaties uit Zoetermeer, 
die betrokken zijn bij de natuur en  
het behoud van de aarde.
 20.00 uur, Adventskerk; € 7,50; 

Jenny Sulkers T 06-1083 8222

13 FEBRUARI 

Kleur bekennen
INTERKERKELIJK •  
Vierde in een 
serie geloofs-
gesprekken onder 
het motto Kleur 
bekennen, geor-
ganiseerd door 
het Beraad van 
Kerken. Thema: 
‘Wie is Christus voor ons?’  
Gesprekken van hart tot hart, in 
geuren en kleuren over ‘Ik geloof,  
jij gelooft, wat geloven wij?’.
 19.30 uur, Oosterkerk; om 18.30 

uur maaltijd; € 5 (optioneel);  
Flip Bakker T 06 2468 9649

10 FEBRUARI

Kerk in de etalage
NOORD • Diverse vieringen hebben 
we inmiddels achter de rug over  
‘De kerk in de etalage’. Op zondag 10  
februari gaan we dieper in op de vraag: 
‘Wat is daar te zien?’ Wat willen we 
laten zien? En waar is ‘daar’ eigenlijk? 
Hoe zijn we kerk in het groot en in 
het klein? We maken het zo concreet 
mogelijk, zodat ieder er in zijn of haar 
leven iets mee kan. De voorganger is 
kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek.
 12.00 uur, Chagallruimte,  

Ichthuskerk W www.pwzn.nl
6 MAART 

‘Winter in de Balij’
GROENE SENIOREN • Presentatie 
(dvd) door Jan Chris en Ria van Dam 
uit Pijnacker met beelden van de  
herfst met stormen en verkleuren  
van bladeren, veel eendensoorten  
en andere watervogels en een  
winterlandschap van ongekende 
schoonheid.
 6 maart, 14.30 uur, Oosterkerk;  

€ 5 / met maaltijd € 15; opgeven 
voor 4 maart T 06-1146 4890  
E nico.geleijnse@gmail.com

Solo-cd
Op dit moment speel Sari het  
liefst licht klassieke, meditatieve 
filmmuziek. ‘Ik speel graag werken 
van Herman Beeftink, een  
Nederlandse componist die nu  
in Amerika woont. Binnenkort ga 
ik een solo-cd opnemen met zijn 
werken, een geweldig project. 
De afgelopen jaren heb ik bijna 
alle stukken van die cd ook in De 
Regenboog gespeeld tijdens de 
kerkdienst, als een soort try-out.  
Iedereen was daar erg positief over, 
en dat sterkte mij in mijn plan!’

Hiphop-harpiste
Wie op haar website kijkt en luis-
tert, ziet dat Sari van experimen-
ten houdt: zij deed optredens met 
een klassiek ensemble maar ook 
met een hiphop-band. Gaat zij ook 
in De Regenboog experimenteren 
met muziek? ‘Nou, ik heb nog wel 
een aantal ideeën, maar die ga ik 
niet verklappen. Nu ja, één wens 
dan: ik zou graag een keer een 
stuk voor harp en orgel spelen.’

• Mieke Brak

6 MAART

Viering Aswoensdag
NOORD • Een bijzonder moment aan 
het begin van de Veertigdagentijd; de 
Aswoensdag die we liturgisch markeren. 
Dat doen we al jaren samen met onze 
katholieke broeders en zusters, in een 
oecumenische viering. Die vindt dit 
jaar plaats in De Doortocht aan de 
Hekbootkade en de voorgangers zijn 
pastoor Kees van Vliet en ds. Rein 
Algera. De dienst begint om 19.30 uur. 
 Zie ook op pagina 4 onder Overige 

diensten in De Wijngaard en De Oase

23 MAART

Bezoek aan Abdij van Berne
Werkgroep Refect uit wijkgemeente 
Zoetermeer-Noord organiseert op  
23 maart een ééndaags bezoek aan 

de Abdij van Berne met onder andere 
een toelichting op het kloosterleven en 
het bijwonen van een kloosterviering. 
Alvast voor uw agenda!
 T 352 20 81 W pwzn.nl

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  

www.schoonheidssalonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij  

ANBOS en Provoet
• Diabetisch pedicure
• Shellac CND
• Microdermabrasie
• Diverse specialisaties

Schoonheidssalon Azora
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HALTE 2717
W www.halte2717.nl 

  

Feestelijke Housewarming 
Omdat Halte 2717, het inlooppunt in de Hovenbuurt van Buytenwegh, eind 
vorig jaar verhuisd is van Bus 63 naar Ons Honk, Carry van Bruggenhove 
27, houden we op dinsdag 19 februari een feestelijke Housewarming Party. 
Vanaf 15.00 uur staat de koffie en de thee klaar, om 15.30 uur geeft onze 
wijkwethouder mevrouw Groeneveld de officiële aftrap, en daarna laten 
we zien wat er bij Halte 2717 allemaal te doen is. We sluiten af met een 
drankje. Kom langs, neem een kijkje in ons nieuwe onderkomen en proef 
van de Halte-activiteiten. We zijn er tot een uurtje of vijf!

KERK & BUURT 
Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten de brochure Gaandeweg 2018-2019 en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

DE PELGRIM 
W www.depelgrimzoetermeer.nl

Februari-maartprogramma 
 Iedere werkdag 7.30 uur  Ochtendgebed
 Elke donderdag 10.00 uur  Koffieochtend in de huiskamer
   7 februari 12.00 uur De Bovenkamer
   7 februari 20.00 uur Innerlijke pelgrimage: Tegenstanders
   9 februari 14.00 uur Schilderend mediteren – De Wijngaard
 14 februari 7.30-21.00 Pelgrimdag: ‘Alles is Liefde!’
 19 februari 13.30 uur Meditatie: Verhaal op Ignatiaanse wijze
 20 februari 20.00 uur Happinez en bijbelverhalen in ‘Rebible’
 24 februari 19.30 uur Taizéviering – De Wijngaard 
   2 maart 11.00 uur Ontmoetingsdag Vegan Church
   5 maart 13.30 uur Meditatie: Loopmeditatie en innerlijk gebed
   7 maart 12.00 uur 1e Meditatieve viering: Het geheim van het alledaagse
  9 maart 17.00 uur Kookworkshop Vegan Church: voorjaarsschoonmaak

14 FEBRUARI

Pelgrimdag ‘Alles is Liefde!’

Februariprogramma
Inloop: dinsdag en donderdag 10.00-14.00 uur,  
  woensdag 10.00-16.00 uur
 Pastoraal spreekuur:  woensdag 10.00 uur
 Buurtpunt:  woensdag 13.00-14.00 uur
 Soep van de dag:  donderdag 12.00 uur
 Diamond Painters:  donderdag 14.00 uur 
 7 feb 14.00 uur Senioren Actief:  
   Proeven van de Syrische cultuur
 13 feb 10.00 uur Schrijfcafé – Focus Middin
 17 feb 14.00 uur Handwerken voor een goed doel
 18 feb 13.00 uur Gesprek over levensvragen:  
   Kijk ... teleurstelling – Caesar Franckrode 62-64
 19 feb 15.00 uur Housewarming Party
 26 feb 18.00 uur Buurtmaaltijd
 27 feb 20.00 uur Geloven in gesprek: Lijden en medeleven in Koran en Bijbel  
6 maart  10.00 uur  Schrijfcafé - Focus Middin

Hoe raakte jij in de 
ban van Cohen?
‘In mijn Leidse 
studententijd 
hoorde ik begin 

jaren zeventig 
de elpee ‘Songs 

from a room’. Vooral het nummer 
‘Bird on a wire’ raakte mij. Dat 
werd het begin van mijn fascinatie 
voor Leonard Cohen en zijn  
bijzondere wijze van zingen. 
In het nummer ‘Suzanne’ (in  
Nederland gezongen door Herman 
van Veen) ontdekte ik voor het 
eerst een koppeling met Jezus, 
met iets van geloof. Ik kwam er 
achter dat Cohen – begonnen als 
dichter – bij toeval ook zanger 
werd. Anderen overtuigden hem 
ervan dat zijn teksten heel goed 
tot hun recht kwamen op muziek. 
Cohens echte succes kwam aan het 
eind van zijn leven met als absoluut 
hoogtepunt zijn laatste cd ‘You 
want it darker’. Het grote publiek 
kent hem vooral van ‘Hallelujah’.’

Wat brengen Cohens teksten jou?
‘Op het eerste gezicht lijken zijn 
teksten simpel, totdat je een  
diepere laag ontdekt. Cohen werd 
geboren in een joods gezin, bracht 
enige tijd door in een boeddhistisch 
klooster en werd zelfs tot monnik 
gewijd. Ook had hij belangstelling 
voor het katholicisme en het  
hindoeïsme. Al die invloeden 
klinken mee. 

‘I am ready’. 
Prachtig, 

die overgave!

Cohen schrijft en zingt wat hem 
bezielt. Hij vraagt zichzelf en wie 
luistert om te laten zien wie je 
werkelijk bent. Zijn verborgen 
boodschap is: het leven stuurt je 
een bepaalde kant op. Accepteer 
dat en stroom mee met wat het 
leven je vraagt. In ‘You want it 
darker’ komt dat tot een ontroe-
rende finale: ‘I am ready’.  
Prachtig, die overgave!’

Wat mogen de deelnemers  
op 19 maart verwachten?
‘Samen met Beppie van der Plas 
uit De Oase wil ik graag inzicht 
geven in Cohens teksten. De  
ontwikkeling in zijn werk en leven 
zal centraal staan en uiteraard 
klinken er geluidsfragmenten. 
Allebei volgen wij Cohen al jaren 
en we zijn daarin niet de enigen. 
De avond is zeker voor ‘Cohen-
fans’, maar natuurlijk juist ook 
voor ieder die wel eens echt  
kennis wil maken met de zanger 
van het bekende ‘Hallelujah’. 
We hebben de stille hoop dat 
deze avond het begin wordt van 
een serie. Zo verdient de poëzie 
van Cohen in de bundels Book  
of Mercy en Book of Longing  
ook zeker aandacht.’

 20.00 uur, Pelgrimskerk; € 2,50,  
T 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl of 
Beppie van der Plas T 351 31 28

• Joke Westerhof

De spiritualiteit van singer- 
songwriter Leonard Cohen

INTERVIEW • Op 19 maart zal het hese geluid van de Canadese 
‘zanger bij toeval’ Leonard Cohen (1934-2016) klinken in de  
Pelgrimskerk. Hans van der Bilt, uit het Pelgrimsteam en een van  
de twee inleiders, koestert al jaren een grote voorliefde voor  
Cohens teksten. Een blik vooruit bij het thema ‘Muziek in de kerk’. 

Inzegening pionier De Pelgrim
Op de Dag van de Liefde – 14 februari 
– bevestigen we, in een kort middag-
gebed, Gerda Griffioen als pastor en 
pionier van De Pelgrim. Zij is al een tijd 
actief. Het is daarom goed dat we haar 
nu de zegen van Allerhoogste mee-

geven. Van harte welkom om hierbij te 
zijn. De inzegening vindt plaats tussen 
16.30-17.15 uur tijdens de Pelgrimdag 
‘Alles is Liefde!’ in de Pelgrimskerk. 
 • Dick Sonneveld

UITVOERINGSTEAM DE PELGRIM

Op Valentijnsdag organiseert De 
Pelgrim een hele dag met het thema 
‘Alles is Liefde!’ We beginnen vroeg, 
om 7.30 uur, met een moment van 
bezinning in de Pelgrimskerk, we drin-
ken en eten, wandelen, koken, steken 

de handen uit de mouwen, vieren, zijn 
creatief bezig, luisteren naar muziek, 
praten met elkaar. Je kunt er de hele 
dag bij zijn, maar een deel van de dag 
aanschuiven kan ook. Zie voor het hele 
programma de website.

 Gluren bij de buren 
 Zondagmiddag 10 februari staat ook 

de deur van de huiskamer van De 
Pelgrim open. Dé gelegenheid om 
kennis te maken met De Pelgrim en 
tegelijkertijd te genieten van muziek 
van de band Woodshop. Van 12.00-
17.00 uur en de groep treedt op om 
12.45, 14.15 en 15.45 uur.

 Happinez en bijbelverhalen 
 Het boek Rebible van Inez van 

Oord, voormalig hoofdredacteur  
van het blad Happinez, gaat in op 
vergeten bijbelverhalen. Ze las  
samen met haar broer, theoloog 
Jos van Oord, een aantal bijbel-
verhalen opnieuw, wat een verras-
sende interpretatie oplevert. 
 20 februari, 20.00-22.00 uur;  

€ 2,00 Reinier Laman Trip  
T 06-1475 06 1 E westendorp@
casema.nl of T 316 93 79  
E tomenjoke.westerhof@planet.nl 

 ‘Als de graankorrel sterft’
 Een oratorium voor de Veertigdagen-

tijd en Pasen van Marijke de Bruijne. 
Op Palmzondag 14 april wordt deze 
uitgevoerd in de Pelgrimskerk om 
19.00 uur. Ieder die mee wil doen is 
van harte welkom. Notenkennis is 
niet vereist. We gaan aan de slag 
o.l.v. Jan van Vliet elke dinsdag om 
19.30 uur in de Pelgrimskerk. 
 T 341 20 96 E jlrvliet@casema.nl 

 Ontmoetingsdag Vegan Church
 Welkom om met groene medegelo-

vigen ‘het leven te vieren’. Tobias 
Leenaert, bekend van het boek How 
to create a vegan world komt ons 
met een speech inspireren en in de 
workshops krijg je handvatten hoe 
je positief en effectief kunt commu-
niceren over dat wat je hart raakt. 
 2 maart, 11.00-17.30 uur; € 10  

E sandra@veganchurch.nl  
W www.veganchurch.nl/winkel

 Kijk-gesprekken  
over teleurstelling ...

 

 Na ‘Kijk, dat maakt me blij aan 
mensen om me heen!’ in januari 
praten we in februari over ‘Kijk, 
daarin hebben mensen me zo 
teleurgesteld …’ Georganiseerd 
door Stichting Piëzo en Halte 2717 
in ‘de ComPositie’. 
 18 februari, 13.00-14.30 uur; 

Heleen de Lange en Rein Algera 
E algeus@ziggo.nl

 Geloven in gesprek
 Achtergrond van de islam, elke 

laatste woensdag van de maand. 
Met inleidingen van Shamier Mad-
har, voorzitter van het InterLevens-
beschouwelijk Overleg Zoetermeer 
(ILOZ). Coördinatie: ds. Rein Algera.
 27 februari, 20.00 uur

Alpha-Cursus
Tijdens acht interactieve en gezellige 
bijeenkomsten van 19.00-21.30 uur 
ontdek je wat het christelijk geloof 
inhoudt. Geef je nog op! 

 8 feb Intro: Is er meer?
 15 feb Wat is geloven en kan ik dat wel?
 22 feb Wie is Jezus en waarom stierf Hij?
 1 mrt Hoe zit het met bidden en Bijbel?

Perronmeeting
 Elke zondag om 11.00 uur.
 Let op: bovenzaal Oosterkerk. 
Breiclub 
 Elke twee weken: 4 en 18 februari,  

4 maart van 14.00-16.00 uur. 
Open middag 
 Iedere dinsdag van 13.00-16.00 uur. 
Ontmoetingslunch
 Iedere vrijdag om 12.30 uur.

PERRON
Oosterheemplein 320 
W www.perron-oosterheem.nl

Ontmoeting en 
gemeenschap

OPEN ICHTHUS  
INLOOPACTIVITEITEN 
Ichthuskerk 
Parkdreef 258  
W openichthus.nl

 Inloopochtend 
 Iedere woensdag vanaf 10.00 uur. 

Tot 11.00 uur is ook een van de 
pastores aanwezig. Elke laatste 
woensdag lunch om 12.15 uur.

Valentijnsdag 14 februari: 

Singles Only Event 
Zit op Valentijnsavond niet alleen 
thuis, maar kom naar Open Ichthus! 
Een avond vol liefde en aandacht. 
Luisteren naar muziek over verlangen, 
verdriet, herinneringen en een 
workshop ‘Schrijven vanuit je hart’. 
Samen delen we belevenissen, 
herinneringen en verlangens.  
Een bijzondere ervaring.
 Kom om 19.30 uur naar  

Open Ichthus en ontmoet  
andere singles. Mee-eten?  
Mail uiterlijk 10 februari naar  
E singlesmeetup  2015@gmail.com

 Samen zingen maakt blij
 Samen zingen maakt blij. Kom 

op dinsdag 26 februari om 14.00 
uur naar de muzikale inloop in de 
Ichthuskerk. Jacques van Ooster-
om verzorgt de zangmiddag. 
 Jenny van den Berg T 351 22 40

Halte 2717 is een ontmoetingspunt voor de buurt, opgezet door de 
kerk. We zijn te vinden in Ons Honk bij buurt vereniging De Hoveniers, Carry van Bruggenhove 27, 2717 

XT Zoetermeer. Voor informatie en persoonlijk gesprek: buurtpastor 
Johan Roest T 06-8263 7362 

INLOOPHUIS OUDE KERK 

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur is 
Wijkgebouw Dorpsstraat 57 open voor 
een praatje, een kop koffie of thee, 
tijdschrift of spelletje, of om er gewoon 
even ‘te zijn’. Van harte welkom!

OPEN DEUREN IN MEERZICHT

De deuren van De Oase staan wekelijks 
open voor ontmoeting, samen de mee-
gebrachte lunch opeten of een moment 
van stilte beleven in de kerkzaal. Elke 
dinsdag van 11.30-13.30 uur. Welkom!

GEBEDSMOMENTEN 
	Oude Kerk  

Elke maandag van 19.00-20.00 uur  
in Wijkgebouw Dorpsstraat 57.

	Oosterkerk  
Om de week op woensdag  
van 19.00-20.00 uur.

 • 13 februari: erediensten  
 en Hart4U, het volk Israël

 • 27 februari: muziek, kinderkerk  
 en catechese, eenheid 

	Interkerkelijk gebed 
 Elke eerste vrijdag van de maand 

voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.
 E fam-nebbeling@planet.nl

INLOOPHUIS DE REGENBOOG  
Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur. Middagpauzedienst van 12.00-12.30 uur
Elke vierde vrijdag warme maaltijd om 12.00 uur 

 datum  voorganger muzikale begeleiding bijzonderheden
 15-2  Petra Vossegat Aad Baak  opgeven warme maaltijd
 22-2    warme maaltijd
   1-3  Matthé Vermeulen  Jan van Vliet soep en broodjes 
   8-3  ds. Dick Sonneveld Jacques van Oosterom pannenkoeken 
 15-3  Joke Westerhof ds. Paul Pettinga soep en broodjes

 Wil Bettenhaussen-Baak T 361 33 65 W www.pwgderegenboog.nl > Inloophuis

Perron-pastor naar Rotterdam
Buurtpastor Arte Havenaar vertrekt van Perron en wordt fulltime pionier  
bij OMG in Rotterdam om zoekende twintigers te helpen zich te verbinden 
met God en anderen (www.omg010.nl). Het afscheid is op zondag 17 februari 
in zowel de Perronmeeting als de Oosterkerkgemeente. 
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AGENDA

KERK CULTUREEL

Lunchpauzeconcerten
Elke woensdag 12.45-13.15 uur 
 6 feb Ronald de Jong – klavecimbel 
 13 feb Pianoduo Beth & Flo (Claudette  
  Verhulst & Elsbet Remijn)
 20 feb Annemieke IJzerman – harp 
 27 feb Wouter Harbers – piano  
 6 mrt Eke Simons – piano 
  Sonja Volten – sopraan 
 Toegang gratis, er is een deurcollecte 

W www.concertenzoetermeer.nl 

KERK       MUZIEK

K
unnen we in de kerk  
zonder muziek? Instinctief  
beantwoord ik deze 

vraag met ‘nee’, maar is dat 
ook een juist antwoord? Ik ben 
voorzichtig bij de zoektocht 
naar een antwoord op deze 
vraag. Ik ga er vanuit dat meer 
dan één antwoord juist kan zijn.

‘Als ik het hart 
niet raak,
is het ...

‘Vaste regels’
In alle religies die ik ken, komt 
een vorm van muziek voor.  
Al was het alleen maar de  
manier waarop teksten worden 
uitgesproken. 
In veel tradities is er sprake van 
vaste regels met betrekking tot 
ritme, cadans en toonhoogte 
waarop teksten moeten worden 
voorgedragen. Door het toe-

9 FEBRUARI
Barock Sommer  
met klassiek concert
OUDE KERK • Kamerorkest Barock 
Sommer met onder meer de expres-
sieve symfonie ‘La Poule’ van Joseph 
Haydn. De orkestleden spelen met 
speciale klassieke strijkstokken en 
natuurhoorns. 
 20.00 uur; € 15, korting voor  

donateurs en ouderen, jongeren 
gratis; koffie/thee vooraf

waarbij ons denkvermogen 
wordt aangescherpt, maar ook 
aan andere vormen van inter actie. 
Om Paulus te parafraseren:  
‘Al lees en citeer ik het evangelie 
in alle talen, al deel ik alles met 
mijn naaste, al doe ik allerlei 
taken in de kerk, als ik het hart 
niet raak, dan is het niets anders 
dan een loze orgelpijp.’ 

... niets anders 
dan een loze 

orgelpijp’

Met muziek hebben we als kerk 
een instrument om het hart te 
raken. Daarom een oproep aan 
iedereen om de HEER, onze God, 
te loven en prijzen met hart en ziel 
en met inzet van ál onze krachten, 
kennis en vaardigheden.

• Arie Vooijs

passen van de ‘regels’ wordt de 
aandacht van de luisteraar vast-
gehouden en kan de boodschap 
effectief worden overgebracht. 
Goed beschouwd is dit ook een 
vorm van muziek.

Extra lading
Maar waarom hebben wij in 
de kerk muziek nodig? ‘Muziek 
dringt door tot de ziel.’ ‘Muziek 
is emotie.’ Daar waar spraak en 
geschreven woorden inspelen op 
het denkvermogen van mensen, 
speelt muziek in op het affect, 
anders gezegd het gevoel. 
Het toevoegen van muziek geeft 
tekst een extra lading. Hierdoor 
wordt het mogelijk om gesproken 
woorden te begrijpen, zonder dat 
je de taal waarin deze woorden 
gesproken wordt beheerst. 

In de kerk hebben we niet alleen 
behoefte aan cognitieve interactie  

Zonder muziek?

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Vivaldi en Bach: projectleden gezocht! 
Op zaterdag 12 oktober viert Cantica het 35-jarig bestaan met een feestelijk 
lustrumconcert. Om het feest extra glans te geven zoeken wij projectleden. 
Het repertoire bestaat uit twee stukken van Antonio Vivaldi: Gloria en  
Magnificat, en van J.S. Bach het Kyrië uit de Hohe Messe en Gloria BWV 191. 
Geef je snel op, er volgt een korte stemtest. De repetities zijn elke maandag-
avond vanaf eind februari. 
 T 079-331 74 22 E secretaris@cvecantica.nl

MUSICAL

‘As it is in heaven’ – een avontuur op zich

Muziek, lied en thema 
in deze Top2000-
dienst stonden in het 
teken van fondsen-
werving voor verder 
onderzoek door KWF 
Kankerbestrijding. Zangeres  
Lisanne kampt al jaren met de nare 
gevolgen van deze volksvijand. 

Breekbaar en krachtig
Met kraakheldere stem zong 
zij, tussen haar indrukwekkend 
verslag van haar ziekte door, zelf 
gecomponeerde liedjes, zoals ‘Ik 
ben een vechtersbaas, mij krijg je 
echt niet klein’. Haar stem was het 
ene moment breekbaar, dan weer 
ongewoon krachtig. Het ging door 
merg en been. Zo ook het inmiddels 
bekende lied van Claudia de Breij: 
‘Mag ik dan bij jou’. 

TOP2000-DIENST

‘Wat doe ik met de tijd die ik heb?
IMPRESSIE • Op 30 december was er weer de Top2000- dienst  
in de Ichthuskerk, de vijfde op rij sinds 2013 en gevuld met  
muziek uit de Top2000 rondom een thema. De muzikale  
onderdelen werden verzorgd door popkoor Focus uit Den 
Haag en de ster van de avond was zangeres Lisanne Spaander.

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

Advertenties

16 MAART

Musical in één dag: 
‘Jona’ – doe mee!

Jeugdtheatergroep De Vliegen-
de Speeldoos komt op 16 maart 
naar de Oosterkerk en kinderen 
uit heel Zoetermeer kunnen 
meedoen met de musical ‘Jona’!

Samen met grote groepen kinderen 
maakt deze groep musicals over 
bijbelverhalen. Op unieke wijze 
studeren ze in één dag een musical 
in. Minimaal 50 tot maximaal 120 
kinderen van 4-12 jaar spelen mee. 
De voorstelling wordt gedragen 
door professionele acteurs, zan-
gers en dansers. Samen met de  
kinderen zorgen zij aan het einde 
van de dag voor een fantastisch 
optreden. De kinderen staan als 
sterren te stralen op het podium. 
Ze krijgen een onvergetelijke dag 
en boodschap mee.
Op zaterdag 16 maart begint de 
voorstelling ‘Jona’ om 16.00 uur. 
Deze activiteit wordt georganiseerd 
in samenwerking met Kerk in Actie.

• Arianne Hak & Henne van der Slik

17 APRIL
Passieconcert Haydn  
met beeldend kunstenaar

Alvast voor 
de agenda: 
in de Stille 
Week op 
woensdag 
17 april 
zal een 
strijkers-
ensemble 
‘Die sieben 

letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuze’ van Joseph Haydn uitvoeren. 
De bijbehorende teksten zal ds. Kees 
Wesdorp uitspreken en voorafgaand 
is er een toelichting op het werk 
door Johan van Oeveren. Tijdens de 
uitvoering laat beeldend kunstenaar 
Aran van der Giessen zich inspireren 
tot een schilderij. Er zal ook een 
expositie van zijn werk in de kerk te 
bezichtigen zijn.
 20.00 uur, 
 Oosterkerk; € 10  

W podium320.nl

9 MAART
Koffieconcert Oude Kerk 
Zaterdag 9 maart is er van 10.00-12.00 
uur een speciaal koffieconcert in de 
Oude Kerk. Gevarieerd programma in 
een sfeervol ingerichte kerk met Dante 
Jongerius – blokfluit, Kees Wesdorp 
– piano, Christelijk Vocaal Ensemble 
Cantica o.l.v. Johan van Oeveren,  
Ronald de Jong – orgel en klavecimbel. 
De opbrengst is bestemd voor de dit 
jaar te realiseren aanbouw (zalen)  
aan de Oude Kerk (zie ook pagina 3: 
‘Een monumentale klank’).
 10.00-12.00 uur; toegang € 10, 

inclusief koffie, thee en lekkers;  
reserveren (aanbevolen) via  
W www.oudekerkgemeente.nl 
informatie: T 06-4200 0213

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar 
en lijkt het je leuk om mee te 
spelen? Stuur dan een mail naar 
info@worshipzoetermeer.nl! 
Gratis kaarten zijn te reserveren 
via www.zingenindekerk.nl

IMPRESSIE • De repetities voor de musical ‘As it is in heaven’ in de Ichthuskerk 
komen in een stroomversnelling. Een kijkje achter de schermen. 

23 FEBRUARI
Rondom Andriessen
Sonata da Chiesa, Magna res est 
Amor en Miroir de Peine van Hendrik 
Andriessen en muziek van Bach, 
Poulenc en Franck. Martha Bosch – 
zang, Wiecher Mandemaker en Iddo 
van der Giessen – orgel.
 15.00 uur, Goede Herderkerk,  

Rotterdam Schiebroek; deurcollecte

16 FEBRUARI
Lied van hemel en aarde
Aandacht geven aan ademen en stil 
zijn, ideaal om ruimte te maken voor 
bezinning.
 10.00 uur, Adventskerk  

W liselet-zingen.nl

Foto: Arnold van Rheenen

Focus zong meeslepende liederen,  
waarvan het ‘Halleluja’ van  
Leonard Cohen waarschijnlijk  
het bekendste was. 
Velen zullen hebben ervaren dat dit 
de kerk op haar best is: bespreken 
wat besproken moet worden, om-
kijken naar de naaste en financieel 
bijdragen aan de nodige research 
die kan helpen deze ellendige  
ziekte verder in te dammen.

Voelbaar
Ds. Rebecca Onderstal uit Houten 
overdacht het thema ‘tijd’, na het 
lezen van de traditionele Oudejaars-
psalm 90, in een bewerking van 
Huub Oosterhuis. Heel toepasselijk 
die avond, want het gevecht tegen 
de tijd gonsde voelbaar door de 
kerk als je Lisanne haar verhaal 
hoorde doen: ‘Wat doe ik met de 
tijd die ik heb?’
Als bijzonder gebaar kregen de aan-
wezigen bij de uitgang een mini-fles-
je, waarbij ze werden uitgenodigd 
daar een gedachte of een voor 2019 
belangrijk woord op een briefje in te 
stoppen. Bij wijze van flessenpost.

• Fien Meiresonne

Nadat voorjaar 2018 de keuze 
op deze musical was gevallen, 
ging een kerngroep aan het werk. 
Het stuk zoals in de film wordt 
gespeeld, pasten we hier en daar 
flink aan om het op het podium 
van de Ichthuskerk te kunnen 
spelen. Een avontuur op zich.
Liedjes werden uitgezocht, de 
teksten toegeschreven naar ons 
verhaal. Een band werd samen-
gesteld en Dries Piening maakte 
nieuwe arrangementen. De regis-
seurs Mieke Loef en Dries Piening 
bedachten hoe de uitvoering moet 

worden en of dat haalbaar is. Af-
spraken werden gemaakt over het 
gebruik van de ruimtes in de kerk. 
Onderwijl speelden allerlei vragen. 
Is het script klaar? Dan gaan we 
drukken. Komen we financieel 
uit? We hebben sponsorgeld 
nodig! Welke kleding kiezen we, 
welke attributen? 
Toen werd het september: tijd voor 
de informatiebijeenkomst en de 
audities. Velen meldden zich aan, 
als speler, koorlid of vrijwilliger voor 
allerlei taken. Er is zó veel te doen! 
Vanaf dat moment ging het echt 

van start. Samen werken al deze 
mensen uit diverse wijken van 
Zoetermeer wekelijks aan hun 
gezamenlijk doel: schitterende 
uitvoeringen van het bewogen 
verhaal ‘As it is in heaven’. 

 Donderdag 11 en vrijdag 12 april 
om 20.00 uur; zaterdag 13 april om 
14.30 en 20.00 uur, Ichthuskerk  
T 06-4468 8670 E peterbalk@ 
hotmail.com W www.demusical-
zoetermeer.nl/asitisinheaven

• Peter Balk 
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Elke dag de Bijbel open
Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kun nen 
gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst  
van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider  
bijbel gedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO. 6 FEBRUARI - Romeinen 6:8-14
Paulus schreef: U moet uzelf zien als dood 
voor de zonde, maar in Christus Jezus 
levend voor God.

DO. 7 FEBRUARI - Handelingen 4:1-22
Petrus en Johannes antwoordden degenen 
die hen wilden verbieden Jezus’ naam te 
gebruiken: We moeten wel spreken over 
wat we gezien en gehoord hebben.

VR. 8 FEBRUARI - Psalm 25
Heer, wijs mij de weg van uw waarheid  
en onderricht mij, want u bent de God die 
mij redt.

ZA. 9 FEBRUARI - Jesaja 43:9-12
Mijn getuige zijn jullie – spreekt de Heer –, 
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb.

ZON. 10 FEBRUARI - Lucas 5:1-11
Jezus zei tegen Simon Petrus: ‘Wees niet 
bang, voortaan zul je mensen vangen.’ En 
nadat Simon en zijn metgezellen de boten 
aan land hadden gebracht, lieten ze alles 
achter en volgden hem.

MA. 11 FEBRUARI - Zacharias 8:7-8
Dit zegt de Heer: Ik zal mijn volk bevrijden 
uit het land waar de zon opkomt en het land 
waar de zon ondergaat. Zij zullen mijn volk 
zijn en ik hun God, in onwankelbare trouw.

DI. 12 FEBRUARI - Lucas 9:1-6
Jezus zond zijn leerlingen uit om het  
koninkrijk van God te verkondigen.  
Ze gingen op weg en trokken van de  
ene plaats naar de andere, terwijl ze het 
goede nieuws verkondigden.

WO. 13 FEBRUARI - Jesaja 48:16-21
Verkondig dit met luid gejuich, laat het  
horen, laat weten tot aan de einden der 
aarde: De Heer heeft zijn dienaar verlost.

DO. 14 FEBRUARI - Jeremia 15:15-21
Jeremia zei tot de Heer: Telkens als ik uw 
woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. 
Uw woorden gaven mij een diepe vreugde.

VR. 15 FEBRUARI - Wijsheid 1:1-15
De geest van de Heer vervult de hele  
wereld; hij die alles omvat weet wat er 
gezegd wordt.

ZA. 16 FEBRUARI -  
Daniël 3:51-90 (apocrief)
Al wie nederig is en God vereert, prijs de 
Heer, bezing hem in eeuwigheid. Want hij 
heeft ons ontrukt aan het dodenrijk, uit de 
greep van de dood heeft hij ons gered.

ZON. 17 FEBRUARI - Lucas 6:20-23
Jezus richtte zijn blik op zijn leerlingen en 
zei: Gelukkig jullie die arm zijn, want van 
jullie is het koninkrijk van God.

MA. 18 FEBRUARI - Jesaja 40:1-5
Baan een weg voor onze God. Oneffen 
plekken moeten vlak gemaakt worden en 
ruige gronden worden een vlakte. De luister 
van de Heer zal zich openbaren voor het  
oog van al wat leeft.

DI. 19 FEBRUARI - Habakuk 3:18-19
Ik zal juichen voor de Heer, jubelen voor  
de God die mij redt.

WO. 20 FEBRUARI - Jakobus 5:7-11
Jakobus schreef: Wees geduldig en houd 
moed, want de Heer zal spoedig komen.

DO. 21 FEBRUARI - Jesaja 28:16-17
Dit zegt de Heer: Ik leg voor mijn volk  
een fundament met een grondsteen.  
Ik zal het recht als meetlint hanteren  
en de gerechtigheid als schietlood.

VR. 22 FEBRUARI - 2 Korintiërs 8:7-15
Onze Heer Jezus Christus is omwille van  
u arm geworden opdat u door zijn armoede 
rijk zou worden.

ZA. 23 FEBRUARI - Lucas 12:32-48
Jezus zegt: Wees als knechten die hun  
heer opwachten, zodat ze direct voor hem 
opendoen wanneer hij aanklopt.

ZON. 24 FEBRUARI - Lucas 6:27-35
Jezus zegt: Heb je vijanden lief, wees goed 
voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloe-
ken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

MA. 25 FEBRUARI - Psalm 31
In uw hand, Heer, liggen mijn lot en mijn 
leven, bevrijd mij uit de greep van mijn 
vijanden en vervolgers. Laat het licht van 
uw gelaat over mij schijnen, toon uw  
trouw en red uw dienaar.

DI. 26 FEBRUARI - Efeziërs 2:14-18
Christus kwam vrede verkondigen aan u die 
ver weg was en vrede aan hen die dichtbij 
waren: dankzij hem hebben wij allen door 
één Geest toegang tot de Vader.

WO. 27 FEBRUARI - Johannes 1:1-18
Johannes schrijft over Jezus: Het licht 
schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen.

DO. 28 FEBRUARI - Jesaja 52:7-10
De Heer toont zijn heil ten overstaan van 
alle volken, en de einden der aarde zien  
hoe onze God redding brengt.

VR. 1 MAART - Kolossenzen 3:12-17
Verdraag elkaar en vergeef elkaar; zoals de 
Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

ZA. 2 MAART - Jesaja 53:1-12
Na het lijden dat de dienaar van de Heer 
moest doorstaan, zag hij het licht en werd 
met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige 
dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun 
wandaden op zich.

ZON. 3 MAART - Lucas 6:39-45
Jezus zegt: Verwijder eerst de balk uit je 
eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg 
zien om de splinter in het oog van je  
broeder of zuster te verwijderen.

MA. 4 MAART - Psalm 146
Gelukkig wie zijn hoop vestigt op de Heer, 
die hemel en aarde heeft gemaakt,de zee 
en alles wat daar leeft! Hij die trouw is tot 
in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten 
en brood geeft aan de hongerigen. De Heer 
bevrijdt de gevangenen.

DI. 5 MAART - Matteüs 11:28-30
Jezus zegt: Kom naar mij, jullie die  
vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 
dan zal ik jullie rust geven.

WO. 6 MAART - Matteüs 6:5-8
ASWOENSDAG
Jezus zegt: Als jullie bidden, trek je dan 
in je huis terug, sluit de deur en bid tot je 
Vader, die in het verborgene is. En jullie 
Vader, die in het verborgene ziet, zal je 
ervoor belonen.

DO. 7 MAART - Spreuken 3:1-12
Uit het boek Spreuken: Mogen liefde en 
trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, 
schrijf ze in je hart.

VR. 8 MAART - Jesaja 53:6-12
Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht 
zijn eigen weg; maar de wandaden van ons 
allen liet de Heer op zijn dienaar neerkomen. 
Hij werd mishandeld, maar deed zijn mond 
niet open.

ZA. 9 MAART - Jesaja 2:1-5
Uit de profeet Jesaja: Alle volken zullen 
zeggen: “Laten we optrekken naar de berg 
van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen,  
en wij zullen zijn paden bewandelen.”

UITGELEZEN Een weloverwogen patchwork 

V
oor de schrijvers van  
Verbindend vieren staat 
centraal dat ‘in de liturgie 

de gemeente het verhaal van 
Gods bevrijdend handelen in  
Jezus Christus vertelt’. Alle  
onderdelen van de kerkdienst 
dienen dat verhaal. 
Een (vaste) orde van dienst is 
daarvoor niet noodzakelijk en 
zeker geen doel op zich. Volgens 
de schrijvers is de praktijk in veel 
kerken, dat een (bijzondere) dienst 
een soort knip-en-plakwerk wordt 
van verschillende stijlen. Zij willen 
verder komen dan ‘een waterig 
compromis dat probeert iedereen 
tevreden te houden’. 
Ze pleiten voor een welover-
wogen patchwork van stijlen, 
waarin de verschillende inbreng 
nog zichtbaar is. Heel de mens 
(hoofd en hart, oog en oor),  
heel de gemeente (niet alleen  
de voorbereiders), heel de kerk 
(in heden en verleden) en heel de 

wereld moeten aan bod komen. 
Belangrijk uitgangspunt is dat 
gemeenteleden niet slechts 
toeschouwer zijn, maar echt 
deelnemen aan de dienst. De 
voorbereiding van een dienst is 
daarom nooit het werk van alleen 
de predikant of voorganger, 
maar krijgt inbreng van zoveel 
mogelijk mensen en disciplines.

Niet los van elkaar
Muziek, beamergebruik en drama  
staan centraal in aparte hoofd-
stukken. Zo bespreekt musicus 
Kees van Setten in ‘Muzikaal 
verhalen’, hoe je door verbindend 
vieren voorkomt dat de muzikale  
onderdelen in de dienst los van 
elkaar staan. Zijn verhaal onder-
streept de stelling van Arie Vooijs: 
de kerk kan niet zonder muziek 
(zie de column Kerk muziek  
op pagina 7). 
Terecht merkt Van Setten op dat 
je verdiepen in de voorkeur en 

stijl van de ander een voorwaarde 
is. Iets dat naar mijn mening een 
must is voor alle onderdelen van 
een dienst. 
Dit boek bepaalt je bij de vraag 
waarom we doen wat we doen. 
Vertellen wij al vierend nog dat 
verhaal van God en mensen? 
Het frist je denken over vieren 
op en daagt tegelijkertijd uit tot 
een kritische blik op de eigen 
praktijk. Kortom: goede lees- en 
denkstof voor ieder die (af en 
toe) een kerkdienst voorbereidt.

• Joke Westerhof

Zie voor de pdf van het leesrooster www.kerkinzoetermeer.nl

Klaas-Willem de Jong 
(red.), ‘Verbindend 
vieren. Spelen met 

vormen en stijlen in de 
eredienst’, Zoetermeer:  

Boekencentrum 2013, 
156 bladzijden,  

€ 14,90. Zie ook  
W eredienstcreatief.nl 
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In een kerkdienst ben je met  
veel mensen bij elkaar. Je zingt 
samen liederen, soms begeleid 
door allerlei verschillende  
instrumenten, en maakt daarbij 
een flinke hoeveelheid lawaai. 
Er wordt een beroep gedaan op 
je aandacht: een bijbelgedeelte 
dat gelezen wordt, gebeden die 
gebeden worden en een preek 
om naar te luisteren. 
Dat dat niet voor iedereen mee-
valt, is niet nieuw. Kinderen en 
jongeren vinden het vaak een 
hele toer om een kerkdienst ‘uit 
te zitten’. Dat er ook volwassenen 
zijn die een kerkdienst moeilijk 
vinden om mee te maken, krijgt 
veel minder aandacht. Meestal  
hebben die zelf een keuze tegen-
woordig en dus kiezen zij er 
waarschijnlijk voor om minder of 
helemaal niet naar een kerkdienst 
te gaan, hoe jammer ze dat ook 
vinden.

Hels kabaal
Maar sommige volwassenen en 
ook kinderen hebben nu eenmaal 
meer dan gemiddeld last van 
prikkels. Het bijwonen van een 
kerkdienst kan daarom een hele  
opgave zijn of zelfs een ronduit 
nare ervaring. 
Wat voor velen een gezellige  
ontmoeting is na de kerkdienst,  
is voor hen een warboel waar geen 
patroon in te ontdekken valt en 
waarin je je daarom gemakkelijk 
angstig en overprikkeld voelt. 
Wat voor velen een heerlijk juichend  
lied is dat je samen met veel  
mensen zo luid mogelijk zingt, is 
voor sommigen een hels kabaal. 
Wat voor de ene mens een fijne 
preek is waar je heerlijk bij weg 
kunt dromen of geconcentreerd 
naar kunt luisteren, is voor de 
ander een tergend saaie oefening 
in zelfbeheersing zonder iets van  
de inhoud mee te krijgen.

Vier per seizoen
Voor juist die mensen – volwas-
senen en kinderen – zijn  we een 
paar jaar geleden in Alblasserdam  

De prikkelarme kerkdienst
IMPRESSIE • In kerkdiensten gebeurt er van alles en dat valt niet voor iedereen mee.  
In Alblasserdam startte ds. Hans van Walsum samen met gemeentelid Esther Vliegenthart 
een serie kerkdiensten met een minimum aan prikkels. 

met de zogenaamde prikkelarme 
kerkdiensten begonnen, vier per 
seizoen. We hebben het idee 
elders opgepikt en zijn er op onze 
eigen manier mee aan de gang 
gegaan. 
Diensten voor mensen die  
gevoelig zijn voor bijvoorbeeld 
licht, geluid en alle andere prik-
kels die op je af kunnen komen 
tijdens de kerkdienst. Dat kunnen 
mensen met autisme zijn, AD(H)D 
of Niet Aangeboren Hersen letsel. 
Maar ook ieder ander die snel last 
heeft van overprikkeldheid.

Precies een halfuur
Wat is er nu anders in deze  
diensten? Eigenlijk niet eens  
zo heel veel. Want bijna alle  
onderdelen uit een reguliere  
kerkdienst keren terug. 
Er wordt uit de Bijbel gelezen.  
Er is een verhaal voor kleine en 
grote mensen. Er wordt gezongen, 
alleen niet zo heel vaak, de liederen 

zijn rustig en worden sober bege-
leid op de piano of bijvoorbeeld 
de fluit. Er is een korte preek.  
Er wordt gebeden. En na precies 
een half uur is het afgelopen.  
Dat laatste is niet onbelangrijk … 

Geen verrassingen
Verder zorgen we er voor dat 
er wat meer ruimte is tussen 
de stoelen dan anders. In het 
liturgieboekje of op het beamer-
scherm staan naast de teksten 
ook pictogrammen die de diverse 
onderdelen van de liturgie weer-
geven. Ieder die dat wil heeft  
gelegenheid om de orde van 
dienst van tevoren toegestuurd  
te krijgen, zodat er geen verras-
singen zijn.

Rust en structuur
De ervaringen met de prikkel arme 
diensten zijn positief. Er komen 
mensen uit verschillende kerk-
gemeenschappen op af, kinderen 
en volwassenen. Er zijn meestal 
dertig tot veertig bezoekers.  
En de meesten komen terug.  
Ze waarderen de rust die van  
de diensten uitgaat, de overzich-
telijke tijdsduur, de eenvoudige 
structuur. 
Wij hebben besloten om  
voor lopig door te gaan met dit  
bescheiden initiatief. Het zou 
wel eens kunnen zijn dat er in 
onze soms zo ‘overprikkelde’ tijd 
steeds meer behoefte ontstaat 
aan dit soort diensten.

• ds. Hans van Walsum

PREDIKANT IN ALBLASSERDAM,  

OUD-PREDIKANT DE REGENBOOG

Wat bijzonder in deze  
dienst dat ieder mens zich - 
zelf kon zijn. De ontroering  
van mensen die al heel lang  
niet meer in de kerk waren  
geweest. De herkenbaarheid  
in de gesprekken was heel 
waardevol. Ieder mocht het 
beleven op zijn eigen manier. 
Wilde je alleen zijn, dat kon, 
want de stoelen stonden wat 
verder van elkaar. Wilde je je 
veilig voelen, dan mocht je je 
stoel verzetten zodat je je niet 
verloren voelde. 

• Een bezoeker


