
Demelza van Daalen-Hak (rechts op  
de foto): ‘Ik ben ontzettend dankbaar 
dat we zorg op maat kunnen bieden  
aan kinderen en een plek waar ze lang-
durig mogen zijn en gezien worden! 
Via De Ontwikkelboom is een mooie 
samenwerking tot stand gekomen.  
In de opvoeding en het proces van het 
oprichten van het Josiah Huis heb ik 
ervaren dat ik als mens niet alles kan, 
wel heb ik altijd kunnen steunen op 
God! Daarom is de naam van het huis 
‘Josiah’ geworden: ‘God zal steunen’.’ 

 E demelza@josiah-huis.nl 
W www.josiah-huis.nlHet Josiah Huis is op 30 augustus feestelijk geopend  Foto: Sjaak Oudshoorn 

en op 10 oktober gestart met twee kinderen.  

Kerstactie ‘Geef hoop’
Rondom Kerst komt Kerk in Actie samen met  

EO Metterdaad, World Vision en Dorcas  

in actie voor Syrische vluchtelingen, 

met speciale aandacht voor kinderen. 

In vier tv-uitzendingen op 14, 21, 

28 december en 4 januari 
vertellen vluchtelingen en 

hulpverleners over hun hoop 
voor Syrië. Zie ook p.8.

Mijn geschenk

Simrit: ‘Liefde.  

Het belangrijkste in ons leven.’

   Joach: ‘Goede doelen en goede daden.’

Andrea: ‘Muziek! Voor het Kerstkind 

wil ik graag ‘Little Drummer  

Boy’ zingen en spelen.’

• Drie tieners
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‘De weg van de wijzen’
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Kerst vieren in de stal
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Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Pas wanneer zíj  
er klaar voor zijn 

‘Ze moeten de kans krijgen om 
hun lichaam met hun hoofd te 
verbinden. Dat is vaak een  
probleem voor kinderen zoals zij’, 
legt Demelza uit. ‘Het Josiah  
Huis streeft ernaar om het goede 
te behouden en waar mogelijk 
nog meer te verbeteren.’
De kinderen kunnen zo dicht  
bij hun familie wonen, de ouders 
hebben inspraak in de therapie 
door professionele behandelaars, 
en de kinderen houden veel  
contact met hun oude omgeving. 
Ze wonen er zo lang als dat nodig 
is. Pas wanneer zíj er klaar voor 
zijn, verlaten ze het Josiah Huis.

Geen geheim 
De stichting is niet uitgesproken 
christelijk, maar Demelza maakt 
geen geheim van haar geloof. Zij 
is de oprichter en doet veel van 
het zakelijke werk. ‘De Oosterkerk
gemeente leeft ook heel erg mee. 
Ik weet dat er veel voor ons gebe-
den wordt. Er komen giften binnen 
en ik heb heel veel hulp gehad.’ 

• Tirza Benders

Gods geschenk

‘Levende kerststal’ op Kaarsjesavond 2015 door leerlingen van het Stedelijk College Zoetermeer. Op dinsdag 12 december zijn 
ze er ook, dit keer om uit delen: heerlijke warme chocolademelk voor iedereen. Foto: Stedelijk College

dig kunnen gaan wonen. Finan-
ciering van het WilmaHuis loopt 
via de Nederlandse Jeugdzorg. 

Nieuwste loot
De nieuwste loot aan de stam van 
het WilmaHuis is de WilmaPlaats, 
ondergebracht in een oud, maar fan-
tastisch gerenoveerd schoolgebouw 
aan het Schuitwater in Meerzicht. 
Daar is een omgangsruimte 
waar ouders onder begeleiding 
ongedwongen met hun kinderen 
kunnen omgaan. Die ontmoeting 
kan vanuit een nevenruimte wor-
den geobserveerd en in beeld en 
geluid worden vastgelegd voor 
latere discussie en evaluatie. 
In een andere ruimte is plaats 
ingericht voor ‘thuiszitters’, ofte-
wel jongelui die van school zijn 
geschorst. Zij zullen vijf dagen in 
de week op reguliere schooltijden 
dagbesteding krijgen, inclusief 
schoolwerk. En passant is Wilma 
ook nog eens mantelzorger voor 
haar 95-jarige moeder die in een 
zijvertrek woont.
Ten slotte zijn er in de Wilma Plaats 
nog drie ruimtes voor overleg, 
workshops of seminars. Een heel 
gemotiveerd team van zes men-
sen ziet kans dit mooie ‘bedrijf’ 
te laten functioneren zoals Wilma 
het steeds voor ogen heeft gehad: 
met de kennis en ervaring die ze 
de afgelopen dertig jaar opdeed 
en die zij nu zo rijk mag uitstrooien 
over ‘haar’ kinderen. 

• Fien Meiresonne

 E info@wilmahuis.nl  
W www.wilmahuis.nl
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Kaarsjesavond
 

DORPSSTRAAT/OUDE KERK • 
Duizenden lichtjes, mooie muziek 
en prachtige liederen rondom het 
feest van de geboorte van Jezus, 
buiten en binnen.  
De Oude Kerk is vanaf 19.00 uur 
open en om 19.30 uur begint de 
traditionele Kerstzang. Je kunt 
binnenlopen, even blijven en  
genieten van de sfeervolle verlich-
ting en mooie muziek. Iedereen 
wordt uitgenodigd een paar kerst-
liederen mee te zingen. De teksten 
worden gebeamd en er zijn  
mensen beschikbaar voor een 
praatje en een goed gesprek.

 Van 19.00-21.00 uur 
Oude Kerk, Dorpsstraat 59 

Een nieuw thuis in het Josiah Huis
INTERVIEW • ‘Als er een kind op je pad komt, is liefde te sterk om te weerstaan.’ Daar is Demelza van Daalen 
met heel haar hart van overtuigd. ‘Het maakt niet uit of die kinderen uit je eigen buik komen of niet.’ Dit 
jaar richtte ze het Josiah Huis op om kinderen met hechtingsproblemen zorg op maat te kunnen bieden.

De naamgever van dit huis, 
Wilma Bruins, vangt al ruim 35 
jaar kinderen op via allerlei jeugd-
instellingen, waarvan de laatste 
zes jaar via een eigen bedrijf.  
Ze is betrokken bij wijkgemeente 
De Oase, waar ze ook diaken is. 
Ze heeft niet veel moeite om aan 
te geven waar haar drijfveren 
voor dit prachtige werk vandaan 
komen. Je kunt het lezen in  
Mattheüs 25. Mensen worden 
daar geprezen omdat ze gevan-
genen bezochten, behoeftigen 
ondersteunden en hongerigen te 
eten gaven. Ze snappen dat niet 
en vragen aan de Koning: ‘Wan-
neer heb ik dat dan gedaan?’ Het 
antwoord is: ‘Wat u hebt gedaan 
voor een van mijn broeders hier, 
hebt u voor mij gedaan.’ Dat drijft 
Wilma om samen met haar man 
Anton, die hiervoor zijn werk bij 
de politie opgaf, het naar haar 
genoemde Huis op te zetten. 

Drie takken
Allereerst is er het Gezinshuis, 
waar kinderen van 0 tot 18 jaar 
verblijven die tijdelijk niet bij de 
eigen ouders kunnen wonen. 
Een tweede activiteit betreft 
Kamer training voor 16+-jongeren 
die aan meer zelfstandigheid toe 
zijn en niet meer passen binnen 
een gezinshuis, logeerhuis of 
pleeggezin. Ze leren zelfstandig 
te wonen en ook om financieel 
op eigen benen te staan.

Rijk mogen uitstrooien 
over ‘haar’ kinderen

Het derde aspect is het Tiener-
moederhuis waar jonge moeders 
ambulante hulp en verschillende 
vormen van ondersteuning krij-
gen alvorens ze zelf echt zelfstan-

Demelza is opgegroeid in een 
huis waar het altijd ‘een gezellige 
drukte’ was; ze komt namelijk uit 
een gezin met acht kinderen. Zelf 
heeft ze een fijne jeugd gehad, 
stabiel en met veel liefde om haar 
heen. Maar ze weet dat lang niet 
iedereen in zo’n fijne omgeving 
opgroeit. Zelf heeft Demelza vijf 
kinderen. De oudste twee zijn 
pleegkinderen. Alhoewel ze niet 
haar biologische kinderen zijn, 
beschouwt Demelza ze als haar 
eigen zoons. Zij en haar man  
Arjen zorgen al bijna tien jaar  
voor Giovanni en Marcelino.
Met de nodige complicaties, zeker 
voor de jongste van de twee.

Dit jaar werd de situatie zo serieus 
dat Marcelino niet langer thuis kon 
wonen. Maar Arjen en Demelza 
konden geen plek vinden waar hij 
de zorg kreeg die hij zo erg nodig 
had. Om toch voor hem de juiste 
begeleiding te kunnen krijgen, 
heeft Demelza haar eigen stichting 
opgericht, het Josiah Huis.

‘God bleef me duwtjes  
in de rug geven’

‘In eerste instantie zag ik dat  
helemaal niet zitten. Maar God 
bleef me duwtjes in de rug geven. 
Ik probeerde er wel onderuit te  
komen, maar dat werkte niet’, 
geeft ze lachend toe.
Nu heeft ze Marcelino een nieuw 
thuis kunnen geven en hij maakt 
nog echt deel uit van het gezin. 
‘God had niet alle deuren voor ons 
geopend als Marcelino niet in het 
Josiah Huis zou kunnen wonen.’

Kleinschalige zorg 
Het Josiah Huis, gevestigd in 
Pijnacker, biedt kleinschalige zorg 
aan maximaal vier kinderen, en 
constante persoonlijke, op hen 
aangepaste begeleiding. De zorg 
is speciaal voor kinderen met 
ernstige hechtingsstoornissen. 

Een gewoon huis voor een 
ongewone situatie
INTERVIEW • Vanaf 2011 kent Zoetermeer een interessant 
initiatief in de vorm van het WilmaHuis. Een gewoon huis 
voor kinderen die niet thuis kunnen wonen, dat tiener
moeders onderdak biedt, jongeren kamertraining en  
geschorste scholieren huiswerk en dagbesteding.
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Mijn geschenk
Joke: ‘Ik wil het Kind een boek met  mooie verhalen en platen geven. Toen ik klein was genoot ik daar  erg van. Mijn vader of tante  vertelde of las voor. Soms was  het spannend, soms werd je  er heel blij van. Sommige  verhalen weet ik nu nog.’ 

KERK ACTUEEL

VAN DE REDACTIE

Verdrietig zit  
de kleine koning  
langs de kant van de 

weg. Overal komt hij te laat, 
zijn ezeltje is niet zo snel. Kleine  
Isar volgde de ster naar de 
nieuwe Koning van de Wereld. 
Hij treft de andere wijzen als ze 
alweer terugkeren, ziet de kin-
dermoord in Bethlehem, vlucht 
ook door de woestijn naar 
Egypte en wordt zelfs overvallen 
door twee rovers, die later naast 
Jezus gekruisigd worden.
Kleine Isar volgt Jezus op de 
voet, maar krijgt Hem steeds 
net niet te zien. Wel ontmoet 
hij iedereen die hem over Jezus 
kan vertellen. Zacheüs de tolle-
naar, ook al zo’n kleine man, de 
verloren zoon uit het verhaal bij 
de varkenstrog, de eerst blinde 
Bartimeüs die hem naar Johan-
nes de Doper leidt, een soldaat 
die Jezus geselde. De kleine 
jongen wordt niet groter, wel 
groeit zijn verlangen naar Jezus: 
hij gelooft heilig in deze Man. 
Twee tekeningen in dit strip-
verhaal van Bertus Aafjes 
en Eppo Doeve ontroeren me 
steeds weer. Het Kind Jezus in 
de kribbe dat zoekend naar de 
staldeur kijkt, alsof Hij nog ie-
mand verwacht. En de hand van 
de net opgestane Heer Jezus 

die het gebogen hoofd van 
Isar, die niet in het 
stralende licht kan 
zien, aanraakt.

• Marieke van der 

Giessenvan Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

Kleine Isar

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

Advertenties

AANRADERS 

Het Koningsgeschenk

Prachtig, haast iconisch pren-
tenboek over een jongetje dat 
met de Wijzen uit het Oosten 
achter de ster aan meereist 
naar de stal waar de nieuwe 
Koning geboren is. Steeds 
andere groepen sluiten zich 
onderweg aan: boeren, noma-
den, muzikanten, geitenhoe-
ders. Verrassend, ontwape-
nend slot. Met ‘goudgekleur-
de’ geschilderde illustraties 
van John Speirs. Rijswijk: De 
vier windstreken, tussen € 5 en  
€ 10, te vinden via het web. 

Kersttafelgesprekken 
Spel met 
zestig kaar-
ten over 
de thema’s 
Kerst, Oud 
en Nieuw  
en Relaties.  
Geschikt voor elke groep 
(jonge en oudere) mensen die 
tijdens de feestdagen bij elkaar 
is. Het beste te spelen met zes 
tot acht personen. Om op een 
ongedwongen manier naar  
elkaar te luisteren en in ge-
sprek te raken over herkenbare 
vragen. De spelregels erbij 
geven een goede leidraad.  
€ 19,80 W webwinkel.pkn.nl  

Medemens

Inspirerende vijfde editie van 
Medemens, een uitgave van 
Kerk in Actie met diaconale  
gebeden, gedachten en  
gedichten over omzien naar 
elkaar, opkomen voor rechte-
lozen en verschoppelingen en 
hoop aan mensen zonder  
perspectief. Toe te passen 
bij liturgische momenten of 
tijdens overleggen en vergade-
ringen. Te bestellen via  
www.kerkinactie.nl (1 ex.  
gratis) of webwinkel.pkn.nl  
(€ 4 of minder bij meer exx.). 

Sleutelmomenten
Bezinnende teksten bij tien 
‘sleutelmomenten’ van geboor-
te tot sterven. Met handreikin-
gen voor aanpassingen al naar 
gelang de situatie zich voor-
doet. € 5 W webwinkel.pkn.nl

HALTE 2717

Herdenken in Buytenwegh
IMPRESSIE • November is de maand van gedenken. 
In sommige kerken gebeurt dat aan het begin van 
de maand, in andere kerken op de laatste zondag 
van november. November is ook een donkere maand, 
als vanzelf denk je aan mensen die gestorven zijn en die je mist.

Daarom nam Halte 2717 in  
Winkelcentrum Buytenwegh het 
initiatief om even stil te staan bij 
een geliefde die je moet missen. 
Niet vanuit een bepaalde geloofs-
richting, maar als steun voor 
iedereen die iemand mist.
De vrijwilligers van Halte 2717 ston-
den op donderdag 2 november bij 
het winkelcentrum in Buytenwegh. 
Mensen kregen een kaarsje dat zij 
aan konden steken om te denken 

aan iemand die zij verloren hadden 
en misten. Bovendien kregen ze 
een uitnodiging om ’s avonds naar 
Bus 63 te komen om de namen te 
noemen en te herdenken.
Door deze actie ontstonden er 
mooie en emotionele gesprekken. 
’s Avonds was er een sfeervolle 
herdenking in de huiskamer van 
Bus 63.

• Tekst en foto: ds. Jaap van den Akker

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

IMPRESSIE • Vrijdagavond 27  
oktober. De Dorpsstraat is verge-
ven van verklede en geschminkte 
mensen. Kinderen en volwassenen 
uitgedost als heks, zombie of  
ander kwaadaardige wezen.  
Er klinkt gekrijs en gehuil, bedoeld 
om anderen angst aan te jagen. 
Ik heb het koud, een beklemmende 
kou. De Oude Kerk is zacht verlicht 
en is warm, een verademing. Het 
voelt als een beschermende oase, 
een andere wereld. Ver weg van 
de Halloween-gekte die onze stad 
die avond heeft overgenomen. 
Buiten is het druk, binnen zit een 

handjevol mensen. Bekende gezich-
ten uit verschillende Zoetermeerse 
kerken, trouwe bidders die geloven 
in de kracht van gebed. Buiten 
drukt het duister, binnen – op die 
monumentale plek in het hart van 
onze stad – is het licht, ís ‘Het Licht 
der wereld’ voelbaar aanwezig.  
De kerk is gevuld met Zijn kracht 
en aanwezigheid, de God die leven 
is en leven geeft. Het duister maakt 
geen schijn van kans! 

• Willem Eshuis 

INTERKERKELIJKE GEBEDSONTMOETING

E SAMENINGELOOF@GMAIL.COM

Gebedsmoment en Halloween

ROKKEVEEN

‘De weg omhoog’

IMPRESSIE • Op zondag 29 oktober vond voor de derde keer  
het jaarlijkse gedenkevent bij de Watertoren plaats. Vanwege  
de harde wind werd ditmaal uitge weken naar De Wijngaard, 
wat een bijzondere intieme lading aan het moment gaf.

Advertenties

Samen oplopen
‘De weg van de wijzen’ is een 
jaarlijkse tocht met tussenstops 
en opdrachten voor alle leeftijden 
op de eerste zaterdag in januari, 
georganiseerd door het gezamen-
lijke jeugdwerk van Pelgrimskerk, 
De Oase en De Regenboog. 

‘Als ik jong ben, ben ik lang. 
Als ik oud ben, ben ik kort. 

Rara, wat ben ik?’

‘Dit jaar korter dan vorig jaar, 
maar wel helemaal buiten. Alle 
paden zijn ook goed te doen voor 
kinderwagens en rolstoelen.’ 
Iedereen mag meelopen: jong, 
oud, kinderen, vaders, oma’s, 
vrienden, mensen alleen.  
‘Een tocht om een stukje wijzer 
te worden. Met een knipoog na-
tuurlijk. Hoewel, samen oplopen 
is ook belangrijk voor je geloof!’

Zeven tussenstops
‘Er zijn onderweg zeven stop-
plaatsen die verwijzen naar alles 

6 JANUARI

‘De weg van de wijzen’
INTERVIEW • ‘We zijn voortdurend onderweg in het leven. We rennen 
van hot naar haar. De Wijzen in het Oosten legden hun dagelijkse 
werkzaamheden neer om de reis van hun leven te ondernemen’, 
zegt ds. Carina Kapteijn van De Oase. Hun reis vormt de inspiratie
bron voor ‘De weg van de wijzen’ op zaterdag 6 januari. ‘Durven wij 
op pad te gaan, op zoek naar de betekenis van Jezus in ons leven?’

wat je meemaakt in je leven. 
Mooie momenten, maar  
ook lastige uitdagingen.’
1.  Start: vanavond ben  

jij zelf een ster!
2.  Onderweg moet je kiezen: 

links of rechts? Kijk eens om 
je heen wie jou kan helpen?

3.  De weg is afgezet, de brug 
versperd, je krijgt te maken 
met overlijden, ontslag,  
pesten … Het leven lijkt soms 
een compleet raadsel. De 
‘wegwijzer’ bij de halteplaats 
geeft je een paar raadsels die 
je eerst moet oplossen. Er zijn  
moeilijke en makkelijke bij.

4.  Soms is het lastig om de weg 
te vinden, soms kom je  
verkeerd uit. Wie helpt jou  
of wie kun jij verder helpen?

5.  Pech onderweg, je krijgt te 
maken met tegenslag. Hoe 
raap je jezelf weer bij elkaar, 
wat geeft jou nieuwe moed?

6.  Je bent er bijna,  
een moment van geluk:  
‘Zie je de ster weer stralen?’

7.  ‘De ster staat stil, het Kind is 
gevonden.’ Vertel elkaar wat 
je hebt meegemaakt.

Puzzelstukken
‘We delen chocolademelk en 
marshmallows uit, om de ener-
gievoorraad weer aan te vullen. 
En lukt het de puzzel te leggen 
van de stukken die je onderweg 
hebt gekregen? Dan ben je in 
onze ogen echt een wijze!’

 Start vanaf 19.00 uur op zaterdag  
6 januari 2018 bij De Oase. Loop mee!

• Marieke van der Giessenvan Velzen

Zo’n 250 mensen, het merendeel niet 
kerkelijk, herdachten in de sobere maar 
sfeervolle kerkzaal hun overleden geliefden 
tijdens meditaties, voorgedragen gedichten, 
zang en muziek. Tijdens de bijeenkomst  
werden de namen van de overleden  
geliefden genoemd. Op donderdag avond  
2 november daarna werden de negen  
wensballonnen, met de namen erop  
geschreven, opgelaten. Ellen Vermeulen 
maakte ter gelegenheid van deze herdenking 
het kunstwerk ‘De weg omhoog’. 
 • Jan Blankespoor
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KIJK

PERSPECTIEF

‘Een plek, waar Hij wonen kan’. 
Die dichtregel van Huub Oos-
terhuis schiet door mij heen. 
Dat geschenk wil ik Hem geven! 
Maar dan word ik mij ineens 
bewust: ‘Hij woont allang in mij. 
Dat is juist Zijn geschenk aan 
mij!’ En toch ook wil ik mij ge-
heel toevertrouwen aan wat Mis-
kotte ‘het grote geheim’ noemt: 
‘dat Hij is’. De ontdekking dat 
‘Hij in mij wil wonen’ vervult mij 
met een immense vreugde. Het 
zegt: ‘nooit meer alleen’, het 
zegt: ‘geen zee te hoog of Hij zal 
hem met mij bevaren.’ 

Dat Hij het is
Mijn hart ‘springt hoog op in 
mij’ als ik ervaar dat Hij het is 
die in mij en in deze wereld 
woont. Het overwint mijn groot-
ste angst. Ik begin te begrijpen 
dat Hij de Weg is en dat die 
Weg geen andere is dan de weg 
die op mij afkomt. 
Mijn hart ‘springt hoog op in 
mij’, als ik net als Maria kan 
zeggen: ‘Een groot geheim is mij 
gegeven en ik mag de geboorte 

van die nieuwe mens mee ma-
ken.’ Ik ben die nieuwe mens, 
of moet ik zeggen: ‘Het is God 
in mij, die mij brengt bij wie ik 
werkelijk ben. Die mij voorgaat 
in mijn leven.’ 

Vreugde
Ineens begrijp ik 
hoe God ís, in deze 
wereld. Dat Hij zo 
Koning is met 
de koning en 
Herder met de herder. En dat 
Maria ‘moeder Gods’ genoemd 
wordt. Dat de koning ‘koning naar 
Gods hart’ wordt, dat de herder 
‘herder naar Gods hart’ wordt. 
Simpelweg omdat ze in hun inner-
lijk ontdekken: ‘Hier woont Hij.’
En ja, met hen word ik vervuld van 
vreugde. In mij groeit het zaad van 
God en het brengt mij tot wie ik 
werkelijk ben. Ik hoef me er alleen 
aan over te geven. Ja, ik geloof 
dat mijn geschenk ‘vreugde’ is. 

• ds. Dick Sonneveld

PREDIKANT WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG  

IN ROKKEVEEN

Geschenk voor Jezus

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

Advertentie

• 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

Kerst Inn voor iedereen 
INTERVIEW • Al vanaf 1996 wordt er op Eerste Kerstdag in ’t Centrum achter 
de Pelgrimskerk Kerstfeest gevierd, voor groot en klein een gezellige drukte. 
Vrijwilligers staan klaar om de vele bezoekers een fijne Kerstdag te bezorgen. 

Grietje Cusell is hierbij de niet te missen spil. ‘De mensen die komen willen 
graag met anderen het Kerstfeest vieren, velen hebben het van horen  
zeggen of zijn door een buurman of buurvrouw meegebracht.’

Bij dit initiatief van de Zoeter-
meerse kerken is iedereen wel-
kom. Elk jaar is er muziek en een 
mooi Kerstverhaal, gevolgd door 
een heerlijke maaltijd die ter plek-
ke wordt klaargemaakt. ‘Een fijne 
vulling van de Eerste Kerstdag in 
een gezellige sfeer.’
Grietje doet dit natuurlijk niet 
alleen. De ‘harde kern’ bestaat 
verder uit: Anja Hermanus,  
Hanneke Vermeulen, Rob van 
Vliet, Anneke Kroeders en  
Hans van Zonneveld.

Het is ook fijn om dit als 
gezin te doen

Wie wil komen helpen is van 
harte welkom. De leeftijd is niet 
belangrijk, wel je inzet en passie 
voor dit mooie werk. En in de 
week voor Kerst zijn er altijd zaal-
versierders en cakebakkers nodig. 
Het is ook fijn om dit als gezin 
te doen ... De jeugd blijkt zich 

Kerst Inn 2017

Eerste Kerstdag van 16.00 tot 
21.00 uur in ‘t Centrum, Frans 
Halsstraat 1, Zoetermeer.

Kerst in een gezellige 
traditionele sfeer
Voor iedereen die graag geniet 
van het gezelschap van anderen.

Ontmoeting, muziek, verhaal, 
spelletje, heerlijk buffet,  
vertrouwde kerstliedjes.
Voor groot en klein.
Toegang vrij!

Welkom!

 Kerst Inn Zoetermeer  
wordt georganiseerd door de 
Heilige Nicolaas Parochie en de  
Protestantse Gemeente Zoetermeer  
T 06 195 711 28 of 321 22 31  
F www.facebook.com/ Kerst-Inn-
Zoetermeer-336636736782005

gemakkelijk te laten inschakelen 
voor de bediening van de gasten. 
Ook zijn er mensen welkom die 
muziek kunnen maken. 
 Meld je aan bij Grietje Cusell  

T (079) 342 31 12
Natuurlijk zijn giften ook zeer 
welkom, want u begrijpt dat 
zo’n dag geld kost. Daarvoor 
gebruikt u de bankrekening 
van de Taborkerk Zoetermeer, 
NL78INGB0009695803 t.n.v. 
Kerst Inn. Zo kunt u ook vanuit de 
luie stoel of vanachter de com-
puter iets doen om dit jaarlijkse 
Kerstfeest in stand te houden. 

• Fien Meiresonne

Kerst vieren in de stal
INTERVIEW • Ook dit jaar zal op Kerstavond 24 december, 
aanvang 19.00 uur, de jaarlijkse Kerststalviering plaatsvinden 
in Stal Dijkshoorn, Vierde Stationsstraat 450 te Zoetermeer. 
Deze viering trekt ieder jaar meer bezoekers. 
Vorig jaar meer dan 150, van wie velen  
ook van buiten de Zoetermeerse kerken.  
Jan de Jonge, jeugdouderling in De  
Regenboog in Rokkeveen, en zijn  
oudste dochter Marit van 11 jaar  
zijn enthousiaste deelnemers.

Hoe ziet zo’n  
kerststalviering eruit?
Jan: ‘Het is een ongedwongen 
viering in een paardenstal, oor-
spronkelijk vooral bedoeld voor 
jongeren. De laatste jaren groeit 
het aantal bezoekers sterk, er  
komen hele families, grootouders, 

ouders, jongeren en kinderen.  
Je hoeft niet op de strobalen te 
zitten, er zijn ook stoelen genoeg.
Er wordt vooral veel gezongen, er 
worden gedichten gelezen rondom 
het Kerstverhaal en er is muziek. 
Sommigen nemen zelfs hun eigen 
instrument mee. Het duurt on-

geveer een uur en na afloop is er 
glühwein en chocolademelk. Als 
de weersomstandigheden het toe-
laten gaan we geïnspireerd in fak-
keloptocht naar kerkelijk centrum 
De Regenboog in Rokkeveen.’

‘Veel leeftijdgenoten  
die je anders niet  

in de kerk ziet’

Marit: ‘Het verhaal van de geboor-
te van Jezus wordt opnieuw ver-
teld. Ieder jaar is er een thema, 

De jaarlijkse Kerststalviering wordt georganiseerd door de jeugdouderlingen Charlotte 
Prent en Martijn Pastink in samenwerking met de familie Dijkshoorn. Foto: Martijn Pastink

waartegen dat verhaal in het licht 
wordt gehouden. Je ziet er veel 
leeftijdgenoten, die je anders niet 
in de kerk ziet, ook hen die min-
der met het geloof op hebben. 
Wij gaan met het hele gezin!  
Het is er supergezellig!’

‘Welk geschenk geef jij 
aan Jezus?’ is het thema. 
Wat geven jullie?
Jan: ‘We zouden niet willen aan-
komen met dure cadeaus, zoals 
de drie Wijzen uit het Oosten dat 

deden, want  
we weten  
inmiddels dat 
het niet gaat 
om een 
machtige, rijke koning. Ik zou wil-
len wensen dat er ooit een mo-
ment komt dat de mensheid zich 
realiseert dat vrede tot veel meer 
kan leiden dan spierballentaal en 
oorlog. Dat samenwerking nodig 
is en juist niet op militair gebied.’

• Jan Blankespoor

Mijn geschenk

Marit: ‘Ik zou wensen  

dat alle mensen zich  

veilig weten in hun  

eigen land en er niet  

meer weg willen.’
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De geboorte van Jezus:
het eeuwige met het  
tijdelijke verwisseld.

Bron: 95 speldenprikken 

KERKDIENSTEN december 2017

Gemeente Zondag 
3 december

Zondag 
10 december

Zondag 
17 december

Zondag 
24 december

Maandag 
25 december

Zondag 
31 december

Maandag 
1 januari

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

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

18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp 
Heilig Avondmaal en Dankzegging

10.00 uur:  
Ds. L. den Breejen, Delft

18.30 uur: Ds. W.M. de Bruin, 
Stolwijk, Lessons and Carolls

10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp

15.00 uur: Kinderkerstfeest

22.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp

10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp

10.00 uur:   
Ds. C.H. Wesdorp

19.30 uur:   
Ds. C.H. Wesdorp

10.30 uur:    
Ds. C.H.  
Wesdorp

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

10.00 uur: 
Ds. R.L. Algera

10.00 uur: 
Mw. ds. M.C. Kapteyn

10.00 uur: 
Prop. mw. A.C. Winter
Amsterdam

10.00 uur: Prop. mw. E. Verheul, Benthuizen

21.15 uur: Mw. M. Schipper-Boven
Gezamenlijke Kerstviering in Het Kompas 

10.00 uur: 
Mw. M.  
Schipper-Boven

10.00 uur: Prop. mw.  
C.W.D. Eikelenboom- 
de Uijl, Lopikerkapel

10.30 uur:  
Mw. M.  
Schipper- Boven  
Morgengebed

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

10.00 uur: 
Mw. ds. M.C. Kapteyn

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

10.00 uur: 
Mw. ds. C.J.C. Kremer-Elzinga 
Zuiderwoude

10.00 uur: Prop. mw. C.W.D. Eikelenboom-   
den Uijl, Lopikerkapel

21.30 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn

10.00 uur: 
Mw. ds.  
M.C. Kapteyn

10.00 uur:   
Mw. ds. M.C. Kapteyn

19.30 uur:   
Mw. ds. M.C. Kapteyn
Oecumenisch avondgebed

10.30 uur:   
Mw. ds. 
M.C. Kapteyn 
Morgengebed

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

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

10.00 uur: 
De heer J.J. Donkers

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

10.00 uur: Mw. P. Vossegat-de Bruin

17.00 uur: De Wijngaard 
Mw. M. Schipper-Boven en M. Vermeulen                                                                                 
Oecumenische Kerstviering voor kleuters

19.30 uur: Stal Dijkshoorn    
Ds. D.A.J. Sonneveld, Kerststaldienst

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

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

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

19.00 uur:
Oecumenische  
Oudejaarsviering

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

09.30 uur:     
Ds. C. van Andel, 
Amsterdam

16.30 uur:     
Ds. C.H. Wesdorp

09.30 uur: Ds. E. van den Ham
Voorbereiding Heilig Avondmaal

16.30 uur: Ds. P.J. Visser 
Amsterdam, Hart4U-dienst

19.00 uur: Ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

09.30 uur: Ds. E. van den Ham
Heilig Avondmaal

16.30 uur: Ds. E. van den Ham
Voortzetting en dankzegging 
Heilig Avondmaal

09.30 uur: Ds. J. Quist, Scheveningen

16.30 uur: Ds. E. van den Ham

11.00 uur:    
Ds. E. van den  
Ham

09.30 uur:
Ds. M.A. van den Berg, 
Morgensterkerk

16.30 uur:
Ds. E. van den Ham

11.00 uur:   
Ds. E. van den  
Ham

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

10.00 uur:     
Ds. J. van den Akker

10.00 uur: Ds. R.L. Algera

12.00 uur: Chagall-ruimte   
 Ds. N. de Lange
 Chagall-viering

10.00 uur: 
Ds. J. van den Akker

10.00 uur:  Ds. N. de Lange

19.00 uur:  Ds. R.L. Algera, Kinderkerst

22.00 uur: Ds. N. de Lange 
Jongerenkerstnachtdienst, Chagall-ruimte

22.00 uur: Ds. J. van den Akker, Kerstnachtdienst

09.00 uur:     
Ds. R.L. Algera   

10.30 uur:      
Ds. R.L. Algera                                                                       

10.00 uur:   
Ds. N. de Lange
Oudejaarsvesper

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

10.30 uur:    
Mw. ds. M. Kwant

20.30 uur:    
Meditatie op kerstavond

10.30 uur:    
Mw. N. Verburg

OVERIGE DIENSTEN december 2017

Datum Gebouw/locatie Tijd Voorganger

Zondag 3 december
Ziekenhuis ‘t Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Zondag 10 december

Perron 28 • Maasstroom 28, 2721 BB 10.00 uur Ds. H. Wulffraat, Bleiswijk, Dovenmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Pastor H. van der Bilt

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Zondag 17 december

Ziekenhuis ‘t Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Ds. P.A. Wilbrink, Delft

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 uur Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Zaterdag 23 december
Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 uur Ds. J.R. Kubacki

Monteverdi • Ondineschouw 15, 2726 JS                                        14.00 uur Ds. J.R. Kubacki

Zondag 24 december De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Maandag 25 december

Christus Koningkerk Voorburg
Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg            10.00 uur De heer J.A. Jongeneel, Dovenmeeting Kerst

Ziekenhuis ‘t Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Mw. ML. Hendriks-Vaessen en ds. M. Gilhuis

Zondag 31 december
Ziekenhuis ‘t Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Ds. W.L. Pera, Leersum

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in ’t Huys De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum Tijd Voorganger

 1 dec 15.30 uur Ds. N. de Reus
gedachtenisdienst

 8 dec 15.30 uur Ds. C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal

15 dec 15.30 uur Ds. E. van den Ham

22 dec 15.30 uur Drs. A. van Dijk

29 dec 15.30 uur Drs. E. Leune

AAN HET WOORD
In deze rubriek vraagt Fien Meiresonne steeds iemand zijn of haar kijk te  

geven op een bijbeltekst of bijbelgedeelte dat bemoedigt en inspiratie geeft. 

Vertrouwen is voor 
Anneke Kroeders 
(71) een in goud 

gegoten handvat voor alles wat 
ze in het leven doet. En dat is 
veel. Na een werkzaam leven 
in het bedrijfsleven (Kamer van 
Koophandel) is ze nu al jaren nog 
actiever in ‘haar’ Oude Kerk aan 
de Dorpsstraat. 

Haar religieuze beleving zit diep 
van binnen als een soort geïm-
planteerde TomTom die haar 
morele kompas en wegwijzer is 
in een vaak verwarrende wereld. 
De bestanden in die TomTom 
heeft Anneke gewoon ‘gedown-
load’ uit verschillende bijbelpas-
sages die je verspreid door het 
Nieuwe Testament kunt vinden.

‘Ook mijzelf geeft 
het helpen soms troost  

en bemoediging’ 

Zo noemt ze allereerst de be-
langrijke passage uit het grote 
gebod: ‘Je naaste liefhebben 

als jezelf.’ Of ze zegt Petrus na: 
‘Wees niet op jezelf gericht’, of: 
‘Acht de ander belangrijker dan 
jij bent.’ En zo kun je nog wel 
even doorgaan.
Anneke merkt dat ze op deze 
manier goed met haar vrijwilli-
gerswerk bij Schuldhulpmaatje 
uit de voeten kan. ‘Ik ben zelf 
verbaasd dat het werken voor 
mensen die in de knel zitten en 
hulp nodig hebben, ook mijzelf 
soms troost en bemoediging 
geeft.’ Dan kan ze er zelf ook 
weer tegenaan, hoe zwaar het 
soms ook is om een tegen-
stribbelende ‘cliënt’ flink aan te 
(moeten) pakken om die finan-

cieel weer ‘op de rit’ te krijgen. 
Een cliënt is in dit geval iemand 
met torenhoge schulden die het 
alleen niet zal redden. Als dat 
dan toch lukt, gaat er een golf 
van energie door haar heen.
Anneke vindt dat ze misschien 
een wat kinderlijk geloof (wat is 
daar mis mee?) heeft, maar dat 
dit geloof haar de overtuiging 
geeft dat God binnen in je zit. 
‘Hoe vaak ik niet meemaak dat 
ik in een reeks gebeurtenissen 
achteraf een lijn zie die me 
doet beseffen: dat is toch echt 
gestuurd! Alsof die inwendige 
stem tegen me zegt:  
Vertrouw me nou maar!’ 

A
n

n
eke K

roeders, Oude Kerk Gemeente

Vertrouw me nou maar!

KERK & DIENST

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Het blad verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie Els Alebregtse, Tirza Benders,  
Jan Blanke spoor, Mieke Brak, Aafke Halma,  
Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne,  
Arie Vooijs, 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  
Jan van der Linden (kerkdiensten), Jessica 
Monker (advertenties), Theo Poot (tekening)

Berichten en kopij De redactie is 
verantwoor delijk voor selectie en bewerking. 

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

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige  
bijdrage van € 20,- gevraagd. Bijdragen en  
giften kunnen naar NL67 FVLB 0699768160  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer  
o.v.v. ‘Kerk in Zoetermeer’.

Bezorging Buytenwegh/De Leyens,  
Noordhove, Seghwaert, Oosterheem:  
Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01
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 • Dinsdag 26 december 
(Tweede Kerstdag) en 2 januari gesloten. 
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 redactie@kerkinzoetermeer.nl 
of T (079) 316 82 56

Het januarinummer van Kerk in Zoetermeer 

komt uit op woensdag 3 januari. Berichten 

en kopij over 3 t/m 31 januari graag  

insturen uiterlijk woensdag 13 december. 

Eventuele wijzigingen kunnen doorgege-

ven worden t/m woensdag 20 december.

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites  van de wijkgemeenten en ook onze website WWW.KERKINZOETERMEER.NL
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CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
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
Kostersgroep Peter Teeuw • T (079) 342 19 48

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 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 ROKKEVEEN
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur iedere ma, di, do en vr  
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond  
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
Kerkelijk werker Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl
Werkdagen ma, di en do
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 • E ds@vandenham.mobi 
Vrije dag wo
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
Kostersgroep Fam. A.J. van Daalen
T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55

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. Jaap van den Akker
Velddreef 281, 2727 CH
T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl
Werkdagen ma, di, wo, vr (pastoraat  
Noordhove en Oosterheem)
Predikant ds. Nico de Lange 
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3 
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl

Perron 61 • Heicopstraat 61, 
2729 BV • T (079) 593 78 08

Perron Centrum • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Buurtpastor Arte Havenaar
T 06 409 607 68 
E artehavenaar@perron-oosterheem.nl
W www.perron-oosterheem.nl 

Halte 2717
Busken Huethove 63, 2717 HN
Buurtpastor Johan Roest

T (079) 319 02 97 • 06 235 049 48
E buurtpastor@halte2717.nl
W www.halte2717.nl

De Pelgrim • Frans Halsstraat 3 
Pionier en pastor  
Maarten Goossensen
T 06 814 307 42

E maarten@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl 

KERK & VIEREN

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?

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

Zie voor meer informatie ook de brochure Gaandeweg, de papieren editie en digitaal via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

Advertenties

Kinderkerstmusical 

‘Dat moet iets  
wonderlijks zijn’

OUDE KERK • De kinderen van 
de Oude Kerk Gemeente zullen 
tijdens het jaarlijkse Kinderkerst-
feest op de vierde Adventszondag 
24 december van 15.00-17.00 uur 
de musical ‘Dat moet iets  
wonderlijks zijn’ opvoeren.  
Natuurlijk is er voor alle bezoe-
kers ook wat lekkers. Iedereen, 
buren, vrienden, familie en alle 
anderen van harte welkom!

DE OASE

‘Rondom de vlammen’
Iedere woensdag in de Advents-
tijd is er in De Oase om 19.30 
uur een kort bezinningsmoment. 
Centraal staat het verhaal van de 
kaarsen Vrede, Vertrouwen, Lief-
de en Hoop. Het begint zo licht 
en mooi met vier brandende kaar-
sen, maar elke week geeft een 
van de kaarsen het op. Totdat de 
Hoop de enige is die nog brandt.  

 19.30 uur op 29 november,  
6, 13 en 20 december in De Oase

NOORD

Mediteren in Adventstijd
ICHTHUSKERK • Op vier donder da-
gen organiseert de taakgroep Ge-
meenteopbouw in samenwerking 
met Open Ichthus vier meditatieve 
inloopavonden rondom het the-
ma ‘Stilstaan, niet vluchten’ met 
steeds een ander bijbelverhaal en 
diverse vormen zoals muziek, ver-
haal, gedicht en schilderen.
30 nov de storm op het meer
  7 dec Elia in de woestijn
14 dec Zacharias in de tempel
21 dec de vlucht van Jozef en Maria 
De avonden zijn afzonderlijk te volgen. 

 19.30-21.30 uur, Ichthuskerk 
Aafke Halma T (079) 342 22 03  
E aafke@aafio.nl

‘Levenskruispunten’

Helpt geloven, helpen bijbelver-
halen, helpen wij elkaar op de 
kruispunten in ons leven? Op 10 
december is er weer een bijzon-
dere Chagallviering, deze keer 
over de betekenis van werk en 
wat het met je doet als  
werken niet (meer) lukt. 

 12.00-13.00 uur 
Chagallruimte, Ichthuskerk 
ds. Nico de Lange T (079) 360 31 01  
E berichten@nicodelange.nl 

Welkom bij Kerstviering 
van Bijbelclub ICVG
IMPRESSIE • Iedere woensdagavond komen mensen met een ver
standelijke beperking naar de Bijbelclub van de ICVG (Interker
kelijke Commissie voor geestelijke verzorging van Verstandelijk 
Gehandicapten). Er wordt gezongen, er is een mooi bijbelver
haal en ook – heel belangrijk – is er de pauze met iets lekkers 
te drinken en tijd voor een praatje.

‘Eigenlijk is iedere bijeenkomst een 
feestje’, zegt een van de vrijwilli-
gers. ‘De clubleden kunnen zo echt 
genieten. Het is mooi om juist aan 
hen Gods Woord door te geven. 
Het geeft je als vrijwilliger heel 
veel warmte en plezier. En wat het 
mij kost? Zorgen dat je zoveel  
mogelijk wekelijks aanwezig bent!’

‘Alles wat je met hen 
deelt en doet is  

bijzonder’

Regelmatig is het bij de Bijbel-
club feest omdat iemand jarig 
was. Er wordt met elkaar mee-
geleefd, ook bij verdriet zoals 
wanneer een familielid overlijdt. 
In het gebed aan het eind van de 
bijeenkomst wordt gedankt voor 
blijde dingen, maar ook verwoord 
wat moeilijk en verdrietig is.  
‘Alles wat je met hen deelt en 

doet is bijzonder’, 
zegt een andere 
vrijwilliger. ‘Het is 
puur, ze hebben het 
hart op de tong!’
De jaarlijkse Kerstviering 
is heel bijzonder voor 
leden en leiding. Juist 
bij die bijeenkomst is iedereen van 
harte welkom. Een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met een 
bijzonder stukje kerkenwerk! 

 Woensdag 13 december, 19.30 uur 
Chagallruimte, Ichthuskerk,  
Parkdreef 258, 2724 EZ

• Joke Westerhof

Bij de ICVGBijbelclub zijn 
nieuwe leden en vrijwilligers 
altijd welkom. Contact en 
informatie E loes.landlust@
ziggo.nl W www.icvg.nl

De ICVG Bijbelclub in Avifauna  Foto: Wim Wiarda

Kerstnachtdienst 

Kerst in Het Kompas
Op zondagavond 24 december vie-
ren de Pelgrimskerk en Het Kompas 
samen Kerstfeest. Een dienst met 
koor- en samenzang die om 21.15 
uur begint in kerkgebouw Het Kom-
pas aan het Piet Heinplein. Thema 
van de dienst is: ‘Nieuw begin’. 
Met de geboorte van Jezus heeft 
God een nieuw begin gemaakt 
met de wereld en de mensen die 
erin wonen. Hij laat zijn schep-
ping niet los.  
Het koor Happy Days uit Maas-
sluis werkt mee aan de dienst, 
er is koffie, thee, glühwein en 
chocolademelk. Buurtgenoten 
worden van harte uitgenodigd om 
met deze Kerstnachtdienst mee te 
komen vieren. Hartelijk welkom!

Elke volgende avond wordt er 
één kaars meer aangestoken tot 
er acht branden. De kaarsen wor-
den aangestoken met een negen-
de kaars, de shamash (‘dienaar’) 
die in het midden staat. Het 
Chanoekafeest is 165 jaar voor 
Christus ingesteld door Judah 
Makkabeüs die met zijn broers en 
een groep vrome joden de tempel 
in Jeruzalem heeft bevrijd van de 
legers van de Seleuciden die het 
Jodendom probeerde uit te ban-
nen. Een bedreiging die na 2182 
jaar nog niet is verdwenen.

Nadat de tempel ritueel gerei-
nigd was werd de zevenarmige 
menora aangestoken met olie die 
genoeg was voor één dag maar 
acht dagen bleef branden. Dit 
wonder staat opgetekend in de 
Joodse Talmoed dat na de Ten-
ach het belangrijkste boek is voor 
het Jodendom. In onze Bijbel 
staat het verhaal over de Makka-
beeën niet beschreven, maar is te 
vinden in de apocriefe boeken. 
Als symbool voor de wonderlijke 
olie worden tijdens het feest in de 
gezinnen gerechten gegeten die 

in olie zijn gebakken: soevganiot,
een soort oliebol gevuld met jam
en aardappelpannenkoekjes die
latkes worden genoemd. 
Chanoeka valt dit jaar vóór ons 
Kerstfeest. Beide feesten staan 
in het teken van het licht en er 
worden kaarsen bij gebruikt. Er is 
geen verband tussen de feesten; 
alleen de aanwezigheid van Jezus 
op het inwijdingsfeest is te  
vinden in Johannes 10:22-23.

• Koos en Kobi Hendriks 

WERKGROEP KERK & ISRAËL

12 t/m 20 december

Feest van de Lichten: Chanoeka 

Op de avond van dinsdag 12 december wordt in joodse gezin
nen de eerste kaars aangestoken van de Menora Chanukia, een 
negenarmige kandelaar. Die wordt voor het raam geplaatst ten 
teken dat het feest van de inwijding van de tempel is begonnen.

Asara b’Tevet: vastendag
Op 28 december valt de joodse 
vastendag waarop de belegering 
door Nebukadnezar van de eer-
ste tempel 586 jaar v.Chr. wordt 
herdacht en die eindigde in de 
verwoesting ervan. Deze dag 
is voor sommige joden ook de 
jaardag voor holocaustslacht-
offers van wie de overlijdens
datum niet bekend is. 
Bron: www.beleven.org en NIK.nl

Kleuterkerstviering

‘Het mooiste geschenk’
DE REGENBOOG/DE WIJNGAARD •    

Op 24 december om 17.00 uur 
is er in De Wijngaard de oe-

cumenische kleuterviering 
voor kin-
deren tot 

ongeveer 6 
jaar. We gaan 

luisteren en kij-
ken naar een mooi 
Kerstverhaal en 
zingen met el-
kaar. Ook gaan 
we op bezoek 
bij het kindje 
Jezus in een 

prachtige stal. Kom je ook?  
Neem je vriendjes,  
je vader en  
moeder, opa  
en oma mee!
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Wij zijn een 

kleinschalige 

onderneming 

en bieden 

persoonlijke 

zorg en 

aandacht

Bredewater 20a - 2715 CA  Zoetermeer
079 - 343 43 03 - WWW.VDUZ.NL

24 uur per dag bereikbaar
ongeacht waar u verzekerd bent

Van Dongen UitvaartZorg
&

Van Dongen UitvaartCentrum

KERK & BUURT 

Advertenties

flora project 
Middelwaard 46
2716 CW  Zoetermeer
Tel. 079 351 34 33
www.floraproject.nl

 Goed geschikt 
Eigentijds bloemwerk
 Verzorgd rouwwerk

bloemsierkunst

DE PELGRIM 

Dorpsstraat 175
2712 AJ Zoetermeer
079 362 05 55
info@verlaanmakelaardij.nl
www.verlaanmakelaardij.nl

a

t
e
i

gaat tot het uiterste!

 

HALTE 2717 

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?  
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten www.kerkinzoetermeer.nl, de brochure Gaandeweg 2017-2018 en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

GEBEDSMOMENTEN  

• De Pelgrim: elke werkdag van 
7.30-8.00 uur ochtendgebed

• Oude Kerk: elke maandag van 
19.00-20.00 uur, Dorpsstraat 57

• Oosterkerk: woensdag 6 en 20 
december van 19.00-19.55 uur

De Pelgrim in december
Ruimte voor zingeving en spiritualiteit

  1 dec 17.30 uur Workshop Plantaardig koken
12 dec  13.30 uur Christelijke meditatie: icoon in de sfeer van Kerst
14 dec 20.00 uur Innerlijke Pelgrimage 
17 dec 19.30 uur Taizéviering – De Wijngaard
19 dec 19.45 uur Meditatie en gebed
 Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 83 W www.depelgrimzoetermeer.nl

 Taizé-viering 
 Zondag 17 december  

om 19.30 uur is er weer een 
viering volledig in de tradi-
tie van Taizé: oecumenisch, 
meditatief met veel liederen, 
gebeden en stilte. Deze keer 
met medewerking van Willien 
van Wieringen. Iedereen – van 
jong tot oud en van alle ge-
loofsrichtingen – is welkom. 
Kun je een muziekinstrument 
bespelen, neem dit dan mee. 
 De Wijngaard, Moeder Teresa-

singel 100; Matthé Vermeulen  
T (079) 361 94 93

Oudjaar vieren in Inloophuis Rokkeveen
IMPRESSIE • Oudejaarsavond is voor velen die ouder en alleen
staand zijn een lastige avond: je wilt het wel vieren, maar niet  
’s avonds je huis uit, met al die vuurwerk gooiende jongeren op 
straat ... Dan is er gelukkig het traditionele Oudejaars Inloop
huis in De Regenboog!

Halte 2717 in december

1 dec  Senioren Actief
6 dec Wandelen, Kinderen voor Kerst
    Schrijfcafé, Buurtmaaltijd
13 dec Spellen, Kinderen voor Kerst
16 dec Kerstmarkt met prijsuitreiking  
 verhalenwedstrijd
20 dec Kerstgroeten maken  
 en rondbrengen
    Feestelijke buurtmaaltijd

 Senioren Actief
 Veel bewoners voelen zich thuis 

in de wijk Buytenwegh, maar 
anderen wat minder. Voor wie 
alleenstaand of wat ouder is en 
misschien wat minder goed ter 
been, kan het lastiger zijn om 
contacten te leggen of te on-
derhouden met buurtgenoten. 

 Juist voor u organiseert Halte 
2717 gezellige middagen met 
gesprekken over bijvoorbeeld 
zorg wanneer je ouder wordt, 
of over brandpreventie. Maar 
ook kan er gesjoeld worden, 
geschilderd en genoten van 
het lekkers dat meegenomen 
wordt of dat in de keuken van 

 Bus 63 wordt  
klaargemaakt. 

 Het programma voor 1 decem-
ber belooft bingo en er wordt 
erwtensoep gemaakt. De maan-
delijkse bijeenkomsten van 
Senioren Actief dragen zo bij 
aan een meer leefbaar, sociaal 
en gezellig Buytenwegh. 

 Kerstmarkt 
 Net als vorig jaar zorgt Halte 

2717 samen met andere part-
ners in de wijk voor een ge-
zellige dag in de aanloop naar 
Kerst. Op 16 december worden 
buurtbewoners getrakteerd 
op warme chocolademelk en 
kerstwensen en kinderen kun-
nen kerststukjes maken. Le-
vende have zal ook dit jaar de 
sfeer verhogen en het gerucht 
gaat dat er muziek ten gehore 
wordt gebracht. Tijdens deze 
markt vindt de uitreiking van 
de verhalenwedstrijd plaats. 
Een feestelijke middag voor de 
bewoners in Buytenwegh!

 Innerlijke Pelgrimage 
 Dit keer gaat het over de eerste 

stap: ‘omvorming in schepping’. 
We hebben ons leven nagelopen 
en gezocht naar waar God aan-
wezig was. We leren ons leven 
te bekijken vanuit de ‘ogen van 
God’. Het perspectief verschuift 

dus langzaam. Vandaag gaan 
we oogsten: Waar zijn we kin-
deren van God? En wat betekent 
dat voor ons leven vandaag? 
We leren kijken naar onszelf als 
schepsel van God.
 14 december, 20.00 uur 

Pelgrimskerk; Dick Sonneveld

OPEN ICHTHUS  

Ichthuskerk, Parkdreef 258  
W www.openichthus.nl

 Inloopmiddag 12 december 
(let op, niet de laatste dinsdag 
van de maand) 14.00-16.00 
uur, Chagallruimte Ichthuskerk: 
Kerstbloemschikken. Zelf bakje 
en mesje meenemen, voor ma-
teriaal wordt gezorgd. 
 T 06 125 200 61  

E jeanettevanderbolbakker@ziggo.nl
 Inloopochtend elke woens-

dag 10.0012.00 uur, koffie, 
thee en toegang gratis. 
 T 06 170 761 84  

E welkom@openichthus.nl 
 Lunch 27 december 12.15-

13.00 uur Van harte welkom!
 KerkCafé Plus Elke donder-

dagavond gaan de deuren open 
om 19.30 uur en de eerste con-
sumptie is gratis. 
 T 06 400 106 71  

E kerkcafeplus@openichthus.nl 

Advertentie

Mijn geschenk

Niels: ‘De mooie verrekijker van mijn 

opa, die ik kreeg na zijn overlijden. 

Hij staat in mijn kamer en  

betekent veel voor mij.’

Marieke: ‘Een palmtak,  

als teken van zegevieren  

en overwinning.’

Thuisplek!
Voor veel trouwe bezoekers is 
Inloophuis Rokkeveen een echte 
‘thuisplek’ geworden, waar weke-
lijks zo’n 35 mensen aanschuiven. 
De mannen aan de ‘mannentafel’. 
Wel veel, maar niet alleen gepen-
sioneerden: er zijn ook oude jon-
geren die in de AOW of de WW 
zitten, en graag hier de gezellig-
heid komen zoeken.
 
Appelflappen en toastjes
Traditioneel is het Inloophuis  
’s middags open op Oudejaars-
dag. De – altijd vriendelijke 
– gastvrouwen heten iedereen 
welkom met koffie, oliebollen en 
appelflappen. De gesprekken en 
het gelach zingen vrolijk door de 
zaal heen. Aan het eind van de 
middag wordt een glas geschon-
ken om samen te proosten op 
het nieuwe jaar, met natuurlijk 
lekkere toastjes, een kop soep en 
een broodje. 
 
Samen het jaar afsluiten
Deze feestelijke middag loopt uit 

in de Oudejaarsviering in de kerk, 
waar het jaar wordt herdacht: 
voor elke maand wordt een 
kaars aangestoken en worden 
de bijzondere, zowel droevige 
als mooie gebeurtenissen kort 
genoemd. Een bijzondere manier 
om zo samen Oudjaar te vieren! 
Fijn om daarna rustig in eigen 
huis het oude jaar af te sluiten. 

Dit keer: 29 december
Omdat de laatste dag van dit jaar 
op een zondag valt, met zowel  
’s morgens als ’s middags 
kerkdiensten, zal het Oudejaars 
Inloophuis worden gehouden 
op vrijdag 29 december vanaf 
10.00 uur. Niet helemaal volgens 
traditie dus, maar wel net zo 
feestelijk! 

• Mieke Brak 

Perron rondom Kerst
 Kinderkerstfeest 
 Samen ontdekken we het geheim 

van Kerst. Kom je ook?
 20 december 14.30-16.00 

 Rock-Solid Tienerkerstfeest
 Met onze gezellige club gaan we 

aan de slag met het bijzondere 
verhaal van Kerst. Welkom!
 12 december 19.00-20.00 

 Perronmeeting-Kerstdiner 
 Een heerlijk diner waarbij het 

Kerstverhaal centraal staat.
 24 december 13.00-15.00 

 Kerstnachtdienst
 Op Kerstavond willen we ter ere 

van de geboorte van Jezus met 
elkaar Kerstliederen zingen en het 
Kerstverhaal vertellen. Zing en luis-
ter mee! Thema: ‘God is bij ons.’
 24 december 21.30 uur 

Mensen van de weg
Veel mensen vinden inspiratie in 
Jezus’ levensweg. In ‘Mensen van 
de weg’ onderzoek je in tien wan-
delingen hoe Hij leefde en welke 

keuzes Hij maakte. Wat dreef 
Hem? Hoe maakte Hij verschil?  
Je wandelt samen, ontdekt  
Jezus’ levensweg en  
probeert daarvan te leren.  
Ben je benieuwd of Jezus’  
levensweg ook jou kan inspireren? 
Dan is ‘Mensen van de weg’ echt 
iets voor jou. Tien wandelingen 
van januari tot mei, de eerste is  
op 11 januari. De avonden zijn  
geïnspireerd op materiaal van 
online platform Lazarus.

 E artehavenaar@perron-ooster-
heem.nl T 06- 40960768  
W www.perron-oosterheem.nl 
Meer informatie volgt. 

PERRON 

Oosterheemplein 320

INLOOPHUIS DE REGENBOOG 

Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur
Middagpauzedienst (MPD) van 12.00-12.30 uur
Elke vierde vrijdag van de maand is er een maaltijd.  
Welkom vanaf 11.30 uur en om 12.00 uur is de start van de maaltijd. 

Datum Voorganger Muzikale begeleiding Bijzonderheden 
  1 dec Dicky Adams  Dick van den Bosch *opgave Kerstdiner
  8 dec Petra Vossegat Jan van Vliet
15 dec Kerstdiner   Jacques van Oosterom Welkom vanaf 11.30 uur
22 dec Wel Inloophuis maar geen Middagpauzedienst
29 dec Ab de Raad Henk Harteveld Oudejaars Inloophuis

Op 1 december kunt u zich op-
geven voor het Kerstdiner. De 
mensen die regelmatige gasten 
zijn van het Inloophuis hebben 
zich al eerder op kunnen geven. 
Als er nog plaats over is dan 
bent u van harte welkom. Op 
29 december vieren we al een 
beet je Oudjaar, dus met bijbe-
horende oliebollen en appel-
flappen. Dit jaar niet op de ech-
te Oudejaarsdag, omdat deze op 

zondag valt en er dan verschil-
lende kerkdiensten en gemeen-
ten in De Regenboog zijn.
Henk Harteveld zal ons voor 
de laatste keer begeleiden. Wij 
willen hem heel hartelijk bedan-
ken voor de mooie en bezielende 
begeleiding die hij bij de middag-
pauzediensten heeft gegeven. 

 Wil Bettenhaussen-Baak  
T (079) 361 33 65
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Mijn geschenk
Jan Peter: ‘Een lied.  Al zal het zingen door ontroering waarschijnlijk niet lukken. Van zo’n  ontmoeting word je  heel stil, lijkt me.’

AGENDA

KERK CULTUREEL

KERK       MUZIEK

I
eder jaar rond half december  
zie je ze weer. Kleine groep-
jes mensen, uitgedost in 

negentiende-eeuwse kleding. 
Zo weggelopen uit de boeken 
van Charles Dickens. Dit levend 
theaterspektakel lijkt niets met 
de kerk te maken te hebben. 
Niets is echter minder waar. 

Christmas Carols
Een groot deel van de groepen 
bestaat uit kleine koortjes die 
zogenaamde Christmas Carols 
zingen, gezongen liederen rond-
om Kerst en Advent. Veel van 
deze ‘traditionele kerstliederen’ 
hebben hun oorsprong in de 
kerkmuziek. Denk bijvoorbeeld 
aan ‘O come, o come Emanuel’ 
en ‘Away in a manger’. Andere 
kerstliedjes, zoals ‘Jingle Bells’, 
‘O Christmas Tree’ en ‘Jolly Old 

St. Nicholas’, zijn meer seculier.
Hoewel Christmas Carols een 
Engelstalig begrip is, staan er 
in de Christmas Carols List op 
Wikipedia ook anderstalige 
carols. De kerstliederen ‘Nu syt 
wellekome’ en ‘Eer zij God in 
onze dagen’ (Liedboek 476 en 
487) staan ook op deze lijst.

‘De aarde kreunt,  
de hemel breekt open’

‘Gemengde’ inhoud
Een van de carols met een 
gemengde inhoud is het lied 
‘In the Bleak Midwinter’ van 
Christina Georgina Rossetti 
(18301894). Dit lied beschrijft 
een gure donkere winter waar-
in de aarde kreunt onder de 
vele lagen sneeuw. In die tijd 
breekt de hemel open. Vanuit 
de prachtige hemel waarin Hij 
als koning geëerd wordt komt 
Gods Zoon naar deze aarde. 
Daar heeft Hij genoeg aan het 
melk van Zijn moeder en het 
hooi in de voerbak.
Dit lied eindigt met het volgen-
de couplet: ‘Wat kan ik Hem 
geven, zo arm als ik ben? Was ik 
een herder, dan gaf ik een lam. 
Was ik een van de wijzen, dan 
zou ik meedelen in de geschen-
ken die aan Hem gegeven zijn. 
Maar arm als ik ben, geef ik wat 
ik kan: ik geef Hem mijn hart.’ 
Helaas staat dit laatste couplet 
niet in het lied dat André Troost 
hiervan schreef en dat als num-
mer 505 is opgenomen in het 
nieuwe Liedboek.

• Arie Vooijs

‘Wat kan ik Hem geven?’

Lunchpauzeconcerten 
Elke woensdag 12.45-13.15 uur

  6 dec  Volodimyr Kurylenko – bayan 
13 dec  Alicia Pallarés Tello – klarinet
  Sara Gutiérrez Redondo – piano  
20 dec  Ronald de Jong: Kerstconcert 
27 dec Matteo Costanzi – hobo,  
  Erwin Weerstra – piano  
  3 jan  Ronald de Jong: ‘Met Bach  
  het nieuwe jaar in’ 
 W www.concertenzoetermeer.nl

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

ONDER WOORDEN

De herders

D
e herders stonden  
in die nacht vooraan
en de eenvoudigen,  

de minsten daar, verstonden
het grote wonder, raakten  
opgewonden
van woorden die niet eens  
werden verstaan. 

Men kent de namen van  
de mannen niet.
Er staat geschreven dat er  
herders waren,
drie, vier of meer, maar na 
tweeduizend jaren
zijn zij nog steeds een  
dierbaar kinderlied.

En het werd waar:  
de minderen zijn meer.
Zij hadden geen geschenken 
meegenomen.
De koningen zijn later pas  
gekomen
maar herders knielden toen  
als eersten neer.

Van tranen of van licht,  
de ogen blind, 
gaven zij zo zichzelf als  
offerande.
Met grote, ruwe,  
moe gewerkte handen
streelden zij zacht het  
nieuwgeboren kind.

Gedicht van Jos Brink

2 DECEMBER

Introductieconcert

Op zaterdagmiddag 2 december 
om 15.00 uur presenteert Iddo 
van der Giessen zich met een 
concert als cantor-organist van 
de Goede Herderkerk in Rotter-
dam-Schiebroek. 
Hij was vijf jaar als organist ver-
bonden aan de Hervormde Kerk 
Bergschenhoek en begeleidde 
zes jaar lang kerkdiensten in de 
Protestantse Gemeente Zoeter-
meer. 
Tijdens het concert is Iddo van 
achter de speeltafel te volgen op 
een beamerscherm! 

 W www.iddovandergiessen.nl voor 
programma en meer informatie

NOORD • Er komt in de Ichthus-
kerk weer een echte Top 2000 
Kerkdienst: een kerkdienst op-
gebouwd uit muziek uit de Top 
2000. Al weken is een band 
onder leiding van muzikale dui-
zendpoot Maarten Boersma 
twaalf pareltjes uit deze populaire 
hitlijst aan het instuderen. Denk 
aan Boudewijn de Groot, Claudia 
de Breij, Leonard Cohen, Simon 
& Garfunkel, maar ook recente 
swingende nummers van bij-
voorbeeld Shawn Mendes. De 
nummers worden gezongen door 
Zoetermeerders die hun sporen 
in de muziek inmiddels verdiend 
hebben: Richard (van Vliet) Seba, 
Femke Bussman, Peter Dorr, Cari-
na Pronk en Marije Jol.

Het thema van de dienst is ‘Calm 
after the storm’. Iedereen, jong 
en oud, die dit muziekfeest met 
inhoud wil meemaken is op zon-
dag 7 januari welkom. Voorgan-
ger is ds. Jaap van den Akker. 

 17.00 uur, Ichthuskerk, Parkdreef 
258 W pwzn.nl of top2000kerk-
dienst.nl; daar kun je ook stemmen 
op de voor jou meest spirituele num-
mers uit de Top 2000.

7 JANUARI

Top 2000 Kerkdienst

BIJZONDERE DIENST • Zondag 17  
december is er in de Oude 
Kerk een ‘Festival of Lessons 
and Carols’, een viering rond 
de geboorte van Jezus.

Het ‘Festival of Nine Lessons 
and Carols’ is een bijna honderd 
jaar oude Engelse traditie die in 
1918 in Cambridge begon. Het 
is een viering rond de geboorte 
van Jezus, verteld via negen 
korte bijbellezingen uit Genesis, 
de profeten en de evangeliën. Ze 
worden afgewisseld met Engelse 
koorwerken en samenzang van 
Christmas Carols en bekende 
kerstliederen. 

Niet eerder was dit ‘Kerst-Feest’ 
op deze manier te horen in  
(de Oude Kerk van) Zoetermeer!
Aan deze bijzondere dienst wer-
ken mee het Projectkoor Oude 
Kerk onder leiding van dirigent 
Ronald de Jong, Iddo van der 
Giessen, cantor-organist van de 
Goede Herderkerk in Rotterdam- 
Schiebroek, en voorganger  
ds. C.H. Wesdorp.
Komt allen en beleef het mee!

 18.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59  
W www.oudekerkgemeente.nl/ 
projectkoor

17 DECEMBER

Festival of Lessons and Carols

 Foto: Hans Kühn

Het Projectkoor Oude Kerk 
bestaat precies vijf jaar. Ook 
affiniteit met kerk, geloof 
en zingen? Meld je aan als 
projectlid! Vooral tenoren en 
sopranen kunnen we in ons 
ledenbestand goed gebruiken. 
T (079) 352 25 19  
E projectkooroudekerk@gmail.com

AANRADER 

‘Con Spirito – Geen  

geloof zonder muziek’

Themanummer over geloof en 
muziek van het tijdschrift Hande-
lingen. Aanrader voor iedereen 
die ‘iets’ met muziek in en om 
kerk en eredienst doet: voorgan-
gers, (cantor-)organisten, zangers 
en muziekgroepen, combo- en 
bandleden, geestelijk verzorgers 
en dirigenten. Met bijdragen over 
kinderen en muziek, popsongs 
en catechese, muziek in het ver-
pleeghuis en bij rouw, christelijke 
spiritualiteit in de concertzaal, het 
juiste kerklied vinden en lichte 
muziek in de liturgie.

 Speciale kortingsactie voor Kerk in 
Zoetermeer-lezers: slechts € 5 voor 
een los nummer, te bestellen bij de 
eindredacteur via T (079) 352 25 19 
of E redactie.amg@online.nl

26 DECEMBER 

Tweede Kerstdag

Een uur lang genieten van  
zandkunst door kunstenaar  
Immanuël en van volkskerstzang. 

 Voorstelling om 16.00 uur en om 
17.30 uur in de Morgensterkerk. 
Reserveren noodzakelijk. Kaarten: 
gratis, maximaal vijf per reservering.  
E morgenstergemeente.nl/tickets  
T (079) 316 99 22 of Ichthusboek-
handel Dorpsstraat 74

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

16 DECEMBER

HOPE: a Gospel  
Christmas Celebration

The Sprinter Singers zingen met 
zo’n vijftig zangers zaterdag 
16 december ‘HOPE, a Gospel 
Christmas Celebration’ in zowel 
een middag- als een avond-
concert. Een grote rol is weg-
gelegd voor het begeleidende 
live orkeRst. Het wordt echt 
Kerstfeest in de Pelgrimskerk.
 16.00 uur en 20.00 uur, € 12,50 

E kaartverkoop@thesprintersingers.nl

16 DECEMBER

‘What is Christmas’

Kerstconcert van 
Worship & Worship 
Kids op zaterdag 16 
december om 19.30 
uur in de Oos ter kerk 
in Oosterheem.  
 € 2,50 voor 18-,  

€ 5 voor 18+ 
W worshipzoetermeer.nl/kerstconcert

22 DECEMBER

‘Lied van de Hemel’
Midwinter, donker en (vaak ge-
zellig) druk. Wanneer je op zoek 
bent naar een moment van stilte, 
meditatie, zingen en samen ‘klin-
ken’ is de workshop ‘Lied van 
de Hemel’ iets voor jou. Evenals 
vorig jaar met Liselet 
van Gent en Fredrike 
de Winter, allebei een 
conservatorium-achter-
grond en stembevrijder 
in de opleiding van  
Jan Kortie. 
 13.30-15.00 uur, 22 december, 

Adventskerk; € 10; tijdig reserveren 
via liselet@live.com

t/m 28 januari

‘De kracht van Luther’ 
In Museum Catharijneconvent 
in Utrecht is tot en met 28 janu-
ari een grote cultuurhistorische 
tentoonstelling over Maarten 
Luther te zien. Op 31 oktober 
2017 was het precies 500 jaar 
geleden dat de Duitse augus-
tijn zijn 95 stellingen tegen de 
aflatenhandel in Wittenberg 
publiceerde en daarmee de Re-
formatie in gang zette.
De tentoonstelling brengt Maar-
ten Luther en zijn tegenstanders 
voor het voetlicht. ‘Zij toont in 
woord, beeld, muziek en spot 
waarin de kracht schuilt van 
deze invloedrijke, reformatori-
sche rebel.’
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Geeft u ook?Steun het werk voor Kinderen  
in de Knel van Kerk in Actie zoals 

MECC in Syrië. Van harte aanbevolen! 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. Kerst.  www.kerkinactie.nl/kerst 

DIENEN & DELEN
LEESROOSTER

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 29 NOVEMBER - (Jak 5:7-11)
Jakobus schreef: Denk aan de profeten 
die in de naam van de Heer spraken: 
neem een voorbeeld aan hun geduldige 
lijden. Degenen die standhielden prijzen 
we gelukkig!
DO 30 NOVEMBER - (Rom 10:11-13)
Paulus schreef: Er is geen onderscheid 
tussen mensen, want ze hebben allen 
dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven 
aan allen die hem aanroepen.
VR 1 DECEMBER - (Sir 4:1-10)
Bevrijd wie onrecht werd gedaan van zijn 
belager. Dan zul je als een zoon van de 
Allerhoogste zijn, hij zal van je houden, 
meer dan je moeder.
ZA 2 DECEMBER - (Heb 10:1-18)
Zo spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn 
wetten leggen, in hun verstand zal ik ze 
neerschrijven. Aan hun zonden en hun 
wetteloosheid zal ik niet meer denken.
ZON 3 DECEMBER - (Mc 13:33-37)
ADVENT
Jezus zegt: Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik 
tegen iedereen: wees waakzaam!
MA 4 DECEMBER - (Lc 1:67-79)
Zacharias, de vader van Johannes de 
Doper, sprak deze profetie: Jij, kind, zult 
genoemd worden: profeet van de Aller-
hoogste, want voor de Heer zul je uit gaan 
om de weg voor hem gereed te maken.
DI 5 DECEMBER - (1 Pe 1:13-16)
Petrus schreef: Vestig al uw hoop op de 
genade die u ontvangen zult wanneer 
Jezus Christus zich openbaart.
WO 6 DECEMBER - (Gal 6:1-10)
Paulus schreef: Wie op de akker van de 
Geest zaait oogst het eeuwige leven.
DO 7 DECEMBER - (Mt 19:23-30)
De leerlingen vroegen Jezus: “Wie kan er 
nog gered worden?” Jezus antwoordde 
hun: “Bij mensen is dat onmogelijk, maar 
bij God is alles mogelijk.”
VR 8 DECEMBER - (Ef 1:3-10)
Gezegend zij de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus, die ons met talrijke 
geestelijke zegeningen heeft gezegend.
ZA 9 DECEMBER - (Ps 73)
God, u houdt mij aan de hand en leidt mij 
volgens uw plan. Naast u wens ik geen 
ander op aarde.
ZON 10 DECEMBER - (Mc 1:1-8)
Het staat geschreven bij de profeet  
Jesaja: “Maak de weg van de Heer  
gereed, maak recht zijn paden!” Dit  
gebeurde toen Johannes de Doper naar  
de woestijn ging en de mensen opriep zich 
te laten dopen en tot inkeer te komen, om 
zo vergeving van zonden te verkrijgen.
MA 11 DECEMBER - (Fil 3:17-4:1)
Paulus schreef: Wij hebben ons burger-
recht in de hemel, en van daar verwachten 
wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 
Hij zal ons armzalig lichaam gelijk maken 
aan zijn verheerlijkt lichaam.
DI 12 DECEMBER - (Ps 119:9-16)
Uw regels wil ik overdenken, Heer, het 
oog op uw paden gericht. Ik verheug mij 
in uw wil.
WO 13 DECEMBER - (Rom 12:9-13)
Paulus schreef: Laat uw liefde oprecht 
zijn. Wees het goede toegedaan.  
Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters.
DO 14 DECEMBER - (Rom 8:22-27)
Paulus schreef: In de hoop zijn we gered. 
Als we echter nu al zouden zien waarop we 
hopen, zou het geen hoop meer zijn. Maar 
als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, 
blijven we in afwachting daarvan volharden.
VR 15 DECEMBER - (1 Joh 1:1-7)
God is licht, er is in hem geen spoor van 
duisternis. Als we onze weg in het licht 
gaan, dan zijn we met elkaar verbonden.
ZA 16 DECEMBER - (Js 2:2-5)
Jesaja zei: Alle volken zullen zeggen: 
“Laten we optrekken naar de berg van de 
Heer. Hij zal ons de weg wijzen.”
ZON 17 DECEMBER - (Joh 1:19-28)
Johannes de Doper zei: Ik ben de stem die 
roept in de woestijn: “Maak recht de weg 
van de Heer.”
MA 18 DECEMBER - (1 Kor 1:4-9)
Paulus schreef: U wacht op de komst van 
onze Heer Jezus Christus. Hij is het die u 

tot het einde toe zekerheid geeft.
DI 19 DECEMBER - (Jr 33:14-16)
De dag zal komen – spreekt de Heer – dat 
ik de belofte die ik mijn volk heb gedaan, 
gestand zal doen. Ik zal een rechtmatige 
telg laten ontspruiten, die recht en ge-
rechtigheid zal handhaven.
WO 20 DECEMBER - (Kol 1:15-20)
Christus is beeld van God, de onzichtbare. 
In hem is alles geschapen, alles in de 
hemel en alles op aarde, het zichtbare en 
het onzichtbare.
DO 21 DECEMBER - (Hnd 4:1-22)
Jezus is de steen die door de bouwlieden 
is weggeworpen, maar die nu de hoek-
steen geworden is.
VR 22 DECEMBER - (1 Kor 12:3-13)
Er zijn verschillende gaven, maar er is 
één Geest; er zijn verschillende dienende 
taken, maar er is één Heer; er zijn ver-
schillende uitingen van bijzondere kracht, 
maar het is één God die ze allemaal en bij 
iedereen teweegbrengt.
ZA 23 DECEMBER - (Mt 1:16-21)
Een engel zei tot Jozef: Maria zal een zoon 
baren. Geef hem de naam Jezus, want hij 
zal zijn volk bevrijden van hun zonden.
ZON 24 DECEMBER - (Lc 1:26-38)
Maria zei tot de engel: De Heer wil ik dienen: 
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.
MA 25 DECEMBER - (Lc 2:1-7)
KERSTMIS
Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerst-
geborene. Ze wikkelde hem in een doek en 
legde hem in een voederbak, omdat er voor 
hen geen plaats was in het nachtverblijf.
DI 26 DECEMBER - (Hnd 6:8-15,7:55-60)
Terwijl Stefanus gestenigd werd, bad hij: 
“Heer Jezus, ontvang mijn geest.” Hij riep 
luidkeels: “Heer, reken hun deze zonde 
niet aan!” En na deze woorden stierf hij.
WO 27 DECEMBER -  (1 Joh 1:1-4)
Johannes schreef: Wat wij gezien en ge-
hoord hebben, verkondigen we ook aan u, 
opdat ook u met ons verbonden bent. En ver-
bonden zijn met ons is verbonden zijn met 
de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
DO 28 DECEMBER - (Js 9:1-6 (1-7))
Een kind is ons geboren, een zoon is ons 
gegeven. Deze namen zal hij dragen: 
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst.
VR 29 DECEMBER - (Gal 5:16-18,22-23)
Paulus schreef: Laat u leiden door de Geest. 
De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
ZA 30 DECEMBER - (Rom 14:13-19)
Paulus schreef: Laten we elkaar niet 
langer veroordelen, maar neem u voor, uw 
broeder en zuster geen aanstoot te geven 
en hun niet te ergeren.
ZON 31 DECEMBER - (Lc 2:22-38)
Toen Simeon het kind Jezus zag, loofde 
hij God met de woorden: Nu laat u, Heer, 
uw dienaar in vrede heengaan. Want met 
eigen ogen heb ik de redding gezien die u 
bewerkt hebt ten overstaan van alle volken.
MA 1 JANUARI - (Lc 2:16-21)
De herders gingen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag. Ze vertelden wat hun over 
dat kind was gezegd. De herders gingen 
terug, terwijl ze God loofden en prezen.
DI 2 JANUARI - (Gal 1:11-24)
Paulus schreef: God, die mij al vóór mijn 
geboorte had uitgekozen en die mij door 
zijn genade heeft geroepen, openbaarde 
zijn Zoon in mij.
WO 3 JANUARI - (Joh 1:9-18)
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons 
gewoond en wij hebben zijn grootheid gezien.
DO 4 JANUARI - (1 Joh 3:16-20)
Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. 
Daarom horen ook wij ons leven te geven 
voor onze broeders en zusters.
VR 5 JANUARI - (Ps 55:17-19)
Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. 
In de avond, in de morgen, in de middag 
klaag ik, en hij hoort mijn stem. Hij zal mij 
verlossen en in veiligheid brengen.
ZA 6 JANUARI - (Dt 31:1-8)
De Heer, uw God, gaat met u mee.  
Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet 
verlaten.

UITGELEZEN Om hun getuigenis 

Z
o’n dertig jaar geleden 
kreeg een vijftigtal  
geloofsgetuigen een  

gezicht in de Gedachteniskapel 
van de Dom. In de jaren erna 
werden het er veel meer,  
want ‘de katholieke en reforma-
torische    traditie bleek onuitput-
telijk’. Voor dit boek koos men 
er honderd. Bij (meestal) de 
sterfdatum staat een levensver-
haal, eigen tekst en afbeelding, 
een passend meditatief gebed, 
een bijbellezing en een lied. 
De keuze is veelkleurig: mannen 
(de meerderheid!) en vrouwen, 
katholieken en protestanten, 
bijbelse figuren en kerkvaders, 
dichters en stichters van kloos-
terorden, Leger des Heils en 
Hernhutters, martelaren van lang 
geleden, maar ook bisschop  
Romero en Titus Brandsma. 

De samenstellers hopen dat 
lezers gaan bladeren en zich 
verwonderen over de woorden 
en daden van wie voorgingen. 
Thuis of tijdens een korte viering 
kun je stilstaan bij hun leven. 
Wat zeggen zij jou nu? Uiteraard 
spreekt de een meer aan dan de 
ander, maar juist wie je vreemd 
is zet soms echt aan het denken. 
Een achtergrondartikel laat zien 
hoe martelaren van geloofsge-
tuige veranderden in heilige,  
hoe gedenken vereren werd.  
Reden voor de protestantse  
traditie om weinig tot geen  
aandacht te geven aan  
opmerkelijke voorgangers. 
Terecht wordt opgemerkt dat 
het niet gaat om een apart soort 
mensen, maar om een groep op-
vallende mensen die – gesteund 
door hun geloof – iets uitdragen 

wat de eeuwen door indruk  
blijft maken. Ze worden niet 
herinnerd om zichzelf, maar om 
het getuigenis dat ze gaven.  
Zo zijn zij een voorbeeld als 
steun, leermiddel en inspiratie. 
Zoekt u voor 2018 een nieuw 
dagboek? Dit boek is een  
aanrader!

• Joke Westerhof

Marrit Bassa, Hans 
Uytenbogaardt,  
Cees- Willem van 
Vliet, ‘100 heiligen in 
de Dom. Gedenken  
en vieren met  
geloofs getuigen’, 
Zoetermeer:  
Boekencentrum, 
2016, 232 blz.  
€ 27,50

Als problemen zich  
opstapelen … 
‘Veel van de mensen die via  
Present worden geholpen, zien 
er vaak geen gat meer in. Proble-
men stapelen zich op: echtschei-
ding, depressie, ontslag, schul-
den’, vertelt coördinator Maarten 
Goossensen. ‘Daardoor kunnen 
zij het dagelijkse leven niet meer 
aan: ze verwaarlozen hun huis, en 
dat wordt dan zo smerig dat de 
thuiszorg geen schoonmaakhulp 
kan bieden en de wijkverpleging 
geen verpleegkundige hulp. Pre-
sent kan juist in dat gat springen’, 
legt Goossensen uit. ‘We regelen 
een groep die in een dag het hele 
huis leeghaalt, schoonmaakt en 
opruimt. Mensen kunnen zich 
weer thuis voelen in hun huis!’ 

‘Mensen kunnen  
zich weer thuis voelen  

in hun huis!’

Eyeopener 
Goossensen merkt dat een Pre-
sentproject vaak ook belangrijk is 
voor de groep vrijwilligers die de 
klus gaat aanpakken. ‘Er zijn heel 
wat mensen die graag iets voor 
een ander willen doen, maar niet 
elke week en niet in hun eentje.’ 
Vaak hoort hij als reactie: ‘Ik wist 
niet dat er in Zoetermeer zoveel 
mensen wonen die het zo moeilijk 
hebben’ en ‘We hielpen eigenlijk 
een heel gewoon iemand. Dat 
zette mij aan het denken.’ 

Constante groei
‘We zijn er vooral trots op’, zegt 
voorzitter Dick Sonneveld, ‘dat 

het aantal mensen dat we met 
onze projecten hebben kunnen 
helpen, constant is gegroeid.’ Wel 
was 2017 een moeilijk jaar. ‘We 
hadden gehoopt op een jaarlijkse 
subsidie van de gemeente Zoeter-
meer, maar dat is niet gelukt.’ 
Sonneveld, die ook predikant is, 
lacht: ‘Groepen van de gemeen-
te en van politieke partijen als 
D66, CDA, PvdA en GroenLinks 
hebben wel zelf meegedaan aan 
Presentprojecten! Desondanks 
kregen wij van het college van 
B&W te horen dat Present geen 
maatschappelijke impact zou 
hebben … Je hoeft maar één keer 
mee te doen aan een project, en 
je ziet dat dát niet klopt!’

Compliment 
Er mogen dan noodgedwongen 
minder projecten zijn uitgevoerd 
dan vorig jaar (vijftig in plaats van 
honderd), het zijn wel bijzondere 
projecten waar veel mensen ple-
zier aan hebben beleefd! Zo ging 
een grote groep enthousiaste 
twintigers van de Chinese Kerk in 
Zoetermeer hard aan de slag:  
tuinen opknappen, muren verven, 
en pannenkoeken bakken voor  
de bewoners van WelThuis  
Magnolia in Oosterheem.  
Twee teams van het Ministerie  
van Binnenlandse Zaken knapten, 
bij wijze van teamuitje, de binnen-
tuin van Monteverdi op. En dat zijn 
nog maar een paar voorbeelden. 
Complimenten voor de hardwer-
kende vrijwilligers!

• Mieke Brak

Vijf jaar Present in Zoetermeer 
Dit jaar viert Stichting Present Zoetermeer haar vijfjarig jubileum.  
Dat betekent: vijf jaar lang een brug slaan tussen mensen die 
hulp nodig hebben en mensen die graag een keer iets voor  
iemand willen doen. 

KERST 2017

Geef hoop aan  
een kind op de vlucht 

Op de vlucht zijn met Kerst. Een 
schrikbeeld, maar voor meer dan 
vier miljoen Syriërs een feit. Zij 
ontvluchtten hun thuisland om 
elders een veilig heenkomen te 
zoeken. De helft van hen is kind. 
Naast al het leed dat deze kin-
deren doormaken, staat ook hun 
toekomst op het spel. Door al het 
geweld zijn duizenden scholen 
verwoest en gesloten. In relatief 
veilige gebieden zijn klassen door 
de grote toestroom van vluchte-
lingen juist overvol en is lesgeven 
bijna onmogelijk. Ouders maken 
zich grote zorgen over de toe-
komst van hun kinderen. 
Met het project ‘Geen verloren 
generatie’ helpt de Raad van 
Kerken in het Midden-Oosten 
(MECC) vluchtelingenkinderen 
in Syrië met onderwijs. MECC 
geeft bijles aan leerlingen met 
een onderwijsachterstand, helpt 
kinderen uit arme gezinnen met 
schooluniformen en boeken, 
knapt schoolgebouwen op, traint 
docenten om te midden van deze 
oorlog toch les te kunnen geven 
en ondersteunt ouders en kinde-
ren met traumaverwerking.  
We mogen deze generatie van 
Syrische kinderen niet verloren 
laten gaan! 

• Marius Cusell

PLATFORM ZWO ZOETERMEER

Twintigers van de Chinese Evangelische Kerk knappen een tuin op.


