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Onbevangen en open, zo te zien 
helemaal zichzelf, tekenden elf 
tieners van min-10 tot 17 jaar in 
een gezellige eigen ruimte op hoe 
hun kerk eruit mag zien. Meestal 
een concreet gebouw, met veel 
ruimte voor rust, aandacht, een 
eigen plek, en bijzondere leer
momenten over de schepping, 
God en Jezus. Oud en jong apart, 
en toch ook weer samen. Lees en 
luister, je ziet het voor je. 

De kerk van Evi (11) is van glas 
en staat midden in een natuurge-
bied. Onderin is de kerkzaal met 
het kruis en grote deuren ernaar-
toe. Iedereen mag naar binnen, 
ook dieren zijn welkom. Je kunt 
er elke dag naartoe, om te praten 
of te luisteren. Op de verdieping 
is een tienergedeelte en daar 
weer boven een spelletjeskamer 
voor iedereen. Iedereen ziet  
elkaar en je kunt naar elkaar  
toegaan. De natuur zie je om je 
heen en van buiten zie je ook  
hoe fijn en goed het binnen is. 

Amber (14) droomt van een bui-
tenkerk, met hagepreken. Je bent 
vrij om te zitten, om te staan, om 
te voetballen. Er is geen tent en 
ook geen paraplu. 

Voor het meisje van net 9 is de 
kerk altijd open en licht. Er moet 
altijd iets zijn dat aan God of aan 
Jezus doet denken: een kruis 
of een kaars. Er is altijd iemand 
aanwezig, een vriend of vriendin. 
Je kunt er knutselen en je kunt 
ervan leren. De Bijbel moet voor-

gelezen worden, zingen hoeft 
niet, bidden wel. Ook dieren  
mogen naar binnen en er zijn  
veel planten en bomen in de 
kerk. 

Simrit (12) droomt van een aparte  
ruimte met eenzijdig glas en 
geluidsdicht. Een plek waar jon-
geren van de middelbare school 
zichzelf kunnen zijn. Ouderen 
mogen er zonder toestemming 
niet komen, ook geen bloemen-
dames! Je mag zelf kiezen of je 
wilt opletten in de luisterkamer of 
niet. Je kunt tussendoor wisselen 
van kamer en er is lekkere thee 
en cappuccino. Elke maand is 
er een jeugddienst en er is altijd 
kindernevendienst. 

Voor Tirsa (16) is het motto: 
‘Geen haat maar liefde!’ Mensen 
zijn open minded en vriendelijk. 
Je respecteert hoe de ander is, er 
is geen racisme, discriminatie of 
pestgedrag. Je moet niet bang zijn 
om naar de kerk toe te komen,  
je kunt er je hart uitstorten. 
Openstaan voor nieuwe ideeën 
en creatief bezig zijn is belang-
rijk. Jongeren en ouderen hebben 
persoonlijke inbreng in de dienst. 
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Kerk van je dromen

‘Als je aankomt bij de kerk gaan de  
deuren vanzelf open. De ingang is breed, 
je hoeft je niet gevangen te voelen. 

Kruis in de hal 
Als je binnenkomt is er links eerst koffie 
en drop. Middenin de centrale hal staat 
het kruis. Hét teken na Pasen dat het 
leven sterker is dan de dood. Het brengt 
je ook meteen in de kerkstemming. 
Met je rug naar het kruis zie je de  
deuren weer wijd open gaan naar 
buiten toe, naar de groene omgeving 
en de blauwe lucht. 
De richtingaanwijzer ervoor wijst naar 
twee even grote ruimtes: de kerkruimte 
en de chillruimte. Iedereen kan kiezen 
en je kunt ook heen en weer lopen. 

Bijbel is de Bron 
In de kerkruimte is een wijd midden
pad, ruimte genoeg voor oudere 
mensen met rollators en voor kleine 
kinderen. Er staan banken, zo kun je 
aanschuiven. Oud en jong bij elkaar. 
Voorin staan de gewone kerkdingen, 
het moet wel een kérk blijven: de  
brandende Paaskaars, het kruis, een 
orgel voor muziek. De Bijbel ligt open, 
midden op tafel. Die Bijbel is de Bron 
van alles! Wat er ook verteld wordt,  
in de Bijbel kun je het nalezen.

Grote koelkast en spelletjes
In de chillruimte staan oranje hang
banken en geelblauwe zitzakken, er 
is een grote tv (ook voor spelletjes) en 
een enorme witte koelkast met genoeg 
eten en drinken voor iedereen. Aan 
de grote tafel kun je bordspellen doen 
en tekenen. Overal zijn ramen en veel 
lichtknopjes. 

Veilige leerruimte
Apart in een hoek ingebouwd is de 
leerruimte. Daar kun je tot rust komen, 
een boek lezen en nadenken. Als een 
ouder iemand een beetje depressief is, 
kan die daarnaar toe. En als je ouders 
gescheiden zijn, wil je een veilig eigen 
plekje kunnen hebben. 

Het maakt niet uit of je op zondag 
komt of door de week. De deuren gaan 
altijd open.’ 

‘De deuren gaan 
vanzelf open’
IN BEELD • In de Tienertent- 
bijeenkomst over ‘de kerk van 
je dromen’ kreeg Corniels  
(net 12) met hulp van Giandro 
(bijna 12) een geweldig idee: 
‘We bouwen onze droomkerk 
in de videogame Minecraft!’ 
Hier is het resultaat in enkele 
beelden uit hun virtuele rond-
leiding, met een pracht van 
een persoonlijke toelichting.

Joach (14): De taal was vroeger 
in het Latijn, je moest maar gelo-
ven dat het waar was. In de kerk 
wil je iets van Jezus leren. En er 
moet gepraat kunnen worden in 
een extra ruimte. Een eigen plek 
voor kinderen, voor jongeren, 
voor ouderen. Een plek waar je 
jezelf kunt zijn. Daar moet je het 
architectuurontwerp van een 
kerkgebouw op aanpassen. Ook 
een buitenterras hoort daarbij.

Willem (17): Meer discussie en 
interactiviteit in plaats van een 
preek. Het moet over het leven 
van nu gaan, niet per se over 
de Bijbel of over God. God kun 
je in alles en in iedereen tegen-
komen, dat is mijn mening. Laat 
sketches zien voor meer luchtig-
heid. Maak het wat spannender 
met een avontuurlijk rollenspel 
zoals Dungeons & Dragons. 
Zorg voor relaxte banken, 
koffie en thee tijdens 
de dienst en meer 
muziek voor de smaak 

Verrassende ideeën
TIENERS • ‘U bent vrijdag hartelijk welkom tijdens de Tiener-
tent in De Oase’, mailde Willem (17) in reactie op een brede 
uit nodiging aan jongeren en tieners om mee te denken over  
de kerk van hun dromen. We gingen, en we kwamen er  
enthousiast weer vandaan. Wat een schitterende gedachten, 
wat een spontaan onthaal.  

van jongeren. Maak een grotere 
kletsplaats, zodat de ouderen de 
gang niet blokkeren na de dienst, 
en een grotere en exclusievere 
jeugdruimte.

Wessel (10): Een plek waar je 
rust vindt. Een plek waar je veilig 
bent. Een plek waar je kunt  
ontspannen. Met zitzakken, 
speelparadijs, kidsruimte, koel-
kast, gamekamer, een zwembad 
en een rustpark in het midden.  
In alle ruimtes moet je tot rust 
kunnen komen. Alles is voor  
iedereen, ouderen en jongeren 
kunnen kiezen wat ze willen doen. 

• Liesbeth van Daal  

en Marieke van der Giessen 
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Veel meer tiener- en jongeren-
activiteiten in alle wijken zijn te 
vinden in een speciaal overzicht op  
www.kerkinzoetermeer.nl 
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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

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

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven: 
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Begraafplaats Nicolaaskerk 

Foto: Ton Vermeulen/Aat Hoogland
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Ichthuskerk: van een betegeld voorplein naar een Hof van Lof.  
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

De graftuin achter de Oude Kerk is 

het oudste kerkhof in Zoetermeer 

en was eeuwenlang de enige 

begraafplaats van Zoetermeer 

en Zegwaart. Mensen van alle 

gezindten werden hier begraven. 

Rijkeren werden in de kerk zelf 

ter aarde besteld.

In een 18e-eeuws tarievenlijstje 

is te lezen hoe duur dat was: één 

gulden voor een graf op het kerk

hof, tien gulden voor een graf in 

KERKHOF

Dodenakkers in het dorp

de kerk en twintig gulden voor 

een graf in het koor van de kerk, 

het chicste gedeelte.

Hygiëne

In 1828 werd door het Rijk  

uit hygiënische overwegingen 

(‘rijke stinkerds’) een einde  

gemaakt aan het begraven in de 

kerk. De hervormde kerkvoogden 

protesteerden hiertegen. Hun 

inkomsten liepen al terug, omdat 

de rooms-katholieken een jaar 

eerder een eigen begraafplaats 

achter de Nicolaaskerk – gebouwd 

in 1817 – in gebruik hadden  

genomen. De begraafplaats  

behielden de kerkvoogden  

dankzij de steun van het 

gemeente bestuur wel.

Verscholen

Van de graftuin achter de 

Nicolaas kerk weten de meeste 

Zoetermeerders niet eens van het 

bestaan, verscholen als die ligt 

tussen kerk en Pastoorsbos.  

Deze dodenakker is onlangs hele

maal tot letterlijk groen rustpunt 

gerenoveerd. Sinds 1974 wordt 

er niet meer begraven, alleen 

in de familiegraven. De prijzen 

voor een begrafenis achter de 

Nicolaas kerk liepen in de vorige 

eeuw uiteen van fl. 1,50 voor de 

vijfde klas tot fl. 20 eerste klas.

Een begraafplaats wordt ook wel kerkhof genoemd, omdat  

deze oorspronkelijk werd aangelegd in de hof (= tuin of erf)  

van de kerk. Over het kerkhof achter de Oude Kerk en achter de 

Nicolaaskerk wist het Historisch Genootschap Oud Soetermeer 

het een en ander op te diepen.

Herinrichting

In de hof van de Oude Kerk  

worden sinds 1957 geen nieuwe 

graven meer gedolven. In de 18e 

eeuw mocht de koster de graven 

na veertien jaar ruimen. Later werd 

dat na tien jaar, behalve de eigen 

graven, waarvan het onderhoud 

door particulieren wordt betaald. 

Vandaar dat er op het kerkhof niet 

veel oude graven liggen. 

Het kerkhof wordt heringericht,  

nu er dit jaar een nieuwe aanbouw 

aan de Oude Kerk komt.  

Kerkhof Oude Kerk  Foto: Jaap van der Giessen

De eerste paal hiervoor is op 

woensdag 27 maart geslagen en 

naar verwachting zal dit begin 

volgend jaar gereed zijn.

Witte rozen

Op de laatste zondag van het  

kerke lijk jaar – Eeuwigheids zondag, 

eind november – staan er voorin de 

Oude Kerk witte rozen met daaraan 

een kaartje met de namen van  

degenen die het afgelopen jaar over-

leden zijn. Na de dienst mogen de 

nabestaanden de roos mee nemen. 

De rozen die overblijven worden 

op het kerkhof gelegd, waarbij de 

dominee een gebed uitspreekt en 

de gemeente samen zingt: ‘U zij de 

glorie, opgestane Heer, / u zij de 

victorie, nu en immermeer.’

• Liesbeth van Daal

‘Planten kunnen ons helpen te 

aarden in ons geloof ... en zo 

kan de kerk met tuin een echte 

‘Hof van Lof’ worden.’ 

INTERVIEW • Aan het 

woord is Rina Zegers, 

de ‘tuinvrouw’ van 

de Ichthuskerk aan 

de Parkdreef. Zij was 

lang geleden al actief in 

de tuin rondom de Olijftak (voor

heen een gereformeerde kerk) 

en nu is zij met een enthousiaste 

groep van vijf mensen op woens

dagmorgen aan het werk in de 

tuin van deze kerk in de Zoeter

meerse wijk Seghwaert. 

Bijbelse tuinen

Een symbolische tuin wilde Rina: 

van een betegeld voorplein naar 

een Hof van Lof. ‘Want’, zegt zij, 

‘een symbolische tuin is meer 

dan een plantentuin. Het is een 

tuin met planten en bloemen die 

verwijzen naar de Bijbel en naar 

de liturgie.’ 

In de Bijbel functioneert het beeld 

van een tuin op diverse manieren. 

De Hof van Eden als het paradijs 

in het eerste bijbelboek Genesis, 

de tuin als plaats van geluk in het 

poëtische Hooglied, en ook de 

Hof van Arimatea: de tuin met 

het graf van Jezus en de plaats 

van de opstanding, beschreven in 

het Evangelie van Johannes. 

Met zorg gekozen

Er worden in de Bijbel ook talrijke  

bloemen, planten en bomen  

genoemd, die door de eeuwen 

heen op symbolische wijze een 

grote rol heb ben gespeeld in  

de christelijke traditie.

Rina geeft aan dat er met zorg  

is gekozen voor symbolische  

beplanting voor deze Hof van Lof. 

Er zijn dwergheesters geplant,  

die in Israël voorkomen aan de 

zoom van woestijngebieden.  

De Viburnum (Sneeuwbal) 

heeft een beschut plekje 

gekregen. Deze plant 

komt voor in de bossen 

van de Karmel en wordt 

omschreven als ‘de  

heerlijkheid van Libanon’. 

De tuingroep koos ook 

voor planten met een 

veelzeggende naam, 

zoals Gebroken hartje, 

Judaspenning,  

Salomons zegel en  

Jacobsladder. 

Passieflora

En tegen de muurtjes  

van de tuin groeit de 

Passieflora. Rina legt 

uit: ‘De Passieflora 

staat voor lijden. De 

stampers van de bloem 

lijken op de nagels en 

de vijf meeldraden op 

de hamers, gebruikt bij 

de kruisiging van Jezus. 

De bloemkroon heeft  

gelijkenis met de door-

nen    kroon en het getal vijf verwijst 

naar de vijf wonden van Jezus.  

Dit past toch mooi in deze Veertig

dagen tijd op weg naar Pasen’, aldus 

deze vrouw met groene vingers.

• Hanneke Lam

HOF VAN LOF

Aarden 

in geloof

Kerk en 

tuin

Keizerskroon

Salomonszegel

Stokroos

Rode brem 

‘Als een graankorrel niet in de 

aarde valt en sterft, blijft het 

één graankorrel, maar wanneer 

hij sterft draagt hij veel vrucht.’ 

Johannes 12:24

Aan de hand van een serie 

spiegel verhalen verwerken de 

kindernevendiensten op zondag 

in wijkgemeente Noord, De Oase 

OP WEG NAAR PASEN

Een nieuw begin

Julia en Stef werken in hun tuintje. Ze maken de grond in orde,  

kopen zaadjes en plantjes, planten een boom. O, wat duurt het lang 

voordat er iets opkomt. En komen er wel vruchten aan de boom? 

en Oude Kerk een reeks bijbel-

verhalen en thema’s op weg  

naar Pasen: het nieuwe begin. 

Het verhaal van de onvruchtbare 

vijgenboom komt langs, de  

gelijkenis van de wijngaard, de  

intocht in Jeruzalem, het lege graf.

Het gaat over kiezen, geduld 

hebben, vergeven, zorgen voor 

de boom van iemand anders, 

samenwerken en juichen. Blij 

konden een aantal kinderen op 

zondag 24 maart al ontkiemende 

plantjes laten zien, trots op hun 

heuse beginnersdiploma’s.

Wij bidden om een nieuw begin, 

een nieuw begin van leven. 

God, stuur ons toch uw wereld in 

om liefde door te geven.

Refrein themalied
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HANDVEST VOOR COMPASSIE

‘Geraakt door 

de missie die 

ervan uitgaat’

INTERVIEW • In de Vredesweek 

van september vorig jaar werd 

gemeenteraadslid Arco Weening  

(CU/SGP) ‘Ambassadeur voor de  

Vrede’. Een jaar lang, om invul-

ling te geven aan de gestelde 

doelen in het zogeheten  

Handvest voor Compassie. 

Hoe ver is hij gekomen?

Wat is het Handvest voor  

Compassie ook alweer?

‘In 2009 werd in 32 landen het 

Charter for Compassion – Handvest 

voor Compassie gelanceerd, een 

initiatief van de Britse schrijfster 

Karen Amstrong. Dit handvest, een 

tekst op basis van de levensregel 

“Wat jij niet wilt dat jou wordt 

aangedaan, doe dat ook een ander 

niet aan” is bedoeld om wereldwijd 

mensen en groepen te stimuleren 

tot vreedzaam en  

humaan samenleven. 

Na Leiden, Groningen, 

Apeldoorn en Rotter

dam heeft Zoetermeer 

op 21 september 

2018 op de Dag van 

de Vrede het Hand

vest voor Compassie 

getekend. Als ‘Com

passionate City’ voegde 

onze stad zich hiermee bij een 

indrukwekkende lijst van steden 

wereldwijd die hierin voorop lopen. 

Een stad waarin compassie een 

belangrijk ethisch kompas vormt 

bij het ontwikkelen van beleid. 

Inmiddels is het Handvest door 

veel organisaties ondertekend. Na 

de burgemeester volgden kerkelijke 

en levensbeschouwelijke organisa

ties, moskeeën, politieke partijen 

en organisaties voor maatschappe

lijk werk (zie foto). Er komen nog 

steeds handtekeningen bij!’

Wat is jouw rol als Ambassadeur 

voor de Vrede daarin?

‘In een verkiezingsdebat, vooraf

gaand aan de gemeenteraadsver

kiezingen van 2018 en georgani

seerd door het InterLevensbeschou

welijk Overleg Zoetermeer (ILOZ), 

Lopend vuurtje

Heleen de Lange, ‘Bron van vreugde’, 2018, Zoetermeer. ‘Het verbeeldt voor mij de rijkdom van het leven, en zo ook de gaven van de Geest.’ 

werd ik geraakt door de missie die 

van het Handvest uitgaat. Als ver

tegenwoordiger van een christelijke 

politieke partij vond ik dat ik het 

voortouw moest nemen. 

Belangrijk 

ethisch kompas 

voor de stad

Bij de ondertekening in september 

2018 ben ik benoemd tot Ambassa

deur voor de Vrede. Sindsdien heb 

ik veel gesprekken gevoerd. Vooral 

de gesprekken met de moskeebe

sturen hebben mij erg geraakt, die 

waren heel leerzaam voor mij. Het 

verloste me van een aantal vooroor

delen en ik heb een goed contact 

met hen opgebouwd. Het grote 

bijbelse gebod ‘Hebt uw naaste lief 

als uzelf’ wordt ook daar als een 

leidraad voor het leven gezien. 

Dit soort ervaringen wil ik graag 

delen met anderen. Ik ben ervan 

overtuigd dat meer begrip voor 

elkaars religie tot een vreedzamer 

en verdraagzamer Zoetermeer kan 

leiden.’

Maar er zijn ook veel Zoetermeer-

ders die niet religieus zijn.

‘Er zijn ook niet-religieuze organi

saties die het Handvest nu op de 

agenda hebben staan. Bijvoorbeeld 

Buurtwerk, dat in opdracht van  

de gemeente Zoetermeer  

maatschappelijk werk verricht 

(Buurtwerk staat voor een wijk- en 

buurtgerichte aanpak van maat

schappelijke vraagstukken, JB). 

Maar ik erken tegelijk dat het  

niet altijd eenvoudig is om niet- 

religieuze politieke partijen hierbij 

te betrekken. Daarom zou het 

goed zijn wanneer mijn opvolger  

afkomstig is uit een andere, 

niet-christelijke partij. Er is nog 

veel werk te doen om iedereen in 

Zoetermeer te interesseren voor 

de missie van het Handvest: een 

vreedzame en gezonde, gelukkige 

samenleving.‘ 

Wat zijn de concrete doelen op 

korte termijn?

‘In september draag ik het stokje 

over aan een nieuwe ambassadeur. 

Samen met het ILOZ zoeken 

we naar een opvolger. Het ILOZ 

doet sowieso veel om een betere 

samenleving in Zoetermeer te 

bereiken. Het begeleidt ook het 

proces om een meer verdraag

zame samenleving in onze stad te 

realiseren. 

Het ILOZ organiseert vier maal 

per jaar een bijeenkomst in het 

Forum, bij de hoofdbibliotheek, 

waar dialoog tussen Zoetermeer

ders centraal staat. Facebook 

speelt een belangrijke rol in de 

communicatie van het ILOZ. Op 

die Forumbijeenkomsten komen 

steeds meer mensen af (zie ook 

pagina 2, red.). Ik neem daar  

uiteraard ook zelf aan deel. 

Het Handvest voor Compassie 

doet momenteel de ronde langs 

een aantal Zoetermeerse kerken.  

En ik hoop dat binnenkort ook 

de voorzitter van de Algemene 

Kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Zoetermeer zijn hand

tekening onder het Handvest zet, 

want die ontbreekt nog …’

• Jan Blankespoor

‘Vanaf het eerste moment dat ik 

achter de tralies belandde, voelde 

ik me thuis in het werken met 

gevangenen. De rauwe kanten 

van het leven, tot de kern komen, 

werken aan herstel. In Albanië nu  

werkzaam als directing manager 

van de organisatie, is mijn focus 

verschoven van herstel van  

gevangenen en slachtoffers naar 

groei en professionalisering van 

team en organisatie.’ 

Leven brengen

‘Jezus zei: “Ik ben gekomen om 

Leven te brengen, en dat in over

vloed.“ Ik geloof dat wij mensen 

uitgenodigd worden om in verhou

ding tot onze Schepper te leven en 

dat daar het Leven is. En terwijl het 

ons niet lukt, komt Hij het brengen.  

Als ik kijk naar mijn collega’s  

hier in Albanië, zie ik een mooie 

groep mensen die vol vuur en 

passie het Evangelie van Jezus 

Christus uitdelen en overdragen  

in gevange nissen en bij de achter

gebleven families thuis. 

Door middel van cursussen, kerk

diensten in gevangenissen, bijbel

studie, gebed, persoonlijke pasto

rale aandacht, praktische hulpver

lening, kansen voor achtergestelde 

kinderen van gevangenen creëren. 

Op mijn beurt mag ik hen weer 

ondersteunen. Wat hebben zij 

nodig om hun werk en roeping 

uit te voeren? Ik werk aan pro

fessionalisering, beleidsvoering, 

trainingen, plannen en projecten.’ 

Brandend verlangen

‘In dit land – waar decennialang 

een streng communistisch regime 

heeft geheerst – is initiatief nemen, 

verantwoordelijkheid dragen,  

durven uitproberen en persoonlijke 

ontwikkeling de kop in gedrukt. 

‘Zoveel mogelijkheden 

die tot bloei 

kunnen komen’

Ik denk dat ik daar het vuurtje 

voel branden, als ik zie wat een 

mogelijkheden er in mijn collega’s  

gelegd zijn die nog niet tot bloei 

zijn gekomen, waar nog laagjes 

van angst of onzekerheid overheen  

liggen. Daarom is mijn verlangen 

om naast de professionele ook 

de persoonlijke groei van mijn 

collega’s te helpen ontdekken en 

stimuleren.’  

Schakeltje

‘Pas zei een collega tegen me: 

“Esther, wat je ons hebt geleerd 

over intervisie vind ik zó’n goede 

werkwijze dat ik het ook in mijn 

kerk wil gebruiken, kan dat?“  

Ja natuurlijk! 

In Albanië, waar niet alleen indi

viduen maar ook de jonge kerken 

op zoek zijn naar effectiviteit, 

goede omgang met elkaar en het 

uitdelen van Gods liefde, hoop  

ik zo een schakeltje te zijn.  

Voor Leven in overvloed.’

 Kijk voor meer informatie over het 

werk van Esther Klaassen op  

W www.dedikim.nl

• Willeke van Trigt

ACHTER TRALIES

Vol vuur en passie in Albanië

PORTRET • Na twaalf jaar bij Gevangenenzorg Nederland 

verhuisde Esther Klaassen twee jaar geleden vanuit  

Zoetermeer naar zusterorganisatie Gevangenenzorg Albanië:  

Shoqëria Kristianë e të Burgosurve të Shqiperisë op z’n  

Albanees. Bij Perron Centrum in Oosterheem was ze ook  

een bekend gezicht. Wat drijft haar en wat komt ze tegen?

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith 

KERK IN ACTIE • Met 

Pinksteren wordt in 

veel kerken gecollec

teerd voor zendings

werk dat door Kerk 

in Actie wordt onder

steund, zoals Bijbel

vertaalwerk in China. 

Vorig jaar zijn er in 

China nieuwe reli

gieuze wetten aangenomen. 

Zij perken de vrijheid voor Chinese 

christenen behoorlijk in. De kerk in 

China gaat een moeilijke periode 

tegemoet. De White Yi bijvoorbeeld 

zijn een minderheidsgroep op het 

Chinese platteland. Van de 60.000 

mensen die tot deze groep behoren,  

zijn er 40.000 christen; velen zijn 

analfabeet. Voor hun geloof en 

voor hun identiteit is het van groot 

belang dat zij de Bijbel in hun eigen 

taal kunnen lezen.  

 NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending 

W kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina 

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE

Bijbelverspreiding Chinese platteland 

VAN DE REDACTIE

De toekomst is nu

D
e jeugd heeft de  
toekomst en die  
toekomst is nu. De 

kerk van hun dromen krijgt 
aan het begin van dit nieuwe 
jaar concrete contouren.  
Je ziet het en je leest het, op  
pagina 1 en 3, op pagina 5,  
7 en 8 van deze januarikrant. 
Tieners en jongeren geven 
spontaan en eerlijk, serieus en 
nadenkend vorm en invulling 
aan hun ideeën over kerkzijn. 
Verrassend en verfrissend,  
vertrouwd en herkenbaar. 
Over hoe het kerkgebouw er 
uit mag zien, om iedereen rust 
en ruimte te gunnen. Over wie 
er bij elkaar komen en waar. 
Over wat we samen doen en 
hoe we kunnen leren over God 
en Jezus, de Bijbel en elkaar. 
Over talenten die we hebben en 
kunnen inzetten, over liefde die 
we kunnen laten zien. Over een 
veilige plek als je bang of boos 
of verdrietig bent. Over hoe je 
contact met God en met elkaar 
kunt hebben. Over het goede 
nieuws delen dat Jezus is  
gekomen. Over leven dat 
sterker is dan de dood. Over 
kerkdiensten en bijeenkomsten, 
waar je muziek kunt maken en 
samen kunt zingen.  
Een dwarsdoorsnede is het 
niet. Deze tieners en jongeren 
staan vast niet model voor 
alle leeftijdsgenoten. Maar 
misschien toch ook weer wel. 
Samen bouw je aan een kerk, 
samen ben je die kerk. Samen, 
als unieke kinderen van die  
ene Vader. Er is verbinding,  
er is hoop, er is liefde, er is  
vertrouwen. Niet in de  
toekomst, juist in het nu. 

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

Advertenties

ACTUEEL 

BGT-Jongerenbijbel 
De Jongerenbijbel in Gewone 
Taal helpt om te begrijpen wat 
er in de Bijbel staat en wat je 
eraan hebt in je dagelijks leven.  
Jongeren hebben meegedacht met 
het concept, de inhoud en het design. 
Resultaat: een Bijbel met creatieve 
opdrachten voor doeners en denkers. 
W shop/bijbelgenootschap.nl

Podcast JONG
Podcast JONG (Jong Onderweg 
Naar God) voor jongeren van 1317 
jaar, met een bijbelse boodschap 
die je praktisch kunt toepassen. 
Wekelijks online op Spotify, via 
WhatsApp kan ook. W hgjb.nl/jong

Proefabonnement ‘Pit’
Neem een proefabonnement op het 
blad ‘Pit’ voor tieners en jongeren. 
Fris en inspirerend, ook over pittige 
onderwerpen.  
€ 7,50 voor 4 nummers W hgjb.nl

Jongerencampingwerk 
Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 
jongeren uit naar ruim 20 campings 
in Nederland. Samen met 68 team
leden organiseer je een afwisselend 
recreatieprogramma en je deelt je 
geloof met kids, jongeren en ouderen. 
Twee weken midden op de camping 
getuige zijn van Gods liefde voor 
mensen die Hem (nog) niet kennen. 
‘Het geeft een boost aan je geloof. 
Je moet het doen om het te ervaren!’ 
W izb.nl/dabar

Jong Protestant
‘Jong Protestant’ is het relatie
magazine van JOP, jongeren
organisatie van de Protestantse 
Kerk, vol informatie en inspiratie. 
Het blad verschijnt vier keer per 
jaar en is bedoeld voor iedereen die 
hart heeft voor jongeren in de kerk.  
W jop.nl 

‘Dat wonderlijke  
kerkasiel’
Boekpresentatie over de nonstop
viering in de Haagse Bethel kapel, het 
kerkasiel dat een thuis verschafte aan 
de familie Tamrazyan. Verzorgd door 
Stek Den Haag – stichting voor stad 
en kerk – en het Beraad Grote Steden 
van de Protestantse Kerk, uitgegeven 
door Skandalon. 30 januari,  
15.30 uur, Bethelkapel Den Haag  
W www.stekdenhaag.nl 

Voedselpakketten 
voor Armenië
WINTERACTIE • De winter is in  
Armenië zeker voor de armere 
mensen een kwestie van overleven. 
Ze wonen in schamele huizen of 
containers waar wind en sneeuw 
soms dwars doorheen komen. 
‘Voor € 40 help je een Armeens 
gezin de winter door’ is het motto 
van een mooie actie voor particu-
lieren en ook voor bedrijven. De 
stichting Pijnackernaren helpen 
Armenië werkt hiervoor samen 
met Maria Goris van stichting 
Little Bridge in Armenië zelf. Zij 
zorgt dat de voedsel- en brand-
stofpakketten verdeeld worden.
 Giften: NL 78 RABO 010923 6947  

W pijackernarenhelpenarmenie.nl 

(ANBI-goedgekeurd) 

Potgrondactie  
‘Plant een Bijbel’ 
Op steeds meer plaatsen in de 
wereld wordt de Bijbel een ver-
boden boek. Toch groeit de vraag 
naar bijbels! Evangelisten willen 
het Woord delen nu het nog kan. 
Daarom organiseert de stichting 
Hulp Vervolgde Christenen (HVC) 
weer de actie ‘Plant een Bijbel’. 
Wie potgrond koopt via www.
planteenbijbel.nl zorgt er voor dat 
bijbels kunnen worden uitgedeeld 
in landen waar christenen worden 
vervolgd. Van de opbrengst van 
twee zakken potgrond kan één  
bijbel worden uitgedeeld. De  
bijbels worden verspreid in India, 
Pakistan en Irak. Ook vinden ze hun 
weg naar Noord-Korea en China. 
HVC droomt ervan om 5000  
bijbels te kunnen uitdelen in 2020. 
 Helpt u mee? Bestellen kan tot en 

met 29 februari. Geen potgrond  

nodig? Voor € 5 geeft u al iemand 

een eigen bijbel.  

E jandirk@stichtinghvc.nl  

W www.planteenbijbel.nl

19 T/M 26 JANUARI

Week van Gebed 
‘Buitengewoon’
Dit jaar is het thema van de lokale, 
landelijke en wereldwijde Week 
van Gebed van 19 t/m 26 januari: 
‘Buitengewoon’, geïnspireerd door 
de buitengewone vriendelijkheid 
die in Handelingen 28 wordt  
beschreven. In dat bijbelboek lees 
je hoe Paulus en zijn reisgenoten 
schipbreuk lijden en op het eiland 
Malta onthaald worden. Het thema 
daagt uit om te streven naar meer 
dan het gewone. 
• Op de startzondag 19 januari 
zijn er interkerkelijke vieringen  
in verschillende Zoetermeerse 
kerken. Zie voor tijden en adressen 
pagina 4 Kerk & dienst. 
• Door de week is er iedere dag 
aan het begin van de avond ook 
een interkerkelijk gebedsmoment, 
steeds in een ander kerkgebouw. 

 Zie flyer op www.kerkinzoetermeer.nl  

Inlichtingen: Eline van Noye  

E sameningeloof@gmail.com of  

Hans Wulffraat l.wulffraat@internl.net

Workshoprondes JobHulpMaatje

18 JANUARI T/M 1 FEBRUARI

Actie Kerkbalans 
komt eraan! 

‘Geef voor je kerk’ is ook dit jaar 
het thema van de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. Het is een landelijke  
actie van protestantse en rooms- 
katholieke kerken samen om een 
financiële basis te kunnen leggen 
voor alle activiteiten ’s zondags 
en door de week in de plaatselijke 
kerken en wijken.  
De actieperiode loopt van 18 januari 
t/m 1 februari. Gemeente leden en 
parochianen ontvangen een uit-
nodiging, via een brief of digitaal, 
om bij te dragen. Net als voor een 
huishouden is een gezonde finan-
ciële situatie belangrijk voor de 
kerk. Het is een vrijwillige bijdrage, 
maar we kunnen niet zonder! 

Inluidmoment
Het inluidmoment – letterlijk: alle 
kerkklokken in heel Zoetermeer 
zullen luiden – is op zaterdag 18 
januari van 12.00-13.00 uur in De 
Kapelaan. Hieraan werken mee: 
Peter Albers en pastoor J. van der 
Bie van de Nicolaasparochie, ds. 
C.H. Wesdorp van de Oude Kerk 
Gemeente en er zijn muzikale 
intermezzo’s. 

• Gerrit Jorna

Heb je je baan verloren of zit je 
niet op je plek? En vind je het fijn 
als iemand met je meedenkt? Op 

woensdagochtend 15 januari start 
JobHulpMaatje Zoetermeer met 
een nieuwe JobGroup-ronde:  
zeven gratis workshops voor  
werkzoekenden die moeite hebben 
om aan betaald werk te komen. 
In een JobGroup krijg je meer  
inzicht in wie je bent, wat je wilt 
en wat je kunt. Einddoel: weten 
waar je het werk kunt vinden dat 
jij zoekt én je op een aansprekende 
zelfverzekerde wijze presenteren 
bij een werkgever. 
Daarna kun je met een JobHulp-
Maatje verder komen. Zo’n Maatje  
is een opgeleide en gecertificeerde 
vrijwilliger die naast je staat en ver-
der helpt bij het vinden van werk.
 15 januari, 7 weken (op woensdag-

ochtend), Stadhuis-Forum / bibliotheek 
Zoetermeer E info@jhm-zoetermeer.nl 
W www.jhm-zoetermeer.nl

Kandidaat  
Appeltje van Oranje 
De Maatjes van alle JobHulp -
locaties in Nederland zijn door 
het Oranjefonds genomineerd 
voor een Appeltje van Oranje. 
Het appeltje zal in mei worden 
uitgereikt door Koningin Maxima 
aan drie sociale projec ten die 
op succesvolle wijze verschil-
lende groepen mensen verbin-
den en die ervoor zorgen dat 
mensen weer meedoen aan de 
samenleving. 
 Stem via Facebook, LinkedIn en 

andere sociale media tussen  

6 en 15 januari op JobHulpMaatje! 
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PERSPECTIEF Een gastvrije kerk 

‘N
iemand kan een ander 
fundament leggen dan 
wat gelegd is, dat is 

Jezus Christus’, schrijft de apos-
tel Paulus in 1 Korinthe 3. Een 
kerk zonder Jezus Christus zou 
niet alleen haar fundament ver-
liezen, maar ook haar identiteit.  
Het getuigenis van Jezus Christus 
is de belangrijkste dienst die de 
kerk aan de wereld kan bewijzen. 
In Romeinen 12:13-14 geeft Pau-
lus in drie korte zinnetjes prach-
tig aan hoe deze dienst gestalte 
kan krijgen: ‘Wees deelgenoot in 
de noden van de heiligen. Leg u 
toe op de gastvrijheid. […] Zegen 
en vervloek niet.’

Ook je nood 
en je zegen 

met elkaar delen

De kern is voor mij de gastvrij-
heid: een kerk waar iedereen 
binnen mag komen. Geen selectie 

bij de deur! Laat maar merken 
dat ieder welkom is, ‘om Jezus’ 
wil’. Hier staat de gastvrijheid 
ingeklemd tussen twee andere 
begrippen. Ervoor staat: ‘Wees 
deelgenoot in de noden …’  
Diaconaat is vaak dat we een  
ander laten delen in onze rijk-
dom. Dat is heel goed. Maar hier 
staat dat we de nóod moeten 
délen. Dat de ander zijn nood 
met ons mag delen. Haar of zijn 
nood wordt ook onze nood. 
De gastvrijheid wordt gevolgd 
door en verbonden met de zegen. 
Daar is de kerk toe geroepen, en 
daarin komt ze tot bloei. Zegenen  
– dat is het goede denken, het 
goede spreken en het goede 
doen voor die mens die je hebt 
verwelkomd. Niet alleen binnen 
de muren van de kerk, maar ook 
daar waar je de ander vindt. 

• ds. Evert van den Ham

PREDIKANT OOSTERKERK

Advertenties

Wakker liggen van een droom

H
et was 03:14 uur, ik lag 
al even wakker. Na mijn 
avondgebed had ik de 

slaap niet kunnen vatten.  
Hoewel ik God had gevraagd 
om rust in mijn hoofd, lukte het 
niet om te stoppen met denken. 
Het incident van gisteren bleef 
maar door mijn hoofd spoken. 

Ik had mijn best gedaan naar 
haar te luisteren, maar mijn  
oren konden enkel mijn eigen 
gedachten horen. Haar vraag 
hoe het met míj was, maak-
te dat ik uit mijn eigen hoofd 
schoot en terug was in het  

kerkgebouw. ‘Prima’, hoorde ik  
mezelf zeggen. ‘Ja. Wel oké.’ 
Ze nam er genoegen mee, en dat 
vond ik logisch. Het was zondag-
ochtend en ik was in de kerk. 
Hoe slecht kon het dan gaan? 
Hoewel ik het op die manier voor 
mijzelf relativeerde, was ik wel 
gefrustreerd. Wanneer mag je 
balen van de manier waarop iets 
loopt? Wanneer kun je verwach-
ten dat je boos mag zijn? 
Ik heb soms het gevoel dat ‘de 
kerk’ wel de láátste plek is waar 
dat mag. We hebben God aan 
onze zij, wat zouden wij dan 
vrezen? Dat is zo, maar soms 

droom ik van een plek waar je 
mag klagen, zonder te móeten 
eindigen met: ‘Ach, het komt 
wel goed. God is erbij.’ 

Best ironisch: ‘wakker liggen van 
een droom’. Ik hoop gewoon 
dat iedereen zich op die manier 
open kan stellen voor de ander. 
Laat ik daar dan zelf maar mee 
beginnen. En ik mag weten:  
het komt wel goed …

• Rozemarijn Burger

 Meer lezen van Rozemarijn?  
Kijk op www.likearose.nl

COLUMN

Zes jonge mensen tussen de  
18 en 25 jaar wisselden in een 
van de zalen van de Ichthuskerk 
hun dromen over kerkzijn uit. 
Opgegroeid in de Pelgrimskerk, 
met de Oosterkerk en Oude Kerk 
als thuisbasis, en van buiten  
Zoetermeer. In het eindexamen-
jaar van de middelbare school, 
een hbo-opleiding volgend,  
werkend in de bouw of een baan 
na de universiteit. Opvallend was 
hun open houding, ze lieten zich 
echt in het hart kijken. 

Yvette droomt: ‘De kerk is  
belangrijk in mijn week. Even een 
moment van rust op zondagoch-
tend en het contact met God. De 
kerk moet ook voor andere per-
sonen en culturen als een ‘thuis’ 
voelen. Dat kan door verschillende 
soorten diensten aan te bieden:  
gezins- of jongerendienst, 
worship- of traditionele dienst. 
Mét koren, bands en zangers.
Ik heb wereldwijd kerkdiensten 
bezocht en het als heel mooi 
en bijzonder ervaren om te zien 
hoe (anders) ze daar kerken. 
Hoe mooi zou het zijn als onze 
multiculturele samenleving 
terug te zien is in onze kerk. 
Dat verschillende culturen 
op hun eigen manier een 
dienst mogen leiden en de 
rest daarvan mag meege-
nieten? Dat iedereen zich thuis 
mag voelen en dit thuisgevoel 
op zijn of haar manier mag 
delen? Dat is voor mij een 
droom die uitkomt!’

Rozemarijn droomt: ‘De een is 
goed in schrijven, de ander in 
zingen, in creatief denken. Er is 
in iedereen wel iets te vinden dat 
kan worden ingezet. Jongeren 
hebben het nodig om op die  
manier betrokken te worden bij 
de kerk; het geeft een doel. 
De kerk moet niet een plek zijn 
waar je alleen mag komen als het 
goed gaat. Dat gevoel krijgt ik 
soms. Je moet niet thuis hoeven 
blijven uit angst dat je ‘onder-
vraagd’ wordt (omdat mensen 
weten dat het wat minder met je 
gaat). Belangstelling, hoe goed 
bedoeld, kan ook wel eens te veel 
zijn. Ik droom er zo van dat ieder-

Jongerendromen 
die uit kunnen komen! 
JONGERENONTMOETING • Wat hebben jonge leden van de kerk 
voor beeld bij de kerk van hun dromen? Daar hadden we op 
zondag 27 oktober bij een smakelijk avondbuffet een geani-
meerd gesprek over. ‘Kunnen jullie dit niet vaker organiseren?!’

een altijd rust zou ervaren bij het 
binnentreden van het kerkgebouw. 
Dat het niet altijd zo werkt, is lo-
gisch. Maar het is wel mijn droom.’ 

Gerben droomt: ‘Het is heel  
belangrijk om de jeugd echt goed 
bij het jeugdwerk te betrekken. 
Heb vooral oog voor jongeren 
met wie het minder goed gaat. 
Dit met als doel een sterkere  
gemeente te vormen. 
Bijeenkomsten hoeven niet altijd 
serieus te zijn. Het is juist belang-
rijk dat je je bij je jeugdleiding  
zo veilig voelt, dat je ook mag 
klagen en boos mag zijn. Het 
hoeft niet altijd over God te gaan. 
Dat gesprek komt vanzelf.’

Marilène droomt: ‘Iedereen moet 
zich welkom voelen in de kerk. 
Ook mensen die misschien anders 
geaard zijn of worstelen met een 
bepaald verleden. Het evangelie 
is voor iedereen en God slaat zijn 
armen voor iedereen open. In de 
gemeente kun je er voor elkaar 
zijn en elkaar helpen. Zo wordt 

het een veilige plek waar je jezelf 
kunt zijn. De diaconale taak is 
belangrijk. Ook om naar de oude-
ren om te kijken en er voor hen te 
zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een 
spelletjesavond te organiseren. 
Wij als jongeren zijn ook veel bij 
elkaar om spelletjes met elkaar te 
doen, maar ook om samen serieus 
te zijn. Door genoeg activiteiten 
te hebben waarbij iedereen ver
tegenwoordigd is, kan het een 
kerk voor alle generaties zijn.’ 

Rianne droomt: ‘Laten we sprekers 
uitnodigen die inspelen op de 
vragen van 16- tot 25-jarigen. Er 
leven vaak vragen die kerk-over-
stijgend zijn, maar waar wij als 
jongeren wel mee zitten. Het  

praten met leeftijdgenoten kan 
helpen. Ook kampen waar leef-
tijdsgenoten in ongedwongen 
sfeer bij elkaar komen vind ik fijn, 
als deelnemer of als leider. Heel 
belangrijk is dat we binnen de 
kerk oog voor elkaar hebben.  
Muziek in de kerk is voor mij be-
langrijk, vooral opwekkingsmuziek.

Anna droomt: ‘De bijeenkomsten 
in Wegwijs en het ZOP (Zaterdag
OntmoetingsPunt, vooral van  
jongeren uit Oosterkerk en 
Morgen  sterkerk, red.) zijn een 
welkome aanvulling op de kerk-
diensten. Daar moeten ook  
jongeren van andere kerken voor 
uitgenodigd worden. Sowieso 
zouden de verschillende kerken 
meer moeten samenwerken,  
ook bij het jeugdwerk. 
In de Hart4U-diensten in de  
Oosterkerk zullen veel jongeren 
zich thuis voelen, net als ik. Ik 
speel mee in de band. Vooral de 
opwekkingsmuziek spreekt mij 
aan. We zouden daar meer PR 
voor moeten maken! Ik merk dat 
er onder jongeren en ouderen 
soms nogal wat verschillende 
geloofsopvattingen zijn. Laten 
we de saamhorigheid behouden, 
ongeacht de geloofsopvatting!’

Dromen delen
Zo heeft ieder persoonlijk wel 
een droom bij zijn of haar kerk of 
de kerk die hij of zij zoekt, die net 
weer even anders is. Gemeen-
schappelijke dromen waren er 
ook, dromen om te delen. 

• Deze jongeren willen een eigen 
plek in de kerk en het jeugd-
werk (waarbij overigens verder 
dan de eigen kerk wordt geke-
ken!), maar ook optrekken met 

andere generaties. Ze nemen de 
ouderen in hun geloofsgemeen-
schap serieus. Ze verwachten dat 
het andersom ook zo is!
• Muziek en songs die zij als 
zingevend ervaren, vormen een 
onmisbaar element in hun leven. 
Dat willen ze ook graag in de 
kerk laten doorklinken.
• Gelegenheid geven tot gesprek-
ken over hun leven en hun 
levens vragen onder deskundige 
begeleiding zien zij als een taak 
van de kerk en de kerken onder-
ling. Verschillende keren viel ook 
het woord ‘jeugdpastoraat’. 

Wie pakt de draad van deze  
dromen op? Dat wordt een mooie 
en dankbare uitdaging!  

• Jan Blankespoor  

en Marieke van der Giessen
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CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrij di
Pastoraal contactpersoon 
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22 
E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR: 
PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG 
Scriba Els Alebregtse • T (079) 323 72 39
E scribavandepor@gmail.com

GEMEENSCHAP PELGRIMSKERK
Pastor Sandra HermanusSchröder 
T 06 215 258 68  
E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen wo en vr (ook voor De Regenboog)
Beheerder F. v.d. Beld • Wijkgebouw ’t Centrum  
Frans Halsstraat 1 • T (079) 316 36 00
T (079) 316 74 70 • 06 1067 4094

GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Predikant ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33 • E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo en vrmiddag
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra HermanusSchröder 
(zie bij Pelgrimskerk) 
Pastor Sjon Donkers • Kristal 17, 2719 SN 
T 06 2039 6023 / 079361 90 32
E sjondonkers@gmail.com
Werkdagen ma, di, do

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  
T 06 2473 5383 • 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, womorgen en do  
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 VosSpek
T 06 5285 6417
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen ma, di, do 
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 Marja Hofman
E secretaris@vcgz.nl • W www.vcgz.nl

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

Missionair pionier Timo Hagendijk  
Werkdagen: di t/m vr • T 06 5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perronoosterheem.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 2497 5092

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

KERKDIENSTEN JANUARI 2020
Gemeente Zondag 12 januari    Zondag 19 januari    Zondag 26 januari    Zondag 2 februari   

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

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp  
Gezamenlijk startmoment  
Week van Gebed Centrumkerken

 10.00 uur: 
Ds. B. Plaisier 
Rijswijk

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp

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

 10.00 uur: 
Gezamenlijke dienst in De Oase

 10.00 uur: 
Prop. D.J. Gutter 
Baarn 

Zie ook onder Oude Kerk

 10.00 uur: 
Mw. M. SchipperBoven

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

WIJKGEMEENTE DE OASE
De Oase  
Kerkenbos 8, 2715 RP  
T (079) 351 67 28
W oasemeerzicht.nl

 10.00 uur: 
Mw. ds. M.C. Kapteyn 
Bevestiging en afscheid  
ambtsdragers (POR-dienst)

 10.30 uur: 
Mw. ds. M.C. Kapteyn  
en dhr. N. Andriessen 
Oecumenische dienst Week van 
Gebed in de Genesarethkerk

 10.00 uur: 
Ds. J. Bonnes

 10.00 uur: 
Mw. ds. M.A. van der BurgLos 
Baarn

 17.00 uur: Rondom het lied

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

 10.00 uur: 
Gezamenlijke dienst in De Oase

 10.30 uur: 
Matthé Vermeulen  
en pastor. J.J. Donkers 
Oecumenische dienst

 10.00 uur: 
Ds. A. van Buuren 
Amsterdam

 10.00 uur: 
Prop. mw. B.C. Bos 
Leiden

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

 09.30 uur: 
Ds. G.J. Codée 
Maarssen

 17.00 uur: Hart4U-dienst 
Ds. M. van Duijn 
Utrecht

 09.30 uur: 
Ds. E. van den Ham 
Dienst met ICVG-Bijbelclub

 17.00 uur: 
Ds. J.C. van Trigt 
Ameide  

 09.30 uur: 
Ds. A. van Duinen 
OudLoosdrecht

 let op: 15.00 uur 
Ds. E. van den Ham 
Afscheidsdienst

 09.30 uur: 
Ds. C.W. Rentier 
Amersfoort

 17.00 uur: 
Ds. W.J. Dekker 
Amersfoort

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

 10.00 uur: 
Ds. J. van den AkkerVoorburg

 12.00 uur: Chagallviering 
Mw. J. VosSpek  

 10.30 uur: 
Ds. N. de Lange 
diaken R. van Berkel  
en Ds. R.B. ten Hoopen 
Leidschendam 
Oecumenische dienst in de Tabor 

 10.00 uur: 
Ds. R.L. Algera 
Maaltijd van de Heer,                                                                                 
met tolk in gebarentaal

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange 
Afscheid en bevestiging  
ambtsdragers

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

 10.30 uur: 
Ds. K. van Klaveren

 10.30 uur: 
Mw. ds. K. Magnéede Berg 
Gouda

KERK & DIENST

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

4e jaargang | nummer 1 | januari 2020

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

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessenvan Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving  
Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Peter Balk, Rozemarijn Burger, Femke Buss
man, Timo Hagendijk, ds. Evert van den Ham, 
Koos en Kobi Hendriks, Peter van Holten (strip), 
Gerrit Jorna, Tannie Jorna, Theo Poot (teke
ning), Arie Vooijs, Leonie VreeswijkFeith

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 Open op dinsdag en  
vrijdag van 9.0012.00 uur • Frans Halsstraat 3 
2712 JS  Zoetermeer • T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.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.

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

Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Kopij februarinummer
Kopij voor het februarinummer (7 februari t/m 

7 maart) insturen woensdag 15 januari. Het 

nummer verschijnt op woensdag 5 februari.

WEEKSLUITINGEN

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

Datum Tijd Voorganger

10 jan 15.30 Drs. E. Leune

17 jan 15.30 Ds. C.H. Wesdorp

24 jan 15.30 Drs. E. Leune

31 jan 15.30 Koor Johan van Oeveren

7 feb 15.30 Drs. E. Leune

Zondag 12 januari Langeland Ziekenhuis  
Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. W. van Hengel Zoetermeer

Zondag 19 januari  

‘Ons Honk‘ (Halte 2717) 
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT 10.00 Mw. C. Veldhuizen Renswoud

Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis 10.30 Dhr. H. van der Bilt

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Ds. R.L. Algera

Zondag 26 januari  Langeland Ziekenhuis 10.30 Ds. M. Gilhuis

Zondag 2 februari Langeland Ziekenhuis 10.30 Pastor F. Kazenbroot

PERRONMEETINGS

Elke zondag in Bovenzaal Oosterkerk
Oosterheemplein 320, 2721 ND 
 T www.perronoosterheem.nl/perronmeeting

Datum Tijd Spreker

12 jan 11.00 Demelza van Daalen

19 jan 11.00 Timo Hagendijk

26 jan 11.00 Piet van Daalen

2 feb 11.00 Timo Hagendijk

Ook elke maand 

Kerk in Zoetermeer 

thuis ontvangen? Dat kan! 

Geef uw naam en adres  

door, dan zorgen wij ervoor.

E info@kerkinzoetermeer.nl

W kerkinzoetermeer.nl

Advertentie

als we zienderogen
samen optrekken

over ongekende wegen
van verlangen

en ons openen voor 
de hier en daar

ons toewaaiende flarden hoop
en opademende tonen van liefde

om ons heen
wordt een flinterdunne straal

een bron van Licht
breiden stille kleuren zich uit

tot een ongehoorde warme symfonie
lopen stramme benen 

zich weer warm
voor iedere dag

aangereikt

ONDER WOORDEN Zienderogen

Sjon Donkers in: ‘Medemens 6’, uitgave Kerk in Actie

CAMEE-VIERINGEN
Elke vierde donderdag in Camee 22, de gemeenschappelijke ruimte van de ouderenwoningen  
aan de Camee • E matthe.vermeulen@kpnmail.nl

Datum Tijd Voorgangers

23 januari 16.00 uur Marianne Brouwers en Matthé Vermeulen 

TAIZÉ-VIERINGEN

Oecumenische viering in de traditie van Taizé. 
Elke vierde zondag in De Wijngaard,  
Moeder Teresasingel 100 • T 079361 94 93
E matthe.vermeulen@kpnmail.nl •  
F Taizé in Zoetermeer

Datum Tijd

26 januari 19.30 uur

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en vooral ook onze website KERKINZOETERMEER.NL
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GETEKEND

Zie voor alle activiteiten ook de brochure  
Gaandeweg (papier en website) en de actuele 
Agenda op W www.kerkinzoetermeer.nl

Mijn drijfveer komt voort uit de 
vraag: Nemen we het geloof van 
kinderen en jongeren wel serieus? 
Hun geloof lijkt vaak pas echt te 
tellen als ze overlijden of als ze niet 
meer aanwezig zijn in kerk of kerk-
dienst. Een gemiste kans als je zo 
naar kinderen en jongeren kijkt. 

Waardering voor jongeren
Hoe waarderen we hen als ze er 
gelukkig wel zijn? Hoe lang is het 
geleden dat u een kind of jongere 
in de kerk echt hebt gesproken? 
Weet u wat er in hen omgaat en 
weten zij dat van u? 

‘Word je gezien 
als toeschouwer 

of als deelnemer?’

Ik kom in kerken waar mensen 
wel samen zijn, maar toch langs 
elkaar heen leven. Gelukkig 
kom ik ook in kerken waar 
jongeren en kinderen meetel-
len en nadrukkelijk worden gehoord 
in besluitvorming die hen aangaat. 
Dat er niet alleen over hen, maar 
juist ook met hen gesproken wordt. 
Vraag het maar eens aan de kinde-
ren en jongeren: ‘Heb je het idee 
dat je toeschouwer bent of word je 
juist als deelnemer gezien?’

Interessante vondst
Ons onderzoek is nog in volle 
gang. Toch kan ik al een interes-

sante vondst delen. Wie wil dat 
alle generaties vertegenwoordigd 
zijn in de kerkdienst, doet er 
goed aan om veel intergenera-
tionele contacten aan te gaan 
buiten de kerkdienst. 
In ons onderzoek zien wij dat kin-
deren met kinderen en jongeren 
met jongeren in contact zijn. Echte 
contacten met volwassenen en 
ouderen blijven vaak uit. Daardoor 
kent en 

herkent men 
elkaars geloofs- en leefwereld niet 
meer. Dan kan er onbegrip ont-
staan in een kerkdienst als er een 
bepaald lied wordt gezongen of 
een bepaald bijbelgedeelte aan de 
orde komt. 

Vragen meegeven
Is een kerkdienst voor alle gene-
raties mogelijk? Ik ben geneigd 
die vraag positief te beantwoor-
den, mits er door de week heen 

stevig gewerkt en gebouwd 
wordt aan (h)echte relaties die 
leeftijdsgrenzen overstijgen. 

Veel contacten 
aangaan buiten 
de kerkdienst

Laat jongeren bijvoorbeeld na de 
kerkdienst in groepjes naar ou-

deren gaan voor een spelletje. 
Geef meteen drie goede vra-

gen mee om het gesprek 
op gang te brengen. 

Het kan dan zomaar 
gebeuren dat ze veel 
te lang blijven han-
gen, omdat het zo 
gezellig is! 

Of ga met een gemeng-
de leeftijdsgroep op werk-

vakantie. Of organiseer samen 
een musical waarin verschillende 
leeftijdsgroepen een plek krijgen. 
(Een verbindend succes in Zoeter-
meer, denk aan de musicals Ruth, 
Judas, As it is in Heaven – red.)
Laten we als kerk niet een con-
ferentie voor gelijkgezinden wor-
den, maar voluit een gemeen-
schap zijn en blijven van jongere 
en oudere broeders en zusters. 

• Timo Hagendijk

PERRON CENTRUM IN OOSTERHEEM

(On)mogelijke kerkdienst?! 
Bouwen aan (h)echte relaties tussen generaties

Oosterheempionier Timo Hagendijk 
doet voor zijn afstudeeropdracht 
HBOTheologie aan de Christelijke 
Hogeschool te Ede onderzoek naar 
kerkdiensten waarin alle generaties 
actief betrokken zijn. De enquête 
naar mogelijkheden en verwachtin
gen leverde veel reacties op. 
 W pionier.oosterheem@gmail.com

ONDERZOEK • ‘De kerk verdeelt, het evangelie verenigt.’  
Een treffende uitspraak van politicus A. de Savornin Lohman 
(1837-1924). De meningen over de kerk en de kerkdienst lopen 
ook vandaag de dag snel uiteen. Het lijkt dan ook haast een  
onmogelijke opdracht die ik samen met mijn afstudeermaatje 
ben aangegaan om te onderzoeken hoe je inspirerende  
kerkdiensten kunt houden voor álle generaties. 

OUDE KERK
Bijbelleeskring
 Bijbelboeken Jesaja en Jeremia. 

 Elke woensdag, 19.15 uur,  
consistorie Oude Kerk

Op de koffie met de Bijbel 
 Kring Dorp: 15 jan, Rom. 15
 Kring Driepalen: 5 feb, Rom. 16

Missionair gemeentezijn
 midden in de stad
 Leerhuis met Nienke de Ronde van 

IZBFocus over de praktische en de 
geestelijke kanten.
 27 januari, 20.00 uur, De Kapelaan 

DE OASE 
Gewone catechismus
 Gespreksgroep over wat wij geloven.

 Elke donderdag, 19.30 uur
 E dsmckapteyn@gmail.com

Kliederkerk jong en oud
 Samen ontdekken, vieren, eten. 

Thema: ‘Wat is jouw talent?’ 
 25 januari, 16.00-18.30 uur 

Rondom het Lied 
 Vesper op zondagmiddag. 

 2 februari, 17.00 uur
 E cobyvelzen@hotmail.com 

Sirkelslag Young
 Landelijke uitdagende wedstrijd voor 

alle jongeren in Zoetermeer. 
 7 feb, 19.30, locatie: De Oase

 
DE REGENBOOG
Soos 60+
Australiëfilm met Jan de Jongh.

 20 januari, 14.00 uur
 T 079-888 84 99 

OOSTERKERK
Vrouwen Ontmoetingsochtend
 9 jan Bijbelstudie over Mattheüs 22  

 ‘Oneindig veel liefde’, 10.00 uur
 6 feb Spreekster van organisatie  

 Dorcas voor de allerarmsten. 
Senioren Bijbelkring 
 We lezen het bijbelboek Genesis. 

 14 januari, 10.30 uur, met lunch
Algemene Bijbelkring
 We lezen het bijbelboek Exodus.

 14 januari, 19.30 uur
 ‘Rembrandt’ bij Senioren
 Jan Broekhuizen uit Lisserbroek 

over leven en werken van de  
beroemde schilder Van Rijn. 
 22 januari, 14.30 uur, € 5 / € 15 

(incl. maaltijd); opgeven  
T 06-1149 4890  
E nico.geleijnse@gmail.com

NOORD
Chagallviering  

‘De grens voorbij’
 ZuidAfrikaanse accenten en  

Henk Boshoff vertelt over kerk, 
natuur en wonen in Pretoria. 
 12 januari, 12.00 uur  

E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Ouderengesprekskring
 Bijbelstudie Openbaring 12 en 13.

 28 januari, 14.00 uur  
E berichten@nicodelange.nl

 
ADVENTSKERK
Lunchbios
 Film met lunch en nagesprek:  

‘Amazing Grace’ (2006) over een 
van de drijvende krachten achter  
de afschaffing van de slavernij. 
 12 januari, 12.30 uur, € 8;  

Nico van Walsum T 352 35 08  
E verhuur@vcgz.nl

Toekomst vrijzinnig geloven
 14 januari, 15.00 / 20.00 uur

Krant op tafel 
 27 januari, 15.00 uur

Leven in aandacht
 1 februari, 9.30 uur  

T 079-331 05 60 (Toon Vessies)
Filosofen over Tien Geboden
 Hannah Arendt en het vijfde gebod.

 3 februari, 15.00 / 20.00 uur, € 5
 Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Zegeningen uit de joodse 
traditie worden ook in onze 
kerken gebruikt. Dat is niet 
vreemd, de boeken van het 
Oude Testament en de Thora 
zijn immers hetzelfde, alleen 
in een andere taal. 

Er zijn natuurlijk ook verschillen 
te ontdekken. In een presentatie 
laten we hiervan het een en ander 
zien en combineren dat met foto’s 
van het land Israël. De Protestant-
se Kerk voelt zich ‘onopgeefbaar’ 
verbonden met het volk Israël, dat 
blijkt ook uit deze zegeningen.

Dagen van gedenken
Op maandag 27 januari is het 75 
jaar geleden dat Kamp Auschwitz 
werd bevrijd door het Rode Leger. 
Deze dag is door de Verenigde 
Naties uitgeroepen als Holocaust 
Memorial Day, om wereldwijd 
slachtoffers te herdenken van de 
Holocaust en andere genocides. Ook 
hier besteden we aandacht aan.

In Nederland vindt de Nationale 
Holo caust Herdenking plaats in 
Amsterdam op zondag 26 januari. 
In Israël staan de Joden op 21 
april letterlijk stil bij de herden-
king tijdens Jom Hasjoa (‘dag 
van de catastrofe’). Wij vieren dit 
jaar ook 75 jaar bevrijding, een 
zegen voor iedereen!
 27 januari, 20.00 uur, Chagallruimte 

Ichthuskerk E kooskobi@ziggo.nl

• Koos en Kobi Hendriks 

18 JANUARI

‘Er is een toekomst 
voor de kerk’
Eind januari neemt wijkpredikant ds.  
E. van den Ham afscheid van de Ooster
kerkgemeente omdat hij met emeritaat 
gaat. Graag wil hij een bemoediging 
voor de toekomst meegeven. Daarom is 
er op zaterdag 18 januari van 9.3012.30 
uur een symposium waarbij iedereen 
welkom is. Thema: ‘Er is een grote toe
komst voor de kerk’. Sprekers: ds. Kees 
van Ekris uit Zeist over ‘21eeeuwse 
skills voor de gemeente’ en ds. Piet L. de 
Jong uit Rotterdam over ‘Voorsorteren 
op saneren of nieuw elan voor bekeren?’. 
Met onderlinge bespreking, interactieve 
momenten, samenzang en panelgesprek. 
 Graag aanmelden via  

W oosterkerkzoetermeer. 
 protestantse kerk.net 

27 JANUARI 

Joodse zegeningen en Holocaust Memorial Day

19 JANUARI 

Dienst met  
de ICVG-Bijbelclub! 
Welkom bij een fijne, vrolijke en  
spontane dienst, waarin er van alles 
te horen en te zien zal zijn. Deze dienst 
vieren we met de Bijbelclub voor men
sen met een verstandelijke beperking. 
Heel geschikt om als gezin, zeker ook 
met jongere kinderen, bij te wonen. 
 9.30 uur, Oosterkerk  

E fam.wiarda@gmail.com

10 FEBRUARI

De kunst  
van het ontspullen
Lezing met workshop door Gera van den 
Berg, auteur van Op orde! en moeder 
van een flink gezin. Een opgeruimd huis 
is het begin van een opgeruimde geest! 
Georganiseerd door de werkgroep  
‘Minder is Meer’ van de Adventskerk.
 Noteer alvast: 10 februari, 20.00 uur, 

Adventskerk; € 7,50

Hebreeuwse zegenbede uit Numeri 6:22-27: 
‘De HEER zegene u en behoede u!  
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig! De HEER verheffe zijn 
aangezicht over u, en geve u vrede!’

29 JANUARI 

Werken  
aan spiritualiteit 
Hoe kunnen we het geestelijk leven 
in de gemeente ondersteunen, ver
diepen en opbouwen? Op woensdag 
29 januari is er een bezinningsmiddag 
rondom werken aan spiritualiteit in 
de plaatselijke gemeente. De bijeen
komst wordt georganiseerd door 
Vacare, het platform voor meditatief 
leven, in samenwerking met De Pel
grim, ruimte voor zingeving en spiri
tualiteit. Voor wie: predikanten, ker
kelijk werkers en andere begeleiders 
rondom werken aan spiritualiteit. 
Medewerkers: dr. Kick Bras, ds. Dick 
Sonneveld, Hans van der Bilt, Anneke 
KlaversBras, Gerda Griffioen.
 13.00-17.00 uur, ’t Centrum;  

€ 25; opgave voor 15 januari  
E info@depelgrim zoetermeer.nl  
W www.protestantsekerk.nl/
vacare 

T
H
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A

20 FEBRUARI

Toekomst van de kerk
Het programma Vorming & Toerusting 
in De Regenboog gaat volgende maand 
in vernieuwde vorm van start in een 
serie themagesprekken rondom een 
boek op donderdagavond. Eerste keer: 
20 februari: ‘Voor de verandering’ van 
Sake Stoppels, een avond over de 
toekomst van de kerk. Lees het boek 
alvast ter voorbereiding. 
 20.00 uur, De Regenboog  

E jhblankespoor@casema.nl
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HALTE 2717

 

  

KERK & BUURT 
Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten de nieuwe brochure Gaandeweg 2019-2020 en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

 
DE PELGRIM 
W www.depelgrimzoetermeer.nl

 Elke dag 07.30 uur Ochtendgebed met ontbijt
 Elke wo 09.15 uur Natuurwandeling Balijbos 
 Elke wo 11.00 uur Samen zingen – kerkzaal 
 Elke do 10.00 uur Koffieochtend – huiskamer 

Januariprogramma
 16 en 30 12.00 uur Bovenkamer 
 11 jan 10.3017.30 Langeafstandswandeling
 11 jan 17.3018.30 Eerste van serie vieringen
 16 en 30 20.00 uur Omgaan met verlies
 18 jan  14.00 uur Schilderend mediteren 
 21 jan 13.3015.00 Meditatie
 23 jan 20.00 uur Spiritualiteit Leonard Cohen (2)
 26 jan 19.30  uur Taizéviering – De Wijngaard
 29 jan 13.0017.00 Werken aan spiritualiteit (zie pagina 5)
 4 feb 13.3015.00 Meditatie
  9 feb 10.3017.30 Langeafstandswandeling

	Bovenkamer
 Tweewekelijks een eenvoudige 

viering met stilte, psalm, bijbel
gedeelte, meditatie, zang en 
gebed. De zijdeur van de kerk is 
open vanaf 11.30 uur. 
 Richtbedrag donatie: € 3

	Langeafstandswandeling
 Welkom voor een wandeling van 

2025 km. Route volgt.  
 T 06-52077545 E penningmees-

ter@presentzoetermeer.nl 
	Schilderend mediteren
 Kunst en geloof komen samen 

in een creatieve workshop onder 
leiding van Ellen Vermeulen en 
Hans van der Bilt.
 18 januari, 14.00 uur, De  

Wijngaard; € 15; opgave T 079-
361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl

	Nieuw: Vieringen
 Zaterdag 11 januari is de eerste 

viering in een reeks waarbij we 
zullen experimenteren met ver
schillende vormen en kijken wat 
bij de bezoekers past. Sugges
ties zijn heel welkom.  
 T 06-2497 5092 E gerda@

depelgrimzoetermeer.nl 
	Meditatie
 Bijbelgedeelten, religieuze 

teksten, een object, muziek of 
afbeeldingen helpen om tot 
verstilling en overgave te komen. 
Op 21 januari schilderijen van 
Vincent van Gogh, op 4 februari 
mediteren we met muziek. 
 E marga_boven@ziggo.nl  

of f2hjfdenhert@hetnet.nl  
Indicatie kosten: € 5

 Inloop:  di-wo-do 10.00-14.00 uur
 Pastoraal spreekuur:  wo 10.00-11.00 
 Nieuw! Buurtpunt:  wo 13.00-14.00 uur
 Soep of tosti’s:  do 12.00 uur
 Koffie mét … workshop,  
 quiz of presentatie: di 12.00-13.00 uur
 Ruilbeurs:  do 10.00-12.00 uur
 Crea-café:  do 14.00-16.00 uur

Januariprogramma
 9 jan 14.00 uur Senioren Actief: Oliebollenbingo
 14 jan 18.00 uur Buurtmaaltijd
 15 jan 12.00 uur Opening Buurtpunten en nieuwjaarsreceptie
 28 jan 18.00 uur Buurtmaaltijd 
 5 feb 10.00 uur Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
 6 feb 14.00 uur Senioren Actief: ‘Oog voor anderen kan veel veranderen’

‘Ons Honk’, Carry van Bruggenhove 27 
T 06-8263 7362 W www.halte2717.nl

Opening Buurtpunten!
Op woensdag 15 januari om 12.00 uur is het zover.  
Dan gaan de Buurtpunten in Buytenwegh officieel van start. 

Hier kunnen wijkbewoners terecht met allerlei vragen. 
• Waar kan ik een klacht over zwerfafval indienen? 
• Welke voorzieningen heeft mijn wijk voor mensen die eenzaam zijn? 
• Hoe organiseer ik een buurtfeest? 
• Hoe vul ik een WMO-aanvraag in? 
• Bij wie kan ik aankloppen als ik bezorgd ben over mijn buren? 

De buurtpunten worden bemenst door medewerkers van een aantal 
maatschappelijke organisaties, waaronder Halte 2717. Die mede-
werkers zorgen ervoor dat de vragenstellers zo spoedig mogelijk 
antwoord krijgen van een professional. De officiële opening van de 
buurtpunten vindt plaats bij Halte 2717. Een hele eer. Welkom!

OPEN ICHTHUS 
Ichthuskerk Parkdreef 258  
W openichthus.nl

	Spelletjesavond 
	voor jong en oud 
 Gezellig met een 
 drankje erbij mens erger je

nieten en sjoelen, of Rummikub 
en Triominos spelen. Er is ook een 
videogamehoek. Neem van huis 
ook je favoriete spel mee, nodig 
vrienden, familie en buren uit en 
ga samen de uitdaging aan!
 9 januari, 19.30 uur  

E secretariaat@openichthus.nl
	Inloopmiddag:  

Egypte en Jordanië
 Landen als Israël, Jordanië, 

Egypte en Libanon zijn niet al
leen de bakermat van de vroeg
ste beschavingen, maar ook van 
het christendom. Gerard Jansen 
vertelt over zijn reis. Welkom! 
 28 januari, 14.00 uur; Jenny 

van den Berg T 351 22 40  

E mvdberg42@hetnet.nl
	Inloopochtend plus lunch
 Elke woensdag vanaf 10.00 uur 

inloopochtend met koffie, thee 
en ontmoeting. Het eerste uur is 
er een van de predikanten aan
wezig. Ook kun je creatief bezig 
zijn, wat je maar wilt. 

 • Welkom bij de lunch met soep 
en brood op woensdag 29 januari.

PERRON
Oosterheemplein 320  W www.perron-oosterheem.nl

Ontmoeting en 
gemeenschap

Deze mevrouw Riet Voskamp (foto 
midden) bleek lid van de breiclub 
Vrouwen van Nu. Zij breien en 
haken babydekentjes voor een 
kinderziekenhuis in Moldavië, een 
project van Max maakt Mogelijk.
Onze Perron-breiclub had van de 
Winterfair drie mooie babydeken-
tjes over en zo werd contact ge-
legd met Hennie Aartsen (rechts 
op de foto), die ervoor zorgt dat 
de dekentjes in een kinderzie-
kenhuis in Moldavië bezorgd 
worden. Als de baby’s naar huis 
gaan, krijgen zij de dekentjes 

mee. Fie Zegwaard (links) heeft 
de dekentjes gehaakt. Daar word 
je toch blij van, van zo’n verhaal?!

• Tannie Jorna 

OPEN OASE 
	Lunchmomenten
 Samen je lunch delen. De kerkzaal
 is open voor stilte en gebed. 

 Elke di en do, 11.30-13.00 uur
	Tienertent
 (On)geloof, gesprek en gezelligheid.

 Elke vrijdag, 19.00-20.00 uur
	Mok-tijd
 Lief en leed delen, een spelletje, en 

je meegebrachte mok laten vullen.
 Elke vrijdag, 19.00-21.00 uur
 E dsmckapteyn@gmail.com

OUDE KERK 
Contactmiddag senioren
 Elke eerste dinsdag. 

 14.00-16.00 uur, ’t Centrum  
E scriba@oudekerkgemeente.nl

’t Vrouwenhoekje
 Elke laatste woensdag. 

 10.00 uur, Parochiehuis  
E mhuurman21@gmail.com

Missionair breien
 Samen creatief voor het goede doel.

 Elke zaterdag, 10.00 uur 
E sameningeloof@gmail.com

GEBEDSMOMENTEN  

	Oude Kerk
 Elke maandag 19.0020.00 uur.

 consistorie Oude Kerk  
E leenmanf@xs4all.nl

	Oosterkerk
 Om de twee weken, 19.0020.00 uur. 

 22 januari en 5 februari 
 E arjenvantrigt@solcon.nl 

	Interkerkelijk gebed
 Elke eerste vrijdag van de maand 
 voor Zoetermeer, 19.0020.00 uur.

 E fam-nebbeling@planet.nl

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

Advertenties

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

Via de kapper en de breiclub naar Moldavië

VROUWEN VAN NU • Mijn kapster vroeg me of de Winterfair die we 
met Perron in november hadden een succes was geworden. 
Nou, dat was het! Een dame in de stoel naast mij vroeg waar-
over het ging en zo kwam het gesprek op onze breiclub. 

 

INLOOPHUIS DE REGENBOOG  
Elke vrijdag 10.00-13.00 uur
Middagpauzedienst 12.00-12.30 uur
Elke vierde vrijdag maaltijd om12.00 uur 

 datum voorganger muzikale begeleiding bijzonderheden
 10 jan Wil Bettenhaussen Geert Stauttener  pannenkoeken
 17 jan Matthé Vermeulen Aad Baak
 24 jan   maaltijd
 31 jan Marga Schipper Hans Raaphorst
 7 feb Sjon Donkers Kees van der Graaf

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

Cursus ‘Omgaan met verlies’
Een van de ingrijpendste gebeurtenissen in je leven is het verlies van 
iemand die je dierbaar is door de dood. Zo’n groot gemis in je leven 
roept meestal veel vragen op en het kost vaak tijd om je leven weer 
‘op de rails’ te krijgen. Inzicht in de weg die je als rouwende moet 
gaan kan helpen. Misschien kan deze cursus je een handvat bieden. 
 16, 30 januari, 13 februari; opgeven T 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl 

De spiritualiteit van Leonard Cohen
Ook na zijn dood blijft de Canadese singersongwriter Leonard Cohen 
(19342016) populair. Seculiere en religieuze taal gaan in zijn teksten 
hand in hand. De invalshoek van deze lezing (in vervolg op vorig jaar), 
waarbij we ook geluidsfragmenten laten horen, is de spiritualiteit die 
opklinkt in zijn songs en gedichten. Leonard Cohen daalde af tot op 
de bodem van zijn ziel en zocht in de duisternis naar licht.  
 Info en opgave: T 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl  

of T 351 31 28 E beppievanderplas@cs.com

Rust en ontmoeting
 Elke dinsdagmiddag tussen 13.00 

en 16.00 uur is de Oosterkerk open 
voor gesprek, rust of gebed. 
 E p.j.van.daalen@casema.nl

Tienerclub Rock Solid
 Ook in 2020 weer voor tieners van 

groep 7 en 8 en de brugklas.
 Elke twee weken op dinsdag, 

19.00-20.00 uur
Ontmoetingslunch woensdag!
 Let op: vanaf januari is de  

ontmoetingslunch op woensdag! 
 12.30 uur, € 3,50; opgeven bij 

Fred Cammeraat T 06-2304 4470 
Perrontmoeting voor vrouwen 

 24 januari, 10.00-12.00 uur 
 E perrontmoeting@gmail.com

Breiclub Oosterheem
 Elke twee weken op maandag. 

 20 jan en 3 feb, 14.00-16.00 uur
 E breicluboosterkerk@gmail.com
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AGENDA

 T/M FEBRUARI 

Lunchpauzeconcerten 
Elke woensdag 12.45-13.15 uur 
 8 jan Sabine d’Hondt – blokfluiten  
  Remco Jacobs – gitaar 
 15 jan Pau Marquès Oleo – cello  
  en viola di gamba 
 22 jan Roberto Guijjaro – piano  
 29 jan Ronald de Jong – orgel 
 5 feb Regina Ederveen – harp 
 Toegang gratis, deurcollecte 
 W www.concertenzoetermeer.nl 

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

KERK CULTUREEL

KERK       MUZIEK

E
r is een stad van louter 
licht, waar iedereen God 
looft en prijst. Waar de 

lofzang ieder moment van de 
dag en ieder moment van de 
nacht klinkt. De muziek van 
Bach wordt afgewisseld met 
een ‘Gloria’ van een salsaband. 
Er klinkt een Slavisch ‘Credo’ 
(‘Ik geloof’) en een Afrikaans 
‘Baba wethu’ (‘Onze Vader’). De 
Southern Gospel-muziek wordt 
opgevolgd door ingetogen 
gregoriaans gezang. 

Ik mis iets
Die stad is mijlenver van ons 
vandaan en toch heel dichtbij. 
Af en toe loop ik er per toeval 
doorheen. De ene keer passief 
luisterend en genietend, een 
andere keer doe ik actief mee. 
Heerlijk uitbundig met de brass
band van het Leger des Heils of 
juist ingetogen met de Regen-
boogcantorij.
Als ik actief op zoek ga naar die 
stad, kan ik hem niet vinden. 
De muzikale kleuren zijn dof en 
donker. Er komt met moeite een 
somber ‘Kyrie’ (‘Heer, ontferm 
U’) over mijn lippen. Voor mijn 
gevoel dwaal ik eenzaam rond. 

Om mij heen zie ik wel vrolijke 
mensen die naar hartelust  
muziek maken. Ja zelfs de 
prachtigste muziek, maar het 
raakt mij niet. Ik mis iets.

Alles krijgt kleur
En dan ineens, als ik het niet 
verwacht en somber de hoek 
omsla en een willekeurige 
straat in loop. Ja dan … hoor ik 
een kind vrolijk zingen: ‘Midden 
in de winternacht ging de Hema 
open’, of een hooligan: ‘Daar 
hoorden zij engelen zingen …’, 
en het is alsof alles weer kleur 
krijgt. Ineens ben ik in die stad 
en doe ik weer mee, en luister 
ik naar die heerlijke muziek.

‘Waar alle muziekstijlen 
elkaar afwisselen,  
één grote lofzang’

De kerk waar ik van droom is 
een kerk waar plaats is voor 
iedereen. Waar alle stijlen  
muziek elkaar afwisselen. Waar 
sprake is van één grote lofzang 
voor God en het Lam. Ook hier 
in Zoetermeer zijn delen van die 
kerk zichtbaar. 

• Arie Vooijs

Mijn droom, zo heel dichtbij

Advertenties

18 JANUARI 
Carillonconcert 
Johan van Oeveren met werken 
van Willem Vogel, onder meer 
variaties over ‘Wij moeten Gode 
zingen’ en bewerkingen van 
fluitmuziek van Jacob van Eyck.
 Toren Oude Kerk, 12.00-13.00 uur

T/M FEBRUARI 
Kunst in De Oase

De expositie met beeldjes van 
Evert de Graaf en schilderijen 
van Joke van den Bos loopt tot 
en met eind februari. 
 Kerkenbos 8 T 06-1475 0691 

IN DE REGIO
Matthäus aan de Maas

Altijd al de Matthäus Passion 
van J.S. Bach willen luisteren of 
zelfs meezingen? Met topsolis-
ten als Maria Fiselier, Maarten 
Koningsberger, Johannette 
Zomer, Fabio Trümpy en Raoul 
Steffani belooft deze uitvoering 
van hoogtepunten uit de Mat-
thäus Passion een unieke bele-
venis te worden. De EO organi-
seert ‘Matthäus aan de Maas’ 
op 21 april in Rotterdam Ahoy, 
waaraan zangers (m/v) indivi-
dueel en koren uit het hele land 
aan mee kunnen doen. In 2020 
is het 150 jaar geleden dat de 
Matthäus Passion voor het eerst 
in Nederland werd uitgevoerd, 
door Toonkunst Rotterdam.  
Het concert wordt uitgezonden 
op Goede Vrijdag 10 april.   
 W eo.nl/matthausaandemaas voor 

oefendata, kosten, voorwaarden, 

koor- en concertkaarten

• 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
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 Kom schermen
Ook leuk voor een uitje!
Speulderbos 15, 2716 JW Zoetermeer
� 06 54 79 28 22

W W W . S C H E R M S C H O O L - K A R D O L U S . N L

Het is altijd afwachten of een 
dergelijke dienst aansluit bij wat 
je gewend bent. Het kan gebeu-
ren dat je ergens komt, maar dat 
je je daar niet prettig voelt bij hoe 
het gaat. In dit geval hoefde ik 
daar niet bang voor te zijn. Kort 
nadat ik plaats had genomen en 
de laatste stroom jongeren naar 
binnen was gekomen, begon de 
muziek en werd iets belangrijks 
meegedeeld: ‘Wees jezelf. Je 
bent goed zoals je bent.’ 

Zoveel jongeren 
uit verschillende kerken, 

met één doel

Uit alles wat gezegd of gedaan 
werd, was duidelijk dat je hier 
niet gedwongen werd om met je 
handen in de lucht te staan, en 
als je dat wel deed, werd je óók 
niet raar aangekeken. 
De zangkeuzes varieerden van de 
traditionele kerstliederen, zoals 
‘Stille nacht’, tot aan wat nieuwe-
re liederen, zoals ‘What a beau-

tiful name’. Zo kon iedereen de 
dienst op eigen wijze beleven.  

Relaxte spreker
De spreker van de avond, Geert 
Mollema, is docent op een mid-
delbare school. Zijn manier van 
spreken én zijn houding lieten 
zien dat hij dicht bij ons stond. 
Hij was relaxed, maakte grappen 
en bracht de boodschap daarmee 
heel goed over: Jezus is écht voor 
iedereen gekomen! 
Het was prachtig om samen te zijn 
en te voelen dat zoveel jongeren uit 
verschillende kerken één gezamen-
lijk doel hadden: het gedenken van 

de Zoon van God, Jezus Christus. 

Breder promoten
Voor een volgende keer is het 
belangrijk dat een dergelijk  
interkerkelijk evenement breder  
gepromoot wordt. Als alle jeugd-
leiders uit Zoetermeer over deze 
jongerendienst hadden gehoord, 
hadden zij er samen met hun  
jongeren naartoe kunnen gaan. 
Desalniettemin was dit een 
prachtig begin van Kerstmis.  
Hier kan alleen maar méér  
moois uit voortkomen! 

• Rozemarijn Burger

JONGERENKERST 

REAL: Jezus is écht 
voor iedereen gekomen!
IMPRESSIE • Op zaterdag 21 december, in het weekend vóór Kerstmis, was ik een van de Zoeter-
meerse jongeren die het evenement ‘REAL’ bezochten. Met elkaar bezetten we de halve zaal van 
De Wijngaard, een rooms-katholiek kerkgebouw in Rokkeveen. Van 20.00 tot 21.30 uur vond er 
een kerstdienst plaats met als thema: ‘Jesus is Real’ – Jezus is écht.

Ook een culturele activiteit te melden? Geef het door voor onze agenda! 
info@kerkinzoetermeer.nl    |    www.kerkinzoetermeer.nl
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Super origineel
Rianne van Ettinger: 
‘Echt geweldig; su-
per origineel en totaal 
niet saai. De liedjes waren goed 
gekozen. Ik miste nog wel één 
wat moderner liedje naast ‘Duurt 
te lang’. Ook de verhaaltjes van 
de predikant kwamen goed bin-
nen. Erg leuk om mee te maken.’

Grappig en met diepere  
boodschap 
Susan van Oort: ‘Ik zou het zeker 
leuk vinden om meer diensten 
met popmuziek te hebben, het is 
weer even wat anders. De domi-
nee vertelde grappige verhalen, 

TOP2000-KERKDIENST

Muziekfeest-met-boodschap voor jou

waar toch wel een die-
pere boodschap achter 

zat. Ik zou het geweldig 
vinden als er meer jongeren aan 
mee zouden werken. Goede sfeer 
in de kerk, veel enthousiasme en 
mooie belichting. Voor herhaling 
vatbaar, zo’n Top2000-dienst!’ 

Meerdere generaties
Nelleke van Midden: ‘Afwisselend 
en inspirerend. De verhalen van 
de voorganger, de muziek en de 
liedteksten pasten goed bij el-
kaar. De overeenkomsten hadden 
iets duidelijker gekund, om de 
kern van het verhaal makkelijker 

te onthouden. 
De popmuziek sloot bij meerdere 
generaties aan: Davina Michelle 
en Marco Borsato van nu tot de 
jaren tachtig met Cindy Lauper 
en de jaren zestig van The Byrds. 
Een licht kalende 65-plusser ver-
telde me dat het een mooie mix 
van de huidige populaire muziek 
en klassieke hits was. Wat wel 
opviel, is dat er niet zo heel veel 
jongeren waren. Het gros was 
3540 en ouder. Terwijl de dienst 
eigenlijk heel geschikt en laag-
drempelig was.’ 

Anders kerk beleven 
Marco van Oort: ‘Mooi dat een 
kerkgebouw voor meer doelen 
inzetbaar is zonder het idee van 
‘kerk’ te verliezen.  
De Top2000-dienst vind ik hier 
een van de beste voorbeelden 
van. Popmuziek kan vaker ook 
inhoudelijk mooi zijn erbij. Het 
draait om de muziek en de domi-
nee geeft daarbij achtergrond. Zijn 
rol vond ik heel mooi. Van meer 
mensen heb ik begrepen dat ze 
het mooi vinden om de kerk zo op 
een andere manier te beleven.’ 

• Peter Balk

 Foto’s: Hans en Marinka Kühn

JONGERENREACTIES • Bij de Top2000-kerkdienst, op de laatste  
zondag van het jaar in de Ichthuskerk, komen ook mensen die je 
niet zo vaak in de kerk ziet. Er is muziek die je in je hart kunt sluiten.  
Er is een voorganger die zijn gedachten deelt, aansprekend  
omdat ze zo herkenbaar zijn. Het laat zien dat geloof en het alle-
daagse bij elkaar horen. Wat vinden jongeren van zo’n dienst? 
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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. 8 JANUARI -Deuteronomium 7:78
Mozes sprak tot het volk: Het is niet omdat 
u talrijker was dan de andere volken dat de 
Heer u lief kreeg en uitkoos, maar omdat hij 
u liefhad.

DO. 9 JANUARI -Johannes 10:2230
Jezus zegt: Mijn schapen luisteren naar 
mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef 
ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren 
gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

VR. 10 JANUARI - Deuteronomium 32:811
De Heer vond zijn volk in een dorre woestijn,  
in een niemandsland. Hij omringde het met 
zorg en met liefde, koesterde het als zijn 
oogappel.

ZA. 11 JANUARI - Ezechiël 34:116
Ikzelf zal mijn schapen weiden – spreekt  
de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op 
zoek gaan, gewonde dieren verbinden,  
zieke dieren gezond maken.

ZON. 12 JANUARI - Matteüs 3:1317
Zodra Jezus gedoopt was, zag hij hoe de 
Geest van God als een duif op hem neer
daalde. En uit de hemel klonk een stem: 
Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 
vreugde.

MA. 13 JANUARI - Habakuk 2:14
Ik ga op mijn wachtpost staan en kijk uit  
om te zien wat de Heer mij zal zeggen.  
Dit was het antwoord van de Heer: “De 
rechtvaardige zal leven door zijn trouw.”

DI. 14 JANUARI - 1 Johannes 2:2428
Johannes schreef aan de eerste christenen: 
Wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat 
dat in u blijven. Dan zult u in de Zoon en in 
de Vader blijven.

WO. 15 JANUARI -Johannes 21:1519
Voor de derde maal vroeg Jezus aan Petrus: 
“Houd je van me?” Petrus werd verdrietig 
omdat hij voor de derde keer vroeg of hij 
van hem hield. Hij zei: “Heer, u weet alles,  
u weet toch dat ik van u houd.”

DO. 16 JANUARI - Efeziërs 2:1118
Paulus schreef: Nu bent u, die eens ver weg 
was, in Christus Jezus dichtbij gekomen.

VR. 17 JANUARI - Hebreeën 3:714
Spreek elkaar moed in, elke dag, opdat 
niemand van u halsstarrig wordt. Want  
alleen als we tot het einde toe resoluut 
vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, 
blijven we deelgenoten van Christus.

ZA. 18 JANUARI - Psalm 19
De hemel verhaalt van Gods majesteit, het 
uitspansel roemt het werk van zijn handen.

ZON. 19 JANUARI - Johannes 1:2934
Johannes de doper zei over Jezus: ik wist 
niet wie hij was, maar hij die mij gezonden 
heeft om met water te dopen, zei tegen mij: 
“Wanneer je ziet dat de Geest op iemand 
neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene 
die doopt met de heilige Geest.”

MA. 20 JANUARI - Matteüs 5:112
Jezus zegt: Gelukkig wie hongeren en 
dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

DI. 21 JANUARI - Johannes  3:18
Jezus zegt: Alleen wie opnieuw wordt  
geboren, kan het koninkrijk van God zien.

WO. 22 JANUARI - 1 Samuel 2:14
Hanna bad: Mijn hart juicht dankzij de Heer, 
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. 
Geen is er heilig als de Heer, geen rots is  
er als onze God.

DO. 23 JANUARI - Jesaja 42:14
De Heer zegt: Mijn dienaar schreeuwt niet, 
hij verheft zijn stem niet. Het recht zal hij 
zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur 
zal hij het recht op aarde vestigen.

VR. 24 JANUARI - Jeremia 23:18
De Heer zegt: De dag zal komen dat ik mijn 
volk verlos. Zijn naam zal zijn “De Heer is 
onze gerechtigheid”.

ZA. 25 JANUARI - Matteüs 8:513
De centurio zei tot Jezus: Heer, ik ben  
het niet waard dat u onder mijn dak komt,  
u hoeft alleen maar te spreken en mijn 
dienaar zal genezen.

ZON. 26 JANUARI - Matteüs 4:1223
Jezus zei: Kom tot inkeer, want het  
koninkrijk van de hemel is nabij!

MA. 27 JANUARI - Jesaja 26:713
U baant voor de rechtvaardige een rechte 
weg, Heer. Ook wij verlaten ons op u:  
wij gaan de paden van uw recht.  
Naar u gaat ons verlangen uit.

DI. 28 JANUARI - Spreuken 3:36
Vertrouw op de Heer met heel je hart,  
steun niet op eigen inzicht.

WO. 29 JANUARI - Johannes 12:2033
Jezus zegt: Wie mij dient moet mij volgen: 
waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn.

DO. 30 JANUARI - Hebreeën 12:1224
Streef ernaar in vrede te leven met allen. 
Zorg ervoor dat er geen giftige kiem  
opschiet.

VR. 31 JANUARI - Romeinen 11:29,3336
Paulus schreef: De genade die God schenkt 
neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand 
roept maakt hij dat niet ongedaan.

ZA. 1 FEBRUARI - Matteüs 7:711
Jezus zegt: Vraag en er zal je gegeven 
worden, zoek en je zult vinden, klop en  
er zal voor je worden opengedaan.

ZON. 2 FEBRUARI - Lucas 2:2238
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. 3 FEBRUARI - Matteüs 24:3236
Jezus zegt: Hemel en aarde zullen  
verdwijnen, maar mijn woorden zullen  
nooit verdwijnen.

DI. 4 FEBRUARI - Klaagliederen 3:5457
Altijd als ik roep, Heer, bent u nabij;  
u zegt mij: “Wees niet bang.”

WO. 5 FEBRUARI - Johannes 15:18
Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok.  
Een rank die niet aan de wijnstok blijft,  
kan uit zichzelf geen vrucht dragen.  
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen  
als jullie niet in mij blijven.

DO. 6 FEBRUARI -  
Deuteronomium 30:1520
Mozes zei tot het volk: Kies voor het leven, 
door de Heer, uw God, lief te hebben,  
naar hem te luisteren en hem toegedaan  
te blijven. Want dat is uw leven.

VR. 7 FEBRUARI - Matteüs 5:112
Jezus ging zitten met zijn leerlingen om  
zich heen. Hij onderrichtte hen en zei:  
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want 
voor hen is het koninkrijk van de hemel.

ZA. 8 FEBRUARI - Matteüs 18:14
Jezus zegt: Ik verzeker jullie: wie zichzelf 
vernedert en wordt als een kind, die is de 
grootste in het koninkrijk van de hemel.

Advertentie

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

UITGELEZEN ‘Kan ik op jou rekenen?’

R
ond de eeuwwisseling 
was André Troost predi-
kant in Amsterdam-Cen-

trum. Nu loopt hij met kleinzoon 
Floris drie dagen door die hoofd-
stad. Floris is fictief, een mix  
van zijn tienerkleinkinderen en 
catechisanten. 
Al gidst Troost Floris langs Am-
sterdamse bezienswaardighe-
den, het boek is geen reisgids, 
maar biedt – soms heel verras-
send – zicht op de vragen van 
kleinzoon en vooral het zoeken 
naar antwoorden door opa. 

Ballast loslaten 
en het goede 

behouden

Het boek beschrijft zo de eigen 
geloofsweg van Troost: zijn  
memoires van ‘rechtzinnig  

orthodox’ naar ‘vrolijk orthodox’. 
Het blijkt – tussen de regels door 
– een herkenbare worsteling om 
als gelovig christen ballast los te 
laten en het goede te behouden.

Loop niet vast
Troost schreef dit boek voor 
‘mensen die zoeken naar ant-
woorden op vragen die cirkelen 
rondom het grote Waarom’.  
Hij gaat ervan uit dat de inhoud 
voor pubers als Floris te veel is, 
daarom staat achterin een brief 
aan hen. Ook daarin geeft hij 
zijn belangrijkste gedachte weer: 
Met elk beeld dat je van God 
kunt maken, kun je compleet 
vastlopen en je geloof verliezen. 

Ja zeggen
Troost geeft geen antwoorden. 
Eerder wijst hij jong én oud een 

denkrichting: ja zeggen tegen 
God die een vraag is en blijft. 
‘God is zelf een vraag: een vraag 
aan ons. Mens, waar ben je? 
Kan ik op jou rekenen in de strijd 
tegen de chaos?’
Wanneer je dit boek achter elkaar 
leest, wordt het te veel: zoveel 
Amsterdam, zoveel vragen van 
Floris, zoveel antwoorden van 
opa. Daarom: lees af en toe één 
hoofdstuk en vraag je, al mee-
wandelend door Mokum, af wat jij 
zou antwoorden op Floris’ vragen.  

• Joke Westerhof

André F. Troost,  
‘Als God een vraag 
is. Mijmeringen in 
Mokum’, Utrecht: 

KokBoekencentrum, 
2019, € 18,99
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‘Iets terug doen voor je medemens’
PROJECT ZA139 • ‘Het verschil is zó groot, dat doet wat met je!‘  
In 2019 deden vanuit de World Servants-groep Zoetermeer zeven 
jonge mensen mee aan een project in Afrika. Onder hen Femke 
Bussman, die enthousiast meebouwt en dromen werkelijkheid  
laat worden.
 

Een wereldervaring rijker
World Servants is in 1988 opgericht 
en wereldwijd actief in veertien 
landen. Jaarlijks doen er zo’n 800 
jongeren mee aan de dertig projec
ten van deze christelijke organisatie 
met een interkerkelijk karakter. 
Iedereen is welkom als deelnemer. 
Met concrete bouwprojecten wil 
de organisatie bereiken dat een 
gemeenschap in een ontwikkelings
land een stap verder komt. Jezus 

heeft ons geleerd om dienstbaar 
te zijn en de stichting wil zoveel 
mogelijk jonge mensen laten 
ervaren dat ieder met zijn eigen 
mogelijkheden medemensen kan 

dienen.

Femke Bussman vertelt over haar 
reis met de stichting World Ser-
vants afgelopen zomer naar Donje 
in Zambia, een gebied waar de 
armoede groot is. Zij hielp daar 
extra klaslokalen bouwen voor 250 
kinderen van de Donje Community 
School. Deze school had slechts 
twee lokalen, waardoor de leraren 
’s morgens aan twee klassen les-
gaven en ’s middags aan twee 
andere klassen. De rest van de 
kinderen kreeg buiten les onder 
een boom.

Pikhouweel
Na een reis van 41 uur werd de 
groep jonge vrijwilligers hartelijk 
welkom geheten en begonnen zij 

‘Ik moet niet vergeten hoe 

dankbaar ik mag zijn met alle kansen 

die ik in Nederland krijg. Hier is het heel normaal om naar 

school te gaan, vier verschillende sporten of hobby’s uit te 

oefenen en minstens twee keer per jaar op vakantie te gaan. 

Ook ik zeur weleens over saaie colleges, eten dat ik niet zo 

lekker vind of fietsen door de kou. Maar daar zijn ze al heel blij 

met iets simpels als regen, zodat ze de volgende weken tenminste 

kunnen eten. Dat verschil is zó groot, dat het wat met je doet als 

je het in het echt ziet. Je wordt met je neus op de feiten 

gedrukt en dit maakt wegkijken onmogelijk. Voor mij is dat elke 

keer de reden om opnieuw op project te gaan, omdat je hoe

klein ook, echt iets terug kunt doen voor je medemens. 

Daar voer ik graag acties voor, daar offer ik graag mijn 

zomervakantie voor op!’

direct met het metselen van 
een muurtje. Zwaar werk werd ver-
richt met het storten van de ‘vloer’ 
met stenen en brokken grond die 
eerst met een pikhouweel losge-
slagen moesten worden. 

David en Goliath
‘Ik mocht me ook met de kinderen 
bezighouden’, vertelt Femke. ‘Niet 
alleen voor de tachtig kinderen, 
ook voor ons was de ‘Hollandse 
dag’ een groot feest. Met oranje 
en rood-wit-blauwe toeters hebben 
we het verhaal van David en Goliath 
uitgebeeld en primitieve versies 
van Hollandse spelletjes gedaan, 
zoals zaklopen, flessenvoetbal en 
pingpongbal (lees: ei) lopen.’

Maar er moest vooral gebouwd 
worden. ‘We moesten ons de 
rest van de week bezighouden 

met het afmaken van de 
vloer en het pleisteren van 

de muren. Aan het eind van 
de week werd het dak op het 
gebouw geplaatst. Bij de afslui-
tende ceremonie konden we een 
heus gebouw afleveren.’

‘In mijn hart’
Meedoen aan een  
project maakt steevast  
diepe indruk op de 
deelnemers, meldt de website van 
World Servants. Dit beaamt Femke:  
‘Een bijzonder mooie reis, die ik 
nooit meer zal vergeten! Project 
ZA319 zit voor altijd in mijn hart!’

• Hanneke Lam
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