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De redactie van Kerk in  
Zoetermeer geeft het oktober
nummer ook dit thema mee en 
stelde zich dezelfde vragen.

In de beschrijving 
die redactie
medewerker 
Marcia Boeijinga 
geeft, komt het 

koele glas wijn 
even ter sprake: een 

mooi, rustig en warm moment in 
een serene sfeer samen met haar 
man. ‘Dit is het goede leven, als 
God in Frankrijk’, zeggen ze tege
lijkertijd. Maar ze voegt er direct 
aan toe, dat het dat niet alleen is. 
‘Het is samen een moment  
beleven dat boven alles uitstijgt 
en alles omvat. Goddelijke  
momenten, die zich zomaar  
voor kunnen doen. Die je blijelijk  
overvallen. Die je doen beseffen 
dat het daarin te vinden is, dat 
goede. In het kleine en tegelijker
tijd zo onuitspreekbare grote.’

‘Goddelijke momenten, 
die zich zomaar  

kunnen voordoen’

Redactielid Willeke van Trigt 
reageert direct op de vraag 
van ds. De Reuver en herkent 
zich in zijn uitspraak, dat het 

goede leven alles met God te  
maken heeft. ‘Mijn leven wordt 
daarmee in een ander kader  
gezet. Dat spreekt mij aan. Het 
gaat er niet zozeer om of mijn 
leven goed is, maar of God in 

mijn leven is. Ik geloof 
dat God mijn leven 
goed maakt. Hij geeft 
perspectief op meer 
dan het leven alleen. 

Hij geeft hoop en  

uitzicht op een leven dicht bij 
Hem voor altijd.’
We leven in een vreemde tijd:  
er zijn veel onzekerheden, zorg 
en verdriet. Maar toch gebeuren 
er ook nu mooie dingen, waar je 
blij en dankbaar voor kúnt zijn. 
Hoe fijn is het als je die goede 
dingen ziet en koestert, als je 
positief kunt denken en oog hebt 
voor de ‘andere kant’. 

Ondanks onzekerheden 
oog hebben voor de 

‘andere kant’

Redactielid Liesbeth van Daal 
verwoordt het zo: 
‘Het goede leven 
is voor mij: in 
harmonie leven 
met je naaste, 
iets voor hen kun
nen betekenen, ook 
al is het maar in kleine dingen. 
Het goede leven is warmte voe
len van familie en vrienden om je 
heen en samen met je dierbaren 
een fijne dag beleven: een dag 
met een gouden randje.’ Voor 
haar geldt dat het leven goed is, 
omdat God het goed met ons 
voor heeft. We mogen ons daar 
aan vasthouden, ook al is het 
leven soms moeilijk. En als het 
zwaar is, probeert zij de goede 
dingen te ontdekken. ‘Probeer je 
vast te houden aan het mooie lied 
‘Tel je zegeningen’,’ zegt zij.
Hoe verschillend mensen denken 
over wat het leven goed maakt, 
blijkt uit een artikel in Magazine 

Protestantse Kerk, waarin vier 
predikanten reageren op het  
jaarthema.
Een van hen geeft aan, dat een 
goed leven in diepe zin is ver
bonden aan de relatie met God. 
Je hoeft niet te presteren om dat 
goede leven te krijgen, want het 
wordt je geschonken. Daar is zijn 
collega het ‘hartstochtelijk’ mee 
eens: ‘Op de vraag of het goede 
leven eerst verdiend moet  
worden, zeg ik hartstochtelijk 
nee. Alsof het leven maakbaar  
is en dat is het niet.’ Net als 
KiZredacteur Liesbeth van Daal 
geeft zij aan, dat het goede leven 
te maken heeft met oog hebben 
voor de kleine dingen, genieten 
van het gewone, het dagelijkse. 
En tevreden zijn.
We mogen genieten van het  
leven dat goed is, meent een 
andere schrijver als antwoord 
op het jaarthema. ‘Het gaat niet 
om het verkwistend omgaan 
met Gods goede gaven, maar 
om uitbundig genieten en vieren 
van wat er is. En daar vooral veel 
van uitdelen, dat maakt het nog 
mooier.’
Ook redactielid Jan Blankespoor 
vindt het aardse leven prachtig.  
Als er een koninkrijk der hemelen 

is, begint dat wat 
hem betreft op 
aarde. ‘Het goe
de leven op aar
de is voor mij een 

kwalitatief begrip’, 
schrijft hij. ‘Je hoeft 

niet alle vruchten te plukken en 
veel geld is ook niet nodig.’ Als 
voorbeeld geeft hij hoe intens hij 
kan genieten van de schepping 
tijdens fiets- en wandeltochten 
in verstilde gebieden samen met 
zijn vrouw. Maar ook weet hij dat 
er veel mensen zijn die het goede 
leven niet zo dagelijks merken:  
vluchtelingen, zieken, politieke 
gevangenen, oorlogsslachtoffers.  
Daardoor aarzelt hij om te zeggen 
of je het goede leven van God 
krijgt. Een van zijn levensmotto’s 
is: ‘Onderzoek alle dingen en 
behoud het goede!’ Als dat lukt, 
is dat voor hem een bevestiging 
dat het leven goed is.

‘Er vooral veel van 
uitdelen, dat maakt het 

nog mooier’

Dagelijkse, kleine dingen, een 
fietstocht en ook een goed glas 
wijn kunnen goede momenten 
opleveren. Er kunnen zijn voor 
een ander, positief denken en je 
zegeningen tellen: alles doet mee 
om het leven als goed te ervaren. 
Scriba ds. René de Reuver zegt: 
‘Vanuit het geloof kun je zeggen 
dat het goede leven ook alles met 
God te maken heeft. Hij maakt 
het leven goed. Het geeft zin 
om er voor elkaar te zijn. In die 
ander komt iets van God naar je 
toe. Het leven – met alle vreugde 
en verdriet – wordt in een ander 
kader gezet. Het licht van God, 
het licht van vergeving, valt over 
jouw leven.’ 

• Hanneke Lam

Hapjesbuffet in de Oude Kerk van Zoetermeer  Foto: Redactie.AMG

Illustratie: Gerdien van Delft (Studio 
Rebel), beschikbaar gemaakt door de 
Protestantse Kerk in Nederland

‘Je kunt er vlammen in zien, een 
kandelaar en twee handen die elkaar 
gedeeltelijk overlappen en de duif die 
de handen samenbindt. De inspiratie 
komt uit het citaat van ds. René 
de Reuver, scriba van de landelijke 
Protestantse Kerk: ‘In die ander komt 
iets van God naar je toe’. De paarse 
vlam vormt met het rode gedeelte een 
kaars – symbool dat uit dit ‘samen’  
iets nieuws voortkomt.’

De citaten van ds. René de Reuver en andere predikanten komen uit het 

Magazine Protestantse Kerk W protestantsekerk.nl/verdieping > Jaarthema 

‘Het goede leven’ – Leven in het perspectief van Gods licht 

Materiaal met gespreksvragen, leesfragmenten en (creatieve) verwerkings-

vormen bij het Jaarthema is te vinden via W protestantsekerk.nl > Thema’s 

> Kerkelijk jaar > Startzondag > Materiaal en ook via protestantsekerk.nl/

ideeënbank

LEVEN IN GODS LICHT

Meer dan een goed glas wijn
Als jaarthema in dit seizoen koos de Protestantse 
Kerk voor ‘Het goede leven’. Wat is het goede 
leven? Het ‘Zwitserleven-gevoel’, een goed glas 
wijn op een mooie zomeravond, of toch meer? 
‘Wat maakt het leven goed, ook in tijden van 
crisis?’, vraagt de landelijke voorman en scriba 
ds. René de Reuver bij dit thema. 
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Advertenties

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

AANRADERS
‘Het goede leven’
Boekje waarin Reinier 
Sonneveld kritisch en 
persoonlijk dagelijkse 
kwesties aanpakt en je laat naden-
ken over hoe je met je omgeving en 
je eigen leven omgaat. Met vragen 
en to-do’s, geschikt voor kringen.

Micha Zondag
Een einde maken aan moderne sla-
vernij is met de coronacrisis urgenter 
dan ooit. Op Micha Zondag 18 okto-
ber samen aan de slag met ‘Delen in 
vrijheid’. Kerkenpakket met schetsen, 
werkvormen, kinder- en tienermateri-
aal. W michanederland.nl/zondag

Bijbelsponsorontbijt
Samen ontbijten en bidden voor 
vervolgde christenen. € 10.
17 oktober, 9.00 uur, Brasserie  
Vandaag, Edisonstraat 115  
E sameningeloof@gmail.com

Bijbelzondag 
Op 25 oktober vieren we dat we de 
Bijbel in onze eigen taal hebben, en 
dat we er in alle vrijheid uit kunnen 
lezen. Er zijn nog ongeveer 3.900 talen 
waarin de Bijbel niet of niet volledig is 
vertaald. Daarbij hebben ongeveer 1,5 
miljard mensen geen directe toegang 
tot een Bijbel. W bijbelgenootschap.nl

‘Goed om te horen!’
Om goed te kunnen 
horen, moet je 
goed luisteren. 
Luisteren naar 
elkaar, luisteren 
naar God.  

W HGJB.nl/ kinderblad-Clik

Landelijke diaconale dag
Voor iedereen met hart voor diaco-
naat. Het is de 125e keer en van-
wege corona gaat Kerk in Actie op  
7 november on tour naar ruim twintig 
locaties. W kerkinactie.nl/agenda

Kom-op-adem midweek 
– Leven met verlies
Het verlies van iemand die je dierbaar 
is, grijpt diep in. Rouwen is hard 
werken op veel terreinen van het leven 
en vaak een ingewikkeld proces. 
Midweek van 18-20 november met 
ruimte voor je verhaal, (h)erkenning 
en bemoediging. W pdcdeherberg.nl

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 

ACTUEEL 

VAN DE REDACTIE

Woorden ten leven 

‘O
pdat het u welga’, 
schrijft de apostel 
Paulus als hij in 

het Nieuwe Testament van de 
Bijbel woorden uit het Oude 
Testament aanhaalt. Een  
gebod met een belofte van het 
goede leven, als de Tien Gebo
den nog maar half op weg zijn 
(Efeze 6:2-3 en Exodus 20:12). 
Hier klinkt niet de notie in mee 
van het strenge vingertje ‘dit 
mag je en dat mag je niet’.  
Het gaat overduidelijk om  
welzijn, om leefregels en  
richtlijnen die ‘het goede’ 
beogen voor je leven. Raad
gevingen die je beschermen 
en beschutten. Daarbinnen  
geniet je het goede dat God 
met jou en je naaste voor heeft. 
Die leefregels geeft God de 
Heer nadat Hij een heel volk 
bevrijd heeft uit een dor en 
doods leven van slavernij, uit 
een leven dat geen leven is. 
Het liefhebben van God uit 
zich in het navolgen van Zijn 
geboden, wat doorwerkt in je 
leven en in dat van volgende 
generaties. Jezus vat dit  
samen in die ene grote regel:  
‘Heb God lief boven alles en 
uw naaste als uzelf’. 
Deze ‘woorden ten leven’  
geven hoop en perspectief. 
God overstraalt je met Zijn 
licht, zodat je kunt groeien  
en bloeien in het land der  
levenden. 

U wijst mij de weg  
naar het leven:
overvloedige vreugde  
in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek 
aan uw zijde.
Psalm 16:11 

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

Herdenking overledenen  
– bij de Watertoren

Ook dit jaar herdenken we de mensen die ons  
ontvallen zijn. Dat willen we doen op zondag  
1 november. Een bijzondere bijeenkomst, omdat 
we ook specifiek stil willen staan bij alle mensen 
die de afgelopen periode overleden zijn als gevolg 
van het coronavirus. We zullen de namen noemen 
van onze geliefden die ons dit jaar of in eerdere 
jaren ontvallen zijn. Bijzondere mensen, die voor 
altijd met ons mee zullen reizen op onze levensweg. 
We willen dat doen met alle mensen, gelovig of 
niet. We steken lichtjes aan en zullen gedichten 
lezen. Nogmaals zal hun naam klinken in het  
openbaar. Eenieder is van harte uitgenodigd.
 1 november, 15.00 uur; Watertoren Rokkeveen 

T (079) 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl  

Aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl

Geef je op voor de  
Present-tijdcollecte
Zet je als vrijwilliger in voor mensen die het echt 
nodig hebben en reserveer hiervoor (een deel van 
je) tijd op zaterdag 31 oktober. 
Je kunt kiezen uit:
• een praktisch project: tuinieren, schilderen,  

opruimen, laminaat leggen enz.
• een sociale bezigheid: high tea klaarmaken,  

wandelen etc. 
Samen met anderen ga je aan de slag. Er ontstaan 
mooie contacten tussen de vrijwilligers, maar ook 
met de mensen die we kunnen helpen. De tijdsin
vestering bepaal je zelf. Iedereen van groot tot klein 
en van oud tot jong kan mee doen!
 Opgeven z.s.m. E presentzoetermeer@gmail.com  

Vermeld wat je wilt doen en van hoe laat tot hoe laat.  

Uiterlijk 24 oktober hoor je waar je verwacht wordt.  

Gerda Griffioen T 06-2497 5092 W presentzoetermeer.nl

Collectanten gevraagd voor  
‘Geef licht!’ – voor vluchtelingen

Kerk in Actie mag in de week van 29 november  
t/m 5 december in heel Nederland aan de deur  
collecteren voor: ‘Geef licht! – een beter leven  
voor vluchtelingenkinderen’. 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en weinig eten. 
Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen. Ze zijn hier, soms helemaal 
alleen, aangekomen vanuit het MiddenOosten en 
Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de 
plek waar ze eindigen? Samen staan we op, omdat 
we geloven dat deze kinderen recht hebben op een 
beter leven. We helpen met voedsel, kleding en 
onderwijs en proberen hen op een betere plek te 
krijgen. Geef een paar uurtjes van je tijd om te  
collecteren. 
 Opgeven bij: Wil Bettenhaussen T (079) 361 33 65 

E wil.bettenhaussen@gmail.com

Herdenken in Buytenwegh 
November is de maand van gedenken. Als vanzelf 
denk je aan mensen die gestorven zijn en die je 
mist. In sommige kerken gebeurt dat aan het begin 
van de maand, in andere kerken op de laatste  
zondag van november. Halte 2717 neemt daarom 
het initiatief om hier in de wijk bij stil te staan, als 
steun voor iedereen die iemand mist, van welke 
geloofsrichting dan ook.
Halte 2717 nodigt wijkbewoners uit om maandag
avond 2 november naar de Carry van Bruggenhove 
te komen voor een korte stijlvolle herdenkings-
bijeenkomst. Er is muziek, het noemen van namen 
en als symbool van herdenken zijn er rozen. 
 2 november, 19.00 uur; Carry van Bruggenhove 25 (Middin); 

Johan Roest T 06-8263 7362 E informatie@halte2717.nl 

of buurtpastor@halte2717.nl W Halte2717.nl 
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PERSPECTIEF Afstand en nabijheid

GESPREKSBIJEENKOMSTEN

Druppels om te delen
HALTE 2717 • ‘Er is een mooi verhaal over een kruik die een  
beetje lekte. Gooit de waterdrager hem weg? Nee, toch niet! 
Want juist de druppels uit die kruik zorgen dat mooie bloemen 
langs de weg kunnen groeien.’

Heleen en Rein beleven de  
bijeenkomsten als soms heel 
intens en vol emotie. ‘Rein en  
ik ervaren de gesprekken als  
heel zinvol. We zijn ook ontroerd  
hoe mensen hun verhalen met 
ons willen delen’, zegt Heleen. 
Ook praktische, dagelijkse zaken 
komen aan de orde. Het is mooi 
om te merken hoe goed mensen 
met verschillende achtergronden 
naar elkaar kunnen luisteren. 
Wanneer deelnemers over  
bepaalde dingen niet willen  
praten, is daar respect voor. 
Het positieve was en is belang
rijk: in de bijeenkomsten wordt 
iedere keer weer ruimte gemaakt 
voor het mooie en goede dat  
de mensen, ondanks nare en 
verdrietige dingen, hebben  
meegemaakt.

In september is een nieuwe  
serie ‘Druppels’ van start gegaan. 
Wie wil aanschuiven is van harte 
welkom. Fijn dat er weer gedeeld 
kan worden en de druppels uit 
de kruik opnieuw voor de mooie 
bloemen van het goede leven 
langs de weg zullen zorgen.

 12 en 26 oktober, 13.30-14.30 uur; 

opgeven noodzakelijk: in Piëzo of  

Halte 2717 of bij de gespreksleiding  

E berichten@atelierheleen.nl of  

algeus@ziggo.nl W halte2717.nl  

en kerkinzoetermeer.nl/agenda;  

zie ook Gaandeweg september 2020 

t/m januari 2021 (ook als pdf op  

kerkinzoetermeer.nl)

• Hanneke Lam

Tijdens de intelligente lockdown 
konden we elkaar niet ontmoeten 
in de Oosterkerk en zijn we  
gestart met het gebruik van 
Zoom. Zo konden we elkaar zien 
en spreken. We hebben ervaren 
dat het goed is om ook op deze 
manier samen in gebed te zijn. 
Nu zijn we als kring weer op  
locatie aanwezig voor de leden 

VIA ZOOM

Gebedskring in coronatijd
IMPRESSIE • In deze bijzondere tijd van coronacrisis leren  
we allemaal nieuwe gewoonten aan. Zo wandelen we met  
vrienden op brede paden en drinken we thee in elkaars tuinen.  
Ook de gebedskring heeft een nieuwe weg gevonden om  
door te kunnen gaan. 

die dat kunnen en willen. Voor 
degenen die niet naar de kerk 
gaan, maken we een verbinding 
via Zoom zodat iedereen toch 
mee kan doen. 

We ervaren een verbondenheid 
door het bidden voor bijvoorbeeld 
onze gemeente, de overheid,  
zieke en eenzame mensen, werk 

Advertenties

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

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

en zorg. We danken voor het 
goede dat we ontvangen.
De gebedskring wil een kring  
zijn van toegewijde mensen.  
Toegewijd aan elkaar en aan de 
God die we dienen. 
Eenmaal per twee weken ontmoe
ten we elkaar op woensdagavond 
van 19.00 tot 19.45 uur. Wil je 
meebidden? Welkom! Stuur een 
berichtje of bel 06-2725 5725. 

 W oosterkerkzm.nl en  

kerkinzoetermeer.nl/agenda

• Jeanette Rodenburg-van Genderen 

I
n deze tijden van corona komt het 
extra aan op de juiste afstand én 
de juiste nabijheid. 

Dat ‘afstand houden’ ons helemaal 
niet ligt, blijkt telkens weer. En dat 
we juist nu elkaars nabijheid nodig 
hebben net zo. Sommigen dingen die 
ons zo vertrouwd zijn moeten we in 
deze tijd loslaten.
Als kerken vullen we dat zo verant-
woord en creatief mogelijk in. Niet 
makkelijk vaak. Aan de andere kant: 
er ontstaan verrassende nieuwe 
dingen, die we ook later niet meer 
kwijt zullen willen! 
Maar zoeken en balanceren blijft het 
wel. Privé, in kerk en samenleving.
De worsteling met afstand en nabij-
heid, met wat los te laten en wat 
vast te houden, vinden we ook in 
de Bijbel. Het gevecht van Jakob in 
Genesis 32. In de strijd van Maria om 
Jezus los te laten in Johannes 20. 
Die verhalen geven ons als bemoedi-
ging mee: ook in loslaten, ook bij af-
stand, blijft God nabij. God gaat mee. 
Over de Jabbok met Jakob. Door de 
Rietzee met Israël. Na het afscheid 
met Maria. En in Jezus gaat God ook 
bij het laatste loslaten mee: over de 
grens van de dood. We mogen ver-

trouwen: God is er ook nu voor ons. 
God is de ultieme Nabijheid. De op 
ons Betrokkene. De Aandachtige.

De Aandachtige
Een kleine belijdenis
bij Exodus 7:3-10

Ik geloof dat God mij zegt: 
ik zie jou, ik hoor jou,  
ik ben met jou begaan. 
Ik geloof: wat mij raakt,  
raakt de Aandachtige.

Daarom geloof ik: 
samen zullen we nieuwe wegen zien.
Samen zullen we nieuwe wegen gaan.

Medemens, ik geloof dat God jou zegt:
ik zie jou, ik hoor jou,  
ik ben met jou begaan.
Ik geloof: wat jou raakt,  
raakt de Aandachtige.

Daarom geloof ik:
samen zullen we nieuwe wegen zien.
Samen zullen we nieuwe wegen gaan.

• ds. Rein Algera

WIJKPREDIKANT IN NOORD

In een hoekje bovenin pagina 4 
van de nieuw verschenen half
jaarlijkse uitgave Gaandeweg 
stonden bovenstaande woorden. 
Ze geven wat mij betreft precies 
aan wat het thema van deze 
maand ‘het goede leven’ wil  
zeggen. Het goede leven, dat je 
kunt ontdekken en beleven door 
zo positief te zijn als de zinnen 
hierboven willen betekenen.

Ontdekken 
en beleven door 

positief te zijn

Druppels van geluk en druppels 
van verdriet worden sinds mei 
2018 gedeeld tijdens gespreks-
bijeenkomsten, geleid door  
Heleen de Lange en ds. Rein 
Algera. In samenwerking met 
Piëzo en Halte 2717 in Buyten

wegh organiseren zij semi-open 
gesprekken op een aantal vaste 
momenten. 
De taak van Heleen en Rein  
bestaat voornamelijk uit de  
gesprekken op gang brengen en 
begeleiden. Door verschillende 
werkvormen te gebruiken  
stimuleren zij de eigen inbreng 
van de deelnemers, want dat is 
waar het om moet gaan. 

Soms heel 
intens en vol 

emotie

‘Het leven kan heel mooi zijn’, 
schrijven zij, ‘maar soms  
gebeuren er vervelende dingen. 
Je kunt dingen verliezen, mensen 
verliezen. En toch kan je leven  
de moeite waard zijn. Vaak heb je 
een ander nodig om dat te zien. 
En er iets over te zeggen.  
Daarom praten we er met  
elkaar over. Over wat je mooi 
vindt en over wat je dwars zit.’
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KERKDIENSTEN OKTOBER 2020
Gemeente Zondag 4 oktober   Zondag 11 oktober   Zondag 18 oktober   Zondag 25 oktober   Zondag 1 november  

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

 18.30 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Avondmuziek

 10.00 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur: 
Ds. J. Quist Scheveningen

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Dankstond voor gewas en 
arbeid

Voor alle fysieke kerkdiensten geldt:
aanmelden via de websites. Online te
volgen via live streams en kerkomroep.nlPOR-WIJKGEMEENTE

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

 10.00 uur:  
Mw. M. Schipper- 
Boven

 10.00 uur:  
Zie De Oase

 10.00 uur: 
Zie De Oase

 10.00 uur:  
Zie De Regenboog

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

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

 10.00 uur:  
Zie Pelgrimskerk

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

 10.00 uur: 
Zie De Regenboog

 10.00 uur: 
Zie Pelgrimskerk

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

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

 10.00 uur:  
Zie Pelgrimskerk

 10.00 uur:  
Zie De Oase

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

 10.00 uur: 
Zie Pelgrimskerk

 10.00 uur:  
Zie De Oase

 15.00 uur: Watertoren 
Gedenken overledenen

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

 09.30 uur: 
Ds. P. Baas Houten 

 17.00 uur: 
Ds. D. van Vreeswijk 
Zevenhuizen

 09.30 uur:  
Ds. E. van den Ham

 17.00 uur: 
Ds. J.A. van den Berg Amersfoort 
Hart4U-dienst

 09.30 uur: 
Ds. J. Tadema Nijkerk

 17.00 uur: 
Ds. W.J. Dekker 
Amersfoort

 09.30 uur: 
Dr. W.M. Dekker 
Waddinxveen

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

 09.30 uur: 
Ds. D. Hoolwerf Stellendam

 17.00 uur: 
Ds. J.T. de Koning 
Alphen aan den Rijn

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

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

 19.30 uur: 
Meditatieve viering

 10.00 uur: Ds. R.L. Algera 
Heilige Doop

 12.00 uur: Dhr. Johan Roest 
Chagallviering

 19.30 uur: Meditatieve viering

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange 

 19.30 uur: 
Meditatieve viering

 10.00 uur: Ds. R.L. Algera 
met Doventolk en  
Maaltijd van de Heer

 19.30 uur: 
Meditatieve viering

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange 
Muziekzondag

 19.30 uur: 
Meditatieve viering

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

 10.30 uur: 
Ds. K. van Klaveren

 10.30 uur: 
Ds. P. Wilbrink 
Delft

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 contact 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 Prop. Sandra Hermanus-Schröder 
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 vr-middag
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra Hermanus-Schröder (zie boven) 
Pastor Sjon Donkers • Kristal 17, 2719 SN 
T 06 2039 6023 / 079-361 90 32
E sjondonkers@gmail.com
Werkdagen ma, di, do

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant vacant
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal 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, wo-morgen en do  
Predikant ds. Nico de Lange 
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl 
Kerkelijk werker Arianne Lodder
E  kerkelijkwerker@pwzn.nl
Scriba 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 Centrum • 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.perron-oosterheem.nl 
Perron 1 • Schiebroekstraat 1 
(ingang zijkant), 2729 LR
Missionair opbouwwerker  
Jacqueline Gravesteijn
Werkdagen ma, do, vr • T 06 1165 3972 
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl
W www.perron1zoetermeer.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 
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Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Jan Blanke spoor, Mieke Brak, Rozemarijn 
Burger, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, 
Fien Meiresonne, Willeke van Trigt,  
Dirk Verboom, Joke Westerhof

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

Ontwerp en vormgeving  
Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Rein Algera, Marcia Boeijinga, Peter van Holten 
(strip), Janni Jansen, Carina Kapteyn, Marieke 
Leenman, Jan van der Linden (kerkdiensten), 
Theo Poot (cartoon), Jeanette Rodenburg-van 
Genderen, Arie Vooijs (muziekcolumn),  
Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)

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. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerkelijk Bureau 
Open op dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur  
Frans Halsstraat 3, 2712 JS • T (079) 316 82 56 
Openingstijden kunnen afwijken in deze  
coronatijd. Bel bij gesloten deur of geen 
gehoor gerust T 06-1236 5054 (Gerda)
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl 

Bijdrage KiZ-krant  
Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage aan 
lezers gevraagd, richtbedrag voor 10 nummers  
€ 22,00. Giften zijn ook altijd welkom.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar:  
NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v.  
Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

Adverteren? 
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Berichten en kopij novembernummer

Kopij over 6 november t/m 4 december   

graag insturen woensdag 14 oktober.  

Het novembernummer zal op woensdag  

4 november verschijnen. 

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

ONDER WOORDEN waarom ik dank

dank, God, 
voor al het gave groen 
aan de takken van mijn tijd 

in mee-genieten 
van wat straalt 
in werelden en mensen 

in mee-vieren 
op de feesten 
van bewust gedeeld geluk 

in mee-kijken
door andere ogen 
als ik geen licht meer zie

in mede-menskracht 
die levenslasten mee-tilt 
boven eigen draagkracht uit 

in uw Geestkracht
die me meeneemt 
ook over hordes in mijzelf

dank, God, voor elk blad dat 
als het valt zacht zal landen 
in de holte van uw hand

Rein Algera
in: ‘Al het goede’ (2018)

PERRONMEETINGS
Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND 
om 11.00 uur in de bovenzaal
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum Spreker

4 oktober Martijn de Jong

11 oktober Timo Hagendijk

18 oktober Jaap van den Akker

25 oktober Piet van Daalen

1 november Timo Hagendijk

OVERIGE DIENSTEN OKTOBER
Deze maand zijn er nog geen diensten op zondagmorgen in Vivaldi en in het Langeland Ziekenhuis.

Zondag 11 oktober  ‘Ons Honk‘ (Halte 2717) 
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT 10.00 Ds. A.P. van Langevelde 

Dienst voor doven

Woensdag 
4 november  
Dankdag

Oosterkerk
14.30 Timo Hagendijk Perronpastor

19.30 Ds. E.J. Hempenius Amersfoort

Advertenties

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

 

M ANNELIESBOUWHUIS.NL

Uw PC opruimen? 
Slimmer werken met Outlook? 
Neem contact op voor meer 

informatie: 06-53757497
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A ls ik nadenk 
over ‘het 
goede  

leven’ zie ik meteen  
beelden van een 
rijkelijk gevulde tafel  
en vrolijke mensen. 
Mijn blik dwaalt over onze eigen 
leef-tafel heen: hier nog wat resten 
van het ontbijt, een krant en wat 
rekeningen die betaald moeten 
worden. Een zonnebril, een paar 
schroefjes en een laptop laten zien 
dat ook anderen hier bezig zijn ge-
weest. Een vaas bijna uitgebloeide 
bloemen, een houten bank en wat 
scheefstaande stoelen completeren 
het geheel. Ja, hier wordt goed ge-
leefd (en wat minder opgeruimd ...)
Een heel verschil met de nette orde 
van de liturgische tafel in de kerk. 
Elk voorwerp heeft daar een vaste 
plek en een rol in de liturgie. Van 
bijbel, bord en beker tot schaal of 
zak voor onze gaven. Het is een 
heilige tafel waar je niet gauw iets 
anders neerlegt. Het is vooral een 
kijk-en-gedenktafel. Bij de andere 
tafels in het kerkgebouw is vaak 
veel meer beweging: daar drinken 
we koffie, eten we samen en  
vergaderen we heel veel. 
Aan de ene kant is die tweedeling 
wel praktisch, maar ook wat vreemd. 
Want waarom scheiden we avond-
maal vieren van eten, beleidsmatig 
overleg van het overdenken van 
bijbelse oproepen? Horen ze niet 
veel meer samen te gaan? 
Tijdens de opleiding Missionaire 
Specialisatie van de Protestantse 
Kerk die ik volgde zijn we veel tafels 
tegengekomen. Het bleek keer op 
keer een plek van verbinding, ver-
trouwen en inspiratie, waar leven en 
levensgaven gedeeld worden. 
Wat zou er gebeuren als de kerk 
haar rol als voortrekker van het goe-
de leven serieus zou nemen en de 
tafel echt in haar midden zou zetten, 
als centraal punt van ontvangen en 
delen? Als we meer zouden delen 
dan één stukje brood en één slokje 
wijn en een collectebus? 

‘Voor ieder van ons 
een plaats aan de tafel.’ 
(Liedboek 385 )

Hier delen we het leven, het dage-
lijks brood, de feestmaaltijd, verga-
dering, lief en leed. In zo’n gemeen-
schap voelt iedereen zich thuis.  
Zou dat niet mooi zijn? Wie durft 
die uitdaging aan, of beter gezegd: 
wie durft de tafel op te pakken? 
De tafel gaat in ieder geval mee in 
mijn bagage. Op weg naar de kerk 
van de toekomst. 

• ds. Carina Kapteyn

PELGRIMSKERK-OASE-REGENBOOG

WAT NEEM JE MEE?

De tafel van samen 

 

Advertenties

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  

www.schoonheidssalonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij  

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

Schoonheidssalon Azora

VIEREN, VORMING  & TOERUSTING

In de rubriek Bouwstenen wordt 
maandelijks een aspect belicht van 
‘De kerk in bedrijf’. Dat gaat de ene 
keer over spirituele zaken, de  
andere keer over praktische zaken 
die de kerk in stand kunnen houden.

BOUWSTENEN (5) 

UITGELICHT

Samen luisteren in de stilte
Najaarsserie meditatieve 
vieringen geënt op de 
oude traditie van lectio 

divina, ‘de Bijbel lezen met je hart’, 
naar het model van Taizé met zin-
gen en bidden, teksten en stilte. 
Alles volgens de coronaregels, 
aanmelden is niet nodig. 
N.B. Het thema dat in Gaandeweg 
genoemd is, wordt doorgeschoven 
naar volgend jaar.
 19.30-20.00 uur, elke zondagavond 

4 oktober t/m 29 november,  
Ichthuskerk  
E rvanderkrukztm@ziggo.nl

Avondmuziek in Oude Kerk
Muzikale viering met lied, lezing en  
gebed rondom een ‘liturgie van aan-
bidding’ met als leidraad Psalm 5.  
Medewerking is er van het Oude Kerk  
Ensemble, cantor-organist Ronald de 
Jong, sopraan Debora Berghuijs en 
liturg ds. Kees Wesdorp. Reserveren 
via W oudekerkgemeente.nl
 11 oktober, 18.30-19.30 uur,  

Dorpsstraat 59; collecte  
E projectkooroudekerk@gmail.com 

Leerhuis ‘Orgaandonatie’
Per 1 juli 2020 is de nieuwe wet 
orgaandonatie ingegaan. Wat leert 
de Bijbel over onze lichamelijkheid? 
Hoe kun je als christen staan tegen-
over het afstaan van organen? 
Inleider: dr. J.G. Schenderling. 
 26 oktober, 20.00 uur, De Herberg, 

Dorpsstraat 59 (naast Oude Kerk)

‘De zin van het leven’
Samen nadenken over 
de vraag die Volkskrant- 
journalist Fokke Obbema, 
voorlegde aan veertig 
kunstenaars, theologen, 
bankiers, filosofen,  
artsen. Inleider: Jan 
Blankespoor. 

 29 oktober, 20.00 uur,  
De Regenboog; € 5 
aanmelden T 06-2184 5948 

 E hwvanzuilekom@hetnet.nl

In zijn boek De markt van geloven 
wijdt Van der Meiden een heel 
hoofdstuk aan het belang van 
onderzoek. Hij stelt vast dat de 
religieuze gemeenschappen in 
Nederland geen gemeenschap
pelijk onderzoeksbureau hebben. 
Ook constateert hij: ‘Van jonge
ren wisten we al lang dat ze lang
zaam maar zeker afscheid nemen 
(van de kerk), maar nu vertellen 
geleerden ons ook al dat oude
ren afhaken.’ En waarom? Alles 
gezien, alles meegemaakt, geen 
boodschap meer aan de Bood

schap, althans niet in de huidige 
vorm? Maar de echte reden voor 
kerkverlating wordt nauwelijks of 
niet onderzocht. 
We kunnen beter ‘aan de andere 
kant’ beginnen, volgens Van der 
Meiden. ‘Zoek eens uit wat men
sen aan het geloof hebben, wat ze 
ermee doen, waarom ze het willen 
onderhouden en wat ze er voor 
over hebben.’ Onderzoek die erosie 
van betrokkenheid, die niet alleen 
in geloofsgemeenschappen maar 
op vrijwel alle terreinen van de 
samenleving toeslaat. Is er verschil 
tussen kerkverlaters en bijvoor
beeld sport en politiek verlaters? 
Van der Meiden vraagt zich af: 
‘Heeft het niet allereerst en vooral 
te maken met wat er geboden 
wordt, inhoudelijk, in relatie tot 
mijn behoeften?’ Wat zit er in de 
aanbiedingen van al die (andere), 
al of niet religieuze gemeenschap

pen, op grond waarvan wij ons bij 
een van hen zouden aansluiten?’ 
Dat is de onderzoeksvraag, dat is 
de kern van de marktvraag. 
Uiteraard vloeien hier talloze  
andere vragen uit voort, maar we 
moeten ons wel richten op de kern 
van het probleem of de uitdaging. 
Een dergelijke aanpak kan ons  
helpen te bouwen aan een kerk 
die inspireert, die uitdaagt en  
mensen daadwerkelijk tot steun is.

• Fien Meiresonne

IMPRESSIE • Tot voor kort huiverde 
ik van alles wat maar enigszins 
leek op skypen. Jaren geleden 
moest ik dat zo nodig ook eens 
proberen. Tot ik op een morgen 
om 8.00 uur mijn pc aanzette en 
er opeens een vreemde vrouw 
levensgroot mijn kamer in stond 
te kijken. Ja ik weet het, ik had 
skypen uit en haar nummer niet 
bij mijn contacten moeten zetten, 
maar goed. Geschrokken heb ik 
de stekker uit het stopcontact ge
haald, en nooit meer geskypet …

Over de 
drempel – gelukkig, 

zeg ik nu

Maar in deze corona-tijden ben ik 
over de drempel gestapt, geluk
kig zeg ik nu. 
Beeldbellen bleek heel simpel: je 
hebt alleen een mobiel, internet en 
de app Whatsapp nodig. Daardoor 
kon ik dagelijks met een vriendin 
bellen die woont in Vivaldi, waar 
de eerste maanden geen bezoek 
mocht komen. We gingen er alle
bei voor zitten, met koffie en koek
jes. Al snel verdween de onwen
nigheid: de gesprekken suisden 
heen en weer tussen ‘Hé, wat een 
leuke oorbellen!’ tot onze angst 
over corona die Vivaldi binnen 
sloop en het delen van een lied of 
gebed dat ons weer moed gaf. 

En opeens was daar ook het  
digitale koffiedrinken na de online 

De zegeningen van 
digitaal koffiedrinken

kerkdienst van wijkgemeente  
PelgrimskerkOaseRegenboog. 
Koffiedrinken na de kerk – dat 
heb ik echt gemist die maan
den. Het moment waarop je 
ook mensen ontmoet die niet je 
nauwe vrienden zijn, maar wel je 
‘broeders en zusters’. De mensen 
van wie je geen telefoonnummer 
of adres hebt, maar met wie 
je wel onverwacht diepgaande 
gesprekken kunt hebben over 
iets wat je heeft geraakt in de 
kerkdienst. Of met wie je opeens 
bepaalde levenservaringen staat 
uit te wisselen omdat zij dat ook 
hebben meegemaakt. Bijzondere 
gesprekken waren dat. 
En nu dus digitaal … De eerste 
keer was wel even wennen: wat 
zou er gebeuren als ik op de afge
sproken tijd op de gekregen link 
klikte? Maar de vriendelijke wel
komstwoorden: ‘Ha, we hebben 
een nieuwe gast, hallo Mieke!’ 
hielpen goed. Een voor een  
druppelden de anderen in beeld, 
de een meer ervaren met dit 
soort gesprekken dan de ander. 
Wij kregen interessante gesprek
ken over de preek (natuurlijk), 
maar ook over ons werk. De een 
was zorgmedewerker in Vivaldi, de 
ander werkte bij een bank. Beide 
vrouwen werden hard geconfron
teerd met mensen die leden onder 
corona-tijden, psychisch en  
financieel. Bijzonder om te horen.
Ook deze vorm van digitaal  
gesprek bleek veel makkelijker  

dan ik had gedacht: een klik op  
de link op een afgesproken tijd. 
Wat wel wennen was, waren de  
regels zoals ‘op symbool microfoon
tje klikken als je iets wilt zeggen’,  
of ‘klikken op het schermpje als je 
de spreker groot in beeld wilt’. 
Zelf werd ik helaas opeens afge
leid doordat ik zag dat mijn haar 
recht overeind stond. Het zou fijn 
zijn als je je eigen beeld van je 
scherm kon krijgen, en vooral de 
anderen zag ... Maar dat kunstje 
ga ik de volgende keer leren. 

• Mieke Brak

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519

Redactie.AMG@online.nl

Redactie.AMG

JOURNALISTIEK BUREAU 
voor  tekst ,  beeld-  en e indredact ie

‘Dank God in alles’
DANKDAG • Hoe kun je God danken, 
ook als niet alles fijn en goed is om je 
heen? Op Dankdag woensdag 4 novem-
ber is er ’s middags in de Oosterkerk 
een kinderdienst over het verhaal van 
Paulus die middenin een zware storm op 
een heen en weer slingerend schip de 
tijd neemt om te eten en God te danken 
voor wat Hij geeft. ’s Avonds wordt er 
gedankt door en voor de gemeente aan 
de hand van aangedragen dankpunten. 
• De Oude Kerk Gemeente houdt 
zondagmorgen 1 november Dankstond: 
ondanks coronatijd kun je zegeningen 
tellen. Centraal staat de hoopvolle bood-
schap van een rechtvaardige Heer, die 
recht zal doen aan een kromme wereld.
 1 november, 10.00 uur, Oude Kerk
 4 november 14.30 en 18.30 uur,  

Oosterkerk

‘Zoek het eens uit ...’ 
BELEIDSVORMING • Op pagina 7 in dit nummer brengt voorzitter  
Jos Nouwt van de Algemene Kerkenraad ter sprake hoe nood-
zakelijk onderzoek is om gericht beleid te kunnen ontwikkelen. 
Dat bracht mij op het idee de interessante boeken van de  
bekende professor Anne van der Meiden, theoloog en  
communicatiedeskundige, nog eens door te snuffelen. 

 
 

Muzikale avonddiensten 2020 
 

Oude Kerk – Dorpsstraat 59 – Zoetermeer  
zondagavond 18.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welkom! 

 
Let op: 

aangepaste invulling 

 
Reserveren via: 

oudekerkgemeente.nl 

11 oktober 2020 
Avondmuziek 
Lied, lezing & gebed 
 
22 november 2020 
Avondmuziek 
Lied, lezing & gebed 
 
13 december 2020 
Festival of Lessons & Carols 
Kerst, gezegd & gezongen 

X 
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Zie voor actuele informatie in deze coronacrisis ook www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

GETEKEND  
DE PELGRIM 
Eerste Stationsstraat 86 T 06 2497 5092 
W www.depelgrimzoetermeer.nl

 Ochtendgebed
 U kunt de gebedsteksten ook per 

mail of op papier ontvangen om 
thuis mee te bidden.
 Elke werkdag, 7.30 uur,  

Pelgrimskerk. Aanmelden is nodig.

 Avondgebed
 Elke maandag, 19.00-19.20 uur,  

Pelgrimskerk. Aanmelden is nodig. 

 Nieuw: Ontmoetingsmoment
 Elke woensdag van 10.30-11.30 

uur welkom in ’t Centrum achter 
de Pelgrimskerk voor ontmoeting 
en een kopje koffie of thee. Ook is 
er steeds een pastor aanwezig.

 Natuurwandeling
 Elke woensdag om 9.15 uur, 

start bij de Watertoren. 

 Lange  
afstandswandeling
 18 oktober; aanmelden  

T 06-5207 7545 E penning-
meester@presentzoetermeer.nl 

 Meditatie: Reis naar binnen
 Met muziek, teksten, kunst geraakt 

worden, komen tot verstilling en 
jezelf en de a/Ander ontmoeten. 
 13 en 27 oktober, 13.30-15.00 

uur, Pelgrimskerk; € 5  
E Marga_boven@ziggo.nl of 
f2hjfdenhert@hetnet.nl

 Maandelijkse Taizé-viering
 Elke vierde zondag van de maand 

in De Wijngaard vanaf 19.30 uur. 
 25 oktober, Moeder Teresasingel 

100; T (079) 361 94 93  
E matthé.vermeulen@kpnmail.nl

HALTE 2717

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

Inloop: dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Pastoraal spreekuur: elke woensdagmorgen 
Buurtpunt – voor al uw vragen: elke woensdag 13.00-14.00 uur
Soep of tosti’s: elke donderdag 12.00 uur

PERRON OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 320 T 06 5095 4628 W www.perron-oosterheem.nl W perron1zoetermeer.nl

Perron Centrum
 Inloop 
 Elke dinsdagmiddag is de  

Oosterkerk open, voor gesprek, 
rust of gebed. Welkom.
 13.00-16.00 uur  

E p.j.van.daalen@casema.nl

 Ontmoetingslunch 
 Elke woensdag om 12.30 uur  

in de ontmoetingshal.
 € 3,50; opgeven bij Fred  

Cammeraat T 06-2304 4470

 Tienerclub Rock Solid
 Tienerclub: doe mee! 
 13 oktober Verrassing
 27 oktober Bingo 
 10 november Kokkerellen

 E pionier.oosterheem 
@gmail.com

OPEN ICHTHUS 
Parkdreef 258 T 341 36 20 W openichthus.nl

 ‘Live’ ontmoeting
 Elke woensdagmorgen ‘live’ in de 

Ichthuskerk. Inloop tussen 10.00 
en 12.00 uur voor koffie, thee, 
ontmoeting en gesprek. Er is ook 
altijd een pastor aanwezig.

 Lunchmoment
 Elke laatste woensdag 
 van de maand is er om 12.00 uur 
 ook een lunch. 
 Aanmelden is niet nodig.  

‘Zin in mantelzorg’
Gespreksgroep voor mantelzorgers 
om ervaringen met elkaar en familie-
leden te delen en van elkaar te leren. 
Op die manier krijgen en vinden we 
daadwerkelijk ‘zin’ in mantelzorg. 
 19.30-21.00 uur, 19 oktober,  

16 november, 21 december,  
18 januari; € 25 voor 5 avonden;  
’t Centrum, Frans Halsstraat 1 

‘God en de pandemie’
Elke eerste maandag is er de 
komende maanden steeds een 
thema-avond in De Pelgrim.  
De eerste keer gaat het over:  
‘God en de pandemie’.  
 5 oktober, 19.30-21.45 uur,  

’t Centrum; gratis; T 361 20 22  
E hlvdbilt@ziggo.nl; aanmelden  
E info@depelgrimzoetermeer.nl

OPEN OASE 

Moktijd en Tienertent
Elke vrijdag in De Oase. Met een 
speciaal programma voor tieners. Voor 
alle anderen is er tijd om te mokken, 
samen lief en leed te delen. Laat je 
meegebrachte mok vullen met thee 

of koffie of iets fris. Er zijn spellen 
aanwezig in de kerk en zelf iets mee-
nemen kan natuurlijk ook. 
 19.30-20.30 uur, Kerkenbos 8 
 T (079) 347 85 33 
 E dsmckapteyn@gmail.com 

 Senioren Actief
 1 oktober: Quiz over Buytenwegh

 En ook op 5 november, 14.00 uur

 Schrijfcafé
 7 en 14 oktober, Buurttuin Zoete 

Aarde, Broekwegzijde 195

 Druppels om te delen
 12 okt: Ik hou wel/niet van de herfst
 26 okt: Daarom mis ik hem/haar ...

 13.30 uur, Piëzo in De Compo-
sitie, Cesar Franckrode 62-64

 Buurtmaaltijd
 13 en 27 oktober, 18.00 uur

Geloven in gesprek
In de cyclus interreligieuze gesprekken 
gaat het woensdag 28 oktober over 
‘Hemel en hel in Koran en Bijbel’. In 
de christelijke traditie kennen we op 
2 november ‘Allerheiligen’, de dag dat 
mensen die overleden zijn herdacht 
worden. Zowel in de islamitische 
traditie als in het christendom is er 
perspectief op ‘leven na dit leven’.
 20.00 uur, Focuskamer Middin,  

Carry van Bruggenhove 25  
E algeus@ziggo.nl

Nieuwe Alpha-cursus
Start in oktober op donderdagavond 
van 18.30-21.30 uur. Eerst een geza-
menlijke maaltijd, daarna nadenken 
over thema’s als: wat is bidden, 
hoezo lijden, en meer leren over de 
basis van het christelijk geloof. Zin 
om mee te doen? Geef je snel op!
 E pionier.oosterheem@gmail.com 

Data op W perron-oosterheem.nl

Word ook Vriend van Perron 
Rondom Perron Oosterheem is een club 
van ‘Vrienden’ ontstaan. Een vriendenkring 
die door financiële bijdragen extra activi-
teiten mogelijk maakt. We kunnen dan net 
dat beetje extra doen. Join the club!
 Mail naar Timo Hagendijk  

E pionier.oosterheem@gmail.com

Wandelclub 55 +
 Elke week met een groep  

enthousiaste wijkbewoners een 
uurtje wandelen door de wijk.  
 10.00 uur, start bij: Enjoy Life,  

Oosterheemplein 198;  
info en opgave: T 06-1165 3972  
E jacqueline@perron1 zoeter-
meer.nl

Inloop 55+
 Elke donderdagmiddag van 16.00-

17.30 uur welkom, tijdelijk bij Palet 
Welzijn aan het Zanzibarplein 5.  
Er is plaats voor 8 personen per keer. 
 Vooraf aanmelden bij  

Jacqueline T 06-1165 3972

Perron 1
De eigen locaties van Perron 1 zijn 
helaas nog gesloten, maar enkele  
activiteiten kunnen weer doorgaan.

Fondsenwerver gezocht
Halte 2717 is dringend op zoek naar een fondsenwerver. Dit najaar zijn er 
twee plaatsen beschikbaar op een professionele cursus fondsenwerving. 
Gaat u daar voor ons naar toe?! Lees de hele advertentie op de website.
 Meer op W halte2717.nl en kerkinzoetermeer.nl  

Informatie: T (079) 321 22 31 E robvvliet@planet.nl

GEBEDSMOMENTEN
	Oude Kerk
 Elke dinsdag 19.00-19.45 uur,  

consistorie Oude Kerk
 E leenmanf@xs4all.nl

	Oosterkerk
 Woensdag tweewekelijks:  

7, 21 okt, 4 nov, 19.00-20.00 uur
 E arjenvantrigt@solcon.nl

Velen ervoeren de Halte-momen
ten van ontmoeting als elementen  
van een goed leven. Het blijkt 
waarde toe te voegen, als je meer 
mensen leert kennen die naar 
jouw verhaal luisteren. Maar door 
de soms vrij intensieve contacten 
kan er ook wrijving ontstaan. Het 
gevaar van roddel ligt dan op de 
loer, een reële bedreiging van de 
goede sfeer. 

‘Doe er iets aan’
Toen een orthodoxe rabbi in  
Jeruzalem geconfronteerd werd 
met het verschijnsel van ‘negatief 
spreken over anderen’ – wij noemen  
dat gewoon ‘roddelen’ en als er 
iets ‘zonde’ is dan is het dit wel – 
zei hij: ‘Niet moeilijk, doe er iets 
aan.’ Hij geeft vier betrekkelijk 
eenvoudige stappen om het  
roddelen waar jij getuige van  
bent, te stoppen.
• Probeer de spreker (m/v) subtiel 

naar iets anders af te leiden.
• Lukt dat niet, fluister hem of 

haar dan in over een ander  
onderwerp te beginnen. 

• Als dat niet baat, herhaal je dit 
luider. Lukt het nog niet, zeg 

Het betere goede leven
BUURTMAALTIJD • In de voor-coronatijd kwamen de  
bezoekers van Halte 2717 in Buytenwegh op geregelde 
en ongeregelde tijdstippen bij elkaar. Vaak genoten ze 
ook van een goede maaltijd, liefdevol verzorgd door 
deskundige, vrijwillige handen. 

het dan heel  
duidelijk. 

• Ten slotte kun je 
ook demonstratief  
weglopen.

In Halte 2717 is 
roddelen ook wel eens 
de hobby van een enkeling.  
Daarom is er op voorhand een 
helder ‘statement’ aan de muur 
aangebracht, met de simpele 
doch dringende tekst: ‘Bij de 
Halte 2717 praten wij nooit over 
maar altijd met elkaar’.

... of dankzij corona
Als er dan ineens een corona 
pandemie uitbreekt vergaat de 
meesten de lust tot roddelen  
wel. Logisch, want Halte 2717 
ging dicht en aan het redelijk  
onbezorgde uurtje bij elkaar 
kwam een bruut einde. 
Gelukkig begint het leven  
langzaam aan terug te keren.  
Erg fijn om elkaar weer te  
ontmoeten. Knuffelen mag niet,  
maar dat gebeurde toch al weinig.  
Veel bezoekers hebben intussen  
ervaren dat het leven kwetsbaar 
is. Er kan zomaar iets gebeuren 

dat je leven op zijn kop zet. En  
de man over wie je roddelde? Die 
kwam een maaltijd bij je brengen. 
Zou het goede leven misschien 
zelfs beter zijn geworden, nu we 
in de omgang met elkaar dingen 
op een diepere laag scherper 
gaan zien en zaken beter relati
veren? Het oude kerkliedje kan  
misschien weer worden geneuried:

‘Tel uw zegeningen, 
tel ze één voor één,
tel ze, tel ze alle 
en vergeet er geen.’

Als je zo kunt tellen, is er toch 
(weer) sprake van een goed leven.  
Ondanks of dankzij corona.  
En: wie eerst roddel over zich 
heen kreeg, krijgt nu misschien 
wel hartelijk te horen: ‘Dankjewel 
dat je in de afgelopen maanden 
naar me omkeek.’

• Tekst en foto: Fien Meiresonne

Let op: alles volgens de RIVM- richtlijnen.

 

INLOOPHUIS DE REGENBOOG  

Het inloophuis is weer open! 
Elke vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Anders van opzet, maar u 
bent net zo welkom als voorheen voor een moment van ontmoeting. 
Om een goede afstand tot elkaar te kunnen bewaren zitten we in de kerkzaal. 
Er zijn nog geen middagpauzediensten en geen maaltijden. Eerst maar eens deze 
proef van een open kerk op een veilige manier. Natuurlijk komt u alleen als u 
geen enkele klacht heeft van verkoudheid of griep.
 Wil Bettenhaussen T 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com

Kinderkledingbeurs
Door corona is er dit najaar geen 
Kinderkledingbeurs. Wel zamelen 
we in voor wie weet wanneer: 
kinder- en tienerkleding,  
speelgoed en positiekleding. 
 Oosterkerk, verzamelplaats 

onder de kapstokken
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CULTURELE AGENDA

  

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

KERK       MUZIEK

D
e verkondiging van het 
evangelie van Christus ne-
men we in de Protestantse 

Kerk terecht serieus. Vlak voor Zijn 
hemelvaart is dit ook de opdracht 
van Jezus. Juist in het afgelopen half 
jaar hebben veel pastores hun best 
gedaan om met behulp van prachtige 
teksten via de sociale media mensen 
troost en toekomst te bieden. 

Ook op de zondagmorgen proberen de 
verschillende kerken online een ere-
dienst aan te bieden. Kijkend naar de 
verschillende online kerkdiensten valt 
mij één ding op. Onze erediensten zijn 
heel verbaal ingericht. Logisch, want 
het draait om de verkondiging van het 
Woord. Maar komt dit via de sociale 
media ook over? 

stilte kan in de digitale wereld helaas 
niet. Wel beelden die de gesproken of 
gezongen woorden ondersteunen.

De digitale kerk biedt kansen om het 
evangelie van Christus op een andere 
manier te verkondigen. Ook kansen om 
mensen die niet kerkelijk zijn te berei-
ken. In heel Nederland en daarbuiten. 
Niet (alleen) door het live streamen van 
erediensten, maar door het bedenken 
van een nieuw concept voor de online 
viering. Een concept waarbij de kijker 
zich aangesproken en betrokken gaat 
voelen. Een concept waarbij verbale 
en non-verbale communicatie in even-
wicht zijn. Misschien wel een nieuwe 
opzet van de eredienst die we ook live 
kunnen gaan beleven.

• Arie Vooijs

Vaak voel ik mij meer toeschouwer dan 
deelnemer. De afstand is te groot. Ik 
haak aan als ik het gevoel heb dat er di-
rect tegen en met mij gesproken wordt. 
Als ik de sprekers geregeld close-up in 
beeld heb. Als ik vanuit de huiskamer 
de digitale kerkruimte in wordt getrok-
ken. Ook al weet ik dat het niet echt is, 
ik ervaar het wel als echt. 

Kansen om 
anders te kunnen 

‘kijken’

Wat ook belangrijk is, is een goede afwis-
seling tussen de verbale en non-verbale 
communicatie. Een goede afwisseling 
tussen gesproken teksten en gezongen 
teksten. Af en toe luisteren naar muziek, 
ter ondersteuning van de ‘stilte’. Echte 

Bedenk een nieuw concept

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?

Een avond rond 
Johannes Brahms 
De Stichting Regenboogmuziek or-
ganiseert weer een serie van zeven 
kamermuziekconcerten op de woens-
dagavond. Als eersten de Franse 
topklarinettist Bruno Bonansea – hij 
speelt onder meer bij het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest – en de 
begaafde Frans-Hongaarse pianiste 
Suzana Bartal. Zij presenteren een 
programma rondom Brahms’ twee 
klarinetsonates. Kom genieten van 
hun prachtige toon en aanstekelijke 
muzikaliteit. 

 4 november, 20.15 uur,  

De Regenboog, Nathaliegang 263; 

€ 15, vooraf aanmelden en betalen 

E cokkyopschoor@casema.nl 
 Niet komen als u of uw huis  -

geno(o)t(en) Covid-19-symptomen  
vertonen; desgewenst eigen  
drankje meenemen voor tijdens de 

pauze. W regenboogmuziek.nl

Christelijk Mannenensemble 
zoekt zangers
Het Christelijk Mannenensemble  
Zoetermeer (CMZ) is een kleine groep 
(11) christelijke mannen die onder  
leiding van een professionele en  
vrolijke dirigent plezier heeft in zingen. 
We zingen vierstemmig en streven 
naar 16 mannen; 4 mannen per stem 
(1e en 2e tenor en bariton en bas).  
We staan niet in het Worldbook of 
Records, maar we kunnen alles zingen. 
Dat is natuurlijk een beetje overdreven, 
maar we hebben wel een gevarieerd 
repertoire. Soms zingen we in kerken, 
tijdens hoogtijdagen en bijzondere dien-
sten, al dan niet met solisten, eenvoudi-
ge of met uitgebreide muzikale begelei-
ding. Ook zingen we in verpleeghuizen, 
woongroepen en ouderencomplexen.
Tijdens de eerste coronamaatregelen 
lag het ensemble-zingen een tijdje 
stil. Begin september zijn we weer 
gestart met de oefeningen. Iedereen 
kan zingen. Soms moet je het nog een 
beetje leren. Dat kan bij ons! 
 Repetities: woensdag 20.00-22.00 uur 

Oosterkerk, Oosterheemplein 320
 Informatie: Dirk Verboom  

T (079) 331 56 23 of 06-1344 0105 
E dirk.vrbm@gmail.com

Analyse en actie
Prioriteit zal moeten worden  
gegeven aan het doorgeven van 
het geloof aan de volgende gene
ratie. Daartoe zullen de generaties 
aan elkaar verbonden moeten  
worden. Samen zijn we kerk. 
Maar de kerk heeft ook de ambitie 
om verdere afkalving van het 
ledenbestand tegen te gaan.  
Dat kan door de missionaire taak 
van de kerk goed uit te voeren. 
Maar waar beginnen we? 
Volgens Jos Nouwt is er in ieder 
geval extern onderzoek per wijk
gemeente nodig, om antwoord te 
krijgen op de vraag: Hoe kijken 
mensen van buiten de kerk tegen 
de betrokken wijkgemeente aan? 
En ook: Wat verwachten zij even
tueel van (de rol van) de kerk?
Het gaat in wezen om zelfreflectie: 
Hoe kom je als wijkgemeente 
over? Dit beeld is een basis voor 
een analyse, het formuleren van 
beleid en acties. Daar zullen we 
wat geld voor uit moeten trekken. 
Gelukkig is dat voorhanden.

Handreikingen
Het proces dat we zo ingaan  
zou best eens kunnen leiden tot 
andere manieren van kerk-zijn.  
Tot op heden loopt het aantal  
kerkleden gestaag terug. Kunnen 
we die ontwikkeling vertragen of 
stoppen? Het uit te voeren onder
zoek zal handreikingen van de  
Algemene Kerkenraad aan de wijk
kerkenraden moeten opleveren. 
Het goede nieuws is dat we er 
niet alleen voor staan. We krijgen 
hulp van de landelijke Protestantse  
Kerk die zojuist een visienota 
heeft uitgebracht met als titel  
Van U is de toekomst. Het is een 
verkenning op theologisch en  
spiritueel best hoog niveau, maar 
de scriba van de generale synode,  
ds. René de Reuver, kondigt aan 
dat de Dienstenorganisatie van 

SPANNENDE TIJDEN

Uitdagingen voor de kerk
TOEKOMSTBESTENDIG • Waar zullen we in de post-coronatijd in de Zoetermeerse kerken 
mee bezig (moeten) zijn? Jos Nouwt, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer, ontwikkelde daar enkele gedachten over en 
mede voor dit artikel sprak ik hierover met hem. Deze bijdrage is een verkenning van 
wat er op dit moment zoal speelt en bedoeld als stof voor discussie in wijkkerkenraden 
en bij gemeenteleden thuis voor de komende weken. 

de PKN concreet aan de slag 
zal gaan met praktische onder
steuning aan de plaatselijke 
kerken. Deze lezenswaardige 
nota is te vinden op de website 
protestantse kerk.nl    

Heldere taal
In ons gesprek beklemtoont Jos 
Nouwt het belang van een goede 
communicatie. Dat is nodig om de 
kerk voor eigen leden, inmiddels 
vertrokken leden en hopelijk ook 
nieuwe leden aantrekkelijker te 
maken.
De landelijke visienota is geschre-
ven in kerkelijk jargon. Is die tekst 
geschikt om mensen voor de 
kerk te interesseren? Er worden 
beschouwingen gewijd aan niet 
eenvoudige theologische begrip
pen, zoals het belang van  
‘genade’, de rol van ‘Woord en 
Tafel’ en delen uit het ‘Onze Vader’. 
De oudere generatie kent die taal 
wel, maar ik ben er zeker van dat 
dit lang niet altijd (meer) voor de 
jongere generatie geldt, laat staan 
voor buitenstaanders. Hoe willen 
we in deze tijd dan naar buiten  
treden, in de ‘tale 
Kanaäns’ of in 
21e-eeuws  
Nederlands? 

Ik herinner me uit mijn eigen 
werk als gemeentevoorlichter hoe 
moeilijk het is om bestuurlijke  
termen te ‘vertalen’ in helder 
Nederlands. Daar was ambtelijk 
jargon het probleem. De theorie 
van het christelijk geloof bedient 
zich in ieder geval (over het  
algemeen) van een andere taal dan  
vrijwilligers in het kerkenwerk die 
‘op de vloer’ omzien naar anderen 
en elkaar in de samenleving. 

Er is werk 
aan de 

‘communicatie-winkel’

Daarom is er naar mijn overtuiging  
werk aan de winkel voor de  
communicatiedeskundigen van de 
landelijke kerk om die praktische 
ondersteuning te bieden, en zeker  
ook aan de mensen die hier op 
wijkniveau mee aan de slag 
moeten. Anders wordt de missie 
kansloos!

Concreet
In Zoetermeer staat ‘verbinding 
tussen de generaties’ dus op de 
agenda van de Algemene Kerken

raad en daarna zal dit onder
werp in het pastoresoverleg 
en in wijkkerkenraden  
worden besproken.  
Zo hopen we samen te  
werken aan een toekomst
bestendig kerkelijk leven 
in Zoetermeer. Er breken 

spannende tijden aan.

• Fien Meiresonne

Carillonconcert
Elke eerste zaterdag vanaf toren Oude Kerk
 3 okt Dierendag: Kinderliedjes over dieren en meer – beiaardier: Gijsbert Kok
 Buiten te beluisteren W herbergoudekerk.nl

Lunchpauzeconcerten 
12.45-13.15 uur, Oude Kerk
 7 oktober Ronald de Jong – orgel 
 14 oktober Johan Brouwer – klavecimbel 
 21 oktober Regina Ederveen – harp
 28 oktober Albert Brussee – vleugel 
 4 november Ronald de Jong – orgel en klavecimbel
 Toegang gratis, deurcollecte; reserveren gewenst W herbergoudekerk.nl

Jos Nouwt, 
voorzitter Algemene 
Kerkenraad

• 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

Advertenties
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• Handreiking ‘Kies voor het 
leven’ van de Protestantse 
Kerk met gespreksmateriaal 
en verwerkingsvormen.  
W protestantsekerk.nl

• Het Centrum voor Israël-
studies (CIS) denkt aan  
Israëls lijden en hoop met 
’75 jaar na Auschwitz’ en 
‘De Schrift, bron van Hoop!’.   
W hetcis.nl/israelzondagen

• De stichting Christenen 
voor Israël sluit aan op het 
jaarthema ‘Het goede leven’: 
preekschets over Psalm 63, 
kinderwerkhandreiking  
‘Er op uit!’ en Israël Aktueel.  
W christenenvoorisrael.nl

• ‘Christenen in Israël’:  
Marleen Anthonissen op 
woensdag 25 november in 
HendrikIdoAmbacht.
 20.00 uur, Elimkerk,  

opgeven: wstolk@outlook.com

Bron: Nieuwsbrief Provinciale 
Werkgroep Kerk & Israël  

Zuid-Holland, september 2020

UITGELEZEN

Advertentie

DIENEN & DELEN 

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

WO. 30 SEPTEMBER - Psalm 119:33-40
Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet 
naar winstbejag. Laat mij uw wegen gaan, 
en leven.

DO. 1 OKTOBER - Johannes 4:5-42
Jezus zie tegen de Samaritaanse vrouw: er 
komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat 
wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in 
geest en in waarheid. De Vader zoekt men-
sen die hem zo aanbidden.

VR. 2 OKTOBER - Hebreeën 5:1-10
Christus heeft gebeden tot God die hem kon 
redden van de dood, en werd verhoord om 
zijn nederige overgave aan God.

ZA. 3 OKTOBER - Jesaja 52:13-53:12
Door toedoen van de dienaar van de Heer 
slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden 
dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en 
werd met kennis verzadigd.

ZON. 4 OKTOBER - Matteüs 21:33-43
Jezus zei: Hebt u dit nooit in de Schriften 
gelezen: De steen die de bouwers afkeurden 
is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is 
dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.

MA. 5 OKTOBER - Filémon 1:3-11
Paulus schreef: Ik ben ervan overtuigd dat hij 
die zijn goede werk bij u begonnen is, het ook 
zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

DI. 6 OKTOBER - Psalm 23
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij 
aan niets. Hij voert mij naar vredig water en 
geeft mij nieuwe kracht.

WO. 7 OKTOBER - Kolossenzen 3:1-4
U bent met Christus uit de dood opgewekt. 
Richt u dan op wat boven is. U bent immers 
gestorven, en uw leven ligt met Christus 
verborgen in God.

DO. 8 OKTOBER - Johannes 14:18-21
Jezus zei tot zijn leerlingen: Nog een korte 
tijd en de wereld zal mij niet meer zien, 
maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef 
en ook jullie zullen leven.

VR. 9 OKTOBER - 1 Johannes 1:8-2:2
Johannes schreef: Jezus Christus brengt 
verzoening voor onze zonden, en niet alleen 
voor die van ons, maar voor de zonden van 
de hele wereld.

ZA. 10 OKTOBER - Job 42:1-6
Job zei tot God: ik sprak zonder enig begrip, 
over wonderen, te groot voor mij om te be-
vatten. Ik had slechts over u gehoord, maar 
nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.

ZON. 11 OKTOBER - Jesaja 25:6-9
Uit de profeet Jesaja: Dat is onze God! Hij 
was onze hoop: hij zou ons redden. Juich en 
wees blij: hij heeft ons gered!

MA. 12 OKTOBER - Sirach 2:1-11
Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw 
op hem. Hoop op het goede, op ontferming 
en eeuwige vreugde.

DI. 13 OKTOBER - Psalm 119:1-16
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, Heer. 
Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo 
zal ik niet tegen u zondigen.

WO. 14 OKTOBER - Leviticus 26:3-13
De Heer zei tegen zijn volk: Mijn woning zal 
in jullie midden staan. Ik zal jullie God zijn 
en jullie mijn volk.

DO. 15 OKTOBER - Handelingen 3:1-10
Petrus zei tot de verlamde man: “Geld heb 
ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de 
naam van Jezus Christus, sta op en loop.” 
Hij sprong op, ging staan en begon te lopen 
en God te loven.

VR. 16 OKTOBER - 2 Korintiërs 1:3-7
Geprezen zij God die ons in al onze ellende 
moed geeft. Zoals wij volop delen in het 
lijden van Christus, zo delen wij volop in de 
troost die God ons door Christus geeft.

ZA. 17 OKTOBER - 1 Johannes 5:14-15
Johannes schreef: Ons vertrouwen in God 
geeft ons de zekerheid dat hij naar ons 
luistert, als wij hem iets vragen overeen-
komstig zijn wil.

ZON. 18 OKTOBER -  
1 Tessalonicenzen 1:1-5
Paulus schreef aan de Tessalonicenzen: 
Onze verkondiging aan u overtuigde niet 
alleen door onze woorden, maar ook door de 
overweldigende kracht van de heilige Geest.

MA. 19 OKTOBER - Romeinen 5:1-11
De hoop zal niet worden beschaamd, omdat 
Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de 
heilige Geest, die ons gegeven is.

DI. 20 OKTOBER - Hosea 6:3-4,6
De Heer zegt: Liefde wil ik, geen offers; met 
God vertrouwd zijn is meer waard dan enig 
offer.

WO. 21 OKTOBER - Galaten 5:1-6
Paulus schreef: Christus heeft ons bevrijd 
opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus 
stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk 
opleggen.

DO. 22 OKTOBER - Jesaja 61:1-4
De Heer heeft mij gezonden om allen die 
treuren te troosten, om hun feestkledij te 
schenken in plaats van verslagenheid.

VR. 23 OKTOBER - Johannes 14:15-26
Voor zijn lijden zei Jezus tot zijn leerlingen: 
Ik zal de Vader vragen jullie een andere 
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 
zijn: de heilige Geest.

ZA. 24 OKTOBER - Matteüs 12:15-21
Met Jezus ging in vervulling wat gezegd is 
door de profeet Jesaja: Hier is de dienaar 
die ik mij gekozen heb. Ik zal hem vervullen 
met mijn geest. Op zijn naam zullen alle 
volken hun hoop vestigen.

ZON. 25 OKTOBER - Matteüs 22:34-40
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief met 
heel uw hart en met heel uw ziel en met 
heel uw verstand. Dat is het grootste en 
eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: 
heb uw naaste lief als uzelf.

MA. 26 OKTOBER - 2 Timoteüs 1:6-14
Paulus schreef: Neem als richtsnoer de 
heilzame woorden die je hebt gehoord, houd 
vast aan het geloof en aan de liefde die in 
Christus Jezus zijn. Bewaar door de heilige 
Geest, die in ons woont, het goede dat je is 
toevertrouwd.

DI. 27 OKTOBER - Matteüs 8:18-22
Jezus zegt: De vossen hebben holen en de 
vogels hebben nesten, maar de Mensen-
zoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.

WO. 28 OKTOBER - Matteüs 13:1-23
In een gelijkenis zei Jezus: Het zaad dat in 
goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het 
woord horen en begrijpen. Zij dragen dan 
ook rijkelijk vrucht.

DO. 29 OKTOBER - Matteüs 20:20-28
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie weten 
dat heersers hun volken onderdrukken. Zo 
zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van 
jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ande-
ren moeten dienen.

VR. 30 OKTOBER - Marcus 10:17-22
Jezus zei tot een jongeman: Eén ding ont-
breekt u: ga naar huis, verkoop alles wat 
u hebt en geef het geld aan de armen, dan 
zult u een schat in de hemel bezitten; kom 
dan terug en volg mij.

ZA. 31 OKTOBER - Genesis 50:15-21
Jozef vergaf zijn broers en zei: Wees maar 
niet bang. Jullie hadden kwaad tegen mij 
in de zin, maar God heeft dat ten goede 
gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: 
dat een groot volk in leven blijft.
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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.

Marleen en Ilja Anthonissen  
besluiten in 2012 dat ze opnieuw 
uitgezonden willen worden. 
Eerder werkten ze al als bijbel
vertaler in Kazachstan. Hulp
verleningsorganisatie Kerk in 
Actie biedt hun uitzending aan 
naar Jeruzalem. Opdracht: Woon 
en werk als bruggenbouwers in 
het Heilige Land! 
Dat vraagt om bezinning, want 
wordt dit niet erg ingewikkeld? 
Aan beide zijden van de Muur 
werken en te maken krijgen met 
medegelovigen én andersgelovigen  
in de gebroken wereld van Israël.  
Ze besluiten te gaan met als 
grondgedachte: ‘Wij zijn geen 
onderdeel van het conflict en 
kunnen daarom een vrijplaats zijn 
waar mensen het hele verhaal 
mogen vertellen.’

Veelbewogen 
Vanaf hun aankomst voorjaar 
2014 schrijven ze blogs. In 2018 
verwerkt Marleen haar notities tot 
dit dagboek. Het bestaat uit veertig  
maandelijkse impressies van een 
veelbewogen periode. Het wordt 
– zo schrijft ze in de Leeswijzer – 
geen politiek verslag of uitgewerk
te theologie, maar theologie in 
mensenverhalen. Ze heeft gepro
beerd zo goed mogelijk te luisteren  
om zo ieder mens vanuit eigen 
perspectief recht te doen.
In de eerste dagboekdagen staat 
het wonen en werken centraal. 
Marleen – van oorsprong docente 
klassieke talen – is nu pastoraal 
werker bij de Lutherse Redeemer 
Church voor de Nederlandse  
gemeenschap in en om Jeruzalem.  
Ook geeft ze voorlichting aan 
Nederlandse reisgroepen. 
Ilja – onderwijskundige – werkt 
als onderwijsadviseur bij het 

BRUGGENBOUWERS • Zondag 4 oktober is het Israëlzondag. 
Juist vanwege de genuanceerde blik op Israël is Dagboek uit 
Jeruzalem een aanrader voor die dag en alle andere dagen. 

Bethlehem Bible College.  
Dit instituut is in 1948 opgericht 
door Bishara Awad, een christelijke  
Palestijn, met als eerste doel  
Palestijnse jongeren te onderwijzen  
in de Bijbel. Inmiddels is de school 
uitgebreid met een toerisme en 
mediaopleiding, zodat studenten 
kerk en samenleving ook praktisch 
kunnen dienen. De taak van Ilja 
is onder andere de opzet van een 
strategisch marketingplan. 
Beiden zijn ook betrokken bij  
activiteiten op de werkplek van 
de ander. Door deze combinatie 
van werkzaamheden aan beide 
zijden van de Muur krijg je als 
lezer goed zicht op de gecompli
ceerde situatie.

Tegenstrijdige 
gevoelens en een diep 

geloofsvertrouwen

Solidair zijn
Het leven in Jeruzalem is niet 
zonder gevaar. In september 
2014 maken ze de Gaza-oorlog 
mee. Er is een aanslag op de 
schoolbuslijn van de kinderen. 
Hoe ga je daar mee om? Ze  
proberen solidair te zijn: toch 
weer die schoolbus nemen; ook 
uitstappen bij het checkpoint, 
zoals verplicht voor Palestijnen 
onder de 50 jaar. Steeds moet er 
gewikt en gewogen worden. 
Eerlijk wordt verwoord wat al 
die tegenstrijdige gevoelens en 
overtuigingen teweegbrengen, 
maar ook hoe een diep geloofs
vertrouwen helpt om samen een 
weg te vinden. Dat is de weg 
van meervoudige partijdigheid: 
je geeft niet aan één mening of 
overtuiging de voorkeur, omdat je 
weet dat ieder mens geschapen 
is naar Gods beeld. 

Werken in de gebroken  
wereld van Israël

Najaar 2017 overlijdt Ilja totaal 
onverwacht. Hoe doorsta je dat? 
Een ontroerend geloofsvertrouwen, 
verwoord door de kinderen: ‘Papa 
is nu toch bij Jezus!’ geeft steun. 
Daarnaast zijn er die zo verschil
lende mensen, die steunen met 
praktische hulp en welgekozen 
woorden. Dat geeft kracht in 
een zware tijd en maakt dat de 
schrijfster niet direct terugkeert 
naar Nederland. Ze zet het werk – 
samen begonnen – voort.

Doordenking
Dagboek uit Jeruzalem blijkt een 
prima basis voor doordenking 
van eigen standpunten ten aan
zien van Israël en de Palestijnen. 
Goed dat in de bijlage bij het 
boek het beleid van de Protes
tantse Kerk wordt beschreven. 
Dit ‘Dagboek’ past uitstekend bij 
het landelijke jaarthema van de 
Protestantse Kerk in Nederland: 
‘goed leven’ is immers de kunst 
verstaan om in verdrietige en 
moeilijke omstandigheden te zien 
en te koesteren wat je gegeven 
wordt en waarvoor je dankbaar 
bent. Die gave is de schrijfster 
gegeven.

• Joke Westerhof

In samenspraak met de dominee 
hielden we in het recente  
verleden in de Oude Kerk steeds 
een dienst rondom één van de 
Joodse feesten. Bijvoorbeeld  
Rosj Hasjana, het Joodse 
Nieuwjaarsfeest, met een heuse 
ramshoorn waar op geblazen 
werd. Ook het Loof huttenfeest 
is aan de orde gekomen. 
Dit feest was natuurlijk ook 
heel goed uit te beelden. 
Er is toen een echte loofhut 
gebouwd in de kerk, waarin 
de kinderen konden zitten en 
van de vruchten konden eten. 
De preek van de dominee gaat 
ook steeds in op het thema, en  
hij kiest de liederen er met zorg 
bij uit. Dit alles in het besef dat 
Gods trouw eeuwig is. Zoals  
Hij Zijn plan met de Kerk zal  
volbrengen, zal Hij dat zeker  
ook doen met Zijn volk Israël. 

ISRAËLZONDAG

‘... om vrede voor Jeruzalem’
BELOFTE • In de Oude Kerk Gemeente is van oudsher veel  
aandacht voor de Israëlzondag. Israël is en blijft het volk van 
God, waaruit Jezus Messias geboren is. Dat wil deze bijzondere 
eerste zondag in oktober vieren en uitdrukken.

Voor Israëlzondag dit jaar hebben 
we voorgesteld om te denken aan 
en te bidden voor Jeruzalem, de 
stad met de langste geschiedenis 
en met een eeuwige toekomst. 
Psalm 122 belooft zegen en vrede 
aan wie voor Jeruzalem bidt. 

‘Vraag om vrede voor Jeruzalem: 
Dat rust hebben  
wie van je houden,
dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.’ 
(Nieuwe Bijbelvertaling)

• Janni Jansen en Marieke Leenman

ISRAËLCOMMISSIE OUDE KERK
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