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Tekenen van hoop, het thema 
van dit decembernummer, 
zijn volop te ontdekken in de 
drie pioniersplekken binnen 
de Protestantse Gemeente 
Zoetermeer: Halte 2717, De 
Pelgrim en Perron. De voor-
trekkers Johan Roest, Gerda 
Griffioen en Arte Havenaar  
zijn hoopvol gestemd: ‘Kerk  
gebeurt, iedereen hoort erbij!’

Wat doen de pioniersplekken  
en op wie richt je je?

Johan: ‘Halte 
2717 is een 
diaconale  
en kerkelijke 
presentie
plek in de 

wijk Buyten
wegh, sinds 

oktober gehuisvest bij buurtver
eniging de Hoveniers, Carry van 
Bruggenhove 27. Een werk- en 
stilteruimte hebben we betrokken 
bij Middin, op nummer 25. 
Bewoners uit de wijk kunnen 
drie dagen in de week binnen
lopen voor een kop koffie, thee en 
gesprek. Er zijn buurtmaaltijden 
en soepmomenten, er is een 
pastores spreekuur en maandelijks 
een senioren-actief-middag.  
Tal van activiteiten worden aan
geboden zoals bordspelletjes, 
wandelen, schrijfcafés, geloven 
in gesprek en handwerken.  
Daarbij biedt Halte 2717 diaconale 
en pastorale hulp aan hen die dat 
zoeken of nodig hebben. 

 ‘Blijven werken 
aan het Grote 

Koninkrijk’

Halte 2717 is er voor alle wijk-
bewoners van Buytenwegh, maar 
richt zich in het bijzonder op de 
kwetsbaren in de samenleving. 
Veelal ontbreekt een sociaal net
werk of vangnet. Met hulp van  
andere maatschappelijke instanties, 
maar bovenal door het bieden van 
een luisterend oor en een helpende 
hand, wordt daarin tegemoet  
getreden. De bekende uitgestoken 
hand naar de naaste(n).’

Gerda: ‘De 
Pelgrim is 
sinds maart 
2017 een 
‘ruimte voor 

zingeving en  
spiritualiteit’, 

gevestigd in en rond de Pelgrims
kerk, kruispunt Oranjelaan en Eerste 
Stationsstraat. De Pelgrim richt 
zich op Zoetermeerse mensen aan 
de rand van de kerk, buiten  

of binnen, die op zoek zijn naar 
(meer) zingeving in hun leven. 
Er gebeurt veel in De Pelgrim:  
momenteel zijn er 26 vaste  
activi tei ten, zoals cursussen,  
koffieochtenden, meditatieve 
bijeen komsten, pelgrimages. 
De Pelgrim heeft ook een diaconale  
poot: Present, van waaruit eerste
lijnshulp wordt aangeboden aan 
mensen, die in de problemen zijn 
gekomen en hulp zoeken. Present 
kan rekenen op 500 vrijwilligers, 
die met elkaar zo’n 150 projecten 
per jaar runnen.’

Arte: ‘Met 
Perron gaan 
wij voor 
ontmoeting 
en gemeen

schap in de 
wijk Ooster

heem. We zijn 
een plek waar ‘kerk gebeurt’. 
Iedereen mag meedoen en hoort 
erbij. Geïnspireerd door het  
verhaal van God en Jezus denken 
we na over levensvragen en zoeken 
we het goede voor de buurt. 
Perron is officieel geen pioniers
plek, maar is direct verbonden 
met het missionaire werk vanuit 
de Oosterkerk. Het hart is  
gelegen in de zondagse Perron-
meeting. Een ontmoetings-
moment voor iedereen die  
behoefte heeft aan contact, op 
zoek is naar rust en bezinning 
over het leven, geloven en God. 
Steeds is het uitgangspunt dat 
iemand die de meeting voor het 
eerst bezoekt zich welkom voelt 
en het programma goed kan  
volgen en begrijpen. Iedereen 
mag meedoen en hoort erbij.  
We richten ons primair op  
mensen in Oosterheem.’

Wat inspireert jullie vanuit  
jullie missie en ervaringen?
Johan: ‘Het lukt Halte 2717  
echt het verschil te maken op 
diaconaal en pastoraal vlak.  
Juist mensen die bij andere  
instanties buiten beeld raken of 
niet kunnen worden geholpen, 

in het bijzonder ouderen. Ook is 
Halte nauw betrokken in samen
werkingsverbanden in de wijk, 
zoals Vrienden van Buytenwegh 
en het wijkteam, en zijn we niet 
zelden aanjager of bruggenbouwer 
tussen andere organisaties. Halte 
is vaak een laatste redmiddel, 
bijvoorbeeld bij het verzorgen van 
een dakloze in het weekend. 
Bij activiteiten zoals buurtmaal
tijden en senioren-actief blijken 
bezoekers op prachtige wijze 
vaak ook steun aan elkaar te heb
ben. Je wordt gemist als je er niet 
bent, mensen bezoeken elkaar of 
komen samen naar een activiteit. 
Niet zelden biedt iemand die zelf 
hulp heeft gehad aan om op een 
ander vlak wat terug te doen!’

Gerda: ‘Het aantal mensen dat 
betrokken raakt bij De Pelgrim 
is groeiend en deelnemers aan 
activiteiten nemen ook zelf weer 
initiatieven. We hebben steeds 
meer contact met andere maat
schappelijke organisaties in  
Zoetermeer, zoals GGZ, Palet 
Welzijn, Limor, Kwadraat, Mooi. 

‘Inspirerend dat we 
steeds meer mensen 

bereiken’

Met ons aanbod, zowel op zin-
gevingsgebied als vanuit Stichting 
Present, weten we, vaak via die 
andere organisaties, steeds meer 
mensen te bereiken. De koffie
ochtenden blijken te fungeren als 
een soort intake. Dat inspireert mij 
enorm.’

Arte: ‘Het inspireert mij dat er 
werkelijk mensen samen zoeken 
naar God en zich inzetten voor een 
betere wereld. Heel concreet zie ik 
dat in de onderlinge betrok kenheid, 
het voelt voor veel mensen echt 
als familie. Mensen hebben daar 
in een tijd van veel  individualisme 
enorme behoefte aan.
Voor de duurzaamheid van de 
gemeenschap die je rondom de 
Perronmeetings tegenkomt is het 
meervormig kerk-zijn – naar binnen 

en naar buiten – een must. Dankzij 
de sterke visie van de Oosterkerk 
is er de mogelijkheid voor zo’n 
prachtige gemeenschap als Perron.’

Hoe zien jullie de toekomst,  
zien jullie tekenen van hoop? 
Johan: ‘We zien dat we met  
Halte 2717 echt betekenisvol zijn.  
In het bieden van pastorale en  
diaconale zorg spelen wij een 
grote rol in de wijk. Bij zingeving 
geldt dit met name op het persoon
lijke vlak van mensen, en op het 
verbinden van en het in gesprek 
zijn met andere gelovigen. De hoop 
is er om in 2019 te starten met een 
kerkcafé-achtige invulling.
We hopen dat we meer buurt-
bewoners kunnen betrekken bij het 
reilen en zeilen van Halte. We hopen 
ook op meer samenwerking met 
andere gezindten. Met de katholieke 
parochie bestaat er al een relatief 
goede samenwerking. Wij hopen 
een blijvende plaats in Buyenwegh 
te veroveren en daar te blijven  
werken aan het Grote Koninkrijk.
Halte mist een Zoetermeer-brede 
samenwerking van met name 
de diaconieën. Ik hoop dat we 
met alle inloophuizen kunnen 
optrekken en hulpvragen bij een 
veel breder deel van de kerken en 
wijkbewoners kunnen  

onderbrengen, niet alleen 
bij een paar vrijwilligers. 
We weten dat er in onze 
wijk een grote groep zorg
mijders is, vooral mensen  
van buitenlandse komaf. We  
hopen dat we ook bij hen in beeld 
komen. We zien wel dat onze 
naamsbekendheid toeneemt.  
Gelukkig helpt het dat wij goed 
samenwerken met andere partijen 
in de wijk. Samen bereik je  
gewoon meer mensen.’

Gerda: ‘Ik ontmoet continu  
mensen met praktische problemen. 
Vaak blijkt het dieper te zitten en 
raken hun problemen aan zin
gevingsvragen. Ik ben hoopvol 
gestemd dat we ze ook daarbij 
structureel kunnen helpen. 
We zien dat de Gemeente Zoeter
meer erkent dat Stichting Present 
een belangrijke bijdrage aan de 
Zoetermeerse samenleving geeft. 
De samenwerking met Palet  
Welzijn is heel hoopvol. In de Week 
van de Liefde, 11-15 februari 2019, 
geeft De Pelgrim bijvoorbeeld op 
Valentijnsdag met een zogenaamde 
‘getijdendag’ invulling aan het  
thema ‘Spiritualiteit van de liefde’. 

Arte: ‘Mensen die in de afgelopen 
jaren aanhaakten nemen vaker zelf 
anderen uit hun omgeving mee. 
Een soort sneeuwbaleffect. Men
sen die betrokken raken bij Perron 
komen niet alleen om te consume
ren, maar ook om te leren uitdelen. 
We eten bijvoorbeeld regelmatig 
met elkaar bij de Perronmeeting, 
het is dan geweldig om te zien dat 
iedereen dan wat meeneemt, zelf 
iets bakt of klaarmaakt. 

‘Daar draait het om: 
Jezus op het spoor 

komen’

In de toekomst zie ik een gemeen
schap van allerlei verschillende 
mensen die naar elkaar omzien en 
zich samen laten inspireren door 
Jezus. Want daar draait Perron 
om: Jezus op het spoor komen.’

• Jan Blankespoor en Hanneke Lam

‘Hoop is een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.’ Beeld: Jan Waaijerbrug, Westerpark-Nieuwe Driemanspolder,  
Zoetermeer. Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl) 

Hoop
Diep in onszelf dragen we hoop:  

als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel  

en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis  
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,  
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,  
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme,  
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is,  
ongeacht de afloop, het resultaat.

Václav Havel  
(1936-2011, Tsjechisch schrijver en president)
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Wilt u 

Kerk in Zoetermeer 

ook elke maand thuis 

ontvangen? Mail naar  

info@kerkinzoetermeer.nl

of leg contact via 

kerkinzoetermeer.nl 

Doen!

Tekenen  van       hoop



2  Kerk in Zoetermeer   nummer 10 - december 2018ACTUEEL 

Aafio Ritueelbegeleiding  
is uw persoonlijke coach voor  

ondersteuning, begeleiding en  
(inhoudelijke) vormgeving voor een 

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

de nieuwe situatie.

Neem vrijblijvend  
contact op via:

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

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

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

vandorp.eu

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Advertenties

VAN DE REDACTIE

Licht over je pad

‘S
chitterend strooi je het 
licht’, zetten vrienden 
van ons jaren geleden 

op het kaartje van hun eerst
geborene. Uit het heerlijke 
liedje van Herman van Veen: 
‘Hé kleine meid op je kinder
fiets, de zon draait steeds met 
je mee ...’ Je ziet het voor je: 
het fietswiel dat het zonlicht 
vangt en al ronddraaiend  
verspreidt.
Ik fiets nogal eens door  
Zoetermeer. ’s Morgens vroeg 
met het tegenlicht van de 
opkomende zon, zodat alles 
schittert en blikkert.  
’s Avonds laat bij het licht van 
lantaarnpalen. Nostalgisch 
gebogen groene aan de  
Voorweg, schelle schijven 
langs de Meerzichtlaan.  
De koplamp van mijn omafiets 
zit te laag, van dat hogere  
schijnsel moet ik het hebben. 

Van dat hogere  
schijnsel moet ik  

het hebben

Om de komst van Gods Zoon 
als mens op aarde te tekenen 
gebruikt ook de Bijbel graag 
die beeldende taal van het 
licht. Jesaja 9: ‘Het volk dat 
in duisternis wandelt zal een 
groot licht zien.’ En Jesaja 60: 
‘Sta op, word verlicht, want 
uw licht komt en de heerlijk
heid van de heere gaat over 
u op ...’ En even verderop: ‘... 
dan zult u het zien en stralen!’ 
Een bijzonder hoopvol  
perspectief.

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

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

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

AANRADERS

Podcast ‘Eerst dit’
Gratis dagelijkse bijbelpodcast 
van 7 minuten door Evangelische 
Omroep en missionaire organisatie 
IZB: bijbelgedeelte met prikkelende 
overdenking. ‘Origineel, concreet, 
to the point; houdbaar in tijden 
van vreugde en van verdriet.’ Doel-
groep: mensen in het spitsuur van 
het leven (25-40 jaar), die willen 
groeien in geloof en het volgen van 
Jezus. W www.eerstdit.nl

‘Het wordt licht’
Creatieve en eigentijdse 
materialen om bewust 
naar het feest van Jezus’ 
geboorte toe te leven.  
Digitaal en op papier, voor 
gezinnen en alleenstaanden, 
voor kerken en kunstlief-
hebbers, voor ‘lichtzoekers’ en 
‘lichtbrengers’ van alle leeftijden: 
Leesplan ‘Aanstekelijk’, het Inspire 
Adventspakket, uitdeelboeken voor 
kinderen, Kerstproject Bijbel Basics. 
W bijbelgenootschap.nl/laat-het-kerst-
verhaal-niet-ondersneeuwen

Bijbelroute Rijksmuseum 
Het Nederlands 
Bijbelgenootschap 
(NBG) ontwierp 
in samenwerking 
met het Rijks-
museum een 

bijbelroute door het museum langs 
twaalf meesterwerken: ‘Het Woord 
verbeeld’. Gratis gidsje via  
W bijbelgenootschap.nl/bijbelroute

‘Noodklok voor klimaat’
Op 1 december om 2 voor 12 uur 
‘s middags wordt de ‘noodklok voor 
het klimaat’ geluid. Een actie van 
Greenpeace gesteund door het  
landelijke netwerk Groene 
Kerken en Kerk in Actie 
aan de vooravond van de 
internationale klimaat-
conferentie in Polen. 
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gevingsvragen. Ik ben hoopvol 

gestemd dat we ze ook daarbij 

structureel kunnen helpen. 

We zien dat de Gemeente Zoeter

meer erkent dat Stichting Present 

een belangrijke bijdrage aan de 

Zoetermeerse samenleving geeft. 

De samenwerking met Palet  

Welzijn is heel hoopvol. In de Week 

van de Liefde, 11-15 februari 2019, 

geeft De Pelgrim bijvoorbeeld op 

Valentijnsdag met een zogenaamde 

‘getijdendag’ invulling aan het  

thema ‘Spiritualiteit van de liefde’. 

Arte: ‘Mensen die in de afgelopen 

jaren aanhaakten nemen vaker zelf 

anderen uit hun omgeving mee. 

Een soort sneeuwbaleffect. Men

sen die betrokken raken bij Perron 

komen niet alleen om te consume

ren, maar ook om te leren uitdelen. 

We eten bijvoorbeeld regelmatig 

met elkaar bij de Perronmeeting, 

het is dan geweldig om te zien dat 

iedereen dan wat meeneemt, zelf 

iets bakt of klaarmaakt. 

‘Daar draait het om: 

Jezus op het spoor 

komen’

In de toekomst zie ik een gemeen

schap van allerlei verschillende 

mensen die naar elkaar omzien en 

zich samen laten inspireren door 

Jezus. Want daar draait Perron 

om: Jezus op het spoor komen.’

• Jan Blankespoor en Hanneke Lam

‘Hoop is een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.’ Beeld: Jan Waaijerbrug, Westerpark-Nieuwe Driemanspolder,  

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

Hoop

Diep in onszelf dragen we hoop:  

als dat niet het geval is, is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel  

en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest,  

een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis  

is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,  

of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,  

niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme,  

evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is,  

ongeacht de afloop, het resultaat.

Václav Havel  

(1936-2011, Tsjechisch schrijver en president)

TH
EM

A

Wilt u 

Kerk in Zoetermeer 

ook elke maand thuis 

ontvangen? Mail naar  

info@kerkinzoetermeer.nl

of leg contact via 

kerkinzoetermeer.nl 

Doen!

Tekenen  van       hoop

Mariëlle Oudejans, diaken in  
Zoetermeer-Noord, vond het  
‘een heel inspirerende dag met een 
prachtige openingstoespraak van 
niemand minder dan synodevoor
zitter Saskia van Meggelen, maar 
met nog veel meer hoogtepunten’. 
Ook was er een muzikaal inter
mezzo door het Vocaal Theologen 
Ensemble – om te laten horen dat 
predikanten meer kunnen dan 
alleen maar preken ... 
Op de website van de Protestantse  
Kerk staat een aardig stukje film 
met een aantal reacties van deel
nemers op de dag en een deel 
van een speciaal door Stef Bos 
geschreven en gezongen lied 
onder de titel ‘Geef licht’. 
Hij betrok bij het werkwoord  

Inspirerende diaconale 
dag: ‘Geef licht’
VERSLAG • Op 10 november stroomde de Beatrixzaal 
van de Jaarbeurs in Utrecht vol met zo’n 1100 diake-
nen uit alle delen van het land. Ook uit Zoetermeer 
was er een stevige delegatie aanwezig op de jaarlijk-
se Landelijke Diaconale Dag. 

‘geven’ ook het letterlijk geven,  
in de betekenis van iets aan een  
ander afstaan. Maar ook het geven 
van licht verwees al een beetje 
naar het komende Kerstfeest.

Workshops
Diaken voor de oecumene Rob 
Wessels was er voor het eerst bij. 
Ook hij was enthousiast: ‘Ik was 
vooral blij met een aantal uitste
kende workshops waar ik voor 
mijn werk ideeën en inspiratie 
uit heb geput. Daar heb ik straks 
plezier van bij het ontwikkelen van 
nieuwe vormen van samenwerking 
met andere geloofsgemeenschap
pen in Zoetermeer, zoals bijvoor
beeld in het InterLevensbeschou
welijk Overleg Zoetermeer (ILOZ).’

Smaakmaker van het jaar
Tot de hoogtepunten behoorde 
ook de bekendmaking van de 
titel ‘Smaakmaker van het jaar’, 
gewonnen door het project De 
Paraplu van de Prinsekerk en 
Rehobothkerk in Rotterdam.  
De Paraplu helpt vrouwen in de 
Agnietenbuurt van Rotterdam  
die kampen met armoede,  
eenzaamheid, huishoudelijk  
geweld en taalachterstand.
Alle deelnemers waren het erover 
eens dat er zo’n enorme stimu
lans uitgaat van het gelijkgezind 
bij elkaar zijn over thema’s waar 
je in de thuisgemeente voort-
durend mee bezig bent. 

• Fien Meiresonne

Komend jaar gaat het Handvest 
voor Compassie langs levens-
beschouwelijke en maatschappe
lijke organisaties om compassie 
ofwel respect en aandacht voor 
en met elkaar te bevorderen in  
de Zoetermeerse samenleving. 
Gedurende enkele weken kan 
het Handvest van Compassie 
tentoon gesteld staan bij elke  
partij, politiek, maatschappelijk  
of levensbeschouwelijk, die zich 
verbonden voelt met deze  
gedachte. De hoop is dat zoveel 
mogelijk partijen het Handvest 
mede ondertekenen en met hun 
achterban nagaan wat zij zelf 
kunnen bijdragen. Vrede kun je 
leren, compassie kun je doen!

 Ook het Handvest voor Compassie 
huisvesten? Vraag het aan bij Els 
Alebregtse E ambassadevoorvrede-
zoetermeer@gmail.com

Handvest voor 
Compassie op  
tournee 
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COLUMN Kerstkeuzestress …

W
at hebben we in Zoe
termeer een schitteren
de hoeveelheid Kerst te 

vieren! Dan heb ik het niet over 
de kerstshows in de tuincentra 
of de kaarsjesavond in de Dorps
straat. En ook niet over de kerst
diners van de inloophuizen, de 
kerstconcerten in Vivaldi of de 
Magische Kerst-Wensboom van 
de Gemeente Zoetermeer. 
Nee, ik heb het over de ‘gewone’ 
kerstvieringen in onze wijk-
gemeenten. Voor elke doelgroep 
een eigen viering, om al die 
groepen in onze eigen taal,  
muziek en beeld een bijzondere 
viering te laten beleven! Geweldig!
Maar wat zal ik kiezen? Ga ik 
met mijn allerjongste kleinkind 
naar het kinderkerstfeest (want 
zij kan niet zo lang stilzitten), 
daarna met een ouder kleinkind 
naar de kerststalviering (want hij 
wil niet mee naar de kerk), met 

mijn buurman naar de kerst
nachtviering (hij gelooft niet 
maar wordt wel geraakt) of met 
mijn zoon naar de kerstmorgen
viering (hij wil wel mee naar de 
kerk maar niet ’s avonds laat). 
En kies ik dan de vroege viering, 
zodat we Eerste Kerstdag bij  
familie kunnen vieren, of juist 
de late, zodat we kunnen uit-
slapen na de kerstnachtviering? 
Eigenlijk is dit allemaal erg 
Comfort Kerst, realiseer ik me. 
Ik zou ook naar de kerstviering  
van het Leger des Heils in  
Palenstein kunnen gaan ... 
Of naar de kerstviering in de 
Bethelkapel Den Haag, die als 
bescherming wil staan rond de 
Armeense familieTamrazyan, die 
met uitzetting wordt bedreigd.

What would Jesus do? Tja ...

• Mieke Brak
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met muziek, verhalen en 
een gastvrij kerstbuffet

Iedereen is welkom
 jong en oud

in ‘t Centrum, Frans Halsstraat 1
naast de Pelgrimskerk

Organisatie vanuit de  
gezamenlijke kerken in Zoetermeer

Voor meer informatie:  
079 - 342 31 12 of 079 - 321 05 58

1e Kerstdag 
25 december
16.00 - 21.00 uur
Gratis toegang

Kerst-Inn

KERK & GELOOF

PERSPECTIEF Herkregen zicht

KIJK
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Van Advent naar Kerst. Dat is al eeuwen:
door somber paars heen naar stralend wit,
door oud-donker naar nieuw licht; 
van inkeer naar uitbundigheid,
van ingetogenheid naar feest.

A
l vanaf het begin heeft de 
kerk goed gezien dat je niet 
‘zomaar’ bij het licht uit

komt. Aan het wit van Kerst gaan 
vier paarse zondagen vooraf. 
Donker is er in overvloed om 
ons heen. Op het journaal, in je 
eigen leven. Dat kan betekenen 
dat de kerstkerk met de sfeer
volle inrichting en met de ver
trouwde liederen iets van een 
vluchtplaats heeft ‘voor buiten’. 
Daar is niets mis mee. In onze 
kerken, ook in Zoetermeer,  
willen we immers een ‘herberg’ 
zijn waar wél plaats is. Een plek 
waar mensen welkom zijn. 
We geloven ook dat er op zo’n 
plaats iets verteld, iets gevierd 
kan worden van wat meer is 
dan een ‘vlucht uit de wereld’. 
Kerst is er nu net het omgekeerde 
van. Kerst is de viering van de 
overtuiging dat God juist ín de we
reld gekomen is. Dat God iets in de 

wereld wilde brengen. In ‘de mens 
op z’n kwetsbaarst’, in een kind.
In een – zeker toen ook – donkere 
en gevaarlijke wereld wilde God 
dat de kracht van de liefde zicht
baar zou worden. Iets waaraan 
dat pasgeboren kind als volwas
sene zou vasthouden. Tot aan 
zijn dood. Omdat hij niet wilde 
toegeven aan het gemak van 
vooroordelen en veroordelen,  
aan een vlucht in haat en geweld. 
In mensen bleef Jezus mensen 
zien, ook als ze anders dachten of 
geloofden. In ieder mens bleef het 
Godskind een kind van God zien. 
Kerst is hoop voor de ogen van 
de geest. Donker krijgt een  
tegenlicht. Godslicht waarbij wij 
onszelf, onze naasten en onze 
wereld anders kunnen zien.  
  
Kerstnacht
herkregen 
zicht
uit God
in mens
gedragen 
licht
 • ds. Rein Algera

WIJKPREDIKANT ZOETERMEER-NOORD 

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

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

 Goed geschikt 
Eigentijds bloemwerk
 Verzorgd rouwwerk

bloemsierkunst

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

www.werkenbijhetlegerdesheils.nl

woonbegeleiders | pedagogisch medewerkers |   
gedragswetenschappers |  gezinscoaches |  

jeugdbeschermers | verpleegkundigen 

WIJ HEBBEN EEN  
BAAN VOOR JE 

Wijkpastor Marga Schipper,  
Pelgrimskerk en Het 
Kompas, 21.00 uur
‘Veel mensen komen 
er speciaal voor naar 
de kerk, allen worden 
zij geraakt door de boodschap 
van hoop. Ik ervaar de geboorte 
van een kind als een wonder, en 
vooral van dit Kind, dat vrede wil 
brengen in harten van mensen. 
Het is een mysterie, maar als je 
het ervaart, laat het je niet meer 
los. Het is God Zelf die neerdaalt 
naar de aarde en in mensen wil 
zijn. We geven uiting aan dat 
wonder met woorden en muziek, 
zodat we een glimp mogen  
opvangen van dat Kind van God.
We delen tot slot glühwein en 
chocolademelk en iets lekkers.’

Ds. Kees Wesdorp,  
Oude Kerk, 22.30 uur
‘We zetten graag de deuren 

open voor mensen die niet 
zo vaak naar de kerk gaan. We 
zingen veel bekende kerstliederen, 
begeleid door orgel en trompet. 
Eenvoudig en actueel geven we het 
evangelie door. Vanuit het kerst-
evangelie trek ik lijnen naar het  
lijden en de opstanding van Chris
tus, en vandaar naar zijn Koninkrijk 
dat komt. We geven de ‘Kerstecho’ 
mee, een speciale uitgave van de 
IZB, met stof tot nadenken die de 
boodschap onderstreept.’

Ds. Dick Sonneveld, De 
Regenboog, 22.00 uur
‘De geboorte van Jezus 
vieren brengt zoveel teke
nen van hoop in een donkere tijd. 
Centraal staat ook het schilderij 
‘Licht voor de wereld’ van Marga 
Jelles (pagina 5). We zullen de 
blijdschap van de engelen en de 
herders en de mensen van die 
tijd opnieuw ervaren. We schen
ken glühwein en chocolademelk, 
om warm van te worden!’

Buurtpastor Arte Havenaar,  
Perron en Oosterkerk, 21.30 uur
‘We zijn geïnspireerd 
door een lied van 
Gerald Troost: ‘Morgen 
is het Kerstfeest’, dat 
zingt over waar wij zo 
druk mee zijn en waar we tegen 
aanlopen en vooral verlangen  
in deze wereld. ‘Kom bij elkaar, 
hier binnen vind je warmte,  
vergeet wat is geweest, morgen 
is het Kerstfeest.’ Mooi om zo een 
dubbele laag aan te boren. Van 
ons als kerk om gastvrij te zijn, 
maar vooral de verdieping naar de 
Hoop van Kerst waaruit wij leven.’

Kerkelijk werker Jeanette  
Vos-Spek, Jongerenkerstnach, 
Ichthuskerk, 22.00 uur 
‘December is een gezel
lige maar ook drukke 
maand: inkopen doen, 
kerstboom opzetten, het 
huis versieren. De commercie 
speelt daarop in. Te midden daar
van maken wij als kerk ‘reclame’ 
voor Jezus. ‘Gods genade is open
baar geworden tot redding van 
alle mensen’ (Titus 2:11). Is dat 
niet hoopgevend? Deze viering in 
de Chagallruimte is bedoeld voor 
jongeren, maar ook ouderen zijn 
van harte welkom!’

Ds. Nico de Lange,  
Ichthuskerk, 22.00 uur 
‘Onze samenleving kent 
steeds minder grenzen. 
Het gevoel van onveiligheid en 
zinloosheid groeit. Juist in deze 
tijd begint voor mij de Jesaja- 
lezing van de kerstnacht steeds 
meer betekenis te krijgen: ‘Het 
volk in duisternis ziet een groot 
licht.’ Het antwoord van God is: 
een kleine kring rond een kind. 
Juist in die kwetsbaarheid ligt de 
hoop. Lucas tekent in zijn kerst-
evangelie in op deze denklijn, 
door tegenover alle grote namen 
uit zijn tijd de naam van Jezus te 
plaatsen, kind in een voederbak. 
Ik hoop dat mensen in de Kerst
nacht die kwetsbaarheid zullen 
ervaren, in een kring die voor hen 
veilig is: licht in het donker.’

Ds. Carina Kapteyn,  
De Oase, 21.30 uur
‘Blij en nieuwsgierig 
gaan de herders op 
kraambezoek. Daar ligt het kindje, 
klein en teer. En tegelijkertijd zo 
veel meer … Welk teken van hoop 
krijgen we mee uit de stal? We 
zingen bekende kerstliederen uit 
verschillende tijden en plaatsen 
die steeds iets laten klinken van 
die bijzondere geboorte van Jezus, 
ons kerstkind. Daarom geven we 
ook beschuit met muisjes mee: er 
is een kind geboren ... een bood
schap van hoop en vreugde!’

Geestelijk verzorger Toon Vessies, 
Adventskerk, 21.00 uur 
‘In de hele wereld  
komen op deze avond 
mensen bijeen om 
zich te verbinden aan 
het verlangen naar een wereld 
waarin niet duisternis het laatste 
woord zal hebben. Ons thema 
is ‘Kwetsbaarheid’ en we willen 
ons verbinden door de kracht van 
een lichtritueel. Met afwisselend 
samenspel – harp, cello, gitaar en 
klankschalen – zingen we enkele 
mantra’s. Dat werkt verstillend 
en inspirerend. Hoop kan zich in 
ons verdiepen als we ons steeds 
opnieuw durven laten raken door 
de kwetsbaarheid van alle levende 
wezens.’

KERSTNACHTDIENST

Tastbaar teken van hoop
24 DECEMBER • Welke tekenen van hoop lichten op in een  
Kerstnachtdienst waarin we de geboorte Jezus Christus vieren? 
Wat geef je mee, letterlijk en figuurlijk?

Ster van Bethlehem
Eenzame ster aan een  

donkere hemel vol wolken.
Niet meer dan een stipje,  

onopvallend klein
schijnbaar onbetekenend

Een glimp van God achter het donker, 
achter de wolken,  

achter de deur van de stal.
Een kind van God.

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

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

A
nita Riedijk (53)  
is actief lid van de 
Oosterkerk in Oos

terheem. Ze vindt het een prach
tig idee dat de kerk daar midden 
tussen de mensen staat. Tussen 
de boodschappen door kunnen 
mensen zo de kerk binnenlopen. 
Ze is enorm blij dat ze zo dicht
bij een huis hebben weten te 

vinden: op niet meer dan een 
minuut of vijf fietsen van de kerk 
vandaan. Die korte afstand tot 
de kerk, figuurlijk en ook letter
lijk, is belangrijk voor haar. Daar 
immers krijgt het ‘gemeente-zijn’ 
vorm. ‘Je wilt toch verbonden 
zijn met de mensen om je heen. 
En met elkaar houd je de kerk in 
stand.’ 

Uitnodiging
Daarom is ze ook actief in die 
kerk. Een belangrijk fundament 
onder haar geloof in relatie tot 
kinderen is de uitnodiging van 
Jezus: ‘Laat de kinderen tot mij 
komen!’

Anita wil daarom graag ook zelf 
kinderen bij Jezus brengen. Dat 
deed ze met de Perronkidsclub, 
met Bijbellezen voor peuters en 
evangelisatiewerk. Nu geeft ze 
nog Kinderkerk en is ze gast
vrouw op zondag. ‘Wat jong in 
het hart wordt geplant, blijft voor 
altijd hechten.’ Daar gaat ze voor!

‘Wat jong geplant is, 
blijft voor altijd 

hechten’

Oude woorden
In haar dagelijks werk is Anita 
lerares Duits. Ook daar geniet ze 

van het werken met de jeugd, die 
zij in dit geval niet alleen kennis 
van, maar vooral ook liefde voor 
de taal probeert bij te brengen.
Anita kan erg genieten van 
mooie oude woorden, zoals die 
van Psalm 84: ‘Hoe branden mijn 
genegenheên om ’s Heeren  
voorhof in te treên.’ ‘Dat soort 
teksten raakt vaak nog een snaar, 
ook bij buitenstaanders. Als die 
er toch wat moeite mee hebben, 
blijkt het zomaar een mooi  
gespreksonderwerp te zijn.’  
Wat ze daarmee bedoelt?  
‘Nou, “dann geht’s los”,  
om het maar eens in  
het Duits te zeggen!’

A
nita R

ied
ij k, O

osterkerkgemeente

Laat de kinderen tot Mij komen!

KERKDIENSTEN DECEMBER 2018

Gemeente Zondag  
2 december 

Zondag  
9 december

Zondag  
16 december 

Zondag  
23 december 

Maandag 
24 december

Dinsdag  
25 december

Zondag  
30 december

Maandag  
31 december

Dinsdag  
1 januari

Zondag  
6 januari

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

 10.00: Ds.  
C.H. Wesdorp

Heilig Avondmaal
 18.30: Ds.  

C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal 
en Dankzegging

 10.00:  
Ds. C.H. Wesdorp

Doopdienst
 18.30:  

Ds. C.H. Wesdorp
Advent Festival of  
Lessons and Carols

 10.00:  
Ds. C.H.  
Wesdorp

 10.00:  
Ds. C.H.  
Wesdorp

 15.00:       
Kinderkerst-
viering

 22.30:       
Ds. C.H. Wesdorp

Kerstnachtdienst

 9.45:  
Ds. C.H.  
Wesdorp

 10.00:    
Ds. M. Treuren 
Pijnacker

 19.30:     
Ds. C.H.  
Wesdorp

 10.30:    
Ds. C.H. 
Wesdorp

 10.00:    
Ds. C.H.  
Wesdorp

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

 10.00: 
ds. G. van 
Reeuwijk 
Alkmaar

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

 10.00:  
Ds. W.L. Pera 
Leersum

 10.00:  
Ds. J. 
Bonnes 
Zoetermeer

 21.00:       
Mw. M. Schipper-Boven

Kerstavonddienst

 10.00:  
Mw. M.  
Schipper- 
Boven

 10.00:    
Ds. E.H. Egberts 
Nijkerk

 10.30:    
Mw. M.  
Schipper- 
Boven

 10.00: Mw. W.J. 
Bettenhaussen- 
Baak 
Zoetermeer

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

 10.00: 
Mw. ds. M.C. 
Kapteyn

Jeugddienst

 10.00: 
Ds. D.A.J.  
Sonneveld

 10.00:  
Mw. ds.  
M.C. Kapteyn

Maaltijd van de Heer

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

 21.30:       
Mw. ds. M.C. Kapteyn

Kerstnachtdienst

 10.00:  
Mw. ds. 
M.C.  
Kapteyn

 10.00:    
Mw. ds.  
M.C. Kapteyn

 19.30: Mw. ds.  
M.C. Kapteyn

Oecumenische 
viering

 10.30:    
Mw. ds. 
M.C. 
Kapteyn

 10.00: Mw. ds. 
M.C. Kapteyn

Maaltijd van de Heer

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

 10.00: 
Ds. D.A.J. 
Sonneveld

 10.00: 
Mw. ds.  
M.C. Kapteyn

 10.00:  
Ds. D.A.J. 
Sonneveld

 10.00:  
Ds. J. van 
Walsum 
Alblasserdam

 17.00: in De Wijngaard 
Mw. M. Schipper-Boven  
en M. Vermeulen

Oecumenische kleuterviering
 19.30: Ds. D.A.J.  

Sonneveld Kerststal-
dienst Stal Dijkshoorn

 22.00: Ds. D.A.J.  
Sonneveld

 10.00:  
Ds. D.A.J. 
Sonneveld

 10.00:    
Mw. P.  
Vossegat- 
de Bruin

 19.00:    
Ds. D.A.J.  
Sonneveld  
en de heer  
H. van der Bilt

 10.00:    
Ds. D.A.J.  
Sonneveld

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

 9.30: 
Ds. B.F.  
Bakelaar 
Krimpen aan de Lek

 16.30: 
Ds. E. van den 
Ham

 9.30: Ds. E.  
van den Ham

Voorbereiding H.A.
 16.30: Ds. J.A. 

van den Berg (IZB)

Hart4U-dienst
 19.00: Dr. H. Klink 

Hoornaar

 9.30: Ds. E.  
van den Ham

Heilig Avondmaal
 16.30: Ds. E. 

van den Ham
Voortzetting en  
dankzegging H.A.

 9.30: Ds.  
T. Jacobs 
Leiden

 16.30: 
Dr. A.A.A. 
Prosman 
Nijkerk

 21.30:  
Ds. E. van den Ham  
en Arte Havenaar

Kerstnachtdienst

 11.00:  
Ds. E. van 
den Ham

 9.30:    
Ds. E. van  
den Ham

 16.30:    
Ds. M.A. van 
den Berg

 19.30:    
Ds. E. van  
den Ham

 11.00:    
Ds. E. van 
den Ham

 9.30:    
Ds. M.C. van Pelt 
Rotterdam

 17.00:   
Ds. M.A. van  
den Berg

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

 10.00:  
Ds. N. de 
Lange

 19.30: 
Meditatieve 
viering

 10.00:     
Ds. R.L. Algera

Maaltijd van de Heer
 12.00: Chagall-ruimte   

Ds. N. de Lange
Chagall-viering                                                                   

 10.00:  
Prop. mw.  
E. Verheul 
Benthuizen

 10.00:     
Ds. N.  
de Lange

 19.00: Ds. R.L. Algera
Kinderkerst
 22.00: Chagall-ruimte   

Ds. R.L. Algera  
en Johan Roest

Jongerenkerstnach
 22.00: Ds. N. de Lange
Kerstnachtdienst

 9.00:      
Ds. R.L. 
Algera   

 10.30:       
Ds. R.L. 
Algera                                                                       

 10.00:  
Ds. N. de Lange

 17.00:   
Mw. ds.  
R. Onderstal 
Houten

Top2000-dienst

 19.30:    
Ds. R.L. Algera

 10.00:    
Ds. N. de Lange  
en ds. R.L. Algera

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

  10.30:     
De heer T. Vessies

 10.30:     
Ds. K. Holzapffel

 20.30: Toon Vessies en 
Saskia Stolwijk 

Meditatie op kerstavond

 10.30:     
Ds. K. van 
Klaveren

OVERIGE DIENSTEN DECEMBER 2018
Datum Gebouw/locatie Tijd Voorganger

Zondag 2 december
Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Ds. M. Gilhuis

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Arte Havenaar, Perronmeeting

Zondag 9 december

Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR 10.00 uur Ds. H. Wulffraat Bleiswijk Dovenmeeting

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

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Martijn de Jong Perronmeeting

Zondag 16 december

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Mw. P. Vossegat-de Bruin

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

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Arte Havenaar Perronmeeting

Zaterdag 22 december
Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 uur Ds. J.R. Kubacki

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

Zondag 23 december De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Jan Verkerk Perronmeeting

Dinsdag 25 december
Christus Koningkerk • Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg 10.00 uur Mw. D.M. Rietveld-Hup Dovenmeeting Kerst

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Mw. L. Hendriks-Vaessen en ds. M. Gilhuis

Zondag 30 december
Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Mw. W. van Hengel Zoetermeer

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Arte Havenaar Perronmeeting

Zondag 6 januari
Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Mw. M. Speckens-van Tuijl

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

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

Datum Tijd Voorganger

30 nov 15.30 uur Mw. M. van den Boomgaard

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

14 dec 15.30 uur Dhr. L. Smit

21 dec 15.30 uur Ds. M.A. van den Berg

28 dec 15.30 uur Drs. E. Leune

4 jan 15.30 uur Mw. M. van den Boomgaard 

KERK & DIENST

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

2e jaargang | nummer 10 | december 2018

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

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

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
ds. Rein Algera, Wil Bettenhaussen-Baak, 
Marius Cusell, Anton van Dijken, Jaap van der 
Giessen, Jan van der Linden (kerkdiensten), 
Theo Poot (tekening), Arie Vooijs (muziek-
column), Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)

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

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22.  
Bijdragen en giften kunnen naar NL49 RABO 
0373 7336 74 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Zoetermeer o.v.v. ‘Kerk in Zoetermeer’.

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

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

Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

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

Kopij januarinummer
Berichten over 9 januari t/m 9 februari kunt  

u insturen tot woensdag 5 december.  

Advertenties uiterlijk 12 december. Het januari-

nummer zal verschijnen op woensdag 9 januari.

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de algemene (vernieuwde!) website PGZOETERMEER.NL en ook onze KERKINZOETERMEER.NL

In de kerstvakantie is het Kerkelijk Bureau 

gesloten op dinsdag 25 december en 

dinsdag 1 januari.

‘Sta op en schitter,
je licht is gekomen’

Jesaja 60:1
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CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl  
Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon 
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman 
Pitrusvaart 10, 2724 VC • T (079) 331 74 22 
E scriba@oudekerkgemeente.nl
W www.oudekerkgemeente.nl/contact

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

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

PROTESTANTSE  
WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV  
T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur iedere ma, di, do en vr  
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond  
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
Kerkelijk werker Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl
Werkdagen ma, di en do
Scriba Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 
2719 AT • T (079) 321 21 64 
E scriba@pwgderegenboog.nl

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

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

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

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

Halte 2717
Carry van Bruggen - 
hove 27, 2717 XT

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

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

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

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

T
H
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A

Advertentie

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

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken

• 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
• 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

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

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

• 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

•  Particuliere verhuizingen
• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
•  Nationale- en internationale  

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  

inboedel-/archiefopslag

‘Het eeuwenoude verhaal van de 
geboorte van Jezus wordt bezon
gen vanuit het perspectief van 
zijn omgeving: de engel, Maria, 
de herders, Simeon, de wijzen. 
Dat maakt het meteen ook het 
verhaal van mensen zoals wij’, 
zegt Liselet, ‘over hoe wíj met 
geloof, hoop en vertrouwen om 
kunnen gaan.’ Kerst in een  
actueel eigentijds jasje dus.
‘Er zit bijvoorbeeld een herha
lingsthema in: “wachten … gaat 
niet voorbij”. In het begin klinkt 
dat vertwijfeld, wantrouwend: 
waar leidt dit wachten toe? Later 
blijkt dat het het waard is om 
geduld te hebben: “wachten is 
geen hopeloze zaak als je weet 
waar het wachten voor staat”.’ 
Ook muzikaal spreekt het aan. 
‘De muziek is mooi en heel toe
gankelijk. Naast de stukken voor 
de cantorij zingt ook de gemeente 
mee. Zo ben je niet alleen toe
hoorder, maar ook deelnemer. Dit 
oratorium heeft ook veel korte 

solostukjes. Spannend voor de 
koorleden die voor het eerst hun 
eigen stem laten horen, maar 
ook heel afwisselend.’ 
‘Als de mensen in de kerk zich 
laten raken door de muziek en de 
verhalen,’ hoopt Liselet, ‘zullen 
ze na afloop met een blij gevoel 
naar huis gaan.’
 25 december, 10.00 uur, De Oase; 

Oase-cantorij o.l.v. Liselet van Gent, 
begeleiding: Arie Vooijs

MUZIEK IN DE KERK

Het verhaal achter ‘De verhalen’
INTERVIEW • Op Kerstmorgen is er in De Oase in Meerzicht een 
speciale Kerstviering. Samen met kerkgangers en voorganger 
ds. Carina Kapteyn voert de cantorij onder leiding van Liselet 
van Gent het Kerstoratorium ‘De verhalen’ van Michaël Stee-
houder uit. ‘Het verhaal spreekt me aan, er spreekt hoop uit!’

Elke woensdag van 19.00-19.45 uur 
ook welkom bij de korte vieringen 
‘Rondom de vlam’ in De Oase, waar 
steeds één van de personen uit dit 
Kerstoratorium centraal staat.

Liselet van Gent is een bevlogen  
musicienne. Naast zangeres en zang-
docente is ze cantor bij de cantorij 
van De Oase en volgt ze een meer-
jarige dirigentenopleiding. Zo kwam 
ze via een enthousiaste medestudent 
en collega-cantor in 2017 in aanraking 

met het Kerstoratorium 
‘De verhalen’ (2014)  
van Michaël Steehouder.  
Muziek: Chris van  
Bruggen, Anneke van der 
Heide en Peter Rippen.

15 DECEMBER

Kerstwandeltocht 
onder de sterren

Op zaterdag 15 
december is er een 
speciale Kerstwan
deltocht voor jong 

en oud uit alle wijken rondom De 
Oase in Meerzicht. Iedereen kan 
meedoen, ook met rolstoel of 
wandelwagen.  
Vanaf 15.30 uur ontmoeting, 
kerstspellen en kerstwerkjes.  
Om 16.30 uur start de wandeling. 
Onderweg kom je verschillende 
personen uit het kerstverhaal 
tegen: de drukke herbergier, een 
verdwaalde wijze, de zwangere  
Maria. Neem gerust vrienden, 
vriendin nen, ouders, opa’s, oma’s 
en andere belangstellenden mee!

19 DECEMBER

Kerstfeest  
ICVG-Bijbelclub
Woensdagavond 19 december is  
er de Kerstviering van de ICVG- 
Bijbelclub. Kom blij en vrolijk 
meezingen, kijken, luisteren en 
genieten. Iedereen is welkom, 
het is altijd weer een feest!
 19.30 uur, Ichthuskerk

23 DECEMBER

Kinderkerstfeest  
in de Oude Kerk
Op zondag 23 december vieren 
we samen het Kinderkerstfeest. 
Om 15.00 uur maken we kerst
stukjes, om 16.00 uur vieren we 
de geboorte van de Here Jezus 
met zingen en een mooi verhaal. 
Alle kinderen van de basisschool 
zijn welkom en ook de jongere 
kinderen kunnen er allemaal bij. 
Neem gezellig vrienden en vrien
dinnen mee, oma’s, opa’s, tantes 
en ooms. Voor iedereen is er plek. 

OUDE KERK
 Bijbelleeskring

 6, 13, 20 december, 10 januari, 
19.15 uur

 Hebreeuws leren lezen
 Elke donderdag 16.30 uur

 Verdieping van je geloof
 Elke woensdag, 20.45 uur

 Kerstseniorenmiddag
 12 december, 14.30 uur, ‘t Centrum

DE OASE 
 Advent: Rondom de vlam

 28 nov: Simeon 5 dec: Elisabeth 
12 dec: de herders 
19 dec: de wijzen

 Oase-momentje
 28 december, 20.00-22.00 uur 

DE REGENBOOG
 Close reading
 Amos 7: JHWH – toorn en  

medelijden
 6 december, 20.00 uur

 Contextueel Bijbellezen
 Rechters 15: Simson – liefde en strijd

 13 december, 20.00 uur 

OOSTERKERK
 Vrouwenontmoetingsochtend
 Muzikale ochtend met Johan van 

Oeveren over ‘Stille Nacht’ (zie p.7)
 13 december, 10.00-12.00 uur

 Senioren Kerstviering
 18 december, 10.30 uur

 Algemene Bijbelkring
 Aartsvader Jakob

 18 december, 20.00 uur

NOORD
 Meditatieve viering
 ‘Mijn lied van verlangen’

 2 december, 19.30 uur, Ichthuskerk 
E rvanderkrukztm@ziggo.nl 

ADVENTSKERK
 Leven in aandacht
 Een uur meditatie met stilte,  

zingen en concentratie
 1 december, 9.30 uur

 Theologie Huub Oosterhuis
 3 december: ‘Wat heet God?’ 

15.00 of 20.00 uur
 Grote denkers

 17 december: ‘Fenomenologie  
en existentialisme’ 

 15.00 uur of 20.00 uur Karl van 
Klaveren T 06-1104 1992

24 DECEMBER

Oecumenische
Kinderkerstviering
Op maandag 24 december is 
er om 17.00 uur een oecume
nische kinderkerstviering in De 
Wijngaard voor alle kinderen 
van 3 tot 8 jaar, samen met 
hun vaders en moeders, opa’s 
en oma’s. We luisteren naar 
het verhaal van Sonja, een 
eenzaam en verdrietig meisje, 
dat midden in de nacht op 
zoek gaat naar een bijzondere  
ster. In de kerk staat een 
prachtige kerststal, we steken 
kaarsen aan en zingen kerst
liedjes. Hartelijk welkom!

ALGEMEEN

Mystiek van drie 
vrouwen

Drie avonden over 
drie intrigerende  
vrouwen met hun 
eigen verhaal: 
Hadewijch, Clara en 
Simone Weil. Alle
drie schreven ze 
prachtige teksten, 
die in onze tijd nog 
steeds hun waarde 
hebben. We komen 
achter de diepere 
betekenis van hun 
woorden, woorden 
die onze ziel zullen 
raken. Oude visioe
nen (Hadewijch) en 
zeer eigentijdse (Weil). 
Hun woorden doen omzien naar 
de Beminde en de Liefhebbende.

 Eerste keer op 10 januari: Hadewijch, 
daarna 31 januari en 21 februari  
20.00 uur De Regenboog  
€ 4 (eenmalig, incl. teksten)  
E daj.sonneveld@gmail.com

‘Om tekenen van hoop op te  
merken, is het van belang om  
‘met Gods ogen’ naar onze wereld 
te kijken: met een positieve blik.  
Wie negatief naar de wereld van 
vandaag kijkt, ziet geen kans iets 
van God op te merken.
Ik zie tal van tekenen van hoop  
in de wereld, in onze stad,  
in ons eigen bestaan.
• Asia Bibi en haar advocaat,  

die mos lim is (ook al is zij  
nog niet veilig en haar  
medechristenen ook niet).

• Alle aandacht voor klimaat,  
duurzaamheid en Fair Trade.

• Alkmaar Freedom House, een 
vluchtelingenproject om samen 
met inwoners van Alkmaar een 
ontmoetingsplek te organiseren 
voor vluchtelingen uit de AZC’s 
in de stad.

• Daar waar mensen in harmonie 
samenleven en tot hun recht  
komen, in de buurt, op school  
en op het werk. 

Jezus is het licht voor de wereld. 
Wij mogen in zijn voetspoor gaan, 
vergezeld van zijn Geest. We mogen 
zijn licht doorgeven. In zijn licht 
komt er van alles tot groei en bloei.’

Marga Jelles-van Huizen is lid van de kunstkring KinK – Kunst in  
de Kerk – in de protestantse gemeente Alkmaar. Ze exposeert  

regelmatig in kerken, ziekenhuizen en zorgcentra. De taakgroep 
Eredienst heeft haar werk in december naar De Regenboog 
kunnen halen. W www.kunstvanmarga.nl

Jezus zegt in Johannes 8:12a: ‘Ik ben het 
licht voor de wereld.’ Het groen verbeeldt 
de hoop van nieuw leven in dat licht.

SCHILDERIJ • Tijdens de Kerst-
nachtdienst van 24 december 
om 22.00 uur staat in De Re-
genboog een bijzonder doek 
centraal: ‘Licht voor de wereld’. 
Kunstenares Marga Jelles ver-
telt welke tekenen van hoop dit 
kunstwerk voor haar uitdrukt.

KUNST IN DE KERK

‘Licht voor de wereld’
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Op Oudejaarsdag is het Inloophuis open van 
15.30 tot 19.00 uur. Iedereen die op deze dag  
gezelligheid zoekt is van harte welkom. Appel-
flappen, oliebollen, drankjes en hapjes genoeg. 

HALTE 2717
W www.halte2717.nl 

  

KERK & BUURT 

DE PELGRIM 
W www.depelgrimzoetermeer.nl

December-januariprogramma 
Iedere werkdag   7.30 uur Ochtendgebed
Elke donderdag  10.00 uur Koffieochtend in de huiskamer
  4 december:   13.30 uur Meditatie: Muziekmeditatie
  6 december  12.00 uur De Bovenkamer
  20.00 uur Omgaan met verlies (3) – De Wijngaard
12 december  20.00 uur Innerlijke pelgrimage
13 december  12.00 uur De Bovenkamer
  19.45 uur Lezen met het hart
16 december  19.30 uur Taizéviering – De Wijngaard (let op: niet op 23!)
18 december  13.30 uur Meditatie: Kerstmandala
20 december  12.00 uur De Bovenkamer
21 december    7.30 uur Laatste ochtendgebed voor Kerstperiode
  7 januari    7.30 uur Start ochtendgebed 2019
10 januari  12.00 uur Start De Bovenkamer 2019
10 januari  19.45 uur Lezen met het hart

Wilt u ook onze digitale Nieuwsbrief ontvangen? E info@depelgrim.nl

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

	De Bovenkamer: ‘Hoop’ 
 Samen met anderen zoeken naar 

stilte en bezinning? Elke donderdag 
t/m 20 december is de bovenruimte 
van de Pelgrimskerk daarvoor 
weer de plek. Wekelijks kunt u 
aan schuiven bij een eenvoudige 
viering met stilte, een psalm,  
bijbelgedeelte, meditatie, zang  
en gebed. Thema: ‘Hoop’. 
 12.00-12.30 uur (kerk open: 

11.30 uur); Joke Westerhof  
T 316 93 79  
E tomenjoke.westerhof@planet.nl

	Taizé-viering 
 Zondag 16 december 

om 19.30 uur is er weer 
een Taizéviering in De 
Wijngaard (Moeder Teresasingel 
100, tegenover de watertoren in 
Rokkeveen). Een viering in de traditie 
van Taizé: oecumenisch, meditatief 
met veel liederen, gebeden en stilte. 
Iedereen – van jong tot oud en van 
alle geloofsrichtingen – is welkom 
en als je een muziekinstrument kunt 
bespelen, neem dat dan mee. 
 Matthé Vermeulen T 361 94 93

Juist in de drukke decembermaand 
behoefte aan stilte en bezinning? 
De Pelgrim biedt twee bijzondere 
meditatiebijeenkomsten. 
• Op dinsdag 4 december in 
de sfeer van Advent. We luis
teren naar muziek en proberen 
te ervaren wat het ons zegt. 
Hoe komt deze muziek bij ons 
binnen? We beginnen met een 
lichaamsontspanning en daarna 
volgt de muziekmeditatie.  
Na de meditaties delen we onze 
ervaringen die altijd intens zijn. 
• Op dinsdag 18 december  
meditatief tekenen in het licht 
van Kerst. We maken een man
dala, een tekening in een cirkel, 
en vullen die met onze ervarin
gen van dat moment: Wat raakt 

mij? Wat komt er bij mij op? 
Misschien zijn dat vooral kleuren. 
Het kunnen ook bepaalde vormen 
zijn, of een heel verhaal. We  
tekenen zo veel mogelijk in stilte. 
Ter inspiratie is er een afbeelding 
van Rembrandt en een korte  
meditatie: hoe zien we het licht 
van Kerst doorwerken in ons leven 
en in onszelf? Kleurpotloden en 
papier zijn aanwezig, eigen  
materiaal meenemen mag ook.
Na de meditaties is er thee en  
genieten we van elkaar en van 
onze verhalen. Van harte welkom!
 Info en aanmelding: Marga Schipper 

T 361 34 03 E marga_boven@
ziggo.nl; Joke den Hertog  
T 331 58 55 E f2hjfdenhert@hetnet.nl

In oktober zijn we met Halte 2717 
verhuisd naar de ruimte aan de Carry  
van Bruggenhove. We beschikken 
nu over een mooie stiltekamer bij 
Middin en een grote inloopruimte 
bij buurtvereniging De Hoveniers. 
Voortaan zijn wij elke dinsdag, 

woensdag en donderdag open en 
het aantal activiteiten is uitgebreid. 
Iedereen is welkom voor koffie of 
thee. Iedere woensdag is er van 
13.00-14.00 uur Buurtpunt. Op 
donderdagen wordt er van 12.00 
tot 14.00 uur soep geserveerd. 

Decemberprogramma
Inloop: di en do 10.00-14.00, wo 10.00-16.00 uur
Pastoraal spreekuur: elke woensdagmorgen 10.00 uur 
Buurtpunt: elke woensdag van 13.00-14.00 uur
Elke donderdag 12.00 uur: soep van de dag (op=op!)  
en om 14.00 uur Diamond Painters

  5 december  10.00 uur Schrijfcafé 
  14.00 uur  Wandelen
  7 december  15.00 uur  Senioren Actief: Ouderwets  
   gezellig met Annie M.G. Schmidt
12 december  14.00 uur  Spelletjes 
15 december  12.00 uur Kerstmarkt (in Winkelcentrum Buytenwegh)
19 december  10.00 uur  Kerstattenties maken en rondbrengen
   Kerstbuurtmaaltijd (Middin, Carry van Bruggenhove 25)
 8 januari 18.00 uur Buurtmaaltijd (Ons Honk)
 9 januari 10.00 uur Schrijfcafé (Middin)

Tussen 21 december en 2 januari is Halte 2717 gesloten.

	Kerstmarkt
 December staat natuurlijk voor een 

groot deel in het teken van Kerst. Op 
zaterdag 15 december organiseren 
wij samen met onze Vrienden van 
Buytenwegh (samenwerkingsver-
band met veel lokale organisaties) 
een kerstmarkt in het winkelcentrum. 

 Misschien wel de mooiste activiteit 
op die markt: het maken van kerst-
wensen en die ophangen in de kerst-
boom. Daarnaast zijn er voor jong en 
oud allerlei andere activiteiten. 

	Kerstbuurtmaaltijd
 We sluiten het jaar op 19 december 

af met een buurtmaaltijd, maar niet 
nadat minderbedeelden een kerst-
attentie hebben gekregen.

Verhuisd en vaker open

INLOOPHUIS DE REGENBOOG  
T 361 33 65 W www.pwgderegenboog.nl > Inloophuis  Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur.  
Middagpauzedienst (MPD) van 12.00-12.30 uur. Elke vierde vrijdag maaltijd om 12.00 uur.

Terugblik op 15 jaar Inloophuis
VERSLAG • Inloophuis De Regen
boog bestaat 15 jaar en dat is 
dubbel en dwars gevierd. 
Op 19 oktober hebben we met 
een groep van tachtig mensen die 
zich hadden opgegeven buiten  
de deur gegeten: bezoekers,  
vrijwilligers en medewerkers van 
de middagpauzediensten. Na het 

welkom in de kerk gingen we in 
een grote optocht naar restaurant 
Golden Garden. Iedereen heeft 
genoten van het heerlijke eten 
en de gezelligheid. 

Dankbaar dat zoveel
mensen hier delen 

en genieten

Op 2 november hadden we een  
feestelijke muzikale middag-
pauze dienst. We keken terug met 
de oprichters hiervan: Aad van 
Dijk, Marga Schipper, Hans van  
Walsum en al snel ook met  
medewerking van Hans van  

der Bilt. Het thema deze middag 
was: ‘Geloof, hoop en liefde’. 
We zongen liederen en Aad Baak 
zorgde voor de begeleiding en 
passende muziekstukken. 
We zijn dankbaar dat zoveel men
sen het Inloophuis weten te vinden. 
Want ook hier geldt: gedeelde 
smart is halve smart en gedeelde 
vreugde is dubbele vreugde. 

• Wil Bettenhaussen-Baak

 datum  voorganger muzikale begeleiding bijzonderheden 
 30 nov Marga Schipper Aad Baak 
   7 dec  Wil Bettenhaussen Jan van Vliet
 14 dec    Kerstdiner 
 21 dec geen MPD  wel inloophuis
 28 dec Ab de Raad Aad Baak pannenkoeken 
 31 dec   Oudejaarsinloop

INLOOPHUIS OUDE KERK 

Elke dinsdag 
van 10.00-
12.00 uur is 
Wijkgebouw 
Dorpsstraat 57 
open voor een 

praatje, een kop koffie of thee, tijd-
schrift of spelletje, of om er gewoon 
even ‘te zijn’. Van harte welkom!

OPEN DEUREN IN MEERZICHT

Elke dinsdag van 11.30-13.30 uur in  
De Oase, Kerkenbos 8, gezellig je 
lunch opeten of tijd voor gesprek, de 
krant of een spel. De kerkzaal is open 
voor persoonlijk gebed of meditatie.

Let op: op dinsdag 25 december niet 
hier, maar welkom bij de Kerst Inn in 
’t Centrum achter de Pelgrimskerk (zie 
pagina 3)! En op dinsdag 1 januari al 
welkom om 10.30 uur (zie pagina 4).

Decemberprogramma
	Perronmeeting
 Naast de doordeweekse activiteiten 

zijn er wekelijks de zondagse Perron-
meetings (zie pagina 4). Om 11.00 uur 
ontvangst en er is opvang voor  
kinderen t/m 8 jaar.
 De Oranjerie, Sumatra 11 

	Breiclub 
 Breimiddag op maandag 10 december 

om 14.00 uur. Graag tot dan! 

	Open middag 
 Iedere dinsdag van 13.00-16.00 uur 

welkom voor stilte en ontmoeting.
	Rock Solid
 Club voor tieners in groep 7 en 8 en 

de brugklas, van 19.00-20.00 uur. 
   4 december: Sinterklaas
 18 december: Kerst

	Ontmoetingslunches
 Iedere vrijdag om 12.30 uur samen ge-

nieten van een lekkere lunch. Welkom!

PERRON
Oosterheemplein 320 
W www.perron-oosterheem.nl

Ontmoeting en 
gemeenschap

Nieuwe Alpha-cursus

Eten, ontmoeten, praten, lachen, 
leren en luisteren. In acht weken 
tijd geeft de Alpha-cursus een 
heldere en aansprekende uitleg 
over het christelijk geloof voor 
iedereen die er meer van wil weten. 
Wekelijks op donderdag kom je 
als groep bij elkaar en je begint 
altijd met een gezellige maaltijd. 
Daarna wordt doorgepraat over 
het thema van die avond. 

Is geloven iets voor mij?
Wat geloven christenen eigenlijk?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe zit het met de Heilige Geest?
Hoe zit het met het kwaad  
in de wereld?
Hoe zit het met de kerk?
 Start: 10 januari, 18.30-21.30 uur; gratis 

Info en aanmelden: T 06-4096 0768  
E artehavenaar@perron-oosterheem.nl

GEBEDSMOMENTEN 

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

	Oosterkerk  
Om de week op woensdag van 
19.00-20.00 uur: 28 november,  
12 december, 2 januari
• 12 december: de komende Kerst-

dagen, jonge gezinnen, regering 
en volksvertegen woordiging

• 2 januari: kerkenraad en voor-
gangers, kerkrentmeesters,  
jonge gezinnen

	Interkerkelijk gebed voor 
Zoetermeer

 Elke eerste vrijdag van de maand 
komt de Interkerkelijke Gebeds-
groep Zoetermeer bij elkaar.  
Er wordt gebeden voor alle moge-
lijke onderwerpen die Zoetermeer  
betreffen. Ook hart voor onze  
stad? Wees welkom, iedere  
vrijdag van 19.00-20.00 uur. 
 Informatie:  

E fam-nebbeling@planet.nl

OPEN ICHTHUS  
INLOOPACTIVITEITEN 
Ichthuskerk, Parkdreef 258  
W openichthus.nl

21 DECEMBER

Lichtjesavond  
in Seghwaert

Op vrijdag 21 december 
wordt er voor het eerst een 
Lichtjesavond georganiseerd 
in de wijk Seghwaert. Ook de 
Ichthuskerk doet mee. Tussen 
18.00 en 20.00 uur zal Pop
koor Just For Fun met kerst-
repertoire optreden op het 
plein voor de kerk. Bezoekers 
kunnen in de kerk iets warms 
drinken en er zijn verschillende 
informatiestands van organi
saties waar Open Ichthus mee 
samenwerkt. Tot ziens! 

Halte 2717 is een ontmoe-
tingspunt voor de buurt, 
opgezet door de kerk. 
We zijn te vinden in: ‘Ons 
Honk’ bij buurtvereniging 
De Hoveniers, Carry van 
Bruggenhove 27, 2717 XT 
Zoetermeer. Voor informa-
tie en persoonlijk gesprek: 
buurtpastor Johan Roest  
T 06-8263 7362 

’k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer mijn God.

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij.

’k zie naar Hem op en ik weet: 

Hij is mij steeds nabij.

(Evangelische Liedbundel 188)

Mediteren op weg naar Kerst

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

KERK CULTUREEL

Lunchpauzeconcerten
Elke woensdag 12.45-13.15 uur 
 5 dec Ronald de Jong  
  (Sinterklaasconcert)
 12 dec Matteo Costanzi (hobo)  
  en Erwin Weersta (piano)
 19 dec Ronald de Jong (Kerstconcert)
 2 jan Ronald de Jong (met Bach 
  het nieuwe jaar in)
 9 jan Roberto Guijjaro (piano) 
 Toegang gratis; deurcollecte  

W www.concertenzoetermeer.nl

1 DECEMBER
CD en concert: 
‘Wachet auf!’
Trombonist Joram van 
Ketel en organist Iddo van der Giessen 
presenteren hun cd ‘Wachet auf!’ 
in een gelijknamig concert, naar het 
lied dat een prominente rol heeft in 
muziek van Felix Mendelssohn en Jan 
Koetsier. Welkom om de combinatie 
trombone-orgel en de veelkleurigheid 
van het orgel in de Rotterdamse  
Goede Herderkerk te genieten.
 15.00, Goede Herderkerk, Rotterdam 

Schiebroek; gratis, deurcollecte  
W www.iddovandergiessen.nl  
voor programma en bestellen CD

1 DECEMBER
Gospelkoor Chara:
‘Light of the World’
Concert met eigen repertoire en nieu-
we liederen uit de musical ‘Messiah’, 
die vorig jaar door het Oslo Gospel 
Choir is uitgebracht. Een mooi begin 
van de feestelijke maand december. 
 20.00 uur, De Wijngaard; € 5 

T 06-4409 7653  
E gospelkoorchara@hotmail.com 

16 DECEMBER
Kerstconcert 
Rejoice en Anaviem
Interkerkelijk koor Rejoice en Anaviem 
van de protestantse wijkgemeente 
De Regenboog geven onder leiding 
van Dorine en Tessa Maalcke een 
gezamenlijk kerstconcert. Liederen uit 
eigen repertoire gezamenlijk en apart 
en ook met de bezoekers samen.
 19.30 uur, De Regenboog 

deurcollecte voor Vrienden van  
’t Langeland Ziekenhuis

22 DECEMBER
Kerstconcert 
Worship & Worship Kids

Gaaf en afwisselend 
kerstconcert op 
zaterdag 22 de-
cember om 19.30 
uur in de Ooster-

kerk. Iedereen is 
van harte welkom.

 Tot 18 jaar € 3,50 / ouder € 6,50  
W worshipzoetermeer.nl

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

20 DECEMBER
Bijzonder ‘Middeleeuws’ 
orgelconcert
De jonge talentvolle 
Zwitserse organiste 
Catalina Vicens brengt 
een programma met 
Middeleeuwse muziek op een speciaal 
voor haar gemaakt orgel dat zal worden 
opgesteld in de Oude Kerk. Dit San 
Quirico-renaissanceorgel is uniek in 
de wereld en nagebouwd van een 
schilderij. De blaasbalgen achter het 
instrument moeten met de hand worden 
bediend door een tweede persoon. 
Laat u verrassen. De kerk is (let op) 
donderdagavond open vanaf 19.30 uur, 
er is koffie en thee, en voorafgaand 
aan het concert een toelichting.
 20.00 uur; t/m 17 jaar gratis, 18 

t/m 64 jaar € 10, vanaf 65 jaar € 7, 
korting voor SCOKZ-donateurs

21 DECEMBER
Lied van de Hemel

‘Muziek is een zucht 
van een engel in ons.’ 
Heb je behoefte aan 
een moment van 
zingen en stilte, 

warmte en licht in de drukke december-
maand, op de donkerste dag van het 
jaar? Kom op adem bij het ’Lied van de 
Hemel’ onder begeleiding van Liselet 
van Gent en Fredrike de Winter. Vreug-
devol samen zingen, stilte, mantra’s, met 
piano en accordeon. Jouw stem mag 
klinken en gehoord worden, vertrouwend 
dat het wonder van klank en samenzijn 
ontstaat, het wonder van muziek. 
 13.30 uur, Adventskerk; € 12,50
 E liedvandehemel@gmail.com  

W www.liselet-zingen.nl

Advertenties

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?

KERK       MUZIEK

15 DECEMBER
40 jaar Sprinter Singers: 
‘A Christmas Celebration 
Concert’ 

JUBILEUM • Nog 
even en er staat 
een groot koor 
in de spotlights 
van de theater
zaal in het CKC. 
Een flink aantal 
enthousiaste 
projectleden repe
teert sinds september mee met 
The Sprinter Singers om dit  
speciale concert vanwege het 
40-jarig jubileum voor het voet
licht te brengen. ‘A Christmas  
Celebration Concert’ laat nummers 
horen uit ‘Little Light, Little Lamb’ 
en een aantal kerstnummers uit 
40 jaar Sprinter Singers. Begeleid 
door een groot samengesteld  
Orke(R)st en met medewerking 
van zangeres Annemieke Lezwijn.  
 15.30 en 20.00 uur; € 12 
 E kaartverkoop@thesprintersingers.nl 
 Oud-leden welkom bij het middag-

concert voor € 10 (incl. consumptie). 
Meld je aan o.v.v. oud-koorlid en 
maak ook anderen hierop attent.

15 DECEMBER
Feestelijke afsluiting  
60 jaar Cantate Deo

ZANGDIENST • Zestig jaar geleden 
namen enkele gemeenteleden van 
de Pelgrimskerk aan de Eerste 
Stationsstraat te Zoetermeer het 
initiatief tot de oprichting van  
het koor Cantate Deo. 
Na twee geslaagde concerten  
in Zoetermeer en een gezellig 
koorweekend in Friesland wordt 
het jubileumjaar afgesloten met 
een feestelijke zangviering.
Delen van het Weihnachts-
oratorium van J.S. Bach worden  
uitgevoerd, begeleid door een 
muziek ensemble en met solo’s 
door alt Petra Ehrismann. 
Wijkpastor Marga Schipper-Boven 
leidt de zangdienst. De algehele 
muzikale leiding is in handen van 
dirigent Marco Kalkman. 
 16.00 uur, Pelgrimskerk; toegang 

gratis, deurcollecte; na afloop  
feestelijke bijeenkomst voor oud- 
leden, donateurs en vrienden

The Sprinter Singers 40 jaar!

Christmas CelebrationConcert

Met Live ORKE®ST o.l.v. Émile Chappin en soliste Annemieke Lezwijn Algehele muzikale leiding: Ies Roos
CKC
Leidsewallen 80Zoetermeer

KAARTEN: € 12 (incl. consumptie)
Te koop via:kaartverkoop@thesprintersingers.nl

06 24 57 66 11www.thesprintersingers.nl

Zaterdag 15 december 201815.30 uur & 20.00 uur

ontwerp flyer: STUDIO9
4

.8

1

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS •  
Kerstavond 1918 klonk voor het 
eerst A Festival of Nine Lessons 
and Carols in King’s College in 
Cambridge. Deze Engelse koor
traditie begon al in 1880 in de  
kathedraal van Truro (Cornwall); de 
eerste liturgie werd samengesteld 
door Edward Ben son, de latere 
aartsbisschop van Canterbury.
In deze viering worden negen  
lezingen (Lessons) over de  
verwachting van de Messias  
afgewisseld met negen kerst-
liederen (Carols), zowel koor-
werken als samenzang.
Traditioneel begint het Festival 
in Engeland met de hymne Once 
in Royal David’s City. Het eerste 
couplet wordt gezongen door een 
solist zonder begeleiding. Om 
onnodige spanning te voorkomen 
krijgt de koorzanger pas vlak voor 

de dienst 
te horen 
dat hij de 
solo zal 
zingen …
In de ver
wachting van het 
Christus- Feest wordt op zondag  
9 december een Advent Festival of 
Lessons and Carols gevierd in de 
Oude Kerk. Aan deze bijzondere 
dienst werken mee het Project
koor Oude Kerk onder leiding van 
dirigent Ronald de Jong, Iddo van 
der Giessen, cantor-organist van 
de Goede Herderkerk in Rotter
dam Schiebroek, en voorganger 
ds. C.H. Wesdorp. Beleef het 
mee!
 18.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59  

W oudekerkgemeente.nl/ projectkoor

• Jaap van der Giessen

Met als rode draad ‘200 jaar Stille 
Nacht’, het wereldwijd bekendste 
kerstlied, zingt het Christelijk  
Vocaal Ensemble Cantica een  
gevarieerd kerstconcert. Het  
concert wordt om 19.30 uur  
ingeleid door beiaardspel van  
dirigent Johan van Oeveren op  
het carillon van de Oude Kerk. 
Cantica zingt verder onder andere 
‘O magnum Mysterium’ van  
M. Lauridsen, ‘Nunc dimitis’ van 
Thomas Tallis, ’Ab oriente’ van 
J.P. Sweelinck en ‘God so loved 
the world’ van Bob Chillcott. 
Organist Ronald de Jong speelt 
werken van J.S. Bach en César 
Franck en het concert besluit met 
samenzang van ‘Stille Nacht’. 
 19.30 uur: Carillonconcert, Oude Kerk
 20.15 uur: Cantica, Oude Kerk; € 10 

W www.cvecantica.nl en aan de kerk

D
e afgelopen jaren heb ik 
in december geregeld 
opgetreden met een 

groepje zangers, gekleed in 
Charles Dickens-stijl. In winkel
centra en bij kerstwandelingen 
zongen we Christmas Carols, 
zoals ‘Once in Royal David’s 
City’ en ‘Hark, the herald angels 
sing’. Ook mooie Nederlands-
talige kerstliederen zoals ‘Nu syt 
wellecome’ en ‘In Bethlehem 
geboren’. Met deze muzikale  
bijdragen spekten we de koorkas. 
(We werden zelfs beter betaald 
dan bij de optredens van het 
hele koor in kerkdiensten.)

‘Stille Nacht’
Eerder deed ik met een popkoor 

Zingen met je hart

ICHTHUSKERK • Dit jaar vieren 
we het eerste lustrum van de 
Top2000-diensten. Vijf jaar  
geleden begon de kerkdienst, 
die gevuld is met muziek uit de 
Top2000, in de aula van het Oranje 
Nassau College. Anno 2018 is de 
dienst een begrip in Zoetermeer 
en omstreken en komen velen 
naar de Ichthuskerk. Dit jaar is 
zangeres Lisanne Spaander,  

bekend van het 
lied ‘Vechtersbaas’, 
te gast en zamelen 
we geld in voor KWF Kanker-
bestrijding. Ds. Rebecca Onder
stal uit Houten is de voorganger. 
 17.00 uur, Ichthuskerk. Ga naar  

W top2000kerkdienst.nl/zoetermeer/
stemmen voor je eigen Top 3!

• Anton van Dijken

30 DECEMBER

Eerste lustrum Top2000-dienst

kerstoptredens in een tuincentrum. 
Songs als ‘I’m dreaming of a white 
Christmas’, ‘Jingle Bells’ en ‘Frosty 
the Snowman’. Ieder jaar kwam 
wel het verzoek om ook ‘Silent 
Night’ te zingen, ‘want dat geeft 
zo goed de kerstsfeer weer.’  
En ieder jaar weigerde ik dat.
Waarom heb ik daar moeite mee? 
Omdat de intentie van het zingen 
zo anders is. Bij dit seculiere koor 
ging het alleen om de sfeer van 
het kerstlied, bij het andere koor 
ging het om het vertellen over de 
geboorte van Christus. 

Publiek verkondigen
Zelf kan ik een lied alleen maar 
vertolken als ik er echt in geloof. 
Dit vraag ik als dirigent ook van 

de zangers. Zij moeten geloven 
in de tekst die zij zingen. Het 
moet echt zijn voor hen. Alleen 
op die manier komt het over. 
Ook wil ik niemand dwingen om 
in Christus te geloven, als dat 
al kan. Als ik dus het lied ‘Stille 
Nacht’ laat zingen, verwacht ik 
dat de zangers op het moment 
van zingen geloven dat Christus 
ook voor hen is gekomen. Ook 
verwacht ik dat zij dat door het 
zingen publiek verkondigen. 
Daarom heb ik geen moeite met 
zangers die (in de kerk of op 
straat) hun geloof verkondigen, 
wel met een groep zangers die 
‘Stille Nacht’ zingen, omdat het 
‘zo’n sfeervol lied’ is.

• Arie Vooijs

14 DECEMBER

Cantica en carillon: ‘200 jaar Stille Nacht’

 Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

9 DECEMBER

Advent, gezegd en gezongen

Al twee jaar lang had de tekst  
‘Stille Nacht’ van de Oostenrijkse 
priester- dichter Joseph Mohr op de 
plank gelegen. Op Kerstavond 1818 
besloot hij het gedicht de volgende 
dag te gebruiken in de St. Nikolaus-
kirche in Oberndorf. 
Nog diezelfde avond schreef Franz 
Gruber de melodie die geschikt 
moest zijn voor twee solostemmen, 
met koor en gitaarbegeleiding.  
Gitaar, omdat het orgel van de kerk 
onbruikbaar was: hongerige muizen 
hadden zich knabbelend een weg ge-
baand door de balg van het kerkorgel.
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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. 28 NOVEMBER - Ex 20:1-21 
God sprak: Ik ben de Heer, uw God, die u uit 
de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij 
geen andere goden.

DO. 29 NOVEMBER - Heb 13:17-25 
Moge de God van de vrede, die onze Heer 
Jezus, de machtige herder van de schapen, 
van de doden heeft weggeleid, u toerusten 
met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen.

VR. 30 NOVEMBER - Ps 19 
De wet van de Heer is volmaakt: levens-
kracht voor de mens. De bevelen van de 
Heer zijn eenduidig: vreugde voor het hart.

ZA. 1 DECEMBER - 1 Pe 3:8-12
Petrus schreef: Vergeld geen kwaad met 
kwaad. Streef voortdurend vrede na.

ZON. 2 DECEMBER - Lc 21:25-36
Jezus zegt: Wees waakzaam en bid onop-
houdelijk.

MA. 3 DECEMBER - Lc 8:43-48
Jezus zei tot de door hem genezen vrouw: 
Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.

DI. 4 DECEMBER - Ef 1:1-14
In Christus bent u, door uw geloof, gemerkt 
met het stempel van de heilige Geest die ons 
beloofd is als voorschot op onze erfenis, op-
dat allen die hij zich heeft verworven verlost 
zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

WO. 5 DECEMBER - Mt 14:13-21
Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, 
keek omhoog naar de hemel, sprak het zegen-
gebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de 
leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan 
de mensen. Iedereen at en werd verzadigd.

DO. 6 DECEMBER - Joh 3:22-30
Johannes de Doper zei: Ik ben de messias 
niet, maar ik ben voor hem uit gezonden. Hij 
moet groter worden en ik kleiner.

VR. 7 DECEMBER - Lc 21:5-19
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zullen 
worden vervolgd omwille van mijn naam. 
Dan zullen jullie moeten getuigen.

ZA. 8 DECEMBER - Lc 1:26-38
De engel zei tegen Maria: Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 
Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet hem Jezus noemen.

ZON. 9 DECEMBER - Lc 3:1-6
Johannes de Doper kwam, zoals geschreven 
staat in het boek van Jesaja: Luid klinkt een 
stem in de woestijn: “Maak de weg van de 
Heer gereed, maak recht zijn paden!”

MA. 10 DECEMBER - Mi 7:7-8
Ik blijf hopen op de God die mij redding zal 
brengen. Al is het donker om mij heen, de 
Heer is mijn licht.

DI. 11 DECEMBER - Ps 63
God, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert 
mijn lichaam. Uw liefde is meer dan het leven.

WO. 12 DECEMBER - Ex 13:17-22
In de woestijn ging de Heer voor zijn volk uit 
om hun de weg te wijzen, overdag in een 
wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. 
Zo konden ze dag en nacht verder trekken.

DO. 13 DECEMBER - Jr 12:1-3a
Jeremia zei: U kent mij, Heer, u ziet mij, u 
weet dat ik u in mijn hart draag.

VR. 14 DECEMBER - Mi 7:14-20
Heer, weid uw volk, uw geliefde kudde die 
eenzaam leeft in het woud.

ZA. 15 DECEMBER - W 2:1,12—3:1
God heeft de mens geschapen voor de eeuwig-
heid, als afspiegeling van zijn eigen wezen.

ZON. 16 DECEMBER - Lc 3:15-22
Johannes de Doper zei: Ik doop jullie met 
water, maar er komt iemand die meer vermag 
dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de 
riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal 
jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.

MA. 17 DECEMBER - Js 64:3-7
Heer, u komt ieder tegemoet die van harte 
rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met 
u voor ogen.

DI. 18 DECEMBER - Ps 36
Bij u, God, is de bron van het leven, door úw 
licht zien wij licht.

WO. 19 DECEMBER - Js 57:14-19
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dicht-
bij – zegt de Heer –, ik zal genezing brengen.

DO. 20 DECEMBER - Gal 5:16-26
Paulus schreef: Wanneer de Geest ons 
leven leidt, laten we dan ook de richting 
volgen die de Geest ons wijst.

VR. 21 DECEMBER - Kol 1:9-14
God heeft ons gered uit de macht van de 
duisternis en ons overgebracht naar het rijk 
van zijn geliefde Zoon, die de vergeving van 
onze zonden heeft gebracht.

ZA. 22 DECEMBER - Js 50:10
Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? 
Laat degene die rondwaart in de duisternis, 
zonder een straal van licht, vertrouwen op de 
naam van de Heer en steunen op zijn God.

ZON. 23 DECEMBER - Lc 1:39-45
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, 
sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld met de heilige Geest en riep luid: De 
meest gezegende ben je van alle vrouwen, 
en gezegend is de vrucht van je schoot!

MA. 24 DECEMBER - 1 Kor 2:1-9
Paulus schreef: Wij verkondigen wat het oog 
niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, 
wat in geen mensenhart is opgekomen, dat 
heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.

DI. 25 DECEMBER - Lc 2:1-20 - KERST
De engel van de Heer zei tegen de herders: 
Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen: vandaag is voor jullie 
een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

WO. 26 DECEMBER - Mt 10:17-22
Jezus zegt: Wanneer ze je uitleveren, vraag 
je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken 
of wat je moet zeggen. Want wat je moet 
zeggen, zal je op dat moment worden inge-
geven. Jullie zijn het immers niet zelf die 
dan spreken, het is de Geest van jullie Vader 
die in jullie spreekt.

DO. 27 DECEMBER - 1 Joh 1:1-4
Johannes schreef: Het leven is verschenen, 
wij hebben het gezien en getuigen ervan, 
we verkondigen u het eeuwige leven dat bij 
de Vader was en aan ons verschenen is.

VR. 28 DECEMBER - Fil 2:1-11
Paulus schreef: Wees eensgezind en één in 
liefde. Handel niet uit geldingsdrang. Laat 
onder u de gezindheid heersen die Christus 
Jezus had.

ZA. 29 DECEMBER - Mt 13:44-46
Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van de 
hemel als met een schat die verborgen lag in 
een akker. Iemand vond hem en verborg hem 
opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te 
verkopen wat hij had en die akker te kopen.

ZON. 30 DECEMBER - Lc 2:41-52
Toen Jozef en Maria Jezus in de tempel von-
den, zei hij tegen hen: “Waarom hebt u naar 
me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van 
mijn Vader moest zijn?” Zijn moeder sloot alles 
wat er met hem gebeurd was in haar hart.

MA. 31 DECEMBER - 1 Kor 1:26-31
Wat in de ogen van de wereld zwak is, 
heeft God uitgekozen om de sterken te 
beschamen; wat in de ogen van de wereld 
onbeduidend is, heeft God uitgekozen.

DI. 1 JANUARI - Ps 119:25-32
Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, 
Heer, want u geeft mij ruimte.

WO. 2 JANUARI - Joh 1:1-18
Het Woord was het ware licht, dat ieder 
mens verlicht en naar de wereld kwam.

DO. 3 JANUARI - 1 Tes 2:1-12
Paulus schreef: Wij spreken alleen omdat 
God ons het evangelie heeft toevertrouwd – 
niet om mensen te behagen, maar God, die 
de mensen doorgrondt.

VR. 4 JANUARI - Mt 20:24-28
Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen 
om gediend te worden, maar om te dienen 
en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

ZA. 5 JANUARI - Ps 139
Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent 
het ten volle. U omsluit mij, van achter en van 
voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals 
u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

ZON. 6 JANUARI - Mt 2:1-12
Toen de magiërs de ster zagen, werden ze 
vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het 
huis binnen en vonden het kind met Maria, 
zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het 
eer te bewijzen.

UITGELEZEN Hoopvol perspectief

N
u Stefan Paas, hoog-
leraar theologie en  
missiologie aan twee 

universiteiten, onlangs gekozen 
is tot Theoloog des Vaderlands 
(een titel, die hij een jaar lang 
mag voeren en ongetwijfeld tot 
veel uitnodigingen bij vormings- 
en toerustingsavonden en  
kerkenraden zal leiden), op deze 
plaats aandacht voor zijn boek 
Vreemdelingen en priesters. 
Momenteel bestaat er, zeker  
onder jongeren, weinig interesse 
voor het geloof en de kerken. 
Heeft missionair werk in zo’n  
situatie nog zin? Eerst bespreekt 
Paas zes missionaire modellen, die 
in het verleden hebben gewerkt 
maar nu niet meer. We moeten 
nu accepteren dat de kerk klein is. 
Dat is niet erg, zegt hij, het geeft 
weer andere perspectieven. 
Paas gebruikt voor de plaats van 

de christenen en de kerk in de 
wereld twee bijbelse beelden: 
de vreemdeling, zoals het volk 
Israël leefde in ballingschap, 
en de priester, zoals we die 
bijvoorbeeld kennen uit het 
Oude Testament. Een kleine groep 
bekleedde het priesterschap en 
bracht namens het volk dank aan 
God en deed voorbede. 
We zien het kenmerk van vreem
delingschap ook in de eerste brief 
van Petrus: christenen zijn ‘anders’. 
Ze hebben niet de macht om de 
samenleving zo in te richten dat 
hun eigen leven gemakkelijker en 
consistenter kan worden geleefd. 
In die zin zijn ze vreemdelingen. 
Aan de andere kant zijn ze ook 
priesters: ze doen in hun geloofs
gemeenschap voorbede voor de 
gehele wereld.
Paas’ analyse is helder, zijn visie 
is interessant en geeft perspectief. 

Het gebruik van bijbelse beelden 
en vele voorbeelden geeft een 
goed fundament om op verder 
te bouwen. Een interessant en 
lezens waardig boek, dat een 
goede aanzet geeft tot gesprek 
en verdere doordenking van het 
kerk- en missionair-zijn in de  
21e eeuw.

• Jan BlankespoorZie voor de pdf van het leesrooster www.kerkinzoetermeer.nl

Stefan Paas, ‘Vreemdelingen 
en priesters. Christelijke 

missie in een postchristelijke 
omgeving’, Zoetermeer: 

Boekencentrum, 2015, 251 
bladzijden, € 19,90 

‘Vreemde vogels’, door 
Stefan Paas & Gert-Jan 
Roest, werkt het thema 

verder uit in bijbelstudies 
over 1 Petrus,  

87 bladzijden, € 9,99 

Tijdens Magische Kerst Zoeter
meer kunnen wensen voor en 
van eenzame ouderen vervuld 
worden. Present Zoetermeer 
werkt voor dit evenement 
samen met een tiental 
Zoetermeerse organisaties 
zoals Palet Welzijn,  
Piëzo, Humanitas, UVV 
en Kinderpretplein. 
Present is gevraagd 
hiervoor vrijwilligers 
te werven en te 
begeleiden. ‘Dat doen we graag’, 
zegt coördinator Gerda Griffioen, 
‘we vinden het een belangrijke 
actie.’

Verrassend hoe 
de cirkel doorbroken 

kan worden

Alle leeftijden
‘Wat ons betreft mocht de doel
groep wel groter zijn. Eenzaamheid 
zien wij in alle leeftijdsgroepen, 
ook bij kinderen en jongeren. 
Wij ontmoeten bij onze projecten 
mensen met een rugzakje vol 
problemen, zowel psychisch als 
lichamelijk, door schulden of 

Magische Kerst Zoetermeer
Goede wensen voor eenzame mensen

INTERVIEW • In december staat er ‘een Kersthuis’ in het Stadshart. 
Aan de kerstboom in dat huis is plaats voor vele kerstballen. Niet 
zomaar, al die kerstboomballen krijgen een wens mee van of voor 
een eenzame oudere. 

relatieproblematiek. Het gevolg 
daarvan is vaak dat er sprake 
is van schuld en schaamte. 
Je komt minder makkelijk 
onder de mensen en  
vereenzaamt.’ 

In het werk van Present 
ziet Gerda hoe ver
rassend die cirkel 
doorbroken kan 
worden doordat er 
een helpende hand 

is. Als je kamer na jaren een fris 
behangetje krijgt, fleur je zelf ook 
op, je wordt weer mens. Als in 
het kappersproject iemand na 
lange tijd weer geknipt en gekapt 
de salon uitloopt, zie je een ander 
mens met meer zelfvertrouwen.

Teken van hoop
Voor Gerda is een geslaagde  
Magische Kerst 2018 zeker een 
teken van hoop. Er zijn twee kanten 
aan: mensen zien in de december-
maand naar elkaar om én een
zaamheid wordt voor een moment 
– en mogelijk daardoor voor langer 
– doorbroken. 
 • Joke Westerhof

KERK IN 

ACTIE • 
Kerst is het 

feest van 
licht. Jezus’ 

geboorte maakte 
Gods licht zichtbaar. We delen Zijn 
licht en geven het door. Ook aan 
kwetsbare kinderen voor wie het 
leven vaak donker is. Zij verlangen 

naar een uitgestoken hand, een 
warm hart en een sterke schouder. 
De kerstcampagne van Kerk in 
Actie geeft het licht door aan 
kinderen in gewelddadige wijken 
van Zuid-Afrika, werkende kinderen 
in Colombia, weeskinderen in 
Oekraïne, vluchtelingenkinderen 
in Myanmar en Syrië en Libanon, 
zodat zij weer kunnen stralen.

Onder andere in wijkgemeente De 
Oase wordt elke zondag bij de uit
gang gecollecteerd voor kinderen 
uit een bepaald land en de collecte
doelen worden wekelijks toegelicht.
 W kerkinactie.nl/projecten/kerst voor 

materialen, film en verhalenmagazine

 • Marius Cusell

ZWO-WERKGROEP

Vrijwilligers gezocht
Dit evenement slaagt alleen als 
er voldoende vrijwilligers zijn. 
Daarom: doe mee om Magische 
Kerst 2018 tot een groot teken 
van hoop te maken! Meld u 
aan voor een kleine of wat 
grotere taak.
 E presentzoetermeer@gmail.com  

W www.stichtingpresent/ 
zoetermeer/agenda 

Troostlied voor wie  
met Kerst alleen is

Wees niet zo bang voor Kerst.
Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.

Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar ‘Stille nacht’ als je kunt zingen, 
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.

Zing in jezelf: ‘De witte wolken zweven’,
terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
Het is naar Golgotha verhuisd.

Gedenk de dieren op de schalen en borden,
die zitten meer dan jij in de puree.
Eten is beter dan gegeten worden
ook in de glans van Lucas 2.

Zeg ‘nee’ als mensen je te eten vragen,
want in een andermans gelukkige gezin
daar is de kerstboom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin.

Wees niet zo bang voor Kerst.
Het zijn twee dagen.

Uit: Willem Wilmink,  
‘Verzamelde liedjes en gedichten’, 2004

ONDER WOORDEN

ADVENTSCAMPAGNE

‘Geef licht aan kinderen in de knel’

Vrijwilligers
gezocht

Stichting dn evenementen 
en festivals organiseren 
samen met 10 partners 
waaronder de Gemeente 
Zoetermeer en Present 
Zoetermeer, Magisch 
Zoetermeer van 8 tot 31 
december in het centrum 
van Zoetermeer. Tijdens 
dit evenement zullen  
wensen voor en van  
eenzame ouderen vervuld 
worden. Om dit voor elkaar 
te krijgen zijn ook vrij-
willigers nodig. 

Magische 
kerst 2018

9 DECEMBER

Wereldlichtjesdag 

Stille met kaarsjes verlichte 
tocht langs de kindergraven op 
begraafplaats de Meerbloemhof, 
gevolgd door een herdenkings-
bijeenkomst met muziek, tekst en 
stilte. De wandeling met viering 
is bedoeld voor ouders, broers, 
zussen en familie die een kind 

hebben moeten verliezen.  
Burgemeester Aptroot zal met zijn 
aanwezigheid steun betuigen. 
 19.00 uur; aanmelden bij  

W wereldlichtjesdag zoetermeer.nl


