
Lopers van de katholieke H. Nico
laasparochie en de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer kwamen 
om 12.00 uur samen voor de 
start. Zichtbaar werd hoe groot 
de enthousiaste groep vrijwilligers 
is, die zich, soms al jaren lang, 
inzet voor dit onmisbare stuk 
kerkenwerk. Ze werden onthaald 
met inspirerende woorden, gebed 
en muziek in De Kapelaan naast 
de Nicolaaskerk. Vervolgens werd 
in de kerk de wimpel van Actie 
Kerkbalans opgehangen. Ook aan 
de buitenkant van Oude Kerk, 
Nicolaaskerk en andere kerk
gebouwen maakt een wervend 
doek de actie zichtbaar. 

In beweging komen
‘Vaak wordt gedacht 

dat kerken geld 
nodig hebben om 
te kunnen blijven 
bidden. Maar het is 

andersom’, zei  
vicaris Tjeerd Visser 

van Bisdom Rotterdam. 
‘Gebed opent ons hart voor de 
ander en de Ander, waardoor die 
in het middelpunt komt te staan. 
Het is de Heer die ons uitnodigt 
om voor de ander in beweging te 
komen. Zó is er de verbindende 
relatie tussen de Actie Kerkbalans 

2018 en het Jaar van Gebed,  
uitgeroepen op de Eerste Advent. 
Zeg maar: bidcoinsmeteend.’ 

‘God, onze Vader, …  
wij bidden U om zegen voor 
de mensen aan de rand.  
Dat zij zich meer onderdeel gaan  
voelen van onze gemeenschap.  
Niet alleen als mensen die  
ontvangen, maar ook als mensen 
die iets te geven hebben …’

Elkaar een zorg
‘Het gaat nadruk

kelijk om geloof’, 
zei voorzitter 
van de protes
tantse kerkrent

meesters Rik 
Buddenberg in een 

rake kenschets van de 
netwerksamenleving van nu.  
‘Het gaat om persoonlijke groei 
in de relatie met mijn God. Maar 
het gaat om meer dan het eigen 
ik, het gaat om trouw zijn en 
elkaar een zorg. ‘Wat je voor een 
ander hebt gedaan, heb je ook 
voor Mij gedaan’, zegt God.
Het gaat om een eenvoudige 
agenda die bijdraagt aan een 
nieuwe vitaliteit en een nieuwe 
bezieling. De kern daarvan vormt 
de drieslag: geloof in God en de 

Heer Jezus Christus, de geloofs
gemeenschap – hét geheim van 
de kerk – en de diaconale en 
maatschappelijke aanwezigheid.
De kerk is een oefenplaats van de 
liefde. Geld is nodig om inspireren
de voorgangers te onderhouden, 
gebouwen te verwarmen,  
vrijwilligers te scholen en hulp 
aan medemensen te organiseren.  
De kerk heeft goud in handen.’

Ingeluid
Klokslag 13.00 uur hingen pastoor 
Jaap van der Bie en ds. Kees 
Wesdorp op de Nicolaasgalerij 
aan de touwen: ‘We luiden de 
klok voor verbinden en verbinding 
– ik geef voor mijn kerk!’  
En zo beierden alle Zoetermeerse 
kerkklokken zomaar op zaterdag 
in één nodigende oproep. 
Daarna ontvingen de lopers  
hun stapeltjes enveloppen die  
ze persoonlijk bezorgen bij alle  
parochianen en gemeenteleden: 
400 vrijwilligers hier, 40.000 in 
heel Nederland vanuit 2.000 kerken. 
Zo ging de Actie Kerkbalans  
oecumenisch van start. Een mooi 
signaal, net voor de Week van 
Gebed voor de eenheid.

• Joke Westerhof en Marieke van der 

Giessen-van Velzen

Het Manifest Waardevol Zoeter
meer is tijdens de Vredesweek 
september 2017 door het ILOZ 
aangeboden aan de politieke 
partijen en vraagt aandacht voor 
drie thema’s:
• Zingeving en burgerschap
• Informele (aanvullende) zorg en 

hulpverlening voor medeburgers
• Participatie en verbinding
Ook roept het ILOZ de gemeente 
Zoetermeer op om in navolging 
van Leiden, Groningen, Apeldoorn 
en Rotterdam het Handvest van 
Compassie te ondertekenen. 

Sluit de agenda van de 
gemeente wel aan bij  

die van de samenleving?

Prikkelende stellingen
Peter Veld, consultant bij de 
Rijksoverheid, bevraagt de  
politieke partijen met prikkelende 
stellingen op hun standpunten 
over de drie thema’s. In twee 
gespreksronden worden kandi
daatraadsleden uitgedaagd 
om zich uit te spreken over hun 
bereidheid – eenmaal vertegen
woordigd in de gemeenteraad 
– de kennis en kunde van vrijwilli

gersorganisaties zoals het ILOZ  
te raadplegen, bijvoorbeeld op 
het gebied van informele zorg. 
Sluit de agenda van de gemeente 
wel aan bij de agenda van de 
samenleving? Maatschappelijke 
organisaties, kerken, moskeeën, 
organisaties van hindoes, baha’i, 
humanisten of anderen, kunnen 
en willen hieraan vanuit hun  
eigen netwerk bijdragen. Hoe kan 
de gemeente, hoe kan de politiek 
dit faciliteren?

Follow-up
Het zal niet bij praten blijven.  
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
zullen beloftes omgezet worden 
in beleid. Daarvoor heeft het 
ILOZ concrete ideeën, zoals het 
opzetten van een loket voor 
nieuwkomers of hulp aan starten
de ondernemers, allochtoon en 
autochtoon.

Het zal niet 
bij praten blijven, er zijn 

concrete ideeën

Meer ILOZ-projecten 
Op een druk bezochte nieuwjaars
bijeenkomst presenteerde het 
IlOZ het politieke themadebat 
als eerste van vier projecten dit 
jaar, om te werken aan onderling 
begrip en waardering, vrede en 
dialoog, en inzet voor de stad 
Zoetermeer. 
De volgende projecten zijn:
• 7 april: Samen voor de Stad, 

een actie in samenwerking met 
Stichting Present voor mensen 
in Zoetermeer, die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken

• 523 september: Vredesweek 
• 28 november: Dag van de dialoog 

 7 februari: Politiek debat  
ILOZ-Zoetermeerse politieke partijen 
om 19.00 uur in het FORUM,  
Stadhuisplein 1

• Els Alebregtse
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FORUM-STADHUIS • In de aanloop naar de gemeenteraads  verkie  zin gen 
organiseert het Inter  Levens beschouwelijk Overleg Zoetermeer 
(ILOZ) op woensdag 7 februari in het gloednieuwe Forum van het 
Stadhuis een debat rondom het Manifest Waardevol Zoetermeer. 
Vertegen  woordigers van de politieke partijen zullen aanschuiven  
en iedere belang stellende wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

‘De kerk  
heeft goud  
in handen’
Zoetermeerse  
gemeenschap is  
ermee gediend

ACTIE KERKBALANS • Wat doe je als kerken om  
aandacht te vragen? Je kiest voor een oud  
en vertrouwd gebruik: je luidt de klok! Op  
zaterdag 20 januari klonken om 13.00 uur alle 
Zoetermeerse kerkklokken in een ‘wake- up 
call’ voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 

‘Recht doen aan de onschend-
bare heiligheid van ieder mens 
en een ieder, zonder enige  
uitzondering, behandelen  
met volstrekte waardigheid, 
billijkheid en respect.’

Op 12 november 2009 werd 
in 32 landen het Charter for 
Compassion gelanceerd, een 
initiatief van de Britse schrijfster 
Karen Amstrong. De tekst, 
op basis van de Gulden Regel 
(‘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. 

7 FEBRUARI

Verkiezings-
debat over 
‘waardevol 
Zoetermeer’

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Recht en  
gerechtigheid doen

• De Actie Kerkbalans loopt 
tot 3 februari. Ook daarna 
blijft meedoen mogelijk, 
uiteraard naar draagkracht 
en vermogen. 

• Lees op bisdomrotterdam.nl/  
nieuws/ of op pwzn.nl het 
dubbelinterview ‘Zoetermeer 
kan niet zonder de kerken’. 

• Lees de volledige toespraak 
van Rik Buddenberg op  
kerkinzoetermeer.nl/toespraak

‘Ik stond aan de 
Eerste Stationsstraat 
klaar om te luiden: 

een mooi moment!’

Sietse Top, Pelgrimskerk

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

‘Ik leerde het al  
van mijn moeder: 

liever een zondagse 
knaak dan een door-
deweekse gulden!’

Leen Henneken, 
Nicolaaskerk

Het InterLevensbeschouwelijk Overleg 
in Zoetermeer (ILOZ) is een open  
platform van kerken, moslimorganisaties, 
joodse, baha’i-, hindoe- en humanis-
tische gemeenschappen en werkt 
nauw samen met de Syrisch-culturele 
gemeenschap in Zoetermeer.
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NIEUWHEILIG.NU • Deze nieuwe web
site is een onafhankelijk christelijk 
platform ‘op zoek naar alledaagse 
heiligheid in de 21e eeuw’ met een 
focus op thema’s als lichamelijk
heid, diversiteit, racisme en sociale 
rechtvaardigheid.
Theologen en auteurs behandelen 
deze thema’s in nieuwsberichten 
en blogs, op soms schurende, maar 
steeds stimulerende manier. Zo 
schrijft theoloog en feminist Janneke 
Stegeman in ‘Gezien worden’ over 
de angst en het verlangen om gezien 
te worden als wie je bent, ook in je 
lichamelijkheid. De fotograaf die van 
haar een fotoshoot maakte, bracht 

dit proces in beeld, met als resultaat 
een bijzondere foto bij haar blog. 
In de rubriek Lees.nu worden di
verse boeken onder de aandacht 
gebracht. Interessant is vooral de 
korte video waarin de auteur over 
haar of zijn boek vertelt.
Op 22 januari 2018 werd de start van 
de website (onderdeel van Uitgeverij 
Kok in Utrecht) en de verschijning 
van de glossy ‘nieuwheilig.nu’ ge
vierd met het lanceringsevenement 
#hoezoheilig, waarbij opiniemakers 
als Sylvana Simons in debat gingen 
over het (on)heilige: over uitsluiting, 
seksualiteit, activisme en het verlan
gen om je veilig te voelen. 
Nieuwheilig.nu is ook te volgen via 
een nieuwsbrief, facebook en twitter. 

• Mieke Brak

KERK ACTUEEL

VAN DE REDACTIE

Hartverwarmend

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

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken

Advertentie

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

AANRADERS

40-dagentijdkalender 
‘Moeders wereldwijd’

Wie in de komende Veertig
dagentijd dagelijks stil wil staan 
bij deze tijd van inkeer vindt een 
goede gids in deze mooie uitgave 
van Kerk in Actie. Dit jaar wordt 
bijzondere aandacht besteed 
aan moeders wereldwijd. Zij 
– maar ook andere verzorgers 
– zetten zich onvermoeibaar in 
voor hun kinderen en anderen. 
Elke dag van de week heeft een 
ander thema. Zo wordt onder de 
noemer ‘Delen op donderdag’ 
wekelijks aandacht gevraagd 
voor een project ver weg of 
dichtbij, waarin moeders en 
andere verzorgers centraal  
staan. Meditatieve teksten,  
gebeden, tips en mooie foto’s 
bij het thema ‘Onvoorwaarde
lijke liefde’ zullen zeker helpen 
om vorm en inhoud te geven 
aan een persoonlijke beleving 
van de Veertigdagentijd. 

 Gratis of voor € 4 aan te vragen  
W webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd

 

Themabrochure 
Huisbezoek

Handreiking over de opdracht 
aan de Efeziërs uit Handelingen 
20:28 tot herderlijke zorg voor 
‘de kudde’, de gemeenten. 
‘Het is goed om dicht bij de  
ervaring van de ander te  
blijven en van hart tot hart  
met elkaar in gesprek te zijn.’ 
Samengesteld door ds. H.G.  
de Graaff, een uitgave bij  
De Waarheidsvriend, wekelijks 
orgaan van de Gereformeerde 
Bond in de Protestantse Kerk. 
Met gespreksvragen die behulp
zaam zijn voor bezinning op de 
praktijk van het huisbezoek. 

 Te downloaden of aan te vragen  
W www.gereformeerdebond.nl

Advertenties

Fijn hè, oma, dat ik er 
weer ben!’ Struikelend 
van enthousiasme komt 

hij binnenrennen. Zwarte 
laarsjes, bruine ogen, blonde 
kuif. Kleinzoon van drie jaar. 
Tevreden nestelt hij zich naast 
ons op de bank. Heerlijk, zo’n 
begroeting. Hartverwarmend.

In dit nummer van Kerk in  
Zoetermeer is er op elke pagina 
aandacht voor ontwikkelingen 
in kerk en stad. De lokale  
verkiezingen naderen, beloften  
worden gedaan, nieuwe 
maatschap pelijke initiatieven 
worden gepresenteerd. 
Opvallend hoeveel mensen  
zich met hart en ziel inzetten 
voor het welzijn van anderen.  
In hun vrijwilligersorganisatie, 
hun partij, hun wijk, hun kerk.  
Opvallend met hoeveel liefde 
en warmte ze dat doen: de 
ander zien staan, hem en haar 
zien zitten. Daarbij hoeft kerk 
niet eng te zijn, geloof niet  
bedreigend en politiek niet heikel.

‘Je weet wat de heer van je wil’,  
klinkt de oproep in de Bijbel: 
‘niets anders dan recht te doen 
en trouw te betrachten en  
nederig de weg te gaan van je 
God’ (Micha 6:8). En ook: ‘Bid 
voor die stad’ (Jeremia 29:7), 
‘want als die stad vrede heeft, 
zullen ook jullie vrede hebben.’

• Marieke van der Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

2 FEBRUARI

Sirkelslag Young – Doe mee!
Op 2 februari barst de gekste en 
spannendste ‘kerkstrijd’ weer los! 

Jongeren uit heel Nederland gaan 
online de uitdaging aan op zoek 
naar de creatiefste, meest-bui
tendekadersdenkende groep 
jongeren. Maar ook met kennis 

van feitjes en weetjes, een groep 
die goed kan samenwerken … 
Kortom: wij hebben jou nodig!
Ben je tussen de 10 en 20 jaar, 
hou je van een uitdaging, even 
lekker gek doen en vooral samen 
veel lol maken: kom dan alleen 
of met je kerkteam op vrijdag 2 
februari naar De Oase, dan gaan 
we de strijd aan met de rest van 
Nederland! Het thema is:  
‘Onvoorwaardelijke liefde’.
Niet alleen jongeren en jeugdgroe
pen uit alle kerken zijn welkom, 
ook ouderen. Voor u hebben we 
een gratis avond vol plezier in de 
aanbieding. Enige voorwaarde: 
goed bij stem zijn om de jongeren 
te kunnen aanmoedigen. 
Welkom vanaf 19.00 uur. De ‘slag’ 
zelf barst om 19.30 uur echt los. 

  T 347 85 33 E dsmckapteyn@gmail.com

OPROEP • Op de eerste vrijdag in 
maart gaat het gebed de wereld 
rond, ieder jaar opnieuw en hon
derdduizenden mensen voelen zich 
– in de 183 landen die meedoen aan 
de viering van Wereldgebedsdag  
door gebed verenigd en bemoedigd. 
Het landenthema is dit jaar  
Suriname, met als kerntekst:  
‘En God zag dat het goed was …’ 
Juist met Suriname ervaren we 
hier een grote verbondenheid.  
De Wereldgebedsdag wordt 
voorbereid door de Evangelische 
Broedergemeente. In Zoetermeer 
is dat een kleine gemeenschap, 

onderdeel van de EBGHaaglanden, 
die tweewekelijks een dienst or
ganiseert in de Adventskerk. 
Vanuit het Beraad van Kerken van 
18 januari jl. is de oproep gedaan 
aan alle kerken in Zoetermeer 
om aan te haken bij deze wereld-
gebeurtenis, door mee te leven en 
aan te haken bij de voorbereiding 
en de vieringen. 

 Meedoen, meedenken? Mail of bel 
Christine Welschen, pastor  
Evangelische Broedergemeente 
Zoetermeer T 06-174 00 604  
E christine@welschen.net 

KERK IN ACTIE • Op de laatst gehouden 
synodevergadering in november licht
te Rommie Nauta, clustermanager 
Zending en Diaconaat/Kerk in Actie 
van de Protestantse Kerk toe wat de 
komende vier jaar prioriteit verdient. 
Geïnspireerd door Jezus Christus 
wil Kerk in Actie delen van wat ons 
gegeven is om in Nederland en 
wereldwijd mensen hoop te bieden 
en tot hun recht te laten komen.  
• De Bijbel: toegang tot het Evangelie
• Kerken in de minderheid
• Kinderen en jongeren
• Vluchtelingen en ontheemden 
• Armoedebestrijding
Hiertoe gaat Kerk in Actie nauw er 
samenwerken met ICCO, GZB, het 
Nederlands Bijbel genootschap en 
de Federatie van Diaconieën.

• Gerard Visser

DIAKEN CLASSIS ZOETERMEER

UIT DE SYNODE

Geloven in delen

2 MAART

Bid mee: Wereldgebedsdag

Geloof-rechtvaardigheid-toekomst

Sirkelslag 2016, Oude Kerk-jongeren

TOT 24 FEBRUARI

Plant een bijbel
Help mee Gods Woord te planten 
in landen als Pakistan, Nepal, India, 
Irak en Oeganda. Koop bij de Stich
ting Hulp Vervolgde Christenen 
twee zakken universele potgrond 
à € 4,50 voor één bijbel. Bestellen 
kan tot 24 februari; afhalen op 10 
maart, 10.00-16.00 uur, Oosterkerk.

 E p.j.van.daalen@casema.nl  
W www.planteenbijbel.nl 

Torenactie geslaagd

Met dank aan vele gevers en 
geefsters is de torenrestauratie 
van de Oude Kerk ook financieel 
geslaagd. De kosten bleken 
voor 98 procent gedekt, een 
heel mooi resultaat. 

• Fred Jansen

KERKRENTMEESTER OUDE KERK

Torenbeklimming
Nieuwe aanmeldingen voor 
een torenbeklimming in het 
voorjaar met toelichting 
op de restauratie zijn nog 
mogelijk. Goede conditie 
vereist. Toegang: € 10. 

  Otto van der Vorm  
 T 316 41 64  
  E rookvorm@outlook.com 

‘

4 FEBRUARI

Sponsormaaltijd 

Taeme is geholpen met een voor
schot op de reiskosten om zijn vrouw 
Lucia en hun vier kinderen vanuit het 
oorlogsgebied in Eritrea naar Zoeter
meer te halen. Ze koken als dank een 
sponsormaaltijd. Hiervoor zoeken we 
50 betalende gasten om samen de 
vreugde van gezinshereniging en een 
goede maaltijd te delen. 

 4 februari, 18.30 uur,  
Ambachtenwerkplaats Meerzicht  
E ambassadevoorvredezoetermeer@
gmail.com T 06-246 896 49 (Flip Bakker)
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Tip 1: Volg de Micha Cursus
‘Het levert sowieso inspirerende  
gespreksstof op’, zegt Petra Har-
re wijn uit wijkgemeente Zoeter
meerNoord. ‘Dit seizoen kwamen 
we met onze bijbelkring uit bij het 
werkboekje van de Micha Cursus. 
Het gaat over ‘hoe ga je met de 
ander om, recht en gerechtigheid 
doen, en zorg voor de schepping’. 
Aan de hand van persoonlijke 
foto’s en tekeningen kwamen we 
al bij het kennismakingshoofdstuk 
tot verrassende inzichten, terwijl 
we elkaar toch heel wat langer 
kennen dan vandaag.’ 

Tip 2: Gebruik de  
Micha Scheurkalender
365 dagen recht doen, 
trouw zijn en Gods weg 
gaan, zoals God van ons 
vraagt in Micha 6:8. De 
Micha Scheurkalender 
inspireert je over het 
verminderen van je 
afvalberg of het omgaan met je 
eenzame buurman of de vluchte
ling aan je voordeur. Met tips over 
verantwoord beleggen, moestui
nieren en eerlijke kleding. En elke 
zondag is er een kort ‘preekje’ aan 
de hand van een bijbeltekst. 

Tip 3: Doe mee 
met Micha Young
Ook Micha Young 
gaat over onrecht 
ver weg en dichtbij. 
De drieslag People, 
Planet en Profit 
helpt jongeren 
(14+) om bewust 
te leven, zichzelf 

te veranderen en daardoor hun 
omgeving (de wereld) iets van 
Gods licht te laten zien. Voor 
jeugdgroepen, catechese en 
middelbare scholen. 
 W www.michanederland.nl

KERK & GELOOF

PERSPECTIEF Kies het leven!

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

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

vandorp.eu

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Advertentie

M
ozes houdt aan het 
eind van zijn leven een 
lange toespraak waarin 

hij de Israëlieten vermaant en 
bemoedigt en ze richtlijnen geeft 
voor het leven. In Deuteronomium 
30:19 vat hij samen: ‘Ik roep 
vandaag hemel en aarde als  
getuigen op: u staat voor de keuze 
tussen leven en dood, tussen 
zegen en vloek. Kies voor het 
leven, voor uw eigen toekomst 
en die van uw nakomelingen.’ 
Hoe moet dat: kiezen voor het 
leven? Wat moet je dan juist 
wel of juist niet doen? 

Delen is vermenigvuldigen
Een thema dat steeds weer terug 
komt op verschillende plaatsen 
in de Bijbel is: zorg voor de armen, 
de vreemdelingen, weduwen  
en wezen. Dat betekent delen 
van je overvloed. Je financiële 
overvloed, maar ook liefde, 
hulp, aandacht, compassie.  
Als je deelt, ervaar je vreugde en 
dankbaarheid: iemand is in zijn of 
haar kracht gezet en kan verder 
in het leven. Iets wat dood en 
uitzichtloos lijkt, kan weer  
opbloeien en tot leven komen. 
Op de foto zien we een boom, 
een dode boom, omgevallen, 
ontworteld. Maar toch is er leven, 
allerlei mosachtige plantjes  
hebben zich vast gezet op die 
schijnbaar dode boomstam. 

Er is water 
en voedsel 
genoeg om 
tot leven te 
komen. De 
boom deelt 
zich en maakt 
vele vormen 
van nieuw leven 
mogelijk. Zo werkt het 
in de natuur, zo werkt God door 
en met mensen. Want, delen is 
vermenigvuldigen! 
 

Marinus van den Berg dicht:
Jij liet mij niet staan 
Jij reikte mij de hand

Jij negeerde mij niet 
jij zag mij staan

Jij keek niet de andere kant op 
Jij keek mij aan

Jij meed mij niet 
jij kwam naar me toe

Jij ging mij niet uit de weg 
Jij wilde mij ontmoeten

Jij gaf mij nieuwe kracht 
Jij gaf mij nieuwe moed

Jij liet mij mijzelf hervinden 

∞ Tekst en foto: Marga Schipper 
WIJKPASTOR PELGRIMSKERK

Advertentie

‘Geloven is volgens veel politici iets 
wat je achter de voordeur moet 
houden. Ook het vertalen van  
geloofsopvattingen naar het  
handelen in de maatschappij wordt 
vaak als een privézaak beschouwd. 
Tegelijk laat de gemeente steeds 
meer over aan de burger, die meer 
zou moeten participeren in de publie
ke ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de 
mantelzorg, maar ook welzijnswerk 
in het algemeen. Tot hoever gaat 
hierbij de loyaliteit van de burger?’ 

Enorme inzet
‘Als christen heb je de opdracht 
om je naaste even lief te hebben 
als jezelf. Soms blijft in kerk en 
moskee de zorg beperkt tot  
geloofsgenoten, maar veel vaker 
zien christenen hun naaste ook in 
de kwetsbare medemens in hun 
straat, buurt of stad. Het aantal 
kerkelijke vrijwilligers dat zich inzet 
voor anderen, is enorm: voedsel

‘Gemeente moet ‘kerk’ en
‘geloof’ meer faciliteren!’
INTERVIEW • Op 27 februari spreekt dr. Hans Bonnet over de plaats 
van het geloof in de Zoetermeerse samenleving. Met het oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart een interessant thema. 
Een voorproefje.

van ruimten gesubsidieerd, hun 
activiteiten worden echter finan-
cieel gedragen door de leden.
Natuurlijk zijn er in Zoetermeer 
veel meer instanties die zich  
inzetten voor de medemens,  
drijvend op een groot aantal vrij
willigers. Met veelal gemeentelijke 
subsidie kunnen zij hun activitei ten 
financieren. Maar zodra vrijwil li-
gers werk met het etiket ‘kerk’ of 
‘geloof’ wordt geassocieerd, wordt 
subsidie ingehouden, terwijl de 
gemeente ook dit werk meer zou 
moeten faciliteren. Die stelling zal 
ik verdedigen tijdens mijn lezing, 
met een schuin oog vooruitblik
kend naar de gemeenteraads
verkiezingen op 21 maart.’

 27 februari, 20.00 uur, Genesareth-
kerk, Monnikenbos 10 (Meerzicht) 
W kerkinzoetermeer.nl/agenda.php 
bvkzoetermeer.nl (Beraad van Kerken)

• Jan Blankespoor

Volgende maand in Kerk in Zoetermeer 
(nr. 3 - maart 2018): Christen-fractieleden
uit de lokale politiek persoonlijk bevraagd

Hans Bonnet (1942) is gepensioneerd microbioloog en onderzoeker aan de TU Delft. Hij gaat regelmatig voor in de rooms-katholieke Genesarethkerk en maakt er deel uit van het kerkbestuur. Verder overlegt hij als voorzitter van OZO, Overleg van Zoetermeerse  Ouderenbonden, met gemeenteraads-fracties over de positie van kwetsbare ouderen, maar ook over zingeving.  Immers, voor Zoetermeer is ‘leisure’  (besteding van vrije tijd) een belangrijk thema, en zingeving hoort daar zeker bij. 

bank, schuldhulpverlening, opvang 
vluchtelingen, stichting Present.’ 

Zingeving voor iedere burger
‘Vergeet niet dat de Zoetermeerse 
kerken met hun activiteiten ook 
de mogelijkheid aan iedere burger 
bieden om aan zingeving te doen. 
Gaandeweg, het programma  
Vorming & toerusting van de  
gezamenlijke Zoetermeerse kerken, 
(ook te vinden op kerkinzoeter
meer.nl - redactie) staat er vol mee.  
De kerken kunnen op dit vlak  
overigens nog beter samenwerken,  
bijvoorbeeld vanuit het Beraad van 
Kerken. Dat is handig én nodig.’

Liefde als leidraad
Ook in de (protestantse en katho
lieke) ouderenbonden zie je veel 
vrijwilligers. Ook hier is de liefde 
voor de naaste de vanzelfsprekende 
leidraad. De ouderenbonden  
worden alleen voor het gebruik 

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

KIJK

DRIE TIPS

Micha Nederland: ‘Goed en recht doen’



4  Kerk in Zoetermeer   nummer 2 - februari 2018

‘Geen mens kan 
iedereen helpen, 

maar iedereen 
kan iemand helpen’ 

Max Lucado

KERKDIENSTEN februari 2018
Gemeente Zondag 4 februari Zondag 11 februari Zondag 18 februari Zondag 25 februari

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

 10.00 uur: 
 Mw. drs. S.G.H.  

Vroomans-van Hattem 
Delft

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

Heilig Avondmaal

  10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp
  18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp
 Evensong

  10.00 uur: 
 Ds. C.H. Wesdorp

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

  10.00 uur:
 Ds. N. de Lange

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

  10.00 uur: 
 Mw. P. Vossegat-de Bruin

  10.00 uur: 
 Prop. mw. C.W.D.  

Eikelenboom-den Uijl 
Lopikerkapel

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

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

  10.00 uur: 
 Mw. drs. S.C.B.  

Hermanus-Schröder

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

  10.00 uur: 
 Ds. A. van Buuren 

Amsterdam

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

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

  10.00 uur: Dhr. J.J. Donkers 
Zoetermeer

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

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

  10.00 uur: 
 Mw. ds. M. Zebregs 

Valkenburg (ZH)

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

  09.30 uur:  
Ds. E. van den Ham

  16.30 uur: Ds. J. Smit
 Katwijk aan de Rijn

  09.30 uur: Dr. J. Hoek, Veenendaal
  16.30 uur: Dhr. Henk Boerman 

Hart4U-dienst
  19.00 uur: Dr. W.H.T. Moehn 

Hilversum

  09.30 uur:     
 Ds. C.W. Rentier, Amersfoort
  16.30 uur:     
 Ds. A. Vastenhoud, Den Haag

  09.30 uur:  
Dr. A.A.A. Prosman, Nijkerk

 Voorbereiding Heilig Avondmaal
  16.30 uur:  

Ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen

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

  09.15 uur: Ds. R.L. Algera
 Kind op Schootdienst
  10.00 uur:  

Ds. R.L. Algera

  10.00 uur:  
Ds. J. van den Akker

  12.00 uur: Ds. N. de Lange
 Chagallviering (Chagallruimte)                                                 

  10.00 uur: 
 Ds. R.L. Algera
 Maaltijd van de Heer
  19.30 uur: Meditatieve viering

  10.00 uur:    
 Ds. J.W. Sparreboom 

Sliedrecht  
  19.30 uur: Meditatieve viering

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

  10.30 uur:    
 Ds. K.H. van Klaveren 

Den Haag

  10.30 uur:    
 Ds. P.A. Wilbrink 

Delft

OVERIGE DIENSTEN februari 2018

Datum Gebouw/locatie Tijd Voorganger

Zondag 
4 februari

Ziekenhuis ‘t Lange Land 
Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Mw. L. Hendriks-Vaessen

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Zondag 
11 februari

Perron 28 • Maasstroom 28, 2721 BB 10.00 uur Dhr. W. Pantjes, Alphen  
aan de Rijn, Dovenmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land 
Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Ds. M. Gilhuis

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Woensdag  
14 februari
(As-woensdag)

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

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

en Matthé Vermeulen

Taborkerk • Lijnbaan 77, 2728 AC 19.30 uur Ds. N. de Lange

Zondag 
18 februari

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

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

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Zondag 
25 februari

Ziekenhuis ‘t Lange Land 
Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 uur Mw. drs. S.C.B.  

Hermanus-Schröder

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

WEEKSLUITINGEN

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

Datum Tijd Voorganger

 2 februari 15.30 uur Ds. E. van den Ham

9 februari 15.30 uur Ds. M.A. van  
den Berg

16 februari 15.30 uur Drs. E. Leune

23 februari 15.30 uur Mw. M. van den  
Boomgaard

CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon 
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman, Pitrusvaart 10, 2724 VC 
T (079) 331 74 22 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
Kostersgroep Peter Teeuw • T (079) 342 19 48

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

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

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

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • E ds@vandenham.mobi 
Vrije dag wo
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
E cdvandorp@hotmail.com
Kostersgroep Fam. A.J. van Daalen
T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55
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. Jaap van den Akker
Velddreef 281, 2727 CH
T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl
Werkdagen ma, di, wo, vr (pastoraat  
Noordhove en Oosterheem)
Predikant ds. Nico de Lange 
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3 
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl

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

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

Halte 2717
Busken Huethove 63, 2717 HN
Buurtpastor Johan Roest

T 06 826 373 62 
E buurtpastor@halte2717.nl
W www.halte2717.nl

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

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

KERK & DIENST

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie Els Alebregtse, Tirza Benders,  
Jan Blanke spoor, Mieke Brak, Aafke Halma,  
Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne,  
Arie Vooijs, Joke Westerhof

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

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Dick van den Bosch, Arte Havenaar,  
Jan van der Linden (kerkdiensten), Jessica 
Monker (advertenties), Theo Poot (tekening), 
Gerard Visser, Leonie Vreeswijk (fotografie), 
Wil Bettenhausen

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

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

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

Bezorging Buytenwegh/De Leyens,  
Noordhove, Seghwaert, Oosterheem:  
Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J.  Lemmers • T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

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

Ook adverteren? 
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl 
T (079) 316 82 56

Het maartnummer van Kerk in Zoetermeer zal 

verschijnen op woensdag 28 februari. 

Berichten en kopij over 1 t/m 31 maart graag 

insturen uiterlijk woensdag 7 februari. 

Eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven 

worden tot woensdag 14 februari.

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. 

D e familie van Joop 
Bakker (70) was 
jarenlang met alle 

vezels verbonden aan de Oude 
Kerk. Tot ds. Wim Pera hem aan
sprak op zijn woonplaats in Zeg
waard en hem naar de kerkplek 
aan de Nesciohove toe praatte. 
Pas daarna werd de Ichthuskerk 
gebouwd waar hij vervolgens 
kerkelijk onderdak vond.

Niet zielig doen
Joop kreeg het in het leven niet 
cadeau. Op vijfjarige leeftijd raakte 
hij betrokken bij een verkeers
ongeluk dat hem een blijvende 
lichamelijke handicap bezorgde. 

Joop praat daar positief over,  
als hij vertelt dat zijn ouders hem 
zoveel mogelijk lieten opgroeien 
in de ‘valide’ wereld. Niet zielig 
doen, dus! Om conditioneel op 
peil te blijven maakt Joop  
wekelijks flinke wandeltochten 
van zo’n tien kilometer. Met zijn 
fiets legt hij ook flinke afstanden 
af in en rond Zoetermeer.

Een belofte voor 
het leven hierna

Een voor Joop belangrijke bijbel-
tekst staat gegraveerd op het 
graf van zijn ouders die achter  
de Oude Kerk zijn begraven:  
‘Wie in Mij gelooft zal leven, 
ook wanneer hij sterft …’. Deze 
mooie tekst heeft Joop zijn leven 
lang begrepen als een belofte 
voor het leven hierna. ‘Dat is een 
heel mooie symboliek waar ik me 
graag aan vasthoud’, aldus Joop.

‘Cleanteam’
In deze context is het dan ook 
niet vreemd dat Joop – indachtig 
ook het gebod van de naasten
liefde – zich zijn hele leven heeft 
ingezet voor anderen. 
Vanuit de vernieuwde Ichthus
kerk, waar Joop, samen met 
Jeanette, graag de kerkdiensten 
bezoekt, doet hij ook veel vrijwil
ligerswerk. Zijn handicap weer
houdt hem er niet van rustig zijn 
partijtje mee te blazen in het  
zogeheten ‘cleanteam’ van de kerk, 
dat er voor zorgt dat het gebouw 
er week na week spik en span bij 
ligt. Verder treedt hij op als  
pastoraal contactpersoon voor 
een deel van ‘zijn’ wijk Zegwaard, 
nodigt hij gastpredikanten uit en 
doet hij het ‘collecte-transport’.
Kortom, wij spraken met een 
hoopvol gestemd mens  
die met vertrouwen de 
toekomst in kijkt.

Joop
 B

akker, w

ij kgemeente Zoetermeer-N
oo

rd

‘Wie in Mij gelooft …’

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

 

Wilt u 

Kerk in Zoetermeer 

ook elke maand thuis 

ontvangen? Mail naar  

info@kerkinzoetermeer.nl

of kijk op 

kerkinzoetermeer.nl 
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De drie Oosterkerk-vrijwilligers zijn 
meeverhuisd toen de Zoetermeerse 
mannengevangenis deze zomer  
verkaste naar Alphen a/d Rijn. ‘Na 
een poosje ga je ze kennen’, zegt 
Piet, ‘sommigen zitten lang, anderen 
keren weer terug.’ ‘In Zoetermeer 
hadden we ook een gesprekskring’, 
zegt Leen. ‘Ontzettend fijn om te 
doen.’ ‘Het mooiste is dat je bij de 
koffie en de koek een praatje met 
ze kunt hebben’, ervaart Anneke. 
‘Daar doe je het voor!’

Proberen? ‘Low-five’!
De eerste groep komt binnen, zo’n 
vijftien man. Als de dienst begint 
nodigt de voorganger iemand uit de 
Paaskaars aan te steken: ‘De God 
van het Licht is in ons midden.’ 
Ds. Cor – wit overhemd, gekleurde 
stola, want ‘zo’n zwarte toga 
schrikt te veel af’ – bidt om  
geborgenheid. Jezus’ verhaal van 
de wijnbouwers vandaag is geen 
gemakkelijk verhaal, het gaat er 
gewelddadig aan toe. 
Liefhebben, ook al kost het je bloed? 
Ook degenen die jou haten? ‘Kan 
niet!’ mompelt een jongen. ‘Probe
ren?’ daagt zijn maat hem uit. Een 
‘low five’ tussen de stoelen volgt. 
Dan klinkt het Taizélied ‘Bless the 
Lord my soul’ op. Hier en daar 
wordt meegezongen. Vandaag zijn 

VIEREN, VORMING & TOERUSTING

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

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

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

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

Advertenties

ONDER WOORDEN Alvast

E
en nieuwe aarde waar de hemel thuishoort

wat moet jij je daarbij voorstellen
    wat zijn je dromen voor de wereld

waar kijk je eigenlijk naar uit?

Dat kinderen paardjerijden op de krokodil?
Dat de beer bok staat voor het lam dat haasje over springt

en kanonnen worden omgesmolten tot straatlantaarns
op scholen wordt geen oorlog meer aangeleerd?

Mooie dromen, dat wel, begin alvast zou ik zeggen.
Maak alvast werk van wat te gebeuren staat.

Neem alvast wat voorpret op.
Durf alvast te hopen, blijf niet dromen.

Karel Eykman

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

OUDE KERK
 Leerhuis ‘Gezag van de Bijbel’
 Hoe lezen wij de Bijbel? Het boek 

Deuteronomium bijvoorbeeld 
staat vol oude voorschriften 
waar wij ons nauwelijks aan 
houden. Is dit allemaal Gods 
Woord? Hebben alle teksten van 
de Bijbel evenveel gezag? Het 
geheim is, dat al die teksten veel 
heilzamer zijn dan wij weten of 
bedenken. Zij zijn gezondheid 
voor de wereld en voor de mens. 
 26 februari, 20.00 uur, Wijkgebouw  

Dorpsstraat 57, ds. Kees Wesdorp

DE OASE
 Met Jozua door de  

Veertigdagentijd 
 Het bijbelboek Jozua is geen  

gemakkelijk leesvoer. De inbezit-
name van het beloofde land 
Kanaän is een bloederig verhaal. 
En toch heeft de Bijbelse Dag-
kalender juist dit bijbelboek in 
de Veertigdagentijd centraal 
staan. We lezen een aantal bijbel-
gedeelten en gaan in gesprek. 
Wat hebben deze teksten ons  
te zeggen op weg naar Pasen? 
 13 februari, 16.00 uur in De Oase, 

ds. Carine Kapteyn

DE REGENBOOG
 ‘Rondom de Woning  

waar jij huist, mijn God’
 Wat gebeurt er met je leven als je 

het gaat zien als door Gods ogen? 
Welke ontdekkingen doe je in de 
Bijbel over Gods wonen in ieder 
mens? Een heel concrete cursus 
met beide benen op de grond, 
waarin het geheim van God in 
ons leven handen en voeten 
krijgt. Ds. Dick Sonneveld over 
zijn weg naar de innerlijkheid. Hij 
studeerde in maart 2017 aan het 
Titus Brandsma- instituut af met 
een scriptie over dit onderwerp. 
 1 februari, 20.00 uur, De  

Regenboog; € 6 inclusief scriptie 
als cursusboek; ds. Dick Sonneveld 
E daj.sonneveld@gmail.com

 Close reading 
 Op verzoek van een deelnemer 

gaat het over Genesis 1:112.  
Het scheppingsverhaal is 
intrige rend! Waar gaat het over 
en wat gebeurt hier? We komen 
achter onvermoede conclusies. 
 22 februari, 20.00 uur,  

De Regenboog, ds. Dick Sonneveld

Kind-op-schootdienst

NOORD • Op zondag 4 februari is 
er weer een speciale kerkdienst 
voor peuters en kleuters! Je kunt 
gewoon bij je vader of moeder (of 
opa, of oma) op schoot zitten. Een 
leuke, korte dienst in de Ichthus
kerkzaal, die voorafgaat aan de 
‘gewone’ kerkdienst. We beginnen 
om 9.15 uur en het duurt ongeveer 
twintig minuten. Het gaat over een 
man die toen het nodig was  
gelukkig wilde helpen.

• ds. Jaap van den Akker

NOORD
 Gaan voor God

 Het derde geloofsgesprek in deze 
serie gaat over: ‘Hoe zit het met 
de almacht van God?’ Als God  
almachtig is, en algoed, hoe zit 
het dan met het kwaad in de 
wereld? Wat zegt de Bijbel  
daarover? God en macht, goed 
en kwaad, een onderwerp van 
koren en dorens, maar belangrijk!
 5 februari, 20.00 uur, Chagallruimte 

Ichthuskerk, ds. Rein Algera
 ‘Levenskruispunten’

Weer een bijzondere 
Chagall viering. Thema: 
‘Als de psychiater ge
stoord moet worden’. 
Hoe ga je als geloofs

gemeenschap op met kruispun
ten waar hulp van een psycho
therapeut of een psychiater moet 
worden ingeroepen? Hebben we 

het daar met elkaar wel eens 
over? Helpt ons geloven, helpen 
bijbelverhalen, helpen wij elkaar? 
 11 februari, 12.00-13.00 uur 

Chagallruimte Ichthuskerk 
ds. Nico de Lange 

 Meditatieve vieringen
In de nieuwe serie 
ontmoeten we in 
elke meditatieve 
viering een ander 
mens, van een 
man met een  

verstandelijke beperking tot een 
bisschop. Steeds komen we een 
andere naam van God op het 
spoor: die trouw is, nabij, die 
opkomt voor recht.

	18 feb Licht in mensen
 25 feb Adem als nieuw begin
 De vieringen zijn naar het model 

van Taizé met zingen en bidden, 
teksten en stilte en duren  
ongeveer een half uur. 
 18 februari t/m 29 april, zondag-

avond 19.30 uur, Ichthuskerk  
E rvanderkrukztm@ziggo.nl

DIENST IN DE BAJES

Op de fruitschaal van Gods liefde
IMPRESSIE • Met vereende krachten 
is de ‘kerkzaal’ ingericht, Kruis, 
kaarsjes, liturgie in acht talen. 
Samen met justitiepredikant 
Cor Hoogerwerf wachten Leen 
en Anneke Smit en Piet van 
Daalen ‘hun mannen’ op. 

‘Gevangenisvrijwilligers’ Leen Smit, Piet van Daalen, Anneke Smit met justitiepredikant  
Cor Hoogerwerf voor de PI Alphen.  Foto: Leen Smit

het luisterliederen, vaak is er ook 
een combo of een muziekgroepje. 

Luidruchtig
De tweede dienst is beneden  
in het andere gebouw. Ook hier 
paarsblauwe gordijnpanelen voor 
de ramen. Het kruis voorin is mee
gekomen uit Zoetermeer. ‘Daar 
deden ze ook de lezingen’, vertelt 
Anneke. ‘Eentje kon dat heel  
gedragen, prachtig.’ Piet vraagt 
of ze hier binnenkort ook met een 
Alpha in Prison kunnen starten. 
Niet alle verwachte vijftig van acht 
afdelingen komen, maar een grote 
groep is het wel. En een stuk  
luidruchtiger. Als ds. Cor de dienst 
wil beginnen, blijkt de Paaskaars al 
aangestoken. In deze groep zitten 
meer bekenden. Enkele Polen  
hebben de Schriftlezing in hun 
taal al gespeld. De Nederlandse 
preek kunnen ze niet goed volgen. 

Uit de modder
‘Is er wijn?’, roept iemand baldadig. 
‘Iedereen heeft wel een rot plek

Kapelviering voor iedereen
Zondag 11 februari is er om 
17.00 uur een Kapelviering in  
De Regenboog, waar iedereen uit 
alle wijken welkom is. In de eerste 
viering was ’thuis voelen’ het 
thema, en nu zal het gaan over ‘je 
huis verlaten’. Er is ruimte voor 
stilte, gebed en zegen. We sluiten 
af met een eenvoudige viering 
van de Maaltijd van de Heer.  
Arie Vooijs verzorgt de muzikale 
begeleiding op verstilde wijze. 

• Marga Schipper-Boven

DE OASE • Op zeven woensdagen 
is er een korte meditatieve viering 
in De Oase, steeds om 19.00 uur: 
14, 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 
28 maart. De laatste viering in deze 
cyclus is op zaterdag 31 maart om 
16.00 uur. Centraal staan in deze 
bijeen komsten acht gekleurde 
kaarsen. Elke kleur staat voor 
bepaalde ervaringen in ons leven. 
Zwart staat stil bij de nacht, bij 
het donker in een mensenleven, 
bij de dood. Maar kan het zwart 
ook rust geven in een wereld die 
maar door draait, 24 uur lang? 

Het rood van de passie en de liefde 
kan ons raken. Of is het juist de 
schaamte op onze wangen die 
rood kleurt, als we beseffen hoe 
vaak we niet hebben lief gehad? 
De hele serie kan gevolgd  
worden, een of meer afzonderlijk 
net zo goed. 
 • ds. Carina Kapteyn

VEERTIGDAGENTIJD

‘Rondom de vlammen’
Herschep ons hart,  

heradem ons verstand.
Dat wij elkaar behoeden  

en doen leven.
Maak ons tot Uw gemeente.Wees de stem die ons  

geweten wekt.
Verberg u niet.

ADVENTSKERK
 Leven in aandacht: meditatie 
	3 februari, 9.30 uur; Toon Vessies 

en Saskia Stolwijk T 331 05 60
 De wereld van Sofie 

12 februari, 15.00 en 20.00 uur
 De krant op tafel. Gespreks-

kring over de actualiteit. 
 26 februari, 15.00 uur; ds. Karl 

van Klaveren T 06-11 04 19 92
 Zie ook Gaandeweg en de uitgebreide 

agenda op W kerkinzoetermeer.nl

19 FEBRUARI

Workshop  
Consuminderen

Op zoek naar een nieuwe manier 
van leven waarin we ons niet gek 
laten maken door de commercie. 
Noem het ‘consuminderen’. 
Want minder kan meer zijn.  
Gesprek en aan de slag na een korte 
lezing van Marieke Henselmans, 
expert op het gebied van vrolijk  
besparen en bekend van het  
programma ‘Geen cent te makken’.

 20.00 uur, Adventskerk; € 7,50 / € 5 
Jenny Sulkers T 06-10 83 82 22

je, of meer’, zegt de voorganger 
onverstoorbaar.  
‘Jezus plukt die druiven uit de 
modder. Hij koestert en verzorgt 
ze, Hij legt ze op de fruitschaal 
van Gods liefde.’ 
Zonlicht valt door de getraliede 
ramen, precies bij het ‘Amen’.  
En Adrian Snell op de cd zingt:   
‘One day we’ll be shining new’.

• Marieke van der Giessen-van Velzen



6  Kerk in Zoetermeer   nummer 2 - februari 2018

 
HALTE 2717 

Busken Huethove 63 • W www.halte2717.nl

Februariprogramma Halte 2717
  2 feb 15.00 uur Senioren Actief: oudhollandse liedjes
  7 feb 10.00 uur Pastoraal spreekuur 
 10.30 uur Schrijfcafé
 14.00 uur Wandelen 
14 feb 10.00 uur Pastoraal spreekuur 
 14.00 uur Spellen
 18.00 uur Buurtmaaltijd
21 feb 10.00 uur Pastoraal spreekuur 
 14.00 uur Handwerken
 20.00 uur Geloven in gesprek: ‘Abraham in Koran en in Bijbel’
28 feb 10.00 uur Pastoraal spreekuur
 18.00 uur Buurtmaaltijd

Geloven in gesprek

‘Abraham in Koran en Bijbel’
Aartsvader Abraham is belangrijk in  
jodendom, christendom en islam.  
Wat zeggen de Koran en de Bijbel over hem? 
Wat zijn overeenkomsten, wat de verschillen?
Korte inleidingen vanuit de moslimgemeenschap en vanuit de christelijke 
geloofsgemeenschap, daarna is er tijd voor vragen en gesprek. Welkom!
 21 februari, 20.00 uur, Busken Huethove 63 (‘Bus 63’)

KERK & BUURT 

DE PELGRIM 

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

Februariprogramma De Pelgrim
Ruimte voor zingeving en spiritualiteit

Elke werkdag om 7.30 uur ochtendgebed
  6 feb 13.30 uur Meditatiebijeenkomst: liedmeditatie
  7 feb 19.30 uur Stiltewandeling in de Balij
15 feb 12.00 uur Meditatieve middagviering
15 feb 20.00 uur Innerlijke pelgrimage
16 feb 17.30 uur Interactieve kookworkshop
20 feb 13.30 uur Meditatiebijeenkomst: mystieke tekst
20 feb 19.45 uur Meditatie en gebed
22 feb 12.00 uur Meditatieve middagviering
27 feb 19.30 uur Aandachtig leven (1)
  1 mrt 12.00 uur Meditatieve middagviering
  6 mrt 19.30 uur Aandachtig leven (2)

	Interactieve kookworkshop
 Samen met 

maximaal 
twaalf anderen 
een Japans, 
biologisch, puur 
plantaardig  

viergangendiner maken én 
eten. Er is alle tijd voor  
ontmoeting en (geloofs)gesprek.
 16 februari, 17.30-21.30 uur  

’t Centrum; € 25 (incl. recepten-
boekje); opgeven via De Pelgrim

 Innerlijke pelgrimage
 Over de liefde dan wel de om

vorming in Liefde. Wat gebeurt 
er met ons als we hebben leren 
onderscheiden, wat hebben we 
te delen met anderen en wat 
is eigenlijk de zin van alles? 
Waarom leven we dit leven?
 16 februari, 20.00 uur  

Pelgrimskerk, ds. Dick Sonneveld
 Schilderend mediteren 
 Kunst en geloof komen samen 

in een workshop. Verlangen, 
verdriet, woede, alles wat daarbij 
aan bod kan komen, wordt ge

schilderd in een 
veilige en gerust
stellende setting. 
De teksten heb
ben ‘Maria’ als 
uitgangspunt. 
Leiding: Ellen Vermeulen.
 Nieuwe datum: 17 februari! 

14.00 uur, De Wijngaard  
€ 15,00, incl. koffie/thee en  
materialen; Hans van der Bilt  
T 3612022 E hlvdbilt@ziggo.nl 

 Workshop ‘Aandachtig leven’ 
 In deze hectische tijd neemt 

workshopleider Maarten Goos
sensen je twee avonden mee in 
drie belangrijke aspecten van 
de verrassend actuele Regel 
van Benedictus, een monnik uit 
de vijfde eeuw. Twee avonden 
met inleidingen, praktische  
oefeningen, onderlinge ontmoe
ting en een vleugje bezinning. 
Los van elkaar te volgen.
 27 februari en 6 maart, 19.30 

uur, borrelen rond 21.45 uur 
’t Centrum; € 10 per avond 
(contant te betalen)

Ook in februari van harte welkom 
bij de inloopactiviteiten van Open 
Ichthus!
 Op dinsdag 27 februari is er een 

gezellige zangmiddag met oud
hollandse liedjes van 14.00-16.00 
uur. Er staat een bus voor een 
vrijwillige bijdrage in de kosten. 
 Jenny van den Berg T 351 22 40 

E inloopmiddag@openichthus.nl 
 Iedere woensdagmorgen  

tussen 10.00 en 12.00 uur  
koffie, thee en toegang gratis. 
 Jacqueline Gravesteijn T 06-1707 

6184 E welkom@openichthus.nl 
 Op woensdag 28 februari 

serveren we aansluitend aan de 
inloop van 12.1513.00 uur een 
eenvoudige lunch met soep en 
een broodje. Wie wil kan lekker 
aanschuiven. Startbijdrage: € 1.
 Vanaf februari is het KerkCafé 

Plus gesloten.

OPEN ICHTHUS 

Ichthuskerk • Parkdreef 258 
W www.openichthus.nl

 Oude Kerk
 Elke maandag van 19.0020.00 

in Wijkgebouw Dorpsstraat 57.

 Oosterkerk
 Woensdag 14 en 28 februari 
 van 19.0019.55 uur

GEBEDSMOMENTEN

Problemen,  
problemen. Niet 
alleen voor Paula, 

de buikspreekpop – zij maakt 
een gigantische bende van haar 
koffer. Maar ook voor de hoofd
persoon in het verhaal: Petrus. Hij 
is verdrietig en bang, het wordt 
gevaarlijk … noem maar op. Als 
dan uit het niets de oplossing  

tevoorschijn komt, met behulp 
van drie kinderen uit het publiek, 
is de zaal te klein!
Veel dingen over Goede Vrijdag 
zijn verwerkt in het verhaal, 
waardoor kinderen een belangrijk 
onderdeel van het christendom te 
horen krijgen. Daarnaast spat ook 
de humor er vanaf. Wat dacht je 
van dat meisje dat een eeuwenoud 

kistje mag vasthouden en zegt 
dat ze niet bang is? Of dat kleine 
dametje dat opeens een huwe
lijksaanzoek krijgt? Regelmatig 
staan de tranen in de ogen van 
de kids – als ze al niet onder hun 
stoel liggen van het lachen.
Een voorstelling van ‘Vrolijk  
Theater – lachen leren genieten’. 

 14.30-16.00 uur, Oosterkerk,  
Oosterheemplein 320 voor (gezinnen 
met) kinderen van 4-12 jaar

VEERTIGDAGENTIJD

Meditatieve  
middagvieringen 
Vanaf 14 februari iedere  
donderdag in de Veertigdagen
tijd een meditatieve middag-
viering in de Pelgrimskerk  
met teksten uit het Marcus 
evangelie. 
Aan de hand van een voorwerp 
staan we stil bij momenten uit 
het leven van Jezus: netten die 
de leerlingen achterlieten of 
de kostbare olie waarmee een 
vrouw Jezus zalfde. Wat roept 
dat op, is er een verband met 
ons eigen leven? 
Het zijn eenvoudige vieringen 
met stilte, lezing, meditatie, 
zang en gebed. 
De kerk is open vanaf 11.30 uur 
voor een moment van bezinning 
vooraf, de viering van een half 
uur begint om 12.00 uur.  
Daarna is er gelegenheid om  
na te praten en iets te drinken. 
 15, 22 februari, 1 maart  

Joke den Hertog T 331 58 55  
E f2hjfdenhert@hetnet.nl 
Joke Westerhof T 316 93 79  
E tomenjoke.westerhof@planet.nl

Vegan Church – 
40-dagenproject
In de Vastentijd kun je kennis
maken met twintig mensen die 
zich verbonden voelen met Vegan 
Church, een platform voor 
christenen die plantaardig eten 
en leven en zorg voor de hele 
schepping belangrijk vinden.  
Ze delen iets van hun (levens)-
verhaal en hun lievelingsrecept. 
Je wordt uitgedaagd tot een 
praktische opdracht en nadenken 
over een bijbelvers. Op de  
zondagen een korte gedachte op 
weg naar Pasen. Vanaf 14 februari 
kun je via www.veganchurch.nl  
(en De Pelgrim) op alle blogs 
reageren en je ervaringen delen. 
Lees met een open hart, laat je 
inspireren, probeer het uit en laat 
je vooral leiden door Jezus en 
Gods goede Heilige Geest.
 Save the date: 14 april is er 

Ontmoetings dag! Vegan Church 
nodigt je uit om de schrijvers  
persoonlijk te leren kennen op de 
zaterdag na Pasen in De Pelgrim. 
Met workshops, plantaardige  
maaltijd en gezamenlijke viering. 
Meedoen? E info@veganchurch.nl 

IMPRESSIE • Daar liepen we dan, 
de eerste ‘Mensen van de Weg’ 
in Zoetermeer. Een heerlijke  
wandeling waar de vraag ‘Waar 
kom ik vandaan?’ centraal stond. 
Het is fijn om te merken hoe 
goed zoiets eenvoudigs als  
wandelen met mensen kan doen. 
Het vertragen, het bezinnen,  
het tot rust komen. Gewoon  
door je ene voet voor de andere 
te zetten. 
Af en toe stoppen we even. 
De buurtpastor vertelt een kort 
verhaal of stelt een bezinnende 
vraag aan de hand van Jezus’  
levensweg. We proberen hiervan 

te leren en onszelf hieraan te 
spiegelen. De tweede keer  
dachten we na over de vraag: 
‘Waarvoor leef ik?’
Goed om te weten: niemand 
weet het beter of slechter, we zijn 
samen onderweg, maar iedereen 
gaat zijn eigen weg. We mogen 
wel van elkaar leren. 

  8 feb  ‘Welke wegen sla ik in?’
22 feb  ‘Hoe reageer ik op verlies?’ 

Hou je van wandelen en ben je 
benieuwd of Jezus’ levensweg 
ook jou kan inspireren? Welkom! 
Om de week verzamelen we om 

19.15 uur op Oosterheemplein 
320. ‘Mensen van de Weg’ is een 
initiatief van Perron en Lazarus 
(lazarus.nl). 
 • Arte Havenaar 

BUURTPASTOR IN OOSTERHEEM  

INLOOPHUIS DE REGENBOOG 

Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur • Middagpauzedienst van 12.00-12.30 uur • Vierde vrijdag van de maand om 12.00 uur maaltijd

datum voorganger muziek bijzonderheden
  2 feb Hans van den Bilt Jacques van Oosterom
  9 feb Wil Bettenhaussen Jan van Vliet pannenkoeken eten
16 feb Leendert Smit Dick van den Bosch opgave maaltijd
23 feb  maaltijd verzorgd door Mariëtte de Jong 
  2 mrt Petra Vossegat Hans Raaphorst

INLOOPHUIS DORP – OUDE KERK 
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur is Wijkgebouw Dorpsstraat 57 open 
voor een praatje, kop koffie of thee, tijdschrift of spelletje, of om er 
gewoon even ‘te zijn’.

OPEN KERK IN OOSTERHEEM
De Oosterkerk is elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open  
als inloop- en stiltecentrum. Er is ook altijd iemand aanwezig voor een 
praatje of om samen een kopje koffie of thee te drinken.

PERRON

T 06 4096 0768 • W www.perron-oosterheem.nl 
Alle activiteiten van Perron – voor kinderen, tieners, volwassenen – zijn te vinden op de website  
en via Facebook. De wekelijkse Perronmeetings staan vermeld op pagina 4. 

Wandelend bezinnen, loop je mee?

28 februari 

Perron-kidstheater ‘Zeesterren’

IMPRESSIE

Kerstdiner 15 december 2017

De Regenboogkerkzaal omgetoverd  
tot een restaurant voor 60 gasten. 

In de rij voor de bediening door  
23 vrijwilligers.

En zo zit iedereen aan de soep. Daarna volgt nog een heerlijke maaltijd en 
een mooie kerstviering.

• Wil Bettenhaussen-Baak 

T 361 33 65

Perronactiviteiten
• Tienerclub Rock Solid: dinsdagavond van 19.00-20.00 uur
• Ontmoetingslunch: elke vrijdag vanaf 12.30 uur; er wordt een kleine bijdrage gevraagd
• Breiclub: elke twee weken op maandagmiddag van 14.00-16.30 uur E breicluboosterkerk@gmail.com
• Leesclub voor vrouwen: elke twee maanden E leesclubperroncentrum@gmail.com
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AGENDA

Wij zijn een 

kleinschalige 

onderneming 

en bieden 

persoonlijke 

zorg en 

aandacht

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

24 uur per dag bereikbaar
ongeacht waar u verzekerd bent

Van Dongen UitvaartZorg
&

Van Dongen UitvaartCentrum

KERK CULTUREEL

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

 Goed geschikt 
Eigentijds bloemwerk
 Verzorgd rouwwerk

bloemsierkunst

KERK       MUZIEK

K
ent u het tvprogramma 
‘The Vicar of Dibley’? Dit 
programma werd tussen 

1994 en 2013 uitgezonden en gaat 
over een klein Engels dorpje waar 
voor het eerst een vrouwelijke 
anglicaanse predikant is benoemd. 
Hebt u wel eens gelet op de her
kenningsmelodie van deze serie? 
Aan het begin van iedere aflevering 
klinkt de door Howard Goodall 
getoonzette Psalm 23, uitgevoerd 
door het koor van Christ Church 
Cathedral. Hoewel Goodall de let
terlijke psalmtekst heeft gebruikt, 
werd dit lied jarenlang geweerd 
uit de Anglicaanse eredienst, 
omdat het, hoewel religieus  
van aard, geschreven was als 
amusementsmuziek.

In de concertzaal
Zo zijn er meer voorbeelden van 
religieuze muziek in een wereldlijke 
entourage. In de jaren 18191823 
componeerde Ludwig van Beet
hoven zijn Missa Solemnis, die had 
moeten klinken bij de inwijding 
van zijn leerling en beschermheer 
Aartshertog Rudolf tot aartsbis
schop van Olmütz (Moravië) op 
8 maart 1920. Beethoven ging 
grondig te werk en de compositie 
liep vertraging op. Ook kwam 
Beethoven in geldnood. Hierdoor 
was hij gedwongen om het Kyrie, 
Credo en Agnus Dei als concertan
te stukken uit te geven. Zo ging in 
oktober 1824 de volledige Missa 
Solemnis in een concertzaal van 
St. Petersburg in première.

Actuele ‘vredesmis’ 
Een moderne equivalent van Beet
hovens Missa Solemnis is ‘The  
armed man – a mass for peace’ 
van Karl Jenkins. De opbouw van  
dit stuk is gebaseerd op de rooms 
katholieke mis en gecombineerd 
met het lied ‘L’homme armé’. Dit 
naar voorbeeld van onder andere 
Guillaume Dufay, Josquin des Prez 
en Giovannin Pierluigi da Palestrina,  
belangrijke componisten van 
kerkmuziek uit de Renaissance. 
Jenkins componeerde het stuk in 
opdracht van The Royal Armories, 
een museum in Leeds, ter gelegen
heid van de Millenniumvieringen 
en droeg het op aan de slachtoffers 
van de Kosovooorlog.

• Arie Vooijs

Religieuze ‘amusementsmuziek’

Lunchpauzeconcerten 
Elke woensdag 12.45-13.15 uur

  7 feb Ronald de Jong – orgel 
14 feb Annemieke IJzerman – harp 
21 feb Roberto Guijjaro – piano 
28 feb Pau Marquès Oleo – cello 
  7 mrt  Eke Simons en Anita Tomasevich  
  – vierhandig piano

 Toegang gratis; deurcollecte  
W www.concertenzoetermeer.nl

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

24 FEBRUARI
Orgelplusconcert 

OUDE KERK • Zaterdag 24 februari  
gaat er een nieuwe serie orgel
concerten van start in de Oude 
Kerk: orgelplusconcerten! Het 
orgel zal klinken in samenspel 
met een ander instrument.  
Organist Ronald de Jong begint 
de serie samen met zijn dochter 
Deborah Thoende Jong op viool. 
Vooraf een korte toelichting en 
welkom vanaf 19.30 uur voor 
een kop koffie of thee.
 20.00 uur; € 10, 65+ en donateurs 

€ 7, t/m 17 jaar gratis  
W www.concertenzoetermeer

TOT 31 MAART
‘Met andere ogen’:  
religie in post-Sovjetlanden
Het Ikonenmuseum  
in Kampen laat in de  
tentoonstelling ‘Met  
andere ogen’ zien hoe er 
in de postSovjetlanden  
opnieuw aandacht is voor 
religie, en dan vooral voor de 
oosters orthodoxe spiritualiteit.
 
Bedevaart in Rusland
Sinds de val van de Sovjet-Unie 
zijn in Rusland talloze relieken 
en ikonen teruggegeven aan de 
kerk, en het kloosterwezen her
leeft. De Britse fotografe Sandra 
Reddin wandelde de afgelopen 
zes jaar meer dan twintig pel
grimages door heel Rusland en 
legde deze in al hun kleurrijke 
facetten vast in een serie foto’s. 

Moderniteit en traditie
In zijn ikonen brengt de  
Servi sche theoloog, musicus  

en ikonen schilder Borislav 
Prodanovic moderniteit en  
traditie bijeen. Hij is 
op zoek naar nieuwe 
uitdrukkingsvormen 
voor de oosters 

orthodoxe spiritualiteit.
 
Vaste collectie: 2000 ikonen 
De vaste collectie van het Ikonen
museum bestaat uit ruim 2000 iko
nen uit de 15de tot de 19de eeuw. 
Er zijn vooral ikonen uit Rusland, 
maar ook uit Griekenland, Bulga
rije, Roemenië en Ethiopië. Een 
deel ervan is online te bekijken.

 Toegang € 7, museumjaarkaart gratis 
Buiten Nieuwstraat 2, 8261 AV Kampen 
W ikonenmuseumkampen.nl

Projectkoor  
Johannes Passion
Denk je bij het horen van 
die schitterende cantates 
of passionen van J.S. Bach wel 
eens: ‘Daar zou ik in mee willen 
zingen?’ Dat kan!
CKC & partners organiseert in  
samenwerking met Podium320 
het projectkoor ‘Johannes Passion’.  
Meld je snel aan – je kunt nog 
meedoen – en zing op 24 maart 
onder de inspirerende leiding 
van Johan van Oeveren samen 
met professionele solisten en een 
barokorkest de Johannes Passion 
(BWV 245) in de Oosterkerk. Alle 
geoefende zangers zijn welkom.
 Acht wekelijkse repetities op  

dinsdag van 20.00-22.15 uur in de 
Oosterkerk met een studiedag op 10 
maart van 10.00-14.00. Aanmelden: 
www.ckc-zoetermeer.nl/default/ 
projectkoor-johannes-passion.html 

Dorpsstraat 175
2712 AJ Zoetermeer
079 362 05 55
info@verlaanmakelaardij.nl
www.verlaanmakelaardij.nl
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gaat tot het uiterste!

Advertenties

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

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

Ook Zoetermeer kan zich geluk
kig prijzen met een projectkoor 
dat sinds vijf jaar Evensongs en 
Cantatediensten verzorgt. Het zijn 
er inmiddels vier per jaar, op  
zondagavond in de Oude Kerk.  
Op 18 februari staat er weer een 
Evensong op het programma.
We vroegen aan liturg ds. Kees 
Wesdorp, wijkpredikant Oude 
Kerk, wat het karakter is van deze 
Evensongs en of hij de observatie 
van Hanna Rijken herkent. Dirigent 
Ronald de Jong, cantororganist 
van de Oude Kerk, licht toe hoe 
het projectkoor functioneert en 
hoe de muziek wordt gekozen.

Gezongen geloof
Ds. Kees Wesdorp: ‘De voeding 
van het geloof heeft ook een  
culturele ingang. Het geloof  
hoeft namelijk niet alleen met 
gesproken woord gezegd te  
worden. Het gebeurt ook met 
gezongen woorden. 
Nadrukkelijk zijn de Evensongs 
en Cantatediensten ambtelijke 
diensten, kerkdiensten geleid 
door de predikant en onder verant
woordelijkheid van de kerkenraad. 
Ik kies de lezingen naar aanleiding 
van de desbetreffende zondag in 
het kerkelijk jaar en er is meestal 
een korte overdenking. 

PROJECTKOOR OUDE KERK

Vijf jaar Evensongs en Cantatediensten

Projectkoor Oude Kerk, Cantatedienst 2 april 2017

INTERVIEW • In het hele land trekken Cantate diensten en Evensongs 
de aandacht van een groot publiek. Onlangs promoveerde theologe 
Hanna Rijken op een onderzoek naar wat er gaande is. Zij constateerde 
ten aanzien van de Evensongs – een ‘gezongen  avonduur’ van liederen, 
lezingen en gebeden in de Anglicaanse traditie – een verandering  
van religiositeit met een zekere wending naar esthetiek. 

11 FEBRUARI
Dolce & soave-concert
Maandelijkse kamermuziek-
reeks in de Adventskerk.  
Getalenteerde musici nemen  
u een uur lang mee naar een 
harmonische klankwereld.  
 14.00 uur, Adventskerk; € 5,  

incl. consumptie, kinderen gratis  
E haverha@casema.nl 

18 FEBRUARI 
Feestelijke Evensong
Een gezongen avondgebed in 
de Anglicaanse traditie, met een 
Magnificat en Nunc dimittis van 
C.V. Stanford, verder anthems 
van H. Brewer en W. Byrd en 
verschillende hymnes.  
Liturg: ds. C.H. Wesdorp,  
organist: Dirk Out uit Haarlem. 
Het Projectkoor Oude Kerk  
onder leiding van Ronald de 
Jong bestaat vijf jaar, daarom  
is er na afloop een feestelijke 
ontmoeting met iets lekkers.
 18.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59 

W oudekerkgemeente.nl/projectkoor

De observatie van Hanna Rijken 
is ongetwijfeld raak, al zal dat 
opgaan voor een deel van de 
bezoekers. Er komt een breed en 
gemêleerd publiek op af, meestal 
zo’n 150 mensen per keer.’ 

Prachtige traditie
Ronald de Jong: ‘De samenstelling 
van het projectkoor wisselt per 
keer, al is er wel een vaste kern 
die altijd meezingt. De zangers 
komen zowel van binnen als van 
buiten kerkelijke gemeenten. 
Ook de muziek wisselt, al zingen 
we altijd een Magnificat (Lofzang 
van Maria) en een Nunc Dimitis 

(Lofzang van Simeon) uit de vaste 
Evensongliturgie, vooral uit de 
Engelse romantische traditie.  
Per Evensong zingen we ook  
altijd twee Engelse koorwerken 
en enkele hymnes, waarbij koor 
en gemeente, de bezoekers,  
wisselend instemmen. 
Ik let wel op de moeilijkheidsgraad, 
want we hebben per Even song 
maar drie repetities. Graag zou ik 
het koor nog iets groter zien, maar 
ik hoop en verwacht dat we deze 
prachtige traditie nog vele jaren 
kunnen voortzetten.’

• Dick van den Bosch

‘Het liefst ga ik stil zitten en alleen maar luisteren. De sfeer van de kerk, het koor dat zo mooi zingt, een woord dat zomaar bij je binnenkomt. De schoonheid van het geheel raakt me.’
Een bezoekster
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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

DIENEN & DELEN
LEESROOSTER

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

WO 31 JANUARI (Ps 138)
Ik wil uw naam loven, God, om uw liefde en 
trouw: u hebt mij bemoedigd en gesterkt.

DO 1 FEBRUARI (1 Joh 5:1-4)
God liefhebben houdt in dat we ons aan 
zijn geboden houden. Zijn geboden zijn 
geen zware last.

VR 2 FEBRUARI (Lc 2:22-32)
Simeon nam het kind Jezus in zijn armen 
en loofde God met de woorden: Met eigen 
ogen heb ik de redding gezien die u  
bewerkt hebt ten overstaan van alle  
volken: een licht dat geopenbaard wordt 
aan de naties.

ZA 3 FEBRUARI (1 S 3:1-18)
Eli zei tegen de jonge Samuël: Wanneer 
je wordt geroepen, moet je antwoorden: 
“Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”

ZON 4 FEBRUARI (Mc 1:29-39)
Vroeg in de ochtend, stond Jezus op, 
ging naar buiten en liep naar een  
eenzame plek om daar te bidden. Toen 
de leerlingen hem gevonden hadden zei 
Jezus: Laten we naar de dorpen in de 
omtrek gaan, zodat ik ook daar het  
goede nieuws kan brengen.

MA 5 FEBRUARI (2 S 22:21-31)
U bent mijn lamp, Heer, u, Heer, verlicht 
mijn duisternis, met u storm ik af op een 
legerbende, met mijn God beklim ik de 
hoogste muur.

DI 6 FEBRUARI (Ps 34)
Wie naar God opzien, stralen van vreugde, 
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

WO 7 FEBRUARI (Fil 2:12-16)
Het is God die zowel het willen als het 
handelen bij u teweegbrengt, omdat het 
hem behaagt.

DO 8 FEBRUARI (1 Tim 2:1-8)
Er is maar één God, en maar één  
bemiddelaar tussen God en mensen,  
de mens Christus Jezus, die zichzelf  
gegeven heeft voor allen.

VR 9 FEBRUARI (Joh 3:22-36)
De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle 
macht aan hem overgedragen. Wie in de 
Zoon gelooft heeft eeuwig leven.

ZA 10 FEBRUARI (Js 26:19)
Jesaja zei: Ontwaak, jullie daar in het 
stof, en jubel! De aarde brengt haar 
schimmen weer tot leven.

ZON 11 FEBRUARI (Mc 1:40-45)
Iemand die aan huidvraat leed kwam 
naar Jezus toe; terwijl hij op zijn knieën 
viel, zei hij: “Als u wilt, kunt u mij rein 
maken.” Jezus kreeg medelijden, stak 
zijn hand uit, raakte hem aan en zei:  
“Ik wil het, word rein.”

MA 12 FEBRUARI (1 Tes 4:13-18)
Paulus schreef: Als wij geloven dat Jezus 
is gestorven en is opgestaan, moeten wij 
ook geloven dat God door Jezus de doden 
naar zich toe zal leiden.

DI 13 FEBRUARI (Fil 1:20-26)
Paulus schreef: Christus zal bij alles wat 
mij overkomt geëerd worden, of ik nu in 
leven blijf of moet sterven. Want voor mij 
is leven Christus.

WO 14 FEBRUARI (Mt 6:7-15)  
ASWOENSDAG
Jezus zegt: Sommige mensen denken 
dat ze door hun overvloed aan woorden 
verhoord zullen worden. Doe hen niet na! 
Jullie Vader weet immers wat jullie nodig 
hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

DO 15 FEBRUARI (Mt 5:1-12)
Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van hart 
zijn, want zij zullen God zien.

VR 16 FEBRUARI (Hnd 13:22-26)
Voor de komst van Jezus had Johannes 
het hele volk opgeroepen om zich te laten 
dopen en een nieuw leven te beginnen.

ZA 17 FEBRUARI (Mc 1:35-39)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Laten we naar 
de dorpen in de omtrek gaan, zodat ik ook 
daar het goede nieuws kan brengen.

ZON 18 FEBRUARI (Mc 1:12-15)
Jezus ging naar Galilea, waar hij Gods 
goede nieuws verkondigde. Hij zei: De tijd 
is aangebroken, het koninkrijk van God is 
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan 
dit goede nieuws.

MA 19 FEBRUARI (Dt 32:1-4)
Mozes zei: God is een rots, hij staat voor 
recht; alles wat hij doet is volmaakt.

DI 20 FEBRUARI (Mc 4:1-9,13-20)
Jezus zei in een gelijkenis: Er zijn mensen 
die zijn als het zaad dat op goede grond is 
gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden 
het en dragen vrucht.

WO 21 FEBRUARI (Ps 56)
God, u hebt mijn leven aan de dood 
ontrukt. Nu kan ik wandelen onder Gods 
hoede in het licht van het leven.

DO 22 FEBRUARI (Ef 3:1-12)
Paulus schreef: Ik ben dienaar van het 
evangelie geworden door de gave van Gods 
genade, om de volken de ondoorgrondelijke 
rijkdom van Christus te verkondigen.

VR 23 FEBRUARI (2 Kor 1:18-22)
Paulus schreef: Jezus Christus was niet 
iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij 
belichaamt het ja.

ZA 24 FEBRUARI (Kol 3:12-21)
Paulus schreef: Laat Christus’ woorden in 
al hun rijkdom in u wonen.

ZON 25 FEBRUARI (Mc 9:2-10)
Voor de ogen van zijn leerlingen veran-
derde Jezus van gedaante. De schaduw 
van een wolk viel over hen, en uit de wolk 
klonk een stem: Dit is mijn geliefde Zoon, 
luister naar hem!

MA 26 FEBRUARI (Lc 1:67-79)
Zacharias zei: Geprezen zij de Heer, hij 
heeft zich om zijn volk bekommerd en het 
verlost. Een reddende kracht heeft hij voor 
ons opgewekt, zoals hij van oudsher heeft 
beloofd bij monde van zijn heilige profeten.

DI 27 FEBRUARI (1 Joh 5:18-21)
Johannes schreef: Wij zijn in God, omdat 
we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is 
de ware God, hij is het eeuwige leven.

WO 28 FEBRUARI (Ps 139)
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil 
mij, weet wat mij kwelt, leid mij over de 
weg die eeuwig is.

DO 1 MAART (Fil 3:12-21)
Paulus schreef: Ik beeld me niet in dat ik 
het al heb bereikt, maar ik vergeet wat 
achter me ligt en richt mij op wat voor me 
ligt. Ik ga recht op mijn doel af.

VR 2 MAART (Apk 1:1-8)
Jezus Christus is de betrouwbare getuige, de 
eerstgeborene van de doden, hij heeft ons 
lief en heeft ons van onze zonden bevrijd.

ZA 3 MAART (2 Tes 3:1-5)
Paulus schreef: De Heer is trouw, hij zal 
u kracht geven en u tegen het kwaad 
beschermen.

UITGELEZEN Veilig samenleven

B
eatrice de Graaf is  
hoog leraar internationale  
betrekkingen én gelovige. 

Vanwege 500 jaar Reformatie 
vroeg de Protestantse Kerk haar 
om vanuit protestants-christelijk 
perspectief te antwoorden op  
de vraag: Hoe wapenen we ons  
tegen aanslagen en bedreigingen? 

Regels van recht
Kerkvader Augustinus blijkt een 
belangrijke gids. Er zijn parallellen 
tussen zijn tijd en de onze.  
Hij sprak als bisschop en pastor  
duidelijk over het kwaad. Dat 
spreken ontbreekt in onze tijd bij 
overheid en kerken, terwijl dat na 
9/11 volop terug is op straat en  
in de media. 
De Graaf gaat vervolgens te  
rade bij Luther en Calvijn. Ze 
conclu deert – na ook heden
daagse denkers gehoord te  

hebben – dat ultieme veiligheid 
niet in onze hand ligt. Kwaad 
moet bestreden worden, te  
beginnen bij het kwaad in jezelf. 
Wezenlijk is dat strijd altijd  
gebonden is aan regels van 
recht, betrouwbaarheid en  
nederigheid, begrippen ontleend 
aan de profeet Micha. In navol
ging van Micha en Augustinus 
roept De Graaf op tot hoopvolle 
strijd, niet als wraak en  
vergelding maar om zin en  
houvast te vinden buiten jezelf. 

Hoopvol perspectief
Van groot belang is een perspec
tief van hoop: het kwaad is er, 
maar er komt van Godswege 
een einde aan. Dit perspectief 
zal leiden tot een andere levens
houding en -praktijk. Daarbij 
is het belangrijk dat zorgen en 
angst van allen benoemd en 

erkend worden. Tegelijk moet 
blijven klinken dat er een einde 
komt aan het kwaad. Daarvoor is 
de kerkelijke liturgie onmisbaar. 
Het betoog van De Graaf is 
veelal helder en zeker hoopvol. 
Het vraagt wel wat van de lezer. 
Goed dat er bij deze rijke  
gespreksbron een themawebsite 
is met praktijkverhalen en  
gespreksmateriaal.

• Joke Westerhof

Beatrice de Graaf, 
‘Heilige strijd.  
Het verlangen  
naar veiligheid en 
het einde van het 
kwaad’, Utrecht: 
Boekencentrum, 
2017, 141 blz., € 12,99;  
W www.protestantsekerk.nl/ 
veiligsamenlevenAdvertentie

Natuurlijk is het goed en tot 
voldoening stemmend dat er 
momenteel zo’n honderd maatjes 
opgeleid en wel aan de slag zijn 
om mensen te helpen die het 
zicht op hun financiën (en  
soms meer dan dat) kwijt zijn. 
Het betekent echter ook dat onze 
neoliberale samenleving zo in  
elkaar steekt, dat veel mensen aan 
de onderkant van de samenleving 
niet meer opgewassen zijn tegen 
de combinatie van vaak een laag 
inkomen, lage opleiding en gebrek 
aan vooruitzicht in het leven. 
Een kleine bovenlaag geniet  
bovenmatig van de werkwijze  
van het sociaaleconomisch  
systeem in onze wereld, maar  
op de werkvloer groeien de  
salarissen op geen enkele  
manier mee met de inmiddels  
verbeterende economische groei.

Waar doe je het voor?
Een van de schuldhulpmaatjes in 
Zoetermeer is Klaas van Doeland 
(77), gemeentelid van De Regen
boog. Na een opleiding tot  
ingenieur aan de TU Delft was  
hij zijn leven lang in tal van  
managementfuncties in de  
petrochemische industrie actief, 
zowel in Nederland als in het 
verre buitenland. 
Klaas deed in zijn boeiende werk 
de ervaring op hoe belangrijk  
het is dat mensen in hun werk 
sociaal tot hun recht komen.  
Kan iemand zich op de werkplek 
zonder problemen op zijn werk 
concentreren, dan is dat voor  
de hele werkomgeving winst. 
Hij maakt er geen geheim van 
dat hij het van grote waarde 
vindt iets te doen wat 

Coördinator Klaas van Doeland: 

SchuldHulpMaatje  
is een blijver!

REPORTAGE • Het project SchuldHulpMaatje in Zoetermeer bloeit 
als nooit tevoren. En dat is geen goed signaal. 

maatschappelijk rendement 
heeft. ‘Maar’, zegt Klaas, ‘het is 
eigenlijk nog sterker: het geeft 
mijzelf ook een goed gevoel om op 
deze manier mensen te helpen.’
Zoals mensen bij de schuldhulp
verlening weghouden door heel 
vroeg te kunnen ingrijpen en bij 
te sturen. Als dat niet lukt, moet 
er concreet geholpen worden  
bij het aanbrengen van structuur 
in het financiële huishouden.  
En zo is het balletje voor hem 
gaan rollen.

‘Bredere blik is nodig,  
cliëntbegeleiding  

mag socialer’

Wees er tijdig bij!
Een groot deel van de schulden
problematiek is gelegen in het feit 
dat mensen te laat alarm slaan 
bij een van de instanties. Hoe 
eerder mensen zich ervan bewust 
worden dat ze in een neerwaartse 
spiraal zitten, hoe groter de kans 
dat ze nog een heleboel ellende 
kunnen voorkomen. Maar als de 
stapel met brieven van belasting
dienst, schuldeisers, incasso
bureaus in centimeters wordt  
gemeten, is het een ‘hell of a job’ 
om de zaak te ontwarren en de 
weg omhoog weer in te zetten.

Met dat soort zaken houdt Klaas 
zich bezig. Hij is binnen de orga
nisatie een van de coördinatoren 
die zo’n tien tot vijftien maatjes 
begeleidt. Over de samenwerking 
met de burgerlijke gemeente is 
hij niet ontevreden. Waar het  
nog wel eens aan ontbreekt is  
de bereidheid van sommige  
ambtenaren om de problematiek 
iets breder te willen bekijken.  
Dat kan vaak door een collega 
van een verwante vakafdeling  
bij een probleem te betrekken. 

‘Het geeft een goed  
gevoel om zo mensen  

te helpen’

Van belang is ook dat de bewind
voerderskantoren die het traject 
van de Wet Schuldsanering  
Natuurlijke Personen (WSNP)  
begeleiden, hun taak op een voor 
de cliënt sociale manier uitoefenen. 
Klaas is niet echt optimistisch 
over de toekomst van ons type 
samenleving, gezien vanuit deze 
schuldenproblematiek. Bij vertrek 
klinkt het een klein beetje cynisch 
als hij zegt: ‘Schuldhulpmaatjes 
hebben toekomst!’ En dat is niet 
fijn om te constateren.

• Fien Meiresonne

Gezocht: Nieuwe 
SchuldHulpMaatjes 

In Zoetermeer hebben we te 
maken met een grote groep 
mensen in financiële nood die 
begeleiding nodig hebben. 
Door toename van het aantal 
hulpvragers zijn wij op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers.  
In maart start een nieuwe  
driedaagse opleiding voor 
SchuldHulpMaatje. 

 Geplande cursusdata:  
zaterdag 10, 17 en 24 maart. 
Spreekt je dit diaconale  
vrijwilligerswerk aan en wil je 
meer informatie, neem dan  
contact op met coördinator  
Jan de Vries T 06-39 40 50 15  
of meld je aan via  
W www.schuldhulpmaatje.nl

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith


