
In het tweede bijbelboek  
Exodus stelt God zich aan 
Mozes voor. God is bewogen 
door de ellende van zijn  
mensen: ‘Ik heb gezien hoe 
ellendig mijn volk eraan toe  
is, ik heb hun noodkreten  
gehoord, ik weet hoe ze lijden.’ 
Daar gaat God mét Mozes 
iets aan doen. Aan het begin 
van het Nieuwe Testament 
vertelt Matteüs in hoofdstuk 
9 dat Jezus diep geraakt was 
door mensen die uitgeput en 
hulpeloos waren. Lijfelijk: ‘tot 
in zijn ingewanden’, ‘met een 
knoop in zijn maag’.

Helpen doe je samen
De bewogenheid van God en  
de geraaktheid van Jezus zijn 
bepalend voor de blikrichting van 
de christelijke gemeente. In hoe 
we vieren, hoe we luisteren, in 
wat we doen. Een bewogen hart 
vertaalt zich liturgisch in kyrië 
(gebed om ontferming) en  
bemoediging, pastoraal in een 
luisterend oor, diaconaal in  
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Een bewogen hart

concreet helpende handen. 
Gelovig bewogen-zijn heeft niet 
de pretentie alle nood te willen 
oplossen. Jezus ontkrampt ons 
helpen: het begint met één glas 
water (Matteüs 25:35).  
En broeders en zusters weten:  
helpen doe je samen. 
Soms vraagt dat om spontane 
actie. Maar vaak is ook organisa-
tie nodig. Dat beseften de eerste 

christenen al goed en daarom is 
toen de diaconie opgericht. Ook 
de diakenen sámen hoeven het 
niet alleen te doen: de Heilige 
Geest doet inspirerend mee  
(Handelingen 6:1-7)!

In het licht van Pasen
Diaconale hulp is soms heel  
direct. Bij ongelukken en rampen 
bijvoorbeeld. Vaak is het ook iets 

van lange adem.  
Vandaar de betrokkenheid van  
de diaconie bij schuldhulpmaatje, 
vluchtelingenwerk, buurtprojec-
ten, zending en werelddiaconaat. 
Maar hoe je ook helpt, wat je zo 
geraakt voor anderen doet, heeft 
bijbels gesproken eeuwigheids-
waarde. In bewogenheid zijn 
wij verwant aan God. Wat we in 
leven hebben willen zien, zullen 

lied van verwachting
uit het licht van de verwachtingis een hemels visioen gewevenGod zelf wekt onze mensendroom tot levenwat kind’ren ooit ontbroken heeftwordt dan in overvloed hervondenal wie eens de liefde zag herleeftal wat ooit losbrak wordt herbonden 

in het licht van de verwachtingwordt een werelds visioen gewevenarmen eten, de zieke wordt genezengeen kleine wordt er meer verachtwie vluchtte krijgt een plek gewezenwie het hemels Koninkrijk verwachtwekt zelf op aard’ Gods droom tot leven

Uit: Rein Algera,  
Lucht tegen leegte, blz. 149

we zien aan de andere kant van 
leven. In het licht van Pasen:  
wie bewogen leeft, mag leven 
met verwachting. 

• ds. Rein Algera

PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD

In de christelijke gemeente geeft 
het ambt van diaken, ‘dienaar’,  
invulling aan de ‘liefdedienst’, 
vaak vertaald in de zeven werken 
van barmhartigheid. De eerste zes 
noemt Jezus Christus in Mattheüs 
25:35-36. In de middeleeuwen 
is daar een zevende aan toege-
voegd: ‘de doden begraven’.
We vroegen zes koppels diakenen, 
oud- en jonggedienden, uit alle 
wijkgemeenten van de Protes-
tantse Gemeente Zoetermeer naar 
hun drijfveren om deze ‘dienst van 
barmhartigheid’ op zich te nemen. 

A Wat beweegt/bewoog jou om 
diaken te worden/zijn? 

h Wat is voor jou het hart van het 
diaconale werk? 

  Waar droom je van als het gaat 
om diaconaat?

OUDE KERK 
• Rozemarijn Burger

‘Gewoon iets wat God  
van ons vraagt’
A Ik ben een 
hele tijd pasto-
raal medewerk-
ster geweest 
en ik heb lang 
nieuw ingeko-
men mensen bezocht. Op een 
gegeven moment werd ik 64 en 
toen dacht ik: nu is het tijd om 
een serieus ambt op me te nemen. 
Dat heb ik gedaan, met veel ple-
zier! ‘Zorgen voor de ander’, ‘er 
zijn voor de ander’ vind ik gewoon 
iets wat God van ons vraagt. 
h Zorgen dat mensen die het geld 
echt nodig hebben, dat ook krijgen. 
Het is belangrijk dat je als diaken 
bewust bezig bent met de diacona-
le opbrengsten. Ik bedoel dan bij-
voorbeeld ‘Food for all’. Daar moet 
je verantwoord mee omgaan.

 Ik zou willen dat er voldoende 
diakenen zijn. We kunnen niet 
alles, je doet wat je kunt. Toch 
zou ik het niet verkeerd vinden als 
ook diakenen wat meer betrokken 
worden bij de zorg voor ouderen, 
zieken, weduwen, een rol die vaak 
eerder bij de ouderlingen ligt. 

‘Raakvlakken zoeken  
met de jeugd’ 
A Op deze  
manier kan ik 
iets voor de  
kerk doen. Ik  
zie het als een 
roeping van God. 
h ‘Er zijn voor anderen’, zowel in 
de kerk als daar buiten, dat vind 
ik ‘het hart’. Het feit dat je er voor 
de minder bedeelden kunt zijn.

 Ik zou graag meer met de 
jeugd willen doen, dat met hen 
bespreken. Ik wil wel eens kijken 
welke raakvlakken daar liggen. 
Dat zou ik wel mooi vinden. 

PELGRIMSKERK 
• Joke Westerhof

‘Openstaan voor elkaar’
A Wij hebben 
de opdracht  
om onze talen-
ten te gebrui-
ken. Mijn talen-
ten zijn onder 
andere zorgen 
en organiseren. ‘Zorgzaam zijn 
en helpen waar dat nodig is’ voor 
mij de reden om diaken te zijn.
h Openstaan voor mensen, met 
welk geloof dan ook en helpen 

Meester van Alkmaar, ‘De zeven werken van barmhartigheid’, 1504, 120 cm x 472 cm

Twaalf diakenen en hun ‘werken van barmhartigheid’
‘Ik had honger en gij hebt  
Mij te eten gegeven, Ik had 
dorst en gij hebt Mij te drinken 
gegeven, Ik was vreemdeling 
en gij hebt Mij opgenomen.  
Ik was naakt en gij hebt Mij 
gekleed, Ik was ziek en gij 
hebt Mij bezocht, Ik zat in  
de gevangenis en gij zijt tot 
Mij gekomen.’ 

waar nodig, op welke manier dan 
ook, is voor mij ‘het hart’ van 
diaconie.

 Waar ik van droom? Alle men-
sen gelijke kansen en openstaan 
voor elkaar.

‘Praktisch voor elkaar klaarstaan’
A Met kleine 
kinderen en een 
predikant als 
vrouw was een 
ambt praktisch 
niet uitvoerbaar. 
Nu zijn de kin-
deren wat ouder en binnen de 
Pelgrimskerk kon met name het 
diaconale team versterking gebrui-
ken. Vandaar dat ik mijn talenten 
nu als diaken probeer in te zetten.
h Mensen helpen die praktische 
hulp nodig hebben, zoals voed-
sel, geld, scholing of het ophan-
gen van een schilderijtje. Maar 
andere diaconale taken zijn min-
stens zo belangrijk, en leuk om te 
doen, zoals het samen vieren van 
het avondmaal of de organiseren 
van onze diaconale maaltijden.

 Ik ben niet zo’n dromer, meer 
iemand die het liefst praktisch 
overzichtelijke problemen aan-
pakt. We leven in een wereld die 
snel verandert: hoe kunnen we 
nu en in de toekomst een goede 
invulling geven aan ons ambt? 
Een mooie uitdaging waar we 
zeker onze weg in vinden.

DE OASE 
• Els Alebregtse

‘Hart voor buitenlands diaconaat’
A Trudy was net met pensioen 
gegaan en wilde zich graag inzet-

ten voor andere 
mensen. Ze is 
als secretaresse 
bij de diaconie 
begonnen en 
later voorzitter 
geworden. 
h Haar hart lag en ligt nog steeds 
bij het buitenlands diaconaat. Van 
jongs af wilde ze ontwikkelings-
werk gaan doen. Dat is er niet 
van gekomen, maar ze heeft met 
veel plezier meegeholpen aan de 
geldwerving voor buitenlandse 
projecten, onder andere door 
het organiseren van de Klaver-
vier-maaltijden. 

 Ze vindt het belangrijk, dat 
diakenen zich ook inzetten voor 
randkerkelijke of buitenkerkelijke 
mensen, bijvoorbeeld door een 
inloophuis, of door het organise-
ren van maaltijden voor de buurt.

‘Mensen helpen die dreigen  
af te glijden’
A Toen Hilde 
in De Oase ging 
kerken, wilde ze 
graag wat voor 
haar gemeente 
betekenen en is ze 
diaconaal medewerker geworden. 
h Ze vindt het leuk om praktisch 
bezig te zijn voor anderen. Als 
tiener heeft ze drie keer meege-
daan aan projecten van de World 
Servants. Hierdoor maakte ze 
kennis met het werelddiaconaat. 

 Vanuit haar eigen geloofsover-
tuiging vindt ze het belangrijk om 
mensen te helpen, die dreigen 
naar de rand af te glijden. Bij-
voorbeeld door een voedselbank 
te faciliteren voor mensen, die 
onvoldoende geld hebben of door 
projecten te steunen zoals Job-
HulpMaatje voor werklozen.

René Eshuis
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diaken Halte 2717

ACTUEEL

VAN DE REDACTIE

Engel

Aafio Ritueelbegeleiding  
is uw persoonlijke coach voor  

ondersteuning, begeleiding en  
(inhoudelijke) vormgeving voor een 

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

de nieuwe situatie.

Neem vrijblijvend  
contact op via:

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

Advertenties

‘Je bent een engel!  
Mag ik je alsjeblieft  
een zoen geven?’ 

Het overkwam mij op straat, 
een paar huizen verder van waar 
ik woon. Waarom weet ik niet 
meer. Wel dat ik warm werd 
vanbinnen. En dat dankbaarheid 
kunnen uiten belangrijk is.  
‘Liefdedienst’ noem je dat. 
Vroeger, voordat de kerk hem 
adopteerde, was de diaken 
een neutraal begrip, las ik 
ergens, waarbij deze dienaar 
ook berichten van zijn meester 
kon overbrengen. Kijk, dan 
is die engel, letterlijk: bood-
schapper, zo gek weer niet. 
Prompt denk ik aan deze  
regels, het eerste couplet van 
lied 504:

Een engel heeft de toon gezet. 
De eerste stoot op de trompet 
bazuint het uit: de dag begint 
die al het donker overwint!’

Als dat geen Pasen is! Delen 
in de vreugde, delen in de 
overwinning op alle ellende en 
dood, de liefde delen en door-
geven, die Jezus voorleeft.  
In één adem door kun je dan 
lied 1007 zingen: 

Kom je van verre  
en roept men je na – 
ik noem je mijn naaste,  
wees welkom, besta!

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

Eerste JobHulpMaatjes 
VERSLAG • Zaterdag 10 maart was een nieuwe mijlpaal in de  
ontwikkeling van JobHulpMaatje, de vrijwilligersorganisatie  
die Zoetermeerse werkzoekenden gaat helpen. Wethouder 
Taco Kuiper reikte in Forum Stadhuis aan de eerste tien  
JobHulpMaatjes een certificaat uit voor het succesvol volgen 
van de Maatjestraining.

De Maatjestraining is een korte 
opleiding waar vrijwilligers leren 
hoe ze werkzoekenden mentaal 
en praktisch kunnen onder-
steunen. Zij gaan nu als maatje 
aan de slag om werkzoekenden 
bij te staan in hun zoektocht  
naar (vrijwilligers)werk. 
Verschillende werkzoekenden heb-
ben zich al aangemeld voor bege-
leiding door een maatje, zo meldde 

coördinator Flip Bakker in zijn 
presentatie ter gelegenheid van 
de uitreikingsplechtigheid. Met de 
gemeente Zoetermeer is een con-
structieve samenwerkingsrelatie 
opgebouwd, aldus Flip, die ver-
trouwen geeft voor de toekomst. 
Er waren die dag nog twee hoog-
tepunten: de lancering van de 
eigen website en de start van het 
werkzoekenden-netwerkcafé.  

 Elke donderdag van 14.00-20.00 in 
Forum Stadhuis E info@jhm-zoeter-
meer.nl W www.jobhulpmaatje.nl

• Joost Boogaard

COLLEGE VAN DIAKENEN

OPROEP

Vluchtelingenwerk
zoekt versterking

Er zijn twee belangrijke  
(vrijwilligers)vacatures bij  
Vluchtelingenwerk Zoetermeer.
• Coach Integratie en  

Participatie, ter ondersteuning 
en coaching van vluchtelingen 
tijdens hun integratie- en par-
ticipatieproces, twee tot drie 
dagdelen per week.

• Maatje Alleenstaande Jonge 
Vluchtelingen: op basis van 
gelijkwaardigheid ga je voor een 
jaar aan de slag als coach van 
een jonge vluchteling, minimaal 
twee uur per week.

 Margreet Bakker of Dorien Ruiter  
T 360 31 13 E zoetermeer@vwzhn.nl

7 APRIL

Bijbel Sponsor Ontbijt

Ontbijt en ‘fellowship’ met zingen 
en bidden voor vervolgde broers 
en zussen en een toelichting door 
Piet van Daalen van Stichting 
Hulp Vervolgde Christenen.

 9.00-11.00 uur, Brasserie Vandaag  
in De Bouwhof, Edisonstraat 115  
€ 10; Eline van Noije T 06-4777 7491 
E sameningeloof@gmail.com

3 MEI

Syrisch leren koken

Op 3 mei om 19.00 
uur zullen een aantal 
Syrische vrouwen 
in de kerk aan de 
Zegwaartseweg 47 
een kookworkshop geven waarin 
ze Syrische gerechten bereiden 
onder ‘Nederlandse omstandig-
heden’. Gezelligheid en verbinding 
staan centraal en de workshop is 
open voor iedereen. 
De overwegend moslimvrouwen 
hebben tijdens de afsluitende  
activiteit van de Vredesweek met 
het ILOZ diverse lekkere hapjes  
verzorgd en dit idee is daaruit 
voortgekomen.

 Opgeven bij:  
Marie-Christine Belemsigri  
E mcislief@gmail.com; ong. € 7,50

Transport-vrijwilligers
Voedselbank gezocht

De Voedselbank Zoetermeer, 
onderdeel van de Voedselbank 
Haaglanden, zorgt er voor dat 
iedere donderdag ruim 300 ge-
zinnen van een voedselpakket 
worden voorzien. Het uitdelen 
gebeurt op een zestal kerkloca-
ties in Zoetermeer. De werkgroep 
Transport zorgt voor de bevoor-
rading en zoekt: BIJRIJDER, 
GROENTERIJDER en LOODS-
DIENST, inzet 4 uur per maand.

 Informatie over de taken:  
Ronald Spaan T 06-3634 7838  
E spaanronald@gmail.com

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

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

DE REGENBOOG

• Jan Blankespoor

‘Ogen en oren openhouden’
A Na onze 
verhuizing naar 
Rokkeveen 
vond ik dat het 
na een paar jaar 
tijd werd om 
ook mijn steen-
tje bij te dragen aan de kerk. Bij 
de diaconie komt het neer op 
praktisch bezig zijn met kerk en 
geloof. Dat spreekt mij wel aan.
h Omzien naar en hulp bieden 
aan mensen die dat nodig heb-
ben, dichtbij en ver weg. 

 Dat de kerk een inspirerende 
plek is voor iedereen en dat wij 
– niet alleen diakenen – ogen en 
oren openhouden om te ontdek-
ken waar we iets voor elkaar kun-
nen betekenen. 

‘Afspiegeling van de liefde  
van Christus’
A Het diaken-
schap was voor 
mij een welko-
me manier om 
snel vertrouwd 
te raken met 
het wel en wee van De Regen-
booggemeente en me er hele-
maal thuis te gaan voelen. 
h Er in vele opzichten zijn voor 
de behoeftige medemens, zowel 
in de kerk, de directe omgeving 
van de kerk en de wijdere wereld. 
Daarnaast is het vervullen van 
diaconale taken in de eredienst 
een belangrijk speerpunt.

 Dat de diaconie een duidelijke 
afspiegeling zal blijven van het 
liefdevolle gelaat van Christus en 
dat het ook in de toekomst niet 
zal ontbreken aan gepassioneer-
de gemeenteleden die zich hier-
voor willen inzetten. 

OOSTERKERK  
EN CENTRALE DIACONIE

•  Jan Blankespoor

‘Gods liefde doorgeven’
A Een diaken 
staat met één 
voet in de kerk 
en met de 
andere in de 
maatschappij. 
Het samenbren-
gen van kerk én maatschappij 
is iets dat mij aantrok en nog 
steeds aantrekt.
h Omzien naar elkaar en werken 
vanuit je hart, met de boodschap: 
‘Ik zal er zijn voor jou!’

 Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven.’ Zo wil 
ik in het leven staan. Wij vinden 
waarheid, het volle leven en lief-
de, door te leven zoals Hij. Mijn 
droom zal altijd het doorgeven 
van Gods liefde blijven. 

‘Zichtbare en onzichtbare  
werken borgen’
A Ik ben opge-
groeid in een 
gezin waarin 
je elkaar hielp 
zonder vragen 
of voorwaarden 
te stellen. Door mijn beroep  
(gerechtsdeurwaarder) ben ik 
ook bekend met de nood, vaak 
onzichtbaar achter de voordeur.  
Dat drijft mij extra!
h Het hart van het diaconale 
werk is de gemeente. Als diaken 
ben je geroepen om de gemeen-
te te activeren en te faciliteren.

 Van een groot deel van het 
diaconale werk hebben we zelfs 
geen weet: ouderenbezoek, 
elkaar even meenemen, onge-
vraagd te hulp schieten. Het is 
mijn droom om dat in kaart te 
brengen. Binnen de Oosterkerk 
maken we nu een diaconaal 
handboek, waarin we alle goede 
werken borgen.

NOORD  

• Fien Meiresonne

‘Dáár zijn waar je nodig bent!’
A Wat je beweegt 
als diaken is voor 
iedereen verschil-
lend. Winie ziet 
het vooral als: 
zaken in beweging 
zetten zodat men-
sen beter mee kunnen doen in de 
samenleving. Zij doet dat ook in 
haar dagelijks werk bij Exodus. 
h ‘Dáár aanwezig zijn waar geen 
ander de kwetsbare medemens 
bijstaat.’ Dat ziet ze gebeuren in 
Halte 2717. Daar krijgt dit han-
den en voeten.

 Winie vindt het heel belangrijk 
dat de diaconie ook de plek is 
waar kinderen en gezinnen als 
ze iets meemaken of zich alleen 
voelen, hulp en steun kunnen 
vinden. Diaconie is namelijk 
meer dan geld geven!

‘Allemaal een beetje diaken’
A Anneke wil 
graag dingen 
doen in een kerk 
waarmee ze zich 
verbonden voelt. 
Om op die manier 
iets te betekenen 
voor de ander.
h Zij formuleert het zo: ‘Ik wil 
heel alert naar de ander omkij-
ken, omdat het belangrijk is dat 
iedereen zich gezien en gehoord 
weet.’

 Zij droomt er van dat iedereen 
een goede buur of naaste wil 
zijn voor zijn of haar omgeving. 
Daarbij is het niet zo relevant of 
die ander gelooft of niet. Haar 
boodschap is duidelijk: we zijn 
allemaal een beetje diaken voor 
wie op ons pad komt.  
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PERSPECTIEF

Als iemand naar een naaste zoekt …

KIJK

Advertentie

D
iaconie betekent:  
je dienstbaar opstellen 
voor de ander. 

Het leek een tijdje dat diaconie 
exclusief bestemd was voor 
verre volken, waar honger werd 
geleden, en ellende. Maar in 
eigen land (b)lijkt 
de verzorgings-
staat niet langer 
houdbaar. Mensen 
moeten het soms 
ineens maar zien 
te rooien, terwijl 
ze geen rooie cent 
hebben.

‘Waarom?’
Zo ook die  
mevrouw die 
verhuist naar een 
gelijkvloerse woning.  
Haar lichaam laat haar in de 
steek, haar man deed dat al lan-
ger geleden. De oude woning 
kende achterstallig onderhoud. 
Dat de woningbouw het herstel-
len in rekening brengt, had  
mevrouw niet geheel voorzien. 
Halte 2717 kwam in beeld en 
is gaan helpen. Niet direct 
met geld, maar met klussen 
als vloerbedekking verwijde-
ren en verfwerk. De mevrouw 
deed zelf het broodnodige, en 
er werd samengewerkt met 
Stichting Mooi en Kwadraad. Zo 
werden veel kosten bespaard. 
Mevrouw is niet gelovig. Ze 

deed erg haar best niet te vloe-
ken toen wij er waren. Ondertus-
sen vertelde ze aan de buren dat 
ze zoveel hulp kreeg van de kerk. 
Ze vroeg ons: ‘Waarom doen 
jullie dit voor mij?’ ‘Wel, omdat 
wij geloven dat ieder mens een 

kind van God is, 
ieder even waarde-
vol.’ We zijn elkaars 
naasten.

Is er ook iets  
missionairs aan dit 
verhaal? Jazeker. 
Door uit te dragen 
waarom we helpen, 
maar ook door te 
laten zien dat we 
als Zoetermeerse 
kerken midden in 

de buurt, wijk en stad staan en 
samenwerken met niet-identi-
teitsgebonden organisaties. 

‘Hier zijn wij!’
Wanneer iemand binnen jouw 
gezichtsveld struikelt, is het niet 
meer dan logisch hem of haar 
even te helpen. Je vraagt niet 
naar huidskleur, naar geloof of 
naar een naam.
Als iemand zijn of haar naasten 
zoekt, mogen wij als kerk  
zeggen: ‘Hier zijn wij!’ 
Dát is in mijn ogen diaconie.

• Johan Roest

BUURTPASTOR HALTE 2717 

Wij bieden persoonlijke zorg bij mensen thuis en  
verlenen dit vanuit de christelijke normen en waarden.  
Wij zijn werkzaam in de gemeenten Alphen aan den  
Rijn en Zoetermeer. U kunt bij ons terecht voor: 

• Huishoudelijke en persoonlijke verzorging
• Verpleging en begeleiding 
• Palliatieve zorg en casemanagement dementie  

Op dit moment hebben wij vacatures open staan  
voor de functies: Verpleegkundige, Verzorgende IG  
en Hulp bij huishouden. 

Voor meer informatie kijk op onze website www.allcura.nl.

Julianastraat 16b        
2731 EG Benthuizen                
079 - 331 00 52        
info@allcura.nl

“Zorg dichtbij en zolang mogelijk  
in de eigen vertrouwde leefomgeving.”

Word jij 
onze nieuwe 
collega?

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

Aafke Halma is als ritueelbege-
leider opgeleid om mensen op 
de kruispuntmomenten in het 
leven bij te staan. Zij is tot nu toe 
vooral betrokken bij het levens-
einde van mensen. Zij verzorgt 
zelfstandig – of in samenwerking 
met anderen als dat een wens 
is – de inhoud van een afscheids-
bijeenkomst, die religieus getint 
kan zijn of neutraal. 

Troost vinden
In haar begeleidende rol helpt ze 
mensen door deze moeilijke da-
gen heen. Samen met de familie 
zoekt ze de ultieme elementen en 

symbolen voor een zingevende 
ceremonie, die recht doet aan de 
overledene. 

Een stevig koord dat 
houvast biedt voor de 

komende jaren

‘Het geeft bijzonder veel voldoe-
ning als je er in slaagt door vaak 
lange gesprekken de rode draden 
uit iemands leven te weven tot 
een stevig koord, dat houvast 
biedt voor de komende jaren.  
En ik mag daarbij de vormgeving 
van alle aspecten verzorgen.’

Haar hulp en ondersteuning 
helpt de naaste familie om zelf 
een belangrijk aandeel in de af-
scheidsplechtigheid te kunnen 
hebben. Ze weten dat Aafke zo 
nodig hun rol kan overnemen als 
de omstandigheden dat vragen. 
Dat geeft vertrouwen.
Ze vertelt dat een familielid 
maanden na een begrafenis con-
tact met haar zocht en haar liet 
weten nog elke dag troost te vin-
den in de in een voorwerp gestol-
de symboliek, die onder leiding 
van Aafke ontwikkeld was. ‘En 
daar doe je het voor!’

Blij en rustig
Veel mensen willen tegenwoordig 
vaak al wel nadenken over hun 
uitvaart. Het komt veel minder 
voor dat ook kinderen en klein-
kinderen al betrokken worden bij 
een meer spirituele invulling van 
het afscheid, ondersteund door 
rituelen en symbolen. Gebeurt 
dat wel, dan ziet Aafke vaak een 
heel blij gevoel ontstaan, omdat 
mensen dit in de kring van het 
gezin hebben kunnen bespreken. 
Het geeft rust, in de wetenschap 
dat het ‘straks precies gaat zoals 
wij het graag gezien hadden’. 
Prachtig om daaraan te mogen 
meewerken.

• Fien Meiresonne

Na Pesach zijn er nog drie  
belangrijke herdenkingsdagen. 
• 12 april Jom Hashoa:  

herdenkingsdag van de  
slachtoffers van de joden-
vervolging en de opstand  
in het Getto van Warschau.

• 19 april Jom Hazikaron:  
Israëlische herdenkingsdag 
voor gevallen soldaten en 
slachtoffers van terrorisme. 

• 20 april Jom Ha’atsmaoet: 
herdenking van de dag van 
onafhankelijkheidsverklaring 
van de staat Israël in 1948. 

Hoop op shalom
Dit jaar is het zeventig jaar gele-
den dat de staat Israël ontstond. 
Voor de Israëlieten is het een  
nationale feestdag. In de synago-
gen worden psalmen gezongen en 
speciale gebeden gezegd waarin 
de hoop op vrede wordt uitgespro-
ken. Het gebed begint zo:
‘Onze Vader in de hemel,  
rotsvaste steun en verlosser van 
Israël, zegen de Staat Israël,  
het ontluikend begin van onze  
verlossing; neem haar onder Uw 
liefderijke beschutting en spreid 

Uw beschermende vrede erover 
uit. Zend Uw licht en Uw waar-
heid aan hen die er aan het hoofd 
staan, zijn ministers en adviseurs 
en leid hen door goede raad die 
van U komt.’

Bronnen: www.beleven.org/feesten/joden  
en jck.nl

• Koos en Kobi Hendriks

WERKGROEP KERK & ISRAËL

Rituelen op de kruispunten  
van het leven
PORTRET • Er zijn momenten in het leven van een mens  
die cruciaal kunnen worden genoemd. Letterlijk:  
kruispunten. Het meest ingrijpende kruispunt in een 
mensenleven is wel het overlijden van een dierbare. 
Maar ook andere kruispunten, zoals huwelijk, geboorte, 
verhuizing, emigratie, kunnen ingrijpende ervaringen zijn. 
Rituelen en symbolen kunnen daarbij bijzonder troostend 
en helend zijn. 

Joodse herdenkingsdagen
De maand april begint voor de joden met het vieren van Pesach, 
het feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Pesach begint 
op de Sederavond, vrijdag 30 maart, tijdens onze Goede Vrijdag.
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KERKDIENSTEN APRIL 2018

Gemeente Zondag 1 april  
Eerste Paasdag Zondag 8 april Zondag 15 april Zondag 22 april Zondag 29 april

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

 09.45 uur: 
 Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur:      
Ds. M. Treuren, Pijnacker

 10.00 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp

 18.30 uur: Cantatedienst    
Ds. C.H. Wesdorp

 09.45 uur:  
Ds. J.W. Leurgans 
Moordrecht

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

 09.45 uur:  
Mw. M. Schipper-Boven

 10.00 uur:      
Mw. ds. A. Moolenaar 
Lisse

 10.00 uur:  
Ds. R.B. ten Hoopen  
Den Haag

 10.00 uur:  
Mw. P. Vossegat-de Bruin

 10.00 uur:  
Mw. ds. M. Zebregs  
Valkenburg (ZH) samen  
met De Regenboog

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

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

 10.00 uur:      
Ds. J. Bonnes

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

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

 10.00 uur:  
Ds. A. van Buuren 
Amsterdam

WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG
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:     
Ds. R. Klijnsma, Pijnacker

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

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

 10.00 uur: We zijn te gast 
in de Pelgrimskerk vanwege 
de verbouwing kerkzaal  
De Regenboog, zie daar

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. D. van Vreeswijk 
Zevenhuizen

 09.30 uur: Ds. E. van den Ham
 16.30 uur: Hart4U-dienst   

Ds. Marius van Duijn
 19.00 uur:     

Ds. C. Blenk, Den Haag

 09.30 uur:      
Ds. H.G. van der Ziel, 
Waarder

 16.30 uur: Ds. G.C. de 
Jong, Sliedrecht

 09.30 uur:      
Ds. E. van den Ham

 16.30 uur:      
Ds. C.N. van Dis 
Nieuwegein

 09.30 uur:      
Ds. M.J. van Oordt 
Bodegraven

 16.30 uur:      
Ds. E. van den Ham

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

 06.15 uur:     
Meditatieve viering

 09.00 uur:     
Ds. R.L. Algera

 10.30 uur:     
Ds. R.L. Algera

 10.00 uur:     
Ds. N. de Lange 
Maaltijd van de Heer

 12.00 uur: Chagall-viering    
Ds. J. van den Akker

 19.30 uur: Meditatieve viering

 10.00 uur:      
Ds. R.L. Algera

 19.30 uur:      
Meditatieve viering

 10.00 uur:      
Ds. J. van den Akker

 19.30 uur:      
Meditatieve viering

 10.00 uur:      
Ds. J.J. Reedijk, Kwadijk

 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:     
Mw. ds. M. van Zoest, 
Zetten

 10.30 uur:     
Ds. K.H. van Klaveren 
Den Haag

 10.30 uur:      
Dr. E. Cossée 
Rotterdam

OVERIGE DIENSTEN APRIL 2018
Datum Gebouw/locatie Tijd Voorganger

Zondag 1 april

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

en ds. M. Gilhuis

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Maandag 2 april
Tweede Paasdag

Oosterkerk 
Oosterheemplein 320, 2721 ND 10.00 uur

Arte Havenaar, buurtpastor  
en ds. E. van den Ham 
m.m.v. Worship 

Zondag 8 april

Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR 10.00 uur Mw. E. de Jong-van der 
Zwaard, Enschede

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

Zondag 15 april

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

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 uur Ds. M.A. van den Berg

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Zondag 22 april

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

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG 11.00 uur Perronmeeting

Zondag 29 april

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

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

Datum Tijd Voorganger

 30 maart 15.30 uur Ds. C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal

6 april 15.30 uur Drs. E. Leune

13 april 15.30 uur Ds. G.W.S. Mulder

20 april 15.30 uur Drs. E. Leune

27 april 15.30 uur Geen weeksluiting 
i.v.m. Koningsdag

KERK & DIENST

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

2e jaargang | nummer 4 | april 2018

Redactie Els Alebregtse, Tirza Benders,  
Jan Blanke spoor, Mieke Brak, Rozemarijn 
Burger, 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  
Peter Balk, Joost Boogaard, Marius Cusell, 
Evert de Graaf, Koos en Kobi Hendriks, Jan van 
der Linden (kerkdiensten), Jessica Monker 
(advertenties), Theo Poot (tekening), Jenny 
Sulkers, Leonie Vreeswijk (fotografie), Peter 
Vreeswijk (illustratie)

Jaarplanning Aan te vragen via:  
E redactie@kerkinzoetermeer.nl  
In te zien: 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: 
Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01
Oosterheem: Mw. A. Halma • T (079) 342 22 03
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 mei-juninummer van Kerk in Zoetermeer 

verschijnt op woensdag 2 mei.  
Berichten en kopij over 2 mei t/m 27 juni  

(let op: voor  acht weken)  graag insturen 

uiterlijk woensdag 11 april. Advertenties 

en wijzigingen kunnen doorgegeven  

worden tot woensdag 18 april.

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. 

Bart Bos (20) is  
student aan de  
Lerarenopleiding 

Geschiedenis in Rotterdam en 
actief in de Oude Kerk Gemeente.  
Bart verzorgt er namens de 
kerkenraad de vorming van de 
jeugd: kindernevendienst, Kids 
Hour en de 16+club. Kids Hour 
wordt één keer in de vijf à zes 
zondagen gehouden voor kinderen  
van 4 tot 12 jaar. De kids zijn dan 
gedurende de hele dienst bezig 
met uiteenlopende werkvormen 
om de Bijbel te leren kennen. 
De 16+club leidt hij samen met 
een vriendin. Het is een groep 

jongeren die in Dorpsstraat 57 
bij elkaar komen en ervaringen 
uitwisselen uit het dagelijks  
leven. Een vertrouwde omgeving 
waarin je dingen deelt die je niet 
zo gauw met volwassenen deelt. 

Vertrouwen geven, 
anderen daarmee 

helpen

Helder uitleggen
Waarom doe je dit, wat motiveert 
je? ‘Natuurlijk speelt een rol’, 
zegt Bart, ‘dat ik het werk van  
de kerk min of meer met de  
paplepel heb binnengekregen.’  
Maar dat is hem toch iets te 
gemakkelijk. Hij zoekt de  
motivatie ook in zichzelf, in zijn 
karaktereigenschappen. Wie 
even met Bart praat, valt op dat 
hij heel gemakkelijk formuleert 
en dingen helder kan uitleggen. 

Hij merkte dat hij daar anderen 
mee kan helpen. Dat heeft hem 
een dienstbare levenshouding 
gegeven. Proberen iets voor  
anderen te betekenen. Vertrouwen  
geven, in de hoop vertrouwen 
terug te krijgen.

Samuël
‘Er is meer’, zegt Bart. ‘Ik ben ooit 
getroffen door het bijbel verhaal 
van Samuël, die geroepen werd 
om voor het volk dienst te doen.’ 
Dat bleef hem aanspreken en doet 
dat nu nog. Er zijn overigens veel 
meer bijbelverhalen met onder-
werpen die hem aanspreken en 
die actueel zijn, hoewel ze meer 
dan tweeduizend jaar oud zijn. 
Dat maakt die Bijbel zo verrassend 
hedendaags. En het maakt dat 
het vrijwilligerswerk zo veel 
voldoening geeft.

B
art Bos, Oude Kerk Gemeente

Dienstbaarheid is essentieel!

Wilt u 

Kerk in Zoetermeer 

ook elke maand thuis 

ontvangen? Mail naar  

info@kerkinzoetermeer.nl

of leg contact via 

kerkinzoetermeer.nl 

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 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 • 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 • 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
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 

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

Lichtpuntjes:  
soms zijn ze groot,  
soms zijn ze klein.  

Je hoeft ze niet  
te zoeken,  

je kunt ze ook zijn!
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ONDER WOORDEN

Aangereikte tijd
dat er tijd mag zijn
aangereikt
in toekomst
onderweg
in aandacht
in ontvankelijkheid
in gastvrijheid
aanschouwend
kome wat er komt

dat er ruimte mag zijn
aangesproken
in mededogen
in grenzeloze taal
verstaanbaar
in een ander
in het onverwachte
in de Ander
aangeroepen
op-ademend
opgestaan

dat er leven mag zijn
aangeraakt
in liefde
in nabijheid
in ongezien verlangen
naar Licht
over schaduwen heen
aangespoord
in ongeduldiger turen

een nieuw lied

Sjon Donkers
Stadsgenoot en dichter

MET ANDERE OGEN
In deze rubriek is Kerk in Zoetermeer een serie portretten gestart 

van ‘buitenlandse’ kerken in onze stad.

OUDE KERK
 Leerhuis ‘Simson en Delila’
 Laatste leerhuisavond van dit 

seizoen, nu over het bijbelboek 
Rechters. Een periode in de 
geschiedenis van Israël, die  
‘de donkere middeleeuwen van 
bijbels Israël’ genoemd zou 
kunnen worden. Hierin speelt 
het verhaal van de richter Sim-
son een grote rol. Veel kunste-
naars zijn erdoor geïnspireerd. 
De Franse componist Camille 
Saint-Saëns bijvoorbeeld heeft 
een opera gemaakt over ‘Sim-
son en Delila’. We zullen een 
paar stukken van dit werk  
bekijken en beluisteren: een 
heel andere benadering dit keer. 
 23 april, 20.00 uur, Wijkgebouw 

Dorpsstraat 57; ds. Kees Wesdorp

DE OASE
 Rondom de vlammen
 Op Stille Zaterdag 31 maart is er 

om 16.00 uur een laatste viering 
in deze ‘kleur-en-bezinningsserie’ 
in de Paascyclus. Er branden al 
veel kleuren kaarsen, maar van-
daag, op een dag die zwart als de 
nacht is, mag er nog een kleur bij: 
wit. We ontsteken de witte kaars 
en denken na over vergeving en 
nieuwe kansen die dan ontstaan. 

 Rondom de bron
 Op de woensdagen 4 en 18 april 

zijn er weer gesprekken ‘Rondom 
de bron’ in De Oase van 19.00-
19.45 uur. Eerst een kort litur-
gisch moment, daarna gesprek 
over een onderwerp. U kunt ook 
zelf een onderwerp inbrengen of 
voorbereiden. Neem dan contact 
op met ds. Carina Kapteyn.

 ‘Droef gemoed’ van Bodar
 Op dinsdagavond 10 april is er 

om 19.30 uur in De Oase een 
gesprek over het boekje Droef 
gemoed van Antoine Bodar. 
Bodar maakte verschillende 
periodes van depressie mee en 
hij spreekt hier openhartig over. 
Het onderwerp nodigt uit tot 
verder gesprek. 
 Opgeven: ds. Carina Kapteyn 

T 347 85 33 E dsmckapteyn@
gmail.com Bent u niet in de gele-
genheid en hebt u wel interesse, 
dan kunt u dat ook aangeven. 

DE REGENBOOG
 Leerhuis ‘Waar Je ook bent’: 

Dietrich Bonhoeffer
Aan de hand van een 

boekje van Kick Bras, 
Voor het leven.  
De spiritualiteit  
van Dietrich  
Bonhoeffer,  

bestuderen we  
teksten van deze  

moderne mysticus. Een 
bijzondere avond waarin we 
onder gedompeld zullen worden 
in deze zo sterke theoloog en  
aimabel mens.
 5 april, 20.00 uur, De Regenboog 

€ 2,50, incl. teksten; inleiders: ds. 
Dick Sonneveld en Hans van der Bilt

 Close reading
 Na de lectio divina staan we 

deze close-reading-avond stil bij 
Lucas 12:49-53 en bij Mattheüs 
10:34. Heftige teksten die spre-
ken over ‘verdeeldheid’ en over 
een zwaard dat verdeelt! Jezus 
komt verdeeldheid brengen en 
er is een zwaard dat splijt! Het 
wordt weer een spannende en 
zeer verdiepende avond met een 
verrassende uitkomst! Welkom, 
ook als je niet eerder geweest 
bent.
 12 april, 20.00 uur, De Regenboog 

ds. Dick Sonneveld

NOORD
 Jongeren-Chagallviering
 Na de zes mooie Chagallvierin-

gen over levenskruispunten, nu 
een Chagallviering voor en door 
jongeren. Het thema is: ‘Geloven’ 
en iedereen – jong en oud – is 
van harte welkom. De voorgan-
ger is ds. Jaap van den Akker.

 Meditatieve vieringen
  Vroege Paasmorgen
 Deze maand begint 

met een bijzondere 
meditatieve viering 
op Paasmorgen. Om 
6.25 uur, als het nog donker 
is, begint in de Buurttuin Zoete 
Aarde (aan de Broekwegzijde) 
een ingetogen en verwachtings-
volle viering van de opstanding. 
Rondom de paaskaars zijn 
we stil, zingen we liederen en 
houden we voorbeden terwijl 
de nieuwe morgen daagt. Na 
afloop is er een Paasontbijt.

 Verhalen ven mensen  – 
sporen van God

 8 april: ‘Een diep verlangen’. 
Een geadopteerde vrouw 
verlangt ernaar haar vader te 
vinden. Zo staat er over God in 
Jesaja: ‘Ik vergeet je nooit, ik 
heb je in mijn handpalm gegrift.’

 15 april: ‘Onuitsprekelijk  
geheim’. Een vrouw zegt: ‘Hoe 
ouder ik word, des te minder 
weet ik van God.’ Zo kon Mozes 
het gezicht van God niet zien.

 22 april: ‘Als een mantel om mij 
heen’. Een man die verward en 
koud op straat loopt, krijgt een 
beschuttende deken. Zoals God 
aan Jacob bescherming belooft 
op zijn vlucht. 

 29 april: ‘Bron van nieuw  
leven’. Na de dood van hun 
dochter komt er voor een echt-
paar een nieuw begin. Zoals 
Pasen voor de volgelingen van 
Jezus een nieuw begin is.
 19.30-20.00 uur, Ichthuskerk  

E rvanderkrukztm@ziggo.nl

Iedereen die betrokken is bij bezoekwerk en 
pastoraat is van harte welkom op de pastorale 
dag in de Ichthuskerk die op zaterdag 14 april 
gehouden wordt van 10.00 tot 14.45 uur,  
inclusief een verzorgde lunch.
De dag begint met een korte opening. Daarna 
beluisteren we inspirerende (ervarings)verha-
len over wat muziek, verhaal en beeld kunnen 
betekenen in het pastoraat. ‘s Middags gaan 
we met elkaar aan de slag. We bedenken in 

workshops hoe rituelen mensen in verschillende 
levensfasen verder kunnen helpen. Daarbij komt 
ook de vraag naar voren hoe het kerkgebouw of 
een andere locatie daarbij behulpzaam kan zijn. 
De dag sluiten we af met een korte viering.

14 APRIL

Pastorale dag voor iedereen
Thema: ‘Verder op bezoek’ – rituelen op kruispunten van het leven

De kerkzaal ziet er sober uit. 
Centraal in het liturgisch centrum 
hangt een kruis, van achter ver-
licht, met daarnaast twee grote 
beeldschermen. Daar wordt 
actief en efficiënt gebruik van 
gemaakt. 
Als eerste lied zingen we  
‘Amazing Grace’ Op de schermen 
staat de Chinese tekst, met 
daaronder de uitspraak. Het 
blijkt dat veel kerkleden al lang 
in Nederland wonen en moeite 
hebben met de Chinese taal, 
vooral het schrift. De manier van 
zingen is rustig en aandachtig. 
Goed om ‘Amazing Grace’  
in het Chinees mee te  
kunnen zingen …  

Pittig visgerecht 
Bijzonder is de manier waarop 
de bijbellezingen gebeuren: de 
teksten verschijnen op de scher-
men, in Chinees en Nederlands, 
en alle kerkleden lezen deze 
samen hardop. Deze zondag is 
dat Johannes 6, waar Jezus de 
mensen zegt dat ze moeite moe-
ten doen voor geestelijk voedsel 
en niet voor voedsel dat vergaat.
Voorganger Joyce Wong (Amster-
dam) gaat daarop door. Ze laat 
een pittig visgerecht zien en vertelt 
hoe ze dit in Hong Kong bij een 
vriend zou gaan eten. Hij woonde 
op de achtste etage, de liften en 

de airco waren stuk. ‘Maar 
ik had al die moeite 
ervoor over, want ik 

wilde graag dat 
visgerecht 

proeven. 
Hoeveel 
moeite doen 

jullie voor 
voedsel?’ Ze 
volgt de ge-
projecteerde 

bijbelteksten en geeft zo bijbelstu-
die en een uitleg voor het eigen 
leven tegelijk. Om de paar zinnen 
wordt haar verhaal vertaald in het 
Nederlands, à la minute, een pres-
tatie van de vertaalster! 

Godsgeschenk
Na de preek worden de twee 
nieuwe gasten genoemd en wel-
kom geheten. We gaan staan en 
er wordt vriendelijk naar ons ge-
knikt en geklapt. Daarna wensen 
we elkaar zingend Gods liefde 
toe en ieder neemt uitgebreid 
de tijd om elkaar de Vrede van 
Christus toe te wensen. 
Het voelt als een Godsgeschenk 
om zo onze Chinese christelijke 
broeders en zusters te ontmoe-
ten en die eenheid te ervaren 
door verschillen van taal, cultuur 
of geloofsbeleving heen!

 Elke zondag van 10.00-11.30 uur 
Kerkgebouw De Olijftak, Antigone-
schouw 33 W www.ghlkerk.nl

• Mieke Brak

CHINESE EVANGELISCHE KERK ‘GELOOF, HOOP EN LIEFDE’

’Hoeveel moeite doen jullie voor voedsel?’
Zodra ik de deur binnenstap, voel ik me thuis, vanwege het 
hartelijke welkom. ‘Bent u hier voor het eerst? Ik zal uw jas 
even ophangen.’ ‘Wilt u uw naam opschrijven, dan kunnen we 
u straks welkom heten!’ Iemand komt bij mij zitten. ‘Anders 
zit u zo alleen, u kent nog niemand.’ Inderdaad, de mensen 
kennen elkaar en er wordt flink bijgepraat. Veel jongeren en 
veertigers, valt me op. 

Cantatedienst in Oude Kerk 2 APRIL

Paaszangdienst
OOSTERKERK • Op Tweede 
Paasdag, maandag 2 april, 
vieren we al zingend met jong 
en oud Paasfeest in de Ooster-
kerk met een zangdienst die 
om 10.00 uur begint. Het koor 
Worship werkt mee en spreker 
is buurtpastor Arte Havenaar 
van missionair centrum Perron 
in Oosterheem. 
Pasen is de basis van ons  
levende geloof: ‘Als Christus 
niet is opgewekt, dan is onze 
prediking zonder inhoud, en 
zonder inhoud is ook uw  
geloof’ (1 Korinthe 15:14).

GOEDE HERDER • ‘Du Hirte Israel, höre’ is de titel van 
Bachcantate BWV 104. Deze cantate – voor de pe-
riode ná Pasen – bezingt op verschillende manieren 
het beeld van de herder. Het openingskoor gaat over 
‘de Herder van Israël’ uit Psalm 80 en het slotkoraal 
is een bewerking van Psalm 23: ‘De Heer is mijn Her-
der’. De lezing bij de cantate gaat over Jezus’ woor-
den ‘Ik ben de Goede Herder’ uit Johannes 10.
Zondagavond 22 april voert het Projectkoor Oude 
Kerk onder leiding van Ronald de Jong en samen 
met solisten en musici deze cantate uit. Ook klinkt 
Psalm 23 ‘Der Herr ist mein getreuer Hirt’ van H. 
Schütz, een voorloper van J.S. Bach. De cantate-
dienst wordt geleid door ds. C.H. Wesdorp.

 Zondag 22 april, 18.30-19.30 uur; Oude Kerk, Dorpsstraat 59  
W www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor

 Aanmelden: E pastoraledag@pwzn.nl Kosten: vrijwillige bijdrage 
Dieetwensen voor de eenvoudige lunch graag van tevoren  
doorgeven. Vragen? Jacqueline Gravesteijn T 06-1707 6184  
of Peter Balk T 06-4468 8670

ADVENTSKERK
Julianalaan 3

   7 april 9.30 uur Leven in aandacht: meditatie Toon Vessies en Saskia Stolwijk T 331 05 60

 8 april 12.30 uur Lunchbios: ‘Vergeet mij niet’ (2013) – documentaire over vluchtelingenkinderen  
   die in Katwijk terechtkomen en daar onderwijs krijgen. € 9 incl. lunch

 9 april 15.00/20.00 De wereld van Sofie: ‘Freud en het onbewuste’ (p.459-477) 
   € 5 niet-leden; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

 16 april 15.00 uur Weg met de Bijbel: contextgericht bijbellezen € 5 niet-leden; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

 25 april 20.00 uur Te gast in de moskee: Oranjemoskee, Schoolstraat 50. Bij de Vredesloop in september   
   ontdekten we deze moskee, vlakbij onze kerk. De Turkse moslims hebben ons gastvrij uitgenodigd 
   voor een kennismaking. Mannen en vrouwen zijn welkom. Opgeven: ds. Karl van Klaveren

 30 april 15.00 uur De krant op tafel: Gesprekskring over actualiteit, ook in het persoonlijke leven 
 Zie ook W www.kerkinzoetermeer.nl > Gaandeweg
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DE PELGRIM 

Aprilprogramma
W www.depelgrimzoetermeer.nl 

   3 april 13.30 uur Meditatie: Mystieke tekst
   4 april 20.00 uur Voorbereiding Pelgrimage Maarssen – De Wijngaard
 14 april 11.00 uur Vegan Church Ontmoetingsdag ‘Vier het leven’
 15 april 15.30 uur Pelgrimsstop: ‘In the name of love’ 
 17 april 13.30 uur Meditatie: Natuur
 17 april 19.45 uur Meditatie en gebed
 18 april 19.30 uur Balijwandeling: ‘Een nieuw begin’
 22 april 19.30 uur Taizéviering – De Wijngaard
 25 april 18.30 uur 2e Tafel van Hoop: ‘Ik vertrek’

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

 
HALTE 2717
Aprilprogramma
Inloop elke woensdag tussen 
9.00 en 17.00 uur in Bus 63 
(Busken Huethove 63)  
W www.halte2717.nl

   4 april 10.00 uur Pastoraal  
   spreekuur
  10.30 uur Schrijfcafé
  16.00 uur Wandelen 
   6 april 15.00 uur Senioren  
   Actief: Pubquiz
 11 april 10.00 uur Pastoraal  
   spreekuur
  14.00 uur Spellen
  18.00 uur Buurtmaaltijd
 18 april 10.00 uur Pastoraal  
   spreekuur
  14.00 uur Handwerken
 25 april 10.00 uur Pastoraal  
   spreekuur
  18.00 uur Buurtmaaltijd

Op de Droom-
zolder van Bus 
63 is iedere 
eerste woens-
dag van de 
maand plaats 
voor tien men-
sen. Wil jij ook 
schrijven over je ervaringen of 
herinneringen? Je zult verbaasd 
zijn hoe makkelijk dat is. Er is 
niets moeilijks aan. Het schrij-
ven wisselen we af met het 
voorlezen aan elkaar. Zonder 
oordeel luisteren. Het is zelfs 
niet de bedoeling dat er com-
mentaar gegeven wordt. Wel 
dat er tijd en aandacht is voor 
elkaars verhalen. Steeds meer 
mensen weten de weg naar het 
Schrijfcafé te vinden en genie-
ten van het delen van hun bele-
venissen. Het Schrijfcafé is een 
van de activiteiten waarmee 
Halte 2717 mensen met elkaar 
wil verbinden. 

 Zin om mee te doen?  
Meld je aan! € 5 per keer.  
E jannievanmaldegem@ziggo.nl  
T 06-3755 7355

Eén jaar Schrijfcafé!

INLOOPHUIS ROKKEVEEN – DE REGENBOOG  

Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur, middagpauzedienst van 12.00-12.30 uur 
Vierde vrijdag om 12.00 uur maaltijd

datum   voorganger muziek bijzonderheden 
 30 maart  Dick Sonneveld Jan van Vliet 
   6 april Joke Westerhof Dick van den Bosch 
 13 april Hans van der Bilt Hans Raaphorst pannenkoeken eten 
 20 april Wil Bettenhaussen Aad Baak  opgeven voor lunch
 27 april luxe lunch    (let op!) in De Wijngaard

Vanwege het leggen van een nieuwe vloer in De Regenboog zijn we op de  
vrijdagen 27 april en 4 mei te gast in De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. 

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

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 dinsdag-
middag 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.

 Meditatiebijeenkomsten
 Op 3 april mediteren we over 

een tekst en op 17 april gaan we 
naar buiten voor een natuurme-
ditatie. De bijeenkomsten vinden 
plaats op dinsdagmiddagen van 
13.30 uur tot ongeveer 15.00 
uur. Het zijn de laatste twee 
bijeenkomsten in dit voorjaar. 
 Marga Schipper T 361 34 03  

E marga_boven@ziggo.nl en 
Joke den Hertog T 331 58 55  
E f2hjfdenhert@hetnet.nl  
W www.pelgrimskerkzoetermeer.nl 
> De Pelgrim 

 Informatieavond  
Pelgrimage naar Maarssen 

 Van oudsher is de pelgrimage 
een manier geweest om een 
aantal zaken in je leven op een 
rijtje te zetten of opnieuw de 
zin in je leven te ontdekken. 
Vanuit De Pelgrim willen we 
dit jaar op pelgrimage gaan 
naar retraitecentrum De Spil 
in Maarssen, van 31 mei t/m 
3 juni. Deelname: € 125 incl. 
overnachtingen en maaltijden. 
Om de afstand van ca. 90 km 
lopend, of het dubbele per 
fiets, in vier dagen af te leggen, 
moet je goed ter been zijn of 
van fietsen houden. Het maxi-
mum aantal deelnemers is 20.
 4 april, 20.00 uur, De Wijngaard 

T 360 45 52 E info@depelgrim-
zoetermeer.nl 

 Stiltewandeling 
 Op woensdag 11 april is er weer 

een stiltewandeling in de Balij. 
We vertrekken om 19.30 uur van-
af de Balijhoeve, Kurkhout 100. 
Deze stiltewandeling komt in de 
plaats van de eerder aangekon-
digde wandeling op 18 april.

 De Pelgrimsstop 
 Elke maand op zondagmiddag 

is er een Pelgrimsstop. Een 
uurtje voor ontmoeting, even 
bijtanken en nieuwe inspiratie. 
Iedereen is welkom.

 Volgende stop: zondagmiddag 
15 april: ‘In the name of love’. 
 15.30-16.30 uur, Pelgrimskerk

 Innerlijke pelgrimage
 Thema: ‘Omvorming in heerlijk-

heid’, aan de hand van teksten 
uit ons eigen leven, van Etty 
Hillesum, Dag Hammarskjöld 
en Aurelius Augustinus.
 25 april, 20.00 uur, Pelgrimskerk; 

ds. Dick Sonneveld
 Tweede Tafel van Hoop
 Ken jij die wens om de hele 

boel gewoon achter je te laten? 
Op weg naar nieuwe moge-
lijkheden! Weg met de zorgen, 
de dingen en de mensen die je 
benauwen! Maar werkt dat nou, 
vertrekken? (Of neem je jezelf 
weer mee?) Praat met je mond 
vol, bij de tweede Tafel van 
Hoop, op woensdag 25 april.

 De Tafel van Hoop is een 
avondvullend programma met 
als ingrediënten: lekker eten, 
goede gesprekken, oude ver-
halen, speelse ervaringen, en 
mooie rituelen. Een plek waar 
zinzoekers uit Zoetermeer el-
kaar kunnen ontmoeten.
 25 april, 18.30 uur (Derde Tafel: 

12 juni); ’t Centrum, Frans Hals-
straat 1 € 17,50 (drie gangen en 
programma) aanmelden (ver-
plicht) via W www.depelgrim-
zoetermeer.nl; Begeleiding: 
Maarten Goossensen en  
Jonathan Bartling en de kok is 
Dick Sonneveld

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

Zaterdag 7 april is er bij Perron in  
de Oosterkerk van 9.00 tot 14.00 uur  
een leuke kinderkleding- en  
speelgoedbeurs met gezellig eetcafé.  
De opbrengst is bestemd voor het  
Perronwerk in de wijk Oosterheem.

• Er is mooie kinderkleding  
te koop in de maten 74 t/m 152  
voor kinderen van 0-10 jaar. Voor de jonge  
tieners, maat 158 t/m 176, is er keuze in hippe kleding.  
De kleding is uiteraard schoon en heel en overzichtelijk gesorteerd.

• Ook tussen het uitgestalde speelgoed is er vast iets van ieders  
gading te vinden.

• Welkom ook in het gezellige eetcafé voor koffie en thee met iets  
lekkers, tegen kleine prijsjes. Ook hiervan is de opbrengst bestemd 
voor het goede doel. 

PERRON

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 onder Overige diensten.

 Ontmoetingslunches 
 Elke vrijdag om 12.30 uur voor 

Oosterheembewoners. Gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten 
en samen te genieten van een 
goede lunch. Kom lekker een 
hapje mee-eten in de ontmoe-
tingsruimte van de Oosterkerk. 
Er wordt een kleine bijdrage 
voor de kosten gevraagd.

 Mensen van de Weg
 In april opnieuw twee wandelin-

gen in de reeks van tien: we stel-
len vragen, horen verhalen over 
Jezus en praten met elkaar door. 

 5 april: ‘Hoe maak ik mijn  
omgeving mooier?’

 19 april: ‘Hoe word ik gelukkig?’
 19.30 uur start bij de Oosterkerk 

E artehavenaar@perron-oosterheem.nl 

Ontmoeting en 
gemeenschap

7 APRIL

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

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

• 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

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

 Goed geschikt 
Eigentijds bloemwerk
 Verzorgd rouwwerk

bloemsierkunst

OPEN ICHTHUS
Ichthuskerk, Parkdreef 258 W www.openichthus.nl

Inloopdagen en activiteiten
 Inloopmiddag 

Elke laatste dinsdag van de 
maand in de Chagallruimte 
van de Ichthuskerk. Op 24 april 
van 14.00-16.00 uur: natuurle-
zing door Peter van Wely. Toe-
gang gratis, er staat een pot 
voor vrijwillige bijdrage. 
 Jenny van den Berg T 351 22 40 

E inloopmiddag@openichthus.nl
 Inloopochtend 

Elke woensdag van 10.00-

12.00 uur vrije  
inloop, de koffie en de 
thee staan klaar.
 Jacqueline Gravesteijn  

T 06-1707 6184  
E welkom@openichthus.nl 

 Lunch 
Elke laatste woensdag van de 
maand: op 25 april van 12.15-
13.00 uur soep en een broodje. 
Vrijwillige startbijdrage € 1. 

Overal van harte welkom!

GEBEDSMOMENTEN 

  De Pelgrim
 Elke werkdag ochtendgebed 

van 7.30-7.50 uur
	Oude Kerk
 Elke maandag van 19.00- 

20.00 uur in Wijkgebouw 
Dorpsstraat 57.

	Oosterkerk
 Elke twee weken op woens-

dagavond: 4 en 18 april van 
19.00-20.00 uur

Advertenties
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KERK CULTUREEL

KERK       MUZIEK

‘A
an de vruchten kent 
men de boom.’ Dat gaat 
zeker ook op voor de 

verschillen in de muziek die bin-
nen de Protestantse Kerk Zoeter-
meer tijdens de eredienst klinkt.

Orgelspel en aandacht
In de traditionele protestantse 
eredienst bestaat de muziek gro-
tendeels uit samenzang, waarbij 
de gemeente met het orgel 
begeleid door de organist. Ook 
voor en na de eredienst maakt de 
organist muziek. Tijdens de col-
lecten in de eredienst wordt een 
langer voorspel voor de samen-
zang verwacht. Zowel tijdens het 
collectespel als orgelspel voor en 
na de dienst, wordt er door veel 
gemeenteleden vaak druk door 
de muziek heen gepraat ...

Kyrie en cantorij
In de jaren dertig van de vorige 

eeuw ontstond er een liturgische 
beweging, die zich inzetten voor 
de hervorming en herinvoering 
van liturgische tradities in de 
protestantse kerk. Na de Tweede 
Wereldoorlog zetten de hervor-
mingen zich door. 
Tijdens de eredienst staan vaste 
gezangen, zoals het kyrie(gebed) 
en het glorie(lied), muzikaal cen-
traal. De gemeente wordt hierbij 
ondersteund door een kerkkoor 
of cantorij, naast de muzikale 
bijdragen van de organist. Vaak 
wordt er door het koor ook een 
evangeliemotet gezongen en de 
samenzang wordt geleid door 
de cantor(-organist).

Muzikaal uitpakken
Vanaf de jaren zeventig van de 
vorige eeuw kwamen er ‘jeugd-
diensten’, ‘open-deurdiensten’, 
‘zangdiensten’ en andere bijzon-
dere diensten op, waarbij muzi-

kaal steviger werd uitgepakt. De 
koren die tijdens deze in vorm 
wat vrijere diensten meewerk-
ten, werden vaak begeleid door 
een band of combo, inclusief 
ritmesectie. De samenzang werd 
echter vaak nog begeleid door 
de organist van dienst.
In de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw kwamen de 
pinkster- en evangeliegemeenten 
op. De ‘zangdienst’ is bij hen 
een vast onderdeel van iedere 
samenkomst. In deze dienst, ge-
leid door de zangleider, worden 
een aantal (aanbiddings)liederen 
achter elkaar gezongen. Het 
zingen van de liederen wordt 
ondersteund door een band.

Veelsoortige vruchten dus, aan 
die ene boom van geloof, hoop 
en liefde.

• Arie Vooijs

Veelsoortige vruchten

Lunchpauzeconcerten 
Elke woensdag 12.45-13.15 uur 

 28 maart Dani Luca - piano 
   4 april Pauline Schenkelaars -  
  blokfluit, Ronald de Jong -  
  klavecimbel 
 11 april Duo Panarpa: Carla Bos -  
  harp, Desiree Vergers -  
  dwarsfluit 
 18 april Alicia Pallarés Tello - 
  klarinet, Sara Gutiérrez  
  Redondo - piano 
 25 april Dingeman Coumou - gitaar 
   2 mei Joukeline Sizoo - harp

 Toegang gratis; deurcollecte 
W www.concertenzoetermeer.nl 

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

	Inloopconcert  
Goudsch Kamerkoor 

 Zaterdag 14 april is er een  
inloopconcert in de Oude Kerk, 
dit keer door het Goudsch  
Kamerkoor onder leiding van 
Mark Lippe. Op het programma  
staan werken van Part, Finzi, 
Nystedt, Brahms, Hawley en 
Whitacre.
 14 april, 15.00-16.00 uur,  

Oude Kerk; toegang gratis 
W www.concertenzoetermeer.nl

	Orgelplusconcert in Oude Kerk 
 Opnieuw een Orgelplusconcert, 

nu op zaterdag 21 april en door 
Ronald de Jong op orgel en 
samen met Matteo Costanzi op 
hobo. De Jong speelt werken 
van Bach, Widor en hemzelf. 
Matteo Costanzi op hobo ver-
tolkt in prachtig spel werken 
van C. Franck en J.S. Bach. 
Voorafgaand aan het concert 
is er een korte toelichting. Wel-
kom vanaf 19.30 uur voor een 
gratis kopje koffie of thee. 
 21 april, 20.00 uur; € 10, 65+ en 

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

22 APRIL
 Dolce & Soave-concert 
 Kamermuziek op de zondag-

middag, elke vierde zondag.
 14.00 uur, Adventskerk, Juliana-

laan 3; € 5, kinderen gratis  
E haverha@casema.nl

11 APRIL 
Lenteconcert  
in De Regenboog

Sprankelende kamermuziek in 
De Regenboog, vocaal en in-
strumentaal: Pauline Oostenrijk 
– hobo, Nienke Oostenrijk – zang 
en Bas van Westerop – piano. 
Nienke zingt liederen van onder 
anderen Händel, Beethoven, 
Schubert en Grieg. Pauline speelt 
Saint-Saëns en samen met Nien-
ke de Liederen van de Nijl van 
Bernard Sigtenhorst Meijer.  
 20.15 uur; € 15, tot 25 jaar € 5 en 

gratis voor houders Zoetermeerpas 
W www.regenboogmuziek.nl 

7 APRIL
Paasconcert Gerald Troost
Op zijn muzikale tour door het 
land doet Gerald Troost zaterdag  
7 april de vernieuwde kerkzaal van 
Het Kompas aan met ontroerende  
solo’s over het lijden, sterven en 
opstaan van Jezus. Ook is er  
gelegenheid om samen te zingen. 
Wees welkom en neem mensen 
mee die een bemoediging kunnen 
gebruiken. Tijdens het concert is 
er een presentatie met collecte 
voor het Kerk in Actie-project 
‘Moedige moeders in Oeganda’ 
(zie ook pagina 3, maartnummer 
Kerk in Zoetermeer).
 19.30 uur, Het Kompas,  
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DUBBELCONCERT
Verzoeknummers tot 12 april
ROTTERDAM SCHIEBROEK •  
Zaterdagmiddag 12 mei om 
15.00 uur verzorgen Jos van der 
Kooy en Iddo van der Giessen 
een uniek dubbelconcert in de 
Goede Herderkerk in Rotterdam 
Schiebroek. Voor het thema ‘Rijk 
aan fantasie’ kunt u als luisteraar 
het programma zelf meebepalen 
door vóór 12 april uw verzoek-
nummer in te sturen!
 E concerten@goedeherderkerk-schie-

broek.nl W www.josvanderkooy.com 
en www.iddovandergiessen.nl voor 
het programma, na 12 april 

TOT EIND MEI
 Exposities in De Oase
• Bep van Biemen  

exposeert knuffels  
in de vitrinekasten  
van de Voorhof in  
De Oase. Het zijn echt  
‘haar’ knuffels, want ze  
zijn niet gekocht maar  
gebreid en gehaakt en  
dus enig in hun soort.  
De patronen zijn herkenbaar  
als bestaande modellen en  
dat maakt het weer grappig: 
bekend en toch anders,   
‘typisch Bep’.

• Joke Savalle exposeert aqua-
rellen aan de wanden: licht-
voetige en frisse werken. Ze 
heeft ook wel ‘zwaarder werk’ 
uit haar beginperiode van  
zoveel jaar geleden, maar  
dat heeft ze thuis gelaten.  
Joke leerde dat luchtig en  
creatief ontwerpen op papier 
beter is dan somber zijn, en  
dat tot eigen en andermans 
vreugde. Alles is tot eind mei  
te bewonderen.

Voorzitter Ton Brabander 
vertelt enthousiast 
over de geschiedenis 
van het koor. ‘Het is 
opgericht door leden 

van de Pelgrimskerk-
gemeente. Twee van het 

eerste uur zijn nog betrokken: Tini 
Havenaar-van Oosterom, lid, en 
haar broer Jacques van Oosterom, 
lid van verdienste. Het koor werd 
al vrij snel oecumenisch van ka-
rakter. De Pelgrimskerk – met als 
oefenzaal ’t Centrum – is nog altijd 
de thuisbasis. In de jaren tachtig 
waren er 120 leden, de laatste tien 
jaar is het aantal stabiel rond de 
80. Daarmee is Cantate Deo nog 
altijd een van de grootste koren 
van Zoetermeer. In die zestig jaar 
stonden er vier dirigenten voor: 
Gerard Akkerhuis, Bernard Ver-
boom, Sander van Marion en de 
laatste tien jaar Marco Kalkman.’

Wat zijn de hoogtepunten 
uit de koorgeschiedenis?
Ton: ‘In ieder geval de vele 
buitenlandse reizen, vanwege de 
uitstekende sfeer en de onder-
linge saamhorigheid. Want het 
koor is een zeer hechte gemeen-
schap! Niet alleen de zangpraktijk 
wordt gezamenlijk beleefd. Lief 
en leed worden gedeeld, veel 
leden zijn al jarenlang trouw lid. 
Muzikale hoogtepunten waren 
de uitvoeringen van ‘The Promise 
of Christmas’ en de ‘Matthäus- 
Passion’, verschillende malen die 

van Telemann en recent ook  
de bekende van Bach.’ 
‘Ook het Vivaldi-concert’,  
vult dirigent Marco Kalkman 
aan, ‘was muzikaal gezien van 
hoog gehalte. Verder waren het 
Liduina-concert in 
Schiedam en de 
uitvoering van 
‘Die Zauberflöte’ 
van Mozart heel 
bijzonder.’

Hoe komt het  
repertoire tot stand?
Marco: ‘In overleg tussen dirigent 
en bestuur. Behalve oratoria zingen 
we ook andere geestelijke werken, 
niet alleen klassiek-religieus. Het 
koor draagt met kortere werken bij 
aan vele kerkdiensten, en doet ook 
mee aan korenfestivals.’ 

‘Er wordt een  
christelijke boodschap 

mee uitgedragen’

Hoe wordt de kwaliteit 
bewaakt?
Marco: ‘Nieuwe leden doen  
een stemtest, krijgen soms een 
stemadvies en worden een jaar 
later nogmaals individueel  
gehoord. Jaarlijks is er een  
cursus stemvorming door een 
zangpedagoog. Kwaliteit is vrij-
wel onafhankelijk van leeftijd.’ 
Ton beaamt dat het koor nog 
steeds leert, waardoor het in 
staat is om moeilijkere werken  

uit te voeren. ‘Mensen vinden  
het leuk wanneer de kwaliteit van 
hun stem verbetert!’ Voor grote 
concerten worden ook wel  
projectleden geworven. 

Hoe zien jullie de  
toekomst van het koor? 
Ton en Marco: ‘We zullen altijd 
oratoria en andere geestelijke 
muziek blijven zingen, daarin  
onderscheiden we ons. Oratoria 
zijn meestal direct afgeleid van 
de Bijbel. Er wordt een bood-
schap mee uitgedragen die een 
christelijke grondslag heeft.
Onze toekomst is niet heel  
anders dan bij andere koren. 
Veel jonge mensen hebben niet 
voldoende tijd om intensief mee 
te doen, maar na ieder concert 
komen er toch wel weer nieuwe 
leden bij. Het ledental is al jaren 
stabiel en we hopen het huidige 
aantal nog lange tijd te handhaven. 
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom op de donderdagavonden 
waarop het koor repeteert.’

Jubileumfestiviteiten
• Op 13 januari was het eerste 

jubi leumconcert in de Oude Kerk 
(zie foto), getiteld ‘Hedendaagse 
componisten’, met de door  
Marco geschreven ‘Jona-cantate’.

• Op 14 april voert Cantate Deo 
het niet zo bekende maar fraaie 
oratorium ‘Esther’ van G.F. 
Händel uit in het Stadstheater.

• In oktober volgt een lang  
muzikaal weekend in culturele 
hoofdstad Leeuwarden.

• In december volgt een afsluitend 
optreden in de Pelgrimskerk 
samen met oud-leden. 

• Jan Blankespoor

60 JAAR CANTATE DEO

‘We zullen altijd de bijbelse  
oratoria blijven zingen’

INTERVIEW • De Christelijke Zang- en Oratorium Vereniging  
Cantate Deo bestaat dit jaar 60 jaar. Daarmee is het waar-
schijnlijk het langst bestaande koor in Zoetermeer. Het eerste  
feestelijke concert is al geweest en het tweede vindt plaats  
op 14 april in het Stadstheater met ‘Esther’ van G.F. Händel. 

Foto’s: Leonie Vreeswijk-Feith

OPROEP
Oud-leden van Worship 
gezocht
Worship bestaat 25 jaar en dat 
gaat gevierd worden in juni. Om 
er een mooi feest van te kunnen 
maken is het koor op zoek naar 
oud-leden: ‘Wat heeft Worship,  
of het projectkoor Corazón, voor 
jou betekend?’ 
Stuur een berichtje naar 
worship25@worshipzoetermeer.nl 
voor een aantal vragen over lang 
vervlogen Worship-tijden.

14 APRIL
‘Esther’ in Stadstheater
Het oratoriumwerk ‘Esther’ be-
vat al veel typische barok-ken-
merken die we zo goed van 
Händel kennen. Cantate Deo 
zingt de koordelen, zes pro-
fessionele solisten nemen de 
aria’s en verdere solo’s voor hun 
rekening. Barokorkest Baroque 
Ensemble, bestaande uit veel-
al buitenlandse jonge musici, 
begeleidt de zangers. Algehele 
leiding: dirigent Marco Kalkman.
 20.15-22.30 uur, Grote Zaal; € 25 

kaarten via E info@covcantate-
deo.nl of kassa Stadstheater
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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 MAART (Rom 8:31-39)
Paulus schreef: Dood noch leven, noch 
krachten, heden noch toekomst, hoogte 
noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, zal ons kunnen scheiden van 
de liefde van God, die hij ons gegeven 
heeft in Christus Jezus.

DO 29 MAART (Joh 12:20-30)
Jezus zegt: Waarachtig, ik verzeker u: 
als een graankorrel niet in de aarde valt 
en sterft, blijft het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

VR 30 MAART (Ef 2:13-18)  
GOEDE VRIJDAG
Christus is onze vrede, hij die de muur 
van vijandschap tussen de volken heeft 
afgebroken en hen door het kruis in één 
lichaam met God verzoende.

ZA 31 MAART (1 Pe 3:18-22)
Naar het lichaam werd Christus gedood 
maar naar de geest tot leven gewekt.  
Zo is hij gegaan om het evangelie te ver-
kondigen aan hen die destijds zich  
niet lieten overtuigen.

ZON 1 APRIL (Joh 20:1-9) PASEN
De leerling van Jezus ging het lege graf in. 
Hij zag en geloofde.

MA 2 APRIL (Js 41:14-20)
De Heer zegt: Armen en behoeftigen 
zoeken water – niets! Ik, de Heer, zal hun 
antwoord geven, ik zal hen niet verlaten.  
Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen 
en bronnen in de valleien.

DI 3 APRIL (Joh 20:11-18)
De opgestane Jezus zei tot Maria uit 
Magdala: Ga naar mijn broeders en zusters 
en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn 
Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn 
God, die ook jullie God is.

WO 4 APRIL (Mt 11:28-30)
Jezus zegt: Kom naar mij. Ik ben  
zachtmoedig en nederig van hart.  
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.

DO 5 APRIL (Joh 8:28-36)
Jezus zei: Ik doe niets uit mijzelf, maar 
spreek zoals de Vader het mij geleerd 
heeft. Hij die mij gezonden heeft is bij mij.

VR 6 APRIL (Ps 130)
Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie 
houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, 
daarom eert men u met ontzag.

ZA 7 APRIL (Kol 3:8-11)
U hebt de nieuwe mens aangetrokken, die 
steeds vernieuwd wordt naar het beeld van 
zijn schepper. Dan is er geen sprake meer 
van verschillen onder de mensen, maar dan 
is Christus alles in allen.

ZON 8 APRIL (Joh 20:19-23)
De opgestane Jezus zei tot zijn leerlingen: 
“Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij 
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.”  
Na deze woorden blies hij over hen heen 
en zei: “Ontvang de heilige Geest.”

MA 9 APRIL (Jr 31:23-25)
De Heer zegt: Wie dorstig zijn, zal ik ver-
kwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.

DI 10 APRIL (Ps 51)
Schep, o God, een zuiver hart in mij, ver-
nieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
neem uw heilige geest niet van mij weg.

WO 11 APRIL (Lc 4:1-13)
Jezus zei tot de verleider: Er staat  
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, 
vereer alleen hem.”

DO 12 APRIL (1 Tes 5:12-22)
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad 
vergeldt en streef altijd naar het goede, 
zowel voor elkaar als voor ieder ander.

VR 13 APRIL (Fil 3:17-4:1)
Paulus schreef: Wij hebben ons burgerrecht 
in de hemel, en van daar verwachten wij 
onze redder, de Heer Jezus Christus.  
Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb, 
blijf standvastig in de Heer.

14 ZA APRIL (Dt 30:11-14)
De geboden van de Heer zijn heel dichtbij, 
in uw mond en in uw hart; u kunt ze  
volbrengen.

ZON 15 APRIL (Lc 24:35-48)
De opgestane Jezus zei tot zijn leerlingen:  
Er staat geschreven dat de messias zal 
lijden en dat hij op de derde dag zal opstaan 
uit de dood, en dat in zijn naam alle volken 
opgeroepen zullen worden om tot inkeer te 
komen, opdat hun zonden worden vergeven.

MA 16 APRIL (Ps 94:14-22)
Als ik denk: Mijn voet glijdt weg, houdt uw 
trouw mij staande, Heer.

DI 17 APRIL (1 Kor 1:10-13)
Laat er geen verdeeldheid onder u zijn; wees 
volkomen één van zin en één van gevoelen.

18 WO APRIL (Ef 3:7-13)
Paulus schreef: Door de kerk zal de wijsheid 
van God in al haar schakeringen bekend 
worden, naar het eeuwenoude plan dat hij 
heeft verwezenlijkt in Christus Jezus.

DO 19 APRIL (Rom 14:7-15)
Of we nu leven of sterven, we zijn altijd 
van de Heer. Want Christus is gestorven 
en weer tot leven gekomen om te heersen 
over de doden en de levenden.

VR 20 APRIL (Mt 19:27-29)
Jezus zegt: Ieder die alles heeft achter-
gelaten omwille van mijn naam, zal veel 
meer ontvangen en deel krijgen aan het 
eeuwige leven.

ZA 21 APRIL (Fil 2:12-18)
Paulus schreef: Het is God die het handelen  
bij u teweegbrengt, opdat u onberispelijke 
kinderen van God bent te midden van de 
wereld, waarin u schittert als sterren aan 
de hemel.

ZON 22 APRIL (Joh 10:11-15)
Jezus zegt: Ik ben de goede herder. Een goede 
herder geeft zijn leven voor de schapen.

MA 23 APRIL (Joh 1:1-18)
Het Woord was het ware licht, dat ieder 
mens verlicht en naar de wereld kwam.

DI 24 APRIL (1 Kor 2:1-5)
Paulus schreef: Toen ik bij u kwam om het 
geheim van God te verkondigen, beschikte 
ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid 
of wijsheid. Ik had besloten u geen andere 
kennis te brengen dan die over Jezus  
Christus – de gekruisigde. Uw geloof  
moet niet op menselijke wijsheid steunen, 
maar op de kracht van God.

WO 25 APRIL (Mc 16:15-20) 
Na Jezus’ hemelvaart gingen zijn leerlingen 
op weg om overal het nieuws bekend te 
maken. De Heer hielp hen daarbij en zette 
hun verkondiging kracht bij.

DO 26 APRIL (Ef 1:3-14)
In Christus hebt u de boodschap van de 
waarheid gehoord, het evangelie van uw 
redding, in hem bent u, door uw geloof,  
gemerkt met het stempel van de heilige 
Geest.

VR 27 APRIL (Rom 6:4-11)
Paulus schreef: Wanneer wij met Christus 
zijn gestorven, geloven we dat we ook met 
hem zullen leven.

ZA 28 APRIL (Js 51:12-16)
De Heer zegt: Ik ben het die jullie troost.  
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling?

UITGELEZEN Rafelrandjes

B
ij ‘prekenbundel’ denk ik 
aan vroeger, aan een rustige 
binnenkamer. Maar bijbel-

wetenschapper Janneke Stegeman 
– in 2016 Theoloog van het Jaar 
– is op het tegendeel uit. Niet 
voor niets wordt deze bundel 
aangekondigd als een aanzet tot 
nieuwe bevrijdingstheologie. 
In haar preken gaat ze onrust niet 
uit de weg. De bijbelse traditie 
blijft voor haar in beweging. Als 
gelovige moet je je blijven afvra-
gen hoe jij je verhoudt tot die ‘rijke, 
beweeglijke, verrassende en ook 
ongemakkelijke traditie’. Stegeman 
zoekt die ongemakkelijkheid juist 
op. Ze doet dat heel persoonlijk als 
medegelovige, soms wat warrig en 

verwarrend, maar zeker ook  
uitdagend tot nadenken. 
Regelmatig verbindt zij de  
bijbeltekst aan haar verblijf in 
Jeruzalem. Daar las zij bijbel-
verhalen met Palestijnse vrouwen. 
Die ervaring kleurt haar pleidooi 
om elkaar tegenverhalen te  
blijven vertellen met juist ook 
aandacht voor lichamelijkheid 
en kwetsbaarheid. 
Zeker het lezen waard is haar slot-
hoofdstuk over liturgie, gebaseerd 
op de ervaring in een viering van 
brood en wijn met Palestijnse 
christenen. ‘Ik verlang naar meer 
verzet in de liturgie. Ja, liturgie is 
toevluchtsoord, ruimte voor ge-
nade, balsem op de ziel. Maar het 

is ook een plek van 
woede, verontwaar-
diging, het is een 
daad van verzet. De rafelrandjes 
moeten zichtbaar zijn. Niet alles 
hoeft af, er mag ook verdwaald 
en kwijt gelopen worden.’ 
Wat Stegeman hier zegt over 
liturgie, past ze ook toe als ze 
meer en minder bekende bijbel-
teksten leest. Een aanrader voor 
ieder die, net als zij, de Bijbel nog 
altijd het beluisteren waard vindt.

• Joke Westerhof 

Janneke Stegeman,  
‘Heb je hem weer.  
24 preken voor sceptici 
en andere gelovigen’, 
Amsterdam: Van Gennep, 
2017, € 16,90, 170 blz.

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

Advertentie

Armenië is een arm land. Na de 
val van de Sovjet-Unie hebben de 
Russen het land in verwaarloosde 
toestand achtergelaten. Bovendien 
kreeg het in 1989 te maken met 
een zeer zware aardbeving, waar-
door veel kinderen wees geworden 
zijn. Veel Armeniërs hebben in de 
vorige eeuw het land als vluchte-
ling verlaten. Nu zijn er nog iets 
minder dan drie miljoen inwoners. 

Corruptie in de  
steden; mooi maar  

arm platteland

Er zijn weinig middelen van  
bestaan, voor het grootste deel  
is het een agrarisch land. Na de 
Sovjettijd is er veel corruptie over-
gebleven, wat vooral in de steden 
te merken is. Op het platteland 
zijn de leefomstandigheden moei-
lijk. Er is gebrek aan zowel drink- 
als irrigatiewater, bouwmaterialen 
en elementaire levensbehoeften. 
Ondanks alles zijn Armeniërs een 
trots en vriendelijk volk. Gelukkig 
neemt het toerisme de laatste  
jaren toe, want het is ook een 
mooi land. Vrijwel honderd pro-
cent van de bevolking is christen.

Weeskinderen
Aan het oprichten van de stich-
ting van Piet en Anja van Daalen 
gaat een stuk geschiedenis 
vooraf. Daarin mag de naam 
van Maria Goris niet ontbreken. 
Deze Nederlandse vrouw 
heeft op twintigjarige 
leeftijd het geloof 
gevonden en 
ervoor gekozen 
haar leven ge-
heel in dienst 
van kwetsbare 
medemensen te 
stellen. Na eerst 
als diacones in  
Nederland gewerkt te 
hebben kwam zij via een 
Duitse organisatie in Libanon 
voor het eerst Armeense vluch-
telingen tegen. Zij haalden haar 
over om naar Armenië te gaan, 
waar ze ging werken in een te-
huis voor weeskinderen. 
De internationale vredesorgani-
satie Pax Christi stuurde ieder 
jaar tijdens de wintermaanden, 
wanneer de leefomstandigheden 
in Armenië het zwaarst zijn, vijftig 
kinderen naar Nederland, gese-
lecteerd door Maria Goris. Op een 
dag kwam Maria in Pijnacker over 
haar werk vertellen. Zo kwam de 
zwager van Piet in 2000 met haar 
in contact. Algauw kon 10.000 
gulden worden ingezameld, waar-
voor Maria een huisje kon kopen 
voor kinderen die op hun 18e jaar 
het weeshuis moesten verlaten. 

In 2004 kwam Piet voor het eerst 
zelf in Armenië, samen met een 
oud-wethouder en een journalist. 

Toen zij met eigen ogen zagen wat 
Maria zoal deed, is het idee gebo-
ren om een stichting op te richten 
met het doel om Maria te steunen.

Uiteenlopende projecten
Sindsdien zijn Piet en Anja vele 
keren in Armenië geweest, meest-
al twee keer per jaar, om de meest 
uiteenlopende projecten te selec-
teren waaraan financiële steun 
kan worden verleend. De stichting 
heeft momenteel een ledenbe-
stand van 500 adressen. Ook 
fondsen, scholen en kringloopwin-
kels hebben inmiddels gedoneerd. 
In dertien jaar tijd is er 1,4 miljoen 
euro overgemaakt naar Maria’s 
stichting ‘Little Bridge’. 
Piet benadrukt dat er niets aan de 
strijkstok blijft hangen. ‘Het doel 

is met weinig geld zoveel mo-
gelijk mensen te helpen.’ 

Het geld gaat naar 
bouwmaterialen 

en voedselpak-
ketten – Piet en 
Anja delen die 
zelf uit! – of is 
bestemd voor 
arbeid, irriga-

tieprojecten, het 
genereren van 

drinkwater en nog 
veel meer. Er is een  

nauwe samenwerking met de 
hulporganisatie Wilde Ganzen  
(60 jaar armoedebestrijding,  
zie www.wildeganzen.nl). 

‘Dit land is deel  
van ons leven  

geworden’

De stichting organiseert ieder  
jaar een haringparty, waarvan de 
opbrengst voor het goede doel is.  
Op de website www.pijnackena ren  -
helpenarmenie.nl zijn filmpjes te 
bekijken en je kunt je inschrijven 
voor de nieuwsbrieven. Ook wordt 
er aangegeven hoe kan worden 
gedoneerd. Piet komt graag en 
kosteloos vertellen over de doelen 
die door de stichting worden  
gerealiseerd. ‘Armenië is een groot 
deel van ons leven geworden.’

• Jan Blankespoor

KWETSBARE MEDEMENSEN

Armenië helpen aan  
een betere toekomst
INTERVIEW • Piet en Anja van Daalen wonen al elf jaar in  
Oosterheem, maar hun wortels liggen in Pijnacker. Als  
medeoprichter van de stichting ‘Pijnackenaren helpen  
Armenië’ kan Piet met groot enthousiasme vertellen over  
de ideële doelen van die stichting.


