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Activiteiten Vorming & Toerusting 

Voorwoord

I
n de afgelopen periode waren ontmoetingen met anderen nauwelijks mogelijk. 
Heel de samenleving ging op slot vanwege de wereldwijde coronapandemie.  
En voor een samen leving zijn ontmoetingen tussen mensen juist van essentieel  

belang. Moeten we ons zorgen maken over de invloed hiervan op de toekomst van 
de kerk? We zien reikhalzend uit naar het moment dat wij weer als vanouds  
kunnen deelnemen aan de wekelijkse kerkdiensten en aan gespreksavonden,  
cursussen, lezingen en andere bijeenkomsten, waar veel mensen elkaar ontmoeten.

Gelukkig is er weer een nieuwe Gaandeweg, met een ruim en gevarieerd activiteiten-

aanbod in de diverse protestantse wijkgemeenten voor de periode september 2021 

t/m januari 2022. We geloven dat het kan bijdragen aan het herstellen en versterken 

van de verbinding tussen kerkgangers onderling en de samenleving. We kunnen  

hierdoor onze kennis van onderwerpen die onze belangstelling hebben vergroten en 

verdiepen. Maar vooral het met elkaar daarover in gesprek gaan is belangrijk, zoals over 

ons geloof en de plaats van geloof en kerk in de samenleving, nu en in de toekomst. 

Vandaar het motto van deze Gaandeweg: ‘Van U is de toekomst’. Zo luidt ook de 

titel van de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk in Nederland en het  

septembernummer van Kerk in Zoetermeer steekt er eveneens het nieuwe kerkelijke 

seizoen mee in. U vindt in Gaandeweg de activiteiten voor het komende halfjaar  

in thematische rubrieken gegroepeerd en daarbinnen per kerk en pioniersplek  

gerangschikt. In februari volgt – als alles goed gaat – deel II voor de tweede helft 

van het seizoen 2021-2022. 

Neem en lees en wees welkom in en om de kerken! 

	 Alle	in	‘Gaandeweg’	gepubliceerde	activiteiten	zijn	nog	wel	onder	voorbehoud	vanwege	de	 
coronacrisis	en	met	inachtneming	van	de	officiële	RIVM-richtlijnen.	Voor	veel	activiteiten	–	 
maar	niet	alle!	–	geldt	dat	van	tevoren	aanmelden	noodzakelijk	is.	

• Henk van Zuilekom
COÖRDINATOR ‘GAANDEWEG’

‘Van U is de toekomst’  
Ontvankelijk en waakzaam leven van genade

Inleiding	door	ds.	Julia	van	Rijn,	classispredikant	Zuid-Holland-Noord

Genade, gratie, ‘Amazing 
Grace’ … we kunnen 
niet zonder. De kerk is 
geroepen vanuit deze 
genade Gods toekomst 

tegemoet te leven. De 
kernzin van de visienota 

Van	U	is	de	toekomst, die vorig jaar door 
de generale synode van de Protestantse 
Kerk in Nederland is aangenomen, luidt 
niet voor niets: ‘De kerk leeft van genade. 
Dat is de dragende grond voor ons leven 
en werken als kerk.’ Met deze nota is de 
Kerk onderweg naar 2025. 
De werkgroep Vorming & Toerusting van 
de Protestantse Wijkgemeente Zoeter-
meer-Zuid organiseert aan de hand van 

deze visienota een aantal 
geloofsgesprekken, waarbij 
iedereen welkom is. Op donderdag  
23 september komt classispredikant ds. 
Julia van Rijn naar Zoetermeer. Zij zal stil 
staan bij de betekenis van genade in  
algemeen bijbelse zin en proberen te  
duiden hoe de uitwerking in verschillende 
deelthema’s (gemeenschap, oecumene, 
eerbiedig leven in gebed en actie, het werk 
van God in deze wereld) vanuit genade 
verstaan kan worden. Iedereen wordt  
hiervoor van harte uitgenodigd, welkom!
	 23	september,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 

De	Regenboog,	Nathaliegang	263;	informatie	

en	opgave	T	06-2184	5948	of	(079)	360-01	54	 

E	hwvanzuilekom@hetnet.nl

Bewaarexemplaar!

OUDE KERK

Bijbels Hebreeuws voor geïnteresseerden

Kom dichter bij de bron door kennis te  
maken met de grondtaal van de Bijbel.  
We beginnen nagenoeg weer bij het  
begin en met kleine leesoefeningen ma-
ken we ons de beginselen van het He-
breeuws (weer) eigen. Langzamerhand 
krijgen we zinnetjes en zinnen letterlijk 

uit de Bijbel voor ons, zodat we dichtbij 
het Woord in de grondtaal komen. Weet 
u welkom en zegt het voort, want deze 
cursus is voor iedere geïnteresseerde. 
Inleider: ds. Kees Wesdorp.
 vanaf	woensdag	8	september,	16.30-17.15	uur;	

kerkelijk	centrum	De	Herberg,	Dorpsstraat	59	

Leerhuis Oude Kerk
• ‘Hoe verder als kerk?’
De coronacrisis heeft ons aan het denken 
gezet: hoe verder als kerk? In de afgelopen 
tijd hebben een aantal gemeenteleden 
over dit onderwerp nagedacht aan de hand 
van het boekje Herkerken. Met die inbreng 
en met een samenvatting van een artikel 
‘Kerk en event, de kans van een vloeibare 
kerk’ (van Marten van der Meulen in Kerk 
en	Theologie) hopen we in onze bezinning 
duidelijkheid en bemoediging te krijgen 
hoe we verder mogen. Inleiders: Jaap van 
der Giessen en ds. Kees Wesdorp.
	 27	september,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 

De	Herberg,	Dorpsstraat	59	 

E	chwesdorp@occidopagus.nl

• Kerk en klimaat
Wij zijn door God gemaakt, wij leven van 
Gods schepping. Hoeveel eerbied zijn we 
verschuldigd aan de werken van Gods han-
den? Welk respect moeten wij voor de die-
ren hebben en heeft dat gevolgen voor ons 
eetgedrag? Moeten wij ons als kerk ook be-
zighouden met de klimaatproblemen? Welke 
persoonlijke verantwoordelijkheid hebben 
wij en hoeveel vrijheid? Allerlei vragen om 
ons rustig op te bezinnen, aan de hand van 
de Bijbel en bezinningsmateriaal. Er is ook 
een PGZ-breed initiatief, waarbij collega’s 
van alle wijkgemeentes betrokken zijn. Inlei-
ders: ds. Kees Wesdorp, ds. Pieter Baas, ds. 
Sandra Hermanus-Schröder, ds. Rein Algera.
	 25	oktober,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 

De	Herberg,	Dorpsstraat	59

• Kerk en de Bijbel
In oktober van dit jaar komt de Gereviseer-
de Nieuwe Bijbelvertaling uit. De huidige 
Nieuwe Bijbelvertaling kwam in 2003 uit 
en meteen al is er discussie geweest over 
vertaalkeuzes. Het Nederlands Bijbel Genoot-
schap heeft duizenden suggesties verzameld 
en afwegingen gemaakt. De Bijbel vertalen 
is een uiterst verantwoordelijk werk en deze 
buitengewoon mooie taak kent veel uitdagin-
gen. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe 
spannend is het om de Bijbel te vertalen?
	 29	november,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 

De	Herberg,	Dorpsstraat	59

• Augustinus – Nieuwjaarspreek 
Op 1 januari placht Augustinus een lange 
preek te houden. Dat deed hij om zijn paro-
chianen te behoeden voor de verlokkingen 
van de heidense feesten die op Nieuwjaars-
dag gehouden werden. De langste preek die 
de kerkvader gehouden heeft moet zo’n 4,5 
uur geduurd hebben! Die preek lezen gaan 
we niet redden op een leerhuisavond. Ik neem 
een andere nieuwjaarspreek (sermo 197), die 
aanzienlijk korter is maar dezelfde sfeer heeft. 
Daarnaast kunnen we nog een preek lezen 
die Augustinus gehouden heeft op het feest 
van Epifanie (sermo 204). In deze preek gaat 
Augustinus in op de verhouding tot de Joden. 
Christus is de hoeksteen tussen de Joden en 
de heidenen. Inleider: ds. Kees Wesdorp.
	 24	januari,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 

De	Herberg,	Dorpsstraat	59	 

E	chwesdorp@occidopagus.nl

DE PELGRIM

Thema-avond  
‘God en de pandemie’
Wat moeten we denken als het gaat om de  
coronapandemie? Wat gebeurt er allemaal?  
Kunnen we of moeten we de crisis die we nu  
meemaken aan God verbinden? Vragen die  
ons tot nadenken dwingen. 
	 7	september,	19.30-21.30	uur;	’t	Centrum,	 

Frans	Halsstraat	1;	vrijwillige	bijdrage;	informatie	 

en	aanmelden	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Martin Buber-serie  
‘De weg van de mens’

Een zestal avonden rondom het bijzondere boekje De weg van 
de mens van Martin Buber. Iedere avond bespreken we één 
van de hoofdstukken. Wat heeft dit boekje ons te vertellen? 
Wat leest een ieder van ons hierin? Een schat aan kennis en 
gedachten over persoonlijke ontwikkeling en de keuzes die 
we te maken hebben op onze weg door het leven. 
	 21	september,	19	oktober	en	23	november;	15	februari,	15	maart	 

en	19	april;	19.30-21.30	uur;	’t	Centrum,	Frans	Halsstraat	1;	€	5	 

per	keer	(bijdrage	mag	geen	beletsel	zijn	om	mee	te	doen)

Gaandeweg is uitneembaar! Bewaar het binnen handbereik als informatieblad met alle  
contactgegevens voor de komende maanden. U vindt het Gaandeweg-programma ook  
als pdf op pgzoetermeer.nl/gaandeweg en kerkinzoetermeer.nl/gaandeweg 
Raadpleeg voor de actuele agenda en nieuwe activiteiten ook altijd Kerk in Zoetermeer  
en de Agenda op beide genoemde websites. Alle activiteiten staan daar op datum en  
zijn voorzien van een herkenbaar thema-icoontje uit de Gaandeweg-rubrieken.
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BIJBEL- EN GESPREKSKRINGEN

OUDE KERK

Bijbelleeskring

Een project om de Bijbel helemaal te lezen. 
Iedere dag lezen we thuis voor onszelf 
minstens een hoofdstuk. Eens in de week 
komen de deelnemers bijeen in de kring. 
De inleider geeft informatie over de gelezen 
passage, over het bijbelboek, de context 
en de tijd waarin de tekst geschreven 
werd en beantwoordt vragen, die tijdens 
het lezen opgekomen zijn, informatieve en 
beschouwende vragen. Deze kring is open 

voor iedereen, jonger en ouder, ervaren 
gelovig of helemaal geen ervaring of  
kennis, kerkelijk of niet. Graag maken we 
gebruik van verschillende bijbelvertalingen. 
Neem de uwe mee. Inleider: ds. Kees  
Wesdorp. Vrijwel wekelijks op woensdag.
	 vanaf	woensdag	8	september,	19.00-19.45	uur;	

kerkelijk	centrum	De	Herberg,	Dorpsstraat	59;	 

T	(079)	316	34	54	E	chwesdorp@occidopagus.nl

Op de koffie met de Bijbel
Eens in de herfst- en wintermaanden op 
woensdagochtend zijn er twee kringen,  
die zowel gezellig als serieus bij elkaar 
komen. Er wordt begonnen met een kopje 
koffie. Daarna bidden we om een zegen 
en lezen we samen een gedeelte uit de 
Bijbel. Aan de hand van gespreksvragen 
praten we over het geloof en proberen dat 
toe te passen op ons dagelijks leven.  
Bijbelkring Dorp en Bijbelkring DriePalen 
(een bekorting van Driemanspolder- 
Palenstein) staan open voor alle belang-
stellenden. We beginnen opnieuw aan de

eerste brief van de apostel Paulus aan de 
Korintiërs, omdat we er vorig jaar vanwege  
de samenleving-op-slot mee moesten  
stoppen. We lezen een brief vol praktische 
aanwijzingen aan een gemeente, die nog 
heel veel te leren heeft op de weg van  
Jezus Christus. Inleider ds. Kees Wesdorp.
	 10.00	uur;	kerkelijk	centrum	De	Herberg,	

Dorpsstraat	59	E	chwesdorp@occidopagus.nl

	 Bijbelkring	Dorp:	6	oktober,	3	november,	 

1	december	en	12	januari

	 Bijbelkring	DriePalen:	13	oktober,	 

10	november,	8	december	en	19	januari

ZOETERMEER-ZUID

Gesprekskring ‘Vrij – denken’

De landelijke visienota Van	U	is	de	 
toekomst geeft aan dat onze kerk een  
mozaïek van kerkplekken wil zijn. Is er  
dan in onze kerk ook plaats voor ultieme 
vrijdenkers? Jazeker! Aan de hand van  
(eigen meegebrachte) prikkelende artikelen, 
boeken, kunstwerken, liederen, muziek of 
opiniestukken over kerk & samenleving 

gaan we de dialoog aan en ontdekken  
we – gaandeweg – waar we uitkomen. De 
dialoog is onder leiding van Sandra Herma-
nus- Schröder. Locatie: nader te bepalen. 
	 elke	eerste	woensdag	(start	6	oktober),	 

19.30-21.00	uur;	informatie	en	opgeven	 

vóór	30	september	T	06-2152	5868	 

E	scbhermanus@gmail.com	

Lees- en gesprekskring ‘Veelkleurige Jezus’
De visienota Van	U	is	de	toekomst	opent 
met de eerste stap: leven van genade.  
Genade en Jezus, zij horen bij elkaar. Maar 
wie is Jezus? En: hoe wordt er over Hem 
gedacht? Aan de hand van vier boeken: 
Jezus.	Een	joodse	visie (David Flusser, 
2001), Jezus	Kurios.	De	Christologie	als	
hart	van	de	theologie (dr. A. van de Beek, 
1998), De	wonderbaarlijke	avonturen	van	
Jezus	van	Nazaret.	Over	de	waarde	van	
‘hervonden	manuscripten’	en	‘nieuwe	

openbaringen’ (Reender Kranenborg,  
2004) en De	niet-westerse	Jezus.	Jezus	 
als	bodhisattva,	avatara,	goeroe,	profeet,	 
voorouder en genezer (Martien Brinkman, 
2007) gaan we daarover in gesprek. Inlei-
der: Sandra Hermanus-Schröder, theoloog 
en predikant met bijzondere opdracht. 
	 elke	tweede	woensdag	(start:	13	oktober),	

19.30-21.00	uur;	locatie	volgt;	informatie	en	

opgeven	vóór	30	september	T	06-2152	5868	 

E	scbhermanus@gmail.com	

Samen leren 
• Deugen de meeste mensen?

Historicus Rutger 
Bregman, zoon van 
de oud-Zoetermeer-
se predikant Kees 
Bregman, heeft 
eind 2019 een 
uitdagend boek 
gepubliceerd: De 
meeste mensen 
deugen, met als 
ondertitel:  
Een nieuwe  
geschiedenis	van	
de mens. Is de 

mens geneigd tot ‘alle 
kwaad’, zoals calvinisten leerden, of deugen 
de mensen en zijn ze geneigd tot het goe-
de? En hoe verhoudt zich dat tot de misda-
den die in de geschiedenis op grote schaal 
plaatsvonden, zoals die in Nazi-Duitsland? 
Over deze vragen willen we met elkaar in 
gesprek. Het is handig als u het boek gele-
zen heeft, maar noodzakelijk is het niet. 
	 26	oktober,	20.00	uur;	De	Regenboog,	 

Nathaliegang	263;	informatie	en	opgave:	 

Frits	von	Meijenfeldt	T	06-4042	7683	 

E	fhvonmeijenfeldt@gmail.com

• De zin van het leven 
Volkskrant-journalist Fokke Obbema 
schreef een artikel over zijn hartstilstand in 
2017. De meer dan duizend reacties daar-
op riepen bij hemzelf grote levensvragen 
op, waarna hij circa veertig natuurweten-
schappers, kunstenaars, theologen, artsen, 
bankiers, politici en filosofen interviewde. 
Steeds was de eerste vraag: ‘Wat is de zin 
van het leven?’ 
Deze interviews 
verschenen 
in De zin van 
het	leven, een 
inspirerend 
boek. Na een 
korte inleiding 
door Jan Blan-
kespoor gaan 
we met elkaar 
in gesprek 
over soortge-
lijke vragen. 
	 25	november,	

20.00	uur;	De	Regenboog,	 

Nathaliegang	263;	informatie	en	opgave:	 

Jan	Blankespoor	T	(079)	321	21	64	 

E	jhblankespoor@casema.nl

ZOETERMEER-NOORD

Kijk op geloof-kring 
Woensdagavond van 20.15-22.00 uur in 
de Ichthuskerk, Parkdreef 258. 
	 Informatie:	Mariëlle	Oudejans	T	(079)	341	57	40	

E	marielle.oudejans@gmail.com

Kring De Leyens 
Over diverse thema’s. 
	 Coördinatie:	Henk	van	Reeuwijk	T	(079)	341	09	49

Gespreksgroep  
Amundsenrede
Elke tweede woensdag van de maand om 
20.00 uur op wisselende adressen. 
	 Jaap	en	Winie	Hanekamp	T	06-2500	2373	 

E	hjaap@xs4all.nl	of	hwinie@xs4all.nl

Boekenleesgroep
Elke tweede dinsdag van de maand op 
wisselende adressen. Boeken met een  
esoterische inslag zijn onderwerp  
van gesprek. 
	 Coördinatie:	Annette	Doorn	T	(079)	341	52	39	

E	annette.doorn@casema.nl	

Ouderengespreksgroep 

Op maandagmiddag onder leiding  
van ds. Marina van der Zwaag in de  
Chagallruimte van de Ichthuskerk,  
Parkdreef 258. De eerste bijeenkomst  
is op maandagmiddag 20 september, 
14.00-15.30 uur. 
	 ds.	Marina	van	der	Zwaag	T	06-2369	7249	 

E	m.zwaaghaan@hetnet.nl

OOSTERKERK

Seizoensthema ‘LEEF!’
Waar denk je aan bij het thema ‘LEEF!’?  
In ieder geval aan gemeenteLEVEN!  
Na anderhalf jaar corona kijken we uit naar 
het moment dat we elkaar als Oosterkerk-
gemeente & Perrongemeenschap weer 
meer kunnen ontmoeten. 
‘LEEF!’ geldt ook voor ieder persoonlijk. 
Thomas Merton (Amerikaans theoloog, 
1915-1968) zegt: 

‘Als je wilt weten wie ik ben, vraag me 
niet naar mijn geboorte datum, naar de 
kleur van mijn ogen, hoe ik me kleed, 
waar ik woon, wat ik eet en hoe mijn 
haar zit. Vraag me waarvoor ik leef. Vraag 
me wat me belemmert om voluit te leven 
waarvoor ik leef. Daarin ligt het antwoord 
op de vraag wie ik ben. Des te beter je 
de vraag kunt beantwoorden waarvoor je 
leeft, des te meer persoon je wordt.’ 

Als je eens wist wat God je wil geven!  
Wat voor antwoorden geef jij op de vragen: 
‘Waarvoor leef je? Wat belemmert je?  
Besef je wat God je wil geven?’ Rondom 
dit jaarthema ‘LEEF!’ worden er verschil-
lende gemeenteactiviteiten georganiseerd. 

• Startweekend ‘LEEF!’
Om te beginnen is er het 
startweekend 11 & 12 sep-
tember met ontspannen, leuke 
en serieuze activiteiten voor jong en oud 
en vooral ontmoeting. Zaterdag is er een 
actief, muzikaal, creatief middagprogramma,  
een barbecue voor iedereen, en voor  
tieners en jongeren een avondprogramma. 
Zondagochtend is er een gezamenlijke  
themadienst van Oosterkerk en Perron, 
met daarna een picknick. Voor de cate-
chisatiegroepjes is dit het begin van het  
seizoen en alle tieners worden verwacht!
	 11	&	12	september;	meer	informatie	 

en	aanmelden	W	oosterkerkzm.nl

• Aanrader bijbelkringen 
Aanbevolen voor alle bijbelkringen:  
het boek Zinvol leven van Stefan Paas. 
Meer informatie volgt op de website  
en in de Weekbrieven.
• Gemeenteavond ‘LEEF!’
Over het thema ‘LEEF!’ wordt ook  
een gemeenteavond georganiseerd. 
	 Meer	informatie	volgt	op	de	website.	

ADVENTSKERK

De onbekende Tolstoj

Lezing van Sieuwert Haverhoek over de 
Russische schrijver Lev Tolstoj (1828-1910), 
die in de laatste jaren van zijn leven werk 
schreef dat grotendeels door de Russische 
overheid werd verboden. Tolstoj was na 
een bekering tot de overtuiging gekomen 
dat elk mens een roeping heeft. Hij vond 
die opvatting in vrijwel alle religieuze  
geschriften in de wereld verwoord met: 

‘Behandel een ander 
zoals je zelf behan-
deld wilt worden!’ 
Hoewel Tolstoj deze 
werken meer dan 
honderd jaar geleden 
schreef, is de relevan-
tie van zijn visie on-
aangetast gebleven. 
Sieuwert Haverhoek 
heeft een groot aantal 

van deze werken uit het Engels vertaald. 
Hij schreef recent een overzichtsboekje  
De	verboden	werken	van	Lev	Tolstoj, dat 
gratis aan de deelnemers wordt uitgereikt.
	 25	oktober,	20.00	uur;	Adventskerk,	 

Julianalaan	3;	€	7,50	/	€	5,00	voor	leden,	 

incl.	consumpties;	aanmelding	niet	nodig;	 

ds.	Karl	van	Klaveren	T	06-1104	1992	 

E	khvanklaveren@gmail.com

Volgende lezingen:
	 21	februari: 

Vrijzinnig	en	groen	 

(‘Groene	theologie’)	–	 

prof.dr.	Rick	Benjamins	

	 25	april:	 

Maria	Magdalena	 

in	de	beeldende	kunst	–	 

dr.	Sophie	Oosterwijk

ICVG-bijbelclub 

De ICVG bestaat al lange tijd. Al meer dan 
veertig jaar zijn we er voor mensen met 
een verstandelijke beperking. We verzor-
gen eens per week een bijbelclub waarin 
we zingen, naar een mooi verhaal luisteren 
en wat lekkers drinken. Soms vieren we 
zelfs een feestje als er iemand jarig is! 

Iedereen uit alle  
wijken is welkom. 
	 elke	woensdagavond,	

19.00-20.00	uur;	 

Chagallruimte	Ichthuskerk,	Parkdreef	258;	

informatie:	Angela	Polman	T	06-1945	4975	 

E	angela.polman@live.nl	W	icvg.nl
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ADVENTSKERK

De Bergrede als levenskunst

Alle mensen willen gelukkig zijn, maar 
ze weten niet precies wat hen gelukkig 
maakt. Dat zei de Romeinse filosoof  
Seneca. Maar in diezelfde eeuw was er 
een leraar die haarscherp wist wat mensen 
gelukkig maakt: Jezus van Nazareth.  
In zijn beroemde Bergrede vatte hij dat 
samen. Het is een revolutionaire tekst,  
die door de eeuwen heen velen heeft  
geïnspireerd. Maar het is ook een tekst  
die op weerstand stuitte. In zijn boek  
De	grondwet	voor	geluk.	De	universele	 
wijsheid	van	de	Bergrede (2016) laat Hein 
Stufkens de Bergrede opnieuw klinken: 
als een urgente boodschap voor onze tijd 
en een oproep tot een spirituele revolutie. 

We lezen thuis steeds een gedeelte. Het 
boek is voor wie het niet weet te bemach-
tigen in kopie beschikbaar voor € 10.
	 20	september	(p.	9-38),	1	november	(p.	39-62),	

13	december	(p.	63-92),	28	februari	(p.	93-114)	

en	11	april	(p.	115-145),	20.00	uur;	Adventskerk,	

Julianalaan	3;	vrijwillige	bijdrage	voor	koffie	

of	thee;	aanmelding	niet	nodig;	kopie	van	het	

boek:	ds.	Karl	van	Klaveren	T	06-1104	1992	 

E	khvanklaveren@gmail.com

Krant op tafel

In deze gesprekskring wordt u gevraagd 
een stukje uit de krant mee te nemen voor 
een discussie over de actualiteit. Vóór de 
koffie inventariseren we de oogst op een 

whiteboard. Na de pauze gaan we met 
elkaar in gesprek over de gekozen thema’s. 
De praktijk leert dat we altijd een geani-
meerde discussie hebben, waarbij de  
belangrijkste nieuwsfeiten aan bod komen, 
we elkaar ontmoeten en soms ook spreken 
over dingen die ons bezighouden in ons 
persoonlijk leven.
	 27	september,	29	november,	31	januari	en	28	

maart,	15.00	uur;	Adventskerk,	Julianalaan	3;	

vrijwillige	bijdrage	voor	koffie	of	thee;	 

aanmelding	niet	nodig	T	06-1104	1992	 

E	khvanklaveren@gmail.com

Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat
Nog nooit leefden we zo lang, waren we 
zo welvarend en zo vreedzaam als van-
daag. Kan dit mooie liedje blijven duren? 
Doemdenkers verkondigen dat we op de 
rand van de afgrond staan, cultuurpessi-
misten beweren dat onze moderne  
samenleving aan een diepe malaise lijdt. 
In Waarom	de	wereld	niet	naar	de	knoppen	
gaat breekt de Vlaamse wetenschaps-
filosoof Maarten Boudry een lans voor een 
hoopvollere manier van denken. Hij houdt 
onze doembeelden over het klimaat, de 
islamisering, het racisme en de sociale 
ongelijkheid tegen het licht, evenals onze 
wanhoop over de westerse mens. Zijn we 
te pessimistisch? Of houdt onze bezorgd-
heid ons juist scherp? In deze leeskring 
lezen we thuis steeds een gedeelte van  
het boek en bespreken dat samen.

	 8	november	(p.	21-68),	10	januari	(p.	7-20,	

141-167	en	283-296),	14	februari	(p.	69-109);	

middagkring	15.00	uur/avondkring	20.00	uur;	

Adventskerk,	Julianalaan	3;	€	5	niet-leden,	

leden	gratis;	aanmelding	niet	nodig	 

T	06-1104	1992	E	khvanklaveren@gmail.com

DE PELGRIM

Bijbellezen
Wel eens in de Bijbel gelezen? Welke  
gedachten kwamen daarbij in je op?  
Is de Bijbel belangrijk voor je of is het een 
gepasseerd station en niet meer van deze 
tijd? Wat is je achtergrond, gelovig, niet 
gelovig of een ander geloof? Houd je je 
bezig met religie van welke richting dan 
ook of helemaal niet? Welkom!
	 30	november,	29	maart	en	31	mei,	19.30	uur;	 

’t	Centrum,	Frans	Halsstraat	1;	vrijwillige	 

bijdrage;	informatie	en	aanmelden	 

E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Zin in mantelzorg
Wat bezielt je in de zorg voor de  
ander, wat zijn je krachtbronnen en 

hoe stel je grenzen? ‘Zin in mantelzorg’ is 
een gespreksgroep, waarin mantelzorgers 
de gelegenheid krijgen ervaringen te delen 
met andere mantelzorgers en van elkaar  
te leren. 
	 14	september,	12	oktober,	9	november,	 

14	december	en	11	januari,	13.30-15.30	uur;	 

‘t	Centrum,	Frans	Halsstraat	1;	€	25	(bijdrage	

mag	geen	beletsel	zijn	om	mee	te	doen);	info	

en	aanmelden	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

PERRON OOSTERHEEM

Nieuwe Alpha-cursus

Meer weten over geloof, God, Jezus en de Bijbel?  
Er komt weer een nieuwe Alpha-cursus, georganiseerd 
door buurtpastor en pionier Timo Hagendijk van  
Perron Oosterheem, samen met anderen. In de loop 
van september/oktober weten we meer. 
	 Alvast	opgeven	of	informatie?	T	06-5095	4628	 

E	pionieroosterheem@gmail.com

KERK EN MUZIEK

OUDE KERK

Muzikale avonddiensten

Dit najaar is er weer een serie van drie muzikale 
avonddiensten in de Oude Kerk. We beginnen met 
een Cantatedienst, in een kleine bezetting met  
solisten, musici en het Oude Kerk Ensemble.  
Daarna een Avondmuziek, geïnspireerd door  
Eeuwigheidszondag, en als derde in de reeks  
Advent & Kerst – gezegd & gezongen, hopelijk  
weer met volle inzet van het Projectkoor Oude Kerk 
en veel samenzang. 
	 zondagavond	10	oktober,	14	november,	12	december,	

18.30	uur;	Oude	Kerk,	Dorpsstraat	59	 

E	projectkooroudekerk@gmail.com	 

W	oudekerkgemeente.nl/projectkoor

 
Najaar 2021 

Muzikale avonddiensten 
 

Oude Kerk – Dorpsstraat 59 – Zoetermeer  
zondagavond 18.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welkom! 

 
Reserveren en/of 

beelduitzending via: 
oudekerkgemeente.nl 

 
 

10 oktober 2021 
Cantatedienst 
Woord & muziek met Bach 
 
14 november 2021 
Avondmuziek 
Lied, lezing & gebed 
 
12 december 2021 
Festival of Lessons & Carols 
Advent & Kerst, gezegd & gezongen 

X 
 

 

Lunchpauzeconcerten
Vanaf woensdag 1 september zijn er  
weer de wekelijkse lunchpauzeconcerten  
in de Oude Kerk. Elke woensdag van 
12.45-13.15 uur met een afwisselend  
programma en gratis toegankelijk. Uw  
gift kunt u bijdragen in de deurcollecte. 
	 Voor	meer	informatie	en	reserveren	 

W	herbergoudekerk.nl

Orgelconcerten Oude Kerk
Zaterdagmiddag-concerten op het  
Lohman-orgel. Ronald de Jong verzorgt 
het eerste concert in de serie met werk 
van J.S. Bach en tijdgenoten. Houd voor 
volgende concerten Kerk in Zoetermeer  
en de diverse websites in de gaten. 
	 25	september,	15.00	uur;	Oude	Kerk,	

Dorpstraat	59;	concert	met	toegangsprijs	 

W	herbergoudekerk.nl	

Carillonconcerten 
voor iedereen 

Maandelijks op zaterdagmiddag,  
meestal van 12.00-13.00 uur organiseert 
de stichting Herberg Oude Kerk  
Zoetermeer carillonconcerten, die in de 
buitenlucht beluisterd kunnen worden,  
bijvoorbeeld in het Wilhelminapark en in 
de Dorpsstraat. Op Open Monumenten-
dag, de tweede zaterdag van september, 
geven de beiaardiers twee keer een con-
cert, zie het bericht in Kerk in Zoetermeer, 
pagina 7. Houd voor overige extra  
concerten de berichtgeving in de gaten.
	 11	september,	2	oktober,	6	november,	 

4	en	18	december;	Oude	Kerk,	Dorpsstraat	59	 

W	herbergoudekerk.nl	(ook	voor	informatie	

over	de	klokken	van	het	carillon	en	de	 

geschiedenis)

Concert Zoetermeer Klassiek
Extra in de week van Zoetermeer Klassiek: een bijzonder en sfeervol concert met  
een instrumentaal ensemble en lichteffecten. Organisatie: Netwerk Zoetermeer in  
samenwerking met Herberg Oude Kerk.
	 4	november,	20.00	uur;	concert	met	toegangsprijs	en	koffiepauze	W	herbergoudekerk.nl	

OOSTERKERK

Lunchconcertjes  
Oosterkerk 

Elke tweede dinsdag, tijdens de markt dagen 
in Oosterheem, wordt er een concertje geor-
ganiseerd in de Oosterkerk. Het zijn luchtige 
en afwisselende optredens met zangers, 
pianisten en ensembles, de ene keer  
professionals, de andere keer amateurs. 
	 elke	tweede	dinsdag,	13.00-13.45	uur;	Ooster-

kerk,	Oosterheemplein	320;	vrijwillige	bijdrage	

Concerten  
Podium320

Het is nog onzeker of Podium320 voor  
dit jaar nog concerten kan plannen.  
We denken wel aan een concert volgend 
jaar rond de Passietijd. Houd de website  
in de gaten evenals de berichtgeving in 
Kerk in Zoetermeer. 
	 W	podium320.nl

ZOETERMEER-ZUID

Regenboogconcerten
De Stichting Regenboogmuziek organiseert voor het veertiende seizoen een serie  
kamermuziekconcerten op de woensdagavond. Het betreft concerten van hoge kwaliteit 
met een lage drempel. Er treden topmusici op of jonge talenten op weg naar de top. 
Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door Stichting Floravontuur en de  
Pelgrimshoeve. Na een lange stilte vanwege de coronacrisis kunnen 
we gelukkig weer starten. 
27 oktober meesterklarinettist Bruno Bonasea en de Russische  

pianiste Maria Meerovitch – sonates van Brahms
17 november duo Maxim en Charlotte Gullikers (viool en cello) –  

‘Duo for violin and cello’ van Zoltán Kodály en  
werken van Bach, Cirri, Glière en Joey Roukens

15 december pianoduo Beth & Flo (Elsbet Remijn en  
Claudette Verhulst) – werken van Ruben Naeff,  
Rachmaninov, Gershwin en Saint-Saëns,  
en ‘De Moldau’ van Smetana in eigen  
bewerking voor piano quatre-mains

	 20.15	uur;	De	Regenboog,	Nathaliegang	263;	€	15,	incl.	consumptie,	 

tot	25	jaar	€	5,	met	Zoetermeerpas	gratis;	tevoren	aanmelden	 

T	06-4022	1336	E	cokkyopschoor@casema.nl	W	regenboogmuziek.nl
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ZOETERMEER-ZUID 

Kliederkerk

Al vanaf mei 2016 is de ‘Kliederkerk’ een 
begrip in De Oase in Meerzicht. Het is een 
andere vorm van kerk zijn, die draait om 
samen ontdekken, samen vieren en samen 
eten. Voor kinderen en hun (groot)ouders, 
voor mensen uit de buurt, voor iedereen, 
kerkelijk betrokken of niet. In De Oase is  
er één keer in de maand Kliederkerk,  
op zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur.  
Je kunt elk moment binnenlopen. 
	 25	september,	15.30	uur;	De	Oase,	 

Kerkenbos	8	E	gerdavooijs@gmail.com

Tienertent

Voor tieners is er in De Oase een speci-
aal programma waarin plezier en leren 
samengaan. Ook oudere jongeren volgen 
vaak een eigen programma. Tip: neem je 
telefoon mee! Gelukkig zijn er ook genoeg 
spellen te spelen op afstand van elkaar, 
als dat vanwege coronamaatregelen nodig 
zou zijn; zo nodig gaan we online verder.
	 elke	vrijdag	vanaf	19	september,	 

19.00-20.00	uur;	De	Oase,	Kerkenbos	8	 

E	gerdavooijs@gmail.com

Kerststal: ‘Nacht van het Licht’ 
Dit jaar zal er op Kerstavond weer de ‘Nacht van het Licht’ zijn in de Kerststal. Gericht op 
jongeren vanaf 12 jaar. Maar natuurlijk zijn ook alle andere mensen van harte welkom!
	 24	december,	19.30	uur;	Balijhoeve,	Kurkhout	100;	informatie	en	opgave:	Charlotte	Prent	 

T	06-2422	9528	en	Martijn	Pastink	T	06-2726	2199

ZOETERMEER-NOORD

Kindernevendienst 
Om de week op zondag voor kinderen 
uit de groepen 1 t/m 5. De kinderen gaan 
eerst naar de kerkzaal en na het kindermo-
ment naar de ruimte waar de kinderneven-
dienst wordt gehouden. We volgen daar 
de verhalen van de methode BibleBasics. 
Voor de zegen komen de kinderen weer 
terug in de kerkzaal. 
	 10.00	uur;	Ichthuskerk,	Parkdreef	258;	 

Marga	Verbeek	E	marga.verbeek@gmail.com	

Tienerdienst 
Voor tieners in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Elke eerste en derde 
zondag van de maand om 10.00 uur in de 
Ichthuskerk.
	 Anita	Geuze	T	(079)	342	62	61	 

Sharon	van	Veen	T	06-5554	1716	

Basiscatechese 
Voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8 is er 
op de tweewekelijkse zondag van de kin-
dernevendienst Basiscatechese. We vol-
gen daar een speciaal hiervoor geschreven 
methode. De kinderen gaan meteen bij 
binnenkomst naar hun ruimte en komen 
voor de zegen in de kerkzaal terug. 
	 10.00	uur;	Ichthuskerk,	Parkdreef	258	 

E	marga.verbeek@gmail.com	

Kliederkerk 
Een paar keer per jaar wordt er op zondag-
middag ‘Kliederkerk’ in de Ichthuskerk 
gehouden. Kliederkerk is een vorm van kerk 
zijn waarin (klein)kinderen en (groot)ouders 
samen op een creatieve manier de betekenis 
van bijbelverhalen ontdekken. Het begin en 
het einde is steeds op dezelfde manier, de 
thema’s zijn steeds anders en de verwer-
kingen worden daaraan aangepast. 
	 7	november,	12.00	uur;	Ichthuskerk,	 

Parkdreef	258	E	marga.verbeek@gmail.com	

Focus-toneelgroep
Focus organiseert toneelproducties  
voor en door jongeren van 10 tot 18 jaar.  
De repetities zijn op maandagavond van  
september t/m juni. Welkom, meld je aan! 
	 elke	maandag,	19.00-21.30	uur;	Ichthuskerk,	

Parkdreef	258;	Johan	Roest	T	06-2350	4948	 

E	cjtvfocus@gmail.com

20’ers in Zoetermeer
In de Ichthuskerk vinden we het belangrijk 
om niet alleen aandacht te hebben voor  
kinderen, tieners en hun ouders, maar juist 
ook voor jongvolwassenen. Twintigers die 
hun leven vorm gaan geven. Met studie, 
baan, relatie, huis of juist geen van dit alles.  
Wat dan ook, wij zijn geïnteresseerd in  
wie jij bent. In wat jouw leven zin geeft.  
Wij denken dat we elkaar wat te vertellen 
hebben. Daarom zijn we op zoek naar jou: 
20’er die in Zoetermeer woont of daarbuiten 
door studie en het leuk vindt om aan te  
sluiten. We willen een netwerk creëren en 
samen met jullie activiteiten ontwikkelen  
en momenten om elkaar te ontmoeten.  
We communiceren vooral via de app,  
dus geef je nummer aan Arianne door. 
	 Jaap	Hanekamp	en	Arianne	Lodder 

T	06-2324	1540	E	kerkelijkwerker@pwzn.nl

Kinderkerstfeest  

Kinderen van de Ichthuskerk worden  
uitgenodigd om aan het Kinderkerstfeest 
mee te werken en ook alle andere  
kinderen zijn van harte welkom. 
	 24	december,	19.00	uur;	Ichthuskerk,	 
Parkdreef	258	E	marga.verbeek@gmail.com

Jongerenkerstnach 
We hopen op een Kerstnach als vanouds: 
in de kerk met heel veel jongeren! 
	 24	december,	22.00	uur;	Ichthuskerk	 

E	kerkelijkwerker@pwzn.nl

Top2000-kerkdienst
In 2013 was de Protestantse Wijkgemeente 
Zoetermeer-Noord een van de eerste  
kerken met een echte Top2000-kerkdienst. 
Een dienst waarin alle muziek gekozen 

werd uit de Top2000. Ook dit seizoen is die 
viering er: op 2 januari 2022, en we kiezen 
weer actuele nummers uit de Top2000. 
Met natuurlijk een live band onder leiding 
van Maarten Boersma en met zang door 
muzikaal talent uit Zoetermeer. De voor-
ganger is jongerenpastor Arianne Lodder. 
Samen maken we er een feestelijke,  
muzikale dienst van. We hopen weer  
veel mensen te kunnen ontvangen.
	 zondag	2	januari,	17.00	uur;	Ichthuskerk,	 

Parkdreef	258;	contactpersoon 

E	peterbalk@hotmail.com

KINDEREN EN JONGEREN 

OUDE KERK

Kindernevendienst en KidsHour 

Elke zondag is er Kindernevendienst voor 
kinderen van 4-12 jaar. We beginnen om 
10.00 uur in de kerk en gaan na het  
kindermoment en kinderlied naar De  
Herberg voor een verhaal en verwerking. 
Een keer in de zes weken zijn er bijzondere 

themadiensten voor de kinderen tijdens  
de ochtenddienst op zondag. Dit speciale 
KidsHour begint steeds om 10.00 uur  
meteen in De Herberg naast de Oude Kerk. 
	 3	oktober,	21	november,	9	januari,	10.00	uur;	

Liesbeth	Bos	E	liesbethbosvanwaaij@gmail.com

Jonge Kerk en YouthHour
Ben je ouder dan 12 jaar, dan kun je eens 
per drie weken op zondagmorgen naar de 
Jonge Kerk. Een keer in de zes weken is er 
speciaal voor jou ook YouthHour. Tijdens 
een door Youth for Christ speciaal voor 
jongeren bedacht bijbelprogramma zijn we 
op een leuke, sportieve, creatieve en serieu-
ze manier bezig. Gewoon in alle eerlijkheid 

voor je geloof uitkomen met soms een 
opdrachtje voor de weken erna. Zin om dit 
ook eens mee te maken? Je bent welkom!
	 YouthHour:	26	september	en	14	november,	

10.00-11.15	uur	in	De	Herberg;	coördinator:	

Jan	Bos	T	(079)	316	90	11	Kijk	voor	alle	data	 

in	de	agenda	op	W	oudekerkgemeente.nl	

Xieje – voor jongeren

Voor jongeren van 12 t/m 25 jaar, om samen op  
te trekken. Avonden met serieuze gesprekken  
over het geloof afgewisseld met samen  
ontspannen en gezellige activiteiten, in  
De Herberg naast de Oude Kerk of daarbuiten.  
	 zaterdagavond	vanaf	18.00	uur;	benedenzaal	van	 

De	Herberg,	Dorpsstraat	59;	data	volgen	 

Meer	informatie	E	emma.landlust@ziggo.nl

Catechisatie en Verdieping van je geloof
Op donderdagavond is er catechisatie in 
de Oude Kerk, in twee leeftijdsgroepen: 
Catechese voor 12-18 jaar en de kring 
Verdieping van je geloof voor 18-25 jaar. 
We hopen dat deze avonden je helpen met 
alles waar je in het dagelijks leven mee te 
maken hebt, en met de keuzes die je moet 

maken voor nu, en voor je toekomst. En 
we hopen natuurlijk dat je ontdekt dat de 
Bijbel nog steeds heel belangrijke dingen 
voor ons leven van nu te zeggen heeft.
	 Contactpersoon	catechesecommissie:	ds.	Kees	

Wesdorp;	data	volgen	in	de	Weekberichten	en	

op	de	website	W	oudekerkgemeente.nl	

Kinderkerstfeest
Op de laatste zondag voor Kerst is er tra-
ditiegetrouw ’s middags in de Oude Kerk 
het Kinderkerstfeest! Hopelijk mag nu 
iedereen weer komen kijken en meedoen: 
ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en 

vriendinnetjes, nichtjes en neefjes. Jullie 
lezen er meer over in Kerk in Zoetermeer 
en in de Weekberichten Oude Kerk. 
	 zondagmiddag	19	december	 

E	liesbethbosvanwaaij@gmail.com

OOSTERKERK

Kinderkerk
De kinderen van groep 1 t/m 4 van de  
basisschool komen elke morgendienst in  
de Oosterkerk na het gebed naar voren. Ze 
krijgen de Bijbel mee en werken daarna in 
hun eigen ruimte rondom een bijbels thema.
	 W	oosterkerkzm.nl	en	info	in	de	Weekberichten

Kinderkerk Plus

Eén keer in de maand is er tijdens de  
middagdienst van 16.30 uur Kinderkerk 
Plus, een vervolg op de Kinderkerk. Alle 
kinderen die in groep 5 t/m 8 van de basis-
school zitten zijn van harte welkom. We  
lezen uit de Bijbel, praten daar met elkaar 
over, doen spelletjes en regelmatig is er een 
quiz. Elke keer is er een thema aan de hand 
waarvan we dingen leren over de Bijbel.
	 W	oosterkerkzm.nl	en	info	in	de	Weekberichten

Jongerenbijbelkring BASE
In Judas 1:20a staat:  
‘Maar	u,	geliefde	broeders	 
en	zusters,	moet	uw	leven	
bouwen	op	het	fundament	
van	uw	zeer	heilige	geloof.’ 

Het geloof in God is ons fundament, onze 
basis. Maar hoe sta je als christen stevig in 
je schoenen? Hoe leef je vanuit die basis  
je leven tot eer van God? Verlang je ernaar 
je te verdiepen in wat God tot je zegt?  
Wil je de Bijbel beter begrijpen en met 
leeftijdsgenoten nadenken over het  
praktisch vormgeven van je geloof? Kom 
dan naar BASE, voor 20- tot ± 33-jarigen. 
Normaal gesproken eens in de twee  
weken op woensdagavond: start om  
19.45 uur met koffie en wat lekkers.
	 The	Choice,	Nassaulaan	1;	 

Arthur	Oosterom	T	(079)	331	01	81

Wegwijs 

Activiteit voor jongeren vanaf 16 jaar, gewoonlijk elke tweede zondag van de  
maand na de middagdienst en dan afwisselend in de Oosterkerk en Morgensterkerk.  
We starten met een gezamenlijke maaltijd direct na de dienst. Daarna volgt de rest  
van het programma dat kan bestaan uit een spreker, bijbelstudie, verhitte discussie of  
een avondje ontspanning. We sluiten de avond meestal rond 20.30 uur af.
	 E	mariska_dejong20@hotmail.com;	esthervelzen@gmail.com	 

Blijf	ook	op	de	hoogte	via	Facebook:	www.facebook.com/Wegwijs
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HALTE 2717

‘Geloven in gesprek’ 
Interreligieuze	gesprekken	die	je	verrassend	verrijken

Onder deze naam organiseert Halte 2717 
in Buytenwegh boeiende gesprekken  
tussen moslims, christenen (protestants, 
katholiek en orthodox), hindoes, joden  
en mensen met een andere religieuze  
of levensbeschouwelijke achtergrond. 
Bijvoorbeeld over de overeenkomsten en 
verschillen tussen religieuze geschriften 
als de Koran en de Bijbel (de rol van  
Abraham, Maria en Jezus), over rituelen  
en gebruiken zoals de Ramadan en vas-
ten, en belangrijke feesten. De gesprekken 

geven zicht  
op verrassende 
overeenkomsten en verschillen. Iedere  
keer praten we ook door over wat de  
maatschappelijke betekenis daarvan is. 
‘Geloven in gesprek’ krijgt dit najaar een 
vervolg. Data en thema’s worden nader  
bekend gemaakt, in de Halte-Nieuwsbrief, 
in Kerk in Zoetermeer en op de Halte- 
website.
	 Informatie:	buurtpastor	Johan	Roest	 

E	buurtpastor@halte2717.nl	W	halte2717.nl

‘Druppels om te delen’
Gesprekken	over	vreugde	en	pijn	van	het	leven 

Het leven kan heel  
mooi zijn. Mensen die je 
fantastisch vindt. Iets waar 
je enorm van kunt genieten 
of naar kunt verlangen. 
Soms ook gebeuren er 

vervelende of vreselijke dingen. Je baan of 
je idealen kwijtraken. Mensen verliezen.
Vaak heb je een ander nodig om te zien 
dat het leven ook de moeite waard kan 
zijn. Daar praten we met elkaar over in 
‘Druppels om te delen’. We delen de  
zoete druppels als dauw op een bloem. 

We delen de zoute druppels als tranen  
om af te wissen. Dat kan opluchten, dat  
brengt troost, dat geeft vaak nieuwe kracht.
De gesprekken worden op maandagen 
georganiseerd door Halte 2717 en  
Stichting Piëzo. 
	 18	en	25	oktober,	1,	8,	15,	22,	29	november,	

13.30-14.30	uur;	Halte	2717,	 

Carry	van	Bruggenhove	27;	informatie	 

en/of	aanmelden	bij	Marijke	Bal	 

E	wimmarijkebal@hotmail.com	of	 

Milou	van	Loenen	E	milou@stichtingpiezo.nl

PERRON OOSTERHEEM

Tienerclub Rock Solid 

Een gezellige club voor tieners die in groep 7, groep 8 
of de brugklas zitten. Iedere clubavond hebben we van 
19.00-20.00 uur een topprogramma. We doen leuke 
spelletjes, bakken koekjes, sporten, hebben gesprekken 
over een thema en houden vooral van veel gezelligheid!
	 elke	week	op	dinsdag,	Oosterheemplein	320	 

W	perronoosterheem.nl	>	Activiteiten	Perron	Centrum

DE PELGRIM

Taizé-jongerenreis

In 2022 wordt er weer een jongerenreis 
georganiseerd naar de gemeenschap van 
Taizé. Wil je meer weten over Taizé? Ga 
dan naar de website www.taize.fr/nl. Van 
welke geloofsrichting je ook bent, je bent 
hartelijk welkom om met ons mee te gaan. 
Bel of mail gerust als je meer wilt weten. 

Je kunt ook sfeer komen proeven bij de 
maandelijkse Taizévieringen (zie pagina 6).
	 10	t/m	17	juli	2022;	vertrek	vanaf	de	 

Pelgrimskerk,	Eerste	Stationsstraat	86;	 

€	225/250	(bijdrage	mag	geen	beletsel	zijn	 

om	mee	te	doen);	informatie	en	aanmelden	 

E	info@depelgrimzoetermeer.nl

SPIRITUALITEIT, ZINGEVING EN GEBED 

Gebedsmomenten

• Gebedskring Oude Kerk
 Elke dinsdag, 19.00-19.45 uur. 
	 consistorie	Oude	Kerk	 
E	leenmanf@xs4all.nl

• Interkerkelijk gebed voor Zoetermeer
 Gezamenlijk bidden voor stad en inwoners van Zoetermeer, kerken en  

christelijke gemeenschappen, voor vervolgde christenen en voor onze overheid.  
Een aantal maal per jaar op vrijdagavond en de locatie is steeds de Oude Kerk. 
	 29	oktober,	19.00-20.00	uur;	contactpersonen:	ds.	Kees	Wesdorp	 
E	chwesdorp@occidopagus.nl	en	Eline	van	Noije	E	sameningeloof@gmail.com

OUDE KERK

Open Oude Kerk

Elke vrijdagmiddag staan de deuren van de Oude Kerk open. Voor iedereen die binnen 
rond wil kijken en even rustig wil zitten in een moment van bezinning en gebed.
	 elke	vrijdag,	14.00-15.30	uur;	Oude	Kerk,	Dorpsstraat	59	E	jokevanderkruk@yahoo.com

Diensten voor dove mensen 
Elke tweede zondag van de maand worden er diensten speciaal voor dove mensen  
belegd, altijd met een gebarentolk, georganiseerd door de Interkerkelijke Commissie 
voor het Dovenpastoraat (IC Dovenpastoraat Zoetermeer en omgeving). De diensten 
worden gehouden in ‘Ons Honk’ van Halte 2717, Carry van Bruggenhove 27, en  
staan ook altijd aangekondigd in Kerk in Zoetermeer en op kerkinzoetermeer.nl.  
In de Ichthuskerk, Parkdreef 258, is er ook regelmatig een tolk gebarentaal aanwezig  
in de kerkdiensten op zondagmorgen. 
	 Informatie:	Aleidus	Aalderink	E	info@aleidus.nl;	contactpersoon	Ichthuskerk	digitaal:	 

Anton	van	Dijken	T	(079)	351	79	24	E	mail@antonvandijken.nl

ZOETERMEER-NOORD

Chagallvieringen 
Interactieve, kleinschalige vieringen, maandelijks op zondag van 12.00-13.00 uur  
in de Ichthuskerk, Parkdreef 258. Aankondigingen ook steeds in Kerk in Zoetermeer.
	 Informatie:	Arianne	Lodder	T	06-2324	1540	E	kerkelijkwerker@pwzn.nl	W	pwzn.nl	

Meditatieve vieringen
De werkgroep Refect organiseert 
al heel lang meditatieve vieringen 
op zondagavond, gebaseerd op 
de spiritualiteit van de geloofsge-

meenschap van Taizé in Frankrijk. Een  
centraal moment in de vieringen is de stilte. 
In het licht van een tekst of thema zien we 
ons leven onder ogen. Wie ben ik? Hoe is 
God in mijn doen en laten aanwezig? Waar 

kan ik God ontmoeten, hoe word ik  
aangeraakt? De najaarsserie heeft als  
thema: ‘Als God ons thuisbrengt’.  
Van harte welkom om deel te nemen.
	 zondagavonden	3	oktober	t/m	28	november	

(behalve	14	november),	19.30	uur;	Ichthuskerk,	

Parkdreef	258;	Roeland	van	der	Kruk	 

E	rvanderkrukztm@ziggo.nl

Vrouwenvieringen
Op zondagavond worden er ook van tijd tot tijd  
vrouwenvieringen gehouden in de Ichthuskerk.  
Vaste onderdelen zijn zang, muziek, ontmoetingen  
en inspirerende verhalen, in een sfeervolle ruimte. 
	 14	november,	19.30	uur;	Joke	den	Hertog	 

T	(079)	331	58	55	E	f2hjfdenhert@hetnet.nl

ADVENTSKERK

Leven in aandacht

Elke eerste zaterdagochtend een uur medi-
tatie voor beginners en gevorderden. Veel 
mensen denken dat meditatie een je terug-
trekken uit de wereld is. Ten onrechte, want 
het is een levenswijze die je juist leert te 
genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles 
wat je doet en laat. Tijdens dit uur worden 
momenten van stilte afgewisseld met het 
zingen van enkele mantra’s, een ontspan-
ningsoefening en een korte overweging. Er 
is aandacht voor goed zitten vanuit bewus-

te concentratie op 
lichaam en adem-
haling. De meditaties 
worden gegeven 
door Saskia Stolwijk 
(lichaamsgericht therapeut) 
en Toon Vessies (geestelijk verzorger). 
	 elke	eerste	zaterdag	(4	september	2021	t/m	

5	juni	2022,	behalve	1	januari);	Adventskerk,	

Julianalaan	3;	vrijwillige	bijdrage	voor	thee	 

T	06-3039	8712

‘The Story of God’
In de documentaireserie The	Story	of	God 
voert acteur Morgan Freeman ons langs de 
vele religies op aarde, maar onderzoekt ook 
de antwoorden die de wetenschap zou kun-
nen geven op de grote levensvragen. Veelal 
zijn ervaringen uit zijn eigen leven aanleiding 
om op zoek te gaan. Alle grote vragen komen 
aan bod: Is er leven na de dood? Is er zoiets 
als God? Hoe moet je het kwaad zien in de 
wereld? Bestaan er wonderen? Freeman be-
zoekt tempels en heilige plaatsen overal op aarde, maar ook laboratoria waarin men de her-
senen onderzoekt om te zien of religieuze ervaringen daar zijn te traceren. Na afloop bespre-
ken we de film en het thema dat daarin aan de orde komt, ook vanuit onze eigen ervaring. 
	 22	nov	‘Who	is	God?’	(over	beelden	en	ervaringen	van	God)	

				9	mei	 ‘Beyond	death’	(over	leven	na	de	dood)

	 20.00	uur;	Adventskerk,	Julianalaan	3;	vrijwillige	bijdrage	voor	koffie	en	thee;	 

aanmelding	niet	nodig;	informatie	T	06	1104	1992	E	khvanklaveren@gmail.com

Kerstavondmeditatie: ‘Eenvoud’
Over de hele wereld komen deze avond 
mensen bijeen om zich te verbinden aan het 
verlangen naar een wereld waarin niet duis-
ternis het laatste woord zal hebben. Met de 
kracht van een lichtritueel willen wij onze 
verbondenheid met elkaar en de wereld tot 
uitdrukking brengen. Wij laten ons inspire-
ren door het leven van Jezus en Boeddha, 
zingen enkele mantra’s en het afwisselende 
samenspel met harp, cello, gitaar, klank-
schalen is verstillend en inspirerend.  
Leiding: Saskia Stolwijk en Toon Vessies.
	 24	december,	20.00	uur;	Adventskerk,	 

Julianalaan	3;	vrijwillige	bijdrage	voor	koffie	 

en	thee	T	06-3039	8712

• Gebedskring Oosterkerk
 Elke twee weken op woensdag. 
	 19.00-20.00	uur	 
E	arjenvantrigt@solcon.nl
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PERRON OOSTERHEEM

Perronmeeting 

Elke zondagmorgen om 11.30 uur is er de 
Perronmeeting, met steeds een spreker en 
ontmoeting rondom de Bijbel. 
	 Meer	informatie:	Timo	Hagendijk	 

E	pionier.oosterheem@gmail.com	 

W	perronoosterheem.nl

Open Oosterkerk

Elke dinsdag is er van 13.00 tot 16.00 uur 
Open Kerk. Je bent welkom met je per-
soonlijke verhaal, of voor stilte en gebed. 
	 Oosterkerk,	Oosterheemplein	320	 

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

DE PELGRIM

Ochtendgebed
Je dag op een andere manier beginnen 
dan gebruikelijk? Niet in de hectiek van 
alledag maar met een gesprek met God  
en met elkaar. Kom dan op werkdagen 
naar het ochtendgebed en ga na afloop 
gezegend op weg!
	 alle	werkdagen,	7.30-8.00	uur	(uitgezonderd	

kerst-	en	zomervakantie);	Pelgrimskerk,	Eerste	

Stationsstraat	86	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Avondgebed
De tweede werkdag van de week in rust 
en ontspanning afsluiten? Dat kan elke 
dinsdagavond. Om 19.00 uur starten we 
met een meditatief avondgebed. Het duurt 
een klein half uur. Je hebt daarna dus nog 
voldoende tijd om iets anders te gaan doen.
	 elke	dinsdag,	19.00-19.30	uur	(niet	in	de	

schoolvakanties);	Pelgrimskerk,	Eerste	Stations-

straat	86	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Open Pelgrimskerk
Langskomen in de open kerk is een manier om even tot rust te komen,  
maar er is ook mogelijkheid tot een gesprek. Je kunt een kaarsje 
aansteken, zomaar even zitten en naar de muziek luisteren of even in 
gesprek gaan met de pastor die aanwezig is.
	 elke	woensdag,	10.30-12.30	uur	(niet	in	de	schoolvakanties);	 

Pelgrimskerk,	Eerste	Stationsstraat	86	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Pelgrimvieringen
Een viering maar dan anders en interactief. Delen wat een tekst, een lied of een beeld je 
brengt of wat je bezighoudt. Je geloof delen. Naast muziek en bijbellezen ook met elkaar 
in gesprek. Zo zien de maandelijkse vieringen er in De Pelgrim uit. 
	 12	september,	10	oktober,	14	november,	12	december,	9	januari,	16.00-17.00	uur;	 

Pelgrimskerk,	Eerste	Stationsstraat	86;	vrijwillige	bijdrage;	informatie	en	aanmelden	 

E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Taizévieringen
Op veel plaatsen in Nederland worden 
regelmatig oecumenische bijeenkomsten 
georganiseerd in de stijl van de gemeen-
schap van Taizé. Kenmerkend voor de 
gemeenschap zijn de liederen die in de 
gebedsvieringen gebruikt worden.  
Het zijn korte liederen, die meestal vele 
malen achter elkaar gezongen worden.
	 26	september,	24	oktober,	28	november	en	 

19	december	en	23	januari,	19.30-21.00	uur;	

De	Wijngaard,	Moeder	Teresasingel	100; 

vrijwillige	bijdrage;	informatie	en	aanmelden	 

E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Meditatiebijeenkomsten
Wil jij ook ervaren wat er in de stilte  
gebeurt? Dan ben je hartelijk welkom  
op onze meditatiebijeenkomsten.  
We beginnen elke bijeenkomst met  
lichaamsontspanning en aandacht voor  
de adem. Daarna laten we ons verrassen. 
	 28	september,	12	oktober,	26	oktober,	9	en	

23	november,	13.30-15.00	uur;	Pelgrimskerk,	

Eerste	Stationsstraat	86;	€	5	per	keer	(bijdrage	

mag	geen	beletsel	zijn	om	mee	te	doen);	 

informatie	en	aanmelden	 

E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Herdenken bij de Watertoren
Ook dit jaar herdenken we in een gezamen-
lijke bijeenkomst voor iedereen die erbij  
wil zijn de mensen die ons ontvallen zijn.  
We staan stil bij hen en speciaal bij hen 
die gestorven zijn in de coronapandemie. 
Voor de zevende keer komen we daarvoor 
samen bij de Watertoren.
	 31	oktober,	15.00	uur;	Watertoren	Rokkeveen;	

informatie	en	aanmelden	 

E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Omgaan met verlies
Hoe gaan we om met verlies? Voor rouwen bestaat geen recept, de dood blijft een  
geheim voor ons allemaal. Wat kan helpen, is inzicht in de weg die je als rouwende  
moet gaan. Misschien kunnen deze avonden je een handvat bieden. Misschien geven 
deze avonden door alle pijn en gemis heen betekenis aan datgene wat zo zinloos lijkt. 
	 16	november,	7	december	en	18	januari,	19.30	uur;	’t	Centrum,	Frans	Halsstraat	1;	 

informatie	en	aanmelden	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Kerstavond
Het feest van het licht! Het feest van de geboorte van Jezus, het Licht dat in deze  
wereld verscheen. Wat kwam Hij ons brengen? We mogen feest vieren! Genieten  
van de overbekende kerstliederen, samen dat altijd nog spannende verhaal lezen,  
de kaarsen ontbranden. 
	 24	december,	21.00-22.00	uur;	Pelgrimskerk,	Eerste	Stationsstraat	86;	vrijwillige	bijdrage;	 

informatie	en	aanmelding	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

ONTMOETING, MAALTIJD EN GESPREK 

OUDE KERK

Inloophuis De Herberg

Elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom in De Herberg, naast  
de Oude Kerk aan de Dorpsstraat 59, voor ontmoeting, iets te drinken en gesprek. 
	 T	06-2009	2729	E	loeslandlust@ziggo.nl

ZOETERMEER-ZUID

Inloophuis Rokkeveen

Het Inloophuis Rokkeveen is een activiteit 
zonder drempels van drie kerkgenoot-
schappen: de Protestantse Wijkgemeente 
Zoetermeer Zuid, het Rooms-Katholieke 
Vicariaat De Wijngaard en de Baptisten-
gemeente Zoetermeer. Elke vrijdag tussen 
10.00 en 12.00 uur bent u van harte wel-
kom voor een kopje koffie of thee en een 
praatje. Aan het eind van de morgen is er 
soep en een broodje of pannenkoeken. 
Iedereen is van harte welkom! Vanaf sep-
tember hopen we – let op – om 11.30 uur 
met de Middagpauzedienst te beginnen. 
	 elke	vrijdag,	10.00-12.00	uur	(behalve	de	vier-

de,	zie	Maaltijd	hieronder);	kerkelijk	centrum	

De	Regenboog,	Nathaliegang	263	T	(079)	361	

33	65	E	wil.bettenhaussen@gmail.com

Maaltijd  
Inloophuis Rokkeveen
Elke vierde vrijdag van de maand wordt er 
een warme maaltijd geserveerd, bedoeld 
voor mensen die het Inloophuis regelmatig 
bezoeken. Omdat we een beperkt aantal 
plaatsen hebben is opgave noodzakelijk.  
U kunt dit doen één week vóór de betref-
fende maaltijd tijdens het Inloophuis. 
	 plaats,	tijd	en	opgave:	zie	bij	Inloophuis	 

Rokkeveen;	€	5	

Ouderensoos 60+ 

Veelzijdig programma op een maandelijkse 
maandagmiddag, waarbij de ontmoeting 
een belangrijke plaats inneemt.
	 6	september,	4	oktober,	15	november,	20	 

december	en	17	januari,	14.00-16.00	uur;	 

De	Regenboog,	Nathaliegang	263;	leden:	 

€	25	per	jaar,	incl.	koffi	en	thee	/	gasten	€	3	per	

keer;	Marianne	Brouwers	T	(079)	888	84	99

Oecumenische  
Seniorensoos 

Op maandagmiddag één keer per twee 
weken komen wij bij elkaar in De Oase 
voor een gezellige bijeenkomst. We ope-
nen de middag met een korte tekst bij een 
kopje koffie of thee. Dan worden we actief 
met een spel, een quiz, woordspellen of 
iets dergelijks. Van tijd tot tijd hebben wij 
een gast die een presentatie geeft over 
een bepaald onderwerp. Wij sluiten altijd 
af met een wens voor de komende tijd. 
	 vanaf	6	september,	14.00-16.00	uur;	De	Oase,	

Kerkenbos	8;	€	2,50	per	keer;	Mary	Lemmers	 

T	(079)	351	47	19	E	marylemmers@casema.nl	

en	Thea	Heemskerk	T	(079)	351	25	72	 

E	abentheaheemskerk@telfort.nl

Klavervier-maaltijden: samen voor de ander
Met de Klavervier-maaltijden geeft de Werkgroep Zending Werelddiaconaat en  
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) podium aan goede doelen vanuit een christelijk 
motief in het buitenland. Tijdens de maaltijd vertellen we over de doelen waarvoor  
we sparen. We bidden en zingen, we maken er een vierend geheel van. 
• t/m 21 september en waarschijnlijk ook daarna: elke dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur 

kunt u bij De Oase, Kerkenbos 8, een tasje afhalen met een door u bestelde  
maaltijd; bijdrage € 2,50 of meer p.p.

• vanaf 28 september, als dat vanwege de coronamaatregelen weer mogelijk is,  
elke laatste dinsdag samen eten in De Oase; vrijwillige bijdrage € 4,50 of meer p.p. 

	 Meehelpen	met	koken?	Bel	Grietje	Cusell	T	(079)	342	31	12	Bestellen	of	deelnemen	 

aan	maaltijden:	uiterlijk	op	de	voorafgaande	maandag	vóór	20.00	uur	opgeven	bij	Ria	van	Dam	 

T	06-4985	4526	of	Corrie	Smits	T	(079)	321	33	13	E	zwovandepor@gmail.com

ZOETERMEER-NOORD

Koffieochtend Noordhove
Voor ouderen in de wijk Noordhove.  
Elke tweede vrijdag van 10.00-12.00 uur 
aan de Lijnbaan 221. 
	 Mieke	Nennie	T	(079)	342	17	65

Ouderenmiddag Kerst
Voor alle ouderen uit Zoetermeer-Noord,  
in de Ichthuskerk, Parkdreef 258.  
Meer informatie volgt. 
	 Jaap	Sneep	T	(079)	331	11	16	/	06-1491	4039

OPEN ICHTHUS

Open plek van welkom

‘Open Ichthus’ wil ons moderne Ichthus-
kerkgebouw een ‘open plek van welkom’  
laten zijn, waar mensen elkaars gezelschap 
kunnen vinden en waar ontmoeting plaats-
vindt. In ons stiltecentrum ‘de Toewending’ 
kan rust en bezinning worden ervaren. 
	 Ichthuskerk,	Parkdreef	258

• Woensdagmorgen-inloop
Elke woensdag van 10.00-12.00 uur wel-
kom voor koffie, thee, ontmoeting en ge-
sprek. Er is ook altijd een pastor aanwezig.
	 Anton	van	Dijken	T	(079)	351	79	24	 

E	mail@antonvandijken.nl

• Creagroep Noord
Elke woensdag van 9.00-12.00 uur  
in de Ichthuskerk.
	 Nelleke	de	Kreij	T	(079)	331	67	78	 

E	nel.dekreij@ziggo.nl

• Inloopmiddag Chagallruimte
Iedere laatste dinsdag van de maand van 
14.00-16.00 uur, met iedere keer een  
andere invulling.
	 Jenny	van	den	Berg	T	(079)	351	22	40	 

E	jennyvandenberg@hetnet.nl
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DE PELGRIM

Natuurwandeling
Op pad gaan met elkaar en je leven 
delen, doen we tijdens de natuur-
wandeling. We wandelen ongeveer 
een uur en passen het tempo aan de  
deelnemers aan. Iedereen kan meedoen. 
	 elke	woensdagmorgen,	9.15-10.15	uur	 

(behalve	in	de	schoolvakanties);	verzamelen	 

bij	de	Watertoren,	Derde	Stationsstraat	369;	

vrijwillige	bijdrage;	informatie	en	aanmelden	 

E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Langeafstandswandeling
Houd je van wandelen en wil je graag 

mensen ontmoeten, dan is de lange-
afstandswandeling wat voor jou. Je bent 

van harte uitgenodigd. We lopen een  
afstand die ligt tussen de 20 en 25 kilometer. 
	 12	september,	10	oktober,	14	november,	12	 

december,	9	januari;	vertrek	steeds	om	8.30	

uur	vanaf	de	Pelgrimskerk,	Eerste	Stations-

straat	86;	€	10	per	keer	(bijdrage	mag	geen	

beletsel	zijn)	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

HALTE 2717

Inloop Halte 2717

Op dinsdag, woensdag en donderdag bent 
u ’s ochtends welkom voor een kopje koffie 
of thee en een luisterend oor. Er is ruimte 
voor geloofsgesprek, een gesprek over zin-
geving, of over het weer; het kan allemaal.
	 elke	dinsdag,	woensdag	en	donderdag,	10.00-

12.00	uur;	gratis	en	zonder	reserveren;	Halte	

2717,	Carry	van	Bruggenhove	27;	Johan	Roest	

T	06-8263	7362	E	informatie@halte2717.nl	

Buurtmaaltijden
Twee keer per maand eten met een 
klein groepje. We delen de maaltijd  
en luisteren naar elkaar. We openen  
en sluiten de maaltijd, verder is er geen 
programma. Drie gangen voor € 3.  
Bedoeld voor mensen uit Buytenwegh 
en omgeving.
 elke	tweede	en	laatste	dinsdag,	18.00	uur;	

Halte	2717,	Carry	van	Bruggenhove	27;	

graag	vooraf	opgeven:	Johan	Roest	 

T	06-8263	7362	E	informatie@halte2717.nl

Senioren Actief

Iedere eerste donderdagmiddag samen 
iets leuks, zinvols of interessants doen. 
Bedoeld voor ouderen vanaf 70 jaar, vooral 
uit Buytenwegh. Spelletjes, muziek, een 
lezing, een uitje, elke keer iets anders. 
	 elke	eerste	donderdag,	14.00-16.00	uur;	€	3;	

Halte	2717,	Carry	van	Bruggenhove	27	 

T	06-8263	7362	E	informatie@halte2717.nl

PERRON OOSTERHEEM

Inloopmomenten Perron 1

• Elke maandag is er van 10.00 tot 12.00 uur een inloop voor Fitte Fifties met koffie en thee. 
• Elke donderdag is er van 16.00 tot 18.00 uur een inloop van 55+. 
• Elke vrijdag is er van 10.00 tot 11.00 uur een wandelclub-activiteit voor 55+,  

met nagesprek bij koffie en thee.
	 Oosterkerk,	Oosterheemplein	320	T	06-1165	3972	E	jacqueline@perron1zoetermeer.nl

Ontmoetingslunches
• De ontmoetingslunch op woensdag  

voor bewoners van Oosterheem,  
georganiseerd door Perron Centrum, 
krijgt een vervolg in het nieuwe seizoen. 
Welkom om lekker en gezellig samen te 
eten en elkaar te ontmoeten. 
	 elke	woensdag,	12.30	uur;	€	4;	opgeven	 

bij	Fred	Cammeraat	T	06-2304	4470

• Elke laatste vrijdag van de maand wordt 
door Perron 1 van 12.00-13.00 uur ook 
een lunch georganiseerd in de Oosterkerk, 
te beginnen op vrijdag 24 september. 
	 opgeven	bij	Jacqueline	Gravesteijn	 

T	06-1165	3972

DE PELGRIM

Ontbijt op werkdagen

Je dag niet alleen beginnen?  
Dat kan als je naar het ontbijt 

komt. Het ontbijt is aansluitend aan het 
ochtendgebed. We delen wat ons bezig-
houdt en wat de plannen zijn voor de dag. 
	 alle	werkdagen,	8.00-8.45	uur	(behalve	kerst-	en	

zomervakantie);	Pelgrimskerk,	Eerste	Stations-

straat	86;	vrijwillige	bijdrage;	informatie	en	

aanmelden	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Koffie-, thee- en  
aandacht-schenkerij
Vind je het leuk om nieuwe mensen te 
ontmoeten? Houd je van gezelligheid?  
Heb je vragen op het gebied van zingeving? 
Je bent meer dan welkom op de wekelijkse 
woensdag-koffieochtend van De Pelgrim 
in ’t Centrum. We kijken er naar uit je  
daar te ontmoeten.
	 elke	woensdag,	10.30-12.30	uur	(niet	in	de	

schoolvakanties);	’t	Centrum,	Frans	Halsstraat	1	 

E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Eet-geen-dieren-dag  
maaltijd en viering
Dierendag! Je bent welkom voor de geza-
menlijke maaltijd. En als je bij het koken wilt 
helpen en van Anja wilt leren over de plant-
aardige keuken, geef je op. Na de maaltijd 
hebben we om 19.00 uur een viering waarin 
we dieren die ons dierbaar zijn zegenen. 
	 4	oktober,	18.00-20.00	uur;	’t	Centrum,	 

Frans	Halsstraat	1;	€	5;	informatie	en	 

aanmelden	E	anja@veganchurch.nl

World Vegan Day –  
presentatie en proeverij
Op World Vegan Day nodigt Vegan Church 
je uit om te ontdekken hoe de compassie-
volle wereld van christen-zijn en vegan-zijn 
elkaar ontmoeten en kunnen versterken. 
Omdat liefde door de maag gaat, zal er 
een uitbundige proeverij zijn.
	 1	november,	19.30-21.30	uur;	€	5;	informatie	

en	aanmelden	E	anja@veganchurch.nl	

Dag van de Wereldvoedsel verdeling – lezing en proeverij

Op Wereldvoedseldag staan we stil bij onze verantwoordelijkheid en onze bijdrage  
om een eerlijke voedselverdeling te bevorderen. En we gaan ervan proeven. 
	 16	oktober,	19.30-21.30	uur;	€	5;	informatie	en	aanmelden	E	anja@veganchurch.nl

WORKSHOPS EN EXCURSIES

DE PELGRIM 

Workshop Schilderend mediteren 
Opnieuw willen we kunst en geloof 
samen brengen in een creatieve workshop 
rondom een nader te bepalen thema.  
De workshop staat onder leiding van  
Ellen Vermeulen en Hans van der Bilt.

	 25	januari,	19.30	uur;	’t	Centrum,	 

Frans	Halsstraat	1;	€	15,	incl.	koffie/thee	 

en	materialen;	informatie	en	aanmelden	 

E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Kloosterdag 
Ooit al eens een kloosterdag mee willen maken? In het ritme van de getijden leven,  
rust en actie naast elkaar: wat brengt dat jou? We beginnen vroeg met een moment van 
bezinning, drinken en eten met elkaar, wandelen, koken, steken de handen uit de mouwen, 
vieren, zijn creatief bezig, luisteren naar muziek, praten met elkaar en zijn stil. Er bij zijn 
kan de hele dag, maar je kunt ook aanschuiven tijdens een deel van de dag.
	 12	februari,	7.30-21.00	uur;	rondom	de	Pelgrimskerk,	Eerste	Stationsstraat	86;	afhankelijk	 

van	inkomen	€	45	of	€	25	(bijdrage	mag	geen	beletsel	zijn	om	mee	te	doen);	kosten	van	 

deelprogramma	in	overleg;	informatie	en	aanmelding	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

ADVENTSKERK

Werkgroep ‘Minder is Meer’
De werkgroep ‘Minder is Meer’ is een aantal jaren geleden be-
gonnen vanuit de gedachte dat geloof meer is dan een kwestie 
van mooie woorden. Om de daad bij het woord te voegen is 
deze groep opgericht. Ook in het nieuwe seizoen willen we  
bijeenkomen om te zien wat we concreet kunnen doen aan de 
klimaatcrisis, die nog altijd urgent is. De mensen die zich eerder 
hebben aangemeld krijgen een uitnodiging om mee te denken 
en vooral ook mee te doen. Denk alvast na welke ideeën we 
handen en voeten zouden kunnen geven in de praktijk.

	 data	en	tijden	nader	te	bepalen;	Adventskerk,	Julianalaan	3;	Jenny	Sulkers	T	06-5104	4981

Kloosterweekeinde Franciscanen te Megen
In het weekeinde van 4-6 februari zijn we 
te gast in het eeuwenoude klooster van 
de Franciscanen, gelegen in het prachtige 
historische stadje Megen aan de oever van 
de Maas. Gastvrijheid, openheid, eenvoud, 
humor, verdieping, liefde voor de natuur, 
betoverende omgeving. Dit zijn de sleu-
telwoorden voor het weekeinde in Megen 
bij de Franciscaanse broeders. Tijdens het 
weekeinde maken we prachtige wandelin-
gen (max. 12 km) in het Maasgebied, maar 
genieten ook van de verstilling in de beto-

verende klooster-
tuin Hof van Lof. 
Bent u geïnteres-
seerd, laat het dan 
zo snel mogelijk 
weten. De groeps-
grootte is beperkt.
	 4-6	februari,	vrijdag	11.00	uur	tot	zondag	15.00	

uur;	€	225	(reis	incl.	overnachtingen,	maaltijden,	 

begeleiding	door	een	ervaren	gids);	aanmelden	

bij	Hans	Schulz	T	06-3715	0710	 

E	h.r.schulz@gmail.com

WANDELEN EN PELGRIMAGE

Schrijfcafé Buytenwegh

Samen schrijven kun je ‘praten op papier’ noemen.  
Neem tijd voor wat er in jou en in de ander om-
gaat. Sta stil bij wat belangrijk is in je leven. Luister 
naar jezelf en naar elkaar, zonder oordeel, zonder 
vergelijken, zonder prestatie. Het gaat om het 
vinden van ‘goede woorden’. Nabijheid, troost en 
heling is wat je kunt ervaren. Het gevoel dat je er 
niet alleen voor staat. Elkaar nabij zijn en inspireren, 
daar gaat het om. Voor bewoners van Buytenwegh, 
in Halte 2717, Carry van Bruggenhove 27. 
	 maandelijks,	30	september,	10.00	uur	T	06-3755	7355	 

E	schrijfavonturen@gmail.com	W	schrijfavonturen.nl

ADVENTSKERK

‘Wat maakt een weg tot pelgrimsweg?’
De pelgrimsweg naar Santiago is zeer 
bekend en van alle tijden. Maar wat maakt 
een weg tot een pelgrimsweg? Is het ook 
mogelijk om dichter bij huis, in je dagelijks 
leven, iets van dat onderweg zijn, van het 
zijn van een pelgrim, te ervaren? Tijdens 
deze avond geven Irene Kapinga en Jaap 

van der Vinne, gids bij De 
Wandelmaat en beiden 

zeer bekend met ‘de ca-
mino’ en pelgrimswegen 
dicht bij huis, je een in-
teractief inkijkje in de 

Camino de Santiago en andere vormen  
van alledaags pelgrimeren. Bedoeld voor 
mensen die een pelgrimsroute willen  
gaan ervaren. Bedoeld voor iedereen  
die eigenwijs het leven loopt.  
Tijdens deze avond wordt ook kort stil-
gestaan bij de activiteiten van De Wandel-
maat, die in 2022 voor ons een klooster-
weekend organiseert en begeleidt.
	 26	november,	20.00	uur;	Adventskerk,	 

Julianalaan	3;	vrijwillige	bijdrage	voor	koffie	 

of	thee;	aanmelden	bij	Hans	Schulz	 

T	06-3715	0710	E	h.r.schulz@gmail.com

Schrijfontmoetingen

Overal in Zoetermeer kunnen we samen ‘praten op papier’. Ben jij lid van een kerk, een 
gespreksgroep, een kerkenraad, een werkgroep, een meditatiekring en wil je eens op een 
laagdrempelige manier werken aan verbinding? Kies voor een inspirerend schrijfmoment. 
	 €	10	p.p.	inclusief	koffie/thee;	Jannie	van	Maldegem	T	06-3755	7355	 

E	schrijfavonturen@gmail.com	W	schrijfavonturen.nl



8  Gaandeweg -  ‘Van U is de toekomst’ september 2021-januari 2022

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

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven: 
advertenties@kerkinzoetermeer.nlUitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
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‘Een plek om de drempel

van de kerk weer over te gaan’
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Nieuw vuur

in Het Noorderlicht
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‘Als ik weet dat morgen de 

wereld vergaat, plant ik van-

daag nog een appelboompje’ 

is een uitspraak die aan Luther 

wordt toegeschreven. Een 

bijzondere en hoopvolle ge-

dachte, die voor ons vandaag 

nog steeds als leidraad kan 

gelden. Een uitzicht op de 

toekomst, het nieuwe vuur.

Daarna zal het geschieden, 

dat ik mijn Geest zal uitstorten  

op al wat leeft, 

en uw zonen en uw dochters  

zullen profeteren; 

uw ouden zullen dromen dromen; 

uw jongelingen zullen gezichten zien.

De profeet Joël in de Bijbel 

spreekt van het nieuwe vuur voor 

alle generaties: ouderen en jon-

geren mogen geïnspireerd raken 

door het vuur. Op meer plaatsen 

in de Bijbel worden zowel oude-

ren als jongeren genoemd. Denk 

maar aan de jonge Samuël, die 

Gods boodschap moest over-

brengen aan het volk Israël, maar 
Gods stem niet herkende zonder 

de tip van de oude Eli. Of in het 

Nieuwe Testament, waar Johan-

nes in een brief zowel vaders, 

jongeren als kinderen aanspreekt.

De kerk als een gezin

Generaties verbinden is binnen 

de kerk in Nederland een belang-

rijk thema. De metafoor ‘kerk als 

een gezin’ kan duidelijk maken 

welke processen een rol spelen 

bij de verbinding van de genera-

ties. De rode draad van een gezin 

is het bij elkaar horen, samen 

optrekken en zorgen voor elkaar. 

Je hebt elkaar nodig om te  

leven, te groeien en nieuwe  

appelboompjes te planten.

Je gezien en 

gehoord weten; elkaar 

de ruimte geven

Het gezin is een bijbels beeld 

voor de kerk. Gelovigen worden 

door de apostel Paulus in zijn 

brieven vaak Gods kinderen  

genoemd met God als Vader.  

Een voor die tijd helder beeld, 

omdat het toen – en nog lang 

daarna – gebruikelijk was dat alle 

generaties in één huis woonden 

en voor elkaar zorgden. Dat is 

anno 2021 niet meer zo vanzelf-

sprekend, maar het blijft overeind 

en wenselijk dat ondanks alle 

kloven de huidige generaties 

verantwoor delijkheid voor elkaar 

dragen.

Hoe kun je die kloven dichten? 

Verbinding is daarbij een sleutel-

woord. Kijk naar wat generaties 

bindt en leg niet de nadruk op 

wat hen scheidt. Zoek vurig naar 

gemeenschappelijke ideeën,  

belangen, hobby’s, belevingen en 

taal. Het is verrassend te ontdek-

ken welke verbindende elemen-

ten er zijn tussen jong en oud 

ondanks de cultuurverschillen  

die tussen de generaties bestaan. 

We staan allemaal 

ergens op de 

doorgaande lijn

Wanneer de kerk een veilige 

thuisplek is voor zowel de oudere 

als de jongere generatie, ontstaat 

er net als in het gezin saamhorig-

heid, waarbij ieder tot zijn recht 

komt. Bij je veilig voelen hoort: je 

gezien en gehoord weten, respect 

voor elkaars mening hebben, 

elkaar de ruimte geven, en nog 

veel meer.

‘Generatie-bewust-zijn’ is het  

besef dat iedere generatie bestaat 

en alleen kan bestaan te midden 

van andere generaties. We staan 

allemaal ergens op de doorgaande  

lijn, het grotere, historische  

verhaal van opeenvolgende  

generaties. Met elkaar in gesprek 

gaan dus, ‘intergenerationele’ 

activiteiten organiseren en open-

staan voor elkaars meningen en 

ideeën helpen mee de verbinding 

tot stand te brengen.

Creatieve vormen

Hoe geef je dat praktisch vorm? 

Er wordt al veel gedaan in Zoeter-

meer. Het nieuwe vuur brandt in 

verschillende kerken al langere 

tijd. Zo maken ouders, groot-

ouders en kinderen enthousiast 

deel uit van bijvoorbeeld de  

‘kliederkerk’, waar geverfd,  

geknipt en geplakt, stofjes geknipt 

en aan elkaar genaaid worden. 

Kind bij oma op schoot, ouders op 

de grond tussen de kinderen om 

te luisteren naar het verhaal. 

Tijdens deze coronatijd worden 

veel creatieve online kinderneven-

diensten, kinderkerk en tiener-

diensten gehouden. Er werd en 

(hopelijk ook weer) wordt muziek 

gemaakt en uitgezonden, toneel 

gespeeld en musicals opgevoerd 

door verschillende generaties 

acteurs en zangers. 

Werk te doen

Maar desondanks is er nog veel 

werk te doen. Kerk als een gezin 

zijn, een veilige thuisplek bieden 

voor alle leden – dat vraagt om be-

wust bezig zijn met het verbinden 

tussen de verschillende generaties. 

Het vraagt om bewuste keuzes voor 

zowel ouderen als jongeren om de 

ingezette koers regelmatig te spie-

gelen, het goede te behouden en te 

wijzigen waar het nodig blijkt.  

Dan blijft het vuur tussen de  

generaties nieuw, brandend en  

kan iedereen zich warmen.

• Hanneke Lam

Nieuw vuur
PINKSTEREN

Vuur dat 

generaties 

verbindt

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

VIJF SLEUTELS

Ds. Niels de Jong van de relatief 

nieuwe gemeente Noorderlicht in 

Rotterdam-Blijdorp formuleerde  

in zijn onderzoek Young Urban  

Protestants (voor de IZB) vijf  

‘sleutels’ voor kerken die zoeken 

naar wegen om twintigers en  

dertigers te bereiken. Deze sleutels 

geeft René van Loon in zijn boekje 

Lente in de kerk ook door. 

1 Inhoud: ‘Het moet wel ergens 

over gaan.’ De geloofsinhoud is 

van belang: de centrale rol van 

Jezus, een goede Bijbeluitleg die 

de praktijk van het leven raakt.

2 Ruimte: Jonge mensen zoeken 

ruimte om hun eigen weg te  

kunnen vinden, in hun levensstijl 

en in keuzen die ze maken, maar 

ook in de liturgie en nieuwe  

vormen van muziek.

3 Gekend zijn: Je eigen plek  

kunnen vinden, een netwerk 

kunnen opbouwen, mensen van 

je eigen leeftijd kunnen vinden.

4 Sfeer: Je welkom voelen, of 

er mensen zijn die een praatje 

beginnen, een sfeer van liefde 

en hartelijkheid, geen afstande-

lijkheid, niet de maat genomen 

worden. 

5 Inzet voor de omgeving:  

Een kerk die naar binnen is  

gekeerd, met zichzelf bezig is, 

heeft weinig aantrekkingskracht.

In de notitie ‘Verbinding tussen de 

generaties’, van Jos Nouwt, voor-

zitter van de Algemene Kerkenraad 

van de Protestantse Gemeente 

Zoetermeer, staan onder meer deze 

sleutels en opgenomen en ook zes 

aanbevelingen uit het Amerikaanse 

onderzoek Growing Young. 

De notitie doet momenteel de ronde 

langs de wijkkerkenraden. 

 Zie ook het interview ‘Nieuw vuur 

in Het Noorderlicht’ op pagina 7  

en het onderzoeksverslag van 

Timo Hagendijk ‘Een onmogelijke 

kerkdienst’ op pagina 5.

Meer lezen

• jongprotestant.protestantsekerk.

nl/verdieping/kerk-als-thuisplek- 

voor-kinderen-en-jongeren/ 

• protestantsekerk.nl/nieuws/

hoe-bereik-je-dertigers-en- 

veertigers-in-de-kerk-vier-  lessen-

in-coronatijd/ 

• changeandchurch.nl/online- 

leersessies

Heer, raak mij  

aan met uw adem 

Heer, raak mij aan met uw adem,

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht!

Lied 695

Getijden van het jaar – Pinksteren 

Liedboek – zingen en bidden  

in huis en kerk (2013)
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Het moet verteld  

worden!
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ZomerSpecial

Extra bij Kerk in Zoetermeer  
5e jaargang  |  nummer 6  |   juli-augustus 2021

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer  

Favoriete bijbelverhalen van 18 (jong)volwassenen, 3 tieners en 3 tekenaars, 19 kinderen en hun papa’s en mama’s       

        • Kleurplaat voor kinderen • Kruiswoordpuzzel om je bijbelkennis bij te spijkeren  Maak kans op 
een boek!

Ruim twintig jaar geleden 

werd ik gegrepen door het 

fenomeen ‘verhalen vertellen’. 

Ik had een heel vervelend jaar 

achter de rug en wilde nog 

een weekje weg. Min of meer 

op de gok koos ik voor een 

vertelcursus op Terschelling. 

En het was alsof ik thuis kwam 

… Ik ontdekte een talent waar-

van ik niet wist dat ik het had, 

maar dat ik echt nooit meer 

kwijt wilde raken. 

Ik groeide op met boeken en 

verhalen en er werd bij ons thuis 

regelmatig voorgelezen. Maar 

daar op Terschelling ontdekte ik 

dat er iets heel bijzonders gebeurt 

als je het boek er tussenuit haalt. 

Er ontstaat direct contact tussen 

verteller en luisteraar(s), ze gaan 

samen op reis in een verhaal dat 

nog nooit precies zo verteld is en 

dat ook nooit meer zal worden. 

Er gebeurt wat er gebeurt, door 

wie er op dat moment samen zijn. 

Iedereen beleeft dat verhaal op 

eigen wijze. En toch heb je het  

samen gehoord – samen gemaakt.

Er gebeurt iets heel 

bijzonders als je het boek 

er tussenuit haalt

‘De grote verhalen’

Als verteller heb ik een zwak voor 

wat ik ‘de grote verhalen’ noem: 

de oude mythen en sagen, die 

de mensen ontwikkelden om te 

verklaren wie ze zijn en waar ze 

vandaan komen. Scheppings

verhalen. Verhalen over vreemde 

helden, grote liefdes en vergeten 

oorlogen. Ze zijn in elke cultuur 

anders, en toch zijn er grote over

eenkomsten. En voor mij zijn ze 

ook nu nog razend actueel. 

Neem de Odyssee. Je kunt dat 

verhaal lezen als een verhaal 

over een held die wellicht niet 

eens bestaan heeft. Een man 

die rondzwierf in een wereld vol 

onwaarschijnlijke monsters en 

vreemde goden. Dat kan. Het is 

nog steeds een spannend verhaal 

trouwens. Maar het is ook het 

verhaal van een man die uit een 

oorlog komt, maar de oorlog nog 

in zich heeft.

 De Odyssee ... 

nog steeds gruwelijk 

actueel 

Een man die uiteindelijk álles 

moet verliezen om thuis te kun

nen komen. Hij spoelt uiteindelijk 

eenzaam en alleen aan op een 

eiland in de Middellandse Zee. 

Naakt. Een vreemdeling, die  

alleen kan hopen dat hij gastvrij 

ontvangen wordt … Wie het 

nieuws bijhoudt weet dat dit  

helaas nog steeds gruwelijk  

actueel is. Het is ook het verhaal 

van een vrouw die vecht om zelf 

over haar leven te kunnen beslis

sen. En van een jongen die uit de 

schaduw van zijn vader moet stap

pen om mán te kunnen worden. 

Thema’s van alle tijden en alle 

plaatsen. 

Boek vol verhalen 

Onze eigen Bijbel is natuurlijk 

ook een boek vol machtig mooie 

verhalen, maar ik vertel ze op 

het moment nog maar weinig. 

Als ‘theatraal’ verteller neem 

ik bepaalde vrijheden met mijn 

bronmateriaal om het verhaal te 

structureren, ik zoek mijn eigen 

woorden en beelden. Dat ligt bij 

religieuze verhalen, of die nu uit 

de eigen christelijke traditie of 

een andere religie komen, vaak 

gevoelig. Er zullen altijd mensen 

zijn die vinden dat je te ver gaat, 

dus het zijn verhalen waar ik heel 

voorzichtig mee ben. Maar wat 

niet is kan nog komen … 

Genesis 1

Een favoriet kiezen is voor mij 

bijna onmogelijk. Maar ik kies 

hier nu even voor een verhaal 

dat aansluit bij mijn voorliefde 

voor die andere ‘grote verhalen’: 

Genesis 1. Ik heb die tekst ooit 

in zijn geheel mogen lezen in een 

dienst, en dat was een feestje. 

Mensen vertellen van oudsher 

verhalen over waar we vandaan 

komen. De beelden zijn heel  

divers: van een gigantisch ei tot 

een koe tot een smid die op zijn 

aambeeld de hemellichamen 

smeedt uit goud en zilver. Die 

‘van ons’, om het even zo te zeg

gen, begint met woorden die bij 

mij meteen een beeld oproepen: 

De aarde nu was woest en ledig 

… en Gods Geest zweefde over 

het water.

Dan volgt een soort magisch 

ritme dat we allemaal van jongs 

af aan al kennen. Een ritme dat 

gesproken nog sterker voelt dan 

geschreven: 

Het werd avond, en het werd 

morgen: de eerste dag … 

In zeven dagen zie je een wereld 

ontstaan die ook voor ons nu nog 

heel herkenbaar is. Een wereld 

waarvan God vond dat ze goed 

was. 

Magisch ritme dat 

gesproken nog sterker 

voelt dan geschreven

Het verhaal lijkt daarmee klaar – 

maar toen begon het verhaal, óns 

verhaal, natuurlijk pas écht …

• Janneke Tanja

Janneke Tanja werkt als verteller, 

trainer en creatief facilitator binnen 

haar eigen bedrijf Behind the Story, 

waar verhalen de basis zijn voor 

een groot deel van haar werk.  

Ze geeft vertelcursussen bij CKC & 

partners, en werkt als verteller bin-

nen de Stichting Verhalenfontein en 

de Stichting Monument & Verhaal.

 W behindthestory.nl

VAN DE REDACTIE

Vertel het maar!

‘Waarom wordt er eigenlijk nooit 

gepreekt over David en Goliath?’, 

vroeg onze jongste ooit, thuisgeko-

men na een kerkdienst op zondag-

morgen. ‘Vraag het de dominee’, 

opperde ik. Hij belde, zo klein als 

hij was. En ja hoor, een paar weken 

later stond in het kerkblad dat er 

over David en Goliath gepreekt 

zou worden, daar had een jonger 

gemeentelid om gevraagd. 

Als ik hem half juni hierover opbel, 

herinnert oud-predikant ds. Ad 

Prosman het zich meteen. ‘Als zo’n 

jochie dat vraagt, dan doe je dat.’ 

Hij zocht het na: ‘Het was op 21 

oktober 2001.’ Ah, zoon was toen 

nog geen 6 jaar. ‘En ik had er één 

keer eerder over gepreekt, op 9 juli 

1978. Die verhalen over oorlog en 

andere gruwelijkheden in het Oude 

Testament komen inderdaad niet zo 

vaak langs, al gaan ze tegelijk ook 

over twijfel en geloofsvertrouwen.’

Dan belt oudste kleindochter van 

8 jaar. ‘In mijn dagboekje gaat het 

vandaag over Debora, de richteres, 

die de mensen leert wie hun echte 

Held is. Bij de opdracht staat: “Van 

wie heb je dit boekje gekregen? 

Vraag eens of diegene iets wil 

vertellen over wat God in zijn of 

haar leven heeft gedaan. Het helpt 

je om God te leren kennen.“  

Nou, vertel maar, oma!’

Prompt zie ik Rembrandts voorlees-

bijbel liggen in mijn bijbel-boeken- 

voorleeskastje. Rembrandt etste 

bijbelverhalen alsof hij er zelf bij 

was en in dit boek worden ze verteld 

vanuit het dagelijks leven-perspectief 

van ‘anonieme’ ooggetuigen. 

Precies zoals we met dit zomer-

nummer en een extra zomerspecial  

favoriete bijbelverhalen presenteren, 

die meegaan in het leven van kinde-

ren en volwassenen. Zoals een van 

hen opmerkt, ‘als een bijbelverhaal 

je raakt en iets met je doet, dan is 

dat van de Heilige Geest’.

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

SAMEN OP REIS IN EEN VERHAAL

Vertel –  

en ik luister 

ademloos … 
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‘En wees een gids  

naar dat andere Boek ...’

Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Hospice Elim in Moerkapelle is een bijna-thuis-huis voor mensen 
in de laatste levensfase. 

Scan de QR-code om een 
kijkje te nemen in het hospice. 

079 820 0881  www.hospice-elim.nl   

Wilt u meer weten over een verblijf of 
vrijwilligerswerk in het hospice?

 

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?

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  

www.schoonheidssalonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij  

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

Schoonheidssalon Azora

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

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken

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

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.
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Verhuisbedrijf Henneken
• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken

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

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

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

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken

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

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  

inboedel-/archiefopslag

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

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

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

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

 THEMATISCHE KOOKWORKSHOPS ADVIES AAN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN GEZELLIG  (LEREN) KOKEN MET FAMILIE EN VRIENDEN KOOKDEMO OP LOCATIE

Cooking for Life staat voor 
een gezonde, plantaardige  
en duurzame keuken.  
Dit betekent dat ik met de seizoenen  
en met producten overwegend uit onze  
klimaatzone kook. Verbazingwekkend hoe groot  
de invloed van voeding op onze gezondheid is. 
Wil je het zelf ervaren? 
Bekijk mijn aanbod en meld je aan!

 Meer info op   WWW.COOKINGFORLIFE.NL

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n lDorpsstraat 74 
2712 AM  Zoetermeer

079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl
info@photosbyleonie.nl

06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

A.M. van der Giessen-van Velzen

(079) 3 522 519
Redactie.AMG@online.nl


