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Activiteiten Vorming & Toerusting 

Voorwoord

A
ls de afgelopen periode ons  

iets geleerd heeft, is het wel  

dat het idee van maakbaarheid 

onhoudbaar is gebleken. We zullen 

andere keuzes moeten maken, en dat 

is niet alleen om de aantasting van de 

natuur en het klimaat te keren. Hoe zijn 

we als mens bedoeld? Wat betekent 

dat voor ons persoonlijk handelen?  

De huidige heersende gedachte dat we 

moeten streven naar een zo succesvol 

mogelijk leven, leidt er toe dat de  

samenleving verschraalt en verbinding, 

respect en zorg voor elkaar en voor de 

schepping steeds meer uit beeld raken.

In deze nieuwe Gaandeweg vindt u 

weer een rijk en gevarieerd aanbod  

van activiteiten in de protestantse 

wijkgemeenten van Zoetermeer: alle 

zin tuigen worden uitgedaagd. Het biedt 

een handvat om samen aan de slag 

te gaan. Samen nadenken in leerhuis, 

lezingen, Bijbel- en gesprekskringen, 

samen bidden en vieren, samen je laten 

inspireren door muziek, samen zijn in 

ontmoetingen, maaltijden, persoonlijke  

gesprekken, samen een wandeling  

maken of creatief bezig zijn, en zo  

voor elkaar en voor de samen leving  

van betekenis te kunnen zijn. 

U vindt in deze Gaandeweg de activitei-

ten voor de periode t/m januari 2023 in 

thematische rubrieken, en daarbinnen 

gerangschikt per kerk en pioniersplek.  

In februari volgt een aanvullend deel II 

voor de lente- en zomermaanden van 

het seizoen 2022-2023.

Neem deze Gaandeweg op uw gemak 

door, bewaar het blad binnen hand-

bereik en noteer de activiteiten waar 

uw oog op valt in uw agenda!     

 N.B. Alle in Gaandeweg gepubliceerde  
activiteiten zijn onder voorbehoud van  
eventuele coronamaatregelen.

• Henk van Zuilekom
COÖRDINATOR ‘GAANDEWEG’

Bewaarexemplaar!

DEEL
I

Gaandeweg 2022-2023 deel I is  

een apart uitgegeven programma-

overzicht bij de maandelijkse krant 

Kerk in Zoetermeer. Bewaar het als  

handig informatieblad met alle 

contact gegevens voor de komende  

maanden. Raadpleeg voor de  

actuele agenda en nieuwe  

activiteiten de maandelijkse uitgave 

Kerk in Zoetermeer en de Agenda 

op de websites pgzoetermeer.nl 

en kerkinzoetermeer.nl. Daar vindt 

u nieuwsberichten en veel achter-

grondinformatie en alle activiteiten 

staan er op datum, voorzien van 

een herkenbaar icoontje uit de 

Gaandeweg-rubrieken.   
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Samen eten schept verbondenheid, lichaam én ziel worden 
gevoed. Aan de maaltijd ga je elkaar met andere oren horen 
en met andere ogen zien, je spreekt elkaar van hart tot hart. 
Deze afbeelding is gekozen bij de jaarthema’s in de  
Protestantse Gemeente Zoetermeer ‘Aan tafel!’ en ‘Van  
hart tot hart’. Gekend en gezien door Jezus Christus – van 
de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. 

Sieger Köder, ‘Ihr habt mir zu essen gegeben‘,  
Werke der Barmherzigkeit (Matthäus 25), Schwabenverlag Ostfildern
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ZOETERMEER-ZUID

(G)een blad  
voor de mond
Gespreksbijeenkomsten op donderdag-
avonden met als uitgangspunt een of 
meer artikelen uit de krant. Iedere deel-
nemer stuurt vooraf een scan of kopie van 
een of meer artikelen in, waaruit de beide 
organisatoren een keuze maken en de 
deelnemers een dag tevoren toezenden. 
 29 september, 27 oktober, 24 november,  

29 december en 26 januari; 20.00 uur  

De Regenboog; E ton.verheijke @live.nl 

jhblankespoor@casema.nl

ADVENTSKERK

Stoïcijnse levenskunst

In deze filosofische leeskring bespreken 
we het boek Hoe word je een stoïcijn? van 
de Italiaanse filosoof Massimo Pigliucci. 
Het stoïcisme van Epictetus en Marcus 
Aurelius leert ons te focussen op wat  
binnen onze macht ligt en zo een zekere 
gelijkmoedigheid te bereiken. Mensen 
lijden niet door de dingen die hun overko-
men, maar door hun gedachten daarover.  
Deelnemers lezen thuis een gedeelte. 
 10 oktober, 21 november, 19 december,  

16 januari, 13 februari; middagkring 15.00 uur 

/ avondkring 20.00 uur; € 5 niet-leden / leden 

gratis T 06-1104 1992 ds. Karl van Klaveren

Krant op tafel
Gezellige middagkring, waarin de deel-
nemers worden gevraagd om stukjes uit de 
krant mee te nemen voor een gesprek over 
de actualiteit. Er is vandaag de dag zoveel 
aan de hand dat je er confuus van wordt.  
Het is goed om dat met elkaar te delen.  
Vóór de koffie inventariseren we de oogst, na 
de pauze gesprek over de meest genoemde 
items. De praktijk leert dat we op deze  
middagen altijd een geanimeerd gesprek 
hebben, waarbij de belangrijkste nieuws-
feiten aan bod komen, maar we elkaar ook 
ontmoeten en soms ook spreken over dingen 
die ons bezighouden in ons persoonlijk leven. 
 28 november, 23 januari, 20 maart om  

15.00 uur; Julianalaan 3; vrijwillige bijdrage 

voor thee of koffie; T 06-1104 1992 

ICVG-Bijbelclub 

Wekelijkse Bijbelclub voor mensen met 
een verstandelijke beperking uit heel  
Zoetermeer. Iedere woensdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur in de Chagallruimte 
van de Ichthuskerk, Parkdreef 258. 
 Informatie: Angela Polman T 06-1945 4975  

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

OUDE KERK

ZOETERMEER-NOORD

BIJBEL- EN GESPREKSKRINGEN

Bijbelleeskring

Hebt u de Bijbel wel eens vanaf  
het eerste woord tot en met het  
laatste woord helemaal gelezen? De  
Bijbelleeskring is een project om samen 
op te trekken door de Schrift heen. Met 
verduidelijking en uitleg in korte wekelijkse 
sessies van drie kwartier bespreken wat we 
thuis gelezen hebben. Dit seizoen de Evan-
geliën met daarna de Brieven uit het Nieu-
we Testament. Inleider: ds. Kees Wesdorp.
 elke woensdag, 19.00-19.45 uur 

De Herberg Oude Kerk T 079-316 34 54

Met de Bijbel op de koffie

Maandelijkse Bijbelkring Oude Kerk  
Gemeente op woensdagochtend om met 
een kop koffie een hoofdstuk uit de Bijbel 
te lezen en te bespreken. Dit seizoen de 
eerste brief van de apostel Paulus aan de 
Korintiërs, vol praktische aanwijzingen aan 
een gemeente, die nog heel veel te leren 
heeft op de weg van Jezus Christus.  
Inleider ds. Kees Wesdorp. 
 5 oktober, 26 oktober, 9 november,  

23 november, 7 december; 10.00 uur,  

De Herberg Oude Kerk; T 079-316 34 54

Kring Jonge gemeenteleden

Eens in de zoveel weken in De Herberg 
Oude Kerk. We delen geloof in de praktijk 
en meningen over van alles en nog wat 
door wat ons aangereikt wordt. Door een 
spel, het nieuws of een vraag van iemand. 
Weet je iemand die belangstelling heeft 
of op zoek is naar contact met een verdie-
ping, van harte welkom. In de groepsapp 
spreken we de data af.
 ds. Kees Wesdorp E predikant@oudekerk-

gemeente.nl en Willeke Verschoor  

E jeugd- gezinspastoraat@oudekerkgemeente.nl

GemeenteGroeiGroepen

Om het geloofsgesprek binnen de  
gemeente te stimuleren zijn de zogeheten 
GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet:  
gesprekskringen waarin groei in Geloof,  
Gemeenschap en Gastvrijheid centraal staan. 
Het is een vorm van gemeenteopbouw. Door 
corona is het enige tijd stil geweest, maar nu 
starten we weer! Er zijn al oude én nieuwe 
aanmeldingen en op 6 oktober is er een  
eerste verkennende bijeenkomst.
 Peter Teeuw en Alice Visser  

E ggg@oudekerkgemeente.nl

#Reset?! 

 Informatie bij Anton van Dijken  

E mail@antonvandijken.nl 

Kring De Leyens
Gesprekken 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.  
We bespreken bijbelgerelateerde  
onderwerpen en thema’s die we per  
jaar met elkaar bepalen.  Dit jaar is het 
onderwerp ‘Moderne Profeten’, naar  
aanleiding van het recent verschenen  
boek van ds. Kees van Ekris. 
 Contact: Jaap en Winie Hanekamp T 06-2500 

2373 E hjaap@xs4all.nl; hwinie@xs4all.nl of 

vraag toegang tot de Gespreksgroep in de 

PWZN Ichthuskerkapp (voor PWZN-leden).

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

Eens in de maand in de Ichthuskerk over 
allerlei onderwerpen die met het geloof en  
de Bijbel te maken hebben. We wisselen  
gedachten uit, verschillen van mening,  
bevragen elkaar, stemmen met elkaar in.  
Zo groeien we in geloof. Welkom om aan  
te sluiten. De volgende bijeenkomsten dit  
najaar zijn op maandag 17 oktober en 28  
november, van 14.00-15.30 uur in de Chagall-
ruimte van de Ichthuskerk of in de kerkzaal.
 Informatie: ds. Marina van der Zwaag  

T 06-2369 7249 E m.zwaaghaan@hetnet.nl 

Door de geloofsbril bekeken
Een gespreksgroep als open inloop rond-
om een onderwerp of thema voor een 
brede doelgroep: iedereen kan aansluiten. 
Voorbeelden van thema’s zijn:
• Geloven en klimaat, welke keuzes maak jij?
• Hebben we een ziel en hoe merk je dat 

dan? Wat vertelt de Bijbel, wat zegt de 
kerk hierover?

• Geloven is niet vanzelfsprekend meer, 
wat doet dat met je?

Geloven doe je niet alleen. De kerk staat 
midden in de maatschappij. Het gaat ons om 
gedachten delen, hoe passen jouw gedach-
ten over het onderwerp bij jouw geloof? 
 14 november en verder; informatie:  

Han Wijnberger E scriba@pwzn.nl en  

Arianne Lodder E kerkelijkwerker@pwzn.nl;  

of via de IchthuskerkApp

OOSTERKERK

Seniorenkring

Ook dit seizoen is er weer een kring voor  
senioren. Van oktober tot en met april komen 
we op dinsdagmorgen bij elkaar in de Oos-
terkerk. Vanaf 10.00 uur inloop met koffie en 
thee, start om 10.30 uur, 11.45 uur ronden 
we af. De bijeenkomsten zijn op: 11 oktober, 
15 november, 13 december, 10 januari, 14 
februari, 14 maart en 11 april. Nieuwsgierig? 
Kom gerust eens een keer kijken!
 ds. Pieter Baas E predikantoosterkerk@gmail.com

Kring ‘Moderne Profeten’

We beleven chaotische tijden vol ontwrich-
ting en verwarring. Er komt veel op ons af en 
het valt soms niet mee om te blijven geloven 
en niet toe te geven aan wanhoop en cynis-
me. Inzicht is nodig en geestkracht, lef en 
overtuiging, iets van een profetische blik.  
Aan de hand van acht personen uit het recen-
te verleden (en heden) laten we ons komend 
seizoen inspireren en uitdagen. In welke tijd 
leefden zij? Hoe kwamen zij tot hun keuzes 
en wat kostte hen dat? Maar ook: wat bracht 
het hun aan waarachtig en krachtig leven? 
We maken gebruik van het boek Moderne 
Profeten van ds. Kees van Ekris, waarin onder 
andere Martin Luther King en Dietrich Bon-
hoeffer aan bod komen. Er is ook luistervoer 
in de vorm van de bijbehorende podcast. 
 8 avonden van oktober t/m mei, data in  

overleg; informatie en aanmelden: ds. Pieter 

Baas E predikantoosterkerk@gmail.com

Vrouwen - 
Ontmoetings ochtend

Speciaal voor vrouwen is er de Vrouwen-
Ontmoetingsochtend. Elke maand op  
donderdag in de Oosterkerk samen  
nadenken over bijbelse thema’s en actuele 
onderwerpen, afgewisseld met een  
creatieve ochtend. Het thema dit seizoen 
is ‘Ontmoetingen met Jezus’. We starten 
om 10.00 uur en sluiten af om 12.00 uur.
 20 oktober (bijbelstudie), 17 november  

(Perronpionier Timo Hagendijk), 15 december 

(creatieve ochtend met Wil van Duijne)  

E cockyvandorp@gmail.com

Gemeenteavond ‘Aan tafel!’

Over het jaarthema ‘Aan tafel!’ wordt ook 
een gemeenteavond georganiseerd. 
 informatie volgt via website en weekbrief

PERRON OOSTERHEEM

Alpha-cursus

Meer weten over geloof, God, Jezus en de 
Bijbel? Informeer bij buurtpastor en pionier 
Timo Hagendijk van Perron Oosterheem 
wanneer je aan kunt schuiven. 
 T 06-5095 4628 E pionier.oosterheem@gmail.com

Alpha voor senioren

Op een Alpha-kring zoeken we naar wat 
God ons te zeggen heeft door te lezen  
uit de Bijbel en allerlei zaken die met het 
geloof te maken hebben te bespreken. 
Bent u geïnteresseerd in het geloof of weet 
u iemand in uw omgeving die interesse 
heeft? Dan is deze kring het moeite van het 
proberen waard. Ook als je al langer gelooft 
kun je je laten verrassen. Van oktober tot 
mei op (meestal) twee wekelijkse woens-
dagmorgens. Om 10.00 uur inloop en om 
11.45 uur afronding, daarna welkom bij de 
Perron-ontmoetingslunch. 
 woensdagmorgen meestal om de twee weken, 

10.00-11.45 uur, Perron/Oosterkerk,  

5 en 19 oktober en verder; informatie:  

E pionier.oosterheem@gmail.com

DE PELGRIM

Omgaan met verlies

Hoe gaan we om met verlies? Voor rouwen  
bestaat geen recept. Wat kan helpen, is 
inzicht in de weg die je als rouwende moet 
gaan. Deze avonden kunnen je een hand-
vat bieden. Misschien geven deze avonden 
door alle pijn en gemis heen betekenis aan 
datgene wat zo zinloos lijkt. 
 15 november, 6 december, 17 januari, 7 februari; 

19.30 uur; Gerda Griffioen T 06-2497 5092

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. 
 12 oktober, 9 november, 14 december, 11  

januari; 13.30-15.30 uur; € 25 voor 5 middagen; 

informatie: Gerda Griffioen T 06-2497 5092
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LEERHUIS EN LEZINGEN

OUDE KERK ZOETERMEER-ZUID

DE PELGRIM

Leerhuis Sleutelervaringen

Ook wel eens iets meegemaakt waardoor je leven een andere wending  
nam dan daarvoor? Met die momenten gaan we in dit leerhuis aan de slag.  
Wat heeft het voor je betekend? Hoe is dat nog steeds van invloed? We delen met 
elkaar en leren van elkaar, aan de hand van creatieve meditatieve werkvormen. 
 20 september, 25 oktober, 22 november; 19.30-21.30 uur, Huiskamer De Pelgrim,  

Frans Halsstraat 3 T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl

ADVENTSKERK

Leerhuis ‘Mahler – Veni Creator Spiritus’

Mahlers  
‘Symphonie der Tausend’

De achtste symfonie van Gustav Mahler is 
een overweldigend meesterstuk van groot, 
groter, grootst. Een dubbel orkest is nodig, 
grote koren en maar liefst acht solisten, 
vandaar: ‘Symfonie der Tausend’ heeft  
genoemd. Het eerste deel is de hymne  
‘Veni Creator Spiritus‘, die we op 31 oktober 
beluisteren. Het tweede deel heeft de tekst 
van het slot van Goethe’s Faust. Het lijkt op 
een pelgrimstocht die zijn doel in een hemels 
universum bereikt. Zo kan muziek een  
voertuig zijn van onze innerlijke pelgrimage 
naar het Vaderhuis. Inleider: ds. Kees  
Wesdorp.
 28 november, 20.00 uur 

De Herberg Oude Kerk

Hoe verder met de kerk?
De coronatijd betekende een kentering:  
die maakte zichtbaar wat al langer onder de 
oppervlakte leefde. Een substantieel aantal 
mensen wil namelijk op een beetje afstand 
consumeren wat er in de kerk gebracht 
wordt. Niet gebonden, wel betrokken. Deze 
avond wil een vinger aan de pols zijn: Hoe 
is het nu met de kerk? Hoe was dat in de 
Vroege Kerk? Twee vroegchristelijke docu-
menten over de organisatie van de Vroege 
Kerk: de Didache, het geschrift uit de apo-
stolische tijd van rondtrekkende predikers, 
en de Apostolische Constitutie, het geschrift 
uit de tijd van een meer geconsolideerde 
organisatie rondom de episkopos. Kunnen 
we uit die tijd aan paar puntjes zuigen? 
Inleider: ds. Kees Wesdorp.
 30 januari, 20.00 uur; De Herberg Oude Kerk

De wondere wereld van 
dementie & geloven

In een serie van drie bijeenkomsten worden 
familie, vrienden én mensen in het begin-
stadium van dementieel syndroom  
bemoedigd en toegerust. Je ontdekt nieuwe 
mogelijkheden tot betekenisvolle commu-
nicatie en verborgen spirituele zin van een 
leven met dementie. Voor het volgen van 
de bijeenkomst is het handig om vertrouwd 
te zijn met christelijke geloofstaal. Per keer 
ontvang je een hand-out, een syllabus met 
verdiepende informatie en boekentips. Geef 
je uiterlijk een week vóór de bijeenkomst  
op via de mail. Inleider: ds. Sandra  
Hermanus-Schröder, geestelijk verzorger. 
 13 oktober, 3 november, 1 december;  

14.00-16.00 uur, De Regenboog; per keer € 5; 

informatie en aanmelden: T 06-2152 5868  

E scbhermanus@gmail.com 

Woorden geven  
aan je geloof 

Praten over je geloof doe je niet zomaar. 
De meesten van ons moeten drempels 
over om het erover te hebben met bij 
voorbeeld je collega of je kinderen.  
Tijdens deze cursus van twee avonden 
proberen we zicht te krijgen op wat ons 
weerhoudt om open over ons geloof te 
spreken. Ook gaan we aan de hand van 
opdrachten ervaren wat er voor kostbaars 
gebeurt als je dat wel doet. Maximaal 12  
deelnemers. 
 7 en 14 november, 20.00-22.00 uur,  

De Regenboog; opgave en informatie:  

ds. Jan van der Wolf T 06 3863 6293  

(ook Whatsapp) E jtvanderwolf@gmail.com

Creatief psalmen lezen
Je kunt de Bijbel  
op tal van manie ren  
lezen. Er zijn  
verschillende  
exegetische  
methoden en diver-
se bijbelvertalingen, 

die je soms net even anders naar een tekst 
laten kijken. In deze workshop willen we dat 
veld met elkaar verkennen door met elkaar 
de Psalmen te lezen op creatieve wijze. We 
vergelijken bijbelvertalingen en maken we 
gebruik van lectio divina, een spirituele lees-
wijze die in kloosters wordt gebruikt. Ook 
willen we proberen om, geïnspireerd door 
hertalingen zoals Honderdvijftig psalmen vrij 
van Huub Oosterhuis, zelf een hertaling te 
maken van de gedichten die de psalmen zijn. 
Een workshop bijbelse poëzie waarin we de 
Psalmen opnieuw tot leven proberen te  
wekken vanuit onze eigen ervaring.
 27 februari en 22 mei om 19.30 uur; vrijwillige 

bijdrage voor thee of koffie; T 06-1104 1992

Aan de slag met onze 
profetische rol als kerk 

Op deze avond willen we aan de slag gaan 
met onze profetische rol als kerk met focus 
op de klimaatcrisis. Quaker en klimaatwaker 
Wim Nusselder begeleidt ons. De profeten 
uit het Oude Testament traden op namens 
God. Mensen die toen profeten werden 
genoemd komen nu in het nieuws als 
degenen die in opstand komen tegen mis-
standen. Omdat ze zich zorgen maken. We 
bespreken vragen als: Hebben we nog be-
staansrecht als profeten? Hoe vervullen we 
die rol? Wim Nusselder deelt met ons zijn 
ervaring als kerngroeplid van de Klimaat-
wakers. Onze werkvorm is een gesprek 
waarin iedereen kan delen uit zijn ervaring. 
Die werkvorm daagt ons uit. We spreken uit 
ervaring, niet vanuit theologie/theorie. Wat 
doe ik zelf? Wat kunnen we doen als kerk?
 30 januari, 20.00 uur; € 7,50 niet-leden / € 5 

leden; T 06-1083 8222

WORKSHOPS EN WANDELEN

NOORD

Schrijfcafé

Het Schrijfcafé, jarenlang een  
verbindende activiteit in Halte 2717  
in Buytenwegh, krijgt komend seizoen  
mogelijk een vervolg in de Ichthuskerk. 
Op schrijfavonturen.nl en in Kerk in  
Zoetermeer zullen tijd en plaats  
bekendgemaakt worden. 
 T 06-37557355    

E jannievanmaldegem@ziggo.nl

DE PELGRIM

Workshop schilderend  
mediteren 

Kunst en ge-
loof brengen 
we samen in 
een creatieve 
workshop. 
We gaan aan 
de gang aan 

de hand van een thema en de workshop 
staat onder leiding van Ellen Vermeulen en 
Hans van der Bilt.
 24 januari, 19.30 uur; locatie volgt; € 15;  

aanmelden: T 06-2497 5092  

E info@depelgrimzoetermeer.nl 

Crea-middag

Ben je graag met je handen bezig in een 
creatief proces, dan is de crea-middag iets 
voor jou. We maken kaarten of doosjes of 
gaan bloemschikken. Ondertussen zijn we 
met elkaar in gesprek en delen we wat ons 
bezighoudt. 
 18 oktober: herfststuk bloemschikken; 15 

november; 13 december: kerststuk schikken; 

13.30 uur, consistorie Pelgrimskerk; € 5 per 

keer en bijdragen voor materialen afhankelijk 

van kosten T 06-2497 5092 

Natuurwandeling

Op pad gaan met elkaar en je  
leven delen tijdens de natuurwandeling.  
We wandelen ongeveer een uur en passen 
het tempo aan de deelnemers aan.  
Iedereen kan meedoen. 
 elke woensdag behalve schoolvakanties,  

10.00-11.00 uur; verzamelen bij de Balijhoeve, 

Kurkhout 100 T 06- 2497 5092 

Langeafstandswandeling

Hou je van wandelen en wil je graag mensen 
ontmoeten, dan is de langeafstandswande-
ling wat voor jou. Je bent van harte uitge-
nodigd om mee te wandelen. We lopen een 
afstand die ligt tussen de 20 en 25 kilometer. 
 9 oktober, 13 november, 11 december,  

8 januari; 10.30 uur, verzamelen bij de  

Pelgrimskerk; € 10; T 06-2497 5092

ADVENTSKERK

Strandwandelgesprekken

Eenmaal per maand wandelen, 
omdat het een mooie manier 
is om met elkaar in gesprek te 
komen. Al wandelend kom je 
tot elkaar en ook tot de omgeving waarin je 
loopt. We lopen door alle seizoenen heen, 
om de schoonheid daarvan te zien en te 
ervaren. Vertrek om 14.00 uur bij de Hout-
rustkerk in Den Haag. Vanaf deze kerk loopt 
een prachtig pad door de duinen naar het 
strand. We nemen steeds een andere route. 
Bij strandpaviljoen De Kwartel rusten we 
even uit met een drankje. We lopen onge-
veer tweemaal een uur. Rond 16.30 uur zijn 
we weer terug bij het vertrekpunt. Gaat u 
mee? Iedereen is welkom!
 elke tweede zaterdag: 8 oktober, 12 november, 

10 december, 14 januari; 14.00 uur start  

Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg) in Den Haag 

(tram 3 uitstappen halte Conradkade)  

T 06-1104 1992

PERRON OOSTERHEEM

Crea-middag in Perron

Elke donderdag van 14.00-16.00 uur in de 
Oosterkerk. Iedereen die iets creatiefs wil 
doen mag langskomen. 
 aanmelden bij Timo Hagendijk  

E pionier.oosterheem@gmail.com

Wandelclub 55+

Elke vrijdag is er van 10.00-11.00 uur een 
wandelclub-activiteit voor 55+, met nage-
sprek bij koffie en thee. 
 Oosterheemplein 320; gratis; T 06-1165 3972  

E jacqueline@perron1zoetermeer.nl

Na het beluisteren dit voorjaar van de  
tweede symfonie van Gustav Mahler ‘Auferstehung’ 
wordt op maandag 31 oktober het eerste deel van 
zijn achtste symfonie besproken. In dit deel heeft 
Mahler de vroegmiddeleeuwse hymne ‘Veni  
Creator Spiritus’ opgenomen, het Pinksterlied  
van de benedictijner monnik Hrabanus Maurus.  
We nemen de tekst tot ons en maken fragment 
voor fragment kennis met deze muziek. Wat bij het 
eerste gehoor overkomt als een kakofonie zal bij 
nadere kennismaking een kathedraal van aanbidding  
blijken te zijn. Inleider: ds. Kees Wesdorp.
 31 oktober, 20.00 uur, De Herberg Oude Kerk 

E chwesdorp@occidopagus.nl
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OUDE KERK

ZOETERMEER-ZUID

Regenboogconcerten

De Stichting Regenboogmuziek organiseert voor het vijftiende seizoen een serie 
kamermuziek concerten op de woensdagavond. 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 de Stichting Floravontuur en de Pelgrimshoeve.
• 23 november: Alexander Warenberger (cello) en Nikola Meeuwsen (piano), met een recital
• 14 december: de twee Zoetermeerse zussen Anuschka Pedano (altviool) en  

Maria Pedano (hobo), kerstconcert met een sfeervol en gevarieerd programma.
 20.15 uur, € 16,50 incl. consumptie / tot 25 jaar € 5 / met Zoetermeerpas gratis  

W regenboogmuziek.nl

KINDEREN EN JONGEREN 

OUDE KERK

Kindernevendienst  
en KidsHour
Elke zondagmorgen om  
10.00 uur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Eens per zes weken is er het speciale  
KidsHour in De Herberg Oude Kerk.
 E liesbethbosvanwaaij@gmail.com  

W oudekerkgemeente.nl/agenda

Jonge Kerk en YouthHour

Vanaf 12 jaar. Jonge Kerk ongeveer eens 
per drie weken op zondagmorgen en eens 
per zes weken YouthHour. Zondag 10.00 
uur, De Herberg Oude Kerk.
 data op W oudekerkgemeente.nl/agenda;  

Jan Bos T 079-316 90 11

Xieje

Voor jongeren van 12 t/m 25 jaar. Eens per 
maand in De Herberg Oude Kerk serieuze 
gesprekken over het geloof, afgewisseld 
met ontspannende activiteiten.
 vrijdagavond 20.00 uur  

E emma.landlust@ziggo.nl

ZOETERMEER-NOORD

Kinderdienst

Iedere zondag in de Ichthuskerk voor  
kinderen van groepen 1 t/m 8. De kinderen 
gaan eerst naar de kerkzaal en na het  
kindermoment gaan ze naar de ruimte 
waar de kinderdienst wordt gehouden. We 
volgen daar de verhalen van de methode 
BijbelBasics. Voor de zegen komen de  
kinderen weer terug in de kerkzaal. 
 E marga.verbeek@gmail.com 

Basiscatechese

Op dinsdagavond in de Ichthuskerk voor 
kinderen van groep 7 en 8. Van 19.00-
20.00 uur in de Ichthuskerk. We volgen 
een methode die speciaal voor de  
basiscatechese is geschreven. 
 E marga.verbeek@gmail.com 

Tienerdienst 

Voor tieners in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Elke eerste en derde 
zondag in de Ichthuskerk om 10.00 uur.
 Sharon van Veen T 06-5554 1716 

Kliederkerk 

Een paar keer per jaar op zondagmiddag. 
Kliederkerk is een vorm van kerk zijn waar-
in (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  
verwerkingen worden daaraan aangepast. 
 E marga.verbeek@gmail.com

Jong & Geloven

Je bent jongvolwassen en hebt een druk 
leven door studie of werk. Je zet nieuwe 
stappen in jouw leven. Wat doet dit met  
je en op welke manier speelt geloof of  
zingeving hierin een rol? In de kring Jong 
& Geloven leggen we dat wat ons bezig-
houdt naast de Bijbel. Je bent van harte 
welkom als je tussen de 18 en 35 bent.  
De eerstvolgende keer is op dinsdag  
23 oktober, 20.00 uur in de Ichthuskerk. 
 jongerenpastor Arianne Lodder  

T 06-324 1540  

E kerkelijkwerker@pwzn.nl

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 ont-

dekken, samen vieren en samen eten. Voor 
kinderen en hun (groot)ouders, voor mensen 
uit de buurt, voor iedereen, kerkelijk betrok-
ken of niet. Regelmatig op zaterdagmiddag 
vanaf 15.30 uur, gevolgd door een korte 
viering om 17.00 uur, daarna gezamenlijke 
maaltijd. Je kunt elk moment binnenlopen. 
 data via Kerk in Zoetermeer en de Nieuwsbrief 

van Zuid; E gerda.vooijs@gmail.com

Tienertent

Speciaal programma voor tieners waarin 
plezier en leren samen gaan. Ook oudere 
jongeren volgen vaak een eigen program-
ma. Twee keer per jaar doen we mee met 
het landelijke online spel Sirkelslag. 
 elke vrijdag, 19.00-20.00 uur; De Oase,  

Kerkenbos 8; E gerda.vooijs@gmail.com

OOSTERKERKPERRON OOSTERHEEM 

KERK EN MUZIEK

Muzikale avonddiensten 
Oude Kerk

Op drie zondagen is er een muzikale 
avonddienst in de Oude Kerk, met lied, 
lezing en gebed, in de vorm van een 
Avondgebed met Engelse koormuziek, 
een Avondmuziek en een gezegd en ge-
zongen Kerst-Festival. Medewerking is er 
van Projectkoor Oude Kerk of Oude Kerk 
Ensemble, cantor-organist Ronald de Jong 
en liturg ds. Kees Wesdorp.
• 9 oktober Evensong (18.30 uur) 
• 13 november Avondmuziek (18.30 uur)
• 18 december Festival of Lessons & Carols 

(let op: 20.30 uur)
 Oude Kerk, Dorpsstraat 59; T (079) 352 25 19  

E projectkooroudekerk@gmail.com  

W oudekerkgemeente.nl

Lunchpauzeconcerten
Wekelijks op woensdag van  
12.45-13.15 uur met een afwisselend  
programma en voor iedereen toegankelijk. 
Kijk voor actuele informatie op de website. 
 W herbergoudekerk.nl; deurcollecte

Carillonconcerten
Elke eerste zaterdag bespelen beiaardiers 
het carillon van de Oude Kerk met een pro-
gramma passend bij de tijd van het (kerke-
lijk) jaar. Buiten te beluisteren. Zie Kerk in 
Zoetermeer voor het actuele programma 
 13.00-14.00 uur; vanaf toren Oude Kerk, 

Dorpsstraat 59 W herbergoudekerk.nl
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Kerstwandeling met speurtocht voor heel Zoetermeer

In december zetten we vanuit de Oude Kerk Gemeente een kerstwandeling  
uit, een speurtocht voor iedereen van jong tot oud. Met opdrachten, vragen, 
weetjes, alles via QR-codes en op je eigen tijd te lopen, wanneer het jou, je 
vrienden, vriendinnen, opa’s, oma’s, ooms en tantes uitkomt. Heel Zoetermeer 
kan deze wandel-speurtocht lopen, dus houd de berichtgeving in de gaten! 
   Willeke en Christiaan Verschoor T 06-1288 6081 E info@oudekerkgemeente.nl

Huiswerkbegeleiding  
groep 6 t/m 8 

Iedere dinsdag, georga-
niseerd vanuit Perron 1 
van Perron Oosterheem. 
Voor huishoudens met 
een klein budget als 
ondersteuning bij het 
leren. Van 16.00-17.00 

uur op locatie Schiebroekstraat 1 of online. 
Kosten: strippenkaart € 5 voor 10 keer.
 aanvragen: 06-1165 3972 

E jacqueline@perron1zoetermeer.nl

Youth Alpha

Dit seizoen wordt er op donderdagavond 
een Youth Alpha georganiseerd voor cate-
chisanten van de Oosterkerk. Andere geïn-
teresseerden zijn natuurlijk ook van harte 
welkom. Er wordt om 18.30 uur begonnen 
met een maaltijd, waarna in groepjes wordt 
doorgepraat over vragen zoals: zou God 
wel bestaan, waarom is er zoveel lijden, 
waarom zou ik naar de kerk gaan? Welkom!
 Irene Hoogendoorn E gfibiemond@gmail.com 

en Timo Hagendijk E pionier.oosterheem@

gmail.com T 06-5095 4628

Kinderkerk  
en Kinderkerk Plus

Voor kinderen uit groep 1 t/m 3 is er elke 
zondag tijdens de ochtenddienst kinder-
kerk. Voor kinderen uit groep 4 en 5 is dit 
om de week, ook in de ochtend. De kinde-
ren komen na het gebed naar voren, krijgen 
de Bijbel mee en werken daarna in hun 
eigen ruimte rondom een bijbels thema. 
Kinderkerk Plus is er voor kinderen van 
groep 6 t/m 8, één keer in de maand  
tijdens de middagdienst. 
 W oosterkerkzm.nl en informatie  

in de Weekberichten

Wegwijs 

Activiteit voor jongeren vanaf  
16 jaar, gewoonlijk elke tweede zondag 
van de maand na de middagdienst,  
afwisselend in de Oosterkerk en de 
Morgensterkerk. Maaltijd en een spreker, 
bijbelstudie, verhitte discussie of  
ontspanning. 
 E mariska_dejong20@hotmail.com of  

esthervelzen@gmail.com  

F facebook.com/Wegwijs/

Jongerenbijbelkring BASE

Wil je de Bijbel beter  
begrijpen en met leeftijds-
genoten nadenken over het 
praktisch vormgeven van 
je geloof? Kom naar BASE, 

voor 20- tot ± 33-jarigen. Eens in de twee 
weken op woensdagavond. Welkom. 
 19.45 uur in The Choice, Nassaulaan 1 

Arthur Oosterom T 079-331 01 81
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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 11.30 uur van harte welkom voor 
een kopje koffie of thee en een praatje. 
Daarna is er een korte viering, de Middag-
pauzedienst. Rond 12.00 uur is er soep en 
een broodje of pannenkoeken. 
 elke vrijdag, 10.00-12.30 uur  

elke vierde vrijdag maaltijd 

De Regenboog, Nathaliegang 263 

T (079) 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com

Soos 60+ 

Het programma van Soos 60+ in De Regen-
boog is veelzijdig te noemen en ontmoeting 
neemt hierbij een belangrijke plaats is. Ook 
een keer meemaken? Van harte welkom! 
 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 

januari, 14.00-16.00 uur; € 25 per kalenderjaar; 

gasten € 3 per keer; Marianne Brouwers  

T 079-888 84 99 

Herberg ‘Schuif maar aan’

Verschillende huizen in de wijk Rokkeveen 
zetten hun deuren open om gemeenteleden 
te ontvangen voor een gezellige maaltijd en 
om het wij(k)gevoel te versterken. Al meer 
dan vijf jaar brengt dit fijne avonden en 
mooie gesprekken. Per inschrijfdatum is er 
een maximum aantal gasten. Er wordt een 
financiële bijdrage gevraagd die ten goede 
komt aan de wijkkas. Volg de berichten in 
de Nieuwsbrief van Zuid en op de website. 
 Jan en Tineke Blankespoor T (079) 321 21 64  

E mcblankespoor@casema.nl W pwzz.nl

Oecumenische  
Seniorensoos 
Elke twee weken op maandagmiddag is 
er in De Oase een gezellige bijeenkomst. 
Opening met een korte tekst bij een kopje 
koffie of thee, daarna worden we actief 
met een spel, een quiz, woordspellen of 
iets dergelijks. Van tijd tot tijd is er een 
presentatie van een gastspreker. We slui-
ten af met een wens voor de komende tijd. 
 14.00-16.00 uur, Kerkenbos 8; € 2,50 per keer 

T 079-351 47 19 E marylemmers @casema.nl  

T 079-351 25 72 E abentheaheemskerk@telfort.nl

Klaver-4-maaltijden

De Werkgroep  
Zending, Wereld -
diaconaat en 
Ontwikkelings-
samenwerking 
(ZWO) van  
wijkgemeente  
Zoetermeer-Zuid 
organiseert 

Klaver-4- maaltijden om elkaar te ontmoe-
ten en met de opbrengsten goede doelen 
vanuit een christelijk motief in het buiten-
land te steunen. De netto opbrengsten 
van deze maaltijden gaan naar het project 
van Kerk in Actie voor jongeren in achter-
standswijk Libanon, naar de opvang  
Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer en 
naar Debora Molenaar, die voor EuroRelief 
werkzaam is op het Griekse eiland Samos.
 elke dinsdag afhalen in De Oase, 16.30-17.30 uur 

elke laatste dinsdag gezamenlijk eten in De Oase, 

17.30 uur, Kerkenbos 8; € 5 per persoon 

maandag vóór 20.00 uur telefonisch opgeven  

bij Ria van Dam T 06-4985 4526 of Corrie Smits  

T 079-321 33 13 E mtderuiter48@gmail.com

DE PELGRIM

Pelgrimsvieringen

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.  
Zo zien de vieringen er in De Pelgrim uit. Met muziek en de Bijbel  
lezen en ook met elkaar in gesprek en delen. 
 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari; 9.30-10.30 uur, Pelgrimskerk

MAALTIJD EN ONTMOETING 

OUDE KERK

ZOETERMEER-NOORD

Open Ichthus

Een plek van welkom voor ontmoeting  
en gezelschap. En in stiltecentrum de  
Toewending kun je tot rust komen. 
• Inloop: elke woensdag, 10.00-12.00 uur, 

voor koffie, thee en een luisterend oor. 
 Jenny van den Berg T 079-351 22 40  

E jennyvandenberg@hetnet.nl en Thea Streef  

T 06-2095 7228E thea.streef@ziggo.nl 

• Creagroep Noord:  
elke woensdag, 9.00-12.00 uur
 Nelleke de Kreij T 079-331 67 78  

E nel.dekreij@ziggo.nl 

• Inloopmiddag: elke laatste dinsdag  
in de Chagallruimte, 14.00-16.00 uur,  
steeds een andere invulling. 
 Jenny van den Berg T 079-351 22 40  

E jennyvandenberg@hetnet.nl

Koffieochtend Noordhove

Elke tweede vrijdag voor ouderen in 
Noordhove van 10.00-12.00 uur aan de 
Lijnbaan 221. 
 Mieke Nennie T 079-342 17 65

ZOETERMEER-ZUIDOOSTERKERK 

Groene Senioren

Elk seizoen zo’n vijf bijeenkomsten met 
een informatief en ontspannend karakter 
voor ‘ouderen die zich niet oud voelen’. 
Ingrediënten: bezinnend moment, spreker 
met presentatie, hapje-drankje en een  
gezamenlijke maaltijd van 14.30-20.00 uur. 
 € 5 (hapje-drankje) / € 15 (incl. maaltijd) 

T 06-1149 4890 E nico.geleijnse@gmail.com 

Breiclub Oosterkerk 
Als op maandagmiddag buiten aan de 
Oosterkerk de gebreide vlag hangt en de 
vlaggetjes wapperen in de wind dan wordt 
er binnen gebreid en gehaakt. Met de no-
dige creativiteit wordt er gewerkt aan ves-
ten, truien, mutsen en knuffels. Kom een 
keer kijken. In de vitrinekast kunt u onze 
nieuwste werkstukken bewonderen. 
 elke twee weken op maandag, 14.00-16.00 

uur; € 1 voor koffie/thee, hapje en drankje 

Tannie Jorna T 06-5153 6660  

E breicluboosterkerk@gmail.com

PERRON OOSTERHEEM

Perron-inloop

• Elke maandag is er van 10.00-12.00 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+. 
 Oosterheemplein 320; Timo Hagendijk  

E pionier.oosterheem@gmail.com

Ontmoetingslunches
• Voor bewoners van Oosterheem,  

georganiseerd door Perron Centrum. 
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

• Ook elke vrijdag wordt er een lunch  
georganiseerd, van 12.00-13.00 uur  
door Perron 1. 
 opgeven bij Jacqueline Gravesteijn  

T 06-1165 3972

DE PELGRIM

Ontbijt

Je dag niet alleen beginnen? Dat kan als 
je naar het ontbijt komt. Het ontbijt is aan-
sluitend aan het ochtendgebed. Tijdens 
het ontbijt delen we wat ons bezighoudt 
en wat de plannen zijn voor de dag. 
 elke werkdag met uitzondering van de  

kerstvakantie, 8.00-8.45 uur  

(aansluitend aan het ochtendgebed);  

Gerda Griffioen T 06-2497 5092

Open kerk en koffie-, thee- 
en aandacht-schenkerij

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. Je kunt 
ook even binnenlopen bij de koffie-, thee- 
en aandacht-schenkerij van De Pelgrim. 
 elke woensdag behalve tijdens de schoolvakanties, 

10.00-12.00 uur, Pelgrimskerk T 06-2497 5092

KERK EN MUZIEK

Inloophuis De Herberg

Elke dinsdagochtend is  
De Herberg Oude Kerk open  
voor ontmoeting onder het  
genot van een kopje koffie of thee.
 elke dinsdag, 10.00-12.00 uur  

E loes.landlust@ziggo.nl

Contactmiddag 80+

Elke eerste donderdag in De  
Herberg Oude Kerk een gezellige middag 
voor 80-plussers. Een praatje, spelletje, 
handwerken, iets lekkers. Iedereen is vrij om 
te komen en te zitten, te staan en te gaan.  
 14.00-16.00 uur, Janni Jansen T 079-316 98 09

OOSTERKERK

Na-de-lunchconcert Oosterkerk 

Elke tweede dinsdag (marktdag in Oosterheem) afwisselende optredens met  
zangers, pianisten en ensembles, de ene keer professioneel, de andere keer amateurs. 
 13.00-13.45 uur; Oosterheemplein 320; vrijwillige bijdrage; Johan van Oeveren T 06-4803-7180

ADVENTSKERK 

Meditatie op Kerstavond: ‘Koesteren’

Over de hele wereld komen op Kerstavond mensen  
bijeen om zich te verbinden aan het verlangen naar 
een wereld waarin niet duisternis het laatste woord 
zal hebben. Met een lichtritueel willen wij onze  
verbondenheid met elkaar en met de wereld tot  
uitdrukking brengen met het thema ‘Koesteren’.  
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Linda 
Hessing, Peter van den Hoek en Olivier Manche.  
Het afwisselende samenspel – met harp, cello,  
gitaar, klankschalen – is verstillend en inspirerend. 
Verzorgd door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht  
therapeut, en Toon Vessies, geestelijk verzorger.
 24 december, 20.00 uur; Julianalaan 3; aanmelden vóór  

20 december E zijndoorzien@hotmail.com T 06-3039 8712

Taizé-viering

Op veel plaatsen in  
Nederland worden  
regelmatig bijeenkomsten 
georganiseerd in de stijl 
van de gemeenschap van 
Taizé en elke maand ook in Zoetermeer. 
Kenmerkend voor Taizé zijn de liederen  
die in de gebedsvieringen gebruikt  
worden: korte liederen, die een aantal  
maal achter elkaar gezongen worden. 
Welkom elke vierde zondag van de  
maand in De Wijngaard. 
 23 oktober, 27 november, 18 december,  

22 januari; 19.30-21.00 uur, Moeder  

Teresiasingel 100; T 06-2497 5092

Kerst – Feest van het Licht

Kerst is 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 aloude kerstliederen, 
samen dat altijd nog spannende verhaal 
lezen, de kaarsen ontsteken. 
 25 december, 11.00-12.00 uur,  

Pelgrimskerk; T 06-2497 5092
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SPIRITUALITEIT EN ZINGEVING 

GEBEDSMOMENTEN

 Oude Kerk
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur.
 consistorie E leenmanf@xs4all.nl

 Oosterkerk
Op woensdag, 19.00-19.55 uur. 
 12 en 26 oktober; om de week

 E rodenburg.jeanneanna@gmail.com

 Ichthuskerk
Maandelijks op dinsdagavond  
20.00 uur. voor kerk en samenleving. 
 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87 E koosje-l@live.nl

 Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur. 
 Parousiagebouw, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl 

 Gebed vervolgde christenen 
Elke laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur. 
 Dobbe-eiland Stadshart  

E hanstrapman@planet.nl 

 Interkerkelijk gebed
Gezamenlijk bidden voor stad en  
inwoners van Zoetermeer, kerken en 
christelijke gemeenschappen, voor 
vervolgde christenen en overheid.  
Een paar keer per jaar op vrijdag,  
locatie Oude Kerk.
 19.00-20.00 uur  

E chwesdorp@occidopagus.nl 

sameningeloof@gmail.com 

ZOETERMEER-NOORD

Diensten voor dove mensen

Elke tweede zondag van de maand worden 
er diensten speciaal voor dove mensen 
belegd, altijd met een tolk gebarentaal en 
georganiseerd door de Interkerkelijke Com-
missie voor het Dovenpastoraat Zoetermeer 
en omgeving). De diensten worden gehou-
den in ‘Ons Honk’ (Carry van Bruggenhove 
27) en staan ook altijd aangekondigd in  
Kerk in Zoetermeer en op de website  
kerkinzoetermeer.nl. 
• In de Ichthuskerk, Parkdreef 258, is ook 
regelmatig een tolk gebarentaal aanwezig in 
de kerkdiensten op zondag. 
 informatie dovendiensten: Aleidus Aalderink 

E dovenpastoraat@aleidus.nl; contactpersoon 

Ichthuskerk: Jaap Sneep T 06-1491 4039  

E sneep.4kids@gmail.com

Chagallvieringen 

Interactieve en kleinschalige vieringen, 
regelmatig op zondag van 12.00-13.00 uur 
in de Ichthuskerk, Parkdreef 258. Zie ook 
de website pwzn.nl en Kerk in Zoetermeer.
 Arianne Lodder T 06-2324 1540  

E kerkelijkwerker@pwzn.nl

ZOETERMEER-ZUID

Christelijke meditatie

Iedere maand is er een uur van stilte en 
gebed onder leiding van ds. Els van der 
Wolf-Kox. Op donderdagmorgen in De 
Oase en op donderdagavond in De Re-
genboog. Na een korte introductie over de 
wijze van mediteren, zoeken we de medi-
tatieruimte op. Meestal staat een Bijbel-
tekst centraal. Na de meditatie is er ruimte 
om kort te delen hoe het je vergaan is. De 
bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie 
geregeld meedoet zal merken dat de bele-
ving intenser wordt. Je hoeft geen lid van 
een kerk te zijn of ervaring te hebben met 
meditatie om mee te doen. 
  6 oktober, 10 november, 8 december,  

 12 januari, 19.30-20.30 uur in De Regenboog

  20 oktober, 17 november, 15 december,  

 9.30-10.30 uur in De Oase 

E evanderwolfkox@gmail.com  

T 06-3863 6292; aanmelden is niet nodig

Iona: Keltisch- 
christelijke spiritualiteit 

‘De Heer is voor je om je de juiste weg te 
wijzen’. Deze zegenwoorden van St. Pa-
trick zijn een voorbeeld van Keltisch-chris-
telijke spiritualiteit, een geloofsbeleving 
die gekenmerkt wordt door een zekere 
‘aardsheid’. Op het Schotse eilandje Iona 
heeft deze spiritualiteit een nieuwe impuls 
gekregen en van daaruit ook ons land 
bereikt. Tijdens deze bijeenkomst kom je 
meer te weten over Iona, met name over 
de ‘healing service’, en maak je nader ken-
nis met de Keltisch-christelijk spiritualiteit. 
Wat zijn de kenmerken? Hoe kan deze 
traditie ons eigen geloofsleven verrijken? 
Maximaal 12 deelnemers.
 29 november, 20.00-22.00 uur in  

De Regenboog; opgave en informatie:  

ds. Jan van der Wolf T 06-3863 6293  

(ook Whatsapp) E jtvanderwolf@gmail.com  

PERRON OOSTERHEEM

Perronmeetings 

Elke zondagmorgen om 11.30 uur is  
er de Perronmeeting, met steeds een  
spreker en gezamenlijke ontmoeting 
rondom de Bijbel. Voor de jonge kinderen 
is er oppas en er zijn speciale momenten 
voor Perron Kids en Perron Teens. 
 Zie Kerk in Zoetermeer; bel of mail Timo 

Hagendijk E pionier.oosterheem@gmail.com 

W perronoosterheem.nl

HALTE 2717 / ZOETERMEER-NOORD

Druppels om te delen
Gesprekken over 
vreugde en pijn van 
het leven. 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.  
In oktober start de nieuwe najaarsserie. 
 Marijke Bal E wimmarijkebal@hotmail.com en 

Milou van Loenen E milou@stichtingpiezo.nl

DE PELGRIM 

ADVENTSKERK

Leven in aandacht

Elke eerste zaterdag een uur 
meditatie voor beginners en gevorderden. 
Veel mensen denken dat meditatie een je 
terugtrekken uit de wereld is. Ten onrech-
te, want het is een levenswijze die je juist 
leert te genieten en vredig aanwezig te 
zijn bij alles wat je doet en laat. Boeddhis-
tische meditatie en christelijke levensbe-
schouwing bieden steeds meer mensen 
een manier om vanuit betrokkenheid 
helder in de wereld te staan. Momenten 
van stilte afgewisseld met mantrazingen, 
ontspanningsoefening en een korte over-
weging. Verzorgd door Saskia Stolwijk, 
lichaamsgericht therapeut, en Toon  
Vessies, geestelijk verzorger. 
 elke eerste zaterdag, 9.30 uur, Julianalaan 3 

T 06-3039 8712

‘The Story of God’

Documentaire serie waarin acteur Morgan 
Freeman de grote vragen onderzoekt die 
de mensheid door de eeuwen heen hebben 
gefascineerd. Al reizend door de wereld  
bezoekt hij mensen uit allerlei religies op 
zoek naar een antwoord. Ook steekt hij zijn 
licht op bij de wetenschap. Dit seizoen  
bekijken we op 21 oktober ‘Apocalypse’ 
(over dreiging in de geschiedenis en de 
eindtijd) en op 21 april ‘The Power of  
Miracles’ (over wonderen en verwondering).
 21 oktober en 21 april, 20.00 uur; T 06-1104 1992

OPEN KERK

Kloosterweekend  
Koningshoeven

Dit jaar gaan we opnieuw naar de  
abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven.  
De afgelopen twee jaar was dat door de 
coronapandemie niet mogelijk. Bent u  
geïnteresseerd, laat het ons zo snel  
mogelijk weten. De deelname is beperkt. 
 data nog niet bekend, waarschijnlijk dit najaar; 

voorafgaand een voorbereidingsavond; verblijf 

€ 115 (excl. reiskosten) T 06-2497 5092    

Herdenking overledenen  
bij de Watertoren

Ook dit jaar herdenken we weer de men-
sen 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 in Rokkeveen. Wees welkom.
 30 oktober, 15.00 uur; Derde Stationsstraat bij 

de Watertoren T 06-2497 5092

Ochtendgebed

Je dag op een andere manier  
beginnen dan gebruikelijk? Niet in  
de hectiek van alle dag maar met een  
gesprek met God en met elkaar? Kom 
dan op werkdagen naar het ochtend-
gebed en ga na afloop  gezegend op weg!
 elke werkdag, uitgezonderd kerstvakantie, 

7.30-08.00 uur T 06-2497 5092

Vrouwenvieringen 

Regelmatig op zondagmid-
dag in een sfeervolle ruimte 
in de Ichthuskerk. Vaste on-
derdelen zijn zang, muziek, 
ontmoetingen en inspirerende verhalen. 
Welkom op de eerstvolgende viering op 13 
november die begint om 16.00 uur. Zie ver-
dere aankondiging in Kerk in Zoetermeer. 
 Joke den Hertog T 079-331 58 55

Open Oosterkerk
Elke di 13.00-16.00 uur. 
 E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Ichthuskerk
Elke wo 10.00-12.00 uur.
 Parkdreef 258

 E mail@antonvandijken.nl

Open Pelgrimskerk
Elke wo 10.00-12.00 uur. 
 T 06-2497 5092

Open Oude Kerk
Elke vr 14.00-15.30 uur.  
 E jokevanderkrukkrop@gmail.com

Open Lichtzijde
Elke ma 10.30-12.00,  
elke do 14.00-15.30 uur. 
 T 06-1322 5946

Open Kompas
Elke di 10.00-12.30 uur
 T 06-1322 5946


