
Muzikale avonddiensten

Op drie zondagen in deze eerste  
helft van het jaar 2023 is er om 18.30 uur 
een muzikale avonddienst in de Oude 
Kerk, met lied, lezing en gebed, in de vorm 
van een Anglicaans Avondgebed of een 
Avond muziek. Met Projectkoor Oude Kerk 
of Oude Kerk Ensemble, cantor-organist  
Ronald de Jong en liturg ds. Kees Wesdorp.
• 12 februari  Evensong
• 12 maart  Avondmuziek
• 16 april  Evensong
 steeds van 18.30-19.30 uur; Oude Kerk 

T (079) 352 25 19 W oudekerkgemeente.nl
 E projectkooroudekerk@gmail.com 

Lunchpauze-
concerten
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 
programma passend bij de tijd van het 
(kerkelijk) jaar. Buiten te beluisteren. Zie de 
culturele agenda van Kerk in 
Zoetermeer en de website 
kerkinzoetermeer.nl voor  
het actuele programma. 
 13.00-14.00 uur; vanaf toren Oude Kerk 

W herbergoudekerk.nl 
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Activiteiten Vorming & Toerusting 

Voorwoord

V
oor u ligt Gaandeweg voor de  
periode van februari t/m de  
zomer van 2023. Ze bevat weer 

een uitgebreid en gevarieerd aanbod 
aan activiteiten in de wijkgemeenten 
van de Protestantse Kerk in Zoetermeer. 

Het programma biedt een handvat om  
samen aan de slag te gaan: binnen de  
eigen wijkgemeente, maar ook 
Zoetermeer- breed, om voor elkaar en 
voor de samen leving van betekenis te 
kunnen zijn.

Als we nog zouden twijfelen of we aan 
activiteiten zullen deelnemen, kan het  
gedicht ‘Wegbereiders van uw komst’  
uit de Adventskalender 2022 ons  
enthousiast maken. 

Heer, onze God,
wij zien de wereld om ons heen,
en diep van binnen 
verlangen wij naar vrede,
verlangen wij naar uw komst.
Maar misschien verlangt U ook van ons
dat onze ogen zien
en onze oren horen 
hoe u ons roept
in verlaten kinderen,
in eenzamen langs de weg.
God, wek ons tot leven,
maak ons wegbereiders van uw komst. 

Allen daarom van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan de activiteiten in dit 
eerste halfjaar. Ze staan weer per rubriek 
vermeld, per kerk en pioniersplek.  
Bewaar deze Gaandeweg goed tot na de 
zomer en noteer de activiteiten waar uw 
oog op valt in uw agenda!

• Henk van Zuilekom

COÖRDINATOR GAANDEWEG

Bewaarexemplaar!

DEEL
II

Gaandeweg II voor het eerste halfjaar  
van 2023 is een apart uitgegeven 
programma overzicht bij de maandelijkse  
krant Kerk in Zoetermeer. Bewaar het 
als handig informatieblad met alle  
contactgegevens voor de komende 
maanden. Raadpleeg voor de actuele  
agenda en nieuwe activitei ten de  
maandelijkse uitgave Kerk in Zoetermeer  
en de Agenda op pgzoetermeer.nl en  
kerkinzoetermeer.nl. Daar vindt u 
nieuws  berichten en veel achter grond-
informatie en alle activiteiten staan er 
op datum, voorzien van een herkenbaar 
icoontje uit de Gaandeweg- rubrieken.   

ADRESSEN 

Adventskerk Julianalaan 3 W vcgz.nl

Oude Kerk en De Herberg
Dorpsstraat 59 W oudekerkgemeente.nl
W herbergoudekerk.nl

Oosterkerk 
Oosterheemplein 320 W oosterkerkzm.nl

Perron Oosterheem
Perron Centrum Oosterheemplein 320
Perron 1 Schiebroekstraat 1
W perronoosterheem.nl

Zoetermeer-Noord
Ichthuskerk Parkdreef 258 W pwzn.nl
Open Ichthus W openichthus.nl

Zoetermeer-Zuid   
De Regenboog Nathaliegang 163 
W pwzz.nl

De Pelgrim 
De Oase, Kerkenbos 8
De Wijngaard Moeder Teresasingel 100
W depelgrimzoetermeer.nl

LEERHUIS EN LEZINGEN

OUDE KERK

Leerhuisavonden
• De Apokalyps
Voor veel mensen is de Openbaring een onbe-
grijpelijk bijbelboek met visioenen over de wereld 
die bang maken. Feitelijk is de Openbaring echter 
geen van beide: niet onbegrijpelijk en ook niet 
bang makend. Integendeel. Wat is het boek dan 
wel en wat wil het zeggen? Zegt het boek ook 
iets over de ‘eindtijd’? Deze leerhuisavond zal 
daarover gaan: over wat het boek de Openbaring 
is en wat het wil zeggen. 
 27 februari

ADVENTSKERK

Creatief  
psalmen lezen
Je kunt de Bijbel op tal van manieren  
lezen. We vergelijken bijbelvertalingen  
en maken gebruik van lectio divina, een 
leeswijze 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. Een workshop bijbelse 
poëzie waarin we de Psalmen opnieuw 
tot leven proberen te wekken vanuit onze 
eigen ervaring.
 27 februari en 22 mei,  

19.30 uur; vrijwillige bijdrage  
T 06-1104 1992

KERK EN MUZIEK

OUDE KERK ZOETERMEER-ZUID

Regenboogconcerten
De Stichting Regenboogmuziek organi-
seert weer een serie kamermuziekconcer-
ten 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.
• 15 februari: Julien Hervé (klarinet)  
en Jean Hisanori Sugitani (piano). Julien 
Hervé viert zijn 15-jarig jubileum; in verband 
hiermee is het repertoire een verrassing. 
• 5 april: Gratis concert in de Stille 
week door Vox Clara. Het programma 
wordt via de website van de stichting 
Regenboogmuziek bekendgemaakt.
• 24 mei: Beth & Flo, oftewel Elsbet  
Remijn en Claudette Verhulst (piano).  
Hun optreden houdt het midden tussen 
een traditioneel concert en een cabaret-
programma. Gezien de verwachte opkomst 
is het aan te raden om tijdig te reserveren. 
• 21 juni: Nicola Meeuwsen  
(Jong piano talent 2002)
 20.15 uur, De Regenboog; € 16,50/tot 25 jaar  

€ 5 / Zoetermeerpas: gratis W regenboogmuziek.nl 

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

 steeds om 20.00 uur in kerkelijk centrum De Herberg, Dorpsstraat 59; informatie: ds. Kees Wesdorp T (079) 316 34 54 E predikant@oudekerkgemeente.nl

INHOUD  pagina

VOORWOORD 1

KERK EN MUZIEK  1

LEERHUIS EN LEZINGEN 1

BIJBEL- EN GESPREKSKRINGEN 2

WANDELEN 2

KINDEREN EN JONGEREN 3

ONTMOETING, MAALTIJD EN GESPREK  3

SPIRITUALITEIT EN ZINGEVING  4

Existentiële pychologie –  
Viktor Frankl
De Weens-Joodse psychiater Viktor Frankl 
was zowel arts als filosoof. Zijn existentiële 
psychologie, genaamd logotherapie, slaat 
de brug tussen levenskunst én psychologie. 
Naast klassieke thema’s zoals vrijheid en 
verantwoordelijkheid dacht hij na over de 
‘tragische trias’: lijden, schuld en verganke-
lijkheid. In zijn werk als arts heeft hij deze 
filosofische thema’s getransformeerd naar 
een manier om patiënten met een gevoel 
van zinloosheid te begeleiden. Lezing door 
Ellen van Son. 
 13 maart, 20.00 uur; Adventskerk
 € 7,50 / € 5 voor leden T 06-1104 1992  

ds. Karl van Klaveren

• Bach’s onbekende Passion
We leven midden in de lijdenstijd.  
De komende week klinkt de Matthäus- 
Passion en soms de Johannes-Passion 
van J.S. Bach. Bach heeft ook een  
Markus-Passion gecomponeerd, een 
helaas verloren gegaan werk, dat echter 
gereconstrueerd kon worden. Na een 
korte inleiding zullen we luisteren (en 
kijken) naar (een deel van) een uitvoering 
hiervan onder leiding van Ton Koopman. 
 27 maart

• De mooiste preek
Naast de Evangeliën was het Boek van 
de Psalmen een grote bron van inspiratie 
voor Augustinus. Hij heeft er een levens-
werk van gemaakt om over alle psalmen 
een preek te houden of een Bijbelstudie  
te schrijven: Ennarationes in Psalmos,  
‘Verklaringen van de Psalmen’. Psalm 84 is 
één van mijn favoriete psalmen geworden 
en met een inleiding zullen we (een deel 
van) Augustinus’ verklaring hiervan lezen. 
 24 april
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PERRON OOSTERHEEM

Alpha-cursus  
voor alle leeftijden
Ben je op zoek naar de zin van je leven of  
wil je meer weten over het christelijk geloof? 
Dan is Alpha echt iets voor jou! Donderdag  
19 januari was er een informatieavond.  
Informeer bij pionier Timo Hagendijk van  
Perron Oosterheem wanneer je voor een  
volgende informatieavond kunt aanschuiven.  
   T 06-5095 4628  
   E pionier.oosterheem@gmail.com 

BIJBEL- EN GESPREKSKRINGEN

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 Oosterkerk. Vanaf 10.00 uur inloop met 
koffie en thee, start om 10.30 uur, 11.45 uur ronden we 
af. Nieuwsgierig? Kom gerust eens een keer kijken!
 14 februari, 14 maart, 11 april  

ds. Pieter Baas E predikantoosterkerk@gmail.com

Kring ‘Moderne Profeten’
We beleven chaotische tijden vol ontwrichting 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 cynisme. Inzicht is nodig en geest-
kracht, lef en overtuiging, iets van een profetische 
blik. Aan de hand van acht personen uit het recente 
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 hen aan waarachtig 
en krachtig leven? We maken gebruik van het boek 
Moderne Profeten van ds. Kees van Ekris. Er is ook 

luistervoer in de vorm van de bijbehorende podcast. 
 21 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei;  

ds. Pieter Baas E predikantoosterkerk@gmail.com

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: T 06-1945 4975  

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

OUDE KERK

GemeenteGroeiGroepen 
Groeien in geloof, gemeenschap en gastvrij-
heid. Om het geloofsgesprek te stimuleren 
lezen we samen Gods Woord, delen we per-
soonlijk geloof en alledaagse dingen, en leven 
we intensief met elkaar mee. Dit jaar staat de 
brief van Jakobus centraal, minder bekend 
maar erg inspirerend en vooral praktisch. Er is 
op het moment één (relatief grote) groep van 
alle leeftijden, van jonge ouders tot senioren 
en alles ertussen. We leren van elkaar als 
generaties en we zijn ook divers wat betreft 
kerkelijke betrokkenheid. Wees welkom! 
 elke twee weken op donderdag,  

20.00-22.00 uur in De Herberg of huisadres;  
informatie bij Peter Teeuw en Alice Visser  
E ggg@oudekerkgemeente.nl

Bijbelleeskring
De Bijbelleeskring is een project om samen 
op te trekken door de Schrift. Thuis lees je 
aan aantal hoofdstukken en wekelijks ko-
men we bij elkaar voor bespreking en uitleg, 
ervaringen, gedachten en geloof. Vanaf 25 
januari de Handelingen der Apostelen en de 
Brieven van het Nieuwe Testament. Inleider: 
ds. Kees Wesdorp.
 elke woensdag, 19.00-19.45 uur,  

kerkelijk centrum De Herberg

ZOETERMEER-ZUID

(G)een blad  
voor de mond

Gespreksbijeenkomsten op donderdag-
avonden met als uitgangspunt een of 
meer artikelen uit de krant. Deelnemers 
sturen vooraf hun keuze in en de orga-
nisatoren stellen op basis hiervan een 
avondprogramma samen.  
 donderdag 23 februari, 30 maart, 27 april, 

25 mei, 29 juni, De Regenboog, 20.00 uur; 
aanmelden en info: E ton.verheijke@live.nl en 
jhblankespoor@casema.nl

ADVENTSKERK

Stoïcijnse  
levenskunst
Filosofische leeskring over het boek  
Hoe word je een stoïcijn? van de Italiaanse 
filosoof Massimo Pigliucci.  
 13 februari (p. 147-174), 27 maart (p. 175-221),  

24 april (Van Reijen: Spinoza), 8 mei (Van Reijen:  
Sartre); 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  
deelnemers worden gevraagd om stukjes 
uit de krant mee te nemen voor een  
gesprek over de actualiteit. 
 20 maart om 15.00 uur; vrijwillige bijdrage  

voor thee of koffie; T 06-1104 1992  

ZOETERMEER-NOORD

Jong en geloven
Je bent jongvolwassen en hebt een druk le-
ven. Er zijn vragen als: Wie ben ik en wat is 
belangrijk voor mij in mijn leven? En spelen 
geloof en Bijbel daarin een rol? Bij de een 
spelen deze een leidende rol, bij de ander 
een meer zoekende. Wat verbindt is dat we 
ervaringen willen delen en nieuwsgierig zijn 
naar elkaars verhalen. De verscheidenheid 
van de mensen die op dit moment deelne-
men maakt de gesprekken boeiend en leuk. 
Er is ruimte voor meer deelnemers. Dus als 
je zin hebt, meld je even bij jongerenpastor 
Arianne Lodder.
 T 06-2324 1540 E kerkelijkwerker@pwzn.nl

Ouderengesprekskring 
Ichthuskerk
Eens per maand in de Ichthuskerk, op maan-
dagmiddag van 14.00-15.30 uur. Samen be-
denken we de onderwerpen. Contactpersoon 
is ds. Marina van der Zwaag-de Haan. 
 27 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni,  

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

De Geloofsbril
Een paar keer per jaar is er een avond van 
De Geloofsbril. Een gespreksavond voor 
iedereen, voorbereid door gemeenteleden. 
Maatschappelijk relevante thema’s worden 
bekeken vanuit de geloofsbril van de deelne-
mers. Die bril is voor iedereen anders, maar 
bepaalt wel hoe we naar het leven kijken en 
ons daarin bewegen. 
 22 maart en 24 mei, 20.00 uur, Ichthuskerk; 

informatie Han Wijnberger E scriba@pwzn.nl 
en Arianne Lodder E kerkelijkwerker@pwzn.nl; 
of via de IchthuskerkApp

#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 onder-
werpen 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. 
 Jaap en Winie Hanekamp  

T 06-2500 2373 E hjaap@xs4all.nl;  
hwinie@xs4all.nl of vraag toegang tot de  
Gespreksgroep in de PWZN Ichthuskerk-app 
(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 

WANDELEN

PERRON OOSTERHEEM

Wandelclub 55+
Elke vrijdag om 10.00 uur een uurtje langs huizen en groen in Oosterheem.  
Vertrekpunt is Enjoy Life, Oosterheemplein 198; eindpunt Perron 1, Schiebroekstraat 1. 
Met een lekker bakje koffie of thee en een gezellig gesprek. 
 Jacqueline T 06-1165 3972 W perronoosterheem.nl

DE PELGRIM

ADVENTSKERK

Strandwandelgesprekken
Al wandelend kom je tot elkaar en ook tot de omgeving. We lopen, elke tweede  
zaterdag, door alle seizoenen heen, om de schoonheid daarvan te zien en te ervaren.  
Vanaf de Houtrustkerk in Den Haag loopt een prachtig pad door de duinen naar het strand. 
 11 februari, 11 maart, 8 april (Stille Zaterdag), 13 mei en 10 juni; 14.00-16.30 uur start Beeklaan 

535 (hoek Houtrustweg) in Den Haag (tram 3 uitstappen halte Conradkade) T 06-1104 1992

Emmaüswandelingen
In de Emmaüswandelingen ga je in  
twee tallen op pad, met een tekst en wat 
verdiepende vragen. Eerst in stilte,  
daarna wissel je uit.
 elke vrijdag, niet in schoolvakanties; 10.30-12.00 

uur; verzamelen bij de Balijhoeve, Kurkhout 100

Langeafstandswandeling
Aansluitend aan de Pelgrimsviering van 9.30-
10.30 uur op weg met een thema; een wan-
deling van zo’n 20 tot 25 kilometer. Neem 
eigen drinken en eten mee voor onderweg. 
 12 februari, 12 maart, 16 april, 7 mei, 11 juni 

10.30 uur, vertrek vanaf De Oase; € 10 

Vrouwen -
Ontmoetings ochtend
Speciaal voor vrouwen is er de 
VrouwenOntmoetingsochtend. 
Elke maand op donderdag in 
de Oosterkerk samen nadenken 
over bijbelse thema’s en actuele 
onderwerpen, afgewisseld met 
een creatieve ochtend. Het the-
ma dit seizoen is ‘Ontmoetingen 
met Jezus’. We starten om 10.00 
uur en sluiten af om 12.00 uur.
 16 februari met Perronpionier  

Timo Hagendijk, 16 maart  
Paasviering, 20 april Bijbelstudie 
E cockyvandorp@gmail.com

Bijbelkringen 
Er zijn diverse wijkkringen die  
geregeld bij elkaar komen voor  
Bijbelstudie en ontmoeting. 
 informatie via website en  

weekbrieven

Met de Bijbel 
op de koffie
Op woensdagochtend elke twee weken 
met een kop koffie een hoofdstuk uit 
de Bijbel lezen en bespreken. We gaan 
verder met de eerste brief van de apostel 
Paulus aan de Korintiërs en komen toe 
aan het grote hoofdstuk over de opstan-
ding, hoofdstuk 15. Daarna volgt een 
brief of een bijbelboek naar keuze lezen. 
Inleider ds. Kees Wesdorp.
 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april,  

3 en 24 mei, 7 juni, 10.00 uur, kerkelijk  
centrum De Herberg, Dorpsstraat 59

Kring Jonge  
Gemeenteleden
Eens in de zoveel weken komt de Kring 
Jonge Gemeenteleden bijeen in De Her-
berg. We delen met elkaar geloof in de 
praktijk en meningen over van alles en 
nog wat door wat ons aangereikt wordt. 
Een spel, het nieuws, of waar iemand 
om vraagt. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd! Op de groepsapp spreken we de 
data af. Wil je meedoen, welkom! 
 Neem contact op met ds. Kees Wesdorp.
 E predikant@oudekerkgemeente.nl
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DE PELGRIM

Taizéreis
In 2023 wordt er weer een  
jongerenreis georganiseerd naar 
de gemeenschap van Taizé. Van welke  
geloofsrichting je ook bent, je bent  
hartelijk welkom om met ons mee te  
gaan. Wil je meer weten over Taizé?  
Ga dan naar de website www.taize.fr/nl.
 9-16 juli; vertrek vanaf De Oase; € 225/250  

(bijdrage naar draagkracht); info en aanmelden: 
E info@depelgrimzoetermeer.nl T 06-2497 5092

KINDEREN EN JONGEREN 

OUDE KERK

Kindernevendienst  
en KidsHour
Elke zondagmorgen om 10.00 uur voor kin-
deren van 4 t/m 12 jaar. Eens per zes weken 
is er het speciale KidsHour in De Herberg  
van de Oude Kerk. Neem je vriendjes mee!
 19 februari, 16 april, 28 mei (misschien  

hebben we dan wel kamp!) en 2 juli!
 E liesbethbosvanwaaij@gmail.com  

W oudekerkgemeente.nl/agenda

Jonge Kerk en YouthHour
Vanaf 12 jaar. Jonge Kerk ongeveer  
eens per drie weken op zondagmorgen.
YouthHour eens per zes weken om  
10.00 uur in De Herberg van de Oude Kerk. 
 12 februari, 2 april, 28 mei, 2 juli
 Jan Bos T 079-316 90 11 
 W oudekerkgemeente.nl/agenda

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 
Bijbel Basics. Voor de zegen komen de  
kinderen weer terug in de kerkzaal. 
 E marga.verbeek@gmail.com 

Basiscatechese
Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de  
basisschool, met een methode die  
speciaal voor hen is geschreven. Elke  
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in 
de Ichthuskerk. Het is een leuke groep en 
er kunnen nog meer kinderen bij! 
 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 (en WhatsApp)

Kliederkerk 
Een paar keer per jaar op  
zondagmiddag. 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 met bijpassende  
verwerkingen, en de verwerkingen  
worden daaraan aangepast. 
 E marga.verbeek@gmail.com

ZOETERMEER-ZUID

Kliederkerk
Al vanaf mei 2016 is de Klieder-
kerk 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. Er is 
regelmatig Kliederkerk op zater-
dagmiddag vanaf 15.30 uur met 
een korte viering om 17.00 uur en 

daarna een gezamenlijke maaltijd. 
Je kunt elk moment binnenlopen. 

 1 april en 27 mei; meer informatie:  
E gerda.vooijs@gmail.com

PERRON OOSTERHEEM 

Perron Kids en Perron Teens
Op zondagmorgen, voor kinderen en 
tieners, locatie Oosterkerk. De tijden zijn 
hetzelfde als de Perronmeeting, dus vanaf 
10.00 uur welkom! 
 W perronoosterheem.nl

OOSTERKERK

Kinderkerk  
en Kinderkerk Plus
Voor kinderen uit groep 1 t/m 3 is er elke 
zondag tijdens de ochtenddienst kinderkerk. 
Voor kinderen uit groep 4 en 5 is dit om de 
week, ook in de ochtend. 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

Catechisatie
Op maandag- en dinsdagavond wordt in 
de Oosterkerk catechisatie gegeven voor 
alle jongeren vanaf 12 jaar. Elke leeftijds-
groep heeft een eigen mentor en met  
elkaar wordt een onderwerp behandeld, 
uit de Bijbel gelezen en gebeden. 
 19.00-19.45 uur; informatie  

E cockyvandorp@gmail.com

Clubs
Een keer in de twee weken voor kinderen 
van groep 5 t/m 8 op vrijdagavond van 
19.00-20.30 uur in de Morgensterkerk. 
 E vrijdagavondclubzoetermeer@gmail.com

Kompas
Voor jongeren in klas 1, 2 of 3 van de mid-
delbare school elke twee weken op zaterdag-
avond van 19.45-21.30 uur. Ontspanning, 
ontmoeting en vriendschap staan centraal. 
Van 13 t/m 15 mei is er Kompaskamp.

Wegwijs 
Activiteit voor jongeren vanaf 16 jaar, 
gewoonlijk elke tweede zondag na de 
middagdienst, afwisselend in Ooster- en 
Morgensterkerk. Maaltijd en een spreker, 
bijbelstudie, discussie of ontspanning. 
 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei  

E mariska_dejong20@hotmail.com 

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

voor 20-33-jaar, eens in de twee weken 
op – let op: maandagavond (in plaats van 
woensdagavond). 
 19.45 uur, Oosterkerk  

E jonathanvantrigt@solcon.nl

ZOP
Jongeren van 16 jaar en ouder ontmoeten 
elkaar op zaterdagavond in de jongeren-
ruimte van de Morgensterkerk. Er zijn ook 
speciale avonden, zoals bijvoorbeeld een 
darttoernooi of een galadiner.
 elke zaterdag, 20.00-24.00 uur,  

The Choice, Nassaulaan 1

ONTMOETING, MAALTIJD EN GESPREK 

OUDE KERK

Inloophuis 
De Herberg
Elke dinsdagochtend  
is De Herberg van de 
Oude Kerk open voor 
ontmoeting en gesprek.
 10.00-12.00 uur  

E loes.landlust@ziggo.nl

Open Oude Kerk
Elke vrijdagmiddag open voor stilte,  
gesprek, bezichtiging. 
 14.00-15.30 uur  

E jokevanderkrukkrop@gmail.com

ZOETERMEER-NOORD

Open 
Ichthus
Een plek van welkom 
voor ontmoeting  
en gezelschap. 
In stiltecentrum de 
Toewending is er 

ruimte voor rust en bezinning. 
• Inloop: elke woensdag, 10.00-12.00 uur 
• Creagroep: elke woensdag, 9.00-12.00

 T 079-331 67 78 E nel.dekreij@ziggo.nl 

Koffieochtend Noordhove
Elke tweede vrijdag voor ouderen in 
Noord hove, 10.00-12.00 uur, Lijnbaan 221. 
 Mieke Nennie T 079-342 17 65

ZOETERMEER-ZUID

OOSTERKERK 

Groene Senioren
Voor ‘ouderen die zich niet oud voelen’.  
Ingrediënten: bezinnend moment, spreker met 
presentatie, hapje-drankje en een gezamenlijke 
maaltijd. De data zijn: 22 maart en 26 april.
 14.30-20.00 uur; € 5 (hapje-drankje)/€ 15 (incl maal - 

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

PERRON OOSTERHEEM

DE PELGRIM

Ontbijt
Je dag niet alleen beginnen?  
Kom naar het Pelgrimsontbijt! 
 elke werkdag, niet in de zomervakantie; 

08.00-08.45 uur (aansluitend aan het  
ochtendgebed); basisschool De Regenboog, 
Kerkenbos 12 (naast De Oase) T 06-2497 5092

Crea-middag
Ben je graag met je handen bezig, dan is 
de crea-middag iets voor jou. En onder-
tussen zijn we in gesprek met elkaar. 
 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei,  

20 juni; 13.30 uur; De Oase; € 5 per keer en 
eventueel bijdrage voor materialen; info en 
aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl  
T 06-2497 5092

Oecumenische Seniorensoos
Op maandagmiddag elke twee weken in 
De Oase. Opening met een korte tekst bij 
een kopje koffie of thee, daarna actief  
met spel of quiz of er is een gast die een 
presentatie geeft. We sluiten af met een 
wens voor de komende tijd. 
 14.00-16.00 uur, De Oase; € 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
Om elkaar te ontmoeten en  
met de opbrengsten goede  
doelen te steunen: projecten  
in Moldavië, kansen voor jongeren in  
achterstandswijken van Beiroet in Libanon, 
noodhulp overstromingen in Pakistan.
 elke dinsdag afhalen in De Oase van 16.30-

17.30 uur; laatste dinsdag samen eten in  
De Oase om 17.30 uur, vrijwillige bijdrage. 
Maandag vóór 20.00 uur telefonisch opgeven 
bij Ria van Dam T 06-49 85 45 26  
of Corrie Smits T 079-321 33 13  
of E mtderuiter48@gmail.com

Perron-inloop
• Elke maandag 10.00-12.00 uur: Fitte Fifties 
• Elke dinsdag 13.00-16.00 uur: Open kerk 
 Timo Hagendijk E pionier.oosterheem@gmail.com

Creaclub 55+
Elke donderdag van 14.00-16.00 uur in de Oosterkerk. Iedereen die van 
knutselen houdt is van harte welkom. Je werkt met eigen materialen, 
zoals borduren, breien, haken, kleuren, wat je maar leuk vindt.
 E pionier.oosterheem@gmail.com

Ontmoetingslunches
Voor bewoners van Oosterheem. Welkom om 
gezellig samen te eten en elkaar te ontmoeten. 
 elke woensdag, 12.30 uur; € 5; T 06-2304 4470

Herberg  
‘Schuif maar aan’
Verschillende huizen in de wijk zetten 
hun deur open om als Wij van Zuid met 
elkaar kennis te maken bij een gezellige 
maaltijd. Dit levert mooie ontmoetingen 
op. Een vrijwillige bijdrage is welkom 
voor de restauratie van de vleugel  
in de kerkzaal. 
 Jan en Tineke Blankespoor T 079-321 21 64  

E mcblankespoor@gmail.com

Inloophuis Rokkeveen
Activiteit zonder drempels van drie  
kerkgenootschappen: Protestantse  
Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, Rooms- 
Katholiek Vicariaat De Wijngaard en  
Baptistengemeente Zoetermeer. Welkom 
voor koffie of thee en een praatje en daarna 
een korte viering, de Middagpauzedienst. 
Rond 12.00 uur is er soep en een broodje 
of pannenkoeken. Iedereen welkom!
 elke vrijdag 10.00-12.30 uur; 4e vrijdag alleen 

maaltijd; De Regenboog T 079-361 33 65  
E wil.bettenhaussen@gmail.com

Breiclub 
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. Welkom in de ontmoetingsruimte.
 elke twee weken, 6 en 20 februari en zo verder  

(uitgezonderd 29 mei Tweede Pinksterdag),  
14.00-16.00 uur; bijdrage € 0,50; Tannie Jorna  
T 06-5153 6660 E breicluboosterkerk@gmail.com
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Vrouwenvieringen 

Regelmatig op zondagmiddag in een 
sfeervolle ruimte in de Ichthuskerk. Vaste 
onderdelen zijn zang, muziek, ontmoetin-
gen en inspirerende verhalen. Welkom. De 
eerstvolgende vrouwenviering vindt plaats 
op 12 maart om 16.00 uur. Zie verdere 
aankondiging in Kerk in Zoetermeer. 
 Joke den Hertog T 079-331 58 55

Chagallvieringen 
Interactieve en kleinschalige vieringen, 
regelmatig op zondag van 12.00-13.00 uur 
in de Ichthuskerk, Parkdreef 258. 
 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 11 juni 

Arianne Lodder T 06-2324 1540  
E kerkelijkwerker@pwzn.nl 
Zie ook W pwzn.nl en Kerk in Zoetermeer.

SPIRITUALITEIT EN ZINGEVING 

Veertigdagentijd  
– Pasen – Pinksteren
Bidden met gebedssnoer
 Een gebedsarmband met levensparels in 

verschillende kleuren met elk een eigen 
betekenis: zelf maken en handreiking hoe 
je deze kunt gebruiken.
 21 maart, 19.30-21.30 uur, De Oase 

max.10 deelnemers; €10; aanmelden  
E info@depelgrimzoetermeer.nl 
T 06-2497 5092

Pasen 
 We beleven de Paasweek als een weg, 

een proces van vernieuwing. In deze 
Paaspelgrimage maken we in verkorte 
vorm de tocht van ons leven, een reis van 
verlangen: afscheid nemen en vertrekken, 
de moedeloosheid en de inspiratie, de 
crises en hoogtepunten, aankomst en 
daarna anders weer verder!
• Witte Donderdag 6 april
 22.00 uur: Meditatieve viering  

en wake tot 24.00 uur
• Goede Vrijdag 7 april
 15.00 uur: Kruisweg  

(met staties van Ellen Vermeulen) 
 19.30 uur: Kruisviering rondom  

het Lucasevangelie
• Stille Zaterdag 8 april
 21.00 uur: Meditatieve paaswake
• Pasen 9 april
 11.00 uur: Paasviering

Pinksteren 
 De Adem van de Geest komt over ons;  

kunst speelt een belangrijke rol.
 28 mei, 11.00 uur

Pelgrimage 
Pelgrimerend onderweg 
naar pioniersplek Spoorzoeken 
Slangenburg in Doetinchem. Een kans 
om dingen in je leven weer op een rijtje te 
krijgen of de zin in je leven te (her)ontdek-
ken. In vier dagen lopen we (max. 25 km/
dag) of fietsen we (max. 60 km/dag) naar 
Slangenburg. Start vanaf Oosterbeek en 
onderweg doen we pelgrimsplaatsen aan. 
Slaapplaatsen onderweg worden geregeld 
bij bevriende gemeenten en parochies. 
 18 t/m 21 mei; vertrekplaats volgt;  

€ 135 (bijdrage naar draagkracht) 
max. 25 deelnemers; info en aanmelden:  
E info@depelgrimzoetermeer.nl T 06-2497 5092

Kloosterweekend  
Koningshoeven

Dit jaar gaan we opnieuw naar de abdij  
O.L. Vrouw van Koningshoeven om de  
diensten van de broeders daar mee te 
maken en een eigen programma rondom 
een thema te volgen. Voorafgaand aan het 
weekend is er een informatieve bijeenkomst.  
Bent u geïnteresseerd, laat het ons zo snel 
mogelijk weten. De deelname is beperkt.
 waarschijnlijk dit najaar; verblijf ong. € 115 

excl. reiskosten; voorbereidingsavond  
in gebouw De Oase, aanmelden en info:  
E info@depelgrimzoetermeer.nl  
T 06-2497 5092

GEBEDSMOMENTEN
 Gebedskring Oude Kerk

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

 Gebedskring Oosterkerk
 elke twee weken op woensdag,  

19.00-19.55 uur; Oosterheemplein 320  
E rodenburg.jeanneanna@gmail.com

 Ichthuskerk
 maandelijks op dinsdagavond, 20.00 uur, 

Parkdreef 258 E koosje-l@live.nl  
T 079-341 69 87

 Interkerkelijk gebed
Voor stad en inwoners van Zoeter-
meer, voor vervolgde christenen en 
overheid. Een paar keer per jaar op 
vrijdagavond. 
 19.00-20.00, locatie meestal Oude Kerk  

E sameningeloof@gmail.com 

ZOETERMEER-ZUID

Keltisch-christelijke spiritualiteit - Iona op herhaling
‘De Heer is voor je om je de 
juiste weg te wijzen.’ Deze  
zegenwoorden van St Patrick zijn  
een voorbeeld van Keltisch- christelijke  
spiritualiteit. Het Liedboek bevat ook een 
aantal liederen uit deze traditie, gekenmerkt 
door een zekere ‘aardsheid’. Tijdens deze 
bijeenkomst kom je meer te weten over het 
Schotse eilandje Iona, de ‘healing service’, 
en maak je kennis met de kenmerken van 
deze spiritualiteit en hoe deze ons  
geloofsleven kan verrijken.  
Max. twaalf deelnemers. 

 20 februari, 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur), De Regenboog 
opgave en info E jtvanderwolf@gmail.com T 06-3863 6293 (ook Whatsapp) 

PERRON OOSTERHEEM

Perronmeetings 
Elke zondagmorgen om 10.00 uur –  
let op: gewijzigde begintijd! – is er de  
Perronmeeting, met steeds een spreker en  
gezamenlijke ontmoeting rondom de Bijbel. 
 Zie Kerk in Zoetermeer of spreek Timo  

Hagendijk E pionier.oosterheem@gmail.com  
W perronoosterheem.nl

ADVENTSKERK

Leven in aandacht

Elke eerste zaterdag een uur meditatie voor 
beginners en gevorderden. Momenten 
van stilte afgewisseld met mantrazingen, 
ontspannings oefening en een korte over-
weging. Verzorgd door Saskia Stolwijk, 
lichaams gericht therapeut, en Toon Vessies, 
geestelijk verzorger. 
 4 februari t/m 3 juni, 9.30 uur, T 06-3039 8712

‘The Story of God’
Documentaireserie waarin 
acteur Morgan Freeman de 
grote vragen onderzoekt 
die de mensheid door de 
eeuwen heen hebben ge-
fascineerd. We bekijken 
op 21 april ‘The Power of 
Miracles’ over wonderen 
en verwondering.
 21 april, 20.00 uur 

T 06-1104 1992
Dovenpastoraat  
en diensten
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat IDP 
zorgt voor diensten speciaal voor dove 
mensen in Zoetermeer en Voorburg.  
• De eerste en derde zondag van de 
maand is er een gecombineerde dienst 
in de Koningkerk in Voorburg. 
• De tweede zondag van de maand is 
er een dovendienst in Zoetermeer in 
buurthuis  Ons Honk, Carry van  
Bruggenhove 27 in Buytenwegh.  
• De vierde zondag van de maand is 
er een gecombineerde dienst in de 
Ichthuskerk in Zoetermeer. Alles met 
doventolk. 
 Meer informatie E dovenpastoraat@aleidus.nl 

W doofenkerk.nl

Christelijke meditatie
Christelijke meditatie is: stil worden en ruimte maken voor God. Samen oefenen we ons 
hierin. Na een korte introductie worden we stil, meestal rond een Bijbeltekst. Aan het 
eind klinkt een lied uit Taizé, ontvangen we een zegen en is er ruimte om kort te delen 
hoe het je vergaan is. De bijeenkomsten zijn los te volgen. Je hoeft geen lid van een kerk 
te zijn of ervaring te hebben en ook aanmelden is niet nodig. 
 20 februari, (t/m 3 april zie de Kruismeditaties hierna), 15 mei, 19 juni; 9.30-10.30 uur in De Oase, 

19.30-20.30 uur in De Regenboog; leiding en info: ds. Els van der Wolf-Kox T 06-3863 6292 (ook 
Whatsapp) E evanderwolfkox@gmail.com

Kruismeditaties
In de Veertigdagentijd iedere week een meditatie rond  
één van de kruiswoorden van Jezus. Deze intensieve  
route helpt je om stil te staan bij het lijden in de  
wereld en het lijden van Christus. In stilte neem  
je plaats in de kring. Er klinkt zachte muziek.  
We luisteren naar een kruiswoord, mediteren en  
bidden in stilte. Voor iedereen en ook los te volgen. 
 27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart, 3 april; 9.30-10.00 uur  

in De Oase; 19.30-20.00 uur in De Regenboog 
T 06-3863 6292 E evanderwolfkox@gmail.com

Ochtendgebed
Je dag beginnen met een gesprek met God  
en met elkaar. We ontsteken het licht, 
luisteren naar muziek, lezen een stukje in 
de Bijbel, zijn stil, delen met elkaar wat de 
tekst ons heeft gebracht en geven elkaar 
de zegen mee. Let op: voortaan in De Oase!
 elke werkdag, niet in de zomervakantie,  

7.30-08.00 uur, De Oase, Kerkenbos 8  
E info@depelgrimzoetermeer.nl T 06-2497 5092

Pelgrimsvieringen
Een interactieve viering: delen wat een 
tekst, lied, beeld je brengt of wat je bezig-
houdt. Je geloof delen. Zo zien de vieringen 
in De Pelgrim er uit. Naast muziek en Bijbel 
lezen ook met elkaar in gesprek en delen. 
 12 februari, 12 maart, 16 april, 7 mei, 11 juni 

9.00-10.00 uur, let op: in basisschool  
De Regenboog, Kerkenbos 12

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 zijn de 
liederen in de gebedsvieringen, die een 
aantal maal achter elkaar gezongen  
worden. Welkom elke vierde zondag  
in De Wijngaard. 
 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni 

19.30-21.00 uur; De Wijngaard, Moeder  
Teresasingel 100 W depelgrimzoetermeer.nl 

God 9.0
Aan de hand van het boek God 9.0,  
vertaald uit het Duits door Piet van Veld-
huizen, gaan we aan de slag met geloof, 
godsbeelden, spiritualiteit. Je ontdekt een 
kader waarin je je eigen spirituele groei 
kunt ontdekken en begripvol omgaan  
met verschillen in geloof, godsbeelden en 
spiritualiteit bij de mensen om je heen. 
 16 februari, 16 maart, 20 april, 19.30 uur,  

De Oase; € 5 per keer 


