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II
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februari t/m
augustus 2022

‘Van U is de toekomst’

Bewaarexemplaar!
Voorwoord

LEERHUIS EN LEZINGEN

H

et heeft er even om gespannen,
maar gelukkig kunnen we u
Gaandeweg deel II voor het
seizoen 2021-2022 als uitneembaar
bewaarblad presenteren. Alles in de
hoop dat, ondanks nog een aantal
coronamaatregelen op moment van
verschijnen, veel van de geplande activiteiten kunnen worden gerealiseerd.
In Gaandeweg deel I werd het thema
‘Van U is de toekomst’ al toegelicht. Dit
thema is ontleend aan de titel van de
Visienota van de Protestantse Kerk in
Nederland, die als veelzeggende subtitel heeft: ‘Ontvankelijk en waakzaam
leven van genade’. Wij hebben immers
niet alles in de hand. Juist in deze tijd
merken we hoe belangrijk en waardevol verbinding voor een samenleving is.
In deze Gaandeweg II vindt u voor de
periode t/m augustus weer een ruim
en gevarieerd programma-aanbod. Als
de coronamaatregelen dat toestaan,
zal het voor velen mogelijk zijn elkaar
te ontmoeten en samen van gedachten
te wisselen en stil te staan bij de vraag
wat we van deze moeilijke periode kunnen leren. Zo kunnen we de noodzakelijke verbinding ontwikkelen om samen
verder te gaan, de toekomst tegemoet.
N.B. Alle in Gaandeweg gepubliceerde
activiteiten zijn onder voorbehoud van de
geldende coronamaatregelen en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
• Henk van Zuilekom
COÖRDINATOR ‘GAANDEWEG’

Leerhuis Oude Kerk

Lezingen Adventskerk

• Kerk en de Bijbel
Oorspronkelijk in november, nu gezet op
maandag 28 februari: De Nieuwe Bijbelvertaling 2021, ingeleid door dr. Jaap van
Dorp, vertaler Oude Testament, namens
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Vorig jaar oktober kwam de Gereviseerde
Nieuwe Bijbelvertaling uit. De Nieuwe
Bijbelvertaling 2003 maakte meteen al
discussie los over vertaalkeuzes. Wat komt
er allemaal bij kijken en hoe spannend is
het om de Bijbel te vertalen?
28 februari, 20.00 uur

• Opstanding en leven
Geloven in de lichamelijke opstanding
van Jezus Christus is in alle tijden moeilijk
gevonden en bestreden. De apostel Paulus
geeft grond onder de voeten met getuigen
en getuigenissen die bewijs van Christus’
opstanding ondersteunen. In een belang
rijke brief uit de eerste christentijd, de Eerste
brief van Clemens aan de Korintiërs, wordt
een andere bewijsvoering gebezigd. We
lezen hier hoofdstukken uit en leggen die
naast de opstandingsbewijzen van Paulus.
28 maart, 20.00 uur

• Geloofsgetuigen
In de geschiedenis zijn er
geloofsgetuigen geweest die
hun leven voor Christus over gehad hebben,
en tot in onze tijd worden er christenen
om hun geloof gedood. In de vroegste tijd
werden er Acta opgemaakt, verslagen van
gevangenneming, verhoor en executie van
geloofsgetuigen. Een beroemd verslag is dat
van het martelaarschap van twee jonge vrouwen Felicitas en Perpetua. Hun sterfdag werd
in de Vroege Kerk in hoge eer gehouden. We
lezen deze Acte van martelaarschap en een
preek van kerkvader Augustinus daarover.
11 april, 20.00 uur

• Opstanding der doden in de muziek
van Gustav Mahler
Mahler is in zijn muziek veel met de
werkelijkheid van de dood bezig geweest,
maar ook met de opstanding. Op een tekst
van Friedrich Gottlieb Klopstock heeft hij
muziek gemaakt, die onovertroffen mooi
en heerlijk is: zijn Tweede Symfonie
‘Auferstehung’. We lezen de tekst en
beluisteren de muziek.

• Vrijzinnig en groen
In het veelbesproken boek Groene theo
logie stelt Trees van Montfoort dat kerk
en christendom de uitbuiting van de aarde
eeuwenlang hebben bevorderd door de
mens boven de natuur te verheffen.
Deze kritiek lijkt ook vrijzinnige theologie
te raken, want daarin werd de mens
centraal gesteld – het antropocentrisme.
Prof.dr. Rick Benjamins probeert de waarde en eenzijdigheden van zowel de vrijzinnige als een groene theologie te belichten.
21 februari, 20.00 uur;
€ 7,50 (niet-leden), € 5 (leden)

• Maria Magdalena in de beeldende kunst
Maria Magdalena is een gestalte die fascineert. In de schilderkunst is Maria Magdalena op vele manieren afgebeeld. De Maria
Magdalena die we uit de Bijbel menen te
kennen is een samenvoeging van verschillende figuren uit het Nieuwe Testament.
Lezing door dr. Sophie Oosterwijk.
25 april, 20.00 uur; € 7,50 niet-leden, € 5 leden
E khvanklaveren@gmail.com T 06-1104 1992

30 mei, 20.00 uur

Kerkelijk centrum De Herberg, inleider: ds. Kees Wesdorp E chwesdorp@occidopagus.nl

DE PELGRIM

Martin Buber-gespreksserie
We gaan verder met het bijzondere boekje
De weg van de mens van Martin Buber.
15 februari, 15 maart, 19 april, 19.30-21.30 uur; aanmelden
€ 5 per keer E info@depelgrimzoetermeer.nl T 06-2497 5092

Gaandeweg II is uitneembaar. Bewaar het
binnen handbereik als informatieblad met alle
contactgegevens voor de komende maanden.
(adreskolom apart op pagina 3). 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, chronologisch en voorzien
van een herkenbaar thema-icoontje.

KERK EN MUZIEK
OUDE KERK

Muzikale avonddiensten

OOSTERKERK

Lunchpauzeconcerten

Lunchconcertjes Oosterkerk

Wekelijks op woensdag van 12.45-13.15 uur
met een afwisselend programma en voor
iedereen toegankelijk. Kijk in deze coronatijd
voor actuele informatie op de website.

Elke tweede dinsdag (marktdag
in Oosterheem) afwisselende
optredens met zangers, pianisten en ensembles, de ene keer
professioneel, de andere keer amateurs.

W herbergoudekerk.nl; deurcollecte

• Zondag 13 februari

Choral Evensong
Een gezongen eredienst met lezingen,
gebeden,
gemeentezang
en koorzang, in
Voorjaar
2022
de anglicaanse
Muzikaletraditie.
a vo n dd i e n s t en
• Zondag 13 maart

Avondmuziek

1 3 f e b r u a r i 20 2 2

Een vesper
(avondgebed) met lied, lezing,
Evensong
avondgebed
stilteGezongen
en gebed.
Er is samenzang,
instrumentale en vocale muziek.
13 m24
aartapril
20 22
• Zondag
Avondmuziek

Cantatedienst
Lied, lezing & gebed

Met Bachs Paascantate Christ lag in
To desbanden
24 april 2022(BWV 4). De Cantate wordt
Cantatedienst
uitgevoerd
zoals in Bachs tijd, in de
Woord & muziek met Bach
originele entourage van een kerkdienst,
met samenzang, gebeden, bijbellezingen.

Oude Kerk
zondagavond
18.30
uur uur;
18.30

Oude Kerk - live en online
E projectkooroudekerk@gmail.com
W oudekerkgemeente.nl (ook voor liturgie)

Carillonconcerten
Elke eerste zaterdag bespelen beiaardiers
het carillon van de Oude Kerk met een
programma passend bij de tijd van het
jaar. Buiten te beluisteren.
5 februari (en volgende eerste zaterdagen),
13.00-14.00 uur; vanaf toren Oude Kerk
W herbergoudekerk.nl

8 februari (en volgende tweede dinsdagen),
13.00-13.45 uur

Hart4U-diensten
Elke tweede zondag om
17.00 uur muziek, lofprijzing,
ontmoeting, verkondiging,
gebed. Met spreker en Hart4U-band.
W oosterkerkzm.nl

9 februari
		
9 maart
		
		
13 april
		
		
25 mei
		
29 juni

The Hague String Trio
met Pauline Oostenrijk, hobo.
Doris Hochscheid (cello) en Frans
van Ruth (piano) – werken van o.a.
Chopin, Bach en Ignace Lilien.
Voorburgs Vocaal Ensemble
o.l.v. Marijke van Klaveren,
met ‘Via crucis’ van Franz Liszt.
Hed Yaron Meyerson, viool
Avinoam Shalev, klavecimbel
Hermitage Kwartet

20.15 uur; De Regenboog
€ 15 / tot 25 jaar € 5 / Zoetermeerpas gratis)
reserveren W regenboogmuziek.nl
(ook voor programma’s)

DE PELGRIM

ZOETERMEER-NOORD

Thema-avond
muziek van Stef Bos

‘Laet sang en spel,
tambour en fluyt’

Avond over het (spirituele) geheim van
muziek en teksten van singer-songerwriter
Stef Bos. Van harte uitgenodigd.
5 april, 19.30 uur; Pelgrimskerk
€ 5, incl. koffie/thee en teksten
E info@depelgrimzoetermeer.nl T 06-2497 5092

Muziekavond in februari of maart in
de Ichthuskerk. De opbrengst komt ten
goede aan beeld en geluid aan de
opvang van kinderen in Bangladesh.
E hcvanessen1@gmailc.com
W pwzn.nl
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BIJBEL- EN GESPREKSKRINGEN
ADVENTSKERK

ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
#Reset?!
Informatie bij Anton van Dijken
E mail@antonvandijken.nl

Kring De Leyens
Gesprekken over diverse thema’s.
Henk van Reeuwijk T 341 09 49

Boekenleesgroep
Boeken met een esoterische inslag zijn
onderwerp van gesprek.
elke tweede dinsdag; Annette Doorn
T 341 52 39 E annette.doorn@casema.nl

Gespreksgroep Amundsenrede
We bespreken bijbelgerelateerde
onderwerpen en thema’s die we per
jaar met elkaar bepalen.
elke tweede woensdag, 20.00 uur
Jaap en Winie Hanekamp T 06-2500 2373
E hjaap@xs4all.nl of hwinie@xs4all.nl

Koffieochtend uit Noordhove
Elke tweede vrijdag van 10.00-12.00 uur
Mieke Nennie, Lijnbaan 221
T 342 17 65

Ouderengespreksgroep
Eens in de maand in de Chagallruimte over
allerlei onderwerpen die met het geloof en
de Bijbel te maken hebben. Interesse?
Bel of mail ds. Marina van der Zwaag.
21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni
en 18 juli, 14.00-15.30 uur; T 06-2369 7249
E m.zwaaghaan@hetnet.nl

‘Door de geloofsbril bekeken’
Thema-gespreksavonden voor alle
leeftijden en gemeenteleden. We kunnen
het hebben over het klimaat, of over
de vraag: hoe dat nou zit met de ziel?
Het gaat om gedachten delen, hoe passen
jouw gedachten over het onderwerp bij
jouw geloof? We starten met twee geplande
avonden in de Ichthuskerk. Welkom!
11 februari en 13 maart, 20.00 uur
Han Wijnberger, Annelies Bouwhuis,
Arianne Lodder E kerkelijkwerker@pwzn.nl

OOSTERKERK

Senioren Bijbelkring
Met de Psalmen nadenken over ‘vertrouwen
op God’. Gespreksleider: ds. Pieter Baas.
elke eerste dinsdag, 10.00-11.30 uur;
E predikantoosterkerk@gmail.com

Kring ‘Eenvoudig leven’
Maandelijkse
gesprekskring aan de
hand van het boekje
Eenvoudig leven van
Sam Janse e.a. met
bijbelstudies over
het goede leven,
geschreven tegen
de achtergrond van
de groeiende zorg
om schepping en
klimaat.
20.00 uur; nieuwe data van bijeenkomen
volgen op website, weekbrief en kerkblad
E predikantoosterkerk@gmail.com

Vrouwen
Ontmoetingsochtend
Speciaal voor vrouwen. Thema
‘Dichtbij God’, over de vreugde van
het omgaan met God.

17 februari
17 maart
7 april
12 mei

Bijbelstudie met ds. Pieter Baas
Bijbelstudie over ‘Dichtbij God’
Paasviering
Naar de pluktuin

10.00 uur, Oosterkerk
E cockyvandorp@gmail.com

DE PELGRIM

Bijbellezen
Is de Bijbel belangrijk voor je of eerder een
gepasseerd station en niet meer van deze
tijd? Wat is je achtergrond, gelovig, niet
gelovig of een ander geloof? Hou je je
bezig met religie van welke richting dan
ook of helemaal niet?
29 maart en 31 mei, 19.30 uur; T 06-2497 5092
E info@depelgrimzoetermeer.nl

Waarom de wereld niet
naar de knoppen gaat
Een hoopvollere manier van denken met
Maarten Boudry. Zijn we te pessimistisch?
Of houdt onze bezorgdheid ons juist scherp?
14 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei, 13 juni;
15.00 / 20.00 uur; € 5 niet-leden

ICVG-bijbelclub
Bijbelverhaal, zingen en bidden.
Voor mensen met een verstandelijke
beperking. Elke woensdag, 19.0020.00 uur, Chagallruimte Ichthuskerk.
T 06-1945 4975 E angela.polman@live.nl
W www.icvg.nl

De Bergrede als levenskunst

Krant op tafel

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.

Ieder neemt een stukje uit de krant mee,
goed voor een geanimeerde discussie
over de actualiteit en
soms ook ons persoonlijk leven.

28 februari en 11 april, 20.00 uur

28 maart, 15.00 uur

ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

(G)een blad voor de mond

‘Veelkleurige Jezus’

Naar het voorbeeld van ‘Krant op tafel’
in de Adventskerk elke laatste donderdagavond gesprek met als uitgangspunt
artikelen uit de krant.

De Visienota ‘Van U is de toekomst’
van de Protestantse Kerk opent met de
eerste stap: leven van genade. Genade
en Jezus horen bij elkaar. Wie is Jezus
en hoe wordt er over Hem gedacht?

24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei,
30 juni, 20.00 uur; aanmelden:
E ton.verheijke@live.nl of
E jhblankespoor@casema.nl

elke tweede woensdag, 19.30-21.00 uur;
opgeven T 06-2152 5868
E scbhermanus@gmail.com

OUDE KERK

Bijbelleeskring
Wekelijkse kring, open voor iedereen, jonger en ouder, ervaren gelovig of
helemaal geen ervaring of kennis, kerkelijk of niet. We gaan verder met de brieven
in het Nieuwe Testament: 2 Tessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en Filémon en meer.
elke woensdag in De Herberg, 19.00-19.45 uur; T 316 34 54 E chwesdorp@occidopagus.nl

Jonge Gemeenteleden

Op de koffie met de Bijbel

Ontmoeting en gesprek over hoe we
de toekomst van geloof in God, kerk en
geloofsgemeenschap zien.

Eens in de maand op woensdagochtend.
Dit seizoen de eerste brief van de apostel
Paulus aan de Korintiërs, vol praktische
aanwijzingen. Inleider: ds. Kees Wesdorp.

17 februari al dan niet online
E chwesdorp@occidopagus.nl

2 maart, 13 april, 4 mei, 1 juni; 10.00 uur in
De Herberg E chwesdorp@occidopagus.nl

SPIRITUALITEIT, ZINGEVING EN GEBED
HALTE 2717

Geloven in gesprek
Interreligieuze gesprekken die verrassend
verrijken. Data volgen in de Halte-nieuwsbrief, op de Halte-website en in Kerk in
Zoetermeer op pagina 6 Kerk&buurt.

ADVENTSKERK

ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

Leven in aandacht

Diensten voor dove mensen Vrouwenvieringen

Elke eerste zaterdag
een uur meditatie
voor beginners en
gevorderden.
Momenten van
stilte, zingen van
enkele mantra’s,
ontspanningsoefening
en een korte overweging.

Elke tweede zondag met gebarentolk in
Ons Honk (Carry van Bruggenhove 27).
In de Ichthuskerk, Parkdreef 258, is ook
regelmatig een tolk gebarentaal aanwezig
in de kerkdiensten op zondag.

5 februari t/m 5 juni; Saskia Stolwijk
(lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies
(geestelijk verzorger) T 06-3039 8712

E buurtpastor@halte2717 W halte2717.nl

The Story of God
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. Op maandagen
georganiseerd door Halte 2717 en Stichting
Piëzo in Carry van Bruggenhove 27.
Marijke Bal E wimmarijkebal@
hotmail.com of Milou van Loenen
E milou@stichtingpiezo.nl

Uit de documentaire-serie The Story of
God over de grote levensvragen de film
‘Beyond death’, met nabespreking en
inbreng van eigen ervaringen.
9 mei, 20.00 uur T 06-1104 1992
E khvanklaveren@gmail.com

Aleidus Aalderink E dovenpastoraat@aleidus.nl
Jaap Sneep T 06-1491 4039
E sneep.4kids@gmail.com

Regelmatig op zondagavond in een
sfeervolle ruimte in de Ichthuskerk,
Parkdreef 258. Vaste onderdelen zijn
zang, muziek, ontmoetingen en
inspirerende verhalen.
aankondiging in ‘Kerk in Zoetermeer’;
Joke den Hertog T 331 58 55
E f2hjfdenhert@hetnet.nl

Meditatieve vieringen
Meditatieve vieringen gebaseerd
op de spiritualiteit van de Taizé-
geloofsgemeenschap in Frankrijk.
Stilte staat centraal. Vanwege corona is
er geen serie in de Veertigdagentijd, maar
hopelijk gaan de zomervieringen wel door.
U leest het in Kerk in Zoetermeer.
zondagavonden in juli en augustus,
werkgroep Refect: Roeland van der Kruk
E rvanderkrukztm@ziggo.nl

PERRON OOSTERHEEM

Perronmeetings
Elke zondagmorgen om 11.30 uur is er de Perronmeeting, met steeds een spreker en
ontmoeting rondom de Bijbel. Voor de kinderen is er oppas en ook de Kids Meeting.
Timo Hagendijk E pionier.oosterheem@gmail.com W perronoosterheem.nl

Chagallvieringen
Interactief en kleinschalig, maandelijks
op zondag van 12.00-13.00 uur.
Zie pwzn.nl en Kerk in Zoetermeer.
Arianne Lodder T 06-2324 1540
E kerkelijkwerker@pwzn.nl

februari 2022-augustus 2022
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KINDEREN EN JONGEREN
ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

Kliederkerk

Focus

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 verwerkingen worden daaraan aangepast.

Toneelproducties voor jongeren van 10-18
jaar. De repetities zijn op maandag van
19.00-21.30 uur van september t/m juni in
de Ichthuskerk, Parkdreef 258.

een paar keer per jaar op zondagmiddag;
inlichtingen E marga.verbeek@gmail.com

Johan Roest T 06-2350 4948
E cjtvfocus@gmail.com

Tienerdienst
Voor tieners in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. Elke eerste en derde
zondag om 10.00 uur.

Kinderdienst
Om de week op zondag voor de groepen
1 t/m 5. De kinderen gaan eerst naar de
kerkzaal en na het kindermoment naar
de ruimte waar de kinderdienst wordt
gehouden. We volgen daar de verhalen
van Bijbel Basics. Voor de zegen komen
de kinderen weer terug in de kerkzaal.
E marga.verbeek@gmail.com

Basiscatechese
Voor de groepen 6 t/m
8 op de zondag van de
kinderdienst. We volgen de methode Bijbel Basics die speciaal
voor de basiscatechese is geschreven.
De kinderen gaan meteen bij binnenkomst
naar hun ruimte en komen voor de zegen
in de kerkzaal.
E marga.verbeek@gmail.com

Anita Geuze T 342 62 61
Sharon van Veen T 06-5554 1716

20’ers in Zoetermeer
In de Ichthuskerk vinden we het belangrijk
om juist ook voor jongvolwassenen te hebben. Twintigers die hun leven vorm gaan
geven. Met studie, baan, relatie, huis of
juist niets 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.
We communiceren vooral via de app, dus
geef even je nummer aan Arianne door.
Jaap Hanekamp en Arianne Lodder,
jongerenpastor Ichthuskerk T 06-2324 1540
E kerkelijkwerker@pwzn.nl

ZOETERMEER-ZUID (DE OASE)

DE PELGRIM

Tienertent

Taizéreis

Speciaal programma voor tieners
waarin plezier en leren samen gaan,
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.

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.

elke vrijdag, 19.00-20.00 uur in De Oase
E gerdavooijs@gmail.com

10 tot 17 juli; € 225/250 (bijdrage mag
geen beletsel zijn om mee te doen)
aanmelding T 06-2497 5092
E info@depelgrimzoetermeer.nl

OUDE KERK

Kindernevendienst
en KidsHour

Xieje

Elke zondag voor kinderen van 4-12 jaar,
en één keer in de zes weken het speciale
KidsHour. Steeds om 10.00 uur of kort
daarna in De Herberg naast de Oude Kerk.
E liesbethbosvanwaaij@gmail.com
W oudekerkgemeente.nl

elke vrijdagavond
E emma.landlust@ziggo.nl

Jonge Kerk en YouthHour

Xieje aan tafel

Vanaf 12 jaar, eens per drie weken op
zondagmorgen, één keer in de zes weken
is er speciaal voor jou ook YouthHour: met
een bijbelprogramma bezig op een leuke,
sportieve, creatieve en serieuze manier bezig.

Voor jongeren van 12 tot 25 jaar.
Gezellig eerst samen eten en daarna
komt het geloof scherp aan bod mét
allerlei vragen waar je mee kunt zitten.

10.00-11.15 uur in De Herberg
Jan Bos T 316 90 11
Data op W oudekerkgemeente.nl/agenda

Je dag beginnen met een gesprek met
God en elkaar, daarna gezegend op weg!
alle werkdagen (niet in de zomervakantie)
7.30-8.00 uur

Avondgebed
In rust en ontspanning de tweede
werkdag afsluiten met een meditatief
avondgebed.
elke (school)dinsdag, 19.00-19.30 uur

Open Pelgrimskerk
Tot rust komen of een kaarsje aansteken,
zomaar even zitten en muziek luisteren
of in gesprek met de aanwezige pastor.
elke (school)woensdag, 10.30-12.30 uur

Meditatiebijeenkomsten
Ervaren wat er in de stilte gebeurt?
Met aandacht voor lichaam en ziel.
8 en 22 febr, 8 mrt, 12 april, 13.30-15.00 uur

Pelgrimsvieringen
Interactief vieren, je geloof delen,
bijbellezen en gesprek.
13 febr, 13 mrt, 10 april, 8 mei, 12 juni,
16.00-17.00 uur

Taizé-vieringen
Bijeenkomsten georganiseerd in de stijl
van de gemeenschap van Taizé. Korte
liederen, in afwisseling met gebed.
27 febr, 27 mrt, 24 april, 22 mei, 26 juni,
19.30- 20.30 uur; De Wijngaard
E matthe.vermeulen@ kpnmail.nl

25 februari, 25 maart, 20 mei, vanaf
18.30 uur; De Herberg, jeugdouderling
en predikant E e.m.keijnemans@ziggo.nl
E chwesdorp@occidopagus.nl

OOSTERKERK

PERRON OOSTERHEEM

Wegwijs

Kinderkookworkshop

Activiteit voor jongeren
vanaf 16 jaar, gewoonlijk elke
tweede zondag van de maand na
de middagdienst, afwisselend in
de Oosterkerk en Morgensterkerk.
Maaltijd en een spreker, bijbel
studie, verhitte discussie of
ontspanning.

Op acht woensdagmiddagen van
13.00-14.30 uur. We verwachten weer
veel deelnemende kinderen.

E mariska_dejong20@hotmail.com
of esthervelzen@gmail.com
F facebook.com/Wegwijs

Jongerenbijbelkring
Wil je de Bijbel beter
begrijpen en met
leeftijdsgenoten
nadenken over het
praktisch vormgeven van je
geloof? Kom naar BASE, voor
20- tot ± 33-jarigen. Normaal
gesproken eens in de twee weken
op woensdagavond.

Oosterkerk, informatie en opgeven: Timo Hagendijk
E pionier.oosterheem@gmail.com T 06-5095 4628

Youth Alpha Cursus
Er wordt om 18.30 uur begonnen met een
maaltijd waarna in groepjes wordt gesproken
over vragen zoals: Zou God wel bestaan?
Waarom is er zoveel lijden? Waarom zou ik
naar de kerk gaan? We dagen je uit om mee
te doen aan deze Youth Alpha. Welkom!
Geef je op bij Timo Hagendijk
E pionier.oosterheem@gmail.com T 06-5095 4628

Huiswerkbegeleiding
Iedere dinsdag voor kinderen uit
groep 6 t/m 8. Voor huishoudens met een
klein budget als ondersteuning bij het leren.

19.45 uur in The Choice, Nassaulaan 1
Arthur Oosterom T 331 01 81

16.00-17.00 uur, Schiebroekstraat 1 of digitaal; kosten:
strippenkaart € 5 voor 10x begeleiding; aanmelden
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl T 06-1165 3972

SPIRITUALITEIT, ZINGEVING EN GEBED
DE PELGRIM
Ochtendgebed

Voor 12 t/m 25 jaar. Serieuze
gesprekken over het geloof, afgewisseld
met samen ontspannen en gezellige
activiteiten ondernemen, in De Herberg
naast de Oude Kerk of daarbuiten.

ADRESSEN

Adventskerk

Veertigdagentijd – Pasen – Pinksteren
Aswoensdagviering
Op Aswoensdag beginnen de veertig
dagen voor Pasen, voor christenen een
tijd van inkeer. We markeren dit met een
oecumenische viering en een askruisje.
2 maart, 19.30 uur

‘Leren bidden met een gebedssnoer’
Een gebedsarmband met levensparels met
elk een eigen betekenis: zelf maken en
handreiking hoe je deze kunt gebruiken.
22 maart, 19.30-21.30 uur

Pasen
In de 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 anders verder reizen.

• Witte Donderdag 14 april
19.30 uur: Meditatieve viering
		
met nachtwake
• Goede Vrijdag 15 april
07.30 uur: Ochtendgebed
15.00 uur: Kruisweg (met staties
		
van Ellen Vermeulen),
		
De Wijngaard
19.30 uur: Kruisviering
		
Lucasevangelie
• Stille Zaterdag 16 april
21.00 uur: Meditatieve paaswake
• Pasen 17 april
11.00 uur: Paasviering
Pinksteren
De Adem van de Geest zal over ons
komen en kunst speelt een belangrijke rol.
5 juni, 11.00 uur

GEBEDSMOMENTEN
Gebedskring Oude Kerk
elke dinsdag, 19.00-19.45 uur; consistorie
Oude Kerk E leenmanf@xs4all.nl

Gebedskring Oosterkerk
elke twee weken op woensdag, 19.00-20.00
uur E arjenvantrigt@solcon.nl

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

Interkerkelijk gebed
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,
locatie Oude Kerk.
19.00-20.00 uur E chwesdorp@occidopagus.
nl en sameningeloof@gmail.com

Julianalaan 3 W vcgz.nl

Halte 2717
Carry van Bruggehove 27 W halte2717.nl

Oosterkerk
Oosterheemplein 320 W oosterkerkzm.nl

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

De Pelgrim
Pelgrimskerk Eerste Stationsstraat 86
De Wijngaard Moeder Teresasingel 100
W depelgrimzoetermeer.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 Oase Kerkenbos 8
De Regenboog Nathaliegang 163
W pwzz.nl
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ONTMOETING, MAALTIJD EN GESPREK
HALTE 2717

Schrijfcafé voor
Buytenwegh-bewoners
Samen schrijven is ‘praten op papier’. Neem
tijd en luister naar jezelf en naar elkaar, zonder oordeel, zonder vergelijken, zonder prestatie. Nabijheid, troost en heling is wat je
kunt ervaren, elkaar nabij zijn en inspireren.
Voor bewoners in Buytenwegh.
E schrijfavonturen@gmail.com T 06-3755 7355

Schrijfontmoetingen
Samen ‘praten op papier’ kan overal in
Zoetermeer. Ben jij lid van een kerk, een
gespreksgroep, een kerkenraad, een
werkgroep, een meditatiekring en wil je
werken aan verbinding? Kies voor een
inspirerend schrijfmoment.
€ 10 p.p. inclusief koffie of thee; Jannie van
Maldegem W schrijfavonturen.nl

ZOETERMEER-ZUID (DE OASE)

ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

Oecumenische
SeniorenSoos

Herberg ‘Schuif maar aan’

Korte opening met koffie en thee, daarna
spel, quiz of woordspellen. Regelmatig is
er een gastpresentatie en we sluiten altijd
af met een wens voor de komende tijd.
elke twee weken op maandag, 14.00-16.00
uur; De Oase, Kerkenbos 8; € 2,50 per keer;
Mary Lemmers T 351 47 19 E marylemmers@
casema.nl en Thea Heemskerk T 351 25 72
E abentheaheemskerk@telfort.nl

Klaverviermaaltijden
Samen eten en uitwisselen over
de doelen waarvoor we sparen.
We bidden, zingen soms en
maken er een vierend geheel van.
• In coronatijd elke dinsdagmiddag een
afhaalmaaltijd: 16.00-17.00 uur in
De Oase, Kerkenbos 8, ook in de vasten
periode; € 2,50 of meer; thuisbezorging
mogelijk na opgeven.
• Na coronatijd elke laatste dinsdag een
maaltijd van 18.00 tot 19.30 uur;
€ 4,50 of meer per persoon.
• In de vastenperiode vinden de
maaltijden plaats op de dinsdagen
15 en 29 maart en 12 april.
maandag vóór 20.00 uur opgeven
bij Ria van Dam T 06-49 85 45 26
of Corrie Smits T 321 33 13 of
E mtderuiter48@gmail.com

OOSTERKERK

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.

Verschillende huizen in de wijk zetten hun
deur 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. De financiële
bijdrage komt ten goede aan de wijkkas.
Jan en Tineke Blankespoor
E mcblankespoor@casema.nl

Inloophuis Rokkeveen
Welkom voor koffie of thee en een praatje in
De Regenboog. Daarna is er een korte viering, de Middagpauzedienst. Rond 12.00 uur
soep en een broodje of pannenkoeken.
• Elke vierde vrijdag een warme maaltijd
voor € 5 in De Regenboog Opgeven kan
een week van tevoren.
elke vrijdag (niet op de vierde), 10.00-12.30 uur;
T 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com

Ouderensoos 60+
Veelzijdig programma op maandagmiddag, waarbij ontmoeting en uitwisseling
een belangrijke plaats inneemt.
21 febr, 21 mrt, 2 en 30 mei, 20 juni,
14.00-16.00 uur; De Regenboog; € 25 per jaar,
incl. koffie/thee, gasten € 3 per keer
Marianne Brouwers T 888 84 99

OUDE KERK

Open Oude Kerk
Elke vrijdagmiddag voor wie rustig wil
rondkijken of zitten in stilte en gebed.
14.00-15.30 uur
E jokevanderkrukkrop@gmail.com

DE PELGRIM
Ontbijt
We delen wat ons bezighoudt en wat de
plannen zijn voor de dag. Het ontbijt is
aansluitend aan het ochtendgebed.
alle werkdagen (niet in zomervakantie),
8.00-8.45 uur

Koffie-, thee- en

aandacht-schenkerij
Zin in gezelligheid of vragen op het
gebied van zingeving? Welkom op de
wekelijkse koffieochtend van De Pelgrim.
elke (school)woensdag, 10.30-12.30 uur

ZOETERMEER-NOORD

Open Ichthus
Welkom voor gezelschap en ontmoeting.
In stiltecentrum ‘de Toewending’ is ruimte
voor rust en bezinning.
• Inloop en Open kerk
Elke woensdag, 10.00-12.00 uur
E jennyvandenberg@hetnet.nl en
thea.streef@ziggo.nl

• Creagroep Noord
Elke woensdag 9.00-12.00 uur
T 3316778 E nel.dekreij@ziggo.nl

• Inloopmiddag Chagallruimte
Elke laatste dinsdag, 14.00-16.00 uur,
met iedere keer een andere activiteit.
T 351 22 40 E jennyvandenberg@hetnet.nl

PERRON OOSTERHEEM

Perron Centrum
 Inloop Fitte Fifties
Koffie, thee en een praatje.
elke maandag, 10.00-12.00 uur E pionier

 Open Oosterkerk
Welkom voor stilte en gebed en met je
persoonlijke verhaal.
elke dinsdag, 13.00-16.00 uur
E p.j.van.daalen@casema.nl

 Ontmoetingslunches
Elkaar spreken en lekker samen eten.
elke woensdag, 12.30 uur; € 4,
opgeven bij Fred Cammeraat
T 06-2304 4470

 Inloop 55+
Welkom elke donderdag,
16.00-18.00 uur

Perron 1
 Inloopochtend
Ontmoeting en verbinding tussen wijkbewoners. Gastvrouwen en -heren serveren een lekkere kop koffie of thee.
elke vrijdag, 10.00-12.00 uur, gratis;
Middin Schiebroekstraat 1 (zij-ingang)

 Inloopmiddag
Ontmoeting en gezelligheid bij een spelletje of gewoon een kop koffie of thee.
elke donderdag, 16.00-17.30 uur;
WZH Florence Nightingalelaan 92

Wandelclub 55+
Ontmoeting en beweging, ook met
rollator welkom! We wandelen een
uurtje en drinken na afloop een
kop koffie. Startpunt: Enjoy Life,
Oosterheemplein 198.
elke vrijdag, 10.00-11.00 uur, gratis

 Creatieve middag
Rondom een thema of voorwerp.
elke laatste vrijdag, 14.00-16.00 uur;
bijdrage voor de materiaalkosten.

Alpha voor senioren
Iedere maand op een woensdag is er van 10.30-12.00
uur deze Alpha-cursus voor senioren. Fijn om met
leeftijdsgenoten na te denken over wat het geloof in
deze fase van ons leven betekent.
Bel of mail Timo Hagendijk T 06-5095 4628
E pionieroosterheem@gmail.com

Ontmoetingsmaaltijden
• Ontmoeting en gezelligheid voor wijk- en Middin-bewoners, alle leeftijden.
elke maandag, 17.30-19.00 uur; Middin, Schiebroekstraat 1; € 3,50

• Ontmoeting en gezelligheid voor wijk- en WZH-bewoners (55+) € 3,50.

23 maart en hopelijk nog een keer, 14.3020.00 uur; Oosterkerk, € 5 (hapje-drankje) /
€ 15 (incl. maaltijd); opgeven T 06-1149 4890
E nico.geleijnse@gmail.com

elke donderdag, 17.30-19.00 uur; WZH Florence Nightingalelaan 92

• Ontmoeting en verbinding tussen wijkbewoners: lunch met soep en broodjes
elke laatste vrijdag; Middin, Schiebroekstraat 1; € 3,50

WORKSHOPS, WANDELEN EN PELGRIMAGE
ADVENTSKERK

DE PELGRIM

Contemplatief fotograferen

Wandelingen

Kloosterdag

Pelgrimage 2022

Fotograferen met je gevoel, bedoeld
voor iedereen die een andere manier
van kijken en vastleggen zoekt. Erva
ring niet vereist. Gebruik gewoon de
camera waar je graag mee fotografeert en
dat kan natuurlijk ook je telefoon zijn.

Natuurwandeling
Op pad met elkaar en je leven delen.
We passen het tempo aan de deel
nemers aan. Iedereen kan meedoen.

Ooit al eens een kloosterdag mee willen
maken? In het ritme van de getijden leven,
rust en actie naast elkaar. 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.

Vanwege corona kunnen we
niet onze oorspronkelijke bestemming, de
pioniersplek Slangenburg bij Doetinchem,
bereiken. Daarom zoeken we onze route net
als vorig jaar in de omgeving van Zoetermeer. Op weg gaan en je laten leiden door
de weg die je gaat, letterlijk en figuurlijk.
Onderweg ontdek je wat je nodig hebt in
het leven van alledag. Max. 25 personen.

12, 19 en 26 maart, 9.30-16.00 uur;
aanmelden vóór 15 februari T 06-3715 0710
E h.r.schulz@gmail.com

Werkgroep Minder is meer
Geloof is meerdan een kwestie van mooie
woorden. Om de daad bij het woord te
voegen is deze groep opgericht. Ook dit
jaar komen we bijeen om te zien wat we
concreet kunnen doen aan de klimaat
crisis, die nog altijd urgent is.
Informatie: Jenny Sulkers T 06-5104 4981

elke woensdag (niet in schoolvakanties),
9.15-10.15 uur, verzamelen bij de
Watertoren, Derde Stationsstraat 369

Langeafstandswandeling
Hou je van wandelen en mensen ontmoeten, loop dan mee: 20-25 kilometer.
13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 12
juni; 8.30 uur verzamelen bij Pelgrimskerk
bijdrage € 10 (naar draagkracht)

Emmaüswandelingen
Al wandelend een goed gesprek?
In tweetallen samen oplopen met een
tekst en vragen als leidraad.
29 juli, 5, 12 en 19 augustus, 10.30-12.00
uur; verzamelen: ingang speelbos Balijbos

verschoven van 12 februari naar mei/juni
7.30-21.00 uur; Pelgrimskerk; € 45 of € 25 (naar
draagkracht), kosten deelprogramma in overleg

26 t/m 29 mei; vertrek vanaf Pelgrimskerk; € 135
(bijdrage mag geen beletsel zijn om mee te doen)

Kloosterweekend
Dit jaar gaan we opnieuw naar de abdij O.L.
Vrouw van Koningshoeven, de abdij waarmee we ons verbonden weten, zeer waarschijnlijk in juni. Afgelopen twee jaar was
dat door de coronapandemie niet mogelijk.

Bent u geïnteresseerd, laat het zo snel
mogelijk weten. De deelname is beperkt.
data volgen; ong. € 115 excl. reiskosten;
informatie en aanmelden T 06-2497 5092
E info@depelgrimzoetermeer.nl

