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Reisgenoten

‘Samen op weg’, Rieke Meima,
arielle-art.exto.nl
Bij dit schilderij schrijft de beeldend
kunstenares: ‘Reisgenoten, een mooi
thema, zeker in deze tijd. Hand in hand,
soms ieder een stukje eigen route om
elkaar daarna weer tegen te komen
met opgedane ervaringen.’

als leefstijl
SAMEN ONDERWEG • Hoe kun
je geloof een plek geven in je
leven? Die vraag laat Johan ter
Beek, theoloog en innovator,
niet los. ‘Bijna alles in het leven
leren we spelenderwijs’, zegt
deze pionier in de Protestantse
Kerk, ‘maak er dus een spel van.
We worden vaak gedreven door
angst en niet door het spel dat
leven heet. Ik ben altijd bezig
met het zoeken van de beste
strategie om dat spel te spelen.’

Om antwoord te geven op de
vraag hoe geloven en leven samen
opgaan introduceert Johan ter
Beek het project ’Reisgenoten’,
waarbij de spelregels worden vervangen door oefeningen. Ter Beek
legt uit: ‘Je hebt een goed gevoel
doordat je iets hebt geleerd,
waardoor je iemand vooruit kunt
helpen, of waarmee je de wereld
mooier of creatiever maakt.’
Het doel is niet een ‘nieuwe kerk’
of een belijdenis, maar samen
onderweg zijn naar een nieuwe
wereld, zoals Jezus die voor ogen
heeft. Als reisgenoot word je deel
van een gemeenschap en hoef je

Johan ter Beek is theoloog en landelijk betrokken bij vernieuwende
vormen van kerk-zijn. Voor de Protestantse Kerk in Nederland houdt hij
zich bezig met monastieke initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen. Hij is auteur bij lazarus.nl, een
platform dat dagelijks inspiratie
biedt aan mensen binnen en
buiten de kerk die worstelen
met maar ook houden van
het christelijk geloof en zoeken naar relevantie, vernieuwing, emancipatie en sociale
gerechtigheid.

Ga mee op reis
Jong en oud kan meedoen aan het
project ‘Reisgenoten’. Je krijgt iedere
maand oefeningen, gerelateerd aan
de vijf werkwoorden ZIJN, VERTELLEN, LIEFHEBBEN, MAKEN, LEREN.
Individueel of in groepsverband kun
je je aanmelden en meegaan op deze
ontdekkingsreis, die je ‘helpt bij het
ontdekken van je eigen gelovige identiteit en bij het volgen van Jezus’.
W protestantsekerk.nl/
thema/reisgenoten

mini-pelgrimage om aandacht te
geven aan je omgeving en te ontdekken wat dat met je doet.

het niet met elkaar eens te zijn,
mag je twijfelen en kritisch zijn.
Het gaat om het delen van het
verlangen het leven anders in te
richten, het is een manier van
leren geloven, hopen en liefhebben door samen met anderen te
oefenen. De ondertitel van het
project is dan ook: ‘Geloven als
lifestyle’. Belangrijke vragen die de
reisgenoten zich stellen zijn: Wat
betekent het om christen te zijn?
Wat zijn de kenmerken? Is er een
prioriteit binnen die kenmerken?
Vijf werkwoorden staan centraal
tijdens de ontdekkingsreis die
‘Reisgenoten’ is. Ze zijn bedoeld
als ‘oefengebieden’ om te proberen al iets van Gods koninkrijk
te laten zien. De werkwoorden
of kernwaarden komen voort uit
nieuwe theologische verhalen,
zoals van Tom Wright, Rob Bell
en Peter Rollins, maar zijn ook te
vinden in de Bijbel en in verhalen
van woestijnvaders en monniken.

ZIJN – Het leven is door God
als een geschenk gegeven.
VERTELLEN – Je bent
onderdeel van Gods verhaal.
LIEFHEBBEN – Je bent een
geliefd mens en mag liefhebben.
MAKEN – Maak de wereld
mooier en wees creatief.
LEREN – Blijf zoeken, vragen,
denken en leren.
Op de website van het project
staan bij deze vijf werkwoorden
verschillende links, die verwijzen
naar oefeningen en activiteiten.
Ook voor de kinderen zijn onder
het kopje ‘Reisgenootjes’
verschillende opdrachtjes en
oefeningen ondergebracht.

‘ZIJN kun
je oefenen door je
open te stellen’
Wanneer je mee op reis wilt is het
belangrijk te beginnen bij de kern,
volgens Johan ter Beek. Volgens

‘Dit ga ik nooit meer vergeten’
INTERVIEW • ‘Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar het is

beter één ding te doen dan helemaal niets.’ Marijke Bal, diaken van de
Protestantse Gemeente Zoetermeer-Noord vertelt hoe zij reisgenoot
is geworden van een gezin dat vijf jaar geleden uit Syrië vluchtte.
Na een moeilijke periode in haar leven
werd Marijke gevraagd diaken te worden
van de Ichthuskerk-gemeente in Zoetermeer-Noord. Na twijfels en gesprekken
heeft zij dat ambt aanvaard en ‘voelt het
alsof het op mijn lijf is geschreven’.
In augustus kwam er een volgend verzoek
voorbij, waarvoor Marijke zich spontaan
aanmeldde. Een 11-jarig Syrisch
meisje had taalkundige hulp
nodig en die wilde Marijke met
haar remedial teaching-achtergrond van harte bieden.

Een warm welkom en een goede klik met
het gezin zorgden ervoor dat nieuwe
reisgenoten samen op weg gingen.
Ook een zusje bleek een taalachterstand
te hebben. Marijke geeft de beide meisjes
nu twee keer per week Nederlandse
taalles en houdt contact met de school
waarop de zusjes zitten. Bovendien
ondersteunt zij de ouders met problemen
op het Nederlandse taalgebied, zoals het
invullen van formulieren en het voeren
van gesprekken bij gemeentelijke instanties.
Het binnenlopen bij Halte 2717 om meer

hem bestaat er een risico ‘om
christen-zijn te gaan zien als een
gedragsleer, waarbij de vijf gebieden vooral bestaan uit regels om je
leven vorm te geven.’ De kern van
‘Reisgenoten’ is ZIJN. Je ‘bent’ er
al, voordat je iets gaat doen, of dat
nu vertellen, liefhebben, maken of
leren is. Je mag ontvangen, voordat je zelf iets geeft, je bent geliefd,
voordat je zelf kunt liefhebben.
En dat geldt ook voor de andere
werkwoorden: vertellen, maken en
leren. ZIJN is geen eindstadium, je
mag geloven dat je mag ontvangen
van God. Het begint wel bij jou,
maar het eindigt niet bij jou. Tom
Wright verwoordt het zo:
‘Het evangelie ervaar je als
eerste voor jou, maar daarna
vooral door jou.’
ZIJN is dan ook geen passief
kenmerk, je kunt dit oefenen door
je open te stellen, stil te worden,
te bidden. Een voorbeeld van
een oefening bij de kernwaarde
ZIJN is het ontwerpen van een

contact te krijgen heeft Marijke als mogelijkheid aangereikt. Door gebruik te maken van
haar netwerk kan zij deze mensen loodsen
door het labyrint van instellingen die benaderd moeten worden in het proces van natu
ralisatie. In korte tijd is zij een soort buddy
voor het gezin geworden en dat voelt goed.

‘Samen oplopen ...
Meer mensen zouden
dat moeten doen’
Diaconaal gezien is het mooi wanneer er niet
alleen binnen de eigen kring van de gemeente voor elkaar gezorgd wordt, maar dat je er
ook voor de ander daarbuiten kunt zijn. Het
geeft Marijke een beter inzicht in de bizarre
situatie waarin het gezin en met hen vele
anderen verkeerden voordat zij vluchtten.
‘Als je je voorstelt hoe het andersom zou

‘We zijn geliefde
mensen en mogen
LIEFHEBBEN’
De andere vier kernwaarden vloeien daar dan als vanzelf uit voort.
Zoals de kernwaarde LIEFHEBBEN
die reisgenoten laat oefenen met
het geven van onvoorwaardelijke
liefde en het aanvoelen wie daar
ontvankelijk voor is. Iedereen is
welkom om mee te gaan, want we
zijn geliefde mensen en mogen liefhebben. Ter Beek beschrijft het zo:
‘Een reisgenoot gaat voor radicale
inclusiviteit. We willen ons aan elkaar verbinden, voor elkaar zorgen,
samen eten, feesten, dansen en
praten, het leven delen. Het werkt
als een virus: ook als je het moeilijk
vindt om anderen te omarmen,
word je ermee besmet. We vieren
onze kwetsbaarheid. Diversiteit
zien we als een kracht. Omarmen
is een kwestie van liefhebben.’ Die
vergelijking spreekt ons in deze tijd
bijzonder aan …
• Hanneke Lam

zijn, dan wil je vanzelf helpen’, zegt Marijke.
Haar betrokkenheid is groot, maar zij probeert wel de balans te bewaren om hen niet
te veel uit handen te nemen, zodat zij hun
zelfredzaamheid in Nederland ontwikkelen.
Op de vraag welke rol haar geloof hierbij
speelt antwoordt Marijke, dat zij het fijn
vindt dat dit op haar weg is gekomen en
dat het niet als een soort verplichting voelt.
‘Samen oplopen is niet alleen voor trouwe
kerkgangers. Meer mensen zouden dat
moeten doen’, zegt zij.
Deze Syrische en Zoetermeerse
reisgenoten zijn blij met elkaar.
Marijke krijgt er veel liefde en
dankbaarheid voor terug.
De Syrische moeder zei:
‘Dit ga ik nooit meer
vergeten.’
• Hanneke Lam

Marijke Bal
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‘Je moet je zintuigen
aan hebben staan’

VAN DE REDACTIE

Avonturenpad

I

n het Balijbos aan de
Rokkeveense kant van de
A12 vind je een spannende
ontdekkingsroute. Trek je
laarzen aan, volg de voetafdrukken en loop het pad
vooral niet alleen. Zonder een
liefhebbende helpende hand
kom je niet zo makkelijk die
glibberige boomstam over of
haal je de overkant niet via die
zwiepende touwbrug. En de
tunneldoorgang halfvol water
is tamelijk angstig als niemand
je op sleeptouw neemt.
Een echt avonturenpad.
Het heeft wel wat weg van
De Christenreis, het beeldende
boek van John Bunyan.
Of zoals pionier Johan ter
Beek het op de voorpagina
zegt: ‘Samen onderweg zijn
naar een nieuwe wereld’. Je
leven als een ontdekkingsreis,
een tocht die je samen maakt.
Dit nieuwe jaar gaan we in als
‘reisgenoten’. Een thema dat
binnen de redactie naar voren
kwam in een intensief gesprek
over ‘corona en wat drijft je’,
‘God liefhebben en hoe kun je
samen optrekken in liefde en
aandacht voor elkaar’.
In deze krant daarom een serie
verhalen van ‘gewone’ mensen
die in ZIJN en LIEFHEBBEN
zoeken naar de manier waarop
ze in het voetspoor van Jezus
kunnen lopen en zelf ook weer
verder geholpen worden door
mensen die op hun weg
komen. Het ‘oefenmateriaal’
in het nieuwe ‘Reisgenoten’-
programma vormt een ideale
wegwijzer om alleen en samen
onderweg te zijn en te (leren)
geloven, hopen en liefhebben.
Aanbevolen!
• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

INTERVIEW • ‘Ik ben die ik ben, ik zie en hoor zaken waar ik mee aan
de slag ga’, zegt Grietje Cusell-Hennipman uit De Oase. ‘Zonder
liefde voor God en de ander zou het voor mij niet mogelijk zijn.’

‘Mensen die God op mijn pad laat komen zijn mijn
reisgenoten, letterlijk en figuurlijk. Vanuit het niets
komt een vraag of ik kom tijdens het uitlaten van
mijn hond in gesprek met een mede-hondenbezitter.
Ik luister en als ik er iets mee kan, dan doe ik dat:
van advies tot actie. Voor mensen in een lastige
situatie ben ik een maatje dat mee oploopt en als
iemand het weer zelf kan, doe ik een stapje terug.
In de kerk speelt hetzelfde. Je ziet wie onwennig
binnenkomt en na de dienst stel je je voor en begin
je een praatje. Een wederzijdse relatie van groeten
en gezien worden, ieder mens heeft dit ‘gezien worden’ nodig. Er zijn voor de ander, ik weet niet beter.’

‘Zo hoor ik dat er mensen eenzaam zijn, slecht
boodschappen kunnen doen of door verbouwing
aan hun huis even niet kunnen koken, maar ook dat
anderen wel extra willen koken om dit te delen. En
zie daar: de groep kokers voor gemeentemensen is
geboren en het loopt als een trein. Er zijn meer eters
dan kokers. Actieve gemeenteleden kunnen nog
aanhaken om mee te koken. Het geeft ontzettend
veel energie als je ziet hoe blij mensen zijn met je
maaltijd en hoort hoe lekker het de vorige keer was.‘
‘Zo ook de Kerst-Inn. In 1995 was er sprake
van dat het groepje dat al jaren een van de kerken
op Eerste Kerstdag openstelde voor ontmoeting
en samen eten zou stoppen. Dan zoek je mogelijk
heden, gelijkgestemden. Ik zie nog steeds dat er
heel veel lieve vrijwilligers zijn die op Eerste Kerstdag zich inspannen om ongeveer honderd mensen
een fijne dag te bezorgen. Het geeft je een kick als
dat weer helemaal rond en achter de rug is.’

‘Een voorbeeld. De kinderen van de nevendienst
in De Oase vonden hun ruimte een somber en
donker hol, ze wilden er eigenlijk niet komen.
Ik ben daar gaan zitten en gaf ze gelijk. Ik heb
gevraagd hoe ze het dan zouden willen, qua kleur
en zo. Ik heb medestanders gezocht en we hebben
de ruimte aangepakt. Nu wil iedereen daar erg
graag zitten. Ik vraag me nooit af ‘kan ik dit wel
of mag dit wel’. Ik ga uit van de mogelijkheden
die ik heb en start vervolgens.’

‘Je maakt ruimte
aan je tafel, in je huis,
in je straat’
‘Ja, het kost tijd, maar die maak ik wel. Het belangrijkste is dat je je zintuigen aan moet hebben staan.
Je hoort, je ziet, je ruikt de ander, je maakt fysiek
plaats voor die ander. Het is net als bij de Emmaüsgangers: je maakt ruimte aan je tafel, in je huis, in
je auto, in je kerkgemeente, in je straat en zo loop
je samen op en word je deel van elkaar. Mijn geloof
is hierbij alles! Het is het fundament in mijn leven in
wat ik doe en hoe ik het doe. De basis ligt in de
Bijbel waar Jezus ons leert naar de
ander om te zien en Hij zegt:
‘Wat je voor de minste van mijn
broeders en zusters gedaan hebt,
heb je voor Mij gedaan.’
• Jan Blankespoor

De ruimte voor de kindernevendienst in De Oase wordt voorzien
van een muurschildering. Foto: Gerda Vooijs (eind december 2020)

Grietje Cusell-Hennipman

Wij delen
Wij delen geloof,
Wij delen met jou
Wij delen ver weg,
wij delen de hoop,
en met iedereen
wij delen dichtbij,
die wij ontvangen van God.
de hoop en liefde van God.
één kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets tekort.
Zo willen wij delen
Zo mogen wij delen
Dat wonder voltrekt zich
van wat Hij ons gaf,
met handen en hart,
nog iedere dag
totdat het een overvloed wordt. totdat een overvloed wordt. als delen een deel van ons wordt.
Tekst: Matthijn Buwalda Muziek: Anders Ruuth – Een lied van Kerk in Actie
Advertenties

AANRADERS

#nietalleen
Platform #nietalleen
verzamelt hulpbieders en
hulpvragers. Breng licht en koppel er
een actie aan (uitnodiging maaltijd,
boodschapje doen) aan. Hoe meer
mensen meedoen, hoe minder
mensen zich alleen voelen.
IZB-Connec†
Nieuwe app: elke dag op de weg
van de navolging van Christus en
ook om ook anderen met Hem in
contact te kunnen brengen. Download via Google Play en App Store
‘Lees je Bijbel’
Boek dat bijbellezers helpt
eigen drijfveren te ontdekken en (opnieuw) met
de Bijbel aan de slag te
gaan. Nederlands Bijbelgenootschap, € 17,95
Mozaïek in muziek
Kerken en geloofsgemeenschappen hebben zich als een
mozaïek ontwikkeld tot een
diversiteit aan kerkplekken
binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Er was al een kunstwerk,
nu ook twee aansprekende ‘Mozaïek
liederen’ ter inspiratie, uiteenlopend
qua tekst en stijl, toonzetting en
uitvoering. W protestantsekerk.nl/
ideeenbank/mozaiek-in-muziek
Bloeiend gemeente-zijn
Tien jaar en bijna 150
pioniersplekken
verder – met
mensen die
eerder (vaak) niet
betrokken waren
bij de kerk – wordt er
nagedacht over de langere termijn:
hoe houden we het organisatorisch
en financieel vol? Dilemma’s waar
ook bestaande kerken mee te maken
hebben, zeker nu in coronatijd.
Zes lessen vanuit de pionierspraktijk.
W protestantsekerk.nl/verdieping/
bloeiend-gemeente-zijn-lessen-uitpioniersplekken
Training kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters voeren het beheer
over de materiële zaken in de kerk
en beslissen mee op beleidsniveau.
Een mooi ambt om te mogen vervullen! De training Kerkrentmeesters
helpt u om nog meer van waarde te
zijn voor uw kerkenraad en gemeente.
Online cursus op 11 en 25 februari
W protestantsekerk.nl/training/
kerkrentmeesters

Kleinschalige onderneming

Van Dorp uw technisch dienstverlener

met persoonlijke zorg en
aandacht

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

24 uur per dag bereikbaar
Ongeacht uw verzekering

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Uitvaartzorg
met
karakter

UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met
passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.
U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door
onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij
altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87
voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu
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De tuin

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

2
- pagina
schoon
geving
pagina 6
sfeer’ je leefom

dere
7
∞ Houd
zo’n bijzon
- pagina
∞ ‘Er hangt hemel op aarde
∞ Een stukje

en

van Pas

tbaar,

3e

3

wbal) Ke
um (Sneeu
plekje
De Viburn
beschut
heeft een Deze plant
en.
n
gekreg
in de bosse
komt voor
en wordt
Karmel
van de
‘de
reven als
n’.
ntse
omsch
monszegel
van Libano
alo
Protesta
heerlijkheid koos ook
van de
oep
Uitgave
De tuingr n met een
IE
COMPASS
voor plante e naam,
VOOR
veelzeggendken hartje,
HANDVEST
zoals Gebro ng,
penni
Judas
en
onszegel
kroos
Salom
Sto
r.
Jacobsladde

5

n is een
‘Gelove
ord’
werkwo

PAGINA

ef
erk: acti
of
2019Kliederk
| april
met gelo
mer 4
ig zijn
| num
bez
kr o on
jaargang
izers
PAGINA

: ‘Mensen

pagina 2
nden’ 3
t verbi
’ - pagina
boodschap
8

en talen

‘Prachtige je leven’ - pagina
∞ Piëzo
in
-cursus:
∞ Alpha
‘Keerpunt
imeren:
∞ Pelgr

ER
EN VERD

PAGINA

3

zich
wordt
Woord tastbaar
geloven

PAGINA

nummer
ang |

3e jaarg

juni
5 | mei-

2019

andere,
is uit een
is nog
afkomstig lijke partij. Er
en in
niet-christete doen om iederevoor
veel werk te interesseren een
est:
Zoetermeervan het Handv
Zoet
gelukkige
e Zoet
eente
de missie en gezonde,
Gemeent
ntse Gem
vreedzame g.‘
Protesta
van de
samenlevin
op
Uitgave
doelen
concrete
zijn de
LOF
Wat
n?
ik het stokje
HOF VAN
korte termij
ssadeur.
mber draag
e amba
‘In septe
een nieuw zoeken
aan
ILOZ
over
ILOZ
met het
ger. Het
Samen
een opvol om een betere
we naar
te
so veel
n te
doet sowie g in Zoetermeer het
ons helpe zo
ra
ook
kunnen
jes
... en
Passieflo
samenlevinHet begeleidt
‘Planten ons geloof
de muurt
ag
en.
verdra
in
een echte
En tegen groeit de
te
bereik
meer
tuin
aarden
tuin
om een g in onze stad
kerk met
van de
sweek
proces
Rina legt
kan de Lof’ worden.’
nlevin
In de Vrede
werd
Passieflora. flora
zame same
VIEW •
‘Hof van
Passie
vorig jaar
ing
e b re m
ren.
dINTER
vier maal
De
• Aan het s,
uit: ‘De
realise
Ro van september d Arco Ween de
lijden.
in het
organiseert
INTERVIEW
Zeger
aadsli
voor
staat voor van de bloem
komst
is Rina
Het ILOZ
,
gemeenter‘Ambassadeur invulwoord
van
een bijeen bibliotheek
stampers nagels en
rouw’
GP)
per jaar
de
lang, om lde
de hoofd Zoetermeer
(CU/S
de ‘tuinv skerk aan
op
bij
jaar
,
op
n
lijken
Een
geste
Forum
g tusse
ook
Vrede’.
meeldradenikt bij
de Ichthu
was
aan de
de vijf
geven
reef. Zij
waar dialooal staat. Faceb in de
heten
rs, gebru
.
ling te
de Parkd al actief in
centra
de hame ing van Jezus
in het zoge assie.
grijke rol
en
n
ders
belan
geled
Comp
l)
doele
ILOZ. Op
een
k (voor
lang
voor
leonie.n
de kruisig
speelt
n
van het
de Olijfta
kroon heeft
Handvestis hij gekomen?
(www.photosby
kerk)
unicatie komsten kome
rondom
doorDe bloem
comm
rmeerde usiaste
de tuin
met de
verwijst
Vreeswijk-Feith
bijeen
Hoe ver
in
(zie ook
gerefo
getal vijf
gelijkenis
Foto: Leonie
die Forum mensen af
gespeeld
heen een met een entho woens
en het
Jezus.
vest voor
daar
meer
hebben
op
is zij
nenkroon wonden van
e.
het Hand
Ik neem
steeds
r?
grote rol
en nu
Veertig
Lof.
mensen
vijf
de
Wat is
zorg
2, red.).
elijke traditi
ook alwee
in deze
Hof van
het
van vijf
naar de
aan deel.
reven in
werk in r
pagina
’, aldus
de christ aan dat er met e
groep
van de Geest.’
in naar een
toch mooi
, besch
32 landen
Compassie
ook zelf Compassie
aan het
est
Pasen
in
gaven
past
ard
Zoete
voorple
de
nding
naar
ld
olisch
Dit
werd
– Handv
uitera
opsta
betege
Rina geeft voor symb
en zo ook
dagmorgen kerk in de
op weg
Lof.
langs
Johannes.
assion
vingers. ‘In 2009
vest voor
van de
van een
deze
en
Hof van
dagentijd met groene
elie van
van het leven,
aert.
Bijvoorbeeld
r for Compgelanceerd, een
Het Hand nteel de rondekerken.
ke Lam
is gekoz
Ichthuskerk:
tuin van
staan.
t het beeld het Evang
Charte
de rijkdom
voor deze geplant,
• Hanne
ster
wijk Seghw
assie
deze vrouw
voor mij
hebben opdracht van
rmeerse ook
ers
doet mome
functioneere manieren.
beplanting
meerse
verbeeldt
agenda
l Zoete
voor Comp de Britse schrijfest, een
dat in
eer. ‘Het
gekozen ook talrijke Er zijn dwergheestomen aan de
In de Bijbel op divers
van
een aanta dat binnenkort ene
handv
paradijs
gezien.
tuin
Buurtwerk, Zoetermeer ht
initiatief
voork
Rina:
Bijbel
Met zorg
tuinen
’, 2018, Zoeterm
ong. Dit
regel
als het
ieden.
n
ente
van een
het leven ik graag
is,
verric
n in de
En ik hoop van de Algemtantse
van vreugde
die in Israëlwoestijngeb
Bijbelse olische tuin wilde naar
d voor
de geme
van Eden boek Genes
Karen Amstr van de levens
Er worde planten en bome en
elijk werk een wijk- en
lein
leidraa
gen wil
Lange, ‘Bron
van
Protes
voorzitter
De Hof
basis
de
het
wordt
chapp
de
de
bijbel
eeuw
op
voorp
in
ervan
en,
jou
ervarin
zoom
die
Een symb
van
de
Heleen
maats
dat
tekst
eerste
bloem
zijn hand
missie
zegt zij,
staat voor
ander
betegeld
maat
Dit soort anderen. Ik ben voor
van geluk de
een
die door
in het
niet wilt
Kerkenraad Zoetermeer
‘Want’,
ook een wijd
t door de Als ver
van een
e wijze
(Buurtwerk e aanpak van JB).
als plaats
“Wat jij
vest zet,
genoemd,
en ook
geraak
doe dat
van Lof.
delen met dat meer begrip amer
is meer
n,
de tuin
wereld
ericht
symbolisch
uitgaat.
het Hand
Gemeente
werd ik
lijke
Hooglied, tuin met
een Hof olische tuin
buurtg
vreedz
aangedaan, bedoeld om
onder
een
heen op
vraagstukke het
christe
Handvest
de
overtuigd
nog …’
is
tot een
Het is
poëtische
stimuleren
tekening
N
van het
van een
meer kan
‘een symb
religie
ntuin.
Arimatea: en de plaats
het
schappelijke tegelijk dat nietniet aan” groepen te
ontbreekt
en die
oordiger
plante
elkaars
er Zoeter
NAAR PASE
erken
ik dat ik
Hof van
om
n en
want die
aam en
tegenw
agzam
spoor
dan een
n en bloem naar
van Jezus
Maar ik eenvoudig is
mense
OP WEG
partij vond
.
plante
tot vreedz
en
leven.
en verdra
n hierbij
in orde,
het graf
• Jan Blanke
politieke moest nemen
samen
tuin met naar de Bijbel
niet altijd politieke partije het
het lang
n de grond
humaan , Groningen,
leiden.’
voortouw
m zou
Ze make . O, wat duurt
verwijzen
?
religieuze
Zoetermeer
k
Na Leiden en Rotter
e.’
tuintje.
ken. Daaromijn opvolger
de boom
ook veel
boom
Belangrij
de liturgi
zijn.
er zijn
te betrek
en in hun
ldoorn
er
ten aan
eer
s
en een

ermeer

ermeer

S

wij zijn 24 uur per dag
bereikbaar!

Van Dongen
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

ER
EN VERD

Bel na overlijden
079 - 343 43 03

door
‘Geraakt die
e
de missi gaat’
ervan uit

Aarden
of
in gelo

Kerk en
tuin

Lopend

rp Ee

begin
n nieuw

vuurtje

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven:
advertenties@kerkinzoetermeer.nl
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WEEK VAN GEBED
KIJK

Van 17 tot 24 januari wordt de Week van Gebed voor eenheid van
christenen gehouden. Dit keer is het thema ‘Blijf in mijn liefde’,
een woord van Jezus uit Johannes 15. Christus verbindt, en zijn
liefde is de brug over de kloven van onze gescheidenheid.
Dit thema is gekozen door de
Zusters van Grandchamp, een
oecumenische kloostergemeenschap in Zwitserland. Zij hebben
een orde van dienst gemaakt,
geënt op de benedictijnse traditie,
en dagmeditaties waarin voor
stilte een grote rol is weggelegd.
Ook geven ze voor iedere dag
van de Gebedsweek reflecties en
gebedspunten. Naar de beeldspraak van de wijnstok in Johannes 15, waaruit het thema ‘Blijf
in mijn liefde’ is genomen, speelt
groei een rol in de dagthema’s.
Gebedskringen kunnen ons doen
realiseren:

• dat we door God geroepen zijn,
• dat groei in het verborgene gaat,
• dat we samen één lichaam
vormen,
• dat vooral gestalte krijgt in
gezamenlijk gebed,
• dat we veranderd worden
door het Woord,
• dat we door de verandering
liefde tonen,
• en zo groeien in eenheid,
• dat heel de schepping betrokken is in de liefde van God.
Ik wens onze kerken en u een
geïnspireerde en inspirerende
Gebedsweek toe.
• ds. Kees Wesdorp

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. Dorotheüs
van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, verwoordde dit als volgt:
Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor
dat die cirkel de wereld is, met God als centrum. In de
cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum.
Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren
waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen
naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen ze ook
dichter bij elkaar: hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde
geldt als we ons van God afkeren, hoe meer we ons van elkaar afkeren.
Veel christenen, die hier verdriet om hebben, bidden tot God om het herstel van
de eenheid waar Jezus zelf ook voor bad. Zijn gebed is een uitnodiging om je
tot Hem te keren en dichter bij elkaar te komen. Dat vereist opoffering, maar
we worden hierbij gesteund door het gebed van Christus Zelf.

Centrumkerken
Jaarlijks komen de Centrumkerken
van Zoetermeer samen in één
van de kerkgebouwen om een
gezamenlijke afsluiting van onze
erediensten in een gebedsstonde
te vieren. Vanwege corona zullen
vier voorgangers een video
opnemen met gebedsmomenten
in elke kerk: Het Kompas, Pelgrims
kerk, Oude Kerk en Nicolaaskerk.
De momenten van stilte worden
ingevuld met een muzikaal
moment, elk naar de aard van
de kerkelijke gemeenschap.
De film zal op zondag 17 januari
via de online kanalen van de
kerken vertoond worden.

Zoetermeer-Noord
In Zoetermeer-Noord wordt al
jaren de eerste zondag van de
Week van Gebed voor eenheid
samen gevierd met rooms-
katholieke geloofsgenoten.
Deze keer komt de oecumenische
viering op zondag 17 januari vanuit
verschillende kerkgebouwen.
De liturgie wordt gezamenlijk
opgesteld en ook op andere
manieren wordt invulling gegeven
aan de verbondenheid.
De jaarlijkse Week van Gebed voor
eenheid wordt georganiseerd door
MissieNederland en de Raad van
Kerken. Gebedsboekje en materialen
voor kinderen en tieners beschikbaar
via www.weekvangebed.nl

Zoetermeers interkerkelijk gebed
In samenwerking met het Beraad van
Evangelische en Pinkstergemeenten
Zoetermeer en de Protestantse
Gemeente Zoetermeer belegt Stichting
@Life zes interkerkelijke gebedsavon-

den voor de eenheid in Christus en
verschillende Zoetermeerse thema’s.
Fysieke bijeenkomsten in kerkgebouwen
zijn nog niet zeker tot 19 januari.
Het alternatief is om digitaal samen

te bidden, een prima en eenvoudige
manier om het gebed door te laten gaan.
18 t/m 23 januari,19.30-20.30 uur
W atlife.nl voor actuele informatie

Niet alleen

ONDER WOORDEN

I

k beken vandaag dat ik kwetsbaar ben,
als een veldbloem in de wei,
die vandaag nog bloeit, stralend, zorgeloos,
morgen door de wind verwaait.

Als de bloem verwelkt, het gras verdort,
als de angst ons overmant,
dan vertel ik jou, vertel je mij:
“We zijn veilig in Gods hand.”
Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.
Al zijn we gescheiden door muren en ramen:
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.
Je bent niet alleen.
Ik loop met je mee.
Dan ben je wel verdrietig,
maar je bent niet meer alleen.
En is het vandaag
mijn beurt om sterk te zijn:
morgen ben jij het misschien
die mij op handen draagt.

‘Luisteren met open blik
en zonder oordeel’

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,
want zo heeft Hij ons gemaakt.
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,
want Hij gaf ons aan elkaar.

INTERVIEW • Wil Bettenhaussen-Baak probeert als pastoraal ouderling en ook

Tekst en muziek: Bas van Nienes & Lydia van Maurik
Geschreven in opdracht van Kerk in Actie W protestantsekerk.nl/liednietalleen

in het Inloophuis Rokkeveen een reisgenoot te zijn voor mensen op kruispunten van
het leven. Dat vraagt iets maar het geeft ook veel: ‘De ander loopt ook met jou een stukje op.’
Wie zijn jouw reisgenoten?
‘Mijn directe reisgenoten zijn mijn man
Gerard, mijn kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden. Ik kom uit een groot
gezin en hoewel je elkaar soms een poosje
niet ziet, weet je dat ze er zijn en op
vreugdevolle en moeilijke tijden trek je
met elkaar op en deel je lief en leed.’
Voor wie ben jij zelf een reisgenoot?
‘In mijn werk als pastor (in Zevenhuizen en
Rijnsburg – JB) heb ik vijftien jaar intensief
met mensen opgetrokken en veel ervaring
opgedaan. Ik zie een reisgenoot als iemand
die een tijdje met je meeloopt in je leven. Als
er kruispunten zijn in het leven van de ander
zoals ziekte, rouw, scheiding, verdriet of
andere dingen in het leven, dan kan de relatie
intenser worden. Dat kan natuurlijk ook
bij vreugdevolle momenten, zoals de
geboorte van een kind, een huwelijk,
een heling in gebroken familierelaties.’

Hoe ben jij een reisgenoot?
‘Ik probeer met een open blik en zonder
oordeel te luisteren. Heel belangrijk vind ik
dat ik zonder ‘agenda’ kom. Het verloop van
een bezoek hangt volkomen af van wat er
gedeeld wordt en op sommige momenten
zul je ook jezelf moeten laten zien, zodat er
werkelijk een gesprek ontstaat. Het allerbelangrijkste is dat je het vertrouwen dat je
ontvangt niet beschaamt, maar zorgt voor
een veilige omgeving waarin iemand zonder
enige angst gevoelens durft te delen.
Een andere vorm van reisgenoot zijn is mijn
rol in het Inloophuis in Rokkeveen. Daar
probeer ik samen met andere vrijwilligers een
open en warm huis te vormen voor ieder die
binnenkomt. Een plek waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, een plek waar je terecht
kunt voor een persoonlijk gesprek. Doordat
ik daar al vijf jaar wekelijks op vrijdag in
De Regenboog ben, leer je mensen goed
kennen en bouw je zeker een band op.’

Wat geeft dit je en wat vraagt het je?
‘Het vraagt veel tijd en veel inzet om een
betrouwbare reisgenoot te zijn. Soms ook
heel veel energie om een samenzijn tot
een echte ontmoeting te laten zijn.
Het geeft je ook veel, want je bent samen
reisgenoten. De ander loopt ook met jou
een stukje van je leven op. En zoals dat
gaat op reis kun je veel verschillende
mensen ontmoeten. Prachtige mensen,
moedige en dankbare mensen. Ongelooflijk dappere mensen die door alles heen
blijven hopen, geloven en liefhebben.’
Welke rol speelt jouw geloof hierbij?
‘Voor mij persoonlijk heeft reisgenoot zijn
alles te maken met mijn geloof:
‘Heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
En heb uw naaste lief als uzelf.’

Omzien naar elkaar is voor mij de grondslag
van christen zijn, de basis van mijn dagelijks
leven. Soms loop je wel eens uit de pas of
ga je een andere kant op dan je reisgenoot
blijkt te willen. Soms moet je ook erkennen
dat het reisdoel zo verschillend is, of de
manier om dat te bereiken zo anders,
dat je elkaar los moet laten.
Een prachtig pastoraal verhaal vind ik dat
van de Emmaüsgangers. Als Jezus oploopt
met een paar verbijsterde leerlingen,
nodigt Hij hen eerst uit om
te vertellen wat hun op
het hart ligt. Pas daarna
spreekt Hij en wel op zo’n
manier dat de mannen
weer licht zien en
begrijpen wie Jezus is.’
• Jan Blankespoor

Wil Bettenhaussen-Baak
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KERKDIENSTEN JANUARI 2021
Gemeente

Zondag 10 januari 

Zondag 17 januari 

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

 10.00 uur: Online

 10.00 uur: Online

POR-WIJKGEMEENTE
Pelgrimskerk
1e Stationsstraat 86, 2712 HK
T (079) 316 36 00
W pelgrimskerkzoetermeer.nl

 10.00 uur: Online

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

 10.00 uur: Online

POR-WIJKGEMEENTE
De Regenboog
Nathaliegang 263, 2719 CR
T (079) 362 87 03
W pwgderegenboog.nl

 10.00 uur: Online

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk
Oosterheemplein 320, 2721 ND
T (079) 342 50 90
W oosterkerkzm.nl

 09.30 uur: Online

WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk
Parkdreef 258, 2724 EZ
T (079) 341 36 20 W pwzn.nl
ADVENTSKERKGEMEENTE
Adventskerk
Julianalaan 3, 2712 CB
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van
de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
5e jaargang | nummer 1 | januari 2021
Redactie
Jan Blankespoor, Rozemarijn Burger,
Liesbeth van Daal, Hanneke Lam,
Fien Meiresonne, Willeke van Trigt,
Dirk Verboom, Joke Westerhof

Hoek van Holland

Bezorging
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73
Kerkelijk Bureau
Open op dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur
Frans Halsstraat 3, 2712 JS • T (079) 316 82 56
b.g.g. 06-1236 5054 (Gerda)
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl
Bijdrage KiZ-krant
Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage aan
lezers gevraagd, richtbedrag voor 10 nummers
€ 22,00. Giften zijn ook altijd welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v.
Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad
Abonnement of losse nummers?
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519
Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
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 10.00 uur: Online

 10.00 uur:

Zondag 31 januari 

Mw. ds. M.C. Kapteyn

  10.00 uur: Online
Zie onder Pelgrimskerk

 10.00 uur:

 09.30 uur: Online

 09.30 uur:

Ds. J.A. van den Berg

Zie onder De Oase

Ds. D.M. Heikoop

Dr. A.A.A. Prosman

Katwijk aan Zee

 17.00 uur: Online

Amersfoort

 17.00 uur: Online

Guido van der Neut
Hart4U-dienst

 17.00 uur:

Ds. W.J. van Schaik

Ds. J. Smit

Dordrecht

 10.00 uur: Online

Katwijk aan Zee

 10.00 uur: Online

Ds. N. de Lange
 12.00 uur: Mw. A. Lodder
Chagall-viering

Ds. R.L. Algera
Oecumenische dienst
Week van Gebed

Heilig Avondmaal

 18.30 uur:

Ds. C.H. Wesdorp
Voortz.en dankz.Avondmaal

 10.00 uur:

 10.00 uur:

Mw. ds. M.C. Kapteyn
(alleen als de dienst in De
Regenboog volgeschreven is)

 10.00 uur:

Ds. J. van Walsum
Alblasserdam

 09.30 uur:

Ds. B.F. Bakelaar
Krimpen aan de Lek

 17.00 uur:

Ds. R. de Koning Gans
Oudewater

 10.00 uur:

 10.00 uur:

 10.30 uur:

 10.30 uur:

Ds. N. de Lange
Bevestiging ambtsdragers

Let op: Voor alle diensten in alle kerken in de lockdown
t/m 19 januari en ook daarna geldt: raadpleeg de wekelijkse nieuwsbrieven, de websites en bel of mail de contactpersonen in de wijkgemeenten voor actuele informatie!

 10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp 

Mw. drs S.C.B. Hermanus-Schröder
(alleen als de dienst in De Oase
volgeschreven is)

 10.00 uur:

Zie onder Pelgrimskerk

Amersfoort

Niet bekend

OVERIGE DIENSTEN JANUARI

Ds. R.L. Algera

Niet bekend

OPLOSSING
KERSTPUZZEL

Diensten in het Lange Land Ziekenhuis en Vivaldi gaan in januari 2021 NIET DOOR.
De dienst voor dove mensen op zondag 10 januari in Halte 2717 gaat NIET DOOR.
Raadpleeg voor actuele informatie: www.doofenkerk.nl

WEEKSLUITINGEN

PERRONMEETINGS

Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND
om 11.30 uur online vanuit de kerkzaal
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum Tijd

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Berichten en kopij februarinummer
Kopij over 5 februari t/m 5 maart insturen
woensdag 13 januari. Het februarinummer
zal op woensdag 3 februari verschijnen.

Pastor J.J. Donkers
Gezamenlijk moment
Centrumkerken Week van Gebed

Zie onder De Regenboog

15 jan 15.30

Medewerkers aan dit nummer
Hans van der Bilt, Gerda Griffioen, Peter
van Holten (strip), Jan van der Linden (kerkdiensten), Theo Poot (cartoon), Arie Vooijs
(muziekcolumn), Leonie Vreeswijk-Feith
(fotografie), ds. Kees Wesdorp

 10.00 uur: Online

Zie onder De Regenboog

Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Zondag 24 januari 

  10.00 uur:
Ds. C.H. Wesdorp
Ds. C.H. Wesdorp
Aantreden en afscheid
ambtsdragers - wordt uitgesteld
Gezamenlijk moment
Centrumkerken Week van Gebed

Ds. D. van Duijvenbode

Mw. ds. M.C. Kapteyn
Bevestiging en afscheid
ambtsdragers
(voor gehele POR-gemeente)

nummer 1 - januari 2021

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites
van de wijkgemeenten,
de website PGZOETE RMEER.N L en vooral ook onze website KERKINZ
OETERM EER.NL

8 jan 15.30

Voorganger

Datum

Mw. M. van den Boomgaard

10 januari

Martijn de Jong

22 jan 15.30

Ds. C.H. Wesdorp

17 januari

Arte Havenaar

29 jan 15.30

Drs. E. Leune

24 januari

Timo Hagendijk

Ds. M. Biewenga

31 januari

Theo Vreugdenhil

5 feb 15.30

Algemene Kerkenraad
Preses Jos Nouwt
T 341 56 58 • E josnouwt@planet.nl
Scriba Peter Riedijk
T 06-4628 0862 • E scriba.ak.pgz@gmail.com
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter Rik Buddenberg
T 06-1280 3557 • E r.buddenberg@ziggo.nl
Secretaris Stoffel de Ronde
T 361 50 68 • E s.f.ronde@hetnet.nl

College van Diakenen
Voorzitter Bouke Velzen
T 06-1807 4384 • E boukevelzen@ziggo.nl
Scriba Joost Boogaard
T 342 17 24 • E jboogaard@ziggo.nl
Bankrekeningnummer
NL29 RABO 0143897772
Algemeen bankrekeningnummer
NL49 RABO 0373733674
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer

En dit was de wens bij juiste invulling:
De redactie van KiZ wenst u
goede feestdagen!

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519 · Redactie.AMG@online.nl

Advertenties
Advertenties
Gebroeders
Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrij di
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard
T 06 225 126 09 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22
E scriba@oudekerkgemeente.nl
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR:
PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG
Scriba Frits von Meijenfeldt • T 06-4042 7683
E scribavandepor@gmail.com
GEMEENSCHAP PELGRIMSKERK
Pastor Prop. Sandra Hermanus-Schröder
T 06 2152 5868 •E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen di en do (ook voor De Regenboog)
Beheerder Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1
T (079) 316 36 00
E beheerderpelgrimskerk@gmail.com
GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Predikant ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33 • E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com
GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra Hermanus-Schröder (zie boven)
Pastor Sjon Donkers • Kristal 17, 2719 SN
T 06 2039 6023 / 079-361 90 32
E sjondonkers@gmail.com
Werkdagen ma, di, do
HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant vacant
Scriba Marten Heikoop • Rijnstroom 64, 2721 DL
T 06 4033 8226 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker
Cocky van Dorp • T 06 2473 5383
E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
Predikant ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Kerkelijk werker Arianne Lodder
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Scriba E scriba@pwzn.nl

Spreker

Drs. E. Leune

CONTACT

Meer weten over Kerk in Zoetermeer?
Bekijk het filmpje met interview met de
hoofd/eindredacteur op kerkinzoetermeer.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren
T 06 1104 1992
Secretaris Marja Hofman
E secretaris@vcgz.nl • W www.vcgz.nl

Perron Centrum • Oosterheemplein 320
2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk
Werkdagen di t/m vr • T 06 5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl
Perron 1 • Schiebroekstraat 1
(ingang zijkant), 2729 LR
Missionair opbouwwerker
Jacqueline Gravesteijn
Werkdagen ma, do, vr • T 06 1165 3972
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl
W www.perron1zoetermeer.nl
Halte 2717
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest • T 06 826 373 62
E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
T 06 2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl
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UITGELICHT
OUDE KERK

Leerhuis over
Augustinus
Op 1 januari placht Augustinus
een lange preek te houden om zijn
parochianen te behoeden voor
de verlokkingen van de heidense
feesten die op de nieuwjaarsdag
gehouden werden in het amfitheater.
Zijn langste preek moet zo’n 4,5 uur
geduurd hebben! Voor het Leerhuis
neem ik een nieuwjaarspreek (sermo
197), die aanzienlijk korter is maar
dezelfde atmosfeer heeft als de
lange preek nr. 198. Daarnaast lezen
we een preek gehouden op het feest
van Epifanie (sermo 204), waar
Augustinus ingaat op de verhouding
tot de Joden. Christus is de hoeksteen tussen de Joden en de heidenen. De wijsheid van de kerkvader
van 1600 jaar geleden spreekt vandaag nog aan en met de gemeente
van de Vroege Kerk rond het jaar
400 luisteren wij mee naar de
verkondiging van het evangelie.
25 januari, De Herberg, 20.00 uur;
bel of mail of het door kan gaan
of kijk op de website van de
Oude Kerk T 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl

DE OASE
Hopelijk na half januari weer:
 Gespreksviering

Elke dinsdag, 19.00 uur
 ‘Gewone Catechismus’

Elke donderdag, 19.30 uur

‘Liefhebben en er zijn voor elkaar’
INTERVIEW • Sandra Hermanus-Schröder vindt het ‘heerlijk om actief
te luisteren en ook opmerkzaam te zijn als de waterlanders komen’.
Zij is wijkpastor in de Pelgrimskerk en sinds december ook geestelijk
verzorger in de nieuw gebouwde Floriadehof van Cardia Ouderenzorg.

Wie zijn jouw reisgenoten?
‘Mijn hemelse Reisgenoten zijn Jezus en
Zijn hemelse engelen, nog voordat ik geboren
werd en in mijn leven op aarde nadat onze
ouders ons als kinderen in de doop hebben
laten wijden aan de Drie-Ene God. Mijn aardse
reisgenoten: mijn twee jaar oudere zus – met
wie ik heerlijk lachen kan en over het leven
kan filosoferen – en mijn vrouw Anja met wie
ik al twintig jaar samen ben. We hebben drie
kinderen geadopteerd, Wiwin in Indonesië,
Simpson in Oeganda en Jazz in de Verenigde
Staten. Enkele beste vriendinnen, sommige
nog van de tijd van de kleuterschool en van
het Erasmus College, vergezellen me mijn
leven lang.’
Voor wie ben jij een reisgenoot?
‘Voor eenieder die op mijn pad komt. Ik loop
graag een eindje met je op in het leven.
Soms letterlijk: een buurtgenoot die de
honden uitlaat in het Westerpark. Voor ik
het weet zijn we verdiept in een geestelijk
gesprek, bijvoorbeeld hoe we de huidige tijd
dienen te duiden. Mensen herkennen mij
ook wel van de kerk en vervolgens ontspint
zich een pastoraal persoonlijk gesprek.
Onlangs heb ik dertig jaar onderwijs afgesloten: voor studenten en collega-docenten was
ik, denk ik, ook een reisgenoot. Wat hebben
we veel nagedacht over het goede leven en
samen gebeden hoe we dit in de praktijk vorm en inhoud kunnen geven …

Bel of mail T 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com en
houd de website in de gaten!

DE REGENBOOG
Geannuleerd:
Alle bijeenkomsten in januari.
NOORD
Hopelijk:
 Ouderengesprekskring

25 januari, 14.00-15.30 uur

Word
jij onze
nieuwe
collega?

Bel voor actuele informatie
ds. Nico de Lange
T (079) 360 31 01

ADVENTSKERK
Geannuleerd:
Middag/avondkring ‘Gaat de wereld
naar de knoppen?’ van 18 januari.
Hopelijk wel:
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BOUWSTENEN (8)

 Krant op tafel

25 januari, 15.00 uur
 The Story of God

1 februari, 20.00 uur
Bel voor actuele informatie:
ds. Karl van Klaveren
T 06-1104 1992

Voor geloofsgenoten in de POR-wijkgemeente
(Pelgrimskerk-Oase-Regenboog) hoop ik een
reisgenoot te zijn. En sinds vorige maand
mag ik er als geestelijk verzorger bij Cardia
Ouderenzorg Floriadehof aan de Willemijngang in Rokkeveen voor de ander zijn. Alle
bewoners worden deze maanden ‘ingehuisd’
met een warm welkom. Daar mag ik mijn
bijdrage aan leveren.’
Hoe ben jij reisgenoot?
‘Ik vind het heerlijk om actief te luisteren, om
de tijd voor de ander te nemen en te ontdekken wat iemands kracht en vreugde is, maar
ook opmerkzaam te zijn als de waterlanders
komen. Daar zit dan vaak de onuitgesproken
pijn. Als de ander zich veilig genoeg voelt om
iets daarvan te delen, dan wil ik er graag voor
hem of haar zijn. En anders hebben we een
mooi gesprek over koetjes en kalfjes.’
Wat geeft dit je en
wat vraagt het je?
‘Een groot gevoel van dankbaarheid en geluk geeft me
dit. Ja, het is waar, aan het
eind van de dag ben ik vaak
op van de vele indrukken,
verhalen en emoties. Maar
het is een gezonde moeheid. Ik geef het in
gebed over aan
onze hemelse

Welke rol speelt jouw geloof hierbij?
‘Ik ben erg geïnspireerd door het boek van
dr. H.C. van der Meulen, De pastor als reis
genoot. Pastoraal-theologische gedachten
over geestelijke begeleiding (2004). Hij werkt
daarin het verhaal van Jezus en de Emmaüsgangers schitterend uit. Een aanrader voor
elke geloofsgenoot die meer wil groeien in
het ‘er zijn voor elkaar’ of – zoals het thema
van deze KiZ-krant is – reisgenoot zijn met
de focus op het liefhebben van elkaar! Een
betere Leermeester dan onze lieve Heer, Jezus
Christus, kunnen we ons hierin niet wensen!’
• Jan Blankespoor

Reisgenoten zijn mensen met wie je optrekt gedurende je levensreis. Die reis
gaat ook door gemeente en kerkenraad. Na de exit-interviews met vertrekkende
ambtsdragers (zie Kerk in Zoetermeer van december) dringt zich in deze
Bouwstenen-aflevering nu het woord vacature op. Welke wijkgemeente kampt
niet met de uitdaging om vacatures in de wijkkerkenraad vervuld te krijgen?
De gebruikelijke gang van zaken is
het (soms herhaaldelijk) oproepen
laten uitgaan: mondeling, schriftelijk, op websites en in zondags
brieven, en door persoonlijke
benadering van gegadigden. Ik heb
de indruk dat we daarbij nog vaak
uitgaan van een heel algemene, en
daardoor ook wat vage, vacature
beschrijving: ‘We zoeken ouder
lingen voor dit of dat terrein ... een
diaken voor deze of gene specialisatie ... een kerkrentmeester ...’.
Waar zeg je dan ja tegen, weet je
eigenlijk wel waar je aan begint?

De verwachte drukte die het
ambt met zich meebrengt kan
mensen er bij voorbaat van
weerhouden snel ja te zeggen
op de vraag om een functie in de
kerkenraad te aanvaarden. We
weten ook dat mensen vaak veel
eerder te porren zijn voor een ad
hoc-klus met een duidelijk begin

en (tevoren bekend) eind. Of voor
een juist (veel) kleinere taak die
een langere tijd blijft lopen.
Mijn pleidooi is dat kerkenraden
de volgende twee dingen
overwegen.
• Het eerste is niet nieuw:
inventariseer en actualiseer
de informatie over kennis en
expertise van gemeenteleden
op bepaalde gebieden.
Eventueel via schriftelijke of
digitale enquête te verzamelen.
• Het tweede is: kijk welke taken
in de kerkenraad in kleinere
partjes opgeknipt kunnen
worden. Daarvoor kun je dan
mensen enthousiast maken.
Denk ook aan de predikant:
die kun je ontlasten van organisatorisch werk waar je niet per
se theologie voor gestudeerd
hoeft te hebben. Dat gebeurt al
wel, maar naar ik vermoed nog
niet al te vaak.

Advertenties

Schoonheidssalon Azora

• Schoonheidsbehandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij
ANBOS en Provoet
• Diabetisch pedicure
• Shellac CND
• Microdermabrasie
• Diverse specialisaties

Hoe verbind jij het begrip ‘liefhebben’
met jouw reisgenoot-zijn?
‘Er voor de ander zijn is voor mij een vorm
van liefhebben. Goed luisteren naar wat de
ander wil zeggen, doorvragen als ik iets niet
helemaal goed begrepen heb. Veel samen
lachen, gezellig een kopje koffiedrinken,
ruimhartig alle tijd nemen voor elkaar. Leven
in het hier en nu, daar zijn op de plek waar je
bent en in het moment. Dat kan ik nog meer
oefenen in mijn nieuwe job als geestelijk
verzorger bij Cardia Ouderenzorg aan de
Floriadehof. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.’

Vacatures ... nieuwe reisgenoten

Andere aanpak?!
In de rubriek Bouwstenen wordt
maandelijks een aspect belicht van
‘De kerk in bedrijf’. Dat gaat de ene
keer over spirituele zaken, de
andere keer over praktische zaken
die de kerk in stand kunnen houden.

Vader, Hij is de Bestuurder en Onderhouder
van alle dingen, bij Hem is het in goede
handen.’

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.schoonheidssalonazora.nl

Een prettiger tocht
Het effect van beide maatregelen
zou best eens kunnen zijn dat je:
• mensen eerder over de brug
trekt om ook mee te doen;
• mensen binnenhaalt voor
taken die ‘matchen’ met hun
werkervaring;
• mensen misschien langer
vasthoudt omdat ze zich prettig
voelen op dat werkterrein;
• de bestuurlijke taken van de
kerkenraad beter en overzichtelijker kunt uitvoeren.
Hierbij is – het zij nog maar eens
opgemerkt – een goed doordacht
communicatiesysteem van groot
belang, gericht op een goede
stroomlijning van het functioneren
van alle betrokkenen.
Met zulke nieuwe reisgenoten
wordt de tocht vast prettiger
en uitdagender.
• Fien Meiresonne

KERK & BUURT
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GETEKEND

Zie voor actuele informatie in deze coronacrisis ook www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

DE PELGRIM
		
Eerste Stationsstraat 86 T 06 2497 5092
W www.depelgrimzoetermeer.nl

Helaas geannuleerd
In verband met de lockdown en de regelgeving rondom corona kunnen de volgende
Pelgrim-activiteiten voorlopig niet doorgaan (in ieder geval t/m 19 januari):
• Ochtendgebed
• Avondgebed
• Ontmoetingsmoment

• Natuurwandeling
• Langeafstandswandeling

Houd de website in de gaten of bel/mail om actuele info na 19 januari.

 Taizé-viering

 Meditaties ‘Reis naar binnen’

Elke vierde zondag in De Wijn
gaard, Moeder Teresasingel
100, vanaf 19.30 uur: oecumenisch en meditatief met
liederen, gebeden en stilte. We
kunnen niet met elkaar zingen,
maar er is zeker Taizé-muziek.
Hopelijk zijn de coronarichtlijnen weer versoepeld: welkom
dan op zondag 24 januari.
Matthé Vermeulen
T (079) 361 94 93

Op dinsdag 26 januari kunnen we
hopelijk beginnen met een nieuwe
serie meditaties op gedichten die over
Licht gaan, een mooi begin van het
nieuwe jaar. Na afloop is er thee en
ontmoeting. De volgende data zijn:
9 en 23 februari, 9 en 23 maart.
Daarna volgt een meditatie in de tuin.
13.30-15.00 uur, consistorie Pelgrimskerk; RIVM-richtlijnen en open ramen,
warme kleding aanbevolen; opgeven;
richtbedrag € 5; E marga_boven@
ziggo.nl en f2hjfdenhert@hetnet.nl

Open Oosterkerk

Welkom met je persoonlijke verhaal en vragen,
of voor stilte en gebed. Elke dinsdag
van 13.00-16.00 uur, ook en juist nu in
lockdown-coronatijd.
Oosterheemplein 320
E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Ichthuskerk

Elke woensdag van
10.00-12.00 ‘live’ inloop
voor ontmoeting, uitwisseling of stilte. Gelukkig mag dit, in lijn
met de openstelling van de buurthuizen. Er is ook een pastor aanwezig.
Parkdreef 258
E mail@antonvandijken.nl

Open Pelgrimskerk

Elke woensdag is de
Pelgrimskerk open van
10.30-12.30 uur om een
kaarsje te branden of in stilte
te mediteren of te bidden.
Eerste Stationsstraat 86
E scbhermanus@gmail.com

PERRON OOSTERHEEM
Oosterheemplein 320 Buurtpastor Timo Hagendijk
T 06-5095 4628 W www.perron-oosterheem.nl

Gezamenlijke website
Perron Oosterheem is de overkoepelende naam voor Perron 1 en
Perron Centrum. Perron 1 is gevestigd aan de Schiebroekstraat 1 en
Perron Centrum in de Oosterkerk.

Beide perrons hebben nu een
gezamenlijke website ontwikkeld:
www.perronoosterheem.nl
Hier vindt u alle activiteiten die
door de beide Perrons worden
georganiseerd.

Perron Centrum
Helaas: voorlopig geen tienerclub
Rock Solid op dinsdagavond en geen
Breiclub op maandagmiddag.

gewoon doorgaan. Mochten verdergaande coronamaatregelen roet in
het eten gooien, dan zullen de
lunches aan huis worden bezorgd.

Gelukkig wel: Ontmoetingslunch
De lunches kunnen voorlopig gelukkig

OPEN KERK

Elke woensdag, 12.30 uur; € 3,50;
opgeven bij Fred Cammeraat
T 06-2304 4470

Perron 1
Missionair opbouwwerker Jacqueline Gravesteijn T 06-11653972
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl W www.perron1zoetermeer.nl

Helaas: voorlopig geen activiteiten vanuit Perron 1.
Houd de website in de gaten voor actuele informatie,
bel of mail Jacqueline (zie hierboven)

OPEN ICHTHUS
Parkdreef 258 T 341 36 20 W openichthus.nl
Odorheiu in Roemenië

Op dinsdag 26 januari staan de deuren van de Ichthuskerk weer
open voor een gezellige middag van 14.00-16.00 uur. Suze en Annie
komen vertellen over de band die de Ichthuskerk met Odorheiu in Roemenië
heeft en met name over het bejaardenhuis dat door deze wijkgemeente
gefinancierd is. Er wordt regelmatig voor gecollecteerd, dus als u er meer
over wilt weten: zeker komen!
T (079) 351 22 40 E jennyvandenberg@hetnet.nl (onder voorbehoud
vanwege eventuele verlengde strenge coronamaatregelen)

HALTE 2717
‘Ons Honk’, Carry van Bruggenhove 27
T 06 8263 7362 W www.halte2717.nl

Inloop: dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Pastoraal spreekuur: elke woensdagmorgen
Buurtpunt voor al uw vragen: elke woensdag 13.00-14.00 uur
Soep van de dag of tosti’s: elke donderdag 12.00 uur
Diamond painting: donderdag 14.00 uur (alleen op de eerste niet)
6 januari
7 januari
12 januari
13 januari
26 januari
4 februari

10.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
10.00 uur
18.00 uur
14:00 uur

Schrijfcafé via Zoom*
Senioren Actief: Oliebollenpraat
Buurtmaaltijd
Schrijfcafé via Zoom*
Buurtmaaltijd
Senioren Actief

* Opgeven: T 06-3755 7355 E schrijfavonturen@gmail.com

Gelukkig
Bij de strenge lockdown is – gelukkig – ook ruimte gemaakt om een
ontmoeting van mens tot mens mogelijk te maken in de buurthuizen.
Voorlopig blijft het bovenstaande programma van Halte 2717 gehandhaafd.
Raadpleeg voor de actuele corona-ontwikkelingen de website of de
Facebook-pagina. Op de website staat ook onze nieuwsbrief met een
uitgebreid overzicht van de activiteiten van Halte 2717 in de afgelopen
maanden. Want ook in deze coronatijd hebben we niet stil gezeten.
In het voetspoor van Jezus omzien naar onze kwetsbare medemens is
een permanente roeping.
Advertenties

Open Oude Kerk

Elke vrijdag van 14.0015.30 uur. Voor iedereen
die binnen wil rondkijken
of even rustig wil zitten in een
moment van bezinning en gebed.
Dorpsstraat 59
E jokevanderkruk@yahoo.com

Open Oase

Helaas: voorlopig geen
Tienertent en geen
Mok-tijd op vrijdagavond.

Zoekt u iemand die uw
administratie kan doen,
maar kunt u deze niet
in dienst nemen?

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
D É O P L O S S I N G V O O R U W A D M I N I S T R AT I E

Ing. Nettie van der Kruk
t
(06) 371 55 371
e
contact@vanderkrukconsultancy.nl
i
www.vanderkrukconsultancy.nl

Kerkenbos 8
E dsmckapteyn@gmail.com

Inloophuis
Rokkeveen

Helaas: voorlopig geen
inloophuis op vrijdagmorgen in De Regenboog.
Nathaliegang 263 T 361 33 65
E wil.bettenhaussen@gmail.com

GEBEDSMOMENTEN
 Oude Kerk

Elke dinsdag van 19.00-19.45 uur.
Consistorie Oude Kerk; actuele
informatie E leenmanf@xs4all.nl

 Oosterkerk

Elke twee weken op woensdag
van 19.00-19.55 uur.
Graag aanmelden,
ook voor online meedoen
E arjenvantrigt@solcon.nl

Verhuisbedrijf Henneken

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

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68
E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl
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‘Je staat er niet alleen voor,
je hebt een reisgenoot!’

NIEUW

‘Xieje’ voor jongeren
INTERVIEW • Actief betrokken zijn en samen optrekken is typerend

INTERVIEW • ‘Als ik mensen met een glimlach op het gezicht kan achterlaten, besef ik dat

ik mijn (tijdelijke) reisgenoot een beetje blij heb kunnen maken.’ Jacqueline Gravesteijn
vertelt over haar ervaringen als missionair opbouwwerker bij Perron 1 in Oosterheem
en ook bij Stichting Present. Ze is gemeentelid van Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk).
Stichting Present vervult uiterst
nuttig werk door op verzoek van een
hulpverlener concrete acties te ondernemen. Als een zorgcentrum de recrea
tiezaal graag opnieuw behangen wil hebben, kan
Present daar een groep vrijwilligers voor vinden die
het vanuit hun organisatie leuk vinden dat te doen als
een stukje teambuilding. Maar ook kan een individueel
gezin worden geholpen als het geen kans ziet via
eigen sociale netwerken een klus te klaren en finan
cieel niet in staat is daar iemand voor in te huren.

wereldbeeld: Wat mooi, dat er mensen zijn die dat
voor een ander willen doen. Je staat er in het leven
dus niet altijd alleen voor! Je hebt een reisgenoot!
Jacqueline moet vaak de neiging onderdrukken
om ‘nog een tweede mijl met iemand op te lopen’.
Professionele en sociale aspecten krijgen nogal eens
met elkaar aan de stok. ‘Je verstand zegt dat de klus
(zakelijk) geklaard is, maar voor je gevoel is er nog
zoveel meer om verder over te praten. Maar daar
zijn dan weer anderen voor.’

Het gaat (altijd) om mensen

In haar werk wordt Jacqueline vaak herinnerd
aan bijbelse verhalen waarin mensen met elkaar
optrekken. Zo werd de barmhartige Samaritaan
de reisgenoot van een in elkaar geslagen reiziger.
Andere passanten hadden kennelijk belangrijker
taken te vervullen, in de tempel ...
‘Als je andere mensen gelukkig kunt maken,
word je zelf ook een beetje gelukkig’, zo ervaart
Jacqueline het. Als dat het effect is van vrijwilligers
werk, bouw je actief mee aan boeiende reizen,
soms kort, vaak ook wat langer.
Onze vaak zo onpersoonlijke samenleving kan op
dat punt best een paar krachtige impulsen gebruiken.
Zoals de zogeheten Tijdcollecte die Stichting Present
ieder jaar organiseert: mensen stellen geen geld maar
hun tijd beschikbaar voor de ander. Zelfde formule.

Jacqueline ontmoet in haar werk reisgenoten in soorten en maten. Dat gaat natuurlijk over de maatschappelijke partnerorganisaties die je benaderen voor
hulp. Maar veel mooier vindt ze dat ze met de mensen uit die organisaties dingen tot stand brengt. En
via die organisaties mensen bezoekt, die hulp hebben
aangevraagd en met wie ze mooie momenten
beleeft. Zoals zij deze mensen als reisgenoten
ervaart, blijkt dat omgekeerd net zo. Ze is
zelf ook weer een reisgenoot van anderen.
Tussen het klussen door komen vaak verhalen los waaruit duidelijk wordt waarom deze
mensen geen sociaal netwerk hebben. Dat
kleurt ieder geval weer apart in. Mensen zijn
vaak (een stukje) vertrouwen in de mensheid
kwijtgeraakt. Als er dan ineens mensen in
hun vrije tijd komen helpen, kantelt dat

voor Emma Landlust (20). Ze is misschien wel de jongste koster
van Zoetermeer en ook een van de initiatiefnemers van het
nieuwe jongerenproject ‘Xieje’ in de Oude Kerk Gemeente.

Elkaar bijstaan

• Fien Meiresonne

Gebouw van de maand
ARCHITECTUUR • De lopende serie ‘Het gebouw van de maand’ van
Architectuur Punt Zoetermeer besteedde recent aandacht aan
de Ichthuskerk aan de Parkdreef. Misschien wel tot verbazing
van veel lezers wordt deze PGZ-kerk in architectonische kringen
aangeduid als ‘structuralistisch met symbolische achthoek’.

Het structuralisme is geïnitieerd
door architect Herman Hertzberger.
Zo’n gebouw is samengesteld door
een herhaling van volumes met
dezelfde maatmodule. Hiermee
kun je uitbreidbare complexen
realiseren zonder hiërarchie. Alle
onderdelen van het gebouw maken
zo op een gelijkwaardige wijze
onderdeel uit van het geheel. Hierdoor ontstaan gebouwen waarbij
je moet zoeken naar de ingang,
aldus de tekst van Architecten
bureau Punt. Opgemerkt zij dat
huidige bezoekers geen enkele
moeite hebben de ingang te vinden.
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Punt vervolgt met een interessante
historische toevoeging: ‘Het was
een algemeen principe vanuit de
democratiseringsopvattingen
uit de jaren ’70 dat openbare
gebouwen geen intimiderende
hoofdingangen meer kregen.’
Het is maar dat u het weet!
Interessant is de waardering die
Punt laat doorklinken over de
(duurzame) kwaliteit van de
verbouwing in 2013/2014 die
grotendeels door een intern
klussenteam onder leiding van
Gerard Jansen, Fred Haasnoot en
Inge de Jager werd uitgevoerd.

Mijn eigen borst zwol ook een
klein moment tot ongekende
omvang, toen ik me realiseerde
dat ik begin jaren ‘70 in Utrecht
deel mocht uitmaken van het
bouwteam van het Muziekcentrum
Vredenburg, aangevoerd door –
inderdaad – Herman Hertzberger.
Het ging er toen al heel structura
listisch aan toe. Maar dit geheel
terzijde en tot besluit.
W architectuurpuntzoetermeer.nl/
gebouw-van-de-maand-ichthuskerk-
zoetermeer
• Fien Meiresonne

Boven- en benedenzaal van De Herberg Oude Kerk. Beneden is er meer ruimte en kan er
(coronaproof) ook samen gegeten worden. Foto’s: Jan Nieuwstad
De keuze om anderhalf jaar
geleden koster in de Oude Kerk
te worden, kwam voort uit de
wens van Emma om meer actief
te zijn in de gemeente. Ze wil
betrokken blijven bij de kerk,
ook op momenten dat ‘geloven’
voor jongeren soms lastig is.
Met onder andere die motivatie
heeft ze onlangs ook, samen met
anderen, Xieje opgezet.

... ook op
momenten dat
geloven lastig is
Xieje is een club voor jongeren
van twaalf tot vijfentwintig jaar,
een brede leeftijdscategorie dus.
Er is een uiteenlopende invulling
voor de zaterdagavonden
bedacht: avonden met serieuze
gesprekken over het geloof,
maar ook avonden om gezellige
activiteiten te doen.
De activiteiten die met Xieje
georganiseerd zullen worden,
kunnen zowel binnen als buiten

De Herberg plaatsvinden, de
nieuwe moderne aanbouw bij de
Oude Kerk in de Dorpsstraat.
Wat maakt dat je Xieje hebt
opgezet?
‘Ik denk dat jonge mensen het fijn
vinden om geloofsgesprekken te
hebben, maar ook om samen te
ontspannen. Daarom denk ik dat
dit een goede combinatie is. Ik
hoop dat op deze manier meer jongeren met elkaar zullen optrekken.’
Wat hoop en verwacht je ervan?
‘Ik hoop dat door Xieje en het
organiseren van activiteiten meer
jongeren betrokken blijven bij de
kerk. Juist in deze tijd merk je
hoe belangrijk het is om samen te
zijn, mensen te kunnen vertrouwen
en vrienden te hebben.’

Belangrijk
om samen te zijn,
juist in deze tijd
• Rozemarijn Burger

Advertenties

KERK

MUZIEK

klassieke
concerten
en zaalverhuur

Gezamenlijke hartslag

I

n veel gevallen gaat het bij het musiceren om
samenwerking. Voor alle duidelijkheid: ik heb het nu
niet over het bespelen van het orgel, piano of thuis
studeren, maar over bijvoorbeeld het spelen in een orkest
en band of het zingen in een koor. Hierbij werk je samen
met anderen aan het maken van iets moois.

In koor of orkest gaat het niet om individuele prestaties.
Natuurlijk doe je enorm je best om zo goed mogelijk te
musiceren. Maar waar het in een orkest of koor om gaat
is: samenwerking. Alleen gezamenlijk kan een goed eindresultaat worden bereikt. Iedereen is gelijk. Of toch niet?
De dirigent van het orkest of het koor heeft de leiding.
Hij of zij bepaalt wat er moet gebeuren. Maar de dirigent
maakt ook deel uit van de groep. De dirigent appelleert,
inspireert, moedigt aan, tempert te enthousiaste initiatieven en zorgt er vooral voor dat iedereen tot zijn of haar
recht komt. De dirigent is meer een meewerkend voorman
dan een baas. Natuurlijk zal hij of zij in die rol aangeven

wat er fout, maar nog belangrijker: wat er goed gaat en
hoe de groep het maximale uit zichzelf kan halen.
Bij het samen zingen gebeurt er daarenboven fysiek ook
nog eens iets heel bijzonders. Als een groep mensen samen
zingt, dan synchroniseert niet alleen de ademhaling – omdat
we op hetzelfde moment in het lied ademhalen – maar
ook de hartslag! Ons hart, en daarmee ons hele lichaam
past zich aan elkaar aan (zie www.trouw.nl/nieuws/harten-
koorzangers-kloppen-op-hetzelfde-ritme~bb6d1119/).
En niet alleen dat. Als we veel samen zingen in een
groep, heeft dat op lange termijn ook een verlagend effect
op onze bloeddruk. Maar dan moeten we ons er wel op
instellen om het samen te doen.
Voor 2021 wens ik iedereen toe
dat er veel SAMEN gezongen kan worden.
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• Arie Vooijs
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In deze vijfde jaargang 2021 van ‘Kerk in Zoetermeer’ belichten we in de Perspectief-rubriek een uitgekozen tekst
uit het wekelijkse leesrooster van Taizé ‘Elke dag de Bijbel
open’ en illustreren dit met een (bijbelse) kunstafbeelding.

Echte ontmoeting

R

eisgenoten. Een mooi thema om dat vanuit het perspectief van
‘De Pelgrim – ruimte voor bezinning en spiritualiteit’ te benaderen!
Want reisgenoten zijn belangrijk voor iedere pelgrim. Een hartelijke
ontmoeting in een winkel of op het kerkplein betekent veel, zeker als je
alleen van huis bent. Maar wat denk je van de gesprekken die je onderweg
voert? De informatie die je met elkaar uitwisselt geven je tocht extra kleur.
Onderweg ontstaat een ander ritme van leven. Het mag allemaal minder
snel en productief zijn. Daardoor ontstaat er meer ruimte en innerlijke vrede.
En: ruimte voor echte ontmoeting.
Reisgenoten. De een vertelt aan één stuk door zijn verhaal, de ander luistert
het liefst naar jouw verhaal. Er zijn reisgenoten die je in je herinneringen bij
je draagt, anderen lopen soms fysiek naast je. Bij reisgenoten denk je vaak
aan mensen met wie je op reis bent gegaan. Maar reisgenoten hoeven niet
per se mensen te zijn, het kunnen ook herinneringen zijn, jezelf. En ook dat
kan een mooie ontmoeting opleveren. En juist om die ontmoetingen gaat het.
‘Alles wat ik onderweg ontmoet ben ik zelf.’ Een oud Zen-gezegde, maar
o zo waar. Want wanneer kijken wij onszelf nog diep in de ogen? Een diepe
ontmoeting die weer kan leiden tot andere gedachten. Je stil kan laten staan
bij iets dat voor jou belangrijk blijkt te zijn. Het opnieuw vinden van je weg
door het leven. Jezus zegt:

‘Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft.’
Johannes 8:12
Om te pelgrimeren is het eigenlijk niet eens nodig om te lopen. Alles wat je
onderweg leert zijn lessen die je ook in het dagelijks leven kunt leren. Alleen
sta je daar niet altijd bij stil. Reisgenoten en pelgrimeren kunnen je dus
helpen om de oude waarden die we zijn kwijtgeraakt in ere te herstellen.
Je dat te realiseren is een mooi nieuw begin!
• Pionier Gerda Griffioen en Hans van der Bilt
DE PELGRIM – RUIMTE VOOR BEZINNING EN SPIRITUALITEIT

‘Laat mij maar vertellen
via mijn handen’

INTERVIEW • Ik zit bij Bouke Velzen aan de keukentafel om te
praten over zijn activiteiten binnen de kerk. Dat doen we aan de
hand van het maandthema van deze krant en het gelijknamige
project van de Protestantse Kerk: ‘Reisgenoten’. Direct pakt
Bouke zijn telefoon uit zijn broekzak om de vijf werkwoorden
van dit ‘oefenprogramma’ op te zoeken. Turend en scrollend
op zijn schermpje bespreken we ze samen: ZIJN, VERTELLEN,
LIEFHEBBEN, MAKEN, LEREN.

Bouke Velzen (39) is Manager
Juridische Incasso bij een creditmanagementbedrijf. Hij werkte
voor verschillende deurwaarders
kantoren en rondde in 2016 zijn
opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder af. Hij is lid van de
Oosterkerk en in zijn vrije tijd
voorzitter van het College van
Diakenen van de Protestantste
Gemeente Zoetermeer (PGZ) en
interim-voorzitter van het Beraad
van Kerken (BvK) hier ter plaatse.
Vanuit zijn werk weet hij veel over
financiële problematiek. Mensen
met schulden, mensen in nood
en eenzame mensen. Hij vertelt
dat veel mensen geen weerstand
kunnen bieden aan onze maatschappij waar (te) veel op krediet
te koop is. Daardoor komen ze in
financiële problemen en redden
ze het niet alleen.

ZIJN

‘Emmaus’, © Janet Brooks-Gerloff, 1992 – Benediktinerabtei Kornelimünster, Aachen
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Bouke is een echte doener. ‘Mijn
geloofsleven kenmerkt zich door
praktische barmhartigheid en
naastenliefde’, zegt hij. ‘Het
mooiste verhaal in de Bijbel
vind ik dat van de barmhartige
Samaritaan. Er zonder aanziens
des persoons zijn voor iemand
in nood. Niet dat ik dat gemakkelijk vind. Ook ik betrap mezelf

geregeld op gereserveerdheid.
Maar, laten we altijd proberen er
voor elkaar te zijn, als kerk en als
mens.’

zame mensen. In de kerk waren
er lekkere warme oliebollen, snert
en broodjes verkrijgbaar. Zorg
voor de inwendige mens en een
persoonlijk praatje maakte dit
event tot een groot succes.’
’Het derde voorbeeld is de
Actie Vakantietas van Kerk in
Actie landelijk die deze zomer
is opgepakt door de POR-wijk
gemeente (Pelgrimskerk-Oase-
Regenboog). Vanwege corona
kon de fondsenwerving niet op
tijd starten, maar met een garantstelling vanuit de PGZ werd de
actie en de geldwerving tegelijkertijd gestart. Door de fantastische
inzet van de POR-diakenen
werd er ruim voldoende geld
ingezameld; de garantstelling
bleek uiteindelijk niet nodig.
Dat laat maar weer zien waartoe
mensen in staat zijn.’

LIEFHEBBEN

‘Vertellen over Jezus … dat ken ik
van vroeger. Missionair folderen
en praten over het geloof en de
Bijbel, evangeliseren. Er wordt
geluisterd naar mensen die iets
te vertellen hebben’, stelt hij. ‘Ik
vind praten over het geloof best
lastig. Laat mij maar vertellen via
mijn handen.’

‘Liefhebben is voor mij: er zijn
voor de naaste. Daarbij is het
goed om de blik niet alleen
binnen de kerkmuren te houden,
maar ook naar buiten te richten.
De Oosterkerk bijvoorbeeld staat
midden in de wijk en wil zich
verbinden met iedereen die op
zoek is naar de warmte van het
Licht. Bij het Happy Hour lukte
dat goed, er kwamen mensen die
anders niet bereikt zouden zijn.’

MAKEN

LEREN

Je hoeft niet alles alleen te
‘maken’. Bouke weet drie mooie
voorbeelden op wijkniveau.
‘De Voedselbank kampte
met beperkte aanvoer vanwege
corona. Als Rooms-Katholieke
Nicolaasparochie en Protestantse
Gemeente hebben we het financieel mogelijk gemaakt dat er
voedselbonnen in de pakketten
gedaan konden worden. Zo ontstond een goede samenwerking
met bestaande organisaties.’
’Een ander voorbeeld is
Happy Hour: een maaltijd die in
de Week tegen de Eenzaamheid
georganiseerd wordt voor een

‘Ik heb nog veel te leren en vind
het fijn om samen op te trekken
met andere reisgenoten’, vertelt
Bouke. ‘Zoals laatst met elkaar
tijdens een gemeenteavond met
ds. René van Loon over zijn boekje Lente in de kerk; een fantastisch
boek dat mij heeft gegrepen.
Er worden tien aanbevelingen
opgesomd. Eén daarvan is leven
in verwachting. We mogen verwachten en vertrouwen dat onze
reis gezegend wordt. Dat helpt
ons om onze angsten te overwinnen en soms maar gewoon aan
de slag te gaan.’

VERTELLEN

• Dirk Verboom

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster
voor de maand januari kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl
ZON. 10 JANUARI - Marcus 1:6-11
Toen Jezus zich liet dopen klonk er een stem
uit de hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon,
in jou vind ik vreugde.
MA. 11 JANUARI Deuteronomium 26:1-11
Wij klaagden de Heer, de God van onze
voorouders, onze nood. Hij hoorde ons
hulpgeroep en zag ons ellendig slaven
bestaan. En de Heer bevrijdde ons uit het
land van de slavernij.
DI. 12 JANUARI - Jesaja 30:18-21
Jesaja zei: Hij die jullie onderricht gaf,
zal zich niet langer verbergen. Met eigen
ogen zul je hem zien, met eigen oren
zul je een stem achter je horen zeggen:
“Dit is de weg die je moet volgen.”
WO. 13 JANUARI - Johannes 8:12
Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in de
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

DO. 14 JANUARI - Kolossenzen 1:17-20
Christus is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden.
In hem heeft God in heel zijn volheid willen
wonen.
VR. 15 JANUARI - Hosea 14:2-9
Dit zegt de Heer: Ik genees mijn volk van
zijn ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit.
ZA. 16 JANUARI 1 Tessalonicenzen 2:1-13
Paulus schreef: Wij danken God dat u zijn
woord, dat u ontvangen hebt, niet hebt
aangenomen als een boodschap van mensen,
maar als wat het werkelijk is: als het woord
van God dat ook werkzaam is in u.
ZON. 17 JANUARI - Johannes 1:35-42
Jezus vroeg zijn eerste leerlingen: “Wat
zoeken jullie?” “Meester,” zeiden zij tegen
hem, “waar logeert u?” Hij zei: “Kom maar
mee, dan zul je het zien.”

Zie voor de pdf van de hele maand januari www.kerkinzoetermeer.nl
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Nieuwe antwoorden op nieuwe vragen

a Bijbelse miniaturen (2018) beschrijft Carel ter
Linden opnieuw een reeks miniaturen. Dit boek
is het lezen waard, ook als je het niet in alles
met hem eens kunt zijn. Hij is zich dat bewust, zo blijkt
uit de inleiding waarin hij beschrijft wie God voor hem is.
Hij komt daar ook op terug in zijn miniaturen over Job.
Daar schrijft hij: ‘Een werkelijke gelovige heeft altijd iets
‘buitenkerkelijks’, iets eigenzinnigs en zo u wilt iets
vrijzinnigs. Hij staat altijd met één been binnen en met één
been buiten de traditie. Hij zoekt, zijn Bijbel lezend, naar
nieuwe antwoorden op de nieuwe vragen van zijn tijd.’
Op zijn zoektocht ontmoet Ter Linden de tussenfiguren
Izaäk en Jakob, een verhaal over kiezen tussen twee
leefstijlen. Dan volgen Ruth, Esther en Job. Hij vertelt
hun verhaal met soms verrassende informatie over de
mogelijke ontstaansgeschiedenis. In ieder verhaal ziet hij
overeenkomsten met wat mensen nu meemaken. Zo komt
bij het boek Job de coronapandemie ter sprake. Vooral zijn
hervertelling en vertolking van het boek Esther vond ik van
grote waarde. Hij geeft inzichten in en commentaar op dit
verhaal van verborgen geloof en verzet dat diep raakt.

Als miniaturen uit het Nieuwe Testament koos Ter Linden
voor de Bergrede, de Kruiswoorden, voor Judas en voor
Maria Magdalena. Hij laat daarin steeds weer zien hoe het
Oude Testament meespreekt. Ook zijn bespreking van de
Bergrede gaat in op onze actualiteit en sluit prachtig aan bij
het thema ‘Reisgenoten’ van dit nummer van Kerk in Zoetermeer, waarin ‘geloven als leefstijl’ verder uitgewerkt wordt.
Ter Lindens grote liefde en eerbied voor de Bijbel en de
oogst van jarenlange studie en overdenking spreekt uit
alles. Dat is ook te zien in de keuze
van de illustraties. Mooie kunstwerken werpen hun eigen licht op
de miniaturen van de schrijver.
• Joke Westerhof

Carel ter Linden, ‘Nieuwe Bijbelse
miniaturen. Over Izaäk, Jakob,
Ruth, Esther, Job, Judas, Maria
Magdalena en Jezus’,
Arbeiderspers Antwerpen/
Amsterdam 2020, € 22,50

