PAGINA 7

‘We gaan iets nieuws
beginnen ...’

Even binnenlopen,
welkom!

EN VERDER

PAGINA 3

∞ pagina 2 - Protestantse visie op kerkgebouwen
∞ pagina 6 - Getekend
∞ pagina 8 - Taskforce vluchtelingenopvang van start!

6e jaargang | nummer 1 | januari 2022

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
Van tabernakel tot kerkgebouw

Huis van God – plaats van ontmoeting
Kerkgebouwen zijn van
oudsher een plek van
samenkomen en ontmoeten.
Hoe bijzonder is deze plaats,
wat ervaar je als je er binnen
komt, geldt en gold dat voor
iedereen? Hoe zag de
ontmoetingsplek met God
er vroeger uit? Deze en nog
meer vragen borrelen op
bij het nadenken over de
kerk als het ‘huis van God’.
De ontmoeting is een van de
belangrijke aspecten in Gods
huis. Al vroeg in de Bijbel vinden
er ontmoetingen plaats tussen
God en mensen. Na zo’n speciale
gebeurtenis richtten mensen een
altaar op, zoals te lezen valt over
de aartsvaders Abraham, Isaäk
en Jakob in het bijbelboek
Genesis. Een offer- en gebedsplaats waar God en mens in
verbinding komen.
‘En zij zullen Mij een
heiligdom maken, en Ik zal
in hun midden wonen.’
Exodus 25:8 (NBG51-vertaling)

Mobiel huis
Tijdens de woestijntocht van de
Israëlieten – vanuit Egypte naar
het land Kanaän – krijgt Mozes
een bijzondere opdracht: hij moet
een ‘tabernakel’ bouwen. Een
‘tent van samenkomst’ die net
als het volk Israël toen geen vaste
plaats had, maar mee kon trekken
tijdens de tocht.
In het tweede bijbelboek Exodus
wordt beschreven hoe die ‘ontmoetingstent’ er uit moest zien en
ingewijd moest worden. God geeft
de opdracht en doet tegelijkertijd
de belofte dat Hij er wonen wil.
Dit mobiele huis van God was altijd
vanuit elke kampafdeling te zien,
overdag door een wolk erboven
en ’s nachts door een vuurkolom.
De ontmoeting met God kon
plaatsvinden voor het volk in het
Voorhof. Voor de priesters was
er het Heilige. En het Heilige der
heiligen mocht maar één keer
per jaar betreden worden door de
hogepriester voor de ultieme ont
moeting met God – de drie trappen
van wederkerige toenadering van
Jahweh, ‘Ik ben’, en Israël.

Een vaste woning
Na de omzwervingen van het
volk Israël wilde men een vaste
woning voor God bouwen, een
tempel opgetrokken uit hout en
steen: de tempel van Salomo.
Salomo bidt: ‘Laat uw ogen
geopend blijven, dag en nacht,
naar dit huis, naar de plaats
waarvan U gezegd hebt:
‘Mijn Naam zal daar wonen’.’

tisch verhoogd plateau onder de
tempel, dat omringd werd door
vier muren. In de beschrijving van
Flavius Josephus (37-100 n.Chr.):
‘Een berg van schitterend goud
en prachtig wit marmer. (…)
Het goud reflecteerde zo sterk,
dat zij die er naar keken, hun
blik moesten afwenden, alsof ze
recht in de zon hadden gekeken.’
Deze tweede tempel werd door de
Romein Titus in 70 n.Chr. verwoest.

1 Koningen 8:29 (Willibrord-vertaling)

Joodse gebedshuizen
Deze tempel stond in Jeruzalem
en werd het middelpunt van de
ceremoniële joodse eredienst.
De Hebreeuwse naam hiervoor
is Beth HaMikdash, ‘Huis van het
Heiligdom’. Zo hoeft Gods naam
niet onnodig uitgesproken te
worden. Dit heiligdom werd in
586 v.Chr. verwoest.
De tweede tempel, gebouwd na
de ballingschap, was minder groot
dan de eerste, maar werd later
door de Romeinse vazalkoning
over Judea, Herodes I, vergroot
en verfraaid. Er kwam een gigan-

Klaagmuur
De twee tempelverwoestingen worden beschouwd als de
belangrijkste keerpunten in de Joodse geschiedenis. De tempels
waar iedereen elkaar en de Allerhoogste kon ontmoeten waren niet
meer. Het enige restant is de Westmuur, bekend geworden als de
Klaagmuur. Dankzij moderne tunnels zijn grote delen van de muur
nog zichtbaar en ondergronds bereikbaar. Sommige delen bevinden
zich dicht bij de oorspronkelijke plek van de tempel. Voor de échte
orthodoxe jood is bidden bij dit bijna geheime plekje dan ook het
ultieme levensdoel.

Hoewel er veel onduidelijkheid
over bestaat is wel bekend dat
tussen de twee tempelvernietigingen al synagogen bestonden. De
vroegste inscripties van een joods
gebedshuis stammen uit de derde
eeuw voor Christus en zijn gevonden in Egypte. Het is niet gezegd
of daarmee ook de oorsprong in
Egypte gezocht moet worden.
In Israël, met name in Jeruzalem,
maakte men in de tweede eeuw
v.Chr. gebruik van heiligdommen
om samen te komen op de offertijden van de nabijgelegen tempel.
Rabbijnen gingen daar voor in
gebed en begeleidden hun
volgelingen met hun studie.
Deze functie is nog steeds een
heel belangrijke in de synagoge.
En de reden dat de synagoge ook
wel ‘sjoel’ is gaan heten – Jiddisch:
shul, afgeleid van het Duitse
Schule. Het belang van het
samenkomen is te zien aan het
Griekse woord synagoge, een

vertaling van het Hebreeuwse
beth ha-knèsset: ‘huis van samenkomst’. Beth ha-tefilla of ‘huis van
gebed’ geeft een derde belangrijke
functie van de synagoge aan.
Het gebouw herinnert aan de
verwoeste tempel in Jeruzalem.
De gebedsrichting en de arón
of ‘ark’, de nis waarin de Thora-
rollen bewaard worden, laten dit
zien. Hierboven hangt het eeuwig
brandende licht, dat herinnert
aan de zevenarmige kandelaar in
de tempel, terwijl deze ark wordt
geflankeerd door twee zuilen
zoals in de tempel van Salomo.
‘Want waar twee of drie
mensen in Mijn naam samen zijn,
ben Ik in hun midden.’
Matteüs 18:20 (NBV21-vertaling)

Samenkomen, ontmoeten, bidden,
leren, herinneren zijn werkwoorden
die na veel eeuwen nog door
klinken in gebouwen die gezien
en ervaren worden als huis van
God. Of daarvoor een specifiek
gewijde ruimte nodig is, kan de

vraag zijn. De ruimte ontvangt
haar wijding als mensen bij elkaar
zijn rondom Woord en sacrament.
Maar dat kan ook al zo zijn waar
‘twee of drie in Zijn naam bijeen
zijn’, bijvoorbeeld in een stilte
centrum of een gedachtenisruimte.
Klassieke, monumentale gebouwen roepen een sacrale, soms
mystieke sfeer bijna vanzelf op
door onder andere de grootte,
de geschiedenis, het licht en
het donker. Modernere kerk
gebouwen spelen daar ook op
in. Licht en vormen, gekleurde
ramen waardoor het licht precies
op een bepaald punt valt of kerkmuren die zich als een omhelzing
om de kerkzaal krullen, bedoelen
een bijzondere, voor sommigen
een sacrale sfeer te creëren.
Om de ontmoeting gaat het
uiteindelijk. Of die plaatsvindt
bij een stel gestapelde stenen,
een tent, tempel, monumentale
kathedraal of een eigentijds
gebouw, God wil bij ons wonen.
• Hanneke Lam

Christengemeente
De eerste christenen in het Nieuwe Testament kwamen samen
zoals ook de synagoge is begonnen. Huissamenkomsten, waar
gepredikt werd, avondmaal gevierd, gebeden en gezongen.
Van kerkbouw is in de tijd van het Nieuwe Testament nog geen
sprake. Pas vanaf de tweede eeuw worden daarvoor gebouwen
ingericht. In het Romeinse Rijk eerst in de vorm zoals van de
rechtszalen of markthallen, later in kruisvorm. Deze huizen werden
kuriakè genoemd: Grieks voor ‘wat van de Heer is’. Ons woord
kerk komt daar vandaan.
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Protestantse visie op kerkgebouwen

VAN DE REDACTIE

THEMA

OVERWEGINGEN BIJ HERBESTEMMING

• Bij een toekomstvisie op kerkgebouwen moet de focus niet liggen op afstoten,
maar veeleer en veel meer op zinvol gebruik. In de nota ‘Speelruimte gezocht’ van september 2021
biedt de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland drie perspectieven, die ook de Protestantse
Gemeente Zoetermeer in de overwegingen betrekt, nu de Pelgrimskerk in het Dorp en De Oase
in Meerzicht eind januari ‘over’ zullen blijven.

PERSPECTIEVEN

Doorlopend

B

ezig met een Kerk in Zoetermeer-editie werd ik laatst
gebeld door Buurtbemiddeling. Een bijzonder aardige
mevrouw vroeg hoe ze in een kerk ruimte kon huren
voor een paar uur gesprek. Ze vroeg specifiek om een kerk
gebouw: ‘Mensen hoeven een kerk maar binnen te komen of
ze worden vanzelf al rustiger.’
Het zal niet direct ingegeven zijn door Psalm 84:
‘Hoe lief heb ik uw woning, HEER!
Verlangend vraag ik telkens weer
daar uw nabijheid te ervaren.’
Maar toch. De indrukken van Open kerk, lees pagina 7,
spreken van eenzelfde geest. Een ‘godshuis’ ademt
gewijdheid, eerbied, hemelse aanwezigheid.
Bij het lezen over de tabernakel of ontmoetingstent op de
voorpagina, zocht ik nog eens op wat me daarbij altijd zo
aanspreekt: die enorme deur die in de omheining aangebracht
moet worden. Omgerekend een wijdte van 10 meter en ook
nog eens in de vorm van prachtig geborduurde gordijnen.
Daar kun je gemakkelijk door naar binnen lopen.
Wie heeft dat nou? God blijkbaar wel!
Kijk, dat zou nou mijn droom zijn. Die deuren wijd open,
niet alleen op zondag en dat dagdeel door de week, maar
doorlopend. Vroeger woonden priesters en tempeldienaren
in het huis van God, Samuël en Eli bijvoorbeeld al, dominees
en kosters er later vaak heel dicht boven op.
Met al die thuiswerkplekken van nu – zit daar geen gouden
idee in?
• Marieke (A.M.) van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE

functie of in een nieuwe rol in dienst
van Gods koninkrijk kan staan. Daar
blijven we naar op zoek, omdat het
verhaal van God met deze wereld is
nog niet uitverteld is.

Er is toenemende aandacht voor de
waarde van dorpskerken, monumentale stadskerken en voor gezamenlijk
gebruik van kerken met andere
(verwante) organisaties. Ook de
overheid stimuleert het lokaal ontwikkelen van een gemeenschappelijke
visie op religieus erfgoed. Hiermee
wordt voorkomen dat de gebouwen
bestemmingen krijgen die slecht
passen bij de monumentale aard
of het eigen karakter van de kerken.
Vooral de laatste ontwikkeling noopt
gemeenten zelf een visie formuleren
op de toekomst van hun kerkgebouwen. Alleen dan zijn ze toegerust
om in te spelen op (on)verwachte
ontwikkelingen en zijn ze een
goede gesprekspartner ook voor
de burgerlijke overheid.
Een toekomstvisie op een kerk
gebouw kan worden benaderd vanuit
theologisch, meer praktisch-kerkelijk,
en maatschappelijk perspectief.

‘Het verhaal van God
met deze wereld is nog
niet uitverteld’

Zaadje in de akker
Waar werkt de Geest eigenlijk allemaal
en wat zien we ervan? We geloven
dat God aan het werk blijft in de
wereld, ook op die plaatsen waar een
kerkgebouw overbodig lijkt te worden.
Uitgaande van wat ons heden in het
geloof bezielt, kunnen we opnieuw
naar de functie en de rol van het
kerkgebouw kijken. Hoe kunnen
onze gebouwen, wellicht in getransformeerde vorm, tóch een zaadje in
de akker zijn?
Het zou zomaar kunnen dat de Geest
nieuwe wegen wijst waarop een
gebouw met een bepaalde neven-

Het onderhoud van kerkgebouwen
kan als een molensteen om de nek
van de kerkrentmeesters hangen.
Wanneer sluiting in beeld komt,
wordt de locatie een plek met
‘verdiencapaciteit’. Moet de kerkelijke gemeente daarbij gaan voor de
hoogste opbrengst of voor de meeste
maatschappelijke meerwaarde?

Aanbod passend maken

Maatwerk

Het kerkgebouw kan een te ruime jas
worden, liturgisch, praktisch of financieel. Maar wat is het alternatief? Kan
het gebouw worden aangepast? Kan
de ruimte geschikt worden gemaakt
voor liturgie in een nieuwe context?
De inrichting van kerkzaal en nevenruimtes voor (meer) nevengebruik? Je
wilt toch dat inkomsten en uitgaven
met elkaar in balans zijn. Als het aantal gemeenteleden afneemt en daarmee ook de inkomsten dalen, moeten
we de tering naar de nering zetten.
Als de behoefte aan de ruimte die het
kerkgebouw biedt afneemt, kan een
kerkenraad ervoor zorgen dat het aanbod weer gaat passen bij de vraag.
Dat kan ook betekenen dat gebouwen
worden afgestoten en verkocht.

Uit het vorig jaar verschenen boek
Kerkgebouwen met 88 inspirerende
voorbeelden van nieuw gebruik – van
appartement tot zorgcomplex, blijkt
dat er in Nederland ruim 7110
gebedshuizen waren. Daarvan hebben
er inmiddels 1530 een herbestemming
gekregen en nog zo’n 300 kerkgebouwen zitten in de pijplijn. Eén op de
vier kerkgebouwen dus. Bij zeventig
procent daarvan gaat het om protestantse kerkgebouwen.
Bezinning over de toekomst van
kerkgebouwen vraagt om maatwerk.
Zoals scriba René de Reuver van de
Protestantse Kerk het verwoordt:
‘De centrale vraag is hoe onze kerk
gebouwen kunnen worden ingezet
als instrument voor toekomstgericht
kerk-zijn.’ Duidelijk is dat er een voorkeur bestaat om ‘overtollige’ kerk
gebouwen een ‘geestverwante’ functie
te geven, een invulling die zo dicht
mogelijk tegen het oorspronkelijke
gebruik aan ligt. Al kan de praktijk
weerbarstiger blijken dan het ideaal.

Van meerwaarde
Veel kerken zijn gemeentelijke of
rijksmonumenten. Als monument
wordt een kerkgebouw meteen ook
een stukje van de samenleving, die er
vaak een mening over heeft, positief
of niet. Hoe ga je daar als kerkenraad
mee om, tegen de achtergrond van het
feit dat het proces binnen de kerkelijke
gemeente al complex genoeg is?

• Rik Buddenberg
VOORZITTER COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER

Advertenties
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
Bel na overlijden
079 - 343 43 03

Van Dongen
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

wij zijn 24 uur per dag
bereikbaar!

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl
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Paraplu voor straatkinderen
Laat de honderden straatkinderen in Kinshasa, Congo,
niet aan hun lot over! Help Stichting De Goede Samaritaan
om een weeshuis en een school voor hen op te zetten.
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Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven:
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Giften zijn welkom op NL39 INGB 0006 0337 85
t.n.v. De Goede Samaritaan
o.v.v. ‘Straatkinderen in Congo’
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THEMA

AFSCHEID VAN TWEE KERKGEBOUWEN

‘We gaan iets nieuws beginnen

KIJK

maar moeten het oude vertrouwde achter ons laten’
• Precies, daar zit het dilemma. Om iets nieuws te kunnen beginnen,
moet het oude achtergelaten worden, uit het een volgt het ander. ‘We gaan iets
nieuws beginnen’ spreekt van enthousiasme, van élan, van toekomst. Maar wel is er
een keerzijde: we laten iets achter, we moeten iets loslaten. Het vertrouwde wordt
verleden. In dit geval is het heel concreet: de nieuw gevormde Protestantse
Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid laat twee prachtige kerkgebouwen achter.

OP WEG NAAR ÉÉN

ze wisten in elk geval waar ze aan
toe waren. En toch moesten ze
verder, weg uit het vertrouwde,
een onzekere toekomst tegemoet.
Ook de mensen uit de Pelgrimskerk en De Oase moeten verder,
evenals de mensen uit De
Regenboog, voor wie er net zo
goed veranderingen zijn. Ook De
Regenboog blijft niet hetzelfde.
Er komen nieuwe mensen, met
eigen opvattingen en gewoontes.
En ook die kerk, dat gebouw, zal
veranderen.

Raam 27 en 28 van De Oase: ‘Oase Kades, een lang verblijf. Bij de in rust levende
mensengemeenschap wordt het verlangen naar verder minder. Er is verlangen naar
leven dat verglijdt op dezelfde plaats.’ Uit: ‘Oase in beeld’, 2006
De Pelgrimskerk, een monumentale kerk, de zogeheten ‘boterkerk’, bestaat in mei 2022 90 jaar.
Een kerk van Zoetermeerders, die
er zelf gedoopt zijn en getrouwd.
Die er belijdenis hebben gedaan,
hun kinderen hebben laten dopen
en familieleden hebben begraven.
De Oase, nog maar 22 jaar
geleden door gemeenteleden
met eigen handen verbouwd van
gymzaal naar kerk, met de bijna
iconische glas-in-loodramen.

Decor van vreugde en
verdriet op kruispunten
in ons leven

en verdriet op kruispunten in
ons leven. Kerken waaraan we
verknocht zijn, die deel uitmaken van onze identiteit, van ons
geloof. Dat achter te moeten
laten gaat gepaard met verdriet,
met boosheid soms ook. Waarom kunnen we niet hier blijven?
Waarom moeten we …
In de ramen van De Oase worden
die gevoelens verbeeld in de twee
ramen over de Oase Kades, de
oase waarin het volk Israël veertig
jaar verbleef. Hoewel in eerste
instantie als straf voor hun dwarsheid, werd het allengs een veilig
thuis: misschien niet ideaal, maar

Niet zomaar gebouwen, maar
kerken waarin een gemeenschap
werd gevormd. Gebouwen, die
het decor waren van vreugde

En toch … Zijn de gebouwen
eigenlijk niet alleen de muren
rondom de gemeenschap?
Zijn wij, de gemeenteleden van
Pelgrimskerk, De Oase, De Regenboog niet de levende stenen
van de kerk? Is de kerk niet opgebouwd uit mensen? En is het
niet aan ons om met elkaar een
nieuwe kerk te bouwen? Dat is
de essentie van het beleidsplan
van de nieuwe Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, verwoord in de optimistische titel:
‘We gaan iets nieuws beginnen’!
Samen kunnen we dit. Met alle
mensen van de Pelgrimskerk, van
De Oase, van De Regenboog kunnen we een nieuwe kerk bouwen.
We gaan iets nieuws beginnen,
maar met behoud van het aller
belangrijkste: we blijven de
levende stenen van Gods kerk.
Daar mogen we op vertrouwen.
Daar wil ik op vertrouwen.
• Beppie van der Plas
VOORZITTER KERKENRAAD ZOETERMEER-ZUID

We gaan op reis langs de weg van verlangen.
We gaan op weg langs de beelden van hoop.
We gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

AFSCHEID VAN DE OASE

Op weg naar 3 = 1
Voor mij is dit de derde keer dat ik van kerkgebouw verhuis
in Zoetermeer. Mijn geschiedenis met de Oase-gemeente,
in de wijk-in-opbouw Meerzicht, begint in 1974.
In een gymzaal aan het Kerkenbos
werden op zondag kerkdiensten
gehouden. Daar is onze zoon
gedoopt. Toen het wijkcentrum
was gebouwd, verhuisden we daar
naar toe. Daar is onze jongste
dochter gedoopt.
Er waren iedere zondag twee
vieringen, om 9.00 uur en om
10.30 uur. Afwisselend een hervormde en gereformeerde dienst.
De praktijk leerde dat veel
mensen eerder voor de tijd kozen
die ze prettig vonden om naar de
kerk te gaan dan voor de richting.
Gevolg: na verloop van tijd wist je
niet meer of iemand van gereformeerde of hervormde huize was.
We werden één gemeente.

Toen het wijkcentrum werd
afgebroken, is de huidige Oase
gekocht. Dat was de gymzaal van
het begin. De cirkel was rond. Hier
is onze jongste dochter getrouwd.
In het begin vond ik het wel erg
wennen. Zeker de hoge ramen die
uitkeken op de flat er naast vond
ik storend. Toen de glas-in-loodramen kwamen, werd het voor mij
meer een kerkzaal. De ramen zal
ik dan ook erg missen, ik zou ze
graag meenemen naar De Regenboog. Haalbaar?!?
En dan nu, half februari 2022,
de derde verhuizing. En toch is
deze verandering anders. Eerst
ging het van gymzaal naar wijk-

centrum. Een grotere zaal, meer
ruimte. Toen van wijkcentrum
naar De Oase. Geen gehuurde,
maar een eigen ruimte. En steeds
met dezelfde mensen, onze al 47
jaar vertrouwde wijkgemeente.
Nu gaan we ‘onze’ eigen kerk
verlaten en dat is heel jammer.
We verlaten de kerk in onze wijk
en moeten naar een andere wijk,
verder weg. Obstakels.
Maar uiteindelijk zijn de mensen
belangrijker. Ik hoop van harte
de mij al 47 jaar zo vertrouwde
mensen weer te zien in kerk
gebouw De Regenboog.
En … na verloop van tijd weten
we vast niet meer of iemand uit
de Pelgrimskerk, De Oase
of De Regenboog komt.
‘Wij van Zuid’, het moet groeien!
• Eefke van den Broek-van Ekeren

COLUMN

Een geheimzinnig gebouw

E

en bonte stoet van kerkgebouwen bevolkt mijn herinneringen: van
kruisgewelf tot systeemplafond. Maar de tochtige dorpskerk van mijn
jeugd is me het meest bijgebleven. Voor een klein jongetje was daar
veel om zich over te verbazen; veel tijd ook. Drie pepermunten lang dwaalden
mijn blikken langs de onbegrijpelijke wonderen van zo’n kale protestantse
steenklomp, niet afgeleid door latere bedenksels als een kindernevendienst.
Een kind kon zich er uitgebreid vervelen, een luxe die kinderen toen nog volop
was toegestaan.
Het eerste wonder was al de entree in een hol portaal, tussen grote mensen
die hun jassen aanhielden en door een gordijn de kerkruimte binnen schuifelden. Sommige mannen legden hun hoed eerst op een plankje. Eén parkeerde
er ook zijn half opgerookte sigaar. De vrouwen hielden hun hoed juist op.
Binnen rook ik de boenwas van de grote bruine bankenzee en schoof ‘onze’
bank in, naast de hoge wand met grillige vochtpatronen en afbladderende
kalkplakkaten. Een rood lampje sommeerde vreemdelingen te wachten tot de
vaste klanten hun gehuurde plek hadden ingenomen.
Orgelklanken namen de hele ruimte in bezit, ik gluurde achterom naar de hoge
glanzende pijpen die op geheimzinnige wijze werden bediend door een jonge
man die zijn gezicht soms in het spiegeltje toonde. Door de tijd heen ging
ik voorspelen herkennen en me verwonderen over het ineenstrengelen van
de stemmen. Een basis voor waardering van muziek. Er bestaan geen luid
sprekers die de ervaring kunnen weergeven.
Groots en galmend als het orgelspel waren de zinnen die van de kansel
werden uitgestort. Geleidelijk aan ging je brokken tekst begrijpen, herkende
je bijbelverhalen, kreeg je vat op een redenering van die strenge man in zwart
gewaad die elke zondagochtend de kansel besteeg, baret in de hand, onder
het houten bord dat als het zwaard van Damocles boven hem zweefde. Ik
ontcijferde bijbelteksten en dwaalde langs de wonderlijke kerkboekwoorden:
Laus Deo Salus Populo, phrygisch en mixolydisch, Eenige Gezangen.
Een enkele keer gebeurde er een echt wonder in de kerk. In de stampvolle
banken kreeg de preek een soort elektrische lading. Dominees die dát voor
elkaar kregen, genoten grote faam en hun namen werden thuis met bewondering genoemd. Ik bevatte nog niet alles wat zo’n sterpredikant zei, maar
zag en hoorde beweging, blikken, onderdrukte geluiden, soms zelfs – gelach!
Bevangen, enigszins opgewonden drongen we naar het portaal. Op het
plankje lag, vergeten, een halve sigaar. We stapten het kerkplein op, een
wereld in die veranderd leek.
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KERKDIENSTEN JANUARI
Gemeente
WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD
T (079) 316 39 09
W oudekerkgemeente.nl

WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-ZUID
Pelgrimskerk
1e Stationsstraat 86, 2712 HK
T (079) 316 36 00 • W pwzz.nl

nummer 1 - januari 2022

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

Zondag 9 januari 

Zondag 16 januari 

Zondag 23 januari 

Zondag 30 januari 

 10.00 uur:

 10.00 uur:

 10.00 uur:

 10.00 uur:

 10.00 uur:

 10.00 uur:

Dr. W.M. de Bruin

Ds. C.H. Wesdorp
Start Actie Kerkbalans

Bleiswijk

 10.00 uur:

 10.00 uur:

Zie onder De Oase

Ds. W.L. Pera
Leersum

Ds. C.H. Wesdorp
Afsluiting Week van gebed

Ds. C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal
 18.30 uur:
Ds. C.H. Wesdorp
Voortz. en dankz. Heilig Avondmaal

Zie onder De Oase

Mw. ds. S.C.B. Hermanus-Schröder
Slotdienst Pelgrimskerk
en afscheid ds. Sandra Hermanus

WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-ZUID
De Oase
Kerkenbos 8, 2715 RP
T (079) 351 67 28 • W pwzz.nl

 10.00 uur:

WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog
Nathaliegang 263, 2719 CR
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

 10.00 uur:

 10.00 uur:

 10.00 uur:

 10.00 uur:

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

 09.30 uur:

 09.30 uur:

 09.30 uur:

 09.30 uur:

WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk
Parkdreef 258, 2724 EZ
T (079) 341 36 20 W pwzn.nl

 10.00 uur:

ADVENTSKERKGEMEENTE
Adventskerk
Julianalaan 3, 2712 CB
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

 10.30 uur:

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van
de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie
Wim Bal, Jan Blankespoor, Willy van den
Bosch, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam,
Willeke van Trigt, Joke Westerhof
Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl
Ontwerp en vormgeving Jessica Monker
Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag
Medewerkers aan dit nummer
Flip Bakker, Wil Bettenhaussen-Baak, Eefke
van den Broek-van Eekeren, Jan de Geus,
Gerda Griffioen, ds. Sandra Hermanus-
Schröder, Peter van Holten (strip), Jan van
der Linden (kerkdiensten), Beppie van der
Plas, Theo Poot (illustratie en cartoon),
Leonie Vreeswijk-Feith (foto’s)

Kopij februarinummer
Kopij over 5 februari t/m 5 maart
insturen graag woensdag 12 januari.
Het februarinummer zal op 2 februari
uitkomen.
Bezorging
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73
Vrijwillige bijdrage
Jaarlijks wordt aan lezers voor de zomer
een vrijwillige bijdrage gevraagd, over te
maken naar NL15 RABO 0373 7337 04
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer
Kerkblad. De richtprijs is € 22, meer of
minder mag natuurlijk ook. Hartelijk dank.
Kerkelijk Bureau
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur
Frans Halsstraat 3, 2712 JS
T (079) 316 82 56 / 06-1236 5054 (Gerda)
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl
Abonnement of losse nummers?
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

 10.00 uur:

Zie onder Pelgrimskerk

 10.00 uur:

Ds. A.J. Bregman

 10.00 uur:

Ds. J.W. van der Linden

Tricht

Zie onder
Pelgrimskerk

Ermelo

Afscheidsdienst De Oase

Zie onder Pelgrimskerk

Zie onder De Oase

Ds. A. Baas

Ds. P. Baas
Heilige Doop
 17.00 uur:
Ds. M. van Pelt

Bodegraven

 17.00 uur:

Ds. P.J. Visser
Amsterdam

Zie onder De Oase

Zie onder
Pelgrimskerk

Ds. E. van den Ham
 17.00 uur:
Ds. P. Baas

Ds. P. Baas

 17.00 uur:

Ds. J.A. van den Berg
Amersfoort

Ridderkerk

Hart4U-dienst

Mw. ds. M. van der Zwaag-de Haan
 12.00 uur:
Mw. A. Lodder
Chagallviering

 10.00 uur:

 10.00 uur:

Mw. E. Verheul

Ds. R.L. Algera
Maaltijd van de Heer
Oecumenische viering
Week van gebed

Benthuizen

 10.30 uur:

Ds. K. van Klaveren

Mw. ds. L. Lafeber

 10.00 uur:

Ds. R.F. Willemsen
Castricum

Voor alle kerkdiensten, vieringen,
samenkomsten en activiteiten,
aangekondigd in deze krant, geldt:
online en onder voorbehoud van
actuele coronamaatregelen. U leest
het op de websites en in de week
berichten of bel voor informatie.

OVERIGE DIENSTEN PERRONMEETINGS WEEKSLUITINGEN
“Ons Honk” Halte 2717
Zondag
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
9 jan
10.00 uur Mevr. Carola Veldhuizen
Dienst voor doven
Vivaldi
Zondag
Brechtzijde 45, 2725 NR
16 jan
10.30 uur Ds. J.W.B. Matahelumual

Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein
320, 2721 ND om 11.30 uur
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting
Datum Spreker
9 jan Ton Spek
16 jan Jan de Wolf
23 jan Timo Hagendijk
30 jan Pieter-Jan Rodenburg

Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88
Datum Tijd Voorganger
7 jan 15.30 Ds. C. Wesdorp
14 jan 15.30 Mw. W. van Hengel
21 jan 15.30 Drs. E. Leune
28 jan 15.30 Nicolaasparochie
4 feb 15.30 Mw. M. van den Boomgaard

Advertenties

Gaandeweg deel II
Het ligt in de bedoeling bij het februarinummer
van Kerk in Zoetermeer Gaandeweg deel II uit
te brengen, met het volgende halfjaarlijkse
programma van vormings- en toerustings
activiteiten. Kopij daarvoor kan nog ingestuurd
worden uiterlijk maandag 10 januari.

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem
contact op over de mogelijkheden!
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Schoonheidssalon Azora

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

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.schoonheidssalonazora.nl
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• Nationale- en internationale verhuizingenb• nVerhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag

Professionele verhuizers
Verhuisbedrijf
inboedel-/archiefopslag
van huis uit. Henneken

15 taartsduoG
• Particuliere verhuizingen • Kantoor-Goudstraat
en bedrijfsverhuizingen
reemreteoZ DR 8172
51
E-mail: info@henneken.nl
•Goudstraat
Nationale-51
en internationale verhuizingen
Verhuiswinkel
86 31 163-97)0( 13+ :noofeleT
2718 RD• Zoetermeer
2718
RD
Zoetermeer
Internet:
www.henneken.nl
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68 ln.nekenneh@ofni :liam-E

Professionele verhuizers
van huis uit.
E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

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

ln.nekenneh.www :tenretnI

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

E-mail: info@henneken.nl
• Nationale- en internationale
Internet: www.henneken.nl

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

info@henneken.nl

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 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22
E scriba@oudekerkgemeente.nl
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-ZUID
Scriba Frits von Meijenfeldt
T 06-4042 7683 • E scriba@pwzz.nl
GEMEENSCHAP RONDOM PELGRIMSKERK
Pastor ds. Sandra Hermanus-Schröder
T 06-2152 5868 • E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen dinsdag en donderdag
Beheerder Gerda Griffioen
Wijkgebouw ’t Centrum
Frans Halsstraat 1 • T 06-2497 5092
E beheerderpelgrimskerk@gmail.com
GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Ambulant predikant
ds. Marjan Zebregs
E m.zebregs@protestantsekerk.nl
T 06-2810 3371 • Werkdag: donderdag
ds. Peter Wattèl (waarnemend)
T 06-5344 8911 • E ds@peterwattel.nl
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06-2156 5723 • E beheerdervandeoase@gmail.com
GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor ds. Sandra Hermanus-Schröder (zie boven)
Waarneming pastoraat
Wil Bettenhaussen-Baak
T (079) 361 33 65 / 06-1716 2619
E wil.bettenhaussen@gmail.com
HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas
Berkelstroom 47, 2721 AG • T 06-8359 9143
E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dag di-middag, do-middag en zaterdag
Scriba Marten Heikoop • 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 (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
Ambulant predikant
ds. Marina van der Zwaag-de Haan
Werkdagen: dinsdag en donderdag
T (0172) 607 329 / 06-2369 7249
E m.zwaaghaan@hetnet.nl
Jongerenpastor Arianne Lodder
T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag
Scriba E scriba@pwzn.nl
VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren
T 06-1104 1992
Secretaris Marja Hofman
E secretaris@vcgz.nl • W www.vcgz.nl
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Verhuisbedrijf Henneken
•
Kantooren
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Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

CONTACT

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, 2729 LR
Missionair opbouwwerker
Jacqueline Gravesteijn
Werkdagen ma, do, vr • T 06-1165 3972
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl
Halte 2717
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest • T 06-8263 7362
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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De jaarlijkse Actie Kerkbalans is een
actie die direct het hart van kerkleden
raakt. De inzameling helpt lokale kerken
een unieke positie in de maatschappij
in te nemen en hun geloof en waarden
uit te dragen. Dat maakt Kerkbalans
niet alleen een financieel verhaal, maar
ook een hartsverhaal. Door vandaag te
geven, kan de kerk blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat. Op naar de
kerk van morgen! De actie loopt van
15 t/m 29 januari.

THEMA

Actie Kerkbalans 2022

AFSCHEID VAN DE PELGRIMSKERK

‘Pelgrimsgangers
blijven we allemaal’

Kerk in Zoetermeer 5

WELKOM IN DE REGENBOOG

De weg van het Licht

INTERVIEW •

Het kan zomaar dat jouw kerk, waarin je al jaren
gewend bent ‘te kerken’, om diverse redenen noodgedwongen
moet sluiten. Wat gaat er dan als gemeentelid door je heen?
En wat betekent dat verdriet om je vertrouwde kerk te moeten
verlaten? Of kan het ook een beginpunt worden op weg naar
een toekomst in een nieuwe kerk? Een startpunt om iets nieuws
te beginnen en te ontdekken.

Week van gebed voor
oecumene en vrede
Bij kerkgebouw De Regenboog denk ik terug aan de nieuwbouw,
rond 1998. Dit ging de provisorische samenkomsten in de
school, waar we tot dan toe huisden, vervangen. Samen met heel veel
mensen bouwen aan een kerk. In een krappe kruipruimte riolerings
buizen aan elkaar lijmen, wastafels ophangen, overal waar nodig de
handen uit de mouwen. Kortom, opbouwen.

De Week van gebed, 16 t/m 23 januari,
heeft dit jaar als thema: ‘Licht in het
duister’, naar aanleiding van het licht
van de ster van Betlehem in Mattheüs
2. Deze jaarlijkse gebedsbeweging
bestaat al 175 jaar en wordt wereldwijd gehouden. Op zondag 23 januari
zijn er in verschillende kerken afsluitende vieringen of wordt een gezamenlijke meditatieve opname uitgezonden.
Zie pagina 4 bij de kerkdiensten en
W weekvangebed.nl

UITGELICHT

E dhmvanvelzen@hotmail.com

Bijbelleeskring Oude Kerk

In principe wekelijks op woensdagavond 19.00 uur. In januari:
1 en 2 Tessalonicenzen en 1 en
2 Timoteüs. Mogelijk online.
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En ‘blijven hangen in het oude’
is ook niet goed. Een ander
argument is dat de sluiting er al
een tijdje stond aan te komen en
er dus ruimte geschapen was om
aan het idee te wennen.
En met die realiteit is er net zo
goed ook blijdschap over het
samengaan met de kerkelijke
gemeenten De Regenboog,
Pelgrimskerk en De Oase als
Rook
M

Korte vieringen wekelijks om
19.00 uur op dinsdagavond in
De Oase: liederen, lezing van
een stukje uit de Bijbel en
bidden. Vrije inloop.

J

Rondom de Bron

Om op die vragen antwoord te
krijgen, spreek ik met drie nauw
betrokken en trouwe gemeente
leden: Janny Rook, Janny de
Zeeuw en Marijke Vis van de
Pelgrimskerk. De Pelgrimskerk
aan de Eerste Stationsstraat, die
eind januari na 90 jaar de kerkdeuren zal sluiten waardoor er
geen erediensten meer plaats
kunnen vinden. Tenminste, niet
langer door de van oudsher

Ja

Bekijk ook het bewaarblad
Gaandeweg en de agenda
op kerkinzoetermeer.nl

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

ar

ijke Vis

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

Krant op tafel –
De Regenboog

Naar het voorbeeld van ‘Krant
op tafel’ in de Adventskerk,
maar dan op een maandelijkse
donderdagavond in De Regenboog: gesprek over een of meer
artikelen uit de krant uit de
voorafgaande twee weken.
Eerste keer: 27 januari, 20.00
uur, De Regenboog; informatie
en aanmelden: Ton Verheijke
E ton.verheijke@live.nl
en Jan Blankespoor
E jhblankespoor@casema.nl

Krant op tafel – Adventskerk

Maandelijks gesprek over de
actualiteit naar aanleiding van
stukjes uit de krant. Bel of mail
voor actuele corona-informatie
na 15 januari.
31 januari, 15.00 uur,
Adventskerk; Karl van Klaveren
T 06-1104 1992
E khvanklaveren@gmail.com

Nieuwjaar met Augustinus

Kerkvader Augustinus hield
traditiegetrouw op 1 januari een
(lange) preek. Een van de kortere
is Sermo 197 en ook Sermo 204,
gehouden op het feest van
Epifanie, is interessant: over
Christus als Hoeksteen tussen
Joden en heidenen.
31 januari, 20.00 uur;
De Herberg Oude Kerk
E chwesdorp@occidopagus.nl

gereformeerde, inmiddels protestantse wijkgemeente, die er haar
vertrouwde onderdak vond.
Naast de mooie en rijke herinneringen van er gedoopt worden
en er getrouwd zijn, zijn er ook
gevoelens van teleurstelling en
verdriet over de sluiting van de
Pelgrimskerk.
‘Je mist je thuis, je voelt je verweesd, loslaten doet pijn en het
orgel zwijgt.’ Ook was er aanvankelijk ongerustheid, dat alle ins and
outs van de Pelgrimskerkgangers
verloren zouden gaan en ze elkaar
uit het oog zouden verliezen.
Toch klinkt ook realiteit in het
gesprek door. Er zijn te weinig
kerkgangers en kinderen om
‘de mooie Pelgrimskerk als echte
kerk’ open te houden.

één gemeente. Een kerkelijke
gemeente waarin jong en oud
elkaar ontmoeten. Want deze
cohesie van kerken betekent
immers ook andere, nieuwe en
verrassende ontmoetingen.
‘Hé’, ontdek je dan, ‘kerk jij
hier ook?’ Zo blijft de binding
behouden en worden nieuwe uitdagingen aangegaan, er ontstaat
ruimte voor een mooie toekomst
in een (ver)andere(nde) kerk.
En zoals een van de gespreks
partners het treffend verwoordde:

‘Als God een deur sluit,
opent Hij ergens anders
wel een venster.’
En daar mogen we altijd op
vertrouwen.
• Wim Bal

Met de verhuizing van ons gezin
eind 1994 werden we over
geschreven naar de nieuwe wijk
Rokkeveen en maakten we kennis
met ds. Hans van Walsum. Al snel
werden we helemaal opgenomen
en op allerlei manieren actief.
Kindernevendienst met drie
leeftijdsgroepen! De zondagse
samenkomsten waren nog in de
basisschool Passepartout. Ook
onze jongste dochter werd daar
gedoopt. We hebben vervolgens
belijdenis gedaan in de toen geheten Samen op Weg-gemeente
Rokkeveen. Aan de wieg gestaan
van kinderkoor De Zevensprong
en jeugdbands QuestionMark
en UnderLined. Vaak muzikaal
meegewerkt in ‘De Band’,
als begeleiding van
onder meer het koor
Anaviem. Intensief
meegewerkt aan de
beroemde Sunday-
Half-Hours, Kersten Paasmusicals,
Kerstnachtdiensten
en Kerststaldiensten.
De eerste Taizé-reis vanuit
Rokkeveen georganiseerd.
Gepelgrimeerd naar Iona Abbey.
Als ouderling Eredienst de Taakgroep Eredienst voorgezeten,
met onder andere het project
‘Zin in Kleur’, waarbij ons kerkgebouw De Regenboog een lichtere,
meer eigentijdse uitstraling
heeft gekregen. Meer techniek
in de kerk gerealiseerd met
beamer, Kerkomroep en recent
het livestream-gebeuren. Met
als kernwoorden meditatie rond
de Man van Nazareth, opbouwen,
jeugd, techniek en muziek.
Het kerkgebouw aan de Nathalie
gang is langzamerhand een tweede
thuis geworden. Op een luchtbedje
in een doornatte kruipruimte de
rioleringsbuizen aan elkaar lijmen

was daarbij wel het diepste
hoogtepunt. Prachtig om mee te
werken aan het faciliteren van
onze wijkgemeente.
‘Het ene moment gewoon een
stapel stenen en op een ander
moment een gewijde plaats
waar ik de aanwezigheid van
de Heilige Geest voelde.’
Elementen die ik graag zie in een
kerkgebouw zijn kleur en muziek.
Kleur mag van mij stevig zijn, in een
verlichtend en inspirerend samenspel. Als een brede zonnestraal na
een regenbui, compleet met regenboog. Voor muziek geldt voor mij
hetzelfde. Harmonie en dynamiek
met af en toe zacht kabbelende melodieën maar
ook met magistrale
pauken waar je van
op het puntje van je
stoel gaat zitten.
Graag ruim ik plaats
in voor prachtige
mensen uit de andere
gebouwen van onze nieuwe
wijkgemeente Zoetermeer-Zuid.
Ik hoop dat wij allen de weg van
het Licht zullen blijven zoeken en
vinden, ondanks de best wel
heftige veranderingen.
Met het samengaan van de
drie geloofsgemeenschappen,
Pelgrimskerk, Oase en Regenboog,
kunnen wij als nieuwe Protestantse
Wijkgemeente Zoetermeer de blik
op vooruit zetten. De vuurkolom
achterna en niet (te veel) omkijken.
Natuurlijk verbonden met allen die
in navolging van Christus op
weg zijn in Zoetermeer
en daarbuiten.
Met een hartelijke
groet,
• Jan de Geus

Advertenties

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

Wilt u meer weten over een verblijf of
vrijwilligerswerk in het hospice?
079 820 0881 www.hospice-elim.nl
Hospice Elim in Moerkapelle is een bijna-thuis-huis voor mensen
in de laatste levensfase.

KERK & BUURT

6 Kerk in Zoetermeer 

nummer 1 - januari 2022

ONDER WOORDEN

De barmhartige
Marokkaan

I

k was eenzaam en verlaten
en ik vroeg de dominee:
‘Wilt u met me komen praten?’
Maar hij zei: ‘Dat valt niet mee.
Kijk maar eens in mijn agenda.
Ik zit vol tot donderdag.
Donderdag dan kan ik pas ja.
‘k Schrijf dat op hoor, als dat mag?’

GETEKEND
Alles onder voorbehoud in verband met de lockdown-coronamaatregelen. Bel of mail of kijk op de aangegeven websites
voor actuele informatie. Ook de KiZ-agenda op kerkinzoetermeer.nl houdt alle wijzigingen zoveel mogelijk bij.

DE PELGRIM

GEBEDSMOMENTEN

HALTE 2717

Eerste Stationsstraat 86 T 06-2497 5092
E info@depelgrimzoetermeer.nl W depelgrimzoetermeer.nl

Oude Kerk

‘Ons Honk’, Carry
van Bruggenhove 27,
		 XT Buurtpastor Johan
2717
Roest T 06-8263 7362
E buurtpastor@halte2717.nl
W halte2717.nl

Ochtendgebed: elke werkdag 7.30-8.00 uur
LET OP: bel of mail
voor actuele informatie in
Ontbijt daarna: elke werkdag 8.00-8.45 uur
verband met corona of kijk op de
Avondgebed: elke dinsdag 19.00-19.30 uur
Natuurwandeling: elke woensdag 9.15-10.15 uur website van De Pelgrim!
Koffie-, thee- en aandachtschenkerij: elke woensdag, 10.30-12.30 uur, consistorie

Elke dinsdag, 19.00-19.45 uur.
consistorie E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk

Op woensdag, 19.00-20.00 uur.
5 en 19 januari, 2 februari; online
E arjenvantrigt@solcon.nl

Bidden voor Zoetermeer

Langeafstandswandeling

Deze keer op 9 januari. We starten om 8.30 uur bij de Pelgrimskerk.
aanmelden T 06-2497 5092 of via de website

Reis naar binnen

Pelgimsviering

Elke tweede zondag van 16.0017.00 uur: welkom op 9 januari.

Deze keer een tekstmeditatie,
over ‘dankbaarheid’.
25 januari, 13.30-15.00 uur,
consistorie Pelgrimskerk;
€ 5; opgeven bij: Marga
Schipper-Boven T 361 34 03
E marga_boven@ziggo.nl

Taizé-viering

Elke vierde zondag in De Wijngaard,
Moeder Teresasingel 100: zondag
23 januari vanaf 19.30 uur.
Matthé Vermeulen T 361 94 93

Schilderend mediteren
over ‘Verlangen’
WORKSHOP • Kunst en geloof komen
samen in een creatieve workshop,
thema ‘Verlangen’. Alles in deze
coronatijd doet je verlangen naar een
andere tijd, naar nieuwe dingen, waar
je weer energie van krijgt. Misschien
is deze workshop iets voor jou. Een
innerlijke ontdekkingstocht en een
actief bewustwordingsproces, waarbij
beelden en kleuren soms meer aan het
licht brengen dan woorden alleen. Met
Ellen Vermeulen en Hans van der Bilt.
25 januari, 19.30-21.30 uur;
’t Centrum, Frans Halsstraat 1;
€ 15 (incl. materiaal, bijdrage
mag geen beletsel zijn om mee
te doen); aanmelden
E info@depelgrimzoetermeer.nl

Kloosterdag met
De Pelgrim
Al eens een kloosterdag meegemaakt?
Dan heb je nu de kans! In het ritme
van de getijden leven. Rust en actie
naast elkaar, wat brengt dat jou? We
beginnen vroeg met een moment van
bezinning. We drinken en eten met elkaar. We kunnen wandelen, de handen
uit de mouwen steken, creatief bezig
zijn, praten met elkaar, luisteren naar
muziek, vieren en stil zijn. Je kunt er de
hele dag bij zijn, maar je kunt ook aanschuiven tijdens een deel van de dag.
Laat het ons weten, meld je alvast aan.
12 februari, 7.30-17.00 uur;
Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat
86; € 45 / € 25 (kosten deelprogramma in overleg); info en aanmelden
E info@depelgrimzoetermeer.nl

OPLOSSING MARIAPUZZEL KIZ-DECEMBER 2021
1. Vat in A, met V = F en N = M wordt het FATIMA
2. Roze N krans, dus ROZENKRANS
3. Veren min N = Vere R in G wordt VERERING
4. Bed E voor T, met O = A (2x) wordt het BEDEVAART
5. K op eL, met O = A wordt het KAPEL
6. M in Jam, met N = R wordt het MIRJAM
Bij juiste
7. L op Z in G, met P = F en I = A wordt het LOFZANG
invulling on
tstaat:
8. Dam, maar dan omgekeerd dus Mad, Onno,
MOEDER
met O = A wordt het MADONNA
GODS
9. Zaag D, met Z = M wordt het MAAGD
10. Lou Ordes, min O wordt: LOURDES
• Jan Blankespoor
Advertentie
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Cooking for Life staat voor
een gezonde, plantaardige
en duurzame keuken.
Dit betekent dat ik met de seizoenen
en met producten overwegend uit onze
klimaatzone kook. Verbazingwekkend hoe groot
de invloed van voeding op onze gezondheid is.
Wil je het zelf ervaren?
Bekijk mijn aanbod en meld je aan!
Meer info op

WWW.COOKINGFORLIFE.NL

Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur
Parousiagemeente, Wattstraat 64
E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen

Elke laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur
Dobbe-eiland W atlife.nl

PERRON OOSTERHEEM
W perronoosterheem.nl

Perron Centrum
Oosterheemplein 320, Buurtpastor
Timo Hagendijk T 06-5095 4628,
E pionier.oosterheem@gmail.com

Perron 1
Schiebroekstraat 1 Missionair
opbouwwerker Jacqueline
Gravesteijn T 06-1165 3972
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl

Fitte Fifties: elke ma 10.00-12.00 uur
Open kerk: elke di 13.00-16.00 uur
Ontmoetingslunch: elke wo 12-13 uur
Inloop 55+: elke do 16.00-18.00 uur
Wandelclub 55+: elke vr 10-11 uur
Perronmeetings

Elke zondagmorgen, 11.30 uur.
Zie de website voor de online
mogelijkheden.
Breiclub

Elke twee weken op maandag.
Bel of mail voor actuele informatie.
14.00-16.00 uur
E breicluboosterkerk@gmail.com

Ontmoetingslunches

Elke woensdag, 12.00-13.00 uur.
Voorlopig weer bezorgservice.
€ 4; opgeven bij Fred
Cammeraat T 06-2304 4470

Kinderkookworkshop

Op woensdagmiddag van 13.0014.30 uur, een samenwerking van
Perron met basisschool De Oranjerie. Kijk op de website wanneer het
weer is of bel/mail met Timo.
Meer weten over
Bijbel en geloven?
Youth Alpha

Wisselend op de maandag en op
de donderdag. Vanaf 18.30 uur.
met eerst een maaltijd en daarna
gesprek over al je vragen over God,
geloven en kerk. Bel of mail over al
dan niet online aanschuiven.
Alpha voor senioren

Maandelijks op woensdag van
10.30-12.00 uur. Bel of mail
met Timo Hagendijk.

Toen ben ik mijn vriend gaan bellen:
Of hij even voor mij had?
Maar voordat ik kon vertellen,
zei hij: ‘Stop, ik heb al wat.
Ik kijk nu in mijn agenda,
ik zit vol tot donderdag.
Donderdag dan kan ik pas ja.
‘k Schrijf dat op hoor, als dat mag?’

Inloop: elke di, wo en do
10.00-12.00 uur
Pastoraal spreekuur:
elke woensdagmorgen
Soep van de dag:
elke donderdag 12.00 uur
LET OP: De inloop is t/m 11 januari
gesloten. Daarna bent u weer van
harte welkom in ons buurthuis.
De Pub-quiz bij de Senioren Actief op
6 januari om 14.00 uur gaat NIET door.
In plaats daarvan worden bekers
maaltijdsoep bezorgd!

Halte 2717 in coronatijd
Het januariprogramma oogt zeer mager.
Want weer gooit de coronapandemie
roet in het eten. Veel activiteiten
zijn geschrapt. Dus GEEN Geloven in
gesprek, Druppelgesprekken, Buurtmaaltijden, zelfs geen Nieuwjaarsbijeenkomst. In Ons Honk kunnen alleen
de inloop en Senioren Actief doorgaan.
Maar gelukkig zit Halte 2717 niet bij de
pakken neer. De afhandeling van hulpvragen gaat door. Dat geldt ook voor de
pastorale bezoeken van de buurtpastor
en het werk van het contact- en bezoekteam. Juist die persoonlijke aandacht
voor buurtbewoners is buitengewoon
belangrijk in deze coronatijd. Hopelijk
kan Halte 2717 binnen afzienbare tijd
de activiteiten weer hervatten. Volg de
actuele ontwikkelingen op de website.

Een collega dan proberen
of hij bij me komen wou.
‘k Kreeg als antwoord:
‘‘k Moet studeren,
maar ‘k beloof je, ik kom gauw.
Wacht, dan pak ik mijn agenda.
Donderdag dan kan ik pas ja.
‘k Schrijf dat op hoor, als het mag?’
Ik ben op mijn fiets gaan rijden.
Ik was ziek van eenzaamheid.
Niemand toonde medelijden.
Men had donderdag pas tijd.
Eenzaam reed ik door de straten
toen een medefietser vroeg:
‘Wat heb jij zeg, wil je praten.
Kom stap af, ‘k heb tijd genoeg.’
Ik moest wel een beetje schrikken.
Waar kwam deze man vandaan?
Hij zei: ‘Ik herken uw blikken,
ik heet Achmed Marokkaan.’
Hij nam tijd en zonder haasten,
sprak ik vrij van mijn verdriet.
Deze man die bleek ‘mijn naaste’,
een barmhartige Islamiet.
Hans Cieremans
in: ‘De trein van het leven’,
Zoetermeer 2009
Voorbeeld van een actuele
hervertelling van een gelijkenis,
zie Uitgelezen op pagina 8

• Joost Boogaard

INLOOPHUIS ROKKEVEEN
Elke vrijdag in De Regenboog van 10.00-13.00 uur LET OP: t/m half
januari geen inloophuis,
Middagpauzedienst van 11.30-12.00 uur
daarna onder voorbehoud
Elke vierde vrijdag maaltijd om 12.00 uur
datum
voorganger
muzikale begeleiding bijzonderheden
21 januari Wil Bettenhaussen Kees van der Graaf		 soep en broodjes
28 januari				 maaltijd
4 februari Matthé Vermeulen Jan van Vliet		 soep en broodjes
Nathaliegang 263 T (079) 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com
Advertentie

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

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

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

KERK CULTUREEL
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Even binnenlopen, welkom!

THEMA

OPEN KERK

• In het buitenland kun je overal in kerken naar binnen,
de ruimte op je laten inwerken, de architectuur bewonderen of in stilte bidden.
Op steeds meer momenten kan dit ook in Zoetermeer. Op vrijwel elke dag is ook
door de week ergens in een wijk wel een kerkgebouw open.

BIJZONDERE ONTMOETINGEN

OPEN OUDE KERK
Elke vrijdag 14.00-15.30 uur.
Dorpsstraat 59
E jokevanderkruk@yahoo.com

OPEN PELGRIM
Elke woensdag 10.30-12.30 uur.

INLOOPHUIS ROKKEVEEN
Elke vrijdag in De Regenboog van
10.00-13.00 uur. Middagpauzedienst
van 11.30-12.00 uur.

Eerste Stationsstraat 86
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl

Verstilling

Nathaliegang 263 T (079) 361 33 65
E wil.bettenhaussen@gmail.com

Rustgevend

‘We liepen al veel
langer met het idee
rond. Vorig jaar zomer,
midden in coronatijd, hebben we
de Oude Kerk op vrijdagmiddag
opengezet, en dat is zo gebleven.
Met veel positieve reacties.
‘Ik ben al zo vaak langs gefietst,
nu kan ik eindelijk naar binnen.’
‘Wat een pareltje is dit gebouw,
geweldig.’ Sommigen kijken even
rond, anderen willen van alles
weten, of: ‘Wat fijn, dat ik hier een
poosje mag zitten.’ De kaars voorin brandt, soms klinkt er muziek,
er is informatie over de kerk en
de gemeente en er liggen meeneembijbels in verschillende talen.
Ik vergeet nooit de jonge vrouw
die tegen half vier paniekerig
binnen kwam: ‘Ik wil zó graag
even bidden.’ Wat er was weet
ik niet, maar ze ging zichtbaar
rustiger weg daarna. Dat moment
van verstilling, je merkt dat veel
mensen dat zo nodig hebben.’
• Ervaring van coördinator
Joke van der Kruk-Krop

‘Er komen nog niet
heel veel mensen,
maar wel een aantal
elke woensdagmorgen. De kerk
ervaren mensen als heel fijn en
rustgevend. In de consistorie is
er tegelijkertijd de koffie-, theeen aandachtschenkerij van De
Pelgrim. Wat me bij is gebleven
is een mevrouw die zich eenzaam
voelde en veel verdriet had door
alle mensen die ze de afgelopen
jaren verloren had aan de dood.
Zij voelde zich getroost om daarbij
stil te staan door een kaars te
branden en even iemand te
spreken. Of die jonge moeder
die met haar kind binnen kwam
lopen. Niet gelovig opgevoed,
maar wel op een christelijke
school gezeten. Ze wilde haar
kind graag de christelijke normen
en waarden bijbrengen en was
daar naar op zoek. We raakten
erover in gesprek. Dat zijn
mooie ontmoetingen.’
• Ervaring van Pelgrim-pionier
Gerda Griffioen

Open en gastvrij
‘We willen een open,
gastvrij huis zijn voor
de ‘inlopers’, met een
open oor als zij willen praten
over dingen uit hun leven.
Als ze een moment van rust en
bezinning zoeken, kan dat in de
zijkant van de kerk, de kapel.
Er staat een tafeltje met kaarsjes
die aangestoken kunnen worden,
een gedichtenbundeltje of een
lied ter lezing, en ook pen en
papier om gedachten op te
schrijven of een voorbede.
Een waardevol onderdeel is
van de wekelijkse vrijdagmorgen
is de middagpauzedienst, een
korte viering van een half uur in
de kapel. Veel inlopers die geen
lid zijn van een geloofsgemeenschap of niet in de reguliere
erediensten komen, geven aan
dat ze dit meditatieve moment
zeer waarderen.’
• Impressie van coördinator
Wil Bettenhaussen-Baak

OPEN ICHTHUS
Elke woensdag 10.00-12.00 uur.

OPEN OOSTERKERK
Elke dinsdag 13.00-16.00 uur.
Oosterheemplein 320 E p.j.van.daalen@casema.nl

Troost zoeken

Parkdreef 258 E mail@antonvandijken.nl

Weldadig

‘Ik zie een jonge vrouw voor de kerk heen
en weer lopen. Als ik dichterbij kom, zie ik
dat ze huilt. Ik nodig haar uit even binnen
te komen en ik neem haar mee naar de consistorie.
Na haar een glas water en een tissue te hebben gegeven, blijf ik even rustig met haar zitten. Toen ze wat
tot rust was gekomen, stelde ik mezelf aan haar voor.
Ze vertelde iets over haar verdriet. Toen ze uitgesproken
was, vroeg ik haar of ik met haar mocht bidden, om
haar verdriet bij God te brengen. Dat vond ze goed.
Na het gebed bedankte ze me en ik gaf haar mijn
telefoonnummer en zei dat ze me altijd mag bellen.
Zo namen we afscheid. Niets meer van haar gehoord
tot nu toe, maar wat bijzonder om zo’n ontmoeting
te mogen hebben. Daar zijn we open kerk voor.’
• Ervaring van een gastheer

Open Ichthus wil graag een ‘open
plek van welkom’ zijn. Mensen kunnen
het moderne kerkgebouw vrij binnen
lopen voor ontmoeting en gezelschap.
Elke laatste dinsdagmiddag is er een activiteitenprogramma en wekelijks op woensdagmorgen
staan de klapborden buiten en de deuren uitnodigend open. Er is dan ook altijd een predikant of
pastor aanwezig. De sfeer is ontspannen en er is
aandacht voor elkaar. Wil je juist rust en alleen
zijn, dan kan dat in stiltecentrum ‘de Toewending’.
Een afgezonderde plek waar je kunt zitten, bidden of
mediteren, iets opschrijven of een kaarsje branden.
‘Het doet weldadig aan’, is de reactie vaak.
• Beschrijving van een medewerker
• Samenstelling: Marieke van der Giessen-van Velzen

KERK

MUZIEK

Elkaar ontmoeten, waar we ook zijn

O

p het moment dat ik dit
schrijf is de harde lockdown net ingegaan. Ook
veel kerkgebouwen zijn dicht gegaan
en diensten worden weer online
uitgezonden. Thuisbezoek moeten
we beperkt houden tot twee. Weer
terug bij af!?
In de muziek gaat het bij uitstek over
elkaar ontmoeten. En in de kerk
muziek over God ontmoeten. Is dat
nu ook voorbij? In de afgelopen twee
jaar heb ik op muzikaal gebied heel
wat leuke en onverwachte ontmoetingen gezien. Ook heb ik zelf veel
nieuwe mensen fysiek en op afstand
leren kennen. Oude contacten
aangehaald. Juist deze coronatijd,

waarin veel deuren fysiek gesloten
werden, heeft andere deuren geopend.
Op de sociale media zijn veel voorbeelden te vinden van koren die thuis
liederen hebben ingezongen. Deze thuis
ingezongen opnames werden samengevoegd en als teken van hoop verspreid.
Deze mensen kenden elkaar al. Maar
ik heb ook opnames voorbij zien komen
waarbij de mensen die musiceerden in
verschillende plaatsen wonen.
Ook mensen uit verschillende landen
en continenten zochten elkaar virtueel
op in een muzikale ontmoeting.
De techniek stelt ons in staat om
wereldwijd elkaar te ontmoeten en te
musiceren. Dezelfde techniek stelt ons
als gemeente van Christus ook in staat
om elkaar binnen en buiten het kerk

gebouw te ontmoeten.
Het is mogelijk om een
gemeentelid dat thuis zit de schrift
lezing te laten verzorgen in een viering.
Ook is het technisch mogelijk om een
gemeentelid thuis muziek te laten
maken als onderdeel van de dienst.
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CULTURELE AGENDA
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Carillonconcerten
12.00-13.00 uur, vanaf toren Oude Kerk

•			
8 januari - Gijsbert Kok
Groot Rotterdams Songbook
Dit najaar publiceerde de Rotterdamse stadsbeiaardier Richard de
Waardt het ‘Groot Rotterdams
Songbook’, met een verzameling
liedjes uit zo’n 170 nationaliteiten
in Rotterdam. Vandaag songs uit
China, Turkije, IJsland, Israël,
Brazilië, Rusland, Egypte en de
Verenigde Staten.
Lunchpauzeconcerten
elke woensdag, 13.45-14.15 uur

19 januari Carla Bos – harp
26 januari Duo Rossignol: Alice Gort –
blokfluit en zang, Elly van Munster – gitaar

• 5 februari - Johan van Oeveren
Vlaams en Nederlands
Een selectie uit het Beiaardboek,
uitgegeven in 1960 ter gelegenheid
van het 300-jarig bestaan van
de klokkengieterij Petit & Fritsen.
Onder meer de Petite Suite op
Fa-Re-Ti-So van Leen ’t Hart.
Buiten te beluisteren, dus deze
concerten gaan gewoon door!
W herbergoudekerk.nl

LET OP: t/m 14 januari
AFGELAST – daarna onder
voorbehoud
W herbergoudekerk.nl

Lunchconcert Oosterkerk
Muziek is net als chocola, iedereen houdt ervan. Al sinds het ontstaan van
verschillende culturen is er ruimte geweest voor ritmische geluiden die onze
gevoelens kunnen overbrengen. In elk tijdperk en in elke beschaving bestond
een specifieke vorm van expressie en in vele verschillende stijlen. We maken
deze keer een muzikale wandeling onder het motto ‘Muziek als universele taal’.
11 januari, 13.00-13.45 uur, Oosterheemplein 320
actuele informatie: Johan van Oeveren T 06-4803 7180

Soepkomcert
met Ronald de Jong!

Zaterdag 29 januari geeft Ronald de
Jong een heerlijk ‘Soepkomcert’
in de Oude Kerk van Zoetermeer: op
het grote Lohman-orgel, het kleinere
Breetvelt-orgel en ook zijn eigen
portatief, een draagbaar orgel
(zie foto). Drie orgels in één concert,
met werken van Bach, Grison,
Mendelssohn en De Jong zelf.
Vanaf 10.30 uur welkom, om 11.00 uur
start het concert en vanaf 12.00 uur
krijgt u een kom soep aangeboden.
Mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Zoetermeer, Netwerk Zoetermeer en de gemeente Zoetermeer.

Online nieuwjaarsconcert
door Iddo van der Giessen
Op zaterdag 22 januari om 20.00 uur
verzorgt Iddo van der Giessen een
livestream orgelconcert vanuit de
Goede Herderkerk in Rotterdam
Schiebroek om het nieuwe jaar
feestelijk in te luiden. Op het
programma staat Frans-romantische
muziek van Joseph Bonnet en de
200 jaar geleden geboren César
Franck, een groot Bachwerk en een
poëtisch Allegretto van Edward Elgar.
Het concert wordt afgesloten met
de indrukwekkende, jubelende
koraalfantasie over het lied ‘Halleluja!
Gott zu loben, bleibet meine Seelenfreud’ van Max Reger. Dit lied is een
berijming van Psalm 146 op een
onbekende maar erg fraaie melodie.
W youtube.com/c/IddovanderGiessen

11.00 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat
59; t/m 17 jaar: gratis, 18 t/m
64 jaar: € 10, vanaf 65 jaar: € 7;
SOKZ-donateurs korting; kaart
verkoop (contant); actuele
informatie W herbergoudekerk.nl

‘Symboliek in de kunst’
Het CKC, Centrum voor Kunst en Cultuur in Zoetermeer, organiseert vanaf donderdag 20 januari
een serie van zes lezingen over ‘Symboliek in de
kunst’. In de eerste lezing over de vroegchristelijke kunst bespreekt Patricia Huisman onder
meer: wat is er afgebeeld, waarom zo en met
een speciale bedoeling of betekenis? Begrippen
als personificatie, attribuut en allegorie zullen
behandeld worden, evenals veelgebruikte
thema’s uit de vroegchristelijke kunst, zoals de
goede herder, de vis en het Chi-Rho-monogram.
20 januari t/m 24 februari, 13.30-15.30 uur, € 19,50 incl. koffie/thee,
korting bij boeking van drie of zes lezingen W ckc-zoetermeer.nl
Advertentie

Deze tijd, waarin de techniek dingen
mogelijk maakt, kunnen we gebruiken
om elkaar te ontmoeten, waar we ook
zijn. Om muziek te maken met elkaar.
In tegenstelling tot de generaties
voor ons hebben wij een concreet
beeld bij Openbaring 1 vers 7:
‘Hij komt met de wolken en
dan zal iedereen Hem zien.’
• Arie Vooijs

klassieke
concerten
en zaalverhuur

HERBERG
OUDE KERK
ZOETERMEER

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

PERSPECTIEF

In deze zesde jaargang 2022 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.

Dáár waar het gebeurt
Aan Jezus werd de boekrol van de
profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats
waar geschreven staat: ‘De Geest van de Heer rust op Mij,
want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te
brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating
bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven.’ Lucas 4:17-18
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VRIJWILLIGERS STAAN KLAAR

Taskforce Vluchtelingenopvang vanuit Zoetermeerse
geloofsgemeenschappen van start!
In november jl. debatteerde de gemeenteraad van Zoetermeer over tijdelijke opvang van
vluchtelingen in het voormalige gevangeniscomplex in Zoetermeer. Het COA heeft (extra)
ruimte nodig voor de actuele instroom – we kennen de beelden uit Ter Apel … Nog geen
maand later staat de Taskforce Vluchtelingenopvang met een grote groep vrijwilligers
vanuit kerken en geloofsgemeenschappen paraat om de nieuwkomers welkom te heten.

Vervolgens rolt Jezus de boekrol op, geeft die terug en gaat zitten.
Dit laatste betekent dat Jezus’ prediking begint, de kortste preek aller tijden:
‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’
That’s it! Zo kort en krachtig kan een preek dus zijn.

En naar dat laatste kijk ik uit! Jazeker, met pijn in het hart om het afscheid
van twee geestelijke ‘thuizen’, met een hoge gunfactor voor hen die Oase en
Pelgrimskerk een nieuw leven geven, met hoop voor de nieuwe ‘drie-in-één’
geloofsgemeenschap in De Regenboog en met blijdschap om – ook anno 2022
– Jezus te volgen, dáár waar het gebeurt: op straat, in de natuur, in de goot van
de samenleving, in publieke debatten. En vooral: gezellig bij jou of mij thuis.
Omzien naar elkaar in de buurt, ik teken ervoor!
• ds. Sandra Hermanus-Schröder
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID

Het InterLevensbeschouwelijk
Overleg Zoetermeer (ILOZ) heeft
samen met het Beraad van Kerken
(BvK) namens de Zoetermeerse
geloofsgemeenschappen de
gemeenteraad een hart onder
de riem gestoken. En ook
aangeboden om met de vele
vrijwilligers uit die geloofs
gemeenschappen daadwerkelijk
te willen helpen bij die opvang.
Kerkelijk hebben de diaconieën
de koppen bij elkaar gestoken
en er is een Taskforce Opvang
Vluchtelingen samengesteld met
contactpersonen in diverse kerken
– van orthodox tot vrijzinnig, van
charismatisch tot confessioneel,
van ‘oude’ Zoetermeerse kerken
tot ‘nieuwe’ internationale
(migranten-)gemeenten. René Bos,
voorzitter diaconie Oosterkerk, trekt
de kar als centrale coördinator.

Welkomstactie

Handgekleurde houtsnede, ± 1500, in: Ludolf van Saksen, ‘Dat boec vanden
leven ons heren Jhesu Christi’, Museum Catherijneconvent Utrecht

LEESROOSTER

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 deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl
ZA. 22 JANUARI - Psalm 68:1-20
Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons.
ZON. 23 JANUARI - Lucas 4:14-21
Aan Jezus werd de boekrol van de profeet
Jesaja overhandigd ...
MA. 24 JANUARI - Psalm 69:30-37
Wie God zoeken, hun hart zal opleven.
Want de Heer hoort de armen.
DI. 25 JANUARI - Hebreeën 1:1-14
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen
heeft God in het verleden tot de voorouders
gesproken door de profeten, maar nu de tijd
ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken
door zijn Zoon.

WO. 26 JANUARI - Hosea 11:1-9
De Heer zegt: Toen mijn volk nog een kind
was, had ik het lief. Zacht leidde ik hen,
aan koorden van liefde trok ik hen mee.
DO. 27 JANUARI - Exodus 20:1-21
God sprak: Ik ben de Heer, uw God,
die u uit de slavernij heeft bevrijd.
Vereer naast mij geen andere goden.
VR. 28 JANUARI - 1 Petrus 3:8-12
Petrus schreef: Vergeld geen kwaad met
kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld
dan niet terug. Streef voortdurend vrede na.
ZA. 29 JANUARI - Daniël 3:51-90 (A:65-67)
Al wie nederig is en God vereert,
prijs de Heer, bezing hem in eeuwigheid.
Eeuwig duurt zijn erbarmen.
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Het was even wachten op een
bestuursakkoord van de gemeente
met het Centraal orgaan opvang
asielzoekers (COA). Die tijd hebben
we benut om goede contacten
met de gemeente op te bouwen.
Inmiddels is het akkoord gesloten.
Vanaf de tweede helft van januari
zullen zo’n vijfhonderd vluchtelingen tijdelijk worden gehuisvest
in het complex Zoetermeer A12,
voorlopig voor een jaar.

UITGELEZEN

D

né Bos

Met de vertegenwoordigers uit de s k f
at
orc
e-coördin
geloofsgemeenschappen hebben we een
reële start gemaakt en de eerste
plannen zijn gericht op een warm
welkom: een breed gedragen kaarten-, tekeningen- en schilderijen
actie om de kale betongangen
en binnenruimten op te vrolijken.
Dat kunnen we in ieder geval
doen voor mensen die hun land
ontvlucht zijn vanwege verschillende bedreigingen, als gebaar van
naastenliefde! Zo’n actie bevordert
de betrokkenheid van alle Zoetermeerse geloofsgemeenschappen
en hun leden met de nieuwkomers.
Via de contactpersonen in de
Taskforce hoort u hier in uw eigen
kerk snel meer over.
Ta

Mijmerend over deze perikoop en het thema ‘Huis van God - plaats van
ontmoeting’ vind ik het opvallend dat Jezus wel onderricht geeft in de
synagogen en pelgrimstochten onderneemt naar de tempel in Jeruzalem,
maar dat Hij nooit oproept tot liturgie- of bouwcommissies. Ik ken geen
bijbelverhaal over Jezus’ rol met betrekking tot synagoge- of tempelherstelwerkzaamheden. Zelfs Johannes 2:19 gaat over wat anders.
Als Hoofd der Kerk is de Heer echter wel dáár waar het gebeurt: op straat,
in de natuur, in de goot van de samenleving. Jezus laat luid van Zich horen in
ongemakkelijke maatschappelijke debatten. Hij houdt politieke en religieuze
leiders morele en spirituele spiegels voor. Boven alles is Jezus authentiek.
Hoe gemakkelijk nodigt Hij Zichzelf uit voor een maaltijd bij iemand thuis.
Of Jezus niet kan koken, weten we niet. Wel weten we dat een maaltijd
delen in de Bijbel hét teken van Gods liefde is.

Re

or
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Stand-by
Net voor Kerst, bij het ter perse
gaan van dit bericht, is er overleg
door de Taskforce-teamleden –
coördinator René Bos en ILOZvertegenwoordiger Michael Vis –
met de COA-locatieleider Zoeter
meer gevoerd. Gesproken is
daarbij over het ‘echte werk’: hoe
kunnen we met de vrijwilligers
vanuit de Zoetermeerse geloofsgemeenschappen het beste
bijdragen aan de opvang van deze
nieuwkomers gedurende de tijd
dat zij in Zoetermeer bivakkeren?

‘Uit het overleg met COA blijkt dat
een aantal ideeën en activiteiten
die we bedacht hebben niet of nog
niet opgezet kunnen en hoeven
worden’, benoemt René Bos.
‘Er zijn bijvoorbeeld geen voedsel
pakketten nodig, geen welkomstcomité, en voorlopig ook geen
ontmoetingen of culturele
uitwisseling. Al liggen ideeën voor
ondersteunende activiteiten binnen
het complex of op (kerkelijke)
locaties elders, een fietsenplan
of naaiatelier wel klaar.’
Ook de regelgeving en veiligheids
maatregelen vanwege de corona
pandemie maken dat het COA de
opvang zoveel mogelijk ‘binnenshuis’ houdt en beschermt. ‘Als
alles in huis is, gaan we de tweede
fase in’, is de afspraak nu, ‘en
zullen we gezamenlijk opnieuw
afstemmen wat wenselijk is.
Dat zal in de loop van februari zijn.’

‘We kunnen er voor
99 procent direct
op inspelen’
‘Zijn er straks taalmaatjes nodig
of hulp en bemiddeling bij het
vinden van werk, ontstaat er
behoefte aan ontmoeting, maal
tijden en uitwisseling, dan is er
een batterij vrijwilligers vanuit de
kerken en geloofsgemeenschappen stand-by’, zegt René Bos.
‘Als het COA en de gemeente
Zoetermeer morgen een beroep
op ons doen, kunnen we daar
voor 99 procent direct op inspelen en hebben we iedereen nog
diezelfde dag ingeschakeld.
We staan ervoor klaar.’
• Flip Bakker
ILOZ EN BERAAD VAN KERKEN
DIAKEN HET LICHTBAKEN

Kom uit je comfortzone!

e uitdagende titel van het boek van deze maand
komt van theoloog Koen Holzapffel. Hij is zeker
niet alleen eindredacteur, maar vooral ook
schrijver van alle oneven hoofdstukken. Daarin belicht
hij de vele facetten van een belangrijk onderdeel van de
evangeliën: Jezus’ gelijkenissen.
Hij noemt ze vensters op Gods koninkrijk en laat bij herhaling zien dat ze uitnodigen tot een open kijk op geloven.
Juist de veelheid van beelden en gezichtspunten, die
gelijkenissen bieden, zorgt daarvoor. Een gelijkenis zet je
op een ander been en prikkelt tot verbeeldingskracht. Kijk
eens met andere ogen en kom uit je comfortzone! Zo kan
een gelijkenis je ander zicht op de werkelijkheid geven.
Dat gebeurt ook wanneer een gelijkenis op een eigentijdse manier wordt herverteld (zie de rubriek Onder woorden,
KiZ-pagina 6). Aan de hand van de encycliek Fratelli tutti
(2020) van paus Franciscus laat Holzapffel zien hoe daar
het verhaal van de barmhartige Samaritaan gebruikt wordt
als moreel kompas.
Verrassend is het als hij zijn lezers in een ander hoofdstuk
uitnodigt om in de huid te kruipen van niet zo positief opgevoerde personen. Kies eens voor de dwaze meisjes. Mogelijk kom je een kant van jezelf tegen die je liever verstopt.
In de even hoofdstukken kiezen negen andere theologen
een specifieke gelijkenis, waar ze hun eigen leven en
levensvragen naast leggen. Nu lijken gelijkenissen vaak

laagdrempelig en uit het leven gegrepen, toch valt dit de
auteurs tegen. Er is niet zomaar helderheid – er is sprake
van vervreemding en geworstel. In de verschillende
bijdragen zie je overigens ook hoe zowel in literatuur als
beeldende kunst gelijkenissen een inspiratiebron vormen.
Ze zijn cultuurgoed geworden met thema’s van alle tijden
en alle culturen.
Onder ieder hoofdstuk staan enkele gespreksvragen voor
zowel persoonlijk gebruik als voor een gespreksgroep.
Zo nodigt dit boek uit tot gesprek over eeuwenoude
thema’s die steeds weer actueel blijken.
• Joke Westerhof

Koen Holzapffel (red.),
‘Geef mij die dwaze
meisjes maar.
In gesprek met
Jezus’ gelijkenissen’,
Middelburg:
Skandalon,
2021, € 18,95

