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Cantate ‘Gottes Zeit’
OUDE KERK • Een bijzondere dienst in

de vorm zoals Johann Sebastian Bach
bedoeld heeft: een cantate in de zondagse eredienst als gezongen evangelieverkondiging, te midden van orgelspel,
samenzang, lezingen, gebeden en
toelichting. Samen met solisten en
musici voert het Projectkoor Oude
Kerk onder leiding van Ronald de Jong
Cantate BWV 106 ‘Gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit’ uit. Deze cantate is
geschreven voor een rouwplechtigheid
en past goed in de Passietijd.
Zondag 2 april, 18.30-19.45 uur,
www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor

EXPOSITIE

‘Er kraait een haan’

Kruisweg ‘Schouwen’

23 APRIL

‘Schouwen’ is een kruisweg in acht
staties van beeldend kunstenaar Heleen
de Lange. Zij schilderde de doeken
onder het beluisteren van het Requiem
van W.A. Mozart. Flarden van beelden
zijn terug te vinden in de doeken met
krachtige kleuren, neergezet met het
paletmes. Zij nodigen uit om de
schilderijen te schouwen. De staties
hangen momenteel in De Regenboog
in Rokkeveen. De kruisweg is door
Stichting Docete ook als boekje (en
cd-rom) uitgegeven met teksten erbij
van Nico de Lange. www.docete.nl

NOORD (Ichthuskerk) • Soms worden
kleine, onbeduidende plaatsen wereld
beroemd. Zoiets gebeurde met Marathon,
zo’n 42 kilometer vanaf Athene. Op ruim
11 kilometer van Jeruzalem ligt Emmaüs,
zeker niet kleiner of onbeduidender
dan Marathon. Toch bestaat er geen
sportevenement ‘de halve Emmaüs’ van
Zoetermeer. Hier komt verandering in.

Op 23 april wordt de eerste Thomas
wandeling georganiseerd. Geen Emmaüs
wandeling, die naam is al geclaimd.
Bovendien past Thomas beter bij het karakter van dit nieuwe, nu al legendarische
evenement. Thomas als twijfelaar staat
symbool voor ‘iedereen die gelooft’, maar
ook voor ‘iedereen die het wel gelooft’.

Stabat Mater
het ritme wil
niet lopen
cadans ontbreekt
het is geen mooie
compositie
eenvoudiger kunnen
we het niet maken
als we toekijken
schril
contrast
daar
te staan
te zien breken
te moeten zwijgen
daar

Thomaswandeling

De Thomaswandeling verbindt verschillende locaties van vrijwilligers, wijk- en
kerkenwerk in de wijk Seghwaert. Start
tussen 8.00 en 20.00 uur, altijd dezelfde
route van ongeveer 5 kilometer, maar op
elk tijdstip een ander karakter, andere
deelnemers en andere activiteiten
onderweg. Start en finish bij de Ichthuskerk, maar natuurlijk zijn andere opstappunten langs de route ook mogelijk.

Stabat Mater – ‘De moeder stond’, doek uit de kruisweg ‘Schouwen’,
acht staties, 60 x 50 cm, Heleen de Lange – Zoetermeer

Meer informatie en voor het downloaden
van de route: Henk Koning
thomaswandeling.123henk.nl

VERSLAG
DE OASE • In de zaalvitrines van De
Voorhofzaal in kerkgebouw De Oase
staan allerlei beelden van haantjes. Niet
geheel toevallig juist in de Passietijd.
De haan speelt een rol wanneer Jezus’
leerling Petrus ontkent dat hij bij zijn
Meester hoort.
De verzameling is eigendom van Adri
Lentze, die de beeldjes op zijn reizen,
meest naar Azië, aankocht. Adri is een
geboren Indonesiër, afkomstig van
Kertosono, Oost-Java. Na een verhuizing naar een dorpje waar haantjes
scharrelden werd zijn liefde voor deze
dieren gewekt.
Aan de wanden zijn dit kwartaal
kleurrijke acrylschilderijen van Ellen
Schoonen te bewonderen. Het zijn
‘geschilderde reizen’: afbeeldingen van
plaatsen die tijdens het reizen de ogen
gepasseerd zijn. In haar eigen atelier
komen de doeken tot stand.

Op hoop van zegen
Resultaten na acht jaar pionieren
SEMINAR • Op 10 februari vond onder grote belangstelling in

Duurzaam maken

Om de kern van het christelijk geloof
beter te kunnen delen besloot de
Protestantse Kerk in 2012 naar
nieuwe kerkvormen te zoeken.
In de afgelopen acht jaar
ontstonden er 91 nieuwe pio
niersplekken met het oogmerk
mensen buiten de kerk te bereiken
en (opnieuw) voor het christelijk
geloof te interesseren. Het is de
bedoeling is dat er jaarlijks zo’n
25 bij komen.

Er liggen zeker uitdagingen om de nieuwe
vormen van kerk-zijn in te bedden in de
kerkelijke organisatie, ze een theologische basis te geven en ook duurzaam te
maken. Missionair theoloog Stefan Paas
gaf hier een aantal voorwaarden voor.
• Stel criteria op voor het aantal
nieuwe mensen dat je minimaal wilt
activeren.
• Zorg dat de pioniersplek financieel
op eigen benen kan staan.
• Vind manieren om geld vrij te maken
voor het pionieren, bijvoorbeeld 10%
uit de verkoop van kerkgebouwen.
• Denk om je reputatie, zorg voor een
goede naam!
• Zorg voor theologische duurzaamheid: wat is het goede nieuws
van het Evangelie voor de dag van
vandaag?
• Zorg voor spirituele duurzaamheid:
zorg dat mensen ergens uit kunnen
putten in plaats van mensen uit te
putten!
• Zet principieel in op eeuwige jeugd
en oecumene.

Woerden een seminar over pionieren plaats, georganiseerd door
de Protestantse Kerk in Nederland. Aanleiding was het rapport
Op hoop van zegen over ontwikkelingen, lessen en uitdagingen na
acht jaar pionieren. Zoetermeer was goed vertegenwoordigd met
mensen uit de algemene kerkenraad en van alle pioniersplekken:
Perron, Halte 2717 en De Pelgrim.

Wendbaarheid

Veluwe

Martijn Vellekoop, coördinator van het
landelijk team pionieren, vergeleek de
kenmerken van het pionieren met de
prille geschiedenis van het vliegen:
nodig is flexibiliteit, kennis uit onverwachte hoek én geduld. Wendbaarheid
in plaats van grote kracht (kleinschalig),
kennis uit onverwachte hoek in plaats
van theologische kennis (ook niet-theologen mogen voorgaan!) en geduld,
want het kan vijf tot tien jaar duren
voordat een pioniersplek volwassen is.

‘De pioniersdag voelde als
een inkijkje in de kerk van de toekomst:
jong, verfrissend, flexibel, voor iedereen,
en met het goede nieuws van het
Evangelie voor vandaag.’
Winie Hanekamp, diaken, betrokken
bij Halte 2717 in Noordhove

De ontstane pioniersplekken liggen
verspreid over het hele land en zijn
zeer divers van aard. Er zijn diaconale,
pastorale en spirituele pioniersplekken.
Er zijn pioniersplekken gericht op vieringen, gericht op maaltijden of gericht op
kunstvormen. Er zijn plekken gericht
op jongeren, zelfs op kinderen.
De meeste pioniersplekken zijn kleinschalig, er blijken gemiddeld 44 mensen
actief. De helft bestaat uit mensen van
buiten de kerken – reeds tienduizend
mensen uit buitenkerkelijke kring zetten
zich in – en opvallend veel mensen uit de
leeftijdscategorie tussen 20 en 40 jaar.

Workshops lieten geslaagde voorbeelden uit de praktijk zien, maar ook hoe
je tegenslagen (weerstand uit eigen
gemeente?!) het hoofd kunt bieden,
hoe belangrijk samenwerking is, welke
modellen je voor het pionieren kunt ge-

bruiken en hoe bestuurders en pioniers
elkaar aan kunnen vullen in plaats van
tegenwerken.
• Jan Blankespoor
Download beschikbaar op
www.lerenpionieren.nl/ophoopvanzegen

‘Ook de moederkerk van een
pioniersplek moet nieuwsgierig zijn
en zichzelf als leerling blijven zien.’
Arte Havenaar, Perron-pionier en
buurtpastor in Oosterheem

ACTUEEL
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Knuffeltjes

LEERHUIS

VERSLAG

Augustinus over God

Pioniersplek De Pelgrim van start

OUDE KERK • De leerhuisavonden

‘Over God’ dit seizoen sluiten af met
een visie op God in een vroegchristelijke
preek. God is onzichtbaar en onzegbaar.
Wat kunnen wij van God weten?
De kerkvader Augustinus ziet zich
voor een heel ander probleem gesteld
dan wij tot nu toe behandeld hebben.
In een prachtige preek zegt hij dingen
over God, die misschien in ons
geloofsleven een beetje buiten beeld
zijn komen staan maar waardoor
toch onze eerbied gebouwd wordt.

Nieuwe pastor Maarten Goossensen ingezegend
Op zondagmiddag 5 maart is
pioniersplek De Pelgrim – ruimte
voor zingeving en spiritualiteit
officieel en feestelijk gestart.
Bij aankomst werd de bezoekers
gevraagd om een persoonlijke
wens van verlangen in de kroon
van een ‘wandelende engel’ te
hangen. Daarmee was de toon
gezet.

Maandag 24 april, 20.00 uur,
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Foto’s: Leonie Vreeswijk- Feith (www.photosbyleonie.nl)

Augustinus preekt de liefde van Christus

VAN DE REDACTIE

Opgewekt

Na het welkom door dagvoorzitter
ds. Dick Sonneveld vertelde de nieuwe
voortrekker van De Pelgrim, Maarten
Goossensen, op innemende wijze hoe
hij na dertien jaar zijn managementbaan
inruilde en ervoor koos zijn hart te volgen
en mensen te helpen bij het zoeken
naar antwoorden op levensvragen in
kwetsbare en minder kwetsbare periodes
uit hun leven. Zo werd hij coördinator bij
retraitecentrum De Spil in Maarssen en
coördinator bij de Zoetermeerse afdeling
van Stichting Present. Toen hij vorige
maand uit de dertien sollicitanten voor de
functie van pionier voor De Pelgrim werd
verkozen ging voor hem een grote wens
in vervulling.
Diverse workshops voor de vele
aanwezigen volgden, waar zij konden
ontdekken en ervaren welke activiteiten
De Pelgrim zal organiseren.
Om 16.00 uur begon in een volle
Pelgrimskerk de viering, werkelijk het

hoogtepunt van de middag. Er zijn prachtige liederen gezongen, ook door Femke
Bussman (zang) en Esther Janse (piano)
als solisten.
De Protestantse Kerk in Nederland
ondersteunt De Pelgrim financieel en
inhoudelijk en daarvoor ondertekenden
alle mensen die plaatselijk bij de
nieuwe pioniersplek betrokken zijn
een samenwerkingsovereenkomst.
Na de inzegening van Maarten Goossensen werd ook het uitvoeringsteam gezegend. Aan het slot van de viering waren
er toespraken van Erik Verwoerd (namens

de Protestantse Kerk in Nederland),
Bouke Wagenaar (namens Stichting de
Pelgrimshoeve), Douwe Klaucke (namens
de Pelgrimskerkgemeente) en Jos Nouwt
(namens de Algemene kerkenraad).
Na een hapje en een drankje konden
de gasten genieten van een maaltijd
verzorgd door een aantal World Servants
en de groep Vegan Church, die beiden
ook aan de uitvoering van activiteiten in
De Pelgrim gestalte zullen geven.
• Jan Blankespoor

De protestantse traditie is veelkleurig en heeft veel bijzondere mensen
voortgebracht: invloedrijk en kleurrijk.
Wilt u weten op wie u lijkt? Doe de
Nationale Protestantentest en ontdek
de protestant in uzelf. Wist u dat de
theoloog Kohlbrugge het meest uit
de test naar voren komt? En dat Nel
Benschop de populairste vrouw is uit
de test?

3 APRIL

Geloofsgesprek
NOORD (Ichthuskerk) • Al drie keer

hadden we een interessant gesprek in
de Chagallruimte van de Ichthuskerk. De
eerste avond over God en godsbeelden.
Daarna over de betekenis van Jezus,
gevolgd door waarheid en wonderen in
de Bijbel. Op deze laatste avond gaat
het over de kerk. Over het instituut
kerk, over of je ook zonder de kerk kunt
geloven en of een geloofsgemeenschap
helpt bij je geloofsbeleving.
Maandag 3 april, 20.00 uur
Chagallruimte Ichthuskerk
Leiding en informatie: ds. Jaap van den Akker

CLOSE READING

‘De lijdende knecht’
DE REGENBOOG • In de close reading

Zoveel dingen om te
noemen. Om blij van
te worden

• Marieke van der
Giessen-van Velzen

Ontdek de
protestant in uzelf!

www.nationaleprotestantentest.nl

‘Is dit de kerk?’ Wat prachtig!’
was de verwonderde reactie op
het nieuwe Kerk in Zoetermeer van
mensen die een kerk van binnen
niet zo vaak meer zien.
‘Is dit ons kerkblad?’ vroegen
meelevende gemeenteleden zich
verbaasd en soms zelfs lichtelijk
ontstemd af. Als dingen zich in
een andere verschijning voordoen,
kan dat verwarring geven. Met dit
tweede nummer hebben we daarom
extra op structuur en helderheid
gelet. Ook voor de redactie is het
wennen, maar we staan er versteld
van hoeveel er in vier weken omgaat
in de wijkkerken. Zoveel dingen om
te noemen. Om blij van te worden.

Het aprilnummer van Kerk in Zoetermeer cirkelt om Pasen, het grootste
feest van de kerk. Geboren toen
Jezus Christus letterlijk uit de dood
werd opgewekt en mensen leven en
licht weer gaf. Als je Hem zo herkennen mag, dan breekt er blijdschap
door. Daar is geen houden aan.

Blije gezichten op de Spoedeisende
hulp van het Lange Land Ziekenhuis.
Er kunnen weer nieuwe knuffeltjes
gekocht worden om de allerkleinsten
die hier binnenkomen te troosten. Op
vrijdag 3 maart kon Carin Grondel-Bos
van de Kindernevendienst Oude Kerk
Gemeente de opbrengst van de collecte
van de Kinderkerstviering overhandigen
aan deze afdeling: een leuk bedrag
van € 90,15.

Van Dorp uw technisch dienstverlener

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

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.
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.

EINDREDACTEUR

vandorp.eu

cyclus dit keer de lezing uit Jesaja over
‘de lijdende knecht des Heren’. Wat is
de bedoeling van deze ‘getekende’ en
door ‘wormen aangevretene’? Er wordt
gesproken over ‘Israël, mijn knecht’.
Herkennen wij iets van die Israël en zo ja,
waar dan? Wat maakt het voor ons open?
En wat zou dit in ons leven betekenen?
Ook deze avond zullen we weer een lectio
divina lezen, maar vandaag is er ook een
beeldmeditatie. Wat gebeurt er eigenlijk
met ons als we deze beelden zien?
Woensdag 5 april, 20.00 uur in De Regenboog
Donderdag 6 april, 20.00 uur in De Oase

Taizé-viering
DE WIJNGAARD • Een viering in de
traditie van Taizé: oecumenisch, meditatief, met veel liederen, gebeden
en stilte. Iedereen van jong tot oud en
van alle geloofsrichtingen is welkom.
Neem je muziekinstrumrent mee.
Zondag 23 april, 19.30 uur,
De Wijngaard (tegenover de Watertoren)
Matthé Vermeulen T (079) 361 94 93

KERK & GELOOF
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STILLE WEEK EN PASEN

Drie dagen van Pasen
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’
In veel kerken wordt stilgestaan bij de ‘Drie dagen van Pasen’:
van Witte Donderdag tot Paasmorgen, dit jaar 13 tot 16 april.
Drie dagen? Van donderdag tot en met zondag zijn er toch vier?
‘Het werd avond en het werd morgen.
want: we zijn nog niet klaar,
De eerste dag.’ Zo worden in Genesis 1
we ‘onderbreken’ de dienst …
de scheppingsdagen geteld. Die telling
In de avond van Goede Vrijdag is de
van avond naar morgen is veelzeggend:
viering heel sober. Veelal klinkt alleen het
realistisch en tegelijk vol vertrouwen.
Lijdensverhaal, vaak uit het Johannes
Het begin is duisternis, maar door het
evangelie. Er zijn liederen, maar er is
donker gaan we het licht tegemoet.
geen preek. In sommige kerken worden
Dat vertrouwen geeft
bloemen bij het kruis
Witte Donderdag, gelegd of worden er
ook anno 2017 hoop
Goede Vrijdag en lichtjes aangestoken
voor de wereld en onze
eigen kleine geschiePaasmorgen zijn niet als teken van verbondenis. In de Drie dagen
denheid met wie nu
los verkrijgbaar
van Pasen gedenken we
lijden. Ook wordt het
hoe het licht het duister overwint, hoe
liturgisch centrum leeggehaald. De Bijbel
het leven sterker is dan de dood. De drie en het Avondmaalsstel worden de kerk
dagen hebben elk een eigen karakter,
uitgedragen en de Paaskaars wordt gemaar zijn niet los verkrijgbaar.
doofd. In stilte verlaat iedereen de kerk.

Onderbreking
De viering ervan begint op de avond
van Witte Donderdag met een maaltijd
zoals Jezus dat deed met zijn vrienden.
Ze vierden Pesach, het gedenken van de
bevrijding uit Egypte. Met de viering van
de maaltijd aan de vooravond van Goede
Vrijdag wordt ook ons voorgehouden dat
bevrijding het perspectief is. Vaak klinkt
aan het einde van de dienst geen zegen,

In protestantse kringen spreekt men
meestal over de Stille Week: je
wordt stil wanneer je stilstaat bij het
lijden en sterven van Christus.
Bij rooms-katholieken is de benaming
Goede Week gebruikelijk: de nadruk
ligt op het goede nieuws dat alle
mensen in dood én opstanding van
Christus wordt aangezegd.

Bevrijding
Op de avond van Stille Zaterdag begint
de derde dag van Pasen. De nieuwe
Paaskaars wordt binnengebracht. De
kaars is symbool van het Licht van
Christus dat doorbreekt in de duisternis.
De kerkgangers steken hun kaars aan
bij de Paaskaars en begroeten elkaar
met de woorden: ‘De Heer is waarlijk
opgestaan!’
In de viering klinken teksten uit Genesis
en Exodus, de bijbelse verhalen over
bevrijding en nieuw begin. Vaak is
er gelegenheid om je doopbelofte
te vernieuwen. Heel bijzonder is het
wanneer iemand juist in deze nacht
wordt gedoopt, zoals ook in de eerste
christengemeenten gebruikelijk was.

Voluit feest
Op Paasmorgen is het voluit feest in de
kerk. Meestal met veel zang en extra
muziek. Na de eerste twee dagen van
stilstaan bij het lijden en sterven van
Christus, gedenken we op de derde
dag vol vreugde zijn opstanding.
In alle Zoetermeerse kerken zijn er
diensten in de Stille Week, zeker op de
Drie dagen van Pasen. Uiteraard zijn er
verschillen, maar overal bent u van
harte welkom!
• Joke Westerhof
Meer over vieringen en kerkdiensten vindt u
op pagina 4 en meer in het bijzonder in het
katern Gemeentenieuws bij dit Paasnummer.
Ook een katern ontvangen? Bel of mail de
redactie of het kerkelijk bureau.

OMZIEN NAAR ELKAAR
ONDER WOORDEN

Hier zwijgt
het hoge denken

Maak het verschil met Present
Zoetermeer

Hier zwijgt het hoge denken:
God trad in ons gemis
om volheid ons te schenken,
zijn dorst bracht lafenis.
Die liefhad bovenmate,
die zich gevangen gaf,
bevrijdt ons uit ons haten,
breekt onze ikzucht af.
Zijn zwijgen voor de rechter
wordt nog door ons gehoord:
voor ons het pleit beslechtend
als zijn vrijsprekend woord.
Die vol was van genade
is onze weg gegaan.
Het spoor van onze daden
klaagt ons niet langer aan.
tekst: Inge Lievaart
melodie: Jan Pasveer
Lied 581 in: Liedboek – Zingen
en bidden in huis en kerk
Dit lied wordt besproken in Iedere
dag een nieuw begin. Dagelijks op
weg met het Liedboek onder redactie
van Nienke van Andel, Zoetermeer:
Boekencentrum, 2015, € 22,50.
In dit dagboek komt iedere week
er een nieuw thema aan de orde.
Verschillende auteurs, werkzaam
op verschillende plekken en in
verschillende kerkgenootschappen,
schreven hun meditaties aan de
hand van het thema en een lied. Een
goede manier om vertrouwd te raken
met een nieuw lied of om een oude
bekende in nieuw licht te zien.
• Joke Westerhof

KIJK

Van Pesach naar Pasen
Pasen valt niet op een vaste dag
in het jaar, maar altijd op de
eerste zondag na de eerste volle
maan in de lente. Het Joodse
Pesachfeest begint halverwege
de lentemaand Nissan op de 15e
dag; het is dan volle maan. Dit
jaar vallen de twee Paasdagen
samen met de laatste dagen van
Pesach.
Vrijheid en herstel
Pasen is onlosmakelijk verbonden
met Pesach. Jezus vierde het laatste
avondmaal met zijn leerlingen op de
vooravond van Pesach, het feest van
de ongezuurde broden. Dit feest is
ingesteld in de nacht dat het volk Israël
eeuwen voor Christus uit Egypte vertrok.
Dit staat beschreven in Exodus, ‘uittocht’, een van de boeken van Mozes.
Op de vooravond ervan wordt de Sederavond gevierd binnen het gezin. In een
eeuwenoude volgorde, vastgelegd in
het Joodse geschrift de Hagadda, wordt
verteld over de uittocht uit Egypte, er
wordt gebeden, gedronken en ongezuurd

brood (matses) gegeten, in herinnering
aan de tijd in de slavernij.

Overwinning
Pesach viert de uittocht, de vrijheid en
het herstel van het Joodse volk. Pasen
viert de overwinning van het leven op de
dood. Beide van belang voor en door de
komst van de Eeuwige. Een goede reden
voor de Protestantse Kerk om gestalte te
geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

40-DAGENPROJECT

Warmte brengen
NOORD (Ichthuskerk) • Er zijn veel

Stichting Present Zoetermeer wil een brug slaan tussen mensen die
iets te bieden hebben en mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep van Jezus om
ons in te zetten voor de mensen die het nodig hebben.
De projecten die Present organiseert
zijn eenmalig. Ze duren een halve of een
hele dag en zijn gebaseerd op de wensen en talenten van de groep die zich
wil inzetten. Er zijn praktische en sociale
projecten. Sociale projecten worden op
verzoek georganiseerd in verpleeg- of
verzorgingstehuizen.

Je eenmalig inzetten
voor die ander die het
zo nodig heeft
In de praktische projecten gaan steeds
vrijwilligers aan de slag bij mensen
thuis, die bepaalde hulp heel hard nodig
hebben. Zij worden door de maatschappelijke organisaties in Zoetermeer aangedragen wanneer zij geen eigen netwerk hebben, geen financiële middelen
en hun gezondheid beperkt is. Er schort
vaak veel aan het huis waar ze wonen.
Een tuin moet opgeknapt worden, muren
geverfd of een laminaatvloer gelegd.

In 2016 heeft Present in Zoetermeer 56
van hen kunnen helpen, maar dit had
ook zomaar het driedubbele kunnen zijn.

Perspectieven
Telkens wanneer een groep mensen in
een halve dag een dergelijk klus oppakt,
zie je gebeuren dat dit nieuwe perspectieven biedt aan degene die geholpen
wordt. Maar de mensen die zich inzetten
ervaren ook wat een positieve impact je
kunt hebben in het leven van de ander in
slechts een halve dag tijd.
Present in Zoetermeer kan donaties
goed gebruiken evenals mensen die zich
eenmalig willen inzetten voor die ander
die het zo nodig heeft. Meld u aan met
uw huiskring, gezin of bijbelstudiegroep
en ervaar hoezeer u het verschil kunt
maken in het leven van de ander.
Informatie over giften en concrete
mogelijkheden voor inzet en hulp:
stichtingpresent.nl/zoetermeer

schrijnende plekken in de wereld,
veel mensen staan in de kou. In het
40-dagenproject van wijkgemeente
Zoetermeer-Noord wordt dat gesymboliseerd met de ijskast. Wat kunnen wij
doen om warmte in het leven van deze
mensen te brengen? Kinderen die niet in
een liefdevol gezin opgroeien, boeren in
Indonesië en vele anderen. Voor hen zijn
gebedsintenties in de koelkast gehangen. Gespaard wordt voor twee Kerk in
Actie-projecten: Jeugdhuis de Glind en
Indonesische boeren in Zuid-Sumatra.
Vormgeving project: Jan Buurma
Foto’s: Pieter Schuurman Hess

• Koos Hendriks
WERKGROEP KERK & ISRAËL
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KERKDIENSTEN april 2017
Gemeente

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten.

Zondag 9 april
(Palmzondag)

Zondag 2 april

Witte Donderdag
13 april

Goede Vrijdag
14 april

Stille Zaterdag
15 april

Zondag 16 april
Eerste Paasdag

Zondag 23 april

19.30
ds. C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal

10.00
ds. C.H. Wesdorp

9.45
ds. C.H. Wesdorp

10.00
mw. M. Schipper-Boven

10.00
mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder,
Zoetermeer

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

10.00 ds. C.H. Wesdorp

WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK
Pelgrimskerk • 1e Stationsstraat 86
2712 HK • T (079) 316 36 00
W www.pelgrimskerkzoetermeer.nl

10.00
mw. C.W.D.
Eijkelenboom-de Uijl,
Lopikerkapel

10.00
prop. E. Agterhuis,
Driebergen-Rijssenburg

17.30
mw. ds. M.C. Kapteyn
en mw. M. Schipper-Boven
Maaltijd van de Heer

19.30
mw. M. Schipper-Boven

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

10.00
mw. ds. E. van der
Wolf-Kox,
Voorburg

10.00
ds. D.A.J. Sonneveld

9.15 mw. ds. M.C. Kapteyn
Kerk-Schooldienst

19.30
mw. ds. M.C. Kapteyn

21.30
mw. ds. M.C. Kapteyn
Paaswake

10.00
mw. ds. M.C. Kapteyn

10.00
ds. D.A.J. Sonneveld

WIJKGEMEENTE ROKKEVEEN
De Regenboog • Nathaliegang 263
2719 CR • T (079) 362 87 03
W www.pwgderegenboog.nl

10.00
ds. D.A.J. Sonneveld

10.00
mw. W.J. Bettenhaussen-Baak

19.30
ds. D.A.J. Sonneveld
Maaltijd van de Heer

19.30
ds. D.A.J. Sonneveld

21.30 ds. D.A.J.
Sonneveld en mw.
M. Schipper-Boven
Maaltijd van de Heer

10.00
ds. D.A.J. Sonneveld

10.00
mw. P. Vossegat-de
Bruin, Zoetermeer

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

9.30
ds. A. Hamstra,
Zuidland

9.30 ds. E. van den Ham
Openbare belijdenis

19.30
ds. E. van den Ham
Heilig Avondmaal

19.30
ds. E. van den Ham

22.00
ds. N. de Lange,
ds. R.L. Algera,
ds. J. van den Akker
en ds. K.H. van
Klaveren

9.30
ds. E. van den Ham

9.30
ds. E. van den Ham

16.30
ds. G.E. van der Hout,
Lekkerkerk

16.30
ds. G.C. Vreugdenhil,
Gouda

19.30
ds. R.L. Algera
Maaltijd van de Heer

19.30
ds. N. de Lange

5.50 Binnenpark De Leyens
bij Olijftak Meditatieve viering

10.00
ds. J. van den Akker
Maaltijd van de Heer

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

18.30 ds. C.H. Wesdorp
Cantatedienst

19.30 mw. ds. M.C. Kapteyn
Maaltijd van de Heer

16.30 ds. M. van Duijn,
Utrecht, Hart4U-dienst

16.30
ds. E. van den Ham

19.00 dr. J. Hoek, Veenendaal

10.00
ds. J. van den Akker

10.00
ds. R.L. Algera

19.30
Meditatieve viering

19.30
Meditatieve viering

ADVENTSKERKGEMEENTE
Adventskerk • Julianalaan 3
2712 CB • T (079) 316 61 76
W www.vcgz.nl • E secretaris@vcgz.nl

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van
de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Het blad verschijnt tien keer per jaar.
Nummer 2 – april – 1e jaargang 2017
Redactie
Els Alebregtse, Tirza Benders,
Jan Blankespoor, Mieke Brak, Aafke Halma,
Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne,
Arie Vooijs, Joke Westerhof
Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
Ontwerp en vormgeving
Jessica Monker
Druk
Opmeer Drukkerij bv, Den Haag
Medewerkers aan dit nummer
Jan van der Linden (kerkdiensten), Jessica
Monker (advertenties), Theo Poot (tekening)
Berichten en kopij
De redactie is verantwoordelijk voor selectie
en bewerking. Het meinummer zal op 26
april verschijnen. Berichten en kopij over de
hele maand mei uiterlijk woensdag 5 april
sturen naar E redactie@kerkinzoetermeer.nl
Jaarplanning Aan te vragen via:
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl > startpagina >
Kerk in Zoetermeer
Abonnement
Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage van € 20,- gevraagd. Bijdragen en
giften kunnen overgemaakt worden op
rekeningnummer NL67 FVLB 0699768160
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer
o.v.v. ‘Kerk in Zoetermeer’.
Bezorging
Buytenwegh/De Leyens,
Noordhove, Seghwaert, Oosterheem:
Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen
• T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers
• T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73
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W www.pgzoetermeer.nl
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E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
Abonnement of losse nummers?
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10.00
ds. C.H. Wesdorp

9.00 Ichthuskerk, ds. N. de Lange
10.30 Ichthuskerk, ds. N. de Lange

10.30
ds. K.H. van Klaveren,
Den Haag

19.30
mw. ds. J.F. Postma,
Den Haag
Heilig Avondmaal

19.30
Meditatieve viering

10.30
mw. ds. E. Bijlsma,
Den Haag

OVERIGE DIENSTEN in de Stille Week
Datum

Gebouw/locatie

Tijd

Voorganger

Maandag
10 april

Ichthuskerk
Parkdreef 258, 2724 EZ

19.30 uur

Johan Roest
Meditatieve vesper

Ichthuskerk
Parkdreef 258, 2724 EZ

19.30 uur

Anton van Dijken
Meditatieve vesper

Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD

20.00 uur

ds. C.H. Wesdorp
Passie-avond

Ichthuskerk
Parkdreef 258, 2724 EZ

19.30 uur

Wieger Visser (VCGZ)
Meditatieve vesper

Dinsdag
11 april

Woensdag
12 april

OVERIGE DIENSTEN april 2017
Datum Gebouw/locatie
Zondag
2 april

Zondag
9 april

Zaterdag
15 april

Zondag
16 april

Zondag
23 april

Tijd

Voorganger

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

mw. M. Turk

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

ds. M. Gilhuis

Perron 61 • Heicopstraat 61, 2729 BV

10.00 uur

ds. J. Kievit, Dordrecht
Dovenmeeting

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR

10.30 uur

ds. J.R. Kubacki

Monteverdi • Ondineschouw 15, 2726 JS

14.30 uur

ds. J.R. Kubacki

Ichthuskerk • Binnenpark De Leyens

05.50 uur

Meditatieve viering

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

ds. M. Gilhuis en
mw. L. Hendriks-Vaessen
Oecumenische dienst

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

ds. P.A. Wilbrink, Delft

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Er is meer genade dan wij denken;
de wereld is ervan vergeven.
Bron: 95 speldenprikken 500jaarprotestant.nl

PERSPECTIEF

Boom des levens

Met de boom des levens
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Regels uit een lied van Willem Barnard
(Liedboek 547). In zijn gedichten
spreekt hij van hoop en van
levenskracht, die telkens weer
opbloeien als alles dood lijkt.
De boom op de foto heeft de vorm
van een kruis, is bedekt met klimop en
heeft groene uitlopers aan de takken
waar het licht van de zon doorheen
schijnt. Deze boom verbindt hemel en
aarde, strekt de zijtakken uit over de
aarde met al haar schepselen. Het is
een krachtige boom die alles draagt:
goed en kwaad, haat en liefde, leven

WEEKSLUITINGEN
’t Huys De Morgenster • Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88
Datum

Tijd

Voorganger

Vrijdag 31 maart

15.30 uur

mw. ds. J. Postma

Vrijdag 7 april

15.30 uur

ds. M.A. van den Berg

Vrijdag 14 april

15.30 uur

ds. C.H. Wesdorp, Heilig Avondmaal

Vrijdag 21 april

15.30 uur

drs. A. van Dijk

Vrijdag 28 april

15.30 uur

drs. E. Leune

en dood. Alles heeft hij in zich en
omvat hij.
Is het niet juist dit waar we zo mee
bezig zijn in deze periode van het jaar?
We worden bepaald bij het lijden en
sterven van Jezus, maar ook bij het
lijden dat er is op aarde. Bij het leven
dat soms zo zwaar kan zijn door wat
ons overkomt. Toch mogen we hoop
houden op iets beters. Jezus staat
immers op uit de dood, vieren we met
Pasen.
Een zaadje moet eerst sterven in de
grond, voordat er een nieuwe boom uitkomt. Wat dood lijkt, heeft nieuw leven
in zich. Door het duister heen gloort
er licht. God is een God van leven en
van liefde, dat zien we weerspiegeld
in Jezus, zijn Zoon. De stappen die Hij
heeft gezet op aarde, zijn helend en
heilzaam. Als we die navolgen, kan er
iets moois groeien en opbloeien, er is
opstanding mogelijk. Dat is hoop.
Jezus is als die boom die alles draagt:
leven en dood, vreugde en verdriet,
liefde en haat, goed en kwaad. Doodzwaar is die boom en tevens vederlicht
van nieuw leven. Uit deze gedachte
kunnen we hoop putten als we dit lied
zingen in de Veertigdagentijd. Een tijd
waarin we tot bloei kunnen komen.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.
• Marga Schipper

Botanische tuin van Valetta op Malta.
Foto: Marga Schipper

WIJKPASTOR PELGRIMSKERK

ACTUEEL
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CONTACT
HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman, Pitrusvaart 10, 2724 VC
T (079) 331 74 22 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
Kostersgroep Peter Teeuw • T (079) 342 19 48
GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE
PELGRIMSKERK
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1
T (079) 316 36 00
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
E marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo
Beheerder F. v.d. Beld
T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94
Scriba Tom Westerhof
Charlotteplaats 6, 2713 BB • T (079) 316 93 79
E scribapelgrimskerk@pgzoetermeer.nl
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen wo- en vr-middag
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandeoase@gmail.com
Coördinator kosters
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com
PROTESTANTSE
WIJKGEMEENTE ROKKEVEEN
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur iedere ma, di, do en vr
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
Kerkelijk werker Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl
Werkdagen ma, di en wo
Scriba Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 2719 AT
T (079) 321 21 64 • E scriba@pwgderegenboog.nl

INTERVIEW

Op zoek naar Judas
Niemand noemt zijn kind graag Judas. Hij is vooral bekend
geworden als de man die Jezus in de nacht verraadde. Niet zo’n
voor de hand liggende persoon voor een musical. Toch komt die er.
In ‘Op zoek naar Judas’ brengt regisseur Margot van der Poel
samen met productieleider Barry Augustijn deze figuur dichterbij.
Over de figuur Judas is niet zo heel veel
bekend. Hoe kom je aan informatie?
‘Gerard van Midden, bekend van eerdere
musicals over Ruth, Maria, Paulus en
Esther, schreef samen met Gerard van
Amstel het script. Hij kon daarvoor
terugvallen op de vier evangeliën, op
een proefschrift van Bert Aalders en een

Perron 61 • Heicopstraat 61,
2729 BV • T (079) 593 78 08
Perron Centrum • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Buurtpastor Arte Havenaar
T 06 409 607 68
E artehavenaar@perron-oosterheem.nl
W www.perron-oosterheem.nl
Halte 2717 in Buytenwegh
Busken Huethove 63, 2717 HN
Buurtpastor Johan Roest
T (079) 319 02 97 • 06 235 049 48
E buurtpastor@halte2717.nl
W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier en pastor
Maarten Goossensen
T 06 814 307 42
E maarten@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

gepopulariseerde versie van een
gevonden Evangelie van Judas.
In al deze bronnen ligt een schat aan
informatie. Daarmee krijgt de mens
Judas ‘een gezicht’. Zelfs méér gezichten. Er ontstaat een kleurrijk beeld van
iemand die eigenlijk alleen als geldwolf
en verrader bekend staat. Hij wordt

Productieleider Barry Augustijn
en regisseur Margot van der Poel (rechts)

neergezet als gelovig mens, als vrijheidsstrijder, en ook als ontgoocheld religieus
fanaticus. Zo wordt hij indringend tot
leven gebracht door gemotiveerde
spelers. Dat leidt tot nieuwe inzichten
in keuzes die we dagelijks moeten maken
in onze intermenselijke relaties.’

‘Iedereen herkent
wel iets van zichzelf
in hem’



Foto: Maarten Pronk

Hoe moet ik me dat voorstellen,
hoe geef je dat vorm?
‘In de musical zien we straks bijvoorbeeld ook de moeder van Judas. Zij kan
haar zoon zomaar niet loslaten. Ze gaat
naar hem op zoek. Letterlijk! Dat levert
schitterende ontmoetingen op die de
bezoekers zullen verbazen en ontroeren.
Nu wordt er hard gewerkt aan decor
ontwerp en kleding, dat vergt heel wat

De musical ‘Op zoek naar Judas’ laat
Jezus zien door de ogen van Judas
en Petrus. Bekende bijbelverhalen
komen tot leven: de Bergrede, de
spijziging van de vijfduizend, een
genezingsverhaal, de Barmhartige
Samaritaan en de vrouw die Jezus’
voeten zalft. Het lijdensverhaal wordt
als een gezongen passie uitgevoerd.
Uitvoeringen op 5, 6 en 7 oktober
in het Stadstheater. Kaarten via
www.opzoeknaarjudas-zoetermeer.nl

aandacht en creativiteit. Bij het instuderen hebben Arie Vooijs en Dries Piening
de muzikale leiding.’
Waarom juist nu ‘Op zoek naar Judas’?
Hoe actueel is dat?
‘Als regisseur heb ik de vrijheid
genomen om het verhaal van Judas
naar eigen inzicht te interpreteren en
midden in onze tijd te zetten. Als Judas
een mens is met een groot rechtvaardigheidsgevoel en een grote liefde voor
Jezus, maar ook een grote twijfelaar
is, dan had hij toch ook in 2017 onder
ons kunnen wonen? Ja toch? Iedereen
herkent wel iets van zichzelf in hem.’
• Fien Meiresonne

IMPRESSIE

25 jaar vrouwenvieringen
ICHTHUSKERK • Een feest van aandacht en warmte was het op 12 maart
in de Ichthuskerk. Er waren ruim vijftig
bezoekers en voor ieder was er een
persoonlijk welkom. Veelkleurige tulpen
lachten ons toe in de kerkzaal. Omgeven
met meditatieve pianomuziek en
gedichten werd het wandkleed bij
25 jaar vrouwenvieringen onthuld.
Drie keer kwamen de aanwezigen bij
elkaar rond de bron. Om terug te kijken
op de reis die met de vrouwenvieringen
afgelegd is: cirkels van licht, van stilte,
van veelkleurigheid. Om te luisteren
naar de prachtige zang van Liselet van
Gent: ‘Build my house with love’. Om
zelf te zingen.
Met aandacht en warmte ontmoetten
we bijbelse vrouwen en schreven we
brieven naar gevangenen. Met aandacht
en warmte keken we naar wat er leeft
in ons hart aan verlangen, vertrouwen,
rust, gemis en dankbaarheid. De maaltijd
was een feest. Daarna naar huis met een
versierd lucifersdoosje om het licht en de
warmte door te kunnen geven.

HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • E ds@vandenham.mobi
Vrije dag wo
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
E cdvandorp@hotmail.com
Kostersgroep Fam. A.J. van Daalen
T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55
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
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Jaap van den Akker
Velddreef 281, 2727 CH
T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl
Werkdagen ma, di, wo, vr (pastoraat
Noordhove en Oosterheem)
Predikant ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl
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Foto’s: Leonie Vreeswijk- Feith (www.photosbyleonie.nl)

• Joke den Hertog
WERKGROEP VROUWENVIERINGEN

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?

Dan is Van der Kruk Consultancy iets voor u!
Gespecialiseerd in het accuraat bijhouden en
ondersteunen van financiële administratie op locatie.
Benieuwd wat ik voor u en uw bedrijf kan betekenen?
Bel of mail of zoek contact via mijn website.

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

w w w. i c h t h u s b o e k h a n d e l . n l
Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

Van der Kruk Consultancy
DÉ O PL O SSIN G VO O R U W ADMIN ISTR ATIE

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

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

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

MISSIONAIR
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PERRON
1 APRIL

Kinderkledingbeurs
Zaterdag 1 april is er
in de Oosterkerk een
Kinderkledingbeurs.
Er wordt mooie
tweedehands (soms
zelf nieuwe) kleding
verkocht voor een
leuke prijs. De opbrengst is bestemd
voor het Perronwerk en voor Stichting
Christelijke Hulp in Kenia (SCHiK). Een
aantal Oosterkerk-gemeenteleden zijn
afgelopen februari in Kenia geweest en
hebben leuke en mooie souvenirs voor
de verkoop meegenomen. Ook is er een
gezellig eetcafé ingericht, waar zoete en
hartige lekkernijen te koop zijn. Welkom
tussen 9.00 en 14.00 uur.

nummer 2 - april 2017

HALTE 2717
2 APRIL

Perronmeeting &
Gluren bij de buren
‘Gluren bij de Buren’ Zoetermeer gaat
haar tweede editie beleven en de
Perronmeetings doen ook mee. In de
ochtend hebben we in De Oranjerie om
11.00 uur een Perronmeeting met een
bijzonder verhaal van Nelleke Tak
waarin we vooruitkijken naar Pasen.
‘s Middags zijn er op 164 plaatsen
optredens door Zoetermeer, zo ook bij
ons in De Oranjerie en bij onze buren
van Piëzo. Tijden: 13.45-14.15 uur,
15.15-15.45 uur en 16.45-17.15 uur.
Onder andere verhalenverteller Tanja
Janneke komt bij Perron optreden.
Informatie: Arte Havenaar T 06 4096 0768
W www.perron-oosterheem.nl

Spelletjes en zomerkamp

CURSUS

Het meest
verkochte boek
Onze cultuur wordt gekleurd wordt door bijbelse
verhalen en uitdrukkingen. Films, boeken,
schilderijen en (pop)muziek krijgen meer inhoud
als je de verhalen uit de Bijbel kent.
Daarom is er de cursus ‘De Bijbel in grote lijn’.
Je leert de Bijbel van dichtbij kennen, zonder te
verdwalen in de veelheid van boeken en de
weerbarstige taal. De cursus is interessant voor
iedereen, of je al een beetje van de Bijbel weet
of helemaal niets. De cursus wordt gegeven door
Halte 2717 in Bus 63 aan de Busken Huethove 63
in Buytenwegh.
Vijf woensdagavonden: 10, 17, 24, 31 mei en
7 juni, steeds van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten
voor de cursus bedragen € 10,-, inclusief uitgebreide
cursusmap en koffie.

Op zaterdag 4 maart was er een
spelletjesmiddag in Buytenwegh
bij Halte 2717. De vrijwilligers van
YMCA zorgde voor leuke spellen en
bij de medewerkers en vrijwilligers
van Jong Perspectief konden de kinderen even op adem komen door het
bakken en eten van een pannenkoek.
Stilzitten was er niet bij. Er werd het
doldwaze boerderijspel gespeeld,
flessenroof, het kleurenspel en

levend ‘Wie is het?’. De kinderen
en leiding waren onvermoeibaar en
de lol spatte van de gezichten af.
Een leuke samenwerking tussen de
jeugdorganisaties. En daar blijft het
niet bij. Komende zomer organiseert
het YMCA Zoetermeer weer haar
zomerkamp. Ook dit jaar gaan er
weer een tiental kinderen vanuit
Jong Perspectief mee dankzij een
bijdrage van Kinderhulp.

5 APRIL

Kinderfeestje: Palmpasen
Als Perron willen we graag plezier
hebben met elkaar, daarom organiseren
we kinderfeestjes in Perron Centrum op
Oosterheemplein 320 in het winkelcentrum van Oosterheem.
Op 5 april gaan we spelletjes doen,
kliederen, knutselen en horen we het
bijzondere verhaal van Palmpasen. Alle
kinderen mét hun ouders zijn welkom.

Opgeven kan tot 5 mei bij cursusleider
ds. Jaap van den Akker, T (079) 331 71 33
E informatie@halte2717.nl

We starten om 14.30 uur en het feest
duurt tot 16.00 uur. Tot dan!

OPEN ICHTHUS 
Ichthuskerk, Parkdreef 258, www.openichthus.nl

Inloopactiviteiten
Ook in april welkom bij een van de
inloopactiviteiten van Open Ichthus.
Drie dagdelen per week gaan de
deuren open voor iedereen. Een plek
waar je gewoon jezelf kunt zijn en
vrijblijvend binnen kunt lopen.

• Elke dinsdagmiddag: actief en
creatief. Op 25 april inloopmiddag
om 14.00 uur: natuurlezing door
Peter van Wely. Toegang is gratis.
Er staat een pot voor een eventuele
vrijwillige bijdrage. Informatie: Jeanette
van der Bol-Bakker T 06 1252 0061

• Elke woensdagmorgen
tussen 10.00 en 12.00 uur:
koffie, thee en een goed gesprek.
Informatie: Jacqueline Gravesteijn
T 06 1053 8940 E welkom@openichthus.nl

• Elke donderdagavond:
Kerkcafé Plus vanaf 19.30 uur,
eerste consumptie is gratis.
Informatie: Joop Geuze T 06 4001 0671
E kerkcafeplus@openichthus.nl

INLOOPHUIS ROKKEVEEN

BUS 63

Elke vrijdag in De Regenboog
van 10.00-13.00 uur

Bus 63 is een woonhuis op de Busken Huethove 63 in Buytenwegh. Verschillende
maatschappelijke organisaties maken dit huis tot een huiskamer voor
de buurt. Halte 2717 is de kerkelijke partner in dit unieke initiatief.

• Middagpauzedienst
Vrijdag van 12.00-12.30 uur.
• Regenboogmaaltijd
Elke vierde vrijdag van de maand.
Welkom vanaf 11.30 uur,
de maaltijd begint om 12.00 uur.
7 april Ds. Dick Sonneveld,
muzikale begeleiding:
Dick van de Bosch.
14 april Joke Westerhof,
muzikale begeleiding:
Jacques van Oosterom.

Pannenkoekenlunch

21 april Hans van der Bilt, muzikale
begeleiding: Henk Harteveld.

Opgeven voor de maaltijd

28 april Vandaag geen
Middagpauzedienst, wel genieten
van de maandelijkse maaltijd.
Informatie: Wil Bettenhaussen-Baak
T (079) 361 33 65

Kunst in de stilteruimte
De Focus-ruimte is een speciale plek in
Bus 63. Multifunctioneel, maar met een
bijzonder accent. Een plek voor stilte,
bezinning, gebed en gesprek. Ook kan
iedereen lezen uit of schrijven in het
‘lucht-je-hart-boek’. De sfeer wordt
bepaald door de inrichting. Een drietal
kunstwerken is daarin bepalend.

‘Focus’
Het schilderij waar
de ruimte haar
naam aan dankt is
in bruikleen gegeven
door Heleen de
Lange. Een werk dat in z’n expressie
kracht en stijl combineert. De omgeving
die ruimte uitdrukt geleidt je aandacht
op een indringende manier naar de kern:
de focus.

‘De vlam’
Speciaal voor de Focusruimte in Bus 63 heeft
Carla Dekker een beeldje gemaakt.
In prachtig doorschijnend materiaal
uitgevoerd verbeeldt ‘De vlam’ het licht
van inspiratie. Een beeld dat aandacht
vraagt en rust geeft in het intrigerende
samenspel van kleur en vorm. Het staat
er op 13 april precies een jaar.

‘Vertrouwen’
Schilderes Beppie
Ruivenkamp maakt
vooral aquarellen in
mooie zachte pasteltinten. ‘Vertrouwen’ is
vormgegeven in licht dat van
‘hemelsbreed’ tot op de menselijke
maat verbindt. Een inspirerende en
sfeervolle bijdrage aan de Focusruimte.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

Van Dongen UitvaartZorg
&

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

M ANNELIESBOUWHUIS.NL

Van Dongen UitvaartCentrum

Wij zijn een
kleinschalige
onderneming
en bieden
persoonlijke
zorg en
aandacht

gaat tot het uiterste!
a Dorpsstraat 175

Bredewater 20a - 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 - WWW.VDUZ.NL
24 uur per dag bereikbaar
ongeacht waar u verzekerd bent

2712 AJ Zoetermeer
t 079 362 05 55
e info@verlaanmakelaardij.nl
i www.verlaanmakelaardij.nl
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DE PELGRIM

GEBEDSMOMENTEN

Christelijke meditatie en meer

Proef de stilte

Zie de agenda Vorming en toerusting
in de uitgave Gaandeweg:
www.pgzoetermeer.nl/pgzoetermeer/
pagina/gaandeweg.php

Altijd al willen weten wat een biertje van
La Trappe zo speciaal maakt? Deze keer
niet naar de abdij Koningshoeven voor
een kloosterweekend, maar een excursie
naar de brouwerij die anders altijd links
blijft liggen. Er kunnen 40 mensen mee.

Samenkomst Iona
Plannen voor een nieuwe reis naar Iona
volgend jaar. In 1938 is daar de Iona
Community gesticht, een oecumenische
gemeenschap die naar nieuwe wegen
zoekt om het evangelie in deze tijd vorm
te geven.
18 april, 20.00 uur, De Pelgrim

Balijwandeling
Nu het weer mooier en het later donker
wordt nodig ik u uit voor deze stiltewandeling waarin we de natuur kunnen
ervaren als teken van Godswege. Het
thema van deze wandeling is: Licht.
21 april, 19.30-21.00 uur, De Balijhoeve,
Kurkhout 21, Marga Schipper

22 april, 11.30 vertrek vanaf de Pelgrimskerk
€ 30 voor busreis, uitleg, rondleiding en
consumptie. Opgeven: Hans van der Bilt,
361 20 22, hlvdbilt@ziggo.nl

Innerlijke pelgrimage
Over de kammen, naar de stilte van het
binnenmeer, waar we net als de discipelen en Jezus heel dicht bij God zullen
komen. Nee, we kunnen hier niet blijven,
al zouden we graag onze tenten opslaan.
Wel kunnen we dit moment koesteren en
leren vastleggen in wat we noemen ‘de
sacramenten van het leven’: Christus in
ons midden.
26 april, 20.00 uur, De Pelgrim

Frère Roger van Taizé
LEZING • Er wordt veel geschreven
over Taizé, de leefgemeenschap van een
van de twee oecumenische kloosters in
Europa en het enige klooster met zowel
protestantse als katholieke monniken.
Jaarlijks reizen vele duizenden jongeren
naar deze gemeenschap voor een week
van bezinning, ook jongeren uit Zoetermeer. De stichter van deze gemeenschap
is Frère Roger. Wie was hij en welk spi- Een introductie in de oecumenische conritueel erfgoed laat hij na? Wat betekent templatieve traditie en haar idealen.
de oecumenische Taizé-gemeenschap
voor de jongeren en ook de vele ouderen.
19 april, 20.00 uur, Pelgrimskerk, € 2,-

De spiritualiteit van Bob Dylan
LEZING • Singer-song-

writer Bob Dylan kreeg
vorig jaar voor zijn
liedteksten de Nobelprijs voor de Literatuur,
omdat hij ‘de grootse
Amerikaanse liedtraditie
met nieuwe dichterlijke
expressiemogelijkheden
heeft uitgebreid’.
Zijn songs zijn gevoed door bijbelse beelden, oude folkmusic
en gospels, en gaan diep in op maatschappelijke vragen en
persoonlijke levensvragen.
Theologisch onderzoeker ds. Kick
Bras gaat in een lezing met geluidsfragmenten in op Dylans spiritualiteit
zoals die opklinkt in zijn songs.
Spiritualiteit als ‘spirit’, de kracht
van levenslust en levenszin.
20 april, 20.00 uur, Pelgrimskerk, € 5
Kick Bras, ‘The answer is blowing in
the wind. De spiritualiteit van
Bob Dylan’, Gorinchem: Narratio,
€ 7,50

DE PELGRIM
Dagelijks
Ochtendgebed in de Veertigdagentijd op werkdagen tot
14 april om 7.00 uur in de Pelgrimskerk.
Ochtendgebed op werkdagen vanaf 18 april om 7.30 uur.

OUDE KERK
Wekelijks
Gebedsmoment iedere maandagavond van 19.00-20.00
uur in Wijkgebouw Dorpsstraat 57. Het gebed is de
adem van het geloofsleven. Het is zinvol en bemoedigend om samen met andere gemeenteleden en
belangstellenden, hardop of in stilte, te bidden voor de
kerk en onze wijkgemeente, voor onze naaste dichtbij
en ver weg, voor de nood in de wereld.

OOSTERKERK
Om de twee weken
Woensdagavond 12 april van 19.00-20.00 uur: gebed
voor de Stille Week en de Paasvieringen in Oosterkerk
en Perrongemeenschap, het jongerenkamp van 21 april
en vluchtelingen over de hele wereld.
Woensdagavond 26 april van 19.00-20.00 uur: gebed
voor het koningshuis, het pastorale werk, het missionaire werk in Open Kerk, peuterlezen en meer.

Pelgrimage naar Adelbertus-abdij
Op 11, 12, 13 en 14 mei zijn we onderweg naar de Adelbertus-
abdij van Egmond. Een prachtig traject van Zoetermeer naar Katwijk en vandaar door duinen en over strand naar de Adelbertus
abdij. De route is uitgezet, de slaapplaatsen zijn geregeld. Wees
er snel bij! Er kunnen maximaal 20 mensen mee. Een echte tocht
voor zinzoekers.
Start: 11 mei om 9.00 uur vanaf De Pelgrim, Frans Halsstraat 3.
Opgeven: Hans van der Bilt, E hlvdbilt@ziggo.nl

CULTUREEL
Lunchpauzeconcerten Oude Kerk
Elke woensdag 12.45-13.15 uur

5 april: Roberto Guijjarro Valencia – piano
12 april: Duo Rossignol – theorbe en blokfluit
19 april: Ronald de Jong – orgel en klavecimbel
26 april: Colet Nierop – harp
Oude Kerk, Dorpsstraat 59, toegang gratis. www.concertenzoetermeer.nl

KERK

MUZIEK

Passierumoer

Overal worden volop Passie-
uitvoeringen aangekondigd.
Variatie genoeg. Palestrina’s
Stabat Mater, de Johannes
Passion van Bach, The Crucifixion van Stainer, Van Liefde
Ongekend van Bredewout en
televisiespektakel The Passion
– om er een paar te noemen.
Op Witte Donderdag 2011 werd The
Passion voor het eerst in Gouda opgevoerd. Bekende Nederlanders vertellen het Paasverhaal, afgewisseld met
Nederlandstalige popnummers. Naast
enthousiasme was er vanaf het begin
ook kritiek op dit evenement.
Iedere keer als een nieuwe vorm
waarmee het evangelie verkondigd
wordt zich aandient, is er enthousiasme én kritiek. Soms heel genuanceerd
en soms heel heftig.
Op de musical ‘Jesus Christ Superstar’
volgden verontwaardigde reacties en
lovende kritieken. Stravinsky moest in
Parijs rennen voor zijn leven, toen hij
na de eerste uitvoering van Le Sacre
du Printemps achtervolgd werd door
het woedende publiek.
Bij de eerste uitvoering van de
Johannes Passion van Bach wist
de gemeente niet wat ze hoorde. In

plaats van de Gregoriaanse gezangen
werd er nu een magnifiek muzikaal
gebeuren neergezet. Het jaar daarna
moest de Mattheus Passie plaats
maken voor nogmaals een uitvoering
van de Johannes Passie.
Gevangen
Louis Bourgeois, componist van vele
psalmmelodieën, heeft in 1551 een
aantal bestaande kerkgezangen
gebruikt. Zelf schreef hij hier het
volgende over:
‘Bij het componeren van melodieën
heb ik gebruik gemaakt van enige
gezangen die wij vroeger verkeerd
gebruikten, iets wat u evenmin moet
storen als het klokgelui en andere
dingen, die vroeger ten kwade hebben
gediend en nu ten goede.’
Voor Psalm 80 (‘O, God van Jozef, leid
ons verder’) gebruikte hij de melodie
van het lied wat door de hele gemeente op de Paasmorgen werd gezongen:
Victimae paschali laudes. In reactie
daarop liet het stadsbestuur Bour
geois gevangen zetten. Op voorspraak
van Calvijn werd hij weer vrijgelaten.
Een jaar later vertrok hij uit Genève.
∞ Arie Vooijs
ORGANIST IN DE OASE IN MEERZICHT
EN DIRIGENT VAN EEN AANTAL KOREN

Passieconcert

Johannes Passion

Op woensdag 12 april organiseert
de Stichting Regenboogmuziek een
Passieconcert in De Regenboog. Op het
programma staat oude passiemuziek,
met daarin prominent het Stabat Mater
van de Boheemse componist František
Tůma, uitgevoerd door het Haagse koor
Vox Antiqua onder leiding van George
Overmeire. Begeleiding: Martijn Kortleve,
cello en Dick van den Bosch, klavecimbel.
Het Stabat Mater is een gedicht uit de
dertiende eeuw, waarin het verdriet van
Maria over haar stervende Zoon aan het
kruis wordt bezongen. Het lijden van
Christus wordt in dit gedicht verbonden
met ons eigen lijden en het verdriet van
Maria krijgt een universele betekenis.

Op Stille Zaterdag 15 april voert het
Christelijk Vocaal Ensemble Cantica op
uitnodiging van Stichting Podium320 de
Johannes Passion van J.S. Bach uit in de
Oosterkerk. Het wordt de derde uitvoering op rij in dit gebouw van het bijzondere en indrukwekkende Johannes-evangelie over het lijden en sterven van Jezus
Christus. Nieuw is dat dit keer vooraf
enkele koralen met het publiek worden
doorgenomen,
die tijdens
de uitvoering
meegezongen kunnen
worden.

12 april, 20.15 uur, toegang gratis
De Regenboog, Nathaliegang 263
www.regenboogmuziek.nl

15 april, 20.15 uur, Oosterkerk,
Oosterheemplein 320. Toegang: € 25,
inclusief programmaboekje en consumptie
www.cvecantica.nl; podium320.nl

Recital in De Regenboog
Jonge violist Niek Baar samen met
pianist Ben Kim. Op het programma
onder andere de geliefde Frühling-sonate en een Romance van Beethoven, de
gepassioneerde Derde Vioolsonate van
Schumann en een prachtig stuk van de
Belgische vioolvirtuoos Ysaye.
Niek bespeelt een viool gebouwd door

Carlo Bergonzi ‘ex Vornbaum’, Cremona
1729, hem ter beschikking gesteld door
de Tjardus Greidanus Stichting.
Woensdag 19 april, 20.15 uur. Toegang: € 15,
tot 25 jaar: € 5, houders Zoetermeerpas: gratis
www.regenboogmuziek.nl

‘Kom naar voren! 500 jaar Reformatie’
VOORSTELLING • Wie er bij was in De

Oase op zondag 19 februari weet hoe
het is om te genieten van de vertelkunst
van verhalenverteller Kees Posthumus.
Met veel verve bracht hij zijn versie van
de geschiedenis van list en bedrog van
de bijbelse Jakob. Boeiend en met echte
gein liet hij, samen met accordeonist
Juul Beerda, de ‘pootjelichter’ zijn verhaal vertellen. Dat optreden toen maakt
nieuwsgierig naar zijn voorstelling ‘Kom

naar voren! 500 jaar Reformatie’, die
sinds 31 oktober 2016 overal in het land
te zien is. Posthumus laat bekende en
minder bekende helden en heldinnen uit
500 jaar Reformatie hun verhaal vertellen
aan de hand van een origineel voorwerp
uit hun tijd. Een speelse variant van alle
Reformatie-gedenkmomenten dit jaar.
Bekijk de speellijst op www.keesposthumus.nl
voor een uitvoering in de buurt.

Inloopconcert

Saxofoonkwartet Ebonit met ‘Peace,
Please!’, een programma met werken
van onder andere Maurice Ravel en
Mieczyslaw Weinberg met arrangementen van tenorsaxofonist Johannes
Pfeuffer. Vier jonge musici, afkomstig
uit Polen, Nederland en Duitsland met
sprankelende muziek.
Zaterdag 22 april, 15.00 uur, Oude Kerk
Toegang vrij, collecte bij de uitgang

Orgelconcert
Jaap Zwart verzorgt op zaterdagmiddag
29 april het maandelijkse orgelconcert in
de Oude Kerk met onder andere werken
van J.S. Bach en een eigen improvisatie.
Een van zijn specialiteiten is de uitvoering
van relatief onbekende orgelmuziek uit de
19e en 20e eeuw. Als kerkorganist is hij
verbonden aan de Grote of Andreaskerk
in Hattem en de Grote Kerk in Harderwijk.
Zaterdag 29 april, 15.00 uur, Oude Kerk,
Dorpsstraat 59. Toegang € 10; 65+ en
donateurs: € 7; t/m 17 jaar gratis

Christenen die
verwachten te zullen
opstaan uit de doden,
maar nu niet durven
opstaan tegen onrecht,
hoe moet dat straks?
Bron: 95 speldenprikken 500jaarprotestant.nl
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LEESROOSTER

OIKOCREDIT

Elke dag de Bijbel open

Met microkrediet een
nieuwe toekomst voor Rinah

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze
kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de
herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.
WO. 29 MAART - Kol 2:6-15
U was dood door uw zonden, maar God
heeft u samen met Christus levend
gemaakt toen hij ons al onze zonden
kwijtschold.
DO. 30 MAART - Lc 10:25-37
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw
hart en met heel uw ziel en met heel uw
kracht en met heel uw verstand, en uw
naaste als uzelf.
VR. 31 MAART - Joh 12:23-36
Jezus zei: Wanneer ik van de aarde
omhooggeheven word, zal ik iedereen
naar mij toe halen.
ZA. 1 APRIL - Rom 15:7-13
Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals
Christus u heeft aanvaard.
ZON. 2 APRIL - Joh 11:1-45
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het
leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook
wanneer hij sterft.
MA. 3 APRIL - Js 46:3-5,9
De Heer zei tot zijn volk: Ik heb jullie
van de moederschoot af gedragen.
Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde.
Ik zal je steunen en beschermen.
DI. 4 APRIL - Jr 31:31-34
De Heer zegt: Ik zal mijn wet in hun
binnenste leggen en hem in hun hart
schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij
mijn volk.
WO. 5 APRIL - Lc 5:12-16
Een man die door huidvraat getekend
was, zei tot Jezus: “Heer, als u wilt, kunt
u mij rein maken.” Jezus stak zijn hand
uit, raakte hem aan en zei: “Ik wil het,
word rein!”

Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal
jullie terugzien, en dan zul je blij zijn,
en niemand zal je je vreugde afnemen.
VR. 14 APRIL - Mc 15:33-39
GOEDE VRIJDAG
Aan het kruis riep Jezus met luide stem:
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij
verlaten?
ZA. 15 APRIL - Rom 6:3-11
Paulus schreef: We zijn door de doop in
de dood van Christus met hem begraven
om, zoals Hij door de macht van de Vader
uit de dood is opgewekt, een nieuw leven
te leiden.
ZON. 16 APRIL - Mt 28:1-10
PASEN
Bij het graf van Jezus zei de engel tot de
vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat
jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is
niet hier, hij is immers opgestaan, zoals
hij gezegd heeft.
MA. 17 APRIL - Rom 8:1-11
Hij die Christus Jezus uit de dood
heeft opgewekt, zal ook u die sterfelijk
bent, levend maken door zijn Geest,
die in u leeft.
DI. 18 APRIL - Neh 8:8-12
Wees niet bedroefd, want de vreugde
die de Heer u geeft, is uw kracht.
WO. 19 APRIL - Ef 4:1-13
Christus is afgedaald in de diepte.
Hij is opgestaan om alles met zijn
aanwezigheid te vullen.
DO. 20 APRIL - Gal 6:11-18
Paulus schreef: Ik wil me op niets anders
laten voorstaan dan het kruis van Jezus
Christus, onze Heer.

DO. 6 APRIL - Joh 16:23-33
Jezus zei: De Vader zelf heeft jullie lief,
omdat jullie mij liefhebben en geloven dat
ik van God ben gekomen. Nu verlaat ik de
wereld weer en ga ik terug naar de Vader.

VR. 21 APRIL - 1 Joh 1:8-2:2
Johannes schreef: Jezus Christus brengt
verzoening voor onze zonden, en niet
alleen voor die van ons, maar voor de
zonden van de hele wereld.

VR. 7 APRIL - Ps 51
Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn fouten
teniet, was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

ZA. 22 APRIL - Js 61:1-3
Om aan armen het goede nieuws te
brengen heeft de Heer mij gezonden, om
aan verslagen harten hoop te bieden en
om aan gevangenen hun vrijlating bekend
te maken.

ZA. 8 APRIL - Gal 3:23-29
Paulus schreef: Door het geloof en in
Christus Jezus bent u allen kinderen
van God.
ZON. 9 APRIL - Mt 21:1-11
PALMZONDAG
Kijk, je koning is in aantocht, hij is
zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op
een veulen, het jong van een lastdier.
MA. 10 APRIL - Lc 22:39-46
Toen Jezus bij de Olijfberg was
aangekomen, zei hij tegen zijn leerlingen:
Bid dat jullie niet in beproeving komen.
DI. 11 APRIL - Mc 14:32-42
Jezus bad in Getsemane: Vader, voor u is
alles mogelijk, neem deze beker van mij
weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil,
maar wat u wilt.
WO. 12 APRIL - Joh 19:23-37
Een schrifttekst zegt over Jezus:
Zij zullen hun blik richten op hem die
ze hebben doorstoken.
DO. 13 APRIL - Joh 16:20-22
Voor zijn lijden zei Jezus tot zijn leerlingen:

ZO. 23 APRIL - Joh 20:19-31
Een week na de opstanding waren de
leerlingen weer bij elkaar. Terwijl de
deuren gesloten waren, kwam Jezus in
hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’
zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas:
‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees
niet langer ongelovig, maar geloof.’
MA. 24 APRIL - Js 51:4-12
De Heer zegt: Wees niet bang voor de
hoon van mensen, stoor je niet aan hun
spot. Ik ben het die jullie troost. Hoe kun
je dan bang zijn voor een sterveling?
DI. 25 APRIL - 1 Pe 5:6-11
Petrus schreef: U mag uw zorgen op
God afwentelen, want u ligt hem na
aan het hart.
WO. 26 APRIL - Mt 14:22-33
Jezus kwam naar zijn leerlingen toe,
lopend over het meer. Ze raakten in
paniek en schreeuwden het uit van angst.
Meteen sprak Jezus hen aan: Blijf kalm!
Ik ben het, wees niet bang.

Rinah voor haar marktkraam in Rwanda
KANSEN • Haar man verkocht hun huis
én ging er met haar geld vandoor. Van de
ene op de andere dag stond de 65-jarige
Rinah Mathonsi, moeder van vijf kinderen, letterlijk op straat. Een tijd waar
Rinah niet graag aan terugdenkt. Inmiddels is de Rwandese er weer bovenop.
Via een partner van Oikocredit kwam
ze in aanmerking voor een microkrediet.
Deze partner richt zich op de allerarmsten
die zich in uitzichtloze situaties bevinden.
Met het eerste microkrediet van € 58
was ze in staat om voorraad in te kopen,
zodat ze een marktkraam kon beginnen.
Vervolgens werd haar nog een microkrediet van € 754 verstrekt, zodat ze weer
een dak boven haar hoofd had. Gelukkig

gaat het nu goed met Rinah en haar
kinderen. Haar jongste studeert nu weer
omdat Rinah het collegegeld weer kan
betalen. In de toekomst wil Rinah nog
graag een auto kopen zodat het makkelijker wordt om haar waren te verplaatsen
en hoopt ze nog meer spullen te verkopen
met haar marktkraam!
Oikocredit biedt al veertig jaar kansen
aan mensen in ontwikkelingslanden door
middel van microkrediet. Veel kerken, organisaties en particulieren helpen al via
sociaal verantwoorde beleggingen mee
aan een betere en eerlijkere wereld.
www.oikocredit.nl

KERK IN ACTIE

Hongersnood in Afrika
NOODHULP • De komende zes
maanden dreigt er hongersnood
voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Kerk in Actie levert
noodhulp aan onder andere
Zuid-Soedan, Malawi en Ethiopië. Meer hulp is hard nodig!

heeft eerst te kampen gehad met
extreme droogte en nu met watersnood.
Dit lijkt tegenstrijdig maar door de lange
droogte en de erosie kan de grond het
overvloedige regenwater niet goed vasthouden. Dit zorgt voor overstromingen.

Zuid-Soedan

Meer dan 5 miljoen mensen in Ethiopië
zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen.
Belangrijkste doel van het werk van Kerk
in Actie in Ethiopië is honger tegengaan,
ondervoeding behandelen, en zorgen voor
toegang tot veilig (drink)water.

In Zuid-Soedan lijden 5,5 miljoen
mensen honger. Op dit moment dreigen
al 100.000 inwoners van het door
geweld en droogte geteisterde land
van de honger te sterven. De ramp in
Zuid-Soedan is een menselijke ramp
door de combinatie van droogte,
armoede en gewelddadige conflicten
die ervoor zorgen dat hulpverleners
bepaalde delen van het land niet goed
kunnen bereiken.

Malawi
In Malawi zijn tienduizenden mensen
getroffen door overstromingen. Malawi

UITGELEZEN

Ethiopië

Uw bijdrage is
welkom op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,
o.v.v. het projectnummer ‘N000699’.

22 APRIL

Kerk in Actie
Werelddag
Een dag vol afwisseling, ritme en
vooral voor ontmoeting met de
wereldwijde kerk: medechristenen en
partnerorganisaties van Kerk in Actie.
Inspirerende verhalen uit India, China
en Colombia. Kom meer te weten
over de opvang vluchtelingen in het
Midden-Oosten. Of leer de Bijbel te
lezen met andere ogen, bijvoorbeeld
met die van iemand in Brazilië. Liever
praktisch aan de slag? Er kan ook
gezongen worden.
22 april, 10.00 uur, Immanuelkerk in Ermelo
Aanmelden voor 18 april via
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/
werelddag

11 MEI

Samen tegen
armoede
ONTMOETING • In het najaar van
2016 werd het interkerkelijke Armoede
onderzoek gepubliceerd. Daaruit blijkt
dat steeds meer mensen aankloppen bij
de kerken omdat ze financieel in de knel
raken. Er gaat steeds meer geld in om en
vele duizenden vrijwilligers zijn vanuit de
kerken betrokken bij deze hulpverlening.
In diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere diaconale organisaties
is er een scala aan activiteiten om mensen in de knel materieel en immaterieel
te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit
initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale
Platforms.
In een viertal regionale bijeenkomsten
wil het Knooppunt Kerken en Armoede
al deze expertise bijeenbrengen.
Welke mogelijkheden kunnen we elkaar
aanreiken en wat kunnen we van elkaar
leren? Welke dilemma’s, voetangels
en klemmen komen we tegen en welke
oplossingen zien we daarvoor? Hoe kunnen de verschillende netwerken elkaar
ontmoeten en versterken? Informatie
en inspiratie met veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, discussie, ideeën
opdoen en netwerkvorming.
Regio West: donderdag 11 mei, 18.00-21.30
uur, Het Baken, Woerden. Deelname is gratis.
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

• Joost Boogaard
SECRETARIS PLATFORM ZWO ZOETERMEER

Brandend

Drie pioniersplekken is Zoetermeer rijk, elk met eigen missie.
Voor die gemeenteopbouw buiten
kerkgrenzen is het boek Heilig
vuur een goede reisgids: loslaten
wat lang vanzelf sprak, het maar
wagen, tegen muren aanlopen,
kortom: pionieren.
Margrietha Reinders begint, na twintig
jaar predikantschap, een nieuwe vorm
van kerkelijke presentie in Amsterdam
Oud-West: ‘een fonkelnieuwe start in
een ontkerkelijkte buurt’. Boeiend hoe
ze gaandeweg inspiratie vindt bij de
eerste christengemeenten ‘die zonder
veel geld of zekerheden in hun evangelie geloofden, gedreven door het vuur
van de Geest’.

Voor Reinders wordt het een zoektocht
vol vragen en problemen. Zit de buurt
op de kerk te wachten? Hoe groot is
het geduld van kerkbestuurders? Wat
is de doelgroep? Aanvankelijk de jonge
hoger opgeleide buurtbewoners, maar
al snel vormen juist mensen uit de
marge de harde kern van de groeiende
geloofsgemeenschap. Levert dat genoeg draagkracht, ook financieel? Wie
doen mee in het pioniersteam?
Bijzonder is dat Reinders te rade gaat
bij de kleine christelijke kerken, omdat
daar al ervaring is met het stichten van
nieuwe geloofsgemeenschappen.
Bijbel en gebed blijken onmisbaar om
het pioniersvuur brandend te houden.
Samen met haar team ontdekt ze
dat teleurstelling en frustratie bij

pionierswerk horen, net zo goed als
diepe vreugde, gein, dankbaarheid
en bezieling. Meer dan eens gaat
het totaal anders dan je verwacht en
bedacht. ‘Gods Koninkrijk kruipt waar
het niet gaan kan!’
Heilig Vuur is een must voor pioniers.
Toch nodig ik andere lezers, zeker ook
kerkbestuurders, uit om er kennis mee
te maken. Het is inspirerend, troostend
en verrassend: zo kan kerk-zijn ook zijn!
• Joke Westerhof
Margrietha Reinders, ‘Heilig Vuur.
Een pioniersreis voor beginners’,
uitgave: Vindingrijk en Protestantse Kerk
Amsterdam, € 12,90.
Te bestellen via www.webwinkelvindingrijk.nl

