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KERK IN BEDRIJF

De kerk van
morgen
bouw je
samen
In dit themanummer begint
de redactie van Kerk in Zoeter
meer een verkenning over de
kerk van morgen. Hoe ziet
de kerk er straks uit, voor wie
maakt de kerk zich sterk en hoe
staat ze in de samenleving?
Het woord ‘kerk’ wordt hier in
twee betekenissen gebruikt. Als
geloofsgemeenschap waarbinnen
mensen elkaar ontmoeten en in
woord en daad uiting geven aan
geloof in God en gedeelde waar
den en normen. En als faciliteit
die dat mogelijk maakt: het kerk
gebouw. Die twee kunnen elkaar
natuurlijk niet missen.

Vaardigheden
Een kerk is geen bedrijf. Toch weten
en zien we dat er gebruikgemaakt
wordt van beproefde werkmetho
des om een organisatie in stand te
houden. Dat geldt voor de spirituele
kant zowel als voor de fysieke.
Om de kerk geestelijk in stand
te houden zijn er predikanten
en kerkelijk werkers, ambtsdra
gers als ouderlingen, diakenen
en kerkrentmeesters, en ook de
vele vrijwilligers die daarin actief
zijn. Zij bedienen zich van kennis

Bouwen aan de kerk
Een prachtige metafoor, deze kruiwagen die geparkeerd staat in het fietsenhok van de Ichthuskerk. Na enig onderzoek bleek dat
die als gift aan de kerk is geschonken. Om de ruggen der vrijwilligers te sparen. De gulle gever gaf er een serieus motto aan mee.
Een aanmoediging om er ook bij het vrijwilligerswerk in de kerk de kantjes niet vanaf te lopen, want de tekst van Psalm 104:23 luidt
in de Statenvertaling: ‘De mens gaat (dan) uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot den avond toe.’ Dat de tekst effect heeft gehad is
duidelijk, want de verbouwing van de Ichthuskerk in 2014 werd binnen de geplande tijd afgerond. Met deze kruiwagen, die nog
steeds dienst doet, zitten we middenin het thema ‘Bouwen aan de kerk’.
en vaardigheden zoals die in elk
‘normaal’ bedrijf of organisatie
worden toegepast.

Kennis van zaken
Om de kerk als gebouw overeind
te houden is geld nodig, maar net
zo goed bestuurlijke kracht en
individuele kennis. Gelukkig zijn
deze deskundigheden in de Pro
testantse Gemeente Zoetermeer
over het algemeen in ruime mate

aanwezig: organisatietalent, finan
ciële kennis, verstand van beheer,
communicatie en nog veel meer.
Gelukkig ook zijn er nog steeds
veel mensen bereid als vrijwilliger
mee te helpen om de kerkelijke
organisatie te laten ‘draaien’.
Tegelijk sluiten we de ogen niet
voor de vergrijzing en merken we
ook dat kerkleden het voor gezien
houden. Voor ouders is het vaak
lastig hun kinderen zo in de ge

DE HERBERG

‘Werken aan ontmoeting over en weer’
INTERVIEW • Binnenkort neemt de Oude Kerk De Herberg in gebruik.

Anneke Kroeders en Ron Orta vertellen enthousiast over de
nieuwbouw aan de achterzijde van het historische kerkgebouw
aan de Dorpsstraat. Die is nu wind- en waterdicht en door
vrijwilligers wordt er hard gewerkt aan de ‘warme’ inrichting.

Gastvrij onthaal
Anneke, oud-diaken, en Ron,
kerkrentmeester, maken deel uit
van de Projectgroep Aanbouw
Oude Kerk. Die ‘aanbouw’ heeft
inmiddels een prima naam
gekregen: De Herberg.
Een herberg biedt al eeuwenlang
een veilig onderkomen en een

gastvrij onthaal voor jong en oud,
voor arm en rijk. Het is een plek
waar je elkaar kunt ontmoeten,
samen een maaltijd gebruiken,
samen praten, lachen, huilen of
elkaar omhelzen.

Onder één dak
Anneke en Ron sommen een
indrukwekkende lijst van
activiteiten op. Van koffiedrinken
na de zondagse eredienst tot het
organiseren van concerten en
lezingen door de week. Ook de
jeugd is niet vergeten, zij krijgen
een eigen plek bovenin.
Ron: ‘Catechisatie werd soms bij
de dominee thuis gegeven. Een
eigen ruimte voor vergaderingen,
bijeenkomsten en het
opvangen van (kin
der)groepen is heel

welkom.’ Anneke: ‘Alles komt nu
onder eigen dak, heerlijk!’
De gebedsgroep gaat De Herberg
gebruiken, het inloophuis, het
vrouwenhoekje, de contactmiddag
voor ouderen, de kindernevendienst
en de kinderoppas op zondag, de
catechisaties, bijbelkringen en het
leerhuis door de week.

Trouwlocatie
‘Maar dat niet alleen’, zegt
Anneke. ‘Ook feestjes, verjaar
dagen en andere grotere interes
sante bijenkomsten. De Herberg
krijgt een compleet uitgeruste

De nieuwe Herberg slaat twee vliegen
in één klap: een eigen onderkomen
voor alle activiteiten van de Oude Kerk
Gemeente én een prachtige plek voor
ontvangsten en bijeenkomsten met
een breed maatschappelijk en cultureel karakter. Een nieuwe stichting
gaat een en ander stroomlijnen, om
het monument dat de Oude Kerk is
ook duurzaam in stand te houden en
de begroting sluitend.

loofsleer ‘mee te nemen’, dat die
ook na hun jeugdjaren bij de kerk
willen blijven. Er is een leden
krimp aan de gang, waarvan
niemand precies weet of en hoe
die te keren is.

Realistisch
Gaan we somber doen? Zijn we
daarom pessimistisch en laten we
de koppies hangen? Nee, natuur
lijk niet. We zijn realistisch. Het in
keuken, zo kunnen we ontvangs
ten en bijvoorbeeld condoleances
goed verzorgen.’
‘Binnenkort wordt De Herberg
ook een mooie trouwlocatie
voor burgerlijke huwelijken’,
vult Ron aan, ‘dat sluit naadloos
aan bij de kerkelijke inzegening.’
‘We werken met De Herberg aan
ontmoeting over en weer, voor
mensen van binnen en buiten
de kerk. De kerk blijft natuurlijk
de kerk met zingen en bidden en
de preek, en doordeweeks als
unieke locatie voor concerten en
exposities, maar kan nu
beter geëxploiteerd
worden.’

‘Warm bad’
Anneke: ‘Wij willen
met De Herberg een warm bad
zijn voor bezoekers, er voor elkaar
zijn, echt naar elkaar luisteren.’
Ron: ‘Ik hoop dat gemeenteleden
en hun introducées ook in de
week gebruik gaan maken van
De Herberg en zo de kerk leren
kennen. Binnen ontstaan zeker
verbindingen tussen mensen.
De bouwactiviteiten hebben
de betrokkenheid en het enthou

stand houden van de kerk in alle
facetten vraagt veel en nieuwe
inspanningen. Van de kerkleiding,
van alle leden, van iedereen.
De geduide ontwikkelingen heb
ben ook hun directe weerslag op
de beschikbare financiën. Niet
zonder reden wordt in kerkenraden
van tijd tot tijd de vraag gesteld
welke kansen en mogelijkheden
er zijn, wat er met elkaar is opge
bouwd om de toekomst veilig te
stellen. Anders gezegd: wat gaan
we doen? En: hoe doen we dat?
‘Bouwen aan de kerk’ wordt in
dit februarinummer belicht vanuit
verschillende invalshoeken, in het
besef dat we zelf mee kunnen
werken aan de toekomst. Kerken
raden, samen met de gemeente
leden, moeten daarvoor plannen
ontwikkelen en die ook voldoen
de laten uitkristalliseren.

‘Bouwstenen’
Of het zo heeft mogen zijn staan
er in deze krant enkele interviews,
waarin voorlieden – we noemen ze
dominee of pastor – vertellen over
hun kijk op en ervaringen met het
werk in kerk en gemeente.
Ondertussen wordt er gebouwd
aan de Oude Kerk in het Dorp, en
denkt bijvoorbeeld de Ichthuskerk
na over duurzaam kerk-zijn.
Een nieuwe rubriek ‘Bouwstenen’
besteedt in de komende nummers
aandacht aan allerlei bouw
aspecten van de kerk, in beide
betekenissen. Hebt u suggesties?
Geef het door!
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
• Tekst en foto: Fien Meiresonne

siasme onderling al vergroot,
dat is zichtbaar en merkbaar.’
Hij zegt dat het gebouw er niet is
om zieltjes te winnen. De Herberg
is een praktische aanbouw voor
zowel het gemeentewerk als voor
bredere activiteiten waarvoor het
gebouw gehuurd kan worden. Bij
alles is het elkaar ontmoeten een
belangrijk onderdeel.

Deuren open
Er wordt gewerkt aan een bezet
ting van vrijwilligers om De
Herberg elke dag open te hebben
voor bezoekers. ‘Mag ik ook even
binnen kijken?’, is een vraag die
Anneke geregeld hoort. Ze ervaart
dat er meer mensen religieus in
gesteld zijn dan ze eigenlijk dacht.
Een kerk bezoeken om gewoon
even stil te zijn, maar ook een plek
voor een praatje, een kop
koffie, een hart onder de
riem. Ook ik word al
blij van De Herberg.
• Dirk Verboom

Foto’s:
Rob Kroeders
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Ichthuskerk verkent de toekomst

VAN DE REDACTIE

Het mag wat kosten

E

ind januari ging de
Maand van de Bijbel van
start, een initiatief om
het Boek der boeken jaarlijks
in de schijnwerpers te zetten.
Een van de publicaties daarin is
de Overschrijfbijbel. Hè, over
schrijven? Er zijn toch zeker
genoeg gedrukte exemplaren?
Het idee begon in Zwolle,
waar de stadspastor mensen
in de Grote Kerk aan het schrij
ven heeft gezet, met bijzondere
reacties. ‘Je wordt het verhaal
in getrokken. Woord voor
woord, zin voor zin.’ En: ‘Ik
merkte een innerlijke rust, een
bemoediging.’ Al valt met de
hand schrijven niet iedereen
meer mee.
Zelf deed ik de correctie van
deze Overschrijfbijbel in de
Willibrordvertaling. Na de Psal
men de vier Evangeliën over
alles wat Jezus gezegd en
gedaan heeft. Tegelijkertijd
was ik bezig met dit ‘bouw
nummer’ en ik bleef haken
achter een stukje uit Lukas 14:
‘Als een van u een toren wil
bouwen, gaat hij er toch eerst
voor zitten om de kosten te
begroten.’ Hè, begroten?
Hoezo vergelijkt Jezus hier
bouwen en investeren met je
leven aan Hem wijden?
Wat blijkt, de rekening voor
geloof is niet mals. Jezus
vraagt niet een stukje, Hij wil
je helemaal. Dat kost nogal
wat. Maar kijk ook eens naar
de baten. Je kunt zo een heel
lijstje van ‘inkomsten’ opstel
len. Probeer het eens, met een
begrotingstekort zul je niet blij
ven zitten. Niet voor jezelf en
niet voor mensen om je heen.
Geloven in Jezus Christus en
mee helpen bouwen aan de
kerk van Zijn toekomst, levert
je alles op. Zeker weten.

• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

AMBITIERAPPORT • In het afgelo-

de manier waarop kan worden
omgegaan met duurzame verbete
ring, inrichting en beheer van alle
kerkelijke ruimtes en de verhuur
ervan bevorderen. De commissie
beveelt aan niet overhaast, maar
wel doordacht en stapsgewijs
hiervoor beleid te ontwikkelen.

pen jaar stelde de wijkkerken
raad van de Ichthuskerk (Zoe
termeer-Noord) een commissie
in om een beeld te schetsen van
multifunctioneel gebruik van het
kerkgebouw. Hoe gaan we om
met de kerkelijke ruimtes en hoe
kunnen we een beleid ontwikke
len dat de beste kansen biedt om
de kerk ook op langere termijn
duurzaam in stand te houden?
Vanaf het ogenblik dat de Ichthus
kerk was verbouwd om van drie
kerkplekken tot één te komen, in
2014, was het duidelijk dat de kerk
multifunctioneel zou zijn. Dat was
ook nodig omdat de inkomsten
uit activiteiten en de verhuur van
ruimtes nodig waren en zijn om de
begroting rond te krijgen.

Geloofsgemeenschap
De ‘verken-commissie’ wijst nu
op het belang van vooral ook de
toekomst van de gemeente als
geloofsgemeenschap. Als je er
niet in slaagt de spirituele kracht
en energie van de wijkgemeente
in stand te houden, inclusief een
voldoende omvangrijke achter
ban, wordt het overeind houden
van een gebouw erg moeilijk.

Bijbel-sponsorontbijt

Dilemma’s
Ook is aandacht besteed aan hoe
de toekomstige exploitatie er uit
zou kunnen zien. Dat raakt direct
aan de vraag of er op termijn vol
doende vrijwilligers beschikbaar
zullen zijn om het beheer op het
gewenste niveau te houden. In het
bedrijfsleven zeggen we dan: zelf
doen of (betaald) uitbesteden?
Je komt voor de vraag te staan
welke vrijwilligers je voor welke
taken wilt inzetten. Als het
vrijwilligersbestand krimpt, laat je
iemand dan bezoekjes afleggen bij
gemeenteleden die thuis aandacht
nodig hebben of wil je graag dat
het gebouw elke week spic en
span wordt schoongemaakt?
Dat levert dilemma’s op die scher
pe keuzes vragen. Veel stof tot
nadenken dus. En op basis daar
van nieuw beleid ontwikkelen.

Foto: Leonie Vreeswijk

Concreet
De commissie bestond uit men
sen die zelf geen rol speelden in
de discussie over het functione
ren van de kerk als gebouw.

Niet overhaast,
maar wel doordacht
en stapsgewijs
Daardoor konden ze met een
onbevangen blik kijken en hoefden
ze niet op de stoel van welk
gremium dan ook te gaan zitten.
Het rapport van de commissie
geeft concrete aanbevelingen over

• Fien Meiresonne

21 FEBRUARI

‘Gebed voor het Leven in de stad’
SAMEN BIDDEN VOOR DE STAD • We wonen in
een mooie stad en het is er op zich goed wonen.
Tegelijk zie je ook in Zoetermeer verruwing, verkilling,
conflicten, armoede, eenzaamheid, straatkinderen,
extremisme, ontkerkelijking. In deze getekende
samenleving roept Jezus op om ‘licht’ en ‘zout’ te
zijn. Hij geeft daarbij twee ijzersterke principes als
basis onder alles wat we doen: eenheid onder chris
tenen en de kracht en impact van gezamenlijk gebed.
Deze twee principes komen mooi samen in de

interkerkelijke gebedsbijeenkomsten
die regelmatig in de Oude Kerk
worden gehouden. Voor individuele
bidders en gebedsgroepen, met als ingrediënten:
ontmoeting – bijbellezen – gebed – samenzang.
Vrijdag 21 februari zal de focus liggen op de kinderen
en jongeren in Zoetermeer. Ons gezamenlijke gebed
maakt een wereld van verschil!

Voedselbank zoekt nieuwe
coördinator

Vrijwilligers gevraagd
voor kerkdienst in Vivaldi

OPROEP • Per 1 april zoekt de Voedselbank Zoeter

OPROEP • Op iedere derde zondag van de maand

meer een nieuwe coördinator voor het beheer van
de centrale opslagloods, Van Aalstlaan 24, en de
voedselwerving. Je bent een vast aanspreekpunt
voor de leveranciers van voedsel en verantwoordelijk
voor de opslag en de verdeling. Op donderdag ben je
aanwezig bij de verdeling naar de zes uitgiftepunten
in Zoetermeer van Voedselbank Haaglanden. Zie de
uitgebreide vacatureomschrijving op de website.

wordt er in verpleeghuis Vivaldi een kerkdienst ge
houden. Hiervoor worden de bewoners vanaf 10.00
uur opgehaald en naar de fysioruimte gebracht waar
om 10.30 uur de kerkdienst gehouden wordt. Na de
kerkdienst is er koffie en thee, waarna de bewoners
weer teruggebracht worden naar hun afdeling. Wie
komt ons hierbij helpen? Kom gerust een kijkje nemen
bij een kerkdienst, bijvoorbeeld op 16 februari of op
15 maart. We vertellen er graag meer over.

21 februari, 19.00-20.00 uur, Oude Kerk
E sameningeloof@gmail.com (Eline van Noye)

T 06-1626 1446 E jstdejager@gmail.com
W www.voedselbankzoetermeer.nl/vrijwilligers-stagiaires

T (079) 341 41 35 E nanda.berg49@gmail.com

Samen ontbijten en bidden voor
christenen die vervolgd worden.
Kom ook en sponsor door uw deelname van € 10 meteen een bijbel.
De Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) staat garant dat de bijbels
op de juiste plaats terechtkomen.
7 maart, 9.00 uur, Brasserie Vandaag
in De Bouwhof, Edisonweg 115
E sameningeloof@gmail.com
of p.j.van.daalen@casema.nl

‘Blik naar buiten’
Welke grote trends komen eraan in
de komende tien jaar en wat doen
we daar als kerk mee? Landelijk
event met vier sprekers en vijftien
inspirerende workshops. 13 maart,
Jacobikerk en Social Impact Factory
in Utrecht; € 19,50; aanmelden:
protestantsekerk.nl
‘Dier & Evangelie’
Boekpresentatie op
14 maart tijdens de ontmoetingsdag van Vegan
Church in Zoetermeer.
Maaike Hartog, Sandra
Hermanus-Schröder en Nienke van
Ittersum gaan in zeven hoofdstukken in op vraagstukken als ‘mensen,
dieren en de ziel’, ‘rentmeesterschap
en leiderschap’, ‘dierenwelzijn en
dierenrechten’. Gratis inkijkje via
W www.veganchurch.nl
‘Gods hart voor kinderen’
Bijbelleesplan voor tien dagen dat
in verschillende bijbelgedeeltes
Gods hart voor kinderen laat zien.
Dit helpt om met een vernieuwde
blik naar kinderen te kijken en je
bewust te worden van hun grote
waarde. W bijbelgenootschap.nl
Houvastavonden ‘Gebed’
In het bijbelboek Exodus 17:8-16
staan belangrijke lessen over
bidden: terwijl de jonge generatie
in een oorlog vecht, wordt door de
oudere ‘gevochten’ door de hulp
van God in te roepen. Lees en praat
mee tijdens een Houvastavond,
bedoeld voor jongeren die
verdieping in het geloof zoeken.
W hgjb.nl/houvastavonden

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

5

De tuin

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl
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Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven:
advertenties@kerkinzoetermeer.nl
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Nieuwe pastors in de wijk
• Twee nieuwe wijkpastors zijn aangetreden.
Twee maanden zijn ze aan het werk. Wie zijn zij, wat doen
zij, hoe willen zij bouwen aan de kerk?

DUBBELPORTRET

Sandra Hermanus-Schröder:

‘Een leven met Jezus’
Op haar achttiende
ging Sandra theologie
studeren aan de Rijks
universiteit Leiden. ‘Ik
wist al vroeg dat mijn belangstel
ling daar lag. Omdat wij op mijn
vijftiende van Den Helder naar
Zoetermeer verhuisden, lag Leiden
als universiteit voor de hand. Na
een proefcollege van de beroemde
professor Berkhof was ik verkocht.
De kerk van mijn jeugd heb ik
ervaren als de fijnste omgeving.
Mijn ouders waren bevindelijk
hervormd, Gods Woord stond
centraal, de kerkdiensten waren
afwisselend ernstig en vrolijk. Op
mijn veertiende jaar besloot ik te
kiezen voor een leven met Jezus.’

Levensheiliging
‘Na mijn studie kreeg ik een
baan in het onderwijs als docent
levensbeschouwing. Ik verhuisde
naar het Rijnmondgebied en werd
actief in een groeiende geloofs
gemeenschap met als centraal
thema levensheiliging. Met Anja,
mijn vrouw, keerde ik in 2005
terug naar Zoetermeer. In De
Oase mochten we onze steen
bijdragen in het pastorale werk,
de muziek en het jeugdwerk.
Muziek is een van mijn hobby’s.
Ik ontving orgel- en pianoles van
de meesters op de lagere school,
later van de stadsbeiaardier en
van Jan J. van den Berg (Delft).
Toen ik in 2008 bij de Pabo In
holland bovenformatief raakte,
kreeg ik de kans om de master
Predikant-geestelijk verzorger
aan de Protestantse Theologische
Universiteit te doen. Ik ontving
preekconsent en werd proponent.
Zo ben ik gekwalificeerd geestelijk
verzorger en beroepbaar als
predikant-geestelijk verzorger
binnen de Protestantse Kerk.
Al snel kreeg ik mijn baan bij
Inholland terug, daar werk ik nog
steeds.’

Levende gemeenschap
‘En nu is het 2020. Sjon Donkers
en ik hebben samen gesolliciteerd
naar de vacature in de POR (zie
kader, red.). Ik combineer mijn
docentschap met 0,5 fte als wijk

pastor van de Pelgrimskerk en
pastoraat voor De Regenboog.

Belangrijk om elkaars
sterke punten te
benoemen
In de Pelgrimskerk wordt van
nature goed naar elkaar omge
keken, het is een hechte warme
gemeente. Ik ga gemiddeld
één keer per maand voor in de
Pelgrimskerk of De Regenboog.
Als gemeentelid blijf ik actief in
spiritueel-missionair centrum De
Pelgrim, vanuit mijn drive om men
sen veganistisch te leren koken.
In de POR wordt nu nieuw
beleid ontwikkeld. Mijns inziens
gebeurt dat door eerst elkaars
sterke punten te benoemen. Ik
vind het fantastisch wanneer we
in Zoetermeer bekend staan als
een levende gemeenschap waar
het Evangelie centraal staat en er
veel positiefs gebeurt. Daar wil ik
van harte aan bijdragen.’

In de gecombineerde wijkgemeente
Pelgrimskerk-Oase-Regenboog (POR)
ontstonden vorig jaar twee vacatures,
vanwege de pensionering van wijkpastor Marga Schipper-Boven en
het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Daarin is sinds 1 december vorig jaar
met de gelijktijdige benoeming van
Sandra Hermanus-Schröder en Sjon
Donkers voorzien. Zij hebben beide
een aanstelling voor twee jaar.
Sjon Donkers:

‘Een droom kwam uit’
Zijn carrière begon in
het onderwijs, zowel
basis- als middelbaar
onderwijs. Muziek,
Nederlands, godsdienst.
‘Maar vooral alles rondom theo
logie heeft mij altijd beziggehou
den. Vandaar dat ik de mogelijk
heid om de avondopleiding Theo
logie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam met twee handen
heb aangegrepen’, vertelt Sjon.
Ik werkte intussen als diaconaal
consulent voor de provincie
Zuid-Holland en omdat het kan
toor in Den Haag was, verhuis
den we naar Zoetermeer. Daar

kwamen we via Buytenwegh
terecht in Rokkeveen.’

‘Vanaf het eerste moment dat we
daar als jong gezin met drie kinde
ren woonden, zijn we betrokken
bij de Regenbooggemeente.
Ik koester goede herinneringen
aan de tijd dat ik in De Band
meedrumde met Anaviem en
het kinderkoor De Zevensprong.
Ook de Sunday-half-hourdiensten
waren fantastisch!
Door een ernstige ziekte raakte
ik echter mijn mooie baan kwijt.
Gelukkig mocht ik opknappen, en
via klussen voor onder meer Kerk in
Actie en de Stichting Leve-de-kerk
van Jan Hendriks bleef ik betrokken
bij het kerkenwerk. Ook de studie
kon ik gelukkig weer oppakken.
Hoewel het betekende dat ik de
route naar het predikantschap
moest opgeven – want samen
zou dat te veel zijn – heb ik
daarna acht jaar in Zevenhuizen
mogen werken en tweeënhalf
jaar in Capelle aan den IJssel als
kerkelijk werker.
Toen eind vorig jaar de vacature
in De Regenboog ontstond, heb
ik meteen gesolliciteerd. Je mag
gerust zeggen dat een droom
uitkwam, toen ik voor 0,3 fte
werd benoemd als ouderling-
kerkelijk werker.’

In contact komen
‘Mijn taken zijn ook hier voorna
melijk pastoraat en het voorgaan
in de erediensten. Maar met een
schuin oog kijk ik natuurlijk ook
naar de diaconale activiteiten die
plaatsvinden, zoals het Inloophuis
waar mensen van alle gezindten
en ook van buiten de kerk met
anderen in contact komen.

Prachtig om mee
te mogen werken
aan opbouw
Daarnaast zou het mooi zijn een
bijdrage te mogen leveren aan de
vorming- en toerustingsactiviteiten,
want ook daar ligt mijn hart. En
verder: ik schrijf graag poëzie en
verhalen, lees veel, en voel mij
thuis op de fiets, liefst in de
bergen of in de heuvels.
Al met al is het prachtig om zo
mee te mogen werken aan de
opbouw van de Regenboog
gemeente, waar ik mij als een
vis in het water voel.’
• Jan Blankespoor

Lopend bouwen aan de kerk
ds. Kees Wesdorp, namens de
Protestantse Gemeente Zoeter
meer, en diaken Ronald van Berkel,
namens de Parochie van de Heilige
Nicolaas, de indrukwekkende
klokken van de Nicolaaskerk. In
aanwezigheid van een fors aantal
‘lopers’ voor de Actie Kerkbalans
gaven beide heren het oecume
nische startsein voor de jaarlijkse
verspreiding van bij elkaar zo’n
zesduizend brieven met het
vriendelijke verzoek de kerk ook
in 2020 ‘in bedrijf’ te houden.
Ds. Wesdorp gaf een interessant
stukje geschiedenisles over
fondsenwerving door de eeuwen

heen. Al in de tijd van Jezus’
rondwandeling op aarde werden
er inzamelingen gehouden voor
mensen die dat nodig hadden.
Ook de apostel Paulus liet niet na
mensen aan te moedigen geld af
te staan voor minvermogenden in
eigen kring of de ‘thuiskerk’ in
Jeruzalem. En in 2020 doen wij
niet anders: geld bij elkaar brengen
om de kerk in stand te houden.
De lopers voor Kerkbalans spelen
dus een belangrijke lopende rol
om te bouwen aan de kerken van
Zoetermeer. Wij wensen hen toe
dat de deuren vlot open gaan, zodat
op korte termijn het antwoord op de
in de brief gestelde uitnodigende

KIJK

Fantastisch

ACTIE KERKBALANS

VERSLAG • Op 18 januari luidden
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vraag
‘mee te
bouwen’
kan worden
opgehaald.

PERSPECTIEF

De kerk bouwt
zichzelf niet ...

‘I

k geloof wel, maar niet in
de kerk’, hoor je mensen
nogal eens zeggen. Deze
mensen lopen zich helaas stuk
op de kerk als instituut, terwijl
ze wel verlangen naar een
gemeenschap om bij te horen.
De drempel om eens een kerk
(dienst) te bezoeken blijkt vaak
te hoog. Pas sprak ik iemand
in Oosterheem die dacht dat ze
een hoofddoek moest gaan dra
gen als ze christen zou worden.

Zoektocht
Het valt me op dat veel mensen
geen idee hebben wat er nu
eigenlijk echt in de kerk
gebeurt. Omgekeerd is het de
vraag of mensen binnen de kerk
wel weten wat mensen buiten
de kerk bezighoudt.
In de kerk komen we een zoek
tocht tegen naar allerlei nieuwe
manieren van kerk-zijn waar de
gemeenschap centraal staat en
waarbij het woord ‘organiseren’
lijkt te zijn veranderd in ‘pionie
ren’. Waarom zouden we ons

zo druk maken over de kerk als
veel mensen niet weten wat ze
met de kerk kunnen?

Laat je inschakelen
Het woord ‘kerk’ stamt van het
Griekse kuriakon en verwijst
daarmee naar de Heer of Kurios
van de kerk. In de Bijbel wordt
met verschillende metaforen
duidelijk gemaakt wat de kerk nu
eigenlijk is en behoort te zijn. In
verschillende beelden wordt de
eenheid met Christus benadrukt.
De Bijbel gebruikt in Efeze 2 het
beeld van een gebouw of huis.
De kerk bouwt zichzelf niet, maar
de leden van de gemeente laten
zich als stenen voor het gebouw
inschakelen (zie ook 1 Korinthe
3:9-10 en 16; 1 Petrus 2:5), ‘waar
Christus zelf de hoeksteen is’.
Ik vind dit een mooi beeld, een
beeld dat mij hoop geeft. Wij
hoeven niet te bouwen. We laten
ons inschakelen, omdat God Zelf
zijn kerk bouwt.
• Timo Hagendijk
PERRON-PIONIER IN OOSTERHEEM

Advertentie

Zie voor de leerzame rondgang door
de wervingshistorie in de Bijbel:
W kerkinzoetermeer.nl en pgzoetermeer.nl > Inleiding Actie Kerkbalans
• Fien Meiresonne

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081
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Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites
van de wijkgemeenten,
de website PGZOETE RMEER.N L en vooral ook onze website KERKINZ
OETERM EER.NL
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Zondag 9 februari 

Zondag 16 februari 

Zondag 23 februari 

Zondag 1 maart 
Zondag Invocabit Me - Roept mij aan

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

 10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp    10.00 uur:
Ds. J.W. Leurgans
Heilig Avondmaal
Moordrecht
 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp
 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp
Voortzetting en dankzegging
Choral Evensong
Heilig Avondmaal

 10.00 uur:
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur:
Ds. A. van Buuren

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

 10.00 uur:
Prop. R.F. Willemsen

 10.00 uur:
Ds. J. Bonnes

 10.00 uur:
Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder

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

 10.00 uur:
Mw. ds. C.J.C. Kremer-Elzinga

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

 10.00 uur:
Mw. ds. M.C. Kapteyn
Maaltijd van de Heer

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

 9.30 uur:
Ds. E.J. de Groot

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

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van
de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

Amersfoort

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

 10.00 uur:
Mw. ds. M.C. Kapteyn
Maaltijd van de Heer

Zuiderwoude

  10.00 uur:
Ds. J.J. Esveldt

 10.00 uur:
Mw. ds. M. van der Burg-Los

 9.30 uur:
Ds. N.M. Tramper

 9.30 uur:
Ds. A.A.A. Prosman

 9.30 uur:
Ds. C.N. van Dis

 17.00 uur:
Jeroen van der Neut
Hart4U-dienst

 17.00 uur:
Ds. J.T. de Koning

 17.00 uur:
Ds. F. van den Bosch

 17.00 uur:
Ds. F. van Roest

 10.00 uur:
Ds. W.L. Pera

 10.00 uur:
Ds. N. de Lange
Heilige Doop
en Kind-op-schootviering

Katwijk aan den Rijn

Gouda

Leersum

 12.00 uur:
ds. Nico de Lange

Zondag 16 februari
Zondag 23 februari

Zondag 1 maart

Kopij maartnummer
Kopij voor het maartnummer (6 maart t/m
3 april) insturen woensdag 12 februari.
Het maartnummer verschijnt op
woensdag 4 maart.
Bezorging Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers • T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73
Kerkelijk Bureau Open op dinsdag en
vrijdag van 9.00-12.00 uur • Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer • T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl
Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22. Bijdragen
en giften: NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v.
Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.
Abonnement of losse nummers?
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 352 25 19
Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
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WEEKSLUITINGEN

‘Ons Honk‘ (Halte 2717)
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT

10.00

Ds. R.L. Algera
Dienst voor doven met
Heilig Avondmaal

Langeland Ziekenhuis
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30

Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak

Langeland Ziekenhuis

10.30

Mw. M. Speckens-van Tuijl

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

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30

Mw. P. Vossegat-de Bruin

Langeland Ziekenhuis

10.30

Ds. M. Gilhuis

19.00

Mw. ds. M.C. Kapteyn
Rondom de Vlam

De Regenboog

19.30

Mw. Prop. drs. S.C.B. HermanusSchröder en Matthé Vermeulen

Ichthuskerk

19.30

Ds. N. de Lange

Langeland Ziekenhuis

10.30

Pastor F. Kazenbroot

Als ik niet meer …

Datum Tijd
7 feb 15.30

ONDER WOORDEN

Addy Oostdijk
in: Medemens 5 – Uit: Vandaar, zomer 2016

Drs. E. Leune

14 feb 15.30

Ds. M. Biewenga

21 feb 15.30

Drs. E. Leune

28 feb 15.30

Ds. M.A. van den Berg

6 mrt 15.30

Drs. E. Leune

Elke zondag in Bovenzaal Oosterkerk
Oosterheemplein 320, 2721 ND
T www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting
Datum Tijd

Als ik niet meer goed kan lopen,
geef jij mij dan jouw arm?
Als ik niet meer op verbetering durf hopen,
maak jij mijn koude hart dan warm?
Als ik stilsta op deze aarde,
die maar jakkert en maar jaagt,
geef jij mijn leven dan weer waarde,
zodat mijn eenzaamheid vervaagt?
Als ik schreeuw en huil van binnen,
laat jij mij dan niet alleen?
Wil jij dan iets voor mij verzinnen,
draag jij mij door die moeite heen?
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,
als in de diepte van het leven
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven.

Voorganger

PERRONMEETINGS

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag
Medewerkers aan dit nummer
Tirza Benders, Timo Hagendijk, Jos Hak, Peter
van Holten (strip), Rob Kroeders, Theo Poot
(cartoon), Matthé Vermeulen, Arie Vooijs,
Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange
Maaltijd van de Heer
 19.30 uur:
Meditatieve viering

 10.30 uur:
Mw. ds. L. Lafeber

De Oase
Aswoensdag
26 februari

Zeist

  10.00 uur:
Ds. R.L. Algera
met tolk in gebarentaal

OVERIGE DIENSTEN FEBRUARI
Zondag 9 februari

Nieuwegein

Katwijk aan Zee

 10.30 uur:
Ds. K.H. van Klaveren

GEMEENSCHAP PELGRIMSKERK
Pastor Prop. Sandra Hermanus-Schröder
T 06 215 258 68
E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen wo en vr (ook voor De Regenboog)
Beheerder F. v.d. Beld • Wijkgebouw ’t Centrum
Frans Halsstraat 1 • T (079) 316 36 00
T (079) 316 74 70 • 06 1067 4094

Baarn

Amersfoort

Alphen aan den Rijn

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR:
PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG
Scriba Els Alebregtse • T (079) 323 72 39
E scribavandepor@gmail.com

 10.00 uur:
Mw. ds. M.C. Kapteyn

Amersfoort

  10.00 uur:
Pastor J.J. Donkers

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 contactpersoon
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22
E scriba@oudekerkgemeente.nl

Amsterdam

 10.00 uur:
Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder

4e jaargang | nummer 2 | februari 2020
Redactie Jan Blankespoor, Mieke Brak,
Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien
Meiresonne, Willeke van Trigt, Dirk Verboom,
Joke Westerhof

 10.00 uur:
Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder

CONTACT

9 feb 11.00

Spreker

Ton Spek

16 feb 11.00

Piet van Daalen

23 feb 11.00

Timo Hagendijk

1 mrt 11.00

Arte Havenaar

CAMEE-VIERING
Elke vierde donderdag in Camee 22, de gemeenschappelijke ruimte van de ouderenwoningen
aan de Camee • E matthe.vermeulen@kpnmail.nl
Datum

Tijd

Voorgangers

27 feb

16.00

Marianne Brouwers en
Matthé Vermeulen

Advertentie

GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Predikant ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33 • E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com
GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra Hermanus-Schröder
(zie bij Pelgrimskerk)
Pastor Sjon Donkers • Kristal 17, 2719 SN
T 06 2039 6023 / 079-361 90 32
E sjondonkers@gmail.com
Werkdagen ma, di, do
HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • Vrije dag wo
E ds@vandenham.mobi
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
T 06 2473 5383 • E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
Predikant ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
T 06 5285 6417
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen ma, di, do
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3
2712 JS • T (079) 342 07 51 • 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
Perron • 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
Halte 2717
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest
T 06 826 373 62
E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
T 06 2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

VIEREN, VORMING & TOERUSTING
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10 FEBRUARI

Gespreksbijeenkomst
ouders (pre)pubers

GETEKEND

OUDE KERK
Bijbelleeskring

Het profetenboek Jeremia.

PIËZO/ICHTHUSKERK • Websites

Elke wo, 19.15 uur, consistorie

‘Toekomst van Christus’

Wat zegt de Bijbel over ‘de eindtijd’?
24 februari, 20.00 uur, De Kapelaan

Bijbelkring Dorp en DriePalen

12 feb DriePalen: Romeinen 16
1 maart Dorp: brief aan Titus
10.00 uur, De Kapelaan

DE OASE
Sirkelslag Young

AFSCHEID DS. EVERT VAN DEN HAM

‘Het beste moet nog komen’

• Ruim twaalf jaar is ds. Evert van den Ham als wijk
predikant verbonden geweest aan de Oosterkerkgemeente in
Oosterheem. Op zondag 26 januari stond hij er voor het laatst op
de preekstoel als vaste voorganger. Nu begint de dominee met
zijn vrouw Janny aan de volgende fase van zijn leven: emeritaat.

INTERVIEW

20.00 uur, Ichthuskerk;
E wendy@stichtingpiezo.nl
T 06-8005 5583 of E kerkelijk
werker@pwzn.nl T 06-5285 6417
zondag 29 september 2019

18.30 uur – Oude Kerk
Niemand

had gedacht dat Evert
Dorpsstraat 59 – Zoetermeer
16 FEBRUARI
predikant
zou worden, ook hijzelf
ds. C.H. Wesdorp – liturg
Projectkoor Oude Kerk
Choral Evensong
niet.
Evert
was de eerste in zijn
Ronald de Jong – dirigent
Aarnoud de Groen – organist
familie
die
dominee werd. Was
in de Oude Kerk
hij altijd met plezier naar de kerk
gegaan? ‘Nee hoor’, geeft hij
Zondag 16 februari is
er weer een Choral
eerlijk toe. ‘Vroeger was er nog
Evensong, een viering
geen Kinderkerk, je moest
met lezingen, gebeden, www.oudekerkgemeente.nl gewoon stilzitten. En je moest
gemeentezang en koorzang, als
het laatste woord weten.’
een gezongen eredienst. Project
Maar de Here God maakte hem
koor Oude Kerk onder leiding van
duidelijk dat hij theologie moest
cantor-organist Ronald de Jong.
gaan studeren, ook al had hijzelf
zingt een Magnificat (Lofzang van
een studie medicijnen in gedach
Maria) en een Nunc dimittis (Lof
ten.
zang van Simeon) van A.H. Brewer,
anthems van J. Blow en A.
Niet zo duidelijk
Bruckner en verschillende hymns.
Bijna 35 jaar later is de Ooster
Verder werken mee voorganger
kerk de laatste gemeente waar
ds. C.H. Wesdorp en organist
Evert de vaste voorganger zal
Aarnoud de Groen uit Den Haag.
zijn. In eerste instantie was hij
18.30 uur, Dorpsstraat 59
absoluut niet van plan om van
W oudekerkgemeente.nl/projectkoor
Zoetermeer zijn woonplaats te
maken. Na de kennismaking met
18 FEBRUARI
de gemeente (toen nog kerkend
Monsters, wonder
in de Ichthuskerk, red.) zei hij
tegen zijn vrouw: ‘Ziezo, wij gaan
bomen en wormen
weer naar huis in Middelburg.’
Joodse humor in het boek Jona
En daarmee bedoelde hij dat ze
en de waarde van dit eeuwenoude hem hier nooit meer zouden zien.
boek voor zinvol leven in deze tijd.
Nadat Evert het beroep van de
Gespreksleider: ds. Nico de Lange. gemeente toch aan had genomen,
18 februari, 19.30 uur, De Hoeksteen,
was het hem de eerste jaren niet
Dr. A. Schweitzerlaan 2, Benthuizen
duidelijk wat hij nu eigenlijk in
Zoetermeer deed. ‘Ik heb dat een
VANAF 1 MAART
moeilijke periode gevonden. Als de
Samen luisteren
Oosterkerk niet gebouwd was, denk
ik niet dat ik hier gebleven was.’
in de stilte
Een voorjaarsserie
vieringen met een
meditatieve manier van de Bijbel
lezen: Bijbellezen met het hart.
We zoeken niet naar ‘de juiste
uitleg’, we zoeken naar wat de
tekst ons persoonlijk wil zeggen.
Geïnspireerd door het boek Samen
luisteren in de stilte van Jos Douma,
Anselm Grün e.a., waarin voor
beelden gegeven worden van de
oude traditie van deze lectio divina.
1 maart t/m 3 mei, zondagavond
19.30 uur, Ichthuskerk
E rvanderkrukztm@ziggo.nl

THEMA

als Tishiergeenhotel en andere
sociale-mediaplatforms staan er
vol mee: verhalen over het leven
met één of meer pubers in huis.
Vaak hilarisch, maar als je ze mag
geloven dan hebben ouders van
pubers het zwaar. En de pubers
zelf ook, vinden zij.
Op maandagavond 10 februari
kunnen ouders en verzorgers van
kinderen tussen 10 en 20 jaar
vragen en ervaringen delen en
luisteren naar elkaars (vaak her
kenbare) verhalen. Begeleiding:
Opvoeden Samen Aanpakken,
een project van Stichting Piëzo.

signalen dat je op de juiste weg
zit.
Eén van de tekenen was een
opmerking van zijn Keniaanse
collega dominee Songok die op
bezoek kwam. Deze was zeer
verbaasd dat de toenmalige
wijkgemeente Ichthuskerk-Oost
activiteiten organiseerde in een
wijk waar geen enkel kerkgebouw
was. ‘Waarom kom je naar Kenia
om de kerk daar op te bouwen,
terwijl er geen kerkgebouw staat
in de wijk waar je hier in Neder
land werkt?’
De Ichthusgemeente was in die
periode al volop bezig met mis
sionair werk in Oosterheem. Er
was elke maand een laagdrem
pelige kerkdienst en in Perron 61
aan de Heicopstraat werden er
activiteiten voor kinderen georga
niseerd, met Jurjen en Tineke de
Groot en daarna Henk Boerman.

Terugvinden
In 2014 ging de Oosterkerk open.
De predikant ziet dit als een zeer
positieve gebeurtenis voor de
gemeente. ‘Ik ervaar het als een
zegen van God dat we een eigen
kerkgebouw hebben gekregen.
Het is echt onze kerk geworden.’
De nieuwe kerk heeft
ook invloed gehad op de
gemeente. ‘De gemeen
te is meer open gaan
staan.

Kerk bouwen
Toen de plannen om een nieuwe
kerk te bouwen in Oosterheem
vaste vorm gingen aannemen,
werd voor Evert de reden van
zijn komst naar Zoetermeer
duidelijk.
‘Hoe luister je naar
de Here God? Hoe
weet je wat Hij van je
vraagt?’ Vaak zijn het
meerdere dingen die
bij elkaar komen en
krijg je verschillende
Advertenties

Schoonheidssalon Azora

Evert van den Ham was predikant
in achtereenvolgens Brakel, Eldoret
(Kenia), Middelburg en Zoetermeer.
Hij is ook actief voor de Stichting
Christelijke Hulp in Kenia (SCHiK),
die zich inzet om kansarme mensen
een menswaardig bestaan te geven.
W hulpinkenia.info
Eerst was de gemeente veel
meer naar binnen en op zichzelf
gericht. Nu zijn we veel bewuster
missionair’, zegt Evert. ‘Ik denk
dat de kerk een plek zal worden
waar nog veel meer mensen de
Here God en zichzelf kunnen
terugvinden.’

Landelijke wedstrijd met allerlei
opdrachten voor jong en oud.
7 feb, 19.00 uur
W kerkinzoetermeer.nl

Rondom de Vlam

Wekelijks bezinningsmoment op
weg naar Pasen met Exodus.
26 feb, 4 maart, 19.00 uur

OOSTERKERK
BASE voor 20-33

Bijbelstudie elke twee weken.
5 en 19 feb, 4 maart, 19.45 uur,
The Choice, Nassaulaan 1

Groene Senioren: ‘Veilig in huis’

Dirk Iest over veiligheid in en rond
het huis, over vallen en voorkomen.
4 maart 14.30 uur; € 5 / € 15 incl.
maaltijd; T 06-1149 4890
E nico.geleijnse@gmailcom

VrouwenOntmoetingsochtend

Meer ruimte
Voor Evert is de tijd rijp om met
emeritaat te gaan. ‘Je wordt ou
der, en ik merk dat dit het juiste
moment is om mijn rol als dienst
doend predikant neer te leggen.
Ik kijk er naar uit dat er meer
ruimte zal komen voor andere
dingen’, zegt hij. ‘Maar Janny en
ik voelen ons heel goed thuis in
Zoetermeer.’ De dominee en zijn
vrouw blijven dan ook in Ooster
heem wonen.

‘Je ziet dat mensen
thuiskomen
in de kerk’
Voorlopig blijft Evert nog als
bijstand in het pastoraat bezig in
de gemeente. Hij blijft het werk
dat hij doet, mooi vinden. ‘Als je
mensen de kerk ziet binnenkomen,
zie je dat ze thuiskomen.’
Ondanks dat vele kerken leger
worden en sommige hun deuren
moeten sluiten, is de dominee
zeer optimistisch over de toe
komst van de gemeente.
‘Ik geloof dat de beste
momenten nog moeten
komen. Ik vertrouw erop
dat de Here God daar
ook voor zal zorgen.’
• Tirza Benders

Martine Fortuijn van de organisatie
Gevangenzorg Nederland over
geloven in herstel en een hoopvolle
toekomst zonder criminaliteit.
5 maart, 10.00-12.00 uur, Oosterkerk E cockyvandorp@gmail.com

NOORD (ICHTHUSKERK)
Ouderengesprekskring

Hymnen in het boek Openbaring.
24 februari, 14.00 uur
E berichten@nicodelange.nl

Brevieren met Bonhoeffer75

Van woensdag 26 februari tot en
met Paasmorgen 12 april elke dag
teksten, gedichten, liedteksten
en beelden die in een werkschrift
‘Bonhoeffer75‘ zijn opgenomen.
Interesse? Mail naar
E brevieren@nicodelange.nl

DE REGENBOOG
Soos 60+

Presentatie Jan Blankespoor over
zijn Nieuw-Zeelandreis.
17 februari, 14.00 uur
T (079) 888 84 99

Dromen van een kerk

Een avond over de toekomst
van de kerk n.a.v. het boek
‘Voor de verandering’ van
Sake Stoppels. Over nieuwe
bloei, met veel voorbeelden.
20 februari, 20.30 (!) uur

ADVENTSKERK
De kunst van het ontspullen

Lezing met workshop door Gera van
den Berg, bekend van blog en boek
Op orde!, georganiseerd door de
werkgroep Minder is Meer.
10 februari, 20.00 uur,
Adventskerk; € 7,50 / € 5

De krant op tafel

Samen in gesprek over de actualiteit.
17 februari, 15.00 uur

Filosofen over Tien Geboden

Georges Bataille en het zesde
gebod, uit ‘Erfenis zonder testament’.
24 februari, 15.00 / 20.00 uur,
Adventskerk; € 5 niet-leden; ds.
Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Lunchbios ‘Albert Schweitzer’
• 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

Film en gesprek over mensen
die met hun geloof de wereld
inspireerden en zelfs veranderden.
8 maart, 12.30 uur: lunch,
13.00 uur: film; € 8; Nico van
Walsum T (079) 352 35 08

KERK & BUURT
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DE PELGRIM

OPEN ICHTHUS

Eerste Stationsstraat 86
W www.depelgrimzoetermeer.nl

Ichthuskerk Parkdreef 258
W openichthus.nl

Elke werkdag
Elke woensdag
Elke woensdag
Elke donderdag

7.30-8.30
9.15-10.15
11.00-12.00
10.00-12.00

Ochtendgebed met ontbijt
Natuurwandeling Balijbos
Samen zingen
Koffieochtend

9 februari
13 februari
18 februari
23 februari
29 februari
3 maart

9.00-16.00
12.00-13.00
13.30-15.00
19.30-20.30
16.00-20.00
13.30-15.00

Langeafstandswandeling
Bovenkamer
Meditatie: tekst over Liefde
Taizé-viering (De Wijngaard)
Ontmoetingsdag (’t Centrum)
Meditatie: object

 Langeafstandswandeling

We lopen een afstand van 20-25
kilometer. Neem eigen drinken
en eten mee voor onderweg.
Info volgt na aanmelding.
Ger van Vilsteren E penningmeester@presentzoetermeer.nl
T 06-52077545; € 10

 Bovenkamer

 Meditatie

Bijbelgedeelten, mystieke
teksten, een object, muziek of
afbeeldingen helpen om tot verstilling en overgave te komen.
28 feb en 3 mrt, 13.30 uur,
Pelgrimskerk; € 5
E marga_boven@ziggo.nl

 Ontmoetingsdag De Pelgrim

Tweewekelijks op donderdag een
eenvoudige viering van een half
uur met stilte, psalm, bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed.
Na afloop is er tijd voor ontmoeting
en iets te drinken.
13 februari, 12.00 uur
T 06-5215 0706
E m.dorr@hotmail.com

Voor leden van De Pelgrim en
voor iedereen die geïnteresseerd
is. We eten met elkaar, delen wat
ons bezighoudt en sluiten af met
een viering. Voor het eten neemt
iedereen wat mee.
16.00 uur, ’t Centrum; aanmelden
uiterlijk 26 feb: T 06-2497 5092
E info@depelgrimzoetermeer.nl

Taizé-viering: ‘Het lied als een gebed’
ELKE VIERDE ZONDAG •

Taizé is een klein plaatsje in het midden
van Frankrijk, waar in 1940 door Frère Roger een kloostergemeenschap werd opgericht. Elke week, (maar vooral in de
zomer en rond Pasen), komen duizenden jongeren uit heel
Europa hier naartoe voor ontmoeting en bezinning.

Driemaal per dag komen de
broeders met alle bezoekers bij
een voor het gemeenschappelijk
gebed in de Verzoeningskerk,
met veel zingen en een lange
tijd van stilte. In de momenten
tussen deze diensten is er tijd
voor bezinning en gesprek.

Verlangen naar God
Kenmerkend voor de gemeen
schap zijn de liederen die in
de gebedsvieringen gebruikt
worden. Het zijn korte liederen,
die meestal herhaald gezongen
worden. De gedachte hierachter
is, dat het lied als een gebed in je
onderbewustzijn een plaats vindt,
en zo de hele dag kan dienen als

meditatief, stil verlangen naar
God. Vaak zijn de liederen een
of twee regels lang, vierstemmig
of canon en worden ze begeleid
door gitaar of orgel met eventueel
enkele solo-instrumenten.

Ook in Zoetermeer
Op veel plaatsen in Nederland
worden regelmatig bijeenkom
sten georganiseerd in de stijl van
de gemeenschap van Taizé, zo
ook in Zoetermeer. Vaak door
jongeren bezocht, maar een
ieder, van jong tot oud, is elke
maand op zondagavond welkom.
23 februari, 19.30-20.30 uur in De
Wijngaard, Moeder Teresasingel 100
• Matthé Vermeulen

Inloopochtend
plus lunch
• Elke woensdag
vanaf 10.00 uur inloopochtend
met koffie, thee en ontmoeting.
Tot 11.00 uur is er altijd een
predikant aanwezig.
• Ook kun je creatief bezig zijn:
kaarten maken, breien,
borduren, wat je maar wilt.
• Op woensdag 26 februari om
12.15 uur welkom bij de lunch.
Soep en brood staan klaar.
Valentijnsavond
Op donderdag
14 februari is er
een Valentijns
event bij Open
Ichthus. Om 18.30 uur
gaan de deuren open en staat
er een vegetarische maaltijd
klaar. Rond 19.30 uur begint
een schrijfworkshop onder
leiding van Jannie van Mal
degem. Deze avond is gratis.
Aanmelden van tevoren is fijn
voor de organisatie.
E m.j.frericks@planet.nl

OPEN OASE
 Lunchmomenten

Samen je lunch delen. De kerkzaal
is open voor stilte en gebed.
Elke di en do, 11.30-13.00 uur

 Tienertent

(On)geloof, gesprek en gezelligheid.
Elke vrijdag, 19.00-20.00 uur

 Mok-tijd

Lief en leed delen, een spelletje, en
je meegebrachte mok laten vullen.
Elke vrijdag, 19.00-21.00 uur
E dsmckapteyn@gmail.com

OUDE KERK
Contactmiddag senioren

Elke eerste dinsdag.

14.00-16.00 uur, ’t Centrum
E scriba@oudekerkgemeente.nl

’t Vrouwenhoekje

Elke laatste woensdag.
10.00 uur, Parochiehuis
E mhuurman21@gmail.com

Missionair breien

Samen creatief voor het goede doel.
Elke zaterdag, 10.00 uur
E sameningeloof@gmail.com

INLOOPHUIS DE REGENBOOG

GEBEDSMOMENTEN

Elke vrijdag 10.00-13.00 uur
Middagpauzedienst 12.00-12.30 uur
Elke vierde vrijdag maaltijd om12.00 uur

 Oude Kerk

datum voorganger
muzikale begeleiding
7 feb Sjon Donkers
Kees van der Graaf
14 feb Sandra Hermanus
Sandra Hermanus
21 feb Petra Vossegat
Jan van Vliet
28 feb			
6 mrt Ab de Raad
Aad Baak

Tienerclub Rock Solid

Rock Solid is een gezellige club
voor tieners die in groep 7, groep 8
of de brugklas zitten. Om de week
hebben we een topprogramma,
het kan niet gek genoeg! Laser
gamen, koekjes bakken, gesprekjes
over een thema en vooral van veel
gezelligheid! De eerstvolgende
Rock Solid-avonden zijn op
4 februari, 18 februari, 3 maart:
lasergamen, pizza, voetbal. Kijk
op de website en kom meedoen!
E pionieroosterheem@gmail.com

 Rust en ontmoeting

Start nieuwe Alpha-geloofs
cursus: kom eens kijken!
Ben je op zoek naar de zin van
je leven of wil je meer weten
over het christelijk geloof? Dan
is de Alpha-Cursus echt iets voor
jou. Je ontmoet leuke, nieuwe
mensen en bespreekt je vragen
en ideeën in kleine groepjes.
Zin in een nieuwe uitdaging?
Je bent van harte welkom op
onze vrijblijvende startavond
donderdag 6 februari van 18.0021.00 uur. We hebben eerst een
maaltijd en daarna krijg je uitleg
over de Alpha-Cursus in de
Oosterkerk. Van harte welkom.
Geef het door!
Timo Hagendijk
T 06-50954628
E pionieroosterheem@gmail.com

 Breiclub Oosterheem

Elke dinsdagmiddag van 13.0016.00 uur is de Oosterkerk open.

Elke twee weken op maandag.
17 feb en 2 mrt, 14.00-16.00 uur
E breicluboosterkerk@gmail.com

E p.j.van.daalen@casema.nl

 Perrontmoeting vrouwen

 Ontmoetingslunch

Elke maand op vrijdag.

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

21 februari, 10.00-12.00 uur
E perrontmoeting@gmail.com

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

Inloop:
Koffie mét …:
		
Pastoraal spreekuur:
Buurtpunt:
Soep of tosti’s:
Ruilbeurs:
Crea-café:

di-wo-do
elke di
elke wo
elke wo
elke do
elke do
elke do

10.00-14.00 uur
12.00-13.00 uur
10.00-11.00 uur
13.00-14.00 uur
12.00 uur
10.00-12.00 uur
14.00-16.00 uur

Februariprogramma

11 feb
12 feb
25 feb
4 mrt
5 mrt

18.00 uur
10.00 uur
18.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Buurtmaaltijd
Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
Buurtmaaltijd
Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
Senioren Actief: ‘Oog voor anderen doet veel veranderen’

Pastoraal spreekuur: een luisterend oor
Soms loop je in het dagelijks leven tegen dingen aan die je niet
kunt verklaren. Soms gebeuren er dingen die je aan het denken
zetten en doen beseffen: er is meer… maar wat? Soms worstel je
met vragen rond zingeving en geloof. Soms heb je behoefte om
met iemand te praten over je problemen. Daarom is er elke woens
dagmorgen pastoraal spreekuur bij Halte 2717. Afwisselend zitten
dan een dominee, een rooms-katholieke diaken of een pastoraal
medewerker voor je klaar. Gewoon … voor een luisterend oor of
misschien wel meer.

bijzonderheden
pannenkoeken
Creaclub aanwezig
maaltijd

consistorie Oude Kerk
E leenmanf@xs4all.nl

 Oosterkerk

Om de twee weken, 19.00-20.00 uur.
19 februari en 4 maart
E arjenvantrigt@solcon.nl

 Interkerkelijk gebed

Elke eerste vrijdag van de maand
voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.
E fam-nebbeling@planet.nl
Advertenties

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Ontmoeting en
gemeenschap

Oosterheemplein 320
W www.perron-oosterheem.nl

Elke maandag 19.00-20.00 uur.

Wil Bettenhaussen T 361 33 65 W pwgderegenboog.nl > Inloophuis

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

PERRON

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
D É O P L O S S ING V O O R UW ADMI NI STRATI E

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

Een mooie opkomst tijdens de opening van de buurtinlooppunten in Halte 2717 in
Buytenwegh op 15 januari. Femke Boerkamp van Stichting Piëzo: ‘Samen zorgen we
ervoor dat iedereen gehoord en geholpen wordt.’

nekenneH fjirdebsiuhreV
Verhuisbedrijf Henneken

sreziuhrev elenoisseforP
Professionele
.tiu• Particuliere
siuhverhuizers
nav
verhuizingen
van
huis
uit.
Verhuisbedrijf Henneken
• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
negniziuhrevsfjirdeb ne -rootnaK • negniziuhrev ereilucitraP •
• Nationale- en internationale

lekniwsiuhre
V • negniziuh•rKantoorev elanoiten
anbedrijfsverhuizingen
retni ne -elanoitaN •
• Particuliere
verhuizingen
verhuizingen
•veVerhuiswinkel
g
a
l
s
p
o
f
e
i
h
c
r
a
/
l
e
d
e
o
b
n
i
e
d
g
i
l
i
e
e edmrawreV •
• Nationale- en internationale verhuizingenb• nVerhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag

Professionele verhuizers
Verhuisbedrijf
van huis uit. Henneken

inboedel-/archiefopslag

15 taartsduoG
• Particuliere verhuizingen • Kantoor-Goudstraat
en bedrijfsverhuizingen
r
e
e
m
r
e
teoZ 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
RD Zoetermeer
Internet: www.henneken.nl
•2718
Verwarmde
en beveiligde inboedel-/archiefopslag
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68 ln.nekenneh@ofni :liam-E

Professionele verhuizers
van huis uit.

Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

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

KERK CULTUREEL

nummer 2 - februari 2020
THEMA

CULTURELE AGENDA

TOEKOMSTMUZIEK

T/M FEBRUARI

CENTRALE PLEK • Op schilderijen
van Pieter Janszoon Saenredam (1597-1665) is het goed
te zien. Kijk maar eens naar
deze afbeeldingen, van de
Nieuwe en Sint-Annakerk in
Haarlem of naar die van de
Sint-Bavo. Er is duidelijk geen
kerkdienst aan de gang, toch
lopen er mensen (en dieren).
Waarschijnlijk is het een
gewone doordeweekse dag.

Muziek genieten,
je lunch delen
en je hart luchten
Je trof elkaar ook voor zakelijke
contacten in het kerkgebouw,
een ideale en centrale plek voor
afspraken en ontmoetingen.

Veranderd
In de loop der eeuwen is dit wel
veranderd. De kerk is uit het mid
delpunt verdwenen. De deuren
zijn behalve op zondagochtend in
het algemeen gesloten. Sommige
kerken zijn inmiddels definitief
dicht. Ook in Zoetermeer zullen
er op termijn godshuizen sluiten,
vanwege het dalend aantal kerk
gangers en navenante terugloop
van financiën. Heeft de kerk
eigenlijk nog wel toekomst?

Uitbouwen
Ik denk dat de toekomst van de
kerk van Jezus Christus in het
midden van diezelfde samen
leving ligt. Wij moeten daar weer
volop deel van uit gaan maken.

Geel-groenlaan 23
2718 BP Zoetermeer
tel: 06-23504948
e-mail: cjtvfocus@gmail.com
facebook: CJTV Focus

En wij zijn bij je

Focus speelt
‘En wij zijn bij je’

Wij nodigen je van harte uit op:
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Zaterdag 15 februari 2020
Steeds om 20:00 uur in de Ichthus, Parkdreef 258 te Zoetermeer (theater open: 19:30 uur).
(Let op: De uitvoeringen zijn minder geschikt voor kinderen onder de 10 jaar)
Kaarten á € 1,- zijn te bestellen/reserveren via cjtvfocus@gmail.com.

TONEEL • Jongerentheatergroep

De kaartjes zijn in te wisselen als consumptiebon voor een drankje.Extra consumpties of drankjes kunnen
contant worden betaald.
Het is ook mogelijk onze vereniging te steunen door (weer) Vriend Van Focus te worden. Dit kan door een
bijdrage te storten. Als tegenprestatie kun je bij het bezoeken van “En wij zijn bij je” genieten van twee kaartjes
met dito consumpties aan de bar en eventueel van een gereserveerd plaatsje, meer vooraan. Vriend van Focus
word je door geld (minimaal € 10,-) over te maken naar:
IBAN: NL73INGB0007659378
t.n.v. CJTV Focus te Zoetermeer
o.v.v. Vriend of Vriendin van Focus

Focus speelt op 13, 14 en 15 fe
bruari, het stuk ‘En wij zijn bij je’.
Als een meisje vertelt dat ze leu
kemie heeft, gaan haar vrienden
op zoek naar een medicijn. Een
serieus stuk over vriendschap
en afscheid nemen. De jonge
spelers, van 10-15 jaar, hebben
onder leiding van Petra van
den Boom het stuk ingeoefend.
Zoals altijd een stuk met een
boodschap en stof tot nadenken:
in tijden van ziekte en verdriet
bieden vriendschap, humor en
moed veel soelaas. Kom kijken!
Met vriendelijke groet en hopelijk tot bij de voorstellingen

CJTV Focus, NL73INGB0007659378
Registernr. 27184143 KvK te Zoetermeer

Lunchpauzeconcerten
Elke woensdag 12.45-13.15 uur

Bron afbeeldingen: commons.wikimedia.org
Door letterlijk op alle dagen de
deuren van de kerkgebouwen
open te zetten. De mooie initia
tieven die er al zijn, moeten
we verder uitbouwen met de
middelen die we hebben.
Omdat de kerk er voor ieder
een is. Even kunnen uitblazen,
de sfeer ervaren, een expositie
bekijken. Genieten van muziek
tijdens bijzondere avonddiensten,
woensdagse Lunchpauze- en
Regenboogconcerten, zaterdagse
Podiumevenementen. Binnen
lopen voor koffie of een stilte
moment, je lunch delen en je hart
luchten, luisteren of samen eten.
Nieuwsgierig worden naar God
en mensen om je heen, en
omzien naar elkaar.

Flexplekken
Natuurlijk vraagt ‘elke dag de
kerken open’ beheer en toezicht
én de nodige financiën. Maar
wat vroeger kon, dat kan nu ook.
Zeker omdat we goed gebruik
kunnen maken van nieuwe tech
nologische mogelijkheden. Deu
ren kunnen op afstand geopend
worden en toezicht via camera’s
gebeurt overal om ons heen.
Waarom bieden we gemeente
leden niet een plek aan waar ze
tegen vergoeding kunnen werken

Orgelconcert
Ronald de Jong
Zaterdag 15 februari
geeft Ronald de Jong
een concert op het Loh
man-orgel van de Oude Kerk.
Op het programma staan wer
ken van J.S. Bach, D. Buxtehu
de, F. Mendelssohn, L. Vierne
en van De Jong zelf.
20.00 uur, vanaf 19.30 uur koffie
en thee en een korte toelichting;
€ 10 (18 t/m 64 jaar)/€ 7 (65+)/
korting SCOKZ-donateurs

Carillonconcerten
12.00-13.00 uur, toren Oude Kerk

en vergaderen? Gewoon een
kwestie van een sleutel ergens
ophalen en goede afspraken. En
als je er dan toch bent de deuren
openzetten, zodat mensen de
kans krijgen de kerk (weer) eens
van binnen te bekijken.

De kerk (weer)
eens van binnen
bekijken
Try-out
En wat te denken van muziek-,
toneel- en andere groepen die
om oefenruimte verlegen zitten.
Geef ze een gereduceerd tarief en
maak de deal dat zij jaarlijks één
of meer try-outs geven, waarbij
de toegangsopbrengsten voor de
kerk zijn. Mogelijkheden te over.

• Arie Vooijs
Advertenties

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

Kom schermen
Ook leuk voor een uitje!
Speulderbos 15, 2716 JW Zoetermeer
 06 54 79 28 22

WWW.SCHERMSCHOOL-KARDOLUS.NL

12 feb Conservatoriumstudenten
		 met Italiaanse muziek
		 uit de 17e eeuw:
		 Veronica Tollenaar – blokfluit
		 Alexandre Turmel – barokviool
		
Evan Buttar – barokcello
		 Mariko Goto – klavecimbel
19 feb Esther en Sara Gutiérrez
		 Redondo – viool en piano
26 feb Ronald de Jong – orgel,
		 klavecimbel, portatief
4 mrt Sophie van Dijk – harp
Toegang gratis, deurcollecte
W www.concertenzoetermeer.nl

Zo houd je de kerk overeind,
de financiën gezond en kun je
mensen met liefde en open armen
ontvangen. Wie weet, volgt de
belangstelling voor wat er op
zondag in die kerk gebeurt vanzelf.

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

Christelijke Jongeren Theater Vereniging Focus

Focus speelt:

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Elke dag de kerken open

Letterlijk en figuurlijk stond de
kerk in die tijd in het midden van
de samenleving. Er was altijd
wel iets te doen en te beleven.
Er waren samenkomsten in de
eredienst op zondag. Op vaste
momenten werden er concerten
gegeven door stadsorganisten,
betaald door het stadsbestuur
die eigenaar was van de orgels.

Kerk in Zoetermeer 7

Uw PC opruimen?
Slimmer werken met Outlook?
Neem contact op voor meer
informatie: 06-53757497
M ANNELIESBOUWHUIS.NL

• 14 feb: ‘Love songs
ver weg en dichtbij’
Geheel in het kader
van Valentijnsdag
speelt beiaardier Johan
van Oeveren bewerkingen van
onder meer: This is why I need
you – Jesse Rubin, Stop de tijd
– Marco Borsato, Beautiful in
White – Westlife, When I’m
sixty-four – The Beatles.
• 7 mrt: ‘Liedjes van
middeleeuwen tot nu’
In alle eeuwen
en alle landen
hebben men
sen liedjes ge
zongen. Liedjes
over de liefde en over de dood,
over de zee en over de natuur,
over alles wat mensen bezig
houdt. Beiaardier Gijsbert Kok
brengt een bonte verzameling
van liedjes, vanaf de middel
eeuwen tot nu.

25 jaar Filomusica
JUBILEUMCONCERT •
Christelijk Ensemble
Filomusica viert het
25-jarig jubileum met
een aantal klassieke werken
(Mendelssohn, Mozart en
Telemann) en bewerkingen van
psalmen en gezangen (Leander
van der Steen en dirigent Mar
tien van der Zwan). Ook is er
samenzang. ’s Middags wordt
tijdens een reünie een stuk met
oud-leden ingestudeerd dat
‘s avonds wordt uitgevoerd.
Filomusica is een regionaal
amateurensemble, dat naast
puur instrumentale optredens
veel ervaring heeft in het bege
leiden van koren. Het repeteert
elke twee weken op zaterdag
morgen in Zoetermeer.
8 februari, Oude Kerk, 19.30 uur;
toegang gratis, collecte voor Bijbelcentrum Het Kompas in Scheveningen W www.filomusica.collarco.nl

Blad 1 van 1
Gemaakt op: 6 januari 2020

donderdag 13, vrijdag 14 en
zaterdag 15 februari, 20.00 uur,
Ichthuskerk; meer informatie of
bestellen van kaarten á € 1:
E cjtvfocus@gmail.com (Johan Roest)

Vesperconcert
met Cantate Deo

Chr. Zang- en Oratorium

Vrijdag 21 februar

Ichthuskerk, Park

vereniging

Cantate Deo

i 2020, 20.00 uur

dreef 258, Zoeterm

eer

De Christelijke Ora
toriumvereniging
Cantate Deo geeft
op vrijdag 21 febru
ari een bijzonder
Marco Kalkman /
‘vesperconcert’. Een
Pity Falkena
vesper is een gebed
voor de avond uit de zuidelijke
traditie, met als basisstructuur
vier of vijf psalmen en het Magni
ficat (Lofzang van Maria), omlijst
met gebeden en afgesloten met
een Pater Noster (Onze Vader).
Cantate Deo zingt een collage
met werk van Ramsey, Mozart,
Vivaldi en Monteverdi, muziek
van heel oud tot modern. Muzi
kale medewerking is er van een
samengesteld barokorkest en een
tenorsolist. Het concert is voor
bereid door dirigent Marco Kalk
man, die er om gezondheidsrede
nen niet bij kan zijn. De algehele
muzikale leiding is nu in handen
van tweede dirigent Pity Falkena.
Met werken van o.a.
Mozart, Monteverd
i, Ramsey, Vivaldi,
De

Klerk

m.m.v. een vocaa
l solist
en barokensemble

Algehele muzikale

Kaarten à € 12 (incl.
consumptie) verkrijg
baar bij de leden
Tel. 079-3314528
en
Email: info@covcantat
edeo.nl

21 februari, 20.00 uur, Ichthuskerk;
€ 12 E info@covcantatedeo.nl
T (079) 331 45 28

Uniek concert
‘Bach in 7 woorden’
PODIUM320 • Drie Bach
cantates over Christus’ lijden en
opstanding, uitgevoerd door een
projectkoor samen met interna
tionaal bekende solisten: Marjon
Strijk, Robert Kuizenga, Arco
Mandemaker en Yonathan van
den Brink. Ook is het Margaretha
Consort aangetrokken, musici
die garant staan voor een heuse
barokstemming. Dit alles onder
leiding van dirigent Johan van Oe
veren. Kaarten zijn al te bestellen.
3 april, 20.00 uur, Oosterkerk; € 17,50
E bachin7woorden.entranz.nl
W www.podium320.nl

‘Met Passie naar Pasen’
VERHAALCONCERT • Interkerkelijk

koor Anaviem en Harmonieorkest
Zoetermeer brengen op 4 april
in een unieke samenwerking het
concert ‘Met Passie naar Pasen’.
Speciaal voor deze eenmalige uit
voering zijn bekende Nederlands
talige popsongs door Jurgen van
Groningen Schinkel gearrangeerd,
van onder meer Frank Boeijen en
John Ewbank. Het Passieverhaal
wordt verteld door de bekende
Zoetermeerse verhalenverteller
Janneke Tanja (www.behind
thestory.nl). Reserveer de datum!
4 april, 20.00 uur, Oosterkerk;
€ 10 inclusief consumptiebonnen
E kroon1958@gmail.com

leiding:

DIENEN & DELEN
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Elke dag de Bijbel open
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 bijbel
gedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.
WO. 5 FEBRUARI - Johannes 15:1-8
Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok. Een
rank die niet aan de wijnstok blijft, kan
uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen
jullie geen vrucht dragen als jullie niet in
mij blijven.
DO. 6 FEBRUARI Deuteronomium 30:15-20
Mozes zei tot het volk: Kies voor het leven,
door de Heer, uw God, lief te hebben, naar
hem te luisteren en hem toegedaan te
blijven. Want dat is uw leven.
VR. 7 FEBRUARI - Matteüs 5:1-12
Jezus ging zitten met zijn leerlingen om zich
heen. Hij onderrichtte hen en zei: Gelukkig
wie nederig van hart zijn, want voor hen is
het koninkrijk van de hemel.
ZA. 8 FEBRUARI - Matteüs 18:1-4
Jezus zegt: Ik verzeker jullie: wie zichzelf
vernedert en wordt als een kind, die is de
grootste in het koninkrijk van de hemel.
ZON. 9 FEBRUARI - Matteüs 5:13-16
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zijn het
zout van de aarde. Maar als het zout zijn
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout
gemaakt worden?

VR. 21 FEBRUARI - Kolossenzen 2:6-13
Volg de weg van Christus Jezus. Blijf in hem
geworteld en gegrondvest, houd vast aan het
geloof en wees vervuld van dankbaarheid.
ZA. 22 FEBRUARI - Handelingen 17:22-28
Paulus zei: In God leven wij, bewegen wij
en zijn wij.
ZON. 23 FEBRUARI - Matteüs 5:38-48
Jezus zegt: Heb je vijanden lief en bid voor
wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie
werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.
MA. 24 FEBRUARI - Lucas 14:12-24
In een gelijkenis van Jezus zei de heer tot
zijn dienaar: Ga vlug de stad in en breng uit
de straten en stegen de armen en kreupelen
en blinden en verlamden hierheen. Nodig
iedereen met klem uit, want mijn huis moet
vol zijn.
DI. 25 FEBRUARI - Matteüs 6:25-34
Jezus zegt: Maak je geen zorgen over je
leven… Jullie hemelse Vader weet wel wat
jullie allemaal nodig hebben. Maak je geen
zorgen voor de dag van morgen, want de
dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.

Hij mocht zelf het cadeau openen
en legde uit waarom hij koos
voor deze hoopvolle titel. ‘Ik zie
hier bijzondere dingen gebeuren.
Mensen die twintig jaar niet meer
in een kerk zijn geweest komen
binnen en blijven hangen.’
Als Van den Ham zich afvraagt:
Hoe komt dat nu?, schieten hem
drie kernbegrippen te binnen:
gastvrijheid, vriendelijkheid en
zegen. ‘Deze kerk is niet onze
kerk, maar het Huis van God: wij
zijn hier te gast, en daarom zijn
we ook gastvrij voor anderen.
Het is belangrijk dat iedereen die
hier komt, zichzelf kan zijn!’

Dwaas en intrigerend

ZA. 29 FEBRUARI - 1 Johannes 4:1-4
Johannes schreef: U komt uit God voort,
want hij die in u is, is machtiger dan hij die
in de wereld heerst.
ZON. 1 MAART - Matteüs 4:1-11
Jezus zei tot de beproever: Ga weg! Want
er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw
God, vereer alleen hem.

In je gekte
aangeraakt
door Christus

DI. 11 FEBRUARI - Johannes 3:22-30
Johannes de Doper zei over Jezus: Hij moet
groter worden en ik kleiner.

DO. 27 FEBRUARI - Jesaja 51:11-16
Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug,
gekroond met eeuwige vreugde.

WO. 12 FEBRUARI - 2 Korintiërs 9:6-11
Paulus schreef: Wie overvloedig zaait, zal
overvloedig oogsten. God heeft lief wie
blijmoedig geeft.

VR. 28 FEBRUARI - Filemon 3:7-14
Paulus schreef: Ik vergeet wat achter me
ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga
recht op mijn doel af waartoe God mij door
Christus Jezus roept.

VR. 14 FEBRUARI - Jakobus 3:13-18
De wijsheid van boven is vóór alles zuiver,
en verder vredelievend, mild en meegaand;
ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan
goede vruchten voort, ze is onpartijdig en
oprecht.

• Ds. Evert van den Ham gaf zijn Oosterkerkgemeente
een geweldig afscheidscadeau bij zijn emeritaat eind januari:
een studieochtend over de toekomst van de kerk.

IMPRESSIE

Zo’n gastvrije kerk is ook de kerk
van de toekomst waar ds. Kees
van Ekris (coördinator ‘preek
centrum’ Areopagus van de
IZB, vereniging voor zending in
Nederland) van droomt: dwaas,
kritisch en zelfbewust.
‘De gelovige van de toekomst is
een mysticus die is aangeraakt
door Christus’, zo citeert hij Karl
Rahner. Wanneer je zo een per
soonlijke relatie met God hebt,
verlicht dat alle facetten van je le
ven, of je nu op een sterfbed ligt of
je zorgen maakt over de toekomst
van je gemeente – zo is jouw leven,
maar je kunt dat alles plaatsen in
het kader van Gods goedheid.

WO. 26 FEBRUARI - 2 Korintiërs 5:20-6:2
ASWOENSDAG
MA. 10 FEBRUARI - Sirach 34:14-17 (16-20) Paulus schreef: Wij zijn gezanten van ChrisDe ogen van de Heer zijn gericht op wie
tus. Namens Christus vragen wij: laat u met
hem liefheeft. Hij doet de ogen oplichten,
God verzoenen. Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding.
hij geneest, geeft leven en brengt zegen.

DO. 13 FEBRUARI - Psalm 104
Vol van uw schepselen is de aarde, Heer.
Zend uw adem en zij worden geschapen, zo
geeft u de aarde een nieuw gelaat.

Er is een grote toekomst
voor de kerk!

MA. 2 MAART - Psalm 71
ZA. 15 FEBRUARI - Jesaja 41:8-10
Ik blijf naar u uitzien, God, u lof brengen,
De Heer zei tot zijn volk: Jij bent mijn dienaar, meer en meer. Mijn mond verhaalt van uw
jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen. gerechtigheid.
Wees niet bang, want ik ben bij je.
DI. 3 MAART - Psalm 121
ZON. 16 FEBRUARI - Matteüs 5:17-24 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van
Jezus zegt: Denk niet dat ik gekomen ben
waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de
om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
ben niet gekomen om af te schaffen, maar
WO. 4 MAART - Jeremia 2:1-13
om tot vervulling te brengen.
De Heer zei: Mijn volk heeft mij verlaten, de
MA. 17 FEBRUARI - Jesaja 12:2-6
bron van levend water, en het heeft waterJesaja zei: Vol vreugde zullen jullie water
kelders uitgehouwen, kelders vol scheuren,
putten uit de bron van de redding. Op die
waarin het water niet blijft staan.
dag zullen jullie zeggen: “Loof de Heer, roep
DO. 5 MAART - Hebreeën 4:14-16
zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden
Jezus kan met onze zwakheden meevoelen,
bekend.”
juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op
DI. 18 FEBRUARI - Romeinen 14:13-19
de proef is gesteld, met dit verschil dat hij
Paulus schreef: Het koninkrijk van God is
niet vervallen is tot zonde.
gerechtigheid, vrede en vreugde door de
VR. 6 MAART - Romeinen 5:1-11
heilige Geest.
Toen wij nog hulpeloos waren is Christus
WO. 19 FEBRUARI - Jakobus 2:14-26
voor ons, die op dat moment nog schuldig
Jakobus schreef: Zoals het lichaam dood is waren, gestorven.
zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden
ZA. 7 MAART - Johannes 14:11-19
dood.
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wat jullie in
DO. 20 FEBRUARI - Psalm 32
mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat
Ik zei: “Ik beken de Heer mijn ontrouw” – en door de Zoon de grootheid van de Vader
u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.
zichtbaar wordt.

Zie voor de pdf van het leesrooster www.kerkinzoetermeer.nl
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
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Dat is de ‘dwaasheid van de
kerk’: voor een buitenstaander
is dat vertrouwen op God, met
een open oog voor zwakte en
kwaad, onbegrijpelijk maar ook

UITGELEZEN

E

intrigerend. ‘De kerk is een ge
meenschap van goddelozen die
ergens in hun leven beslissend
zijn aangeraakt door God – in hun
bangheid, hun burgerlijkheid,
hun depressie – en die daarin hun
vrijheid hebben verworven.’
Van Ekris doet een hartverwar
mende oproep: ‘Dus als jij anti
depressiva moet slikken, of als
het je niet lukt om je alcoholver
slaving eronder te krijgen, kom
dan hier bij ons in de kerk, zulke
types zijn wij hier allemaal ...’

Waarheid van
de statistieken
of waarheid van God
‘God in Nederland’
Ds. Piet de Jong, emeritus-predi
kant, kijkt terug op hoe er over de
toekomst van de kerk is gesproken
door sociologen. Vanaf 1960 werd
in het onderzoek ‘God in Neder
land’ het wel en wee van chris
telijk Nederland neergelegd in
statistieken en tabellen. Die laten
al jaren een neerwaartse spiraal
zien: minder kerkleden, minder
nieuwe doopleden, minder finan
ciën, verwatering van de inhoud
van geloof. Kerkmanagers willen
realistisch zijn en gaan anticiperen
en voorsorteren: nu alvast saneren,
gemeenten samenvoegen, kerk
gebouwen verkopen …
Zulke statistieken leggen een
zware druk op gelovigen, vooral
ook omdat ze God schetsen als
een God die niet meer meeleeft
met Zijn kerk, die het ook niet
meer allemaal mee kan maken.

Niet bang zijn

noses en statistieken zet De Jong
de bijbelse vertellingen in: de pro
feet Elia zag het niet meer zitten
na lang voor God te hebben ge
ploeterd: Uw kerkleden hebben u
verlaten, uw kerken zijn gesloopt
en uw ambtsdragers ontslagen.
Dan mag hij God zien – in de stem
van een zachte stilte – en zijn taak
aan iemand anders overdragen.
God wijst hem erop: Jij mag wel
denken dat je de enige bent, maar
ik ken er nog zevenduizend zoals
jij. De Jong geeft mee als troost:
‘Wees niet bang, geloof alleen.’

Het gesprek gaat verder
Twee bijzonder inspirerende
verhalen, die veel opriepen bij
de gespreksgroepen die er over
doorspraken, en er eigenlijk veel
meer tijd voor hadden willen
hebben. Maar dat gebeurt ook,
beloofde ouderling Arjen van
Trigt: ‘We zullen dit gesprek zeker
verder voortzetten.’
Zie voor de lezingen W oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net

Tegenover deze nogal deprime
rende schets van negatieve prog

• Mieke Brak

‘Aan alle Brongenoten’

en derde ‘Bron-boek’ van
de hand van ds. Marius
Noorloos, waarmee zijn
eerdere tweeluik Leven uit de
Bron (1999) en Groeien bij de Bron
(2005) alsnog een drieluik werd.
Noorloos verdeelt zijn boek in vier
delen: ‘Vruchtbaar bijbelgebruik’,
‘Vruchtbare vertolking’, ‘Vrucht
baar leiderschap’ en ‘Vruchtbare
kerken’. De drie bijbelse kern
woorden geloof, hoop en bovenal
liefde staan centraal. Die woor
den vormen het devies van de
Protestantse Kerk en zijn de
rode draad in alle delen.
Om de Bijbel vruchtbaar te
gebruiken, er zelf van te leven en
anderen te laten leven, is het niet
voldoende informatie te verkrijgen
of alleen de geschriften te bestu
deren, maar moet de inhoud
bezien worden als een ontmoe

ting met God. Noorloos geeft in
dit eerste hoofdstuk, maar ook in
de volgende, veel praktische, uit
gewerkte aanwijzingen, program
ma’s en tips. Hij put uit een zee
van ervaring en kennis. Zijn talrijke
verwijzingen naar theologische
werken en bijbelteksten staan
tussen haakjes. Ze vergemakke
lijken het lezen niet echt.
Vruchtbaar bijbelgebruik hangt
nauw samen met vruchtbaar
leiderschap. Goede leiders laten
zich leiden, zijn dienstbaar, zijn
toehoorders en stimuleren saam
horigheid en samenwerking.
Naast deze kwaliteiten is het be
langrijk dat zij vruchtbaar bijbel
gebruik stimuleren, begeleiden
en ontwikkelen. Daarmee komt
ds. Noorloos bij het hoofdstuk
‘Vruchtbare kerken’. Samen
de Bijbel vruchtbaar gebruiken,

leiden of actief geleid worden
maken een vruchtbare kerk, waarin
met hulp van de Geest iedereen tot
zijn recht komt. Gemeenteopbouw
via geloofsopbouw.
Noorloos draagt Vruchten van de
Bron op aan ‘alle Brongenoten’ en
sluit zijn boek af met het uiten van
zijn dankbaarheid: ‘Deze vreugde
borrelt niet op uit eigen bron, want
die valt snel droog, maar is te
danken aan de belofte van Jezus,
dat Hij ons als vrienden liefheeft
en ons Zijn vreugde geeft.’
• Hanneke Lam

Marius Noorloos,
‘Vruchten van de Bron.
Geloven, hopen en
vooral liefhebben’,
Utrecht: KokBoeken
centrum, 2019

