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Eten verbindt

SOBERE MAALTIJDEN

Samen
disgenoot zijn

• Het is net na de
wekelijkse Perronlunch op
vrijdag en dat is nog te ruiken
als ik de Oosterkerk binnenkom. Een restje soep gaat mee
naar huis. Dat typeert ‘kok
van de kerk’ Fred Cammeraat.
Voedsel weggooien doet hij
nooit, hij verwerkt het ergens
anders in of deelt het uit.

INTERVIEW

‘Bij de Perronlunches
zie je elkaar elke
week, dan bouw je
wel wat op. Elke
maand kook ik bij
Middin in Ooster
heem, een begeleid-
wonen-project voor
mensen met een beperking, waar
bij we ook omwoners uitnodigen.
Heel mooi om te zien dat daar
zoveel betrokkenheid is op elkaar.
Op zondag hebben we geregeld
Perronmaaltijdmeetings en op
Kerstavond maken we samen met
heel veel vrijwilligers een kerst
diner voor mensen uit de wijk.’

De mooiste verhalen
‘Eten verbindt! Je hoort aan tafel
de mooiste verhalen. Het samen
eten zorgt voor een goede sfeer.
Soms word ik gevraagd voor een
speciale avond, zoals de inter
kerkelijke bijeenkomst ter gelegen
heid van 400 jaar Reformatie. Dan
verdiep ik me in wat men gewoon
was te eten in die tijd en laat ik me
daardoor inspireren.’

‘Bijbels-joodse’ gerechten
‘Met het boek Bijbels culinair van
‘kookdominee’ Han Wilbrink is
het koken van ‘bijbelse’ gerechten

VEERTIGDAGENTIJD • Op een ets

van prentenmaker Jan Luyken is
te zien hoe mensen in de zeven
tiende eeuw zich een voorstelling maakten van de manier
waarop de eerste christenen
een sobere maaltijd hielden.
De titel luidt: ‘De soberheijd
der eerste Christenen, eetende
brood en zout beneffens
wortelen en kruyden’.

Aan tafel
‘Vers en voedzaam, eten zoals het hoort.’ 
begonnen. Henk Boerman, de
tweede missionair werker van Per
ron, vroeg me een keer te koken
bij een bijbels thema tijdens de
Perronmeeting. Dat was een suc
ces! Ik heb ook een keer ‘bijbels’
gekookt voor alle predikanten van
de Protestantse Gemeente Zoeter
meer. Dat vonden ze blijkbaar zo
leuk en lekker, dat het zelfs buiten
Zoetermeer bekend werd. Ik kreeg
telefoontjes uit het hele land.’

Samen koken
‘Zo komt het dat ik wel ‘kok van
de kerk’ wordt genoemd: geen
chef-kok, maar Perronkok, zeg ik
vaak. Maar ik werk ook samen
met Frank van de Beld van de
Pelgrimskerk en met Marja
Oosterveen van De Regenboog.
Alleen maar leuk, dat doe ik graag.
Bij activiteiten voor de Groene seni

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)
oren in de Oosterkerk kook ik altijd
en bij Perron-themadiners. Verder
ben ik ook ‘gewoon’ cateraar hoor.’

‘... die eten alles!’
‘Op de mavo kreeg ik in de eerste
klas kookles en ik ging er thuis
direct mee aan de slag. Mijn
moeder kreeg daardoor ook meer
inspiratie, waardoor er opeens
heel anders werd gekookt.
Ik schrik allang niet meer terug
van een grote groep. Ik kook ook
graag met verse producten. Wat
echt veranderd is zijn de diëten:
glutenvrij, lactosevrij ... Daar moet
je steeds meer rekening mee hou
den. Behalve als je voor een groep
senioren kookt, die eten alles!’

Kunst- en vliegwerk
‘Bij een kerstdiner voor Perron
ging het een keertje mis ... met

KLAVER4-MAALTIJD

Kipstoofschotel à
la Perronkok Fred
4 personen

400 gr kipfilet in blokjes
100 gr chorizo in plakjes
10 sjalotjes gesneden
1 blik (400 gr) tomaten in stukjes
100 ml rode wijn
100 gr zilveruitjes
paprikapoeder/zout/peper
Bak de kipfilet en de sjalotjes.
Voeg de rest van de ingrediënten
toe en laat ongeveer een half
uurtje stoven.
Lekker met rijst of ‘hete bliksem’
van aardappels en appels.
Tip: bestrooi met uitgebakken
spekreepjes.

‘Samen eten voor het goede doel’
• ‘De Klaver4-maaltijden iedere laatste dinsdag van
de maand zijn een vervolg op het gezamenlijk eten voor de
glas-in-loodramen van De Oase en de sobere maaltijden’, vertelt
Ria van Dam, organisator en een van de kokende vrijwilligers.
INTERVIEW

Beef Wellington, biefstuk verpakt
in bladerdeeg. Ik had er zes op
een rij liggen, voor een groot ge
zelschap. Helaas, toen ik de oven
opendeed was het één grote beef
geworden. Ze zaten allemaal aan
elkaar geplakt! Met wat kunst- en
vliegwerk kreeg ik toch op elk
bordje een mooi opgemaakt stuk
je beef. Het bladerdeeg heb ik
maar achterwege gelaten …’

Specialiteit
‘Ik houd erg van stoofgerechten,
met vlees, maar ook groentestoof.
Dat staat lekker lang te pruttelen,
de smaken trekken er helemaal
doorheen. Maar mijn specialiteit is
soep. Een Perronlunchbezoekster
zegt altijd: ‘Ik kom niet voor jou,
hoor, ik kom voor je soep.’
• Willeke van Trigt

contact hebben en samen eten
biedt daar een mooie gelegenheid
voor. Door de week heb je toch
een ander gesprek dan zondags
na de dienst. De maaltijden ver
binden zo diaconie en pastoraat
en ze vullen elkaar ook aan.’

Landenmaaltijd

‘Al sinds de jaren tachtig organise
ren wij samen met de Genesareth
kerk de sobere maaltijden in de
Veertigdagentijd. Om de glas-inloodramen te bekostigen, hebben
we ook maaltijden gekookt. Van
uit de diaconie kwam het idee om
dit door te zetten voor zendings
projecten, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking.’

Steeds vier projecten
‘Met de maaltijden ondersteunen
we altijd vier verschillende projec

ten, vandaar
Klaver4. De op
brengst gaat nu
naar Kenia (SCHiK),
Thailand (weeshuizen), Ethiopië
(droogte) en Indonesië (Yabima).’

Ander gesprek
Iedere maand wordt er een
afwisselend menu op tafel gezet
voor dertig tot veertig mensen.
‘In de zomermaanden gaan we
door. Juist in de vakantietijd kun
nen mensen extra behoefte aan

Regelmatig wordt er ook achter
grondinformatie gegeven over de
projecten. Ds. Van den Ham komt
vertellen over Stichting Christelijke
Hulp in Kenia (SCHiK). Ook vanuit
de Thailandgroep (weeshuizen,
Mercy International) is er een
bijdrage geweest. ‘Toen kregen
we zelfs een Thaise maaltijd voor
geschoteld’, lacht Ria. ‘Misschien
een idee voor dominee Van den
Ham om ook eens een Afrikaanse
maaltijd te verzorgen?’
Zelf geniet Ria ook van de contac
ten. ‘En als ik mensen voor een
tweede of zelfs derde keer zie
opscheppen, weet ik dat ik niet
voor niets in de keuken
heb gestaan!’
• Beppie van der Plas

Ria van Dam, organisator
en kokende vrijwilliger.
Foto’s: Jan Koster

De eerste christenen gebruikten
de periode tussen Aswoensdag
en Pasen, de Veertigdagentijd,
om zich te bezinnen en voor te
bereiden op het Paasfeest. Dat
doen we op veel plaatsen nog
steeds. Door te vasten of sober
te eten kun je elkaar en jezelf de
ruimte geven om stil te staan bij
wat Pasen voor je betekent.
Er zijn allerlei manieren om gestal
te te geven aan die voorbereiding.
Thuis in het gezin kun je bijvoor
beeld een of meer keer een sobere
maaltijd houden, waarbij je samen
bedenkt wat er minder kan.

Saamhorigheid
In groter verband zijn er verschil
lende vormen in Zoetermeer: er
wordt eenvoudig gekookt; ieder
een neemt zelf bestek en bord
mee; of je zorgt voor eigen brood
en in koffie en thee wordt voorzien.
Het samen eten geeft een saam
horigheidsgevoel en schept ruimte
om met elkaar van gedachten te
wisselen. Het uitgespaarde geld
of de collecteopbrengst gaat naar
een goed doel (zie ook op pagina
3 t/m 6).

Je gevoed weten
De diaconie of de missionaire
werkgroep neemt de organisatie
op zich en verzorgt ook de tafel
liturgie, bijvoorbeeld een lied,
uitleg over het Veertigdagen
project, een gedicht en gebed.
Het samen disgenoot zijn en even
stilzitten in het hectische leven van
alledag biedt de gelegenheid elkaar
te ontmoeten en naar elkaar te
luisteren. Deelnemers voeden zich
niet met alleen maar ‘brood, zout,
wortelen en kruiden’, ze weten zich
ook geestelijk gevoed op weg naar
Pasen.

• Hanneke Lam
Jan Luyken, in: ‘Waare afbeelding der eerste
christenen’ van Gottfried Arnold, 1700.
www.rijksmuseum.nl

ACTUEEL

2 Kerk in Zoetermeer 

nummer 3 - maart 2019

AANRADERS

Wat kun jij doen
aan de klimaatcrisis?

VAN DE REDACTIE

Eet smakelijk
allemaal!

V

an een nu vierjarige
kleinzoon leerden wij al
snel de maaltijd te begin
nen met een eenvoudig liedje
als variant op het oude ‘Here,
zegen deze spijze. Amen’:
Dank u wel, dank u wel
voor het eten op mijn bord.
Wilt u zorgen nu en morgen
dat ik daardoor groter wordt?
gevolgd door een vrolijk
‘Eet smakelijk allemaal!’
Ook oudste kleindochter van
vijf, begin maart zes, houdt de
traditie van een gezongen tafel
liturgie rond de maaltijd trouw
in ere. Ze weet die bij feestelijke
familiebuffetten zelfs te verfraai
en tot overtuigende solo-optre
dens met een verfrissende riedel
op haar – jawel – roze gitaar.
Verwonderd over de variatie aan
niet-geestelijk voedsel, dat de
kerken in Zoetermeer het jaar
rond en speciaal in de sobere
Veertigdagentijd weten op te
dissen, raakte Theo Poot geïn
spireerd tot de ene tekening na
de andere. Zijn kijk op het thema
‘Aan tafel’ vindt u op pagina 3
en op de website kerkinzoeter
meer.nl staat nog meer. Daar
vindt u overigens ook de meest
actuele maandagenda met aller
lei achtergrondinformatie.
Nieuw is de ‘kerk-in-de-buurtstrip’, die Peter van Holten
vanaf dit nummer voor pagina
6 maakt. Natuurlijk dit keer
met een bijzonder dagmenu!
• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

7x Biddag
Zeven tips voor de jaarlijkse bidstond
om ‘ons dagelijks brood’. W protestantsekerk.nl/nieuws/7x-biddag

VERSLAG • Weerman Reinier van den Berg is klimatoloog.
Op 15 februari sprak hij in de Adventskerk over de ecologische
crisis op een bijeenkomst van de werkgroep Minder=Meer.

De weerman toonde statistieken
vanaf 1850 die duidelijk lieten zien
dat er sinds 1975 sprake is van
snelle opwarming van de aarde.
Dat heeft grote gevolgen. Glet
sjers verdwijnen. Als we niet dras
tisch ingrijpen in de CO2-uitstoot
stijgt de zeespiegel in deze eeuw
met 1,5 meter. Het westen van
Nederland zal onder water komen
te staan. Er zullen miljoenen
klimaatvluchtelingen zijn op aarde.
Oplossingen zijn: (1) miljarden
extra bomen planten, (2) energie
besparen door vermindering
van vliegvakanties en vleescon
sumptie, (3) energietransitie door
zonnepanelen en windmolens, (4)
hergebruik van afval en grond
stoffen, (5) fair trade.

Sponsorontbijt
Voor de Stichting
Hulp Vervolgde
Christenen.
15 maart,
9.00-11.00 uur, Brasserie
Vandaag (Bouwhof); € 10
E sameningeloof@gmail.com

Dag van de Dialoog
‘De ander, dat ben jij’.
Tweede aflevering
dialoogtafels in het kader
van het Handvest van
Compassie.
28 maart, 20.00 uur, Forum W iloz.org

Vrijmarkt Oude Kerk
Rommel- en vrijmarkt op 27 april
Koningsdag op het terrein voor de
Oude Kerk. De opbrengst is voor de
nieuwe aanbouw. Lekker aan het
opruimen en bruikbare spullen over?
Graag! Helpende handen ook welkom.
Anneke Koster T 362 43 45
E koster.jf@versatel.nl

Positief gemotiveerd
Als vervolg organiseert de werk
groep in maart een eerste bijeen
komst van de Ecologische Weight
Watcher Club, om elkaar te helpen
ons milieugedrag te verbeteren.
We bekijken daarbij de documen
taire Demain (Tomorrow) (2015),
waarin het probleem op positieve
wijze wordt benaderd. Zo willen
we proberen om onze motivatie
te vergroten en niet bij de pakken
neer te zitten. Want wie één mens
redt, redt de hele wereld.

Bewust gedrag
Wethouder Jacobine Groenhuizen
reageerde en zei dat Zoetermeer
de mensen stimuleert om afval te
scheiden. Er is nu per huishouden
250 kilo restafval, dit moet naar
100 kilo. Zoetermeer doet hier nog
te weinig aan; plastic moeten de
mensen nu zelf wegbrengen.
Ook werd de mogelijkheid verkend
om je eigen ecologische voetafdruk
uit te rekenen: het gewicht van je
persoonlijke impact op de aarde.
Websites om dat voor jezelf uit te
rekenen zijn voetafdruknederland.nl
en voetafdruktest.wnf.nl. Je ziet
dan ook op welk aspecten je veel
of weinig bijdraagt aan de ecolo
gische crisis. Het maakt je bewust
van je gedrag.

25 maart, 20.00 uur, Adventskerk:
documentaire ‘Tomorrow’
7 april, 10.30 uur, Adventskerk:
kerkdienst over de Bijbel en de zorg
voor de aarde
• Nicolet Veldman en ds. Karl van Klaveren

‘Secret Church’ – doe mee!
OPEN DOORS • Voor jongeren tussen 15 en 23

‘Zip your Lip’
Geef een gezin één week te eten
voor € 21. Eet met vrienden, klas of
club 24 uur niets, drink alleen water
of thee en spaar het bedrag uit.
W worldvision.nl met Xperiencetour
40dagenleesplan
‘Wie ben ik en hoe leef ik?’
Met het Johannes-evangelie op weg
naar Pasen. W debijbel.nl, app
Mijn Bijbel of als gratis boekje via
W bijbelgenootschap.nl/40dagentijd
40dagentijdkalender
Bezinnende kalender met inspirerende
tips en meditatieve overwegingen.
W tear.org en W www.kerkinactie.nl
(ook voor vastenkaart)
Koken met passie
Veertig smakelijke recepten voor de
vastentijd van Han Wilmink, met ‘bijbelse’ gerechten, duurzaam voedsel
en verdiepende informatie. € 9,75
Klimaatmars
Met christelijke natuurbeweging A
Rocha en een lied van dichter-dominee André Troost: ‘Kyrieleis – heb
medelijden’. 10 maart, Amsterdam
W arocha.nl E info@climatestewards.nl

jaar: zoek en vind de locatie waar ‘de vervolgde
kerk’ een geheime dienst zal houden. Geef je
mobiele nummer door en volg de instructies!
Beleef zo mee wat vervolgde christenen over
de hele wereld moeten meemaken. Welkom in
de dienst op de gevonden plek daarna, met film,
gebed, toespraak en avondmaal, samen in gebed
met en voor medechristenen. Georganiseerd door
Parousia en Oosterkerk, samen met Open Doors.
23 maart, filmpje op youtu.be/ofB29KRTnNo

Collecten en Paasgroeten
KERK IN ACTIE • In de Veertigdagentijd leven we toe
naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’
liefde mogen we delen met anderen en nieuwe hoop
en kracht bieden. Tussen Aswoensdag en Pasen
wordt aandacht gevraagd en gecollecteerd voor
ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen
in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland.
U kunt ook een paasgroet sturen aan gevangenen
en mensenrechtenorganisaties. ‘Post ontvangen is een lichtpuntje!’
Giften: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 40-dagentijd.
W www.kerkinactie.nl/40dagentijd

GZB-dag
Thema: ‘De Geest doorbreekt de
grenzen’. 16 maart, 9.45-15.45 uur,
Midden Nederland Hallen,
Barneveld W gzb.nl
IZB-ondernemersavond
Thema: ‘Ben ik soms een evangelist?
Over christen-zijn in je seculiere ondernemersnetwerk’. 21 maart, 19.30
uur, Bergschenhoek W www.izb.nl/
ondernemersevent-bergschenhoek
Landelijke Pastorale Dag
Thema ‘Ken je mij?’ 6 april,
10.00-16.00 uur, Woerden; € 30,00
W protestantsekerk.nl

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

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

Aafio Ritueelbegeleiding

is uw persoonlijke coach voor
ondersteuning, begeleiding en
(inhoudelijke) vormgeving voor een
waardige en sfeervolle uitvaart
passend bij u en de overledene en
behulpzaam bij de overgang naar
de nieuwe situatie.
Neem vrijblijvend
contact op via:

info@aafio.nl
(0)6 486 930 54

KERK & GELOOF

nummer 3 - maart 2019

Kerk in Zoetermeer 3

THEMA

AVONDMAAL

Eerbiedig vieren en vrolijk eten

KIJK

• In de week voor Pasen, de Stille Week, worden er
traditiegetrouw speciale vieringen gehouden voor jongeren en voor
kinderen. Die vinden plaats in het koor van de Oude Kerk, aan
dezelfde tafels die voor de Avondmaalsdiensten gebruikt worden.

KIND EN JONGERE

Het is een viering met aansluitend
een maaltijd. Dat zijn de twee
delen van de samenkomsten. De
viering wordt ingeleid met het zin
gen van liederen en een lezing uit
het Evangelie en met uitleg waar
om en waartoe het Avondmaal
is ingesteld. Op woensdagavond
doen we dat met de jongeren en
op donderdagavond met de kinde
ren en hun ouders.

Gebroken matzes
Dit gedeelte wordt gevierd als
een eredienst. Er zijn een ouder
ling en een diaken aanwezig en
de dominee heeft zijn toga aan.
Die trekt hij pas aan als er eerst
een matze gegeten is als ‘voor
spijs’, zoals het genoemd wordt.
De ouderling heet iedereen wel
kom en spreekt een gebed uit.
De lezing uit het Evangelie wordt
door een paar jongeren gedaan
en de volgende avond door enkele

kinderen. Dan vertelt de voor
ganger over het lijden van Chris
tus en wat het betekent voor ons.
Hij legt uit wat de betekenis is van
brood en wijn, die in de vorm van
gebroken matzes en druivensap
rondgedeeld worden. Het mooie
van de matzes is dat die een ver
binding leggen met de Joodse
Pesachmaaltijd, en dat het breken
van de matzes duidelijk hoorbaar
gemaakt kan worden.

Het breken van
de matzes is duidelijk
hoorbaar
Heilig moment
Zelf ervaar ik deze vieringen als
bijzonder waardevol. Met de
jongeren heb ik een band opge
bouwd tijdens de catechisaties.
Met de viering worden de catechi
saties afgesloten en samen heb
ben we eerst een heilig moment

Kijktafel W www.geloventhuis.nl
en daarna een vrolijk moment.
Met de kinderen heb ik een band
gekregen door de kindermomen
ten in de zondagse erediensten.
Zij ervaren het eerbiedige moment
als iets wat ook voor hun is.

Meer dan genoeg
Aansluitend is er een broodmaal
tijd, die zo lekker smaakt dat
er meer gegeten wordt dan we
normaal doen. Gelukkig heeft
de gastvrije diaken gezorgd voor
voldoende voorraad.
Dit gebruik is er al heel lang in de
Oude Kerk Gemeente, het moet
in de jaren zeventig van de vorige
eeuw door ds. Poot ingesteld zijn.
Een traditie dus van inmiddels
ongeveer veertig jaar.

• ds. Kees Wesdorp

13 MAART

KLEUR BEKENNEN

Biddag 2019:
‘Wat vraag jij?’

‘Ik geloof, jij gelooft ...

• Op de Koningin Wilhelminaschool wordt
op woensdag 13 maart met de
kinderen nagedacht over de
Biddag voor gewas en arbeid
aan de hand van het thema
‘Wat vraag jij?’

KERK EN SCHOOL

Over dit thema met materiaal,
aangereikt door de landelijke
jeugdorganisatie HGJB, is contact
met een aantal kerken, waaronder
de Oosterkerk. De woensdagmid
dagdienst in de Oosterkerk is ook
speciaal gericht op kinderen en
sluit hier helemaal bij aan.

Een wijs hart
Het centrale bijbelgedeelte is
1 Koningen 3:1-15, waar God
verschijnt aan de jonge koning
Salomo en vraagt wat hij graag
wil hebben. Salomo vraagt God
om een wijs hart.
Op Biddag vragen we om een zegen
over school, ons werk, ons lichaam
en gezondheid, over alles wat groei
en mag. Belangrijk is ook dat we
vragen om wat we nodig hebben
om goed te zijn voor anderen. Ook
hierbij mogen we erop vertrouwen
dat God voor ons zal zorgen.

Themalied
In alle groepen wordt de bijbel
vertelling afgestemd op het thema
en de kinderen leren die week de
themapsalm Psalm 72:1 en het
themalied ‘Here, maak mij uw
wegen bekend‘ (bij Psalm 25).
Ook zijn er creatieve verwerkingen
passend bij het bijbelverhaal.
Biddagdienst voor kinderen, ouders
en grootouders: 13 maart, 14.30 uur,
Oosterkerk met ds. E. van den Ham

• Willeke van Trigt

GELOVEN AAN TAFEL • Wat geloven we eigenlijk? Er zijn meer
dan dertig verschillende kerken in Zoetermeer: van orthodox
tot vrijzinnig, van hoogkerkelijk tot hartstochtelijk, van oer-
Nederlands tot migrantenkerken van all-over-the-world.

Aan tafel in de Oosterkerk. Degelijke kost: linzensoep, zuurkoolschotel en vruchtensalade,
met een mooie witte wijn uit de Betuwe.
Onder het motto ‘Kleur bekennen’
is vanuit het Beraad van Kerken
de afgelopen maanden een reeks
geloofsgesprekken georganiseerd
met inleidingen vanuit verschillen
de achtergronden en door lokale
voorgangers. Herkenbaar en uit
nodigend; luisteren en doorvragen
was de opdracht: ‘Ik ken je als …,
maar wat geloof je nu echt?’

Palet
In het najaar ging het gesprek
over ‘Geloven op gezag?’, over
de bronnen van ons geloof en de
kleur van vrijzinnig en orthodox.
En over ‘Kerk en Geest’, over de
kerk als werkplaats of belem
mering van de Geest, met op
het palet de kleur van katholiek
en evangelisch. In januari ging
het over ‘Dat Koninkrijk van U’,
over missie en verwachting en
het spectrum tussen migranten
gemeenten en mormonen.

Alfa-lijn en bèta-betoog
Christenen, zo noemen we ons
allemaal. ‘Wie is Christus voor
ons?’ was het thema op de slot

avond in februari. Daar wordt
zelfs binnen de Protestantse Kerk
verschillend over gedacht.
Maar als we goed doorluisteren:
hoe verschillend eigenlijk?
Dick Sonneveld (De Regenboog)
verwoordde een liberale lijn, Bertus
Fortuijn (Oosterkerk) de orthodoxie.
De dominee en de wetenschapper:
een alfa-lijn en een bèta-betoog.
Allebei met het startpunt in de
paradox, het onkenbare, het mys
terie. Allebei over God, die met zijn
Geest in ons woont en ons roept
tot antwoord – door beiden ook
daadwerkelijk ervaren. Allebei ook
met de overtuiging dat we alleen in
Christus genade vinden. Maar wel
met heel verschillende talen …
Voor de meer vrijzinnige deelnemers
van het Apostolisch Genootschap
ging dit laatste te ver, maar zij
zoeken wel de gezindheid van
Christus, zoals genoemd in de
Filippenzenbrief (hfdst. 1). En samen
delen we in brood en wijn …
Zie voor een uitgebreid verslag
W www.kerkinzoetermeer.nl
• Flip Bakker

Advertenties

Gezegende maaltijd!

T

oen ik het thema hoorde
van deze maand, moest
ik terugdenken aan onze
reis door Iran vorig jaar. Op de
foto zien we enkele vrouwen die
met elkaar om de ‘tafel’ zitten.
Iedereen neemt iets mee. Grote
pannen en tassen vol worden aan
gesleept. Onder de bomen in de
schaduw worden de kleden uitge
rold en iedereen mag mee-eten.
Die gastvrijheid is tekenend
voor landen in de Arabische
wereld en het Midden-Oosten.
In de Bijbel zijn er vele verhalen
van te vinden. Abraham krijgt
drie mannen op bezoek. Er
wordt een kalf geslacht, vers
brood gebakken en tijdens de
maaltijd komen de gesprekken
op gang. Abraham en Sara
krijgen nogmaals de belofte
van een zoon, er is toekomst.
Ook Jezus is bij vele maaltijden
aanwezig. Voor hem zijn alle
mensen belangrijk, allen zijn zij
geliefde kinderen van God. Hij
doorbreekt regels en gewoon
ten en voert gesprekken. Voor
ieder is er een nieuw begin.
Voordat Hij moet lijden en ster

ven, houdt Hij
maaltijd met
zijn vrienden.
De gesprek
ken zijn
zwaar, het
verraad van
Judas, de ver
loochening van
Petrus werden
voorzegd. Daarmee is
het echter niet afgelopen.
Al eerder had Hij het verhaal
verteld van het koninkrijk waar
iedereen welkom is aan de
maaltijd. Een verhaal van hoop
en zicht op een nieuw begin.
Dat is waar we naar uitzien in
deze weken voor Pasen.
Deze Iraanse vrouwen op de
foto laten zien hoe waardevol
samen eten kan zijn. Laten we
tijdens de vele maaltijden die in
de Veertigdagentijd worden ge
houden, elkaar bemoedigen en
troosten en zo elkaar zicht geven
op een verder, een nieuw begin.
Gezegende maaltijd gewenst!
• Marga Schipper
WIJKPASTOR PELGRIMSKERK

Advertenties

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

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

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

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy

Here, maak mij uw
wegen bekend
en toon mij de weg,
die goed is voor mij.
Laat mij zien wat U wilt
door uw Woord,
door uw Geest.

PERSPECTIEF

D É O PLO SSI N G VO O R U W AD MI N I STRATI E

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

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

Ing. Nettie van der Kruk
t
(06) 371 55 371
e
contact@vanderkrukconsultancy.nl
i
www.vanderkrukconsultancy.nl
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Zondag 10 maart
Invocabit – ‘Roep mij aan’



Zondag 17 maart

Reminiscere – ‘Gedenk uw barmhartigheden’

Zondag 24 maart
Oculi mei – ‘Mijn ogen’

 10.00 uur:
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur:
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur:
Ds. A. Gooijer



Zondag 31 maart
Laetare – ‘Verheugt u’

CONTACT


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

 10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp
Bidstond voor gewas en arbeid
 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp
Zangdienst

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

 10.00 uur:
 10.00 uur:
Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak
Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder

 10.00 uur:
Mw. M. Schipper-Boven

 10.00 uur:
Mw. P. Vossegat-de Bruin

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

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

 10.00 uur:
Ds. D.C. Groenendijk

 10.00 uur:
Ds. D.A.J. Sonneveld

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



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

 10.00 uur:
Ds. D.A.J. Sonneveld

 10.00 uur:
Ds. D.A.J. Sonneveld

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

 10.00 uur:
Ds. D.A.J. Sonneveld
Maaltijd van de Heer



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

 09.30 uur: Ds. J. Quist

 09.30 uur: Ds. E. van den Ham
Voorbereiding Heilig Avondmaal
 17.00 uur: Ds. M.A. van den Berg

 09.30 uur: Ds. E. van den Ham  09.30 uur: Ds. E. van den Ham
Heilig Avondmaal
Heilige Doop
 17.00 uur: Ds. E. van den Ham  17.00 uur: Ds. J.W.J. Guis
Ridderkerk
Voortz.en dankz. H. Avondmaal

Klundert

Scheveningen

 17.00 uur: Timo Hagendijk
Hart4U-dienst

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

 10.00 uur: Ds. R.L. Algera   10.00 uur:
Maaltijd van de Heer
Mw. ds. C.M. Berends- van
Waardenberg
 12.00 uur: Ds. N. de Lange
Krimpen aan de Lek
Chagall-viering
 19.30 uur: Meditatieve viering  19.30 uur: Vrouwenviering

 10.00 uur:
Ds. N. de Lange
 19.30 uur:
Meditatieve viering

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

 10.30 uur:
Ds. K.H. van Klaveren

 10.30 uur:
Mw. ds. M. van Zoest

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

Voorganger

8 mrt 15.30 uur Drs. E. Leune

OVERIGE DIENSTEN MAART 2019
Datum
Woensdag 6 maart
Aswoensdag

15 mrt 15.30 uur Ds. C.H. Wesdorp
22 mrt 15.30 uur Drs. E. Leune
29 mrt 15.30 uur Ds. M.A. van den Berg
5 apr 15.30 uur Drs. E. Leune

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

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
Flip Bakker, Peter Balk, Peter van Holten (strip),
Karl van Klaveren, Jan Koster, Jan van der
Linden (kerkdiensten), Theo Poot (tekening),
Beppie van der Plas, Marga Schipper, Nicole
Veldman, Matthé Vermeulen, Arie Vooijs
(muziekcolumn), Leonie Vreeswijk-Feith
(fotografie), Kees Wesdorp

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22. Bijdragen
en giften: NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v.
Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.
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
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
Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
Abonnement of losse nummers?
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 352 25 19

Voorganger

De Oase

19.00

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

De Wijngaard • Moeder Teresasingel 100, 2719 AZ

19.30

Ds. D.A.J. Sonneveld

De Doortocht • Hekbootkade 60, 2725 AR

19.30

Ds. R.L. Algera en pastor K. van Vliet

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA

10.30

Ds. M. Gilhuis

11.00

Perronmeeting

Woensdag 13 maart

Oosterkerk

14.30

Ds. E. van den Ham Kinderdienst

Biddag voor
gewas en arbeid

De Oase

19.00

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

Oosterkerk

19.30

Ds. E. van den Ham

Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR

10.00

Ds. J. Kievit, Dordrecht Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA

10.30

Mw. L. Hendriks-Vaessen

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR

10.30

Ds. J.R. Kubacki

Bovenzaal Oosterkerk

11.00

Perronmeeting

De Oase

19.00

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

Zondag 17 maart

Woensdag 20 maart
Zondag 24 maart
Woensdag 27 maart
Zondag 31 maart
Woensdag 3 april

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA

10.30

Ds. P.A. Wilbrink Delft

Bovenzaal Oosterkerk

11.00

Perronmeeting

De Oase

19.00

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

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA

10.30

Mw. M. Speckens-van Tuijl

Bovenzaal Oosterkerk

11.00

Perronmeeting

De Oase

19.00

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

In deze rubriek vraagt Fien Meiresonne steeds iemand zijn of haar kijk te
geven op een bijbeltekst of bijbelgedeelte dat bemoedigt en inspiratie geeft.

AAN HET WOORD

Ruimte voor andersgelovigen?

or
Do

Jaarplanning Aan te vragen via:
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
In te zien: W www.kerkinzoetermeer.nl

Tijd

Gerrit van

Insturen kopij aprilnummer
Berichten over de periode 5 april t/m
3 mei insturen woensdag 13 maart.
Het aprilnummer zal verschijnen op
woensdag 3 april.

Gebouw/locatie

Bovenzaal Oosterkerk

Zondag 10 maart

3e jaargang | nummer 3 | maart 2019
Redactie Els Alebregtse, Jan Blankespoor, Mieke
Brak, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien
Meiresonne, Willeke van Trigt, Joke Westerhof

 10.00 uur:
Ds. R.L. Algera
 19.30 uur:
Meditatieve viering

Zetten

ne
n,

sk
er
k

WEEKSLUITINGEN

Berkel en Rodenrijs

rim
wij
kgemeente Pelg

G

errit van Doornen
(87) heeft kerkelijke
dogmatiek ver
achter zich gelaten, maar waag
het niet hem ongelovig te noemen.
Liever noemt hij zich anders
gelovig. In gesprekken merkt
hij dat mensen het lastig vinden
met hem in discussie te gaan.
Hij wordt beleefd aangehoord,
maar tot een verdiepend gesprek
komt het zelden. Is hij daarin
een eenling?
‘Als je nou érgens over de zin
van het leven en de betekenis
van godsdienst zou moeten
praten, dan is dat toch in de

kerkelijke omgeving? Maar ook
in het mooie vormings- en toe
rustingsprogramma Gaandeweg
zie ik geen activiteiten die daar
een platform voor bieden.’

Vul die Bijbel
in en aan
vanuit je eigen leven
Alternatieve theologie?
Heeft Gerrit dan een alternatieve
theologie? ‘Totaal niet. De Bijbel
is een heel oud boek met een
zeer waardevolle inhoud. Die
Bijbel moet je niet letterlijk
nemen, maar zeker ook niet
dichtslaan. Vul hem in en aan
vanuit je eigen leven en je
verantwoordelijkheid in deze tijd.’
Naar analogie van de dichter
Willem Kloos vindt Gerrit dat het
goddelijke ook in ons zit. Bidden
in de kerk richt zich altijd tot
God die dit of dat zou moeten
doen. ‘We moeten onszelf aan

spreken en dienovereenkomstig
handelen in de liefde voor en
omgang met de naaste. Dat
moeten we niet afschuiven op
God. Als het ware bidden tegen
onszelf.’ Hij heeft dan ook moei
te met kerkbezoek.

Blijmoedig mens
Ook landelijk binnen de Protes
tantse Kerk ziet hij angst om in
breder perspectief naar de Bijbel
en geloofsdogma’s te kijken.
Er is een houding van: wees
voorzichtig met wat je zegt,
want binnen de kortste keren
heb je een kerkscheuring. Terwijl
we, volgens Gerrit, juist over alle
geloofszaken met elkaar in
gesprek moeten willen gaan.
Wie het tegendeel mocht denken:
Gerrit blijkt een blijmoedig
mens en hoopt van harte dat
hierover binnen de kerk, ook in
Zoetermeer, gepraat kan
worden!

HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
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
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 en do
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 ma, 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 DE REGENBOOG
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV
T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur ma, di, do en vr
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
Scriba Jan Blankespoor • Machtildahof 10,
2719 AT • T (079) 321 21 64
E scriba@pwgderegenboog.nl
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
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
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
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
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
Postadres: Ichthuskerk, Parkdreef 258
2724 EZ • T 06 528 564 17
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen ma, di, do
(pastoraat Noordhove en Oosterheem)
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 Max Hofman
E secretaris@vcgz.nl
W www.vcgz.nl
Perron • Oosterheemplein 320
2721 ND • T (079) 593 78 08
Buurtpastor Arte Havenaar
T 06 409 607 68
E artehavenaar@perron-oosterheem.nl
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 06 249 750 92
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

VIEREN, VORMING & TOERUSTING
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Met open armen
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

THEMA

ONDER WOORDEN

Herberg ‘Schuif maar aan’
verstevigt wij(k)gevoel

• Een mooi gedekte tafel, een driegangenmenu van
vier sterren, aangenaam gezelschap en verrassende gesprekken:
dat is een mooie beschrijving van Herberg ‘Schuif-maar aan’
van De Regenboog in Rokkeveen.

INTERVIEW

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.
Tekst: Antonie Fountain en
Lee Ann Vermeulen
In: ‘Medemens 6’, Protestantse
Kerk/Kerk in Actie, 2018

aan tafel is in de Pelgrimskerk een
goede gewoonte geworden. Ieder
najaar is er een diaconale maaltijd.
De diakenen koken met hulp van
anderen en de opbrengst is voor het
goede doel, ook gekozen voor de
extra collecte in de Adventstijd.
Samen met de Kompas-gemeente
is er een paar keer per jaar een
buurtmaaltijd. Pannenkoeken,
asperges, stamppotten … menu’s
waarvan volop wordt genoten door

Altijd een feest
Jan en Tineke Blankespoor met Riet Arkeraats aan tafel bij ‘herbergier’ Edu Prud’homme.
‘De Herberg bestaat alweer bijna
vijf jaar’, vertelt Tineke Blankespoor,
een van de initiatiefnemers. ‘En er
is nog steeds veel animo!’ In 2015
staken Jan en Tineke Blankespoor
en Jan en Irene de Geus de koppen
bij elkaar. ‘We zochten een activiteit
die niet alleen geld voor de wijkkas
opleverde, maar ook ontmoeting
en onderling gesprek. Samen eten
vonden we een mooie manier daar
voor. Tien mensen wilden graag als
kok en herbergier hun huis open
stellen voor gasten.’

gemeenteleden en buurtbewoners.
Een andere goede traditie is de
sobere maaltijd op Witte Donder
dag. Na de viering van de Maaltijd
van de Heer wordt in de consistorie
het zelf meegenomen brood door
de aanwezigen gedeeld.
En nieuw sinds februari: de verjaar
dagen van de afgelopen maanden
worden gezamenlijk gevierd met
een gezellige lunch. Ook daar is de
ervaring: samen eten verbindt!
• Joke Westerhof


Serie Geloofsopvoeding
Drie avonden over gesprek met je kinderen over God en geloven. ook los bij te wonen.
7 maart: ‘Geloofsgesprekken met kinderen’ – HGJB
19 maart: ‘Christelijk gezin in een niet-christelijke samenleving’ – HGJB
9 april: ‘Bijbelse feesten vieren met kinderen’ – Nelleke Tak

M

Volle herberg
‘In het begin konden mensen zich
voor € 7,50 inschrijven voor een
datum en hoorden dan een week
tevoren bij welke kok zij terecht
kwamen. Dat was dus steeds een
grote verrassing! Nu is er eens in de
maand Herberg, met ook een reser
veadres. De koks staan ’s zondags
in de kerk met een inschrijflijst.
Meestal zijn er zo’n vier tot zes
gasten per adres en is ook de
reserveherberg vol: per maand
dus zo’n acht tot twaalf eters.

• Sober eten in De Oase samen met
Genesarethkerk: 21 maart, 4 en 18 april
(Witte Donderdag), 18.00 uur. Soepkom
en lepel meenemen. Ria van Dam
T 351 51 07 E mail@dedriemorgen.nl
• Eenvoudige maaltijd met korte
vesper in De Regenboog samen met
De Wijngaard: 28 maart, 3 en 10 april,
18.00 uur. Opbrengst voor ZWO-jaarproject droogtebestrijding in Ethiopië.
10 MAART

Chagallviering ‘Refreshing’
Jong zijn en jong (willen) blijven.
Een levensmotto anno 2019. Wat kan
de kerk ermee? Helpt geloven je jong
te blijven? De Bijbel lijkt een andere
weg te wijzen: leeftijd en wijsheid
hebben iets met elkaar te maken.
12.00 uur, Chagallruimte Ichthuskerk

20.00 uur, Oosterkerk E jannekevandenakker@outlook.com

COLUMN

Het doet goed om dat als vrijwilliger te
horen. Maar zouden deelnemers eigenlijk wel weten dat zij zelf, als gast,
degenen zijn die zo’n activiteit maken
tot wat het is: een thuisplek, gezellig,
veilig, gastvrij, waar mensen naar
elkaar omzien en voor elkaar zorgen?

Als iemand die regelmatig te gast
is bij de Herberg, kan ik zeggen:
het is altijd een feest om aan te
schuiven. De tafel is feestelijk
gedekt, de gesprekken variëren
van luchtig tot diepgaand, en van
de gerechten proef je dat ze met
liefde zijn gemaakt!
Het bijzondere is bovendien dat je
tijdens zo’n maaltijd je broeders en
zusters van een heel andere kant
leert kennen. Steeds met andere
gemeenteleden voer je gesprekken
over wat je raakt en inspireert.
• Tekst en foto: Mieke Brak

Als ‘inloper’ kun je een vrijwilliger er
natuurlijk op wijzen dat jij nog steeds
geen koffie hebt. Maar wat een verschil
als je tegen hem of haar zegt: ‘Hé, wat
wat fijn dat je er weer bent. Was je
ziek?’ Zo help je die thuisplek in stand
te houden, omdat je vrijwilligers helpt

Leerhuis Moderne Devotie
25 maart, 20.00 uur, Dorpsstraat 57

Bijbelleeskring
elke donderdag, 19.15 uur

Hebreeuws leren lezen
elke donderdag, 16.30 uur

PELGRIMSKERK
 Huiskamergesprekken

Thema: ‘Verbinding’
11, 12 en 14 maart om 15.00 uur

Lectio divina
14 maart, 19.45 uur

DE OASE
 Samen lezen uit de Bijbel

Bijbelstudie Handelingen
Elke dinsdag, 10.30 uur

Meer-Zicht-Moment
Elke donderdag; even weken:
20.00 uur, oneven: 11.30 uur

Rondom de Vlam
Woensdag 19.00 uur, zie pagina 4

Hart voor Meerzicht

Vijf verbindende activiteiten
voor de wijk op het spoor komen.
20 maart, 20.00 uur, De Oase

Oasemomentje
29 maart, 20.00-22.00 uur

DE REGENBOOG

10 MAART

Zangdienst Oude Kerk
Aan het begin van de Veertigdagentijd
een bijzondere zangdienst om 18.30
uur rondom ‘Lijden en verlossing’ met
liederen die van verschillende kanten
aangedragen zijn. Mooi en opbouwend
om juist nu en samen iets uit te zingen
van twijfel en strijd, hoop en houvast.

’Homo Deus’

Kritische vragen bij denker Hariri
7 maart, 20.00 uur

Close reading

1 Korintiërs 15
20 maart, 20.00 uur

Contextueel Bijbellezen

Brief van Jakobus
27 maart, 20.00 uur

Maaltijd met vesper

17 MAART

‘Mens, wat ben je mooi!’
Wat maakt een mens zo prachtig?
Zou het leven gemakkelijker worden
als wij onszelf als een prachtig en
waardig mens kunnen zien?
Dat gaan we uitzoeken, met veel
mooie mensen in de Vrouwenviering
om 19.30 uur in de Ichthuskerk.
E f2hjfdenhert@hetnet.nl

het vol te houden – het gesjouw en het
organiseren is soms best zwaar.
Wat een verschil ook als je tegen een
nieuwkomer zegt: ‘Je bent nieuw, hè?
Kom gezellig bij ons zitten.’
Zo werk je als bezoeker net zo hard
als een vrijwilliger mee aan een gastvrije thuisplek – aan een huis waar
God woont.
• Mieke Brak

28 maart, 3 en 10 april,
18.00-19.30 uur

OOSTERKERK
BASE-bijbelstudie

Jezus navolgen
6 en 20 maart, 19.45 uur,
The Choice, Nassaulaan 1

Vrouwenontmoetingsochtend
7 maart: creatieve ochtend
4 april: Paasviering, 10.00 uur

Bidden voor je kinderen
15 maart, 10.00 uur

 Senioren Bijbelkring
26 maart, 10.30 uur

Algemene Bijbelkring
26 maart, 20.00 uur

NOORD
 Meditatieve vieringen

Heilige momenten
10, 24, 31 maart, 19.30 uur

Advertenties

Schoonheidssalon Azora

WIJ HEBBEN EEN
BAAN VOOR JE

OUDE KERK

Mamaclub

De gast maakt de gastvrouw, de eter ook de kok

ee-eten in de Herberg, breien
op de creaclub, koffiedrinken
in een van de inloophuizen ...
Deelnemers genieten ervan, dankbaar
dat die activiteiten er zijn én dat vrijwilligers het mogelijk maken. ‘Wat fijn dat
jullie dat voor ons doen!’

Gasten die aanschuiven, zoeken
meestal gezelligheid, of zijn blij
dat ze eens niet zelf hoeven te
koken. Heel wisselend dus.’
De organisatie van Herberg ‘Schuif
maar aan’ kost Tineke niet veel
extra tijd. ‘Samen spreken we de
data af. Elke kok beslist zelf wat hij
of zij kookt, zorgt voor de inschrijf
lijst en stuurt het opgehaalde geld
rechtstreeks naar de wijkkas.
Ik zorg voor de publiciteit.’

De gesprekken
variëren van luchtig
tot diepgaand

Aan tafel bij de Pelgrimskerk
MET ELKAAR • Af en toe samen

Kerk in Zoetermeer 5
Alle activiteiten vindt u ook in de actuele
agenda en in het jaarprogramma Gaandeweg
(brochure en digitaal) op kerkinzoetermeer.nl
en op pgzoetermeer.nl

 Ouderengesprekskring
1 april, 14.30 uur, Rembrandtruimte

ADVENTSKERK
Grote denkers 20e eeuw
• Schoonheidsbehandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij
ANBOS en Provoet
• Diabetisch pedicure
• Shellac CND
• Microdermabrasie
• Diverse specialisaties

18 maart: ‘Kehre’ van
Heidegger en Levinas

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

10 maart en 6 april, 9.30 uur

De krant op tafel
25 maart en 29 april, 15.00 uur

Lunchbios

‘Mary Magdalene’
12.30 uur lunch, 13.00 uur film

DE KAPELAAN
Gespreksavond
Witte Donderdag

woonbegeleiders | pedagogisch medewerkers |
gedragswetenschappers | gezinscoaches |
jeugdbeschermers | verpleegkundigen

www.werkenbijhetlegerdesheils.nl

15 maart, 20.00 uur

Symbolen in de
christelijke traditie
19 maart, 20.00 uur

Middeleeuwse kunst en geloof
25 maart, 20.00 uur
E geloofscentrum@hnpz.nl

KERK & BUURT
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Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten de brochure Gaandeweg 2018-2019 en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

Biddend op weg naar Pasen
tot aan Pasen mee te bidden op
werkdagen van 7.00-7.30 uur.
Dat kan lijfelijk aanwezig, maar
ook thuis op je eigen tijd. Op de
donderdag nodigen we vooral
jongeren uit om mee te doen.
Voor wie zo stoer is er vroeg bij
te zijn is er natuurlijk wat lekkers!

DE PELGRIM
W www.depelgrimzoetermeer.nl
Maart-aprilprogramma

Iedere werkdag		 7.00 uur!
Elke donderdag		10.00 uur
7 maart		 12.00 uur
9 maart		 17.00 uur
10 maart		 18.00 uur
14 maart		 12.00 uur
14 maart		 19.45 uur
19 maart		 13.30 uur
19 maart		 20.00 uur
21 maart		 12.00 uur
24 maart		 19.30 uur
28 maart		 12.00 uur
2 april		 13.30 uur
4 april		 12.00 uur

Ochtendgebed ‘Op weg naar Pasen’
Koffieochtend in de huiskamer
Meditatieve Middagviering: Een straatkrant
Kookworkshop ‘Voorjaarsschoonmaak’
Stamppotbuffet World Servants
Meditatieve Middagviering: Een wandelkaart
Lezen met het hart
Meditatie: Passiemuziek
De spiritualiteit van Leonard Cohen
Meditatieve Middagviering: Een gieter
Taizéviering – De Wijngaard
Meditatieve Middagviering: Een bloem
Meditatie: Een lied van Huub Oosterhuis
Meditatieve Middagviering: Een zaklantaarn

 Meditatieve middagvieringen  Stamppotbuffet World Servants

Vieringen in de Veertigdagentijd op
donderdag rondom ‘Het geheim van
het alledaagse’, met stilte, meditatie,
tekst, muziek, zang en gebed.
7 maart t/m 18 april, 12.00-12.30

 Kookworkshop

Driegangenmenu waarbij reinigen
en vasten centraal staat. Voorjaarsschoonmaak ook voor je lichaam.
9 maart, 17.30-21.30 uur, ’t Centrum
€ 25 W veganchurch.nl/winkel

Na het succes op 27 januari organiseren we op 10 maart een tweede
stamppotmaaltijd: drie verschillende
stamppotten, drankje, nagerecht,
koffie en thee. Meld je vooral aan,
dan kunnen we er weer een leuke
en gezellige maaltijd van maken.
10 maart, 18.00 uur, ’t Centrum;
€ 12,50 E world.servants.zoetermeer@gmail.com W worldservants.nl/actieplatform/actie/16368

INLOOPHUIS DE REGENBOOG
Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur. Middagpauzedienst van 12.00-12.30 uur
Elke vierde vrijdag warme maaltijd om 12.00 uur

datum voorganger
8-3		ds. Dick Sonneveld
15-3		Joke Westerhof
22-3			
29-3		Marga Schipper
5-4		Hans van der Bilt

muzikale begeleiding bijzonderheden
Jan van Vliet
soep en broodjes
Paul Pettinga
opgeven maaltijd
verkoop creaclub en warme maaltijd
Hans Raaphorst
soep en broodjes
Aad Baak
pannenkoeken

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

W www.halte2717.nl buurtpastorJohan Roest T 06-8263 7362
Maartprogramma

Inloop: dinsdag en donderdag 10.00-14.00 uur, woensdag 10.00-16.00 uur
Pastoraal
spreekuur: elke woensdagmorgen
		
Buurtpunt:		 elke woensdag 13.00-14.00 uur
Soep van de dag: elke donderdag 12.00 uur
7 maart 14.00 uur Diamond Painters – Focus Middin
		 14.00 uur Senioren Actief: Speel mee! Spelletjes en crea
12 maart 18.00 uur Buurtmaaltijd
13 maart 10.00 uur Schrijfcafé (in de Focuskamer bij Middin)
21 maart 14.00 uur Handwerken voor een goed doel
25 maart 13.00 uur Gesprek over levensvragen: – De ComPositie (zie p. 8)
26 maart 18.00 uur Buurtmaaltijd
27 maart 20.00 uur Geloven in gesprek: Dag van de Dialoog – Forum Stadhuis
3 april 10.00 uur Schrijfcafé – Focus Middin
		 14.00 uur Spelletjes
4 april 14.00 uur Diamond Painters - Focus Middin
		 14.00 uur Senioren Actief

 Oosterkerk

13 en 27 maart van 19.00-20.00 uur

INLOOPHUIS

‘Laat je lekker verwennen’

‘Steeds weer een
verrassing op tafel’

HALTE 2717 • De buurtmaaltijden in Buytenwegh worden al zo’n
drie jaar lang twee keer per maand opgediend. Ontmoeting
onder het genot van een goede maaltijd is niet te versmaden,
vooral niet als je alleenstaand of eenzaam bent.

De koks – tien in totaal – koken bij
toerbeurt een gezonde driegan
genmaaltijd. Met Kerst is er altijd
een extra aangeklede buurtmaal
tijd. Verder wordt er stilgestaan
bij de tijd van het jaar. Behalve de
kok is er altijd een gastpersoon en
een pastor aanwezig.
Soms helpen bezoekers spontaan
mee, maar de opzet is vooral dat
bezoekers een avondje uit zijn en
zich laten verwennen. Een trak
tatie als je zelf een smalle beurs
hebt of niet altijd aan een goede
maaltijd toe komt.

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

INLOOPHUIS OUDE KERK

OPEN DEUREN IN MEERZICHT

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur in
Wijkgebouw Dorpsstraat 57: welkom!

Elke dinsdag van 11.30-13.30 uur.
Welkom voor stilte, gesprek, lunch.

De buurtmaaltijden voorzien in
een behoefte: gasten hebben aan
spraak. Als het nodig is worden ze
ook gehaald en gebracht. Die per
soonlijke aandacht staat bij Halte
2717 hoog in het vaandel. Daarom
zijn bij elke maaltijd steeds maxi
maal tien buurtbewoners welkom
en kun je je van tevoren opgeven.
Vrijwilligers doen dit allemaal van
uit de verbindende gedachte en
het gevoel er voor de medemens
te kunnen zijn. En de koks houden
ook gewoon van koken!

‘Grote onderlinge betrokkenheid’
In de Oosterkerk biedt missionair centrum Perron elke
vrijdag een lekkere lunch aan. Fred Cammeraat staat meestal al
vroeg in de keuken om dit voor te bereiden.

PERRON •

Vier jaar geleden kwamen Willem
Vermeulen en Theun Dieleman
met het idee bij Fred en zo is het
begonnen. Inmiddels zijn de lun
ches een begrip. Ze trekken elke
keer twintig tot dertig bezoekers.
Vooral ouderen uit de wijk schuiven
aan. De gemiddelde leeftijd varieert
van 70 tot 95 jaar. Sommigen zijn
betrokken bij de zondagse Perron
meeting.
Elke week wordt Fred geholpen
door twee vrijwilligers uit de
Oosterkerkgemeente. Hij laat zich
bij het koken inspireren door de
seizoenen en kiest daarbij vooral

Ichthuskerk Parkdreef 258
W openichthus.nl

Sobere Schrijf Maaltijd
Samen versoberen en bewuster leven
in de Veertigdagentijd? Dat kan! Met
een vegetarische maaltijdsoep en
brood in de Rembrandtruimte van de
Ichthuskerk. De tafel staat gedekt.
We zingen een lied, lezen een verhaal
of gedicht, eten samen en schrijven
dan een half uurtje ‘vanuit je hart’.
13, 20 en 27 maart, 3, 19 en
17 april om 17.30 uur

Inloopochtend

Elke woensdag van 10.00-12.00 uur.
Open Ichthus Movie Night

‘As it is in Heaven’ (zie pagina 7)
14 maart, 19.45 uur

Elke laatste dinsdag 14.00-16.00 uur.
 Interkerkelijk gebed

Aanspraak en aandacht

ONTMOETINGSLUNCHES

Inloopmiddag

GEBEDSMOMENTEN
Maandag 19.00-20.00, Dorpsstraat 57

BUURTMAALTIJDEN

OPEN ICHTHUS

HALTE 2717

 Oude Kerk

GETEKEND

• Matthé Vermeulen
OECUMENE ROKKEVEEN

PvH

Weeklezingen en gebedsonderwerpen
E matthe.vermeulen@kpnmail.nl

26 maart: bloemschikken met
Ans en wandelen met Peter

Open Ichthus in Concert

Muzikaal trio Yentl Flavour met
‘Reikhalzen naar het leven’;
teksten van Etty Hillesum
2 mei, 20.00 uur; € 12, 50,
kaarten: E info@openichthus.nl

voor verse producten. Het is een
leuke uitdaging om elke keer weer
iets lekkers op tafel te zetten
binnen het beschikbare budget.

Oog voor elkaar
Ruim voordat de lunch begint, zit
de hal al gezellig vol. Ontmoeting
is een belangrijk aspect van het
samen eten. Er is grote betrokken
heid onderling en veel oog voor
elkaar. Als iemand niet kan komen
vanwege ziekte, wordt er een kaart
je gestuurd. Bezoekers stimuleren
elkaar om te gaan, ze halen elkaar
op of nemen nieuwe mensen mee.

DE REGENBOOG • Met elkaar eten

versterkt de onderlinge band
en het is een stuk gezelliger
dan thuis alleen aan tafel zitten.
Toen Inloophuis De Regenboog
in 2008 vijf jaar bestond zijn de
maandelijkse maaltijden gestart.
De belangstelling is groot: steeds
zo’n 35 mensen, geholpen door acht
vrijwilligers per keer. Wekelijkse
Inloophuis-bezoekers, anderen die
speciaal op de maaltijd afkomen,
alleenstaanden en ook echtparen,
uit de wijk en verder weg, met de
regiobus of zelfstandig.
Bij het uitgebreide kerstdiner is er
altijd een kerstliturgie. Daaraan
werken drie voorgangers van het
oecumenische Inloophuis mee: bap
tist, rooms-katholiek, protestant. Bij
de maaltijdsluitingen is er aandacht
voor het kerkelijk jaar en in de Veer
tigdagentijd worden bezoekers geat
tendeerd op de sobere maaltijden.

Gul en ruimhartig
Voor de achttien vrijwilligers is het
een intensieve maar leuke taak.
Altijd weer spannend om een goede
en gezellige maaltijd te organiseren.
En een creatieve uitdaging voor
de zeven koks die om de beurt
achter het fornuis staan.
De inkoop is prijsbewust, de pro
ducten altijd vers en er wordt gul
en ruimhartig gekookt. Ze proberen
steeds een verrassing op tafel te
zetten, iets wat ouderen niet zo
gauw meer zelf zullen koken.
• Willeke van Trigt

PERRON
Oosterheemplein 320 W www.perron-oosterheem.nl
Breiclub

A
THEM

De veertig dagen voor Pasen zijn
voor de kerk van alle eeuwen
een tijd van bezinning en gebed.
Veertig slaat terug op het aantal
dagen dat Jezus in de woestijn
was voor zijn bediening begon.
Elia reisde veertig dagen door de
woestijn. Mozes bracht er veer
tig jaar (!) door. Telkens als in de
Bijbel het getal veertig genoemd
wordt weten we dat er daarna
wat bijzonders gebeuren zal. Wel
kom om vanaf woensdag 6 maart

Ontmoeting en
gemeenschap

Ontmoetingslunch

Elke twee weken: 18 maart en 1 april
van 14.00-16.00 uur. Altijd weer gezellig!
Open middag

Iedere vrijdag om 12.30 uur samen genieten van een lekkere lunch. Welkom!
Kinderkledingbeurs

Iedere dinsdag van 13.00-16.00 uur
welkom voor stilte en ontmoeting.

Zaterdag 6 april van 9.00-14.00 uur.
Met gezellig eetcafé!

Advertentie

Verhuisbedrijf Henneken

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

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68
E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl
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AGENDA

MUZIEK IN DE KERK (2)

Bij het thema ‘Muziek in de kerk’ (zie februarinummer) is Kerk in Zoetermeer een serie
‘muzikale portretten’ gestart met steeds de schijnwerper op een wijkgemeente.

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

8 MAART

‘Zit er nog rek in?’

Het klinkt goed in de Ichthuskerk!
Na de verbouwing van de Ichthuskerk enkele jaren geleden
kampte de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord met
grote akoestische problemen. Gelukkig zijn inmiddels de galm
en het holle geluid verholpen en kunnen we volop genieten van
het zingen, begeleid op het nieuwe orgel of de nieuwe piano.
De afwisseling piano en orgel bij
het begeleiden van de gemeente
zang is eigenlijk ontstaan door
een tekort aan organisten. De
twee vaste organisten Aad Baak
en Jacques van Oosterom worden
bijgestaan door Dries Piening
en Joop Dekkers, organisten
uit andere wijken.

‘Virtueel orgel’
Zij bespelen het digitale orgel,
dat door een speciaal geïnstal
leerd programma klinkt als het
Transeptorgel van de Grote of
Sint-Laurenskerk in Rotterdam.
Zo’n ‘virtueel orgel’ vergt een
andere manier van bijvoorbeeld
registers inschakelen. Daarom
wordt nagedacht over bijscholing,
waarbij het organistenteam hope
lijk ook uitgebreid kan worden.
Wanneer in een dienst alleen
de piano wordt ingezet om
de gemeente te begeleiden,
bespeelt Jan van Vliet dit,
eveneens digitale, instrument.
De PWZN is heel blij met deze
twee nieuwe instrumenten,

alweer bijna een jaar in gebruik.
(In het juli-augustusnummer
2018 van KiZ is daar een interes
sant artikel aan gewijd.)

Bijzondere muziekzondagen
De Taakgroep Eredienst
organiseert ook diensten
waarin bijzondere
muzikale klanken de
kerkzaal vullen. Voorzitter
Wout Haeser vertelt dat
er vier muziekzondagen per jaar
zijn, waarop het orgel zwijgt en
een veelheid aan andere instru
menten klinkt, bespeeld door
gemeenteleden. Steeds worden
verschillende muziekgroepen ge
formeerd met bijvoorbeeld gitaar,
hoorn, trompet, bugel, dwarsfluit,
percussie, drums en zang.

Een veelheid aan
instrumenten, bespeeld
door gemeenteleden

Lunchpauzeconcerten
Elke woensdag 12.45-13.15 uur
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

soms ook tijdens de Paasdienst.
Vanuit de Taakgroep Eredienst
is een liturgiecommissie samen
gesteld, die overlegt met de
dienstdoende predikant om vaak
maanden van tevoren het thema
vast te stellen: de muzikanten
kunnen aan de slag!

Top2000 en musicals
Een bijzondere plek in dit muzikale
Ichthuskerk-verhaal verdienen de
Top2000-diensten en de musical
groep. Aan het eind van het jaar is
er een kerkdienst vol popmuziek
uit de jaarlijkse Top2000. Oud-pre
dikant ds. Jaap van den Akker was
initiator van deze diensten, die niet
alleen door jongeren worden be
zocht, maar waar ook steeds meer
oudere mensen blij van worden.
Een musical behoort inmiddels ook
tot een traditie. Na Paulus, Esther
en Maria wordt nu op 11, 12 en 13
april As it is in heaven uitgevoerd.
Het klinkt goed in de Ichthuskerk!

De zangers krijgen hun kans in
het gelegenheidskoor dat traditie
getrouw zingt met Kerst en

• Hanneke Lam

Nu de film, straks de musical
ICHTHUSKERK • Het verhaal van de Zoetermeerse musical
‘As it is in heaven’ is gebaseerd op de succesvolle Zweedse
film van Kay Pollak uit 2004. Bekijk de film op 14 maart én
kom een maand later naar de musical op 11, 12 of 13 april.

KERK

MUZIEK

Hoop, liefde, geloof
Het verhaal van deze film vormt
het vertrekpunt en de basis
voor de nieuwe musical van de
Zoetermeerse Dries Piening, die
momenteel met enthousiasme
ingestudeerd wordt. Een verhaal
over hoop, liefde, geloof. Over
tegenslagen, verdriet en domme
pech. Een verhaal dat over jou of
mij had kunnen gaan.
De film start om 19.45 uur en
tussendoor is er een pauze.
Toegang in de vorm van een
vrijwillige bijdrage. Er is

informatie over de
komende musical en
er zijn ook al kaarten
te koop.
Film tijdens Open Ichthus
Movie Night: 14 maart, 19.45 uur;
vrijwillige bijdrage
Musical: 11 en 12 april, 20.00 uur;
zaterdag 13 april, 14.30 en 20.00 uur,
Ichthuskerk; € 7,50
W www.demusicalzoetermeer.nl/
asitisinheaven
• Peter Balk

De vreugde van het Avondmaal

M

uziek om een maaltijd
te begeleiden bestaat
al sinds de oudheid.
Bij maaltijden waar veel per
sonen aanzaten werd er vrolijk
muziek gemaakt. In Dresden
brachten vooral op zon- en feest
dagen de trompetters en pauke
nisten van het stadskorps impro
viserend meerstemmige muziek
ten gehore. Talloze componisten,
onder wie Händel en Bach,
hebben tafelmuziek geschreven.

Antwoordrefrein
Al in de vroege kerk bestond
de behoefte om het Avondmaal
te begeleiden met muziek en
zang. In de vierde eeuw zong de
voorganger psalmverzen, die de
gemeente beantwoordde met een
gezongen refrein, de antifoon.
Psalm 34 vers 9: ‘Proef, en geniet

de goedheid van de Heer, gelukkig
de mens die bij hem schuilt’ en
Psalm 145 vers 15: ‘Allen zien hoop
vol naar u uit, u geeft brood, op de
juiste tijd’ zijn voorbeelden hiervan.

‘Proef, en geniet
de goedheid
van de Heer’
In de eeuwen die volgen wordt
deze gemeentezang overgenomen
door het koor. Vanaf de elfde
eeuw verdwijnt de psalm en blijft
alleen de antifoon over. Deze
krijgt dan de naam communio,
communiegezang.

Verkondigend
In de jaren zestig van de vorige
eeuw schreef kerkmusicus Frits
Mehrtens dat de avondmaalmuziek
woordloos moet zijn. De muziek

Toegang gratis, er is een deurcollecte
W www.concertenzoetermeer.nl

21 MAART

Orgelconcert door
Ronald de Jong
OUDE KERK • Het maandelijkse
orgelconcert – let op: donderdagavond – wordt op 21 maart verzorgd
door Ronald de Jong, vaste organist
van de Oude Kerk. Op het programma
Koraal 3 van C. Franck, Choral van
P. Fauchet, Choral Passionato van
De Jong en Toccata van G. Mushel.
Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee
en een minuut of tien voorafgaand
aan het concert een toelichting op
het programma.
20.00 uur, 18 t/m 64 jaar: € 10,
vanaf 65 jaar: € 7, korting voor
donateurs

30 MAART

14 MAART

De internationaal beroemde
dirigent Daniël wordt gedwongen
zijn leven anders in te richten nadat
hij tijdens zijn drukke carrière een
hartaanval krijgt. Terug in zijn
geboorteplaatsje in het noorden
van Zweden, besluit hij na enig
aarzelen zich met het plaatselijke
koor te bemoeien. Daniël zorgt
voor de nodige opschudding
door de bewoners kennis te laten
maken met hun ‘innerlijke muzi
kale kracht’. Zijn leven en dat van
anderen zal nooit meer hetzelfde
zijn ...

13 maart Ronald de Jong – orgel
20 maart Isabelle van Dooren – piano,
		
Maaike Peters – cello
27 maart Ketevan Sharumashvili –
		piano
3 april Pauline Schenkelaars –
		 blokfluit, Ronald de Jong –
		 klavecimbel en portatief

moet de woorden ‘verkondigt de
dood des Heren totdat Hij komt’
benadrukken. Mehrtens pleit voor
muziek waar je blij van wordt.
Feestelijke tafelmuziek die herin
nert aan de verlossing van Christus
(Pasen) en vooruitkijkt naar de
wederkomst van Christus.
Een andere kerkmusicus, Willem
Mudde, stelt dat avondmaal
muziek moet bijdragen aan de
vreugde van het Avondmaal, de
gemeenschap met Christus en
met elkaar en door de vorm en
uitdrukking een verkondigend
karakter moet hebben. Dit kan
zowel instrumentaal als vocaal!
In een tijd waarin mensen in de
kerk op zoek zijn naar stilte en
gewijde sfeer, is dit een bijzondere
opdracht voor de kerkmusicus:
het Avondmaal opluisteren met
• Arie Vooijs
feestelijke muziek.

Cantate Deo zingt Matthäus
Passion van Telemann
OUDE KERK • Op zaterdag 30 maart
voert de Christelijke Oratoriumvereniging Cantate Deo de Matthäus
Passion van Georg Ph. Telemann uit
in de Oude Kerk. Telemann schreef
46 passionen die samen slechts een
klein deel vormen van het grote
oeuvre van deze componist.
Telemann heeft verschillende delen
van de Mattheüspassie als het ware
geïllustreerd. Aria’s en koren duren
niet langer dan drie minuten, maar
leiden de aandacht niet af van het
gebeuren rond het kruis van Jezus.
Vergeleken bij de Matthäus Passion
van J.S. Bach is deze van Telemann
lichter van toon en volkser van aard.
Medewerking: barokensemble, organist, klavecinist en vier solisten. Muzikale leiding: dirigent Marco Kalkman.
30 maart, 15.00 uur; € 25 incl.
programmaboekje T 331 45 28
E info@cantatedeo.nl

Vertelvoorstelling met geschiedenis,
verhalen en muziek als ingrediënten in
het kader van ‘400 jaar Remonstranten’
van Marijke Broekhuijsen over de denkbeelden en vragen van geestelijk vader
Arminus (1559-1609). Heeft de mens
een vrije wil? Kunnen we opkomen voor
idealen, zonder mensen uit te sluiten?
20.00 uur, Adventskerk; gratis

9 MAART

Koffieconcert voor
aanbouw Oude Kerk
Gevarieerd programma in een sfeervol
ingerichte kerk met: Dante Jongerius
– blokfluit, Kees Wesdorp – piano,
Christelijk Vocaal Ensemble Cantica
o.l.v. Johan van Oeveren, Ronald de
Jong – orgel en klavecimbel.
De opbrengst is bestemd voor de
aanbouw met keuken en zalen.
10.00-12.00 uur; € 10, met koffie,
thee en iets lekkers T 06-4200 0213
W www.oudekerkgemeente.nl

• 13 maart: Cellotalent Spronk
De talentvolle jonge
Nederlandse cellist
Anton Mecht Spronk
komt met zijn cello
uit 1865 en een aangenaam programma.
Wees erbij!
20.15 uur; € 15, tot 25 jaar: € 5

• 27 maart: Soloconcert gambiste
Mieneke van der Velden is een van
Noord-Europa’s meest gevraagde gambisten. Ze maakte diverse cd’s en is
in het bezit van twee originele Franse
instrumenten, een ‘pardessus de viole’
uit 1768 en een basgamba uit 1617.
20.15 uur; € 15, tot 25 jaar: € 5

16 MAART

Jona-musical met jou in de hoofdrol!
OOSTERKERK • Ben

je tussen
de 4 en 12 jaar en wil je wel
eens schitteren in een musical?
Nou, dat kan!

Op zaterdag 16 maart studeren we
met theatergroep De Vliegende
Speeldoos in één dag de musical
‘Jona’ in onder begeleiding van
echte acteurs, zangers en dansers.
Aan het eind van de middag is
er dan een fantastisch optreden,
uiteraard voor echt publiek.
Reageer snel, want vol = vol!
Vrijwillige bijdragen zijn welkom:
voor de onkosten en voor ‘Kinderen
in de knel’ van Kerk in Actie.
16 maart, voorstelling om 16.00 uur,
Oosterkerk; informatie en inschrijving:
Henne van der Slik en Arianne Hak
E info@worshipzoetermeer.nl

Meehelpen?
Er zijn vrijwilligers nodig voor:
decor en techniek opbouwen,
oefenruimtes in orde maken,
kinderen begeleiden, schminken,
knutselen (onderdelen kostuum en
voorwerpen die nodig zijn tijdens
de voorstelling), eten en drinken
met de kinderen, kostuums
aandoen, opruimen. Graag!

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
bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.
WO. 6 MAART - Mattheüs 6:5-8
ASWOENSDAG
Jezus zegt: Als jullie bidden, trek je dan
in je huis terug, sluit de deur en bid tot je
Vader, die in het verborgene is. En jullie
Vader, die in het verborgene ziet, zal je
ervoor belonen.
DO. 7 MAART - Spreuken 3:1-12
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
VR. 8 MAART - Jesaja 53:6-12
Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht
zijn eigen weg; maar de wandaden van
ons allen liet de Heer op zijn dienaar neer
komen. Hij werd mishandeld, maar deed zijn
mond niet open.
ZA. 9 MAART - Jesaja 2:1-5
Alle volken zullen zeggen: “Laten we
optrekken naar de berg van de Heer.
Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen
zijn paden bewandelen.”

nummer 3 - maart 2019

heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel
ziet, niet liefheeft.
VR. 22 MAART - Marcus 2:1-12
Vier mannen lieten een verlamde op zijn
draagbed naar beneden zakken voor Jezus.
Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen
de verlamde: “Vriend, uw zonden worden
u vergeven.” Toen zei Hij: “Ik zeg u, sta op,
pak uw bed en ga naar huis.”
ZA. 23 MAART - Jesaja 54:1-10
De Heer zegt: Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen, mijn liefde zal
nooit meer van jou wijken.
ZON. 24 MAART - Exodus 3:1-15
De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig
mijn volk er aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord,
ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik
afgedaald om hen te bevrijden.
MA. 25 MAART - Lucas 1:26-38
Maria zei tot de engel: De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.

ZON. 10 MAART - Lucas 4:1-13
Jezus zei tot de verleider: Er staat geschreven:
DI. 26 MAART - Jesaja 62:1-5
“De mens leeft niet van brood alleen.”
Omwille van mijn volk zal ik niet zwijgen
en ben ik niet stil, totdat het licht van haar
MA. 11 MAART - Jesaja 55:6-11
gerechtigheid daagt. Alle volken zullen je geZoek de Heer nu hij zich laat vinden,
rechtigheid zien. Men zal je noemen bij een
roep hem terwijl hij nabij is.
nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald.
DI. 12 MAART - 1 Korintiërs 1:26-31
Paulus schreef: Geen mens kan zich tegen- WO. 27 MAART - Johannes 1:29-34
over God op iets beroemen. Door hem bent Johannes de Doper zag Jezus naar zich toe
komen, en hij zei: Daar is het lam van God,
u één met Christus Jezus, die dankzij God
dat de zonde van de wereld wegneemt.
onze wijsheid is geworden. Door Christus
worden wij rechtvaardig en heilig en door
DO. 28 MAART - Johannes 1:1-5
hem worden wij verlost.
In het begin was het Woord, het Woord
was bij God en het Woord was God.
WO. 13 MAART - Hosea 2:16-22
De Heer neemt zijn volk tot bruid en zegt:
VR. 29 MAART - Jesaja 45:20-25
Ik zal haar meelokken naar de woestijn en
Keer terug naar mij en laat je redden, ook
dan tot haar hart spreken.
jullie aan de einden der aarde; want ik ben
God, er is geen ander.
DO. 14 MAART - 2 Petrus 3:8-9,13-14
Petrus schreef: De Heer is niet traag met het
ZA. 30 MAART - Johannes 17:1-11
nakomen van zijn belofte, zoals sommigen
Jezus bad zijn Vader voor zijn leerlingen:
menen; hij heeft alleen maar geduld met u,
Bewaar hen, die u aan mij gegeven hebt,
omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt.
zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
VR. 15 MAART - Galaten 4:1-7
ZON. 31 MAART - Lucas 15:11-32
Paulus schreef: Omdat u zijn kinderen bent,
De verloren zoon kwam tot zichzelf en
heeft God ons de Geest van zijn Zoon
dacht: “Ik zal naar mijn vader gaan en tegen
gegeven, die “Abba, Vader” roept.
hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen
de hemel en tegen u, ik ben het niet meer
ZA. 16 MAART - Jesaja 49:8-15
waard uw zoon genoemd te worden.”
De Heer zegt over zijn volk: Ze zullen dorst
noch honger lijden, de zinderende hitte zal hen Zijn vader zag hem in de verte al aankomen
en kreeg medelijden met hem.
niet kwellen en de zon zal hen niet steken,
want hij die zich over hen ontfermt, zal hen
MA. 1 APRIL - Johannes 10:11-18
leiden en hen naar waterbronnen voeren.
Jezus zegt: Ik heb ook nog andere schapen.
Ook die moet ik hoeden: dan zal er één
ZON. 17 MAART - Lucas 9:28-36
Jezus ging met Petrus, Johannes en Jakobus kudde zijn, met één herder.
de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het
DI. 2 APRIL - 2 Korintiërs 13:11-13
bidden was, veranderde de aanblik van zijn
Paulus schreef: Wees blij, wees getroost,
gezicht. Een wolk omhulde hen, en er klonk
leef in vrede met elkaar – dan zal de God
een stem uit de wolk, die zei: “Dit is mijn
van de liefde en de vrede met u zijn.
Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!”
WO. 3 APRIL - Marcus 1:29-39
MA. 18 MAART - Mattheüs 4:18-22
’s Avonds laat, toen de zon al was onderJezus zag Simon en zijn broer Andreas. Ze
gegaan, brachten de mensen alle zieken en
wierpen hun net uit in het meer, het waren
bezetenen naar Jezus toe. Hij genas hen en
vissers. Hij zei tegen hen: “Kom, volg mij,
hij dreef veel demonen uit.
ik zal van jullie vissers van mensen maken.”
Ze lieten meteen hun netten achter en
DO. 4 APRIL - Psalm 16
volgden hem.
Heer, u wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid.
DI. 19 MAART - Romeinen 4:13-22
Paulus schreef: Hoewel het eigenlijk niet
VR. 5 APRIL - Mattheüs 18:21-35
kon, bleef Abraham hopen en geloven dat
Jezus vertelde een gelijkenis over een heer
hij de vader van vele volken zou worden.
die tot zijn dienaar zei: Heel je schuld heb
ik je kwijtgescholden, omdat je me erom
WO. 20 MAART - 2 Petrus 3:8-18
smeekte. Dan had jij toch zeker ook medeWij vertrouwen op Gods belofte en zien
lijden moeten hebben met je mededienaar,
uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe
zoals ik medelijden heb gehad met jou?
aarde, waar gerechtigheid woont.
ZA. 6 APRIL - Wijsheid 7:7-10
DO. 21 MAART - 1 Johannes 4:12-21
Ik beminde de wijsheid van God meer dan geJohannes schreef: Wij hebben lief omdat
zondheid en schoonheid, ik verkoos haar boven
God ons het eerst heeft liefgehad. Iemand
het licht, want ze schitterde zonder ophouden.
kan onmogelijk God, die hij nooit gezien
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Met levensvragen
rond de tafel

VERDIEPING • Kerken leveren vaak een bijdrage aan het
verbeteren van sociale cohesie in de wijk. Wijkgemeente
Zoetermeer-Noord doet dat bijvoorbeeld met de activiteiten
van Open Ichthus, maar vooral ook via de pioniersplek
Halte 2717 in Buytenwegh. Daar is plaats voor ontmoeting
en discussie met geregeld een goede buurtmaaltijd.

Daarbij heeft de kerk in de wijk ook
andere partners nodig, en omge
keerd geldt hetzelfde. Zowel Halte
als Piëzo willen kwetsbare mensen
steunen. Piëzo richt zich vooral op
taalontwikkeling en participatie,
Halte op het geestelijk welzijn en
het doorbreken van isolement.
Halte 2717 kijkt naar mensen
ongeacht hun geloofsovertuiging.
Piëzo merkt geregeld dat bij alle
praktische en nuttige bijeenkom
sten veel vragen rond zingeving
leven. Zowel bij autochtone Zoe
termeerders als voor mensen uit
andere taal- en cultuurgebieden,
die pas kort in ons midden zijn.
Daar is Piëzo niet op ingesteld.

Veel kansen
voor de core business
van kerken
Daarom kijkt men graag naar de
kerk in de wijk om hulp en onder
steuning in het bij elkaar brengen
van mensen. Dat geeft de kans om
levensvragen en levenservaringen,
mooi of triest, met anderen te
delen.

Kwetsbare mensen
Meestal gaat het om mensen die
evenwicht in het leven missen

en al snel drempels ervaren om
daarover met anderen te kunnen
of te durven praten. Uiteraard
wordt er als dat nodig is doorver
wezen naar professionele hulp
verleners, maar omdat gesprek
ken over zingeving nu eenmaal
behoren tot de core business van
kerken, liggen hier veel kansen.
Na een pilot van drie bijeenkom
sten eind vorig jaar, spelen Piëzo
en Halte 2717 dit jaar in op een
duidelijke behoefte met opnieuw
een serie gesprekken rond het
thema ‘Kijk ... over levensvragen’.

Op het spoor
Als gevolg van deze activiteiten
zien we meer aanloop naar Halte
2717 komen voor verder gesprek
en contact. Daarvoor zijn ook
weer vrijwilligers nodig met een
luisterend oor die gevoel hebben
voor zulke contacten.
Maar ook u als lezer(es) van dit
bericht, ontmoet misschien wel
mensen in uw directe omgeving
voor wie dit soort bijeenkomsten
een gewaardeerde activiteit zouden
kunnen zijn. Zet hen dan op het
spoor van Halte 2717 en van
Piëzo. Daar is behoefte aan!
• Fien Meiresonne

Specialiteit
van de maand
IMPRESSIE • Elke maand een goed
gesprek over levensvragen, het kan
bij Halte 2717. Het onderwerp
‘Kijk ... teleurstelling’ bracht op
maandag 18 februari twaalf mensen
bijeen van verschillende achtergrond,
religie, geboorteland en leeftijd.
Op een speelse manier werden
de tongen losgemaakt en allerlei
voorbeelden over teleurstellende
ervaringen en hoe daarmee om te
gaan passeerden de revue. Vooral de
taalproblemen zorgden voor discussie,
maar ook hilariteit. Een Syrische
vrouw legde uit waarom ze het
Nederlands zo lastig vindt. Tegelijk
vertelde een Nederlandse vrouw die
Turks wil leren hoe moeilijk het Turks
voor haar is. Dus ook (of juist?) een
probleem schept een band.
Zo komt het gesprek ook op de
mogelijkheid elkaar eens met iets in
of om het huis te helpen. Piëzo merkt
dat veel mensen met zingevingsvragen
zitten en dan komen de kerken in
beeld, want dat is hun specialiteit.
Over religieuze grenzen heen kunnen
mensen elkaar leren begrijpen, als
ze naar elkaar luisteren.

Ook aanschuiven? Welkom!
25 maart Kijk, dat heeft me toen
echt uit de put geholpen
15 april Kijk, dat zijn voor mij
belangrijke dagen in het jaar
20 mei Kijk, dat wil ik graag doen
deze zomer

Foto’s: Leonie Vreeswijk-Feith

UITGELEZEN

V

13.00-14.30 uur, inloop vanaf 12.30
gespreksleiding: Heleen de Lange
en ds. Rein Algera; georganiseerd
door Piëzo en Halte 2717 in ‘de
ComPositie’, Caesar Franckrode
62-64 W www.Halte2717.nl

Een kijkje in de keuken

oorjaar 2011 organiseerde
Via Nova, een gemeente
in Amsterdam, bijeenkom
sten over gedeelten van het
Lucas-evangelie waarin Jezus
aan tafel gaat. Die maaltijden
blijken zelf een boodschap:
er wordt duidelijk wat hem
voor ogen staat en mensen
veranderen erdoor.
In het eerste hoofdstuk beschrijft
Stefan Paas de uitgangspunten
van Via Nova – lezenswaardig
voor wie een vernieuwende
aanpak zoekt. Ze maken creatief
gebruik van spanningen, zoals
de spanning binnen-buiten.
Via Nova belegt bijeenkomsten
voor wie kerkelijk opgevoed is
én niet. Daarom leggen ze veel
uit, maken vaak gebruik van
symbolen en leggen altijd een
verbinding met hier en nu.
De tweede spanning is die van
lichaam-verstand. Mensen kiezen

op basis van wat hen aanspreekt.
Naast uitleg zijn ook niet-ratio
nele middelen nodig: een mooi
gebouw, goede muziek,
informele ontmoeting en stilte.
Een derde spanning is sacraal-
regulier. Het is kunstmatig en
gevaarlijk om die domeinen te
scheiden. Daarom zijn alle soor
ten muziek in principe welkom
en dat geldt ook voor kunst en
film. ‘De vraag is nooit: kan dit
wel, maar: brengt het mensen
tot aanbidding van God en tot
liefde voor hun naaste.’
De bijbelstudies zijn eigentijds
met aandacht voor de eigen
context van de deelnemers.
Het hoofdstuk over de maaltijd
bij Martha en Maria biedt een
boeiende kijk op het thema
gastvrijheid. In ‘De prijs van
de maaltijd’ bespreekt Gert-Jan
Roest ‘voor mensen die behoef
te hebben dieper te begrijpen

waarom Jezus moest sterven’
vier blokkades die je kunnen
weerhouden door te dringen
in het geheim hiervan.
Juist in deze Veertigdagentijd
nodigt dit boek uit tot lezen,
zelf of met een groep. Vragen
na ieder hoofdstuk dagen uit
tot gesprek, uiteraard bij een
maaltijd.
• Joke Westerhof

Stefan Paas,
Gert-Jan Roest &
Siebrand Wierda,
‘Eten met Jezus.
Bijbelstudies
over maaltijden
in Lucas,
Zoetermeer:
Boeken
centrum
2012,
€ 11,50

