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Veertig dagen onderweg
VEERTIGDAGENTIJD-PROJECTEN 

Klein en 
groot samen 
op pad 
Vragen, een gebed en een  
uitroep. De namen van de 
Veertigdagentijd-projecten in 
deze tijd onderweg naar Pasen 
zijn veelzeggend. Niet alleen 
volwassenen, ook kinderen 
worden betrokken bij dit  
onderweg-zijn. Of kun je beter 
zeggen dat niet alleen kinde-
ren, maar ook volwassenen 
mogen en kunnen meedoen?

‘Wat doe jij?’ 
‘Ken je Mij?’ 
‘Behoed en bewaar Jij ons,  
lieve God.’ 
‘Een teken van leven.’ 

Vanuit deze titels van de verschil-
lende Veertigdagen-projecten zijn 
de verschillende kerken in Zoeter-
meer onderweg naar Pasen 2020. 

Door de woestijn
De projecten, die zes zondagen 
lang in de erediensten ’s morgens 
vorm krijgen, laten zien dat we 
met Jezus op weg gaan. 

Tekens van leven 
ontvangen en 

doorgeven

Met verhalen en lezingen uit  
de Bijbel, en bijbehorende  

creatieve verbeelding 
en verwerking, wordt 
duidelijk gemaakt dat 
Jezus ons voorgaat 

en wij Hem mogen 

volgen. Zijn dood is een teken 
van leven en wij mogen daarin 
delen, tekens van leven ontvan-
gen en door geven aan anderen. 

In beweging
In de geloofsgemeenschappen 
rondom De Oase en De Regen-
boog worden de kinderen en de 
gemeenteleden in beweging ge-
bracht om naar elkaar om te zien. 
Een projectboekje voor thuis geeft 
de mogelijkheid om in de week 
vorm te geven aan het project. De 
collecte aan het eind van het pro-
ject is bestemd voor goede doelen, 
een praktische invulling om elkaar 
een teken van leven te geven.

Wat kies jij dan?
In de projecten  
onderweg naar Pasen 
komen we bekende 

en nieuwe dingen tegen. Een  
projectlied wordt vaak iedere 
zondag gezongen en de project-
verbeelding geeft ruimte aan  
creativiteit en symboliek. 
In de Oude Kerk wordt aan kinde-
ren en volwassenen iedere week 
gevraagd: ‘Wat doe jij?’ Verhalen 
uit de Bijbel laten zien dat er keuzes 
gemaakt moeten worden en wat 
kies jij dan? Bij die verhalen horen 
attributen, die de kinderen bij te-
rugkomst in de kerk meenemen en 
op de tafel voorin de kerk leggen.

Hout, spijkers en draad
Heel symbolisch is het materiaal 
dat in de Oosterkerk gebruikt 
wordt bij de pro-
jectverbeelding: 

hout, spijkers 
en draad wor-
den bij het 

project ‘Ken je Mij?’ verwerkt via 
de techniek ‘string-art’. Zij verwij-
zen naar de kruisdood van Jezus. 
De draden zijn als de ‘rode draad’ 
van het plan van God dat door 
de geschiedenis gaat, terwijl de 
spijkertjes ook symbool staan 
voor de mensen met wie Jezus 
verbonden wil zijn. 

Joodse maaltijd
De joodse Seidermaaltijd bij het 
Pesachfeest staat centraal in het 
project ‘Behoed en bewaar Jij 
ons, lieve God’ in de Ichthuskerk 
van de protestantse wijkgemeen-
te Zoetermeer-Noord. Na hun 
kinder nevendienst brengen de 
kinderen een schaaltje de kerkzaal 
in met het gerecht van 
ingrediënten die 
gebruikt worden bij 
de Seidermaaltijd. 

De eerste zondag in de Veertig-
dagentijd bijvoorbeeld zijn dat 
appels en rozijnen. Deze vruchten 
verwijzen naar de goede en zoete 
tijden die het volk Israël in Egyp-
te had, maar staan ook symbool 
voor de klei en het leem van de 
bouwstenen, die zij in de slaven-
dienst daar moesten verwerken.

Jezus gaat ons voor 
en Hem mogen wij 

volgen

Bron van zegen
Het laatste couplet van het 
project lied bij de Seidermaaltijd 
in Noord verwoordt wat alle 
Veertigdagentijd-projecten, aan 
kinderen én volwassenen, willen 
leren en vertellen, wat we mogen 
hopen en vragen:

Behoed en bewaar Jij ons,  
lieve God.
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn
een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

• Hanneke Lam

Het gebruik van kleuren in de 
christelijke eredienst groeide in 
de loop van de geschiedenis van 
de kerk, zoals er ook behoefte 
ontstond om de kerkgebouwen 
te verfraaien, van binnen en van 
buiten. Dat gold ook voor de  
gebruikte objecten: kanselbijbels, 
avondmaalsbekers, schilderijen, 
beelden, grafstenen. 

Uiting aan verlangen  
om God te eren 

en te loven

Zo gaven mensen vorm aan hun 
verlangen om God te eren en te 
loven. En waarschijnlijk ook om 
eigen macht en status te beves-

tigen. Bij mensen is nooit iets 
zwart of wit ...
Rond 1110 legde paus Innocentius 
de kleuren voor het kerkelijk jaar 
vast en in de eeuwen daarna is dit 
voortdurend verrijkt. 

Soberder vorm
Na de Reformatie kozen met 
name de calvinisten voor een 
sobere kerkviering, met geen 
andere kleuren dan zwart en wit: 
zwart voor de toga, wit voor het 
kleed op de avondmaalstafel. 
Overigens bleven lutheranen en 
anglicanen wel gebruik maken van 
de traditionele symboliek en kleu-
ren door het jaar heen, maar dan 
ook weer in een soberder vorm.

Meer symboliek
Begin twintigste eeuw ontstond 
binnen de protestantse kerken 
een liturgische beweging die 
zocht naar vernieuwing in de 
eredienst. Dat proces leidde 
ertoe dat tegenwoordig ook in 
protestantse kerken veel meer 
aandacht is voor symbolen en 
daarmee ook voor kleuren: grijze 
of witte toga’s met gekleurde 
stola’s en kleden (antependia) 
over de liturgische tafel en 
preekstoel.   
Dit alles in de kleuren van het 
kerkelijk jaar en vaak versierd 
met symbolen als wijnrank,  
tarweaar of duif. 

• Mieke Brak

KLEUREN IN DE PASSIETIJD

Regenboog van het kerkelijk jaar

‘Dit zegt de Heer:  
Zie, ik ga iets nieuws  
verrichten, nu ontkiemt het –  
heb je het nog niet gemerkt?  
Ik baan een weg door de woestijn,  
en mijn volk zal mijn lof verkondigen.’ 
Jesaja 43:18

Deze tekst uit ‘Elke dag de Bijbel open’ 
voor zaterdag 4 april (zie pagina 8) 
geeft prachtig weer waar het in de 
Veertigdagentijd om gaat.  
‘Veertig dagen onderweg’ door de woes-
tijn die het leven kan zijn naar Pasen: 
Opstandingsfeest, feest van het Licht en 
het Leven, dankzij Jezus Christus. 

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)

Kleurencyclus in de Veertigdagentijd

Paars is de kleur van bezinning en inkeer, en zo ook van soberheid en boete. 
Wit is de kleur van zuiverheid en reinheid, van de hemel, van het Koninkrijk van God. 

Aswoensdag markeert het begin van 
de Veertigdagentijd (zie artikel op 
pagina 5). Er zijn zes zondagen die  
in deze periode vallen (zie voor  
betekenis van de namen pagina 4  
en www.kerkinzoetermeer.nl). 

Paars  
Aswoensdag (26 februari)
Zondag Invocabit (1 maart)
Zondag Reminiscere (8 maart)
Zondag Oculi (15 maart)
Zondag Laetare (22 maart) 

Deze zondag valt midden in de 
Veertig dagentijd (paars).  
Omdat het nu bijna Pasen is (wit), 
kleurt het paars al roze. 

Zondag Judica (29 maart)
Palmpasen (5 april)

Ook in het Triduüm – de drie dagen  
van Pasen: lijden, dood, verrijzenis 
– wordt de kleur paars gebruikt, met 
uitzondering van Witte Donderdag.  
En Pasen zelf, het Feest van de  
Opstanding, wordt stralend wit. 

Paars en wit  
Witte Donderdag (9 april): wit 

Goede Vrijdag (10 april): paars 

Stille Zaterdag en Paasnacht  
(11 april): geen kleur of wit 

Eerste Paasdag (12 april): wit 

Zwart, wit, paars, groen, rood … Door het kerkelijk jaar heen zijn in de vieringen  
in de diverse kerken vele kleuren te zien. Wat betekenen die kleuren en waarom  
worden ze eigenlijk gebruikt? En welke kleuren komen we tegen in de ‘veertig dagen 
onderweg naar Pasen’? 

 www.kerkinzoetermeer.nl/kerkdiensten > Liturgische kleuren en zondagen 

www.protestantsekerk.nl/ leesroosters: oecumenische en andere zondags

roosters, met voor elke zondag teksten, liederen, kleuren en Bachcantates.
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40 dagen  
naar Pasen
Dit jaar staat de ontmoeting met 
God centraal in de Veertigdagen-
tijdkalender van Tear. Met voor 
iedere dag een bijbelse overden-
king, weetjes én tips over hoe je 
een eerlijke en bewuste leefstijl in 
de praktijk brengt. Met veel extra’s 
voor kerken en gezinnen. W tear.nl

Vastenkaart 
kinderen
Hoe kun je de Veertig-

dagen tijd concreet maken 
voor kinderen en hen bewust maken 
van het toeleven naar Pasen? Bestel 
gratis de vastenkaart en ga samen 
aan de slag. W webwinkel.pkn.nl

Kalender en magazine
Veertigdagentijd kalender 
die uitdaagt tot bezinning 
op weg naar Pasen. Met 
een dagelijkse bijbel-
tekst, gedichten, liede-
ren, quotes, recepten en 
vastentips. Er is ook een 
magazine met veel tips, een poster 
en een liturgiegids beschikbaar.  
W webwinkel.pkn.nl

Leesplan ‘Overbruggen’ 
‘Overbruggen – 40 dagen tussen 
hemel en aarde’ bevat een bijbel-
leesplan voor de Veertigdagentijd 
vanaf Aswoensdag 26 februari. 
Iedere dag is er een korte uitleg bij 
een passage uit het Evangelie van 
Matteüs. Gratis via de NBG-app: 
Mijn Bijbel

Kinderen en Pasen
Voor kinderen heeft het 
Nederlands Bijbelgenoot-
schap het Bijbel Basics- 
Paasproject ‘Tussen hemel 
en aarde’, over de Bergrede 
van Jezus uit Matteüs 5-7.  
Mét kartonnen 3D-berg.  
W shop.bijbelgenootschap.nl 

Theologische Vorming
Introductiemorgen over de cursus 
‘Theologische vorming voor geïn-
teresseerden’: een ontdekkingsreis 
door de wereld van geloof en Bijbel 
en zoeken naar antwoorden op 
levensvragen. 
 14 maart, 10.3013.30 uur,  

Christus Triumfatorkerk Den Haag  
W www.tvgdenhaag.nl

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

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

vandorp.eu

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

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

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven: 
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Begraafplaats Nicolaaskerk 

Foto: Ton Vermeulen/Aat Hoogland
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Ichthuskerk: van een betegeld voorplein naar een Hof van Lof.  
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

De graftuin achter de Oude Kerk is 

het oudste kerkhof in Zoetermeer 

en was eeuwenlang de enige 

begraafplaats van Zoetermeer 

en Zegwaart. Mensen van alle 

gezindten werden hier begraven. 

Rijkeren werden in de kerk zelf 

ter aarde besteld.

In een 18e-eeuws tarievenlijstje 

is te lezen hoe duur dat was: één 

gulden voor een graf op het kerk

hof, tien gulden voor een graf in 

KERKHOF

Dodenakkers in het dorp

de kerk en twintig gulden voor 

een graf in het koor van de kerk, 

het chicste gedeelte.

Hygiëne

In 1828 werd door het Rijk  

uit hygiënische overwegingen 

(‘rijke stinkerds’) een einde  

gemaakt aan het begraven in de 

kerk. De hervormde kerkvoogden 

protesteerden hiertegen. Hun 

inkomsten liepen al terug, omdat 

de rooms-katholieken een jaar 

eerder een eigen begraafplaats 

achter de Nicolaaskerk – gebouwd 

in 1817 – in gebruik hadden  

genomen. De begraafplaats  

behielden de kerkvoogden  

dankzij de steun van het 

gemeente bestuur wel.

Verscholen

Van de graftuin achter de 

Nicolaas kerk weten de meeste 

Zoetermeerders niet eens van het 

bestaan, verscholen als die ligt 

tussen kerk en Pastoorsbos.  

Deze dodenakker is onlangs hele

maal tot letterlijk groen rustpunt 

gerenoveerd. Sinds 1974 wordt 

er niet meer begraven, alleen 

in de familiegraven. De prijzen 

voor een begrafenis achter de 

Nicolaas kerk liepen in de vorige 

eeuw uiteen van fl. 1,50 voor de 

vijfde klas tot fl. 20 eerste klas.

Een begraafplaats wordt ook wel kerkhof genoemd, omdat  

deze oorspronkelijk werd aangelegd in de hof (= tuin of erf)  

van de kerk. Over het kerkhof achter de Oude Kerk en achter de 

Nicolaaskerk wist het Historisch Genootschap Oud Soetermeer 

het een en ander op te diepen.

Herinrichting

In de hof van de Oude Kerk  

worden sinds 1957 geen nieuwe 

graven meer gedolven. In de 18e 

eeuw mocht de koster de graven 

na veertien jaar ruimen. Later werd 

dat na tien jaar, behalve de eigen 

graven, waarvan het onderhoud 

door particulieren wordt betaald. 

Vandaar dat er op het kerkhof niet 

veel oude graven liggen. 

Het kerkhof wordt heringericht,  

nu er dit jaar een nieuwe aanbouw 

aan de Oude Kerk komt.  

Kerkhof Oude Kerk  Foto: Jaap van der Giessen

De eerste paal hiervoor is op 

woensdag 27 maart geslagen en 

naar verwachting zal dit begin 

volgend jaar gereed zijn.

Witte rozen

Op de laatste zondag van het  

kerke lijk jaar – Eeuwigheids zondag, 

eind november – staan er voorin de 

Oude Kerk witte rozen met daaraan 

een kaartje met de namen van  

degenen die het afgelopen jaar over-

leden zijn. Na de dienst mogen de 

nabestaanden de roos mee nemen. 

De rozen die overblijven worden 

op het kerkhof gelegd, waarbij de 

dominee een gebed uitspreekt en 

de gemeente samen zingt: ‘U zij de 

glorie, opgestane Heer, / u zij de 

victorie, nu en immermeer.’

• Liesbeth van Daal

‘Planten kunnen ons helpen te 

aarden in ons geloof ... en zo 

kan de kerk met tuin een echte 

‘Hof van Lof’ worden.’ 

INTERVIEW • Aan het 

woord is Rina Zegers, 

de ‘tuinvrouw’ van 

de Ichthuskerk aan 

de Parkdreef. Zij was 

lang geleden al actief in 

de tuin rondom de Olijftak (voor

heen een gereformeerde kerk) 

en nu is zij met een enthousiaste 

groep van vijf mensen op woens

dagmorgen aan het werk in de 

tuin van deze kerk in de Zoeter

meerse wijk Seghwaert. 

Bijbelse tuinen

Een symbolische tuin wilde Rina: 

van een betegeld voorplein naar 

een Hof van Lof. ‘Want’, zegt zij, 

‘een symbolische tuin is meer 

dan een plantentuin. Het is een 

tuin met planten en bloemen die 

verwijzen naar de Bijbel en naar 

de liturgie.’ 

In de Bijbel functioneert het beeld 

van een tuin op diverse manieren. 

De Hof van Eden als het paradijs 

in het eerste bijbelboek Genesis, 

de tuin als plaats van geluk in het 

poëtische Hooglied, en ook de 

Hof van Arimatea: de tuin met 

het graf van Jezus en de plaats 

van de opstanding, beschreven in 

het Evangelie van Johannes. 

Met zorg gekozen

Er worden in de Bijbel ook talrijke  

bloemen, planten en bomen  

genoemd, die door de eeuwen 

heen op symbolische wijze een 

grote rol heb ben gespeeld in  

de christelijke traditie.

Rina geeft aan dat er met zorg  

is gekozen voor symbolische  

beplanting voor deze Hof van Lof. 

Er zijn dwergheesters geplant,  

die in Israël voorkomen aan de 

zoom van woestijngebieden.  

De Viburnum (Sneeuwbal) 

heeft een beschut plekje 

gekregen. Deze plant 

komt voor in de bossen 

van de Karmel en wordt 

omschreven als ‘de  

heerlijkheid van Libanon’. 

De tuingroep koos ook 

voor planten met een 

veelzeggende naam, 

zoals Gebroken hartje, 

Judaspenning,  

Salomons zegel en  

Jacobsladder. 

Passieflora

En tegen de muurtjes  

van de tuin groeit de 

Passieflora. Rina legt 

uit: ‘De Passieflora 

staat voor lijden. De 

stampers van de bloem 

lijken op de nagels en 

de vijf meeldraden op 

de hamers, gebruikt bij 

de kruisiging van Jezus. 

De bloemkroon heeft  

gelijkenis met de door-

nen    kroon en het getal vijf verwijst 

naar de vijf wonden van Jezus.  

Dit past toch mooi in deze Veertig

dagen tijd op weg naar Pasen’, aldus 

deze vrouw met groene vingers.

• Hanneke Lam

HOF VAN LOF

Aarden 

in geloof

Kerk en 

tuin

Keizerskroon

Salomonszegel

Stokroos

Rode brem 

‘Als een graankorrel niet in de 

aarde valt en sterft, blijft het 

één graankorrel, maar wanneer 

hij sterft draagt hij veel vrucht.’ 

Johannes 12:24

Aan de hand van een serie 

spiegel verhalen verwerken de 

kindernevendiensten op zondag 

in wijkgemeente Noord, De Oase 

OP WEG NAAR PASEN

Een nieuw begin

Julia en Stef werken in hun tuintje. Ze maken de grond in orde,  

kopen zaadjes en plantjes, planten een boom. O, wat duurt het lang 

voordat er iets opkomt. En komen er wel vruchten aan de boom? 

en Oude Kerk een reeks bijbel-

verhalen en thema’s op weg  

naar Pasen: het nieuwe begin. 

Het verhaal van de onvruchtbare 

vijgenboom komt langs, de  

gelijkenis van de wijngaard, de  

intocht in Jeruzalem, het lege graf.

Het gaat over kiezen, geduld 

hebben, vergeven, zorgen voor 

de boom van iemand anders, 

samenwerken en juichen. Blij 

konden een aantal kinderen op 

zondag 24 maart al ontkiemende 

plantjes laten zien, trots op hun 

heuse beginnersdiploma’s.

Wij bidden om een nieuw begin, 

een nieuw begin van leven. 

God, stuur ons toch uw wereld in 

om liefde door te geven.

Refrein themalied
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HANDVEST VOOR COMPASSIE

‘Geraakt door 

de missie die 

ervan uitgaat’

INTERVIEW • In de Vredesweek 

van september vorig jaar werd 

gemeenteraadslid Arco Weening  

(CU/SGP) ‘Ambassadeur voor de  

Vrede’. Een jaar lang, om invul-

ling te geven aan de gestelde 

doelen in het zogeheten  

Handvest voor Compassie. 

Hoe ver is hij gekomen?

Wat is het Handvest voor  

Compassie ook alweer?

‘In 2009 werd in 32 landen het 

Charter for Compassion – Handvest 

voor Compassie gelanceerd, een 

initiatief van de Britse schrijfster 

Karen Amstrong. Dit handvest, een 

tekst op basis van de levensregel 

“Wat jij niet wilt dat jou wordt 

aangedaan, doe dat ook een ander 

niet aan” is bedoeld om wereldwijd 

mensen en groepen te stimuleren 

tot vreedzaam en  

humaan samenleven. 

Na Leiden, Groningen, 

Apeldoorn en Rotter

dam heeft Zoetermeer 

op 21 september 

2018 op de Dag van 

de Vrede het Hand

vest voor Compassie 

getekend. Als ‘Com

passionate City’ voegde 

onze stad zich hiermee bij een 

indrukwekkende lijst van steden 

wereldwijd die hierin voorop lopen. 

Een stad waarin compassie een 

belangrijk ethisch kompas vormt 

bij het ontwikkelen van beleid. 

Inmiddels is het Handvest door 

veel organisaties ondertekend. Na 

de burgemeester volgden kerkelijke 

en levensbeschouwelijke organisa

ties, moskeeën, politieke partijen 

en organisaties voor maatschappe

lijk werk (zie foto). Er komen nog 

steeds handtekeningen bij!’

Wat is jouw rol als Ambassadeur 

voor de Vrede daarin?

‘In een verkiezingsdebat, vooraf

gaand aan de gemeenteraadsver

kiezingen van 2018 en georgani

seerd door het InterLevensbeschou

welijk Overleg Zoetermeer (ILOZ), 

Lopend vuurtje

Heleen de Lange, ‘Bron van vreugde’, 2018, Zoetermeer. ‘Het verbeeldt voor mij de rijkdom van het leven, en zo ook de gaven van de Geest.’ 

werd ik geraakt door de missie die 

van het Handvest uitgaat. Als ver

tegenwoordiger van een christelijke 

politieke partij vond ik dat ik het 

voortouw moest nemen. 

Belangrijk 

ethisch kompas 

voor de stad

Bij de ondertekening in september 

2018 ben ik benoemd tot Ambassa

deur voor de Vrede. Sindsdien heb 

ik veel gesprekken gevoerd. Vooral 

de gesprekken met de moskeebe

sturen hebben mij erg geraakt, die 

waren heel leerzaam voor mij. Het 

verloste me van een aantal vooroor

delen en ik heb een goed contact 

met hen opgebouwd. Het grote 

bijbelse gebod ‘Hebt uw naaste lief 

als uzelf’ wordt ook daar als een 

leidraad voor het leven gezien. 

Dit soort ervaringen wil ik graag 

delen met anderen. Ik ben ervan 

overtuigd dat meer begrip voor 

elkaars religie tot een vreedzamer 

en verdraagzamer Zoetermeer kan 

leiden.’

Maar er zijn ook veel Zoetermeer-

ders die niet religieus zijn.

‘Er zijn ook niet-religieuze organi

saties die het Handvest nu op de 

agenda hebben staan. Bijvoorbeeld 

Buurtwerk, dat in opdracht van  

de gemeente Zoetermeer  

maatschappelijk werk verricht 

(Buurtwerk staat voor een wijk- en 

buurtgerichte aanpak van maat

schappelijke vraagstukken, JB). 

Maar ik erken tegelijk dat het  

niet altijd eenvoudig is om niet- 

religieuze politieke partijen hierbij 

te betrekken. Daarom zou het 

goed zijn wanneer mijn opvolger  

afkomstig is uit een andere, 

niet-christelijke partij. Er is nog 

veel werk te doen om iedereen in 

Zoetermeer te interesseren voor 

de missie van het Handvest: een 

vreedzame en gezonde, gelukkige 

samenleving.‘ 

Wat zijn de concrete doelen op 

korte termijn?

‘In september draag ik het stokje 

over aan een nieuwe ambassadeur. 

Samen met het ILOZ zoeken 

we naar een opvolger. Het ILOZ 

doet sowieso veel om een betere 

samenleving in Zoetermeer te 

bereiken. Het begeleidt ook het 

proces om een meer verdraag

zame samenleving in onze stad te 

realiseren. 

Het ILOZ organiseert vier maal 

per jaar een bijeenkomst in het 

Forum, bij de hoofdbibliotheek, 

waar dialoog tussen Zoetermeer

ders centraal staat. Facebook 

speelt een belangrijke rol in de 

communicatie van het ILOZ. Op 

die Forumbijeenkomsten komen 

steeds meer mensen af (zie ook 

pagina 2, red.). Ik neem daar  

uiteraard ook zelf aan deel. 

Het Handvest voor Compassie 

doet momenteel de ronde langs 

een aantal Zoetermeerse kerken.  

En ik hoop dat binnenkort ook 

de voorzitter van de Algemene 

Kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Zoetermeer zijn hand

tekening onder het Handvest zet, 

want die ontbreekt nog …’

• Jan Blankespoor

‘Vanaf het eerste moment dat ik 

achter de tralies belandde, voelde 

ik me thuis in het werken met 

gevangenen. De rauwe kanten 

van het leven, tot de kern komen, 

werken aan herstel. In Albanië nu  

werkzaam als directing manager 

van de organisatie, is mijn focus 

verschoven van herstel van  

gevangenen en slachtoffers naar 

groei en professionalisering van 

team en organisatie.’ 

Leven brengen

‘Jezus zei: “Ik ben gekomen om 

Leven te brengen, en dat in over

vloed.“ Ik geloof dat wij mensen 

uitgenodigd worden om in verhou

ding tot onze Schepper te leven en 

dat daar het Leven is. En terwijl het 

ons niet lukt, komt Hij het brengen.  

Als ik kijk naar mijn collega’s  

hier in Albanië, zie ik een mooie 

groep mensen die vol vuur en 

passie het Evangelie van Jezus 

Christus uitdelen en overdragen  

in gevange nissen en bij de achter

gebleven families thuis. 

Door middel van cursussen, kerk

diensten in gevangenissen, bijbel

studie, gebed, persoonlijke pasto

rale aandacht, praktische hulpver

lening, kansen voor achtergestelde 

kinderen van gevangenen creëren. 

Op mijn beurt mag ik hen weer 

ondersteunen. Wat hebben zij 

nodig om hun werk en roeping 

uit te voeren? Ik werk aan pro

fessionalisering, beleidsvoering, 

trainingen, plannen en projecten.’ 

Brandend verlangen

‘In dit land – waar decennialang 

een streng communistisch regime 

heeft geheerst – is initiatief nemen, 

verantwoordelijkheid dragen,  

durven uitproberen en persoonlijke 

ontwikkeling de kop in gedrukt. 

‘Zoveel mogelijkheden 

die tot bloei 

kunnen komen’

Ik denk dat ik daar het vuurtje 

voel branden, als ik zie wat een 

mogelijkheden er in mijn collega’s  

gelegd zijn die nog niet tot bloei 

zijn gekomen, waar nog laagjes 

van angst of onzekerheid overheen  

liggen. Daarom is mijn verlangen 

om naast de professionele ook 

de persoonlijke groei van mijn 

collega’s te helpen ontdekken en 

stimuleren.’  

Schakeltje

‘Pas zei een collega tegen me: 

“Esther, wat je ons hebt geleerd 

over intervisie vind ik zó’n goede 

werkwijze dat ik het ook in mijn 

kerk wil gebruiken, kan dat?“  

Ja natuurlijk! 

In Albanië, waar niet alleen indi

viduen maar ook de jonge kerken 

op zoek zijn naar effectiviteit, 

goede omgang met elkaar en het 

uitdelen van Gods liefde, hoop  

ik zo een schakeltje te zijn.  

Voor Leven in overvloed.’

 Kijk voor meer informatie over het 

werk van Esther Klaassen op  

W www.dedikim.nl

• Willeke van Trigt

ACHTER TRALIES

Vol vuur en passie in Albanië

PORTRET • Na twaalf jaar bij Gevangenenzorg Nederland 

verhuisde Esther Klaassen twee jaar geleden vanuit  

Zoetermeer naar zusterorganisatie Gevangenenzorg Albanië:  

Shoqëria Kristianë e të Burgosurve të Shqiperisë op z’n  

Albanees. Bij Perron Centrum in Oosterheem was ze ook  

een bekend gezicht. Wat drijft haar en wat komt ze tegen?

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith 

KERK IN ACTIE • Met 

Pinksteren wordt in 

veel kerken gecollec

teerd voor zendings

werk dat door Kerk 

in Actie wordt onder

steund, zoals Bijbel

vertaalwerk in China. 

Vorig jaar zijn er in 

China nieuwe reli

gieuze wetten aangenomen. 

Zij perken de vrijheid voor Chinese 

christenen behoorlijk in. De kerk in 

China gaat een moeilijke periode 

tegemoet. De White Yi bijvoorbeeld 

zijn een minderheidsgroep op het 

Chinese platteland. Van de 60.000 

mensen die tot deze groep behoren,  

zijn er 40.000 christen; velen zijn 

analfabeet. Voor hun geloof en 

voor hun identiteit is het van groot 

belang dat zij de Bijbel in hun eigen 

taal kunnen lezen.  

 NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending 

W kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina 

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE

Bijbelverspreiding Chinese platteland 

VAN DE REDACTIE

Vandaag

V
andaag wilde ik schrij-
ven over zoveel pijn,  
en moeite, en verdriet. 

Drie rouwdiensten op rij, van 
mensen geliefd en door God  
bij name gekend. 
Vandaag wilde ik schrijven 
over zoveel vreugde, en liefde, 
en geluk. Een kleinzoon rijker, 
Godsgeschenk, ontroerend 
wonder van nieuw leven. 
Vandaag las ik dit gebed. En ik 
bad me dwars de veertig dagen 
door en Pasen voorbij. Vandaag 
heb ik dát opgeschreven. 

Nu zal ik even niets zeggen.
Ik zal de stilte  

en de eenzaamheid opzoeken,
en het zal zijn zoals  

midden in de woestijn.
Ik zal naar U luisteren, Heer,

en ik zal zien ...
dat U alles geeft,

uw lichaam, uw bloed,
uw leven, de vreugde  
waarmee U liefhebt

zonder iets voor U te houden.

Ik zal van uw woorden genieten,
zoals van vers brood in de ochtend.

Ik zal ze in mijn hart bewaren
en ze zullen als muziek

in mij opborrelen.
Ik zal ze aan mijn handen vastmaken

en ze zullen voren trekken
in mij, zoals in de aarde.

Om naar Gods hart te leven
zal ik alles verbranden  

wat nutteloos is.
Ik zal alles verbranden in Gods vuur

en de as wegwerpen.
Dan zal mijn hart nieuw zijn  

als de ochtendzon
die de nachtelijke nevel ontvlucht.

Charles Singer, in: ‘Gebeden voor elke 
dag’, Heerenveen: Jongbloed,  

2019 (bij 26 februari)

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

Advertenties

ACTUEEL 

14 MAART

Samen voor de Stad
Op zaterdag 14 maart slaan mensen van  
Zoetermeerse kerken en levensbeschouwingen 
de handen ineen op de NL Doet-dag onder de 
slogan Samen voor Stad. 

Het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer 
(ILOZ) heeft een aantal projecten uitgezocht waar 
zij zich, met en voor elkaar, voor inzetten die dag: 
zoals een speeltuin opknappen, een heerlijke high 
tea met ouderen en een gezellige middag met 
mensen met een beperking. 
Door samen te werken met het jaarlijkse landelijke 
initiatief NL Doet wordt de effectiviteit van de inzet 
vergroot. Laten we samen Zoetermeer een beetje 
beter maken. De dag wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd, geschikt voor iedereen van 
elke levensovertuiging of geloof. 
 W www.iloz.nl

De kerk is een wereldwijde 
gemeen schap die het goede 
nieuws van Gods liefde hoort en 
deelt. We leggen ons niet neer bij  
gebrokenheid. Daarom komen we  

in actie, bieden we hoop en  
doen we recht aan vluchtelingen, 
aan kinderen in de knel en aan 
ieder een die vast zit in armoede 
of moeilijke omstandigheden.  

In de verschillen de kerken wordt 
hier vorm aan gegeven met elke 
zondag een speciale collecte.  
Op zondag 15 maart is er ook de 
Paasgroetenactie voor gevangenen. 
Doe mee, kom in beweging, sta op!

• Marius Cusell

PLATFORM ZWO: ZENDING – WERELDDIACONAAT – 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

27 MAART

Opening De Herberg  
bij Oude Kerk
Op vrijdag 27 maart, op de kop af één jaar na  
het slaan van de eerste paal, vindt de officiële 
opening plaats van De Herberg. 

De nieuwe aanbouw bij de Oude Kerk voorziet in 
ruimte voor kringen, jeugdwerk, vergaderingen,  
inloophuis en meer. Daarnaast kunnen gasten bij 
concerten goed ontvangen worden in een ruime foyer. 
Na enkele toespraken door onder meer de architect 
en het bouwbedrijf zal de feestelijke opening verricht 
worden door ds. René de Reuver, scriba van de  
Generale Synode van de Protestantse Kerk in  
Nederland.
Tijdens de receptie voor genodigden en belangstel-
lenden kan De Herberg uitgebreid bezichtigd worden. 
De verhalen van vrijwilligers die zich enorm ingezet 
hebben om dit gebouw tot een succes te maken en 
zo mooi af te werken zullen nog lang naklinken.

 1 maart Golfstaten – De kracht 
  van Bijbelverhalen 
 8 maart Nederland – Nieuwe  
  vormen van kerk-zijn 
 15 maart  Zuid-Soedan – Overleven  
  in een burgeroorlog
 22 maart Nederland – Vakanties  
  met aandacht
 29 maart Ghana – Kansen voor  
  straatmeisjes
 5 april Nederland – Jongeren  
  doorleven het Paasverhaal 
 12 april India – Onderwijs  
  kansarme kinderen

 Geef een gift: IBAN NL 89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  

te Utrecht. Of doneer online:  

W kerkinactie.nl/geefook

KERK IN ACTIE

‘Sta op!’ in de Veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd, veertig dagen op weg naar Pasen,  
staan we stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze 
naasten, dichtbij en ver weg. 
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KIJK

PERSPECTIEF Heeft lijden zin? 

D
e ‘tijd van veertig dagen’ 
waarin we nu leven, 
heet voor de een Vasten-

tijd, voor de ander Lijdenstijd. 
Een tijd om stil te staan bij zin-
geving van lijden in het leven. 

Beschadigd
Gezien het feit dat het meeste 
lijden geleden wordt omdat 
andere mensen stom doen of 
kwaad doen, heeft lijden geen 
zin. Als mensen ophielden met 
te doen waaraan medemensen 
te lijden hebben, zou er minder 
lijden zijn. Maar wat moeten 
onschuldige slachtoffers met 
zo’n kille vaststelling? Zij zijn 
beschadigd. En er overkomen 
ons dingen, waar geen mens 
iets aan heeft kunnen doen. 

Boos 
Zo vertelt de Bijbel over een 
man, die blind geboren was. 
In plaats van de kracht van zijn 
andere talenten in te zetten, 
had de samenleving hem aan 
de kant van de weg gezet om te 
bedelen. De samenleving was 
boos ... vanwege de waarheid. 
Boos op Jezus, die de waarheid 
zei over hun onrecht. Ze waren 
bezig Hem monddood te maken 
en Jezus moest hard lopen om 
zich uit de voeten te maken. 

Jezus grijpt in
Dan ziet Hij die man aan de 
kant van de weg. Jezus staat 
stil. Denkt niet meer om zijn 

eigen veiligheid, maar staat stil 
bij deze mens in zijn lijden. Hij 
ziet, dieper: Hij doorziet het leed 
van deze blinde man. Door  
medelijden bewogen geeft  
Jezus de man wat die nodig 
heeft. Door zijn ingrijpen krijgt 
het leven voor deze gehandicapte 
man zin.

Jezus wordt gegrepen 
Een tijdje later maakt Jezus zich 
niet meer uit de voeten maar 
laat zich grijpen. Eigen veiligheid 
geeft Hij prijs om te lijden aan de 
boosheid van de mensen en aan 
het kwaad van de wereld. 
Wat hebben u en ik daar nu 
aan? Waarom hebben chris-
tenen zoveel eerbied voor dat 
‘idiote’ kruis? 

Waarom zoveel 
eerbied voor dat 

‘idiote’ kruis?

Zijn liefde geeft zin
Omdat Christus meer is dan een 
mens. Christenen geloven en 
belijden dat God in de persoon 
van Christus ons lijden op zich 
genomen heeft. Zonder dat wij 
het zien, staat God stil bij uw 
moeite en wil Hij u dragen in 
uw leed. Draagt God ons naar 
het doel dat Vrederijk heet.  
Dit bondgenootschap van God, 
aangebracht door Jezus Christus: 
Zijn liefde geeft zin aan ons 
onbegrepen lijden.

• ds. Kees Wesdorp

Advertentie

‘Want gij hebt alles naar maat 
en getal en gewicht geordend.’

Dit citaat uit het deuterocanonieke* 
boek Wijsheid van Salomo (11:20) 
geeft aan dat in de antieke wereld 
niet alleen maten en  
gewichten, maar ook getallen 
zorgden voor ordening. 
‘Het getal is de essentie van alle 
dingen’, stelde de Griekse wijs-
geer en wiskundige Pythagoras al 
in de zesde eeuw voor Christus. 
Hij zag getallen als symbolen van 
een goddelijke wereldordening, 
zij staan voor energieën, voor ver-
houdingen en voor verschijnselen 
in het heelal.

Getallen werden 
gezien als 

‘gedachten van God’

Over getallen en hun betekenis is 
eeuwen nagedacht en geschreven. 
In de Middeleeuwen ziet men de 
getallen als gedachten van God. 
Kennis van die getallen leidt tot 
kennis van het universum. 
De symbolische betekenis van 
getallen in de periode van de 
Renaissance is groot: op schilde-

rijen en in kathedralen is de  
betekenis van bijvoorbeeld het 
aantal personen, traptreden,  
vensters of hoeken van het  
doopvont van belang.

Duizendpoot
Ook in onze tijd hebben getallen 
hun eigen taal. Als we bijgelovig 
zijn noemen we zeven het geluks-
getal en dertien zou ongeluk 
betekenen. 
Als we veel omhanden hebben, 
doen we honderd dingen tegelijk 
en een beestje met veel poten 
heet een duizendpoot. Getallen  
drukken meer uit dan een 
hoeveel heid, naast kwantiteit 
bezitten ze vaak ook kwaliteit.

‘40’ in de Bijbel
Terug naar het getal ‘40’. Het is 
niet moeilijk dit getal in de Bijbel 
te vinden. De woestijnreis van 
het volk Israël duurde veertig 
jaar, de verzoeking van Jezus 
in de woestijn duurde veertig 
dagen, er waren veertig dagen 
tussen Christus’ opstanding en 
hemelvaart. In 83 verzen van de 
Bijbel komt dit getal voor. 

Aardse werkelijkheid
Getallen in de Bijbel kunnen vaak 
letterlijk opgevat worden, maar 
uit de context kan blijken dat 
ze een symbolische betekenis 
hebben. In het getal veertig is 
dit sterk aan de orde. Het is een 
tienvoud van vier, het getal van 
de aardse werkelijkheid en de 
zichtbare wereld. 

Aanduiding voor  
crisis, boetedoening 

of beproeving

Denk hierbij aan de vier elementen 
aarde, water, lucht en vuur.  
Of aan de vier windstreken, de 
vier rivieren in het paradijs en de 
vier evangelisten, die Gods bood-
schap wereldwijd verspreiden. 
Veertig is dan het getal van de 
uiterste aardse uitgebreidheid of 
tijdsspanne. Zo regent het veertig 
dagen gedurende de zondvloed 
en duurt het veertig dagen voor 
het droog wordt. 

Mozes, Elia 
en Jezus gingen 
tot het uiterste

Veertig dagen en veertig jaar zijn 
aanduidingen voor een crisis, een 
tijd van boetedoening, vasten of 
beproeving. Dit aantal komt terug 
in het leven van Mozes, Elia en 
Jezus. Zij moeten tot het uiterste 
gaan in hun beproeving en zijn 
daarin ons voorbeeld in onze Veer-
tigdagentijd, een tijd van inkeer en 
bezinning op weg naar Pasen.

• Hanneke Lam

VEERTIG

De eigen taal van het getal 
Vanaf woensdag 26 februari tot zaterdag 11 april 2020 is het Vastentijd, Lijdenstijd of Veertig-
dagentijd. Deze periode begint op Aswoensdag en is bedoeld als voorbereiding op Pasen.  
De laatste week van deze ‘veertig dagen onderweg’ wordt vaak Goede of Stille Week genoemd. 
De hele periode behelst 46 dagen, maar omdat er op de zes zondagen tussenin traditioneel niet 
gevast wordt, blijven er veertig dagen over. Dat getal komen we meer tegen in de Bijbel.

* deuterocanoniek = behorend tot de ‘tweede lijst’: niet in de zogeheten ‘canon’ van de Bijbel opgenomen, maar wel een gezaghebbend boek.

Waarom doofde de lamp
Ik hield er mijn mantel voor
om haar voor de wind te  
beschermen
daarom doofde de lamp

Waarom verwelkte de bloem
Ik drukte haar aan mijn hart
in angstige liefde
daarom verwelkte de bloem

Waarom verdroogde de stroom
Ik legde er een dam door
om hem rustig voor mijn eigen 
gebruik te maken
daarom verdroogde de stroom

Waarom brak de harpsnaar
Ik trachtte haar een toon te 
ontwringen
die boven haar macht ging
daarom is de harpsnaar  
gebroken

ONDER WOORDEN

Waarom doofde 
de lamp

Rabindranath Tagore,  
Indiase dichter
In: ‘Licht’, uitgave Protestantse 
Kerk, maart 2015

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

PROTESTANTSE TRADITIE

De paaskaars als Godslamp
Al in de tijd van Augustinus werd de paaskaars in de paas nacht, als 
een verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de kerk binnen-
gebracht onder het driemaal zingen van ‘Licht van Christus’.

Vanouds brandde de paaskaars 
van Pasen tot na de evangelie-
lezing op Hemelvaart. Als het 
teken van de Heer die na zijn op-
standing gedurende veertig dagen 
verscheen aan zijn apostelen.
In de Rooms-Katholieke en 
Oud-Katholieke Kerk wordt de 
paaskaars na Pinksteren ge-
doofd. Want de Heer heeft ons 
niet als wezen achtergelaten, 
maar zijn Geest gezonden, opdat 
de gemeente zelf drager van het 
licht van Christus zal zijn. 

Teken van aanwezigheid
In protestantse kerken is het  
gebruik van de paaskaars betrek-
kelijk jong. Het heeft over het al-
gemeen de functie van Godslamp 
gekregen: teken van de aanwezig-
heid van de Levende Heer. 
De paaskaars brandt als de  
gemeente de kerk binnenkomt. 
Aan de paaskaars worden alle 
andere kaarsen, zoals die op de 
avondmaalstafel of het licht dat 

meegaat naar de kinderneven-
dienst, aangestoken. 
In de paasnacht of op Eerste 
Paasdag wordt er een nieuwe 
paaskaars ontstoken en de kerk 
binnengedragen. De paaskaars 
staat gewoonlijk bij de doopvont. 
In een uitvaartdienst staat de 
paaskaars bij de kist.

Bron: protestantsekerk.nl/verdieping/
de-paaskaars-in-de-protestantse-traditie

De paaskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij
Hij maakt een eind aan je verdriet,
Want Hij vergeet de mensen niet.

Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, de God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij, 
voor altijd ga Ik aan je zij.

Kinderlied bij Veertigdagen project 
‘Een teken van leven’ 2020
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 Kom schermen
Ook leuk voor een uitje!
Speulderbos 15, 2716 JW Zoetermeer
� 06 54 79 28 22

W W W . S C H E R M S C H O O L - K A R D O L U S . N L

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrij di
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard  
T 06 225 126 09 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22 
E scriba@oudekerkgemeente.nl

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

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

GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Predikant ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33 • E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra Hermanus-Schröder (zie boven) 
Pastor Sjon Donkers • Kristal 17, 2719 SN 
T 06 2039 6023 / 079-361 90 32
E sjondonkers@gmail.com
Werkdagen ma, di, do

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant vacant
Scriba 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 
Scriba E scriba@pwzn.nl

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

Perron Centrum 
Oosterheemplein 320

2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk  
Werkdagen: di t/m vr • T 06 5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl 

Halte 2717 
Carry van Bruggen - 
hove 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 

KERKDIENSTEN MAART 2020
Gemeente Zondag 8 maart   

Reminiscere – ‘Gedenk uw barmhartigheden’
Zondag 15 maart   
Oculi mei – ‘Mijn ogen zijn op U’

Zondag 22 maart   
Laetare – ‘Verheugt u’

Zondag 29 maart   
Judica – ‘Spreek recht’

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

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

 10.00 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp 
Gezinsdienst  
met ICVG-Bijbelclub

 10.00 uur:  
Ds. E. Westrik 
Boskoop

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp

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

 10.00 uur: 
Mw. M. Schipper-Boven

 10.00 uur: 
Ds. W.L. Pera 
Leersum

 10.00 uur: 
Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak

 10.00 uur: 
POR-dienst zie Regenboog

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

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

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

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

 10.00 uur: 
POR-dienst zie Regenboog

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

 10.00 uur: 
Pastor J.J. Donkers

 10.00 uur: 
Prop. mw. S.A.F.  
Holsappel-Kiezebrink 
Utrecht

 10.00 uur: 
Prop. R.F. Willemsen 
Amersfoort

 10.00 uur:  
Mw. ds. M.C. Kapteyn 
POR-dienst, Maaltijd 
van de Heer, Afscheid en 
bevestiging ambtsdragers

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

 09.30 uur:  
Ds. L. Hoftijzer Rijnsburg

 17.00 uur: 
Marien Kollenstaart 
Hart4U-dienst

 09.30 uur:  
Ds. B.F. Bakelaar Krimpen a/d Lek 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
 17.00 uur: Ds. G. van Meijeren 

‘s-Graveland

 09.30 uur: Dr. H. de Leede Amersfoort 
Heilig Avondmaal

 17.00 uur: Ds. D. Hoolwerf Stellendam 
Voortzetting en dankzegging  
Heilig Avondmaal

 09.30 uur: Ds. A. Schroten 
Leerdam

 17.00 uur: Dr. W.M. Dekker 
Waddinxveen

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

 10.00 uur: Ds. R.L. Algera
 12.00 uur: Johan Roest 

Chagall-viering
 19.30 uur:  

Meditatieve viering 

 10.00 uur:  
Ds. N. de Lange

 19.30 uur:  
Vrouwenviering                                                                    

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

 19.30 uur:  
Meditatieve viering 

 10.00 uur: Ds. N. de Lange 
Muziekzondag met tolk  
in gebarentaal

 19.30 uur:  
Meditatieve viering

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

 10.30 uur: 
Ds. K.H. van Klaveren

 10.30 uur: 
Ds. P. Wilbrink 
Delft

KERK & DIENST

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

4e jaargang | nummer 3 | maart 2020

Redactie Jan Blanke spoor, Mieke Brak,  
Liesbeth van Daal, Hanneke Lam,  
Fien Meiresonne, Willeke van Trigt,  
Dirk Verboom, Joke Westerhof

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

Ontwerp en vormgeving  
Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Marius Cusell, Sjon Donkers, Peter van Holten 
(strip), ds. Carina Kapteyn, Jan Peter Leenman, 
Theo Poot (tekening), Arie Vooijs, Leonie 
Vreeswijk-Feith (fotografie), ds. Kees Wesdorp

Bezorging Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,  
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
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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 
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Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 352 25 19

Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Kopij aprilnummer
Kopij voor het aprilnummer (3 april t/m 

8 mei) insturen woensdag 11 maart. 

Advertenties en wijzigingen doorgeven  

tot 18 maart. De krant verschijnt op 

woensdag 1 april.

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

Datum Tijd Voorganger

6 mrt 15.30 Drs. E. Leune

13 mrt 15.30 Mw. M. van den Boomgaard

20 mrt 15.30 Drs. E. Leune

27 mrt 15.30 Ds. A. Mak

3 apr 15.30 Drs. E. Leune

Woensdag 4 maart De Oase 19.00 Mw. ds. M.C. Kapteyn 
Rondom de Vlam

Zondag 8 maart  

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

10.00 Ds. A. Dingemanse Zwolle 
Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis 
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 Ds. M. Gilhuis

Woensdag 11 maart  
Biddag voor  
gewas en arbeid

Oosterkerk                                            14.30 Timo Hagendijk Kinderdienst

Oosterkerk                                            19.30 Ds. J. Quist Scheveningen

Woensdag 11 maart De Oase 19.00 Mw. ds. M.C. Kapteyn 
Rondom de Vlam

Zondag 15 maart  
Langeland Ziekenhuis 10.30 Mw. M. Turk

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Mw. W. van Hengel

Woensdag  
18 maart De Oase 19.00 Mw. ds. M.C. Kapteyn 

Rondom de Vlam

Zondag 22 maart

Langeland Ziekenhuis 10.30 Mw. P. Vossegat-de Bruin

De Wijngaard  
Moeder Teresasingel 100, 2719 AZ

19.30 Taizé-viering
Matthé Vermeulen

Woensdag  
25 maart De Oase 19.00 Mw. ds. M.C. Kapteyn 

Rondom de Vlam

Donderdag  
26 maart

Camee 22 • 2719 RL
E matthe.vermeulen@kpnmail.nl

16.00
Marianne Brouwers  
en Matthé Vermeulen
Camee-viering

Zondag 29 maart Langeland Ziekenhuis 10.30 Dhr. H. van der Bilt

Woensdag 1 april De Oase 19.00 Mw. ds. M.C. Kapteyn 
Rondom de Vlam

PERRONMEETINGS
Elke zondag in Bovenzaal Oosterkerk
Oosterheemplein 320, 2721 ND 
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum Tijd Spreker

8 mrt 11.00 Arte Havenaar

15 mrt 11.00 Henk Boerman

22 mrt 11.00 Timo Hagendijk

29 mrt 11.00 Joost de Jager

Ook elke maand 

Kerk in Zoetermeer 

thuis ontvangen? Dat kan! 

Geef uw naam en adres  

door, dan zorgen wij ervoor.

E info@kerkinzoetermeer.nl

W kerkinzoetermeer.nl

Advertenties

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en vooral ook onze website KERKINZOETERMEER.NL

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl
A.M. van der Giessen-van Velzen

(079) 3 522 519 · Redactie.AMG@online.nl
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VIEREN, VORMING  & TOERUSTING

GETEKEND

Zie voor alle activiteiten ook de brochure  
Gaandeweg (papier en website) en de actuele 
Agenda op www.kerkinzoetermeer.nl

OUDE KERK
Bijbelleeskring
 Deze maand: Ezechiël.

 Elke wo, 19.15 uur, consistorie
Leerhuis ‘Mahlers Auferstehen’
 Zie pagina 7 Kerk cultureel.

 30 maart, 20.00 uur, De Herberg
Bijbelkring Dorp/Driepalen
 Brief aan Titus.

 11 maart en 8 april: Driepalen  
4 maart en 1 april: Dorp 

 10.00 uur, De Herberg

DE OASE
Kliederkerk
 Ontdekkingstocht voor jong en oud, 

een viering en een maaltijd. Vanaf 
15.30 uur, maaltijd om 17.30 uur.
 7 maart: ‘Beter met z’n tweeën, 

dan alleen’ 
 4 april: Palmpasentakken –  

‘Een teken van leven’
Sobere maaltijden
 In de Veertigdagentijd versoberen 

en iets uitsparen voor een ander. 
 12 en 26 maart, 9 april, 18.00 uur 

E marius.cusell@hetnet.nl

OOSTERKERK
BASE voor 20-33
 Bijbelstudie elke twee weken.

 4 en 18 maart, 19.45 uur,  
The Choice, Nassaulaan 1 

VrouwenOntmoetingsochtend
 5 maart: Gevangenenzorg Nederland 
 2 april: Passie/Paasviering  

‘Met liefde gaf Hij zijn leven’
 10.00 uur  

E cockyvandorp@gmail.com

NOORD
Ouderengesprekskring
 Hymnen in het bijbelboek Openbaring. 

 30 maart, 14.00 uur  
E berichten@nicodelange.nl

Brevieren met Bonhoeffer75
 Elke dag in de Veertigdagentijd.

 E brevieren@nicodelange.nl 

DE REGENBOOG
Soos 60+ 
 Marga Schipper over de  

Soenda-eilanden. 
 16 maart, 14.00 uur  

T (079) 888 84 99
De zin van het leven
 Samen nadenken (zie hiernaast).

 19 maart, 20.00 uur

ADVENTSKERK
Leven in aandacht
 Elke eerste zaterdag.

 7 maart, 9.30 uur T 331 05 60
Lunchbios ‘Albert Schweitzer’
 Over mensen die met hun geloof  

de wereld inspireerden en zelfs 
wisten te veranderen. 
 8 maart, 12.30 uur; € 8;  

Nico van Walsum T 352 35 08 
Filosofen over de 

Tien Geboden
 16 maart: ‘Tristan en Isolde’  

en 7e gebod
 6 april: John Locke en 8e gebod

 15.00/20.00 uur; € 5 nietleden; 
ds. Karl van Klaveren  
T 061104 1992

‘La Divina Commedia’ 
 Lezing over Dante’s meesterwerk. 

 23 maart, 20.00 uur;  
€ 7,50 / € 5,00 

De krant op tafel
 In gesprek over de actualiteit.

 30 maart, 15.00 uur

NICOLAASKERK
Bijbelgeloofsgesprek

 16 maart, 20.00 uur / 18 maart, 
10.00 uur, De Kapelaan

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  

www.schoonheidssalonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij  

ANBOS en Provoet
• Diabetisch pedicure
• Shellac CND
• Microdermabrasie
• Diverse specialisaties

Schoonheidssalon Azora

Advertenties

We steken de kaars aan, zingen  
een lied en staan stil bij die  
momenten van ‘niet-leven’ uit 
ons leven. Deze ‘momenten van 
tegenslag’ komen uit de door-
gaande lezingen uit het bijbelboek 
Exodus, die op de zondagen erna 
ook centraal staan in de zondag-
morgendiensten. 
‘Is er in het moment in dat ‘niet- 
leven’ waarin we iets van God 
ervaren en ontdekken?’, zo vragen 
we ons af in een kort gesprek. We 
zingen samen en brengen onze 
gedachten, onze zorgen en  

verlangens bij God in gebed. 
Daarna voegen we ons met een 
laatste lied als leerlingen weer  
opnieuw in het spoor van Jezus, 
op weg naar Pasen. Want, zo  
geloven we, juist in het levende  
getuigenis van Jezus Christus mo-
gen we ervaren dat al het duister 
in een hemels licht komt te staan. 
Durf het aan deze momenten mee 
te ervaren. Ontdek ook zelf hoe 
daarin de kracht van geloof een 
weg kan wijzen.

• ds. Carina Kapteyn

PREDIKANT DE OASE IN MEERZICHT

Vanouds is dit de tijd waarin  
christenen zich wereldwijd  
bezinnen op hetgeen er mis is in 
de wereld. Op datgene wat niet 
spoort met ‘hoe de Eeuwige het 
wil’. We staan daarom in deze tijd 
bewust(er) stil bij mensen die leven 
in armoede of onderdrukking, 
maar ook bij onze eigen levensstijl. 

Doordeweeks
Het is daarmee een periode die 
bedoeld is om – doordeweeks – 
bewust stil te staan bij zaken die 
meestal in het gewone dagelijkse 
leven aan je voorbijgaan. Vaak 
gebeurt dat in de vorm van  
versobering, vasten, je bepaalde 
zaken ontzeggen. 
Op de zondagen wordt ‘het vasten’ 
voor even opgeheven. Om te laten 
zien dat het geen doel op zich is, 
maar een middel tot bezinning.  
En met de zondag kun je het ook 
volhouden. Ds. Jean Jacques 
Suurmond noemt de zondagse  
viering in deze periode een 
’verlangen vergroter’: door door-
deweeks te vasten wordt het ver-

langen naar de zondag opgewekt, 
en daarmee ook het verlangen naar 
de Grote Zondag aan het eind van 
de vasten periode: het Paasfeest.
Het vasten en bezinnen hebben 
de christelijke kerken geleerd van 
de joden. Vergelijkbaar met Jom 
Kippoer, de Grote Verzoendag, 
die voor de joden de belangrijkste 
heilige dag is. En van Jezus weten 
we dat hij zich veertig dagen  
terugtrok in de woestijn om zich 
te bezinnen op zijn leven en de 
opdracht die voor Hem lag.

Stof tot stof
Aswoensdag wordt gevierd als  
een bewust begin van de Veer-
tigdagentijd. Rooms-katholieke  
en ook steeds meer protestantse 
gelovigen laten zich in de kerk 
met as een kruis op hun voor-
hoofd tekenen, het zogenoemde 
askruisje. Terwijl de priester of 
voorganger het askruisje zet, zegt 
hij doorgaans tegen iedere gelo-
vige afzonderlijk: ‘Gedenk, mens,  
dat je stof bent en tot stof zult 
wederkeren.’ 

Een nieuwe start 
Vasten heeft dus alles te maken 
met berouw voelen en vergeving 
krijgen. De kerk, de christelijke  
gemeenschap, geeft mensen 
daarmee de mogelijkheid voor een 
nieuw begin, een nieuwe start. 
Want de kerk weet van vergeven, 
van verzoening, van genade: je 
mag, ondanks wat je gedaan hebt, 
altijd opnieuw beginnen. Dat is  
en blijft in mijn ogen een revolutio-
naire visie op mens-zijn!

Biechten, boete 
doen en ruimhartig 

vergeven

Je zou Aswoensdag kunnen  
vertalen in een ‘ouderwetse  
moderne drieslag’: 
• met een ‘biechten’ – als een  

stilstaan bij wie je bent en wat 
je doet. Wie je mag zijn als 
mens. En daarover met anderen, 
met elkaar in gesprek gaan.

• met een ‘boete doen’ – als de 
tijd nemen om te veranderen. 
Tijd nemen voor een ontmoeting 
met God, met jezelf en anderen. 
Weer beseffen waar je bron ligt. 

• met vervolgens jezelf en anderen  
ruimhartig vergeven, om zo 
ruimte te maken voor een nieuwe 
start. Opnieuw geïnspireerd, 
opnieuw gevoed.

• Sjon Donkers

WIJKPASTOR DE REGENBOOG IN ROKKEVEEN

VEERTIG DAGEN ONDERWEG

Bewust stilstaan bij je  
eigen levensstijl
De Veertigdagentijd is de voorbereidingstijd van de zeven weken 
voorafgaand aan het grote Paasfeest, dat we vieren op zondag 12 
april. Deze tijd van bezinning begon op Aswoensdag 26 februari. 

RONDOM DE VLAM

Momenten van bezinning op weg naar Pasen
Elke woensdagavond in de Veertigdagentijd tot aan Pasen is  
de kerkzaal van De Oase om 19.00 uur open voor een moment 
van bezinning ‘Rondom de vlam’.

‘Dit leven dat geen leven is’
Zeven situaties van ‘niet-leven’ 
uit het bijbelboek Exodus – over 
de veertig jaar lange woestijn-
reis van het volk Israël – zetten 
ons op het spoor naar Pasen. 
We zijn in gesprek met elkaar, 
en zingen en bidden samen. 
 4 maart:  hardnekkigheid
 11 maart:  moedeloosheid
 18 maart:  overal was bloed
 25 maart:  natuur als tegenkracht
 1 april:  levensgroot verdriet
 8 april:  verlangen naar verleden 

 Elke woensdag in de Veertig
dagentijd, 19.0019.30 uur,  
De Oase, Kerkenbos 8

MAART T/M MEI

Samen luisteren  
in de stilte

In de voorjaarsserie 
Meditatieve vieringen 
in de Ichthuskerk wordt 
steeds tijd genomen 

voor stilte: ‘Samen luisteren in de 
stilte’. Tijd om in stilte een tekst te 
overwegen, tijd voor een tweede 
stilte om je open te stellen voor 
de kracht en de liefde van God. 
De vieringen zijn naar het model 
van Taizé en na afloop is er ruim-
te voor ontmoeting.
 Elke zondagavond vanaf 1 maart t/m 

10 mei (niet op 15 maart), 19.30 uur, 
Ichthuskerk E rvanderkrukztm@ziggo.nl

11 MAART

Biddag samen met  
de kinderen

Op woensdag 11 
maart is het de jaar-
lijkse Biddag voor 
gewas en arbeid. 
’s Middags is er in 
de Oosterkerk een 
dienst speciaal voor 
kinderen, met pionier 

Timo Hagendijk. Het thema is: 
‘Vraag gerust!’, bij Lukas 11:1-13, 
waar Jezus zijn discipelen leert 
wat je kunt bidden en hoe je dat 
mag doen. 
 14.30 uur, Oosterkerk

15 MAART

Vrouwenviering:  
wake voor het klimaat

Op zondag 15 
maart houdt de 
Vrouwenviering 
een wake voor 
het klimaat met 

verschillende elementen: verwon-
dering over de natuur, stilstaan bij 
de kwetsbaarheid van de aarde, 
het verlangen om alle levende we-
zens tot hun recht te laten komen. 
Er is muziek, een enkel woord en 
een stiltewandeling. Wat veront-
rust jou of inspireert jou? Neem 
een voorwerp, tekst of lied dat 
hiermee te maken heeft mee.
 19.30 uur, Ichthuskerk, Parkdreef 

258; Katinka Broos T 064409 8889

19 MAART

Samen nadenken:  
de zin van het leven 

Volkskrant-journalist 
Fokke Obbema kreeg 
in 2017 een hartstil-
stand en kon ternau-
wernood worden ge-
reanimeerd. Dit riep bij 
hem zelf grote levens-

vragen op, wat resulteerde in een 
bundel met veertig interviews met 
natuurwetenschappers, kunste-
naars, theologen, artsen, bankiers, 
politici, filosofen over: ‘Wat is de 
zin van het leven?’ Gesprek over 
een inspirerend boek met een  
inleiding door Jan Blankespoor. 
 20.00 uur, De Regenboog  

E jhblankespoor@casema.nl
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DE PELGRIM 
Eerste Stationsstraat 86 
W www.depelgrimzoetermeer.nl

 Elke werkdag  7.30-8.30 Ochtendgebed met ontbijt
 Elke woensdag  9.15-10.15 Natuurwandeling Balijbos
 Elke woensdag  11.00-12.00 Samen zingen 
 Elke donderdag  10.00-12.00 Koffieochtend
 
 10 + 24 maart 13.30 uur Meditatie
 11 + 25 maart 12.00 uur De Bovenkamer
 13 maart 09.00 uur Langeafstandswandeling
 14 maart 11.00 uur Ontmoetingsdag Vegan Church
 15 maart 13.00 uur  Zondagsviering
 24 maart 20.00 uur Infoavond Pelgrimage naar Slangenburg
 29 maart  19.30 uur Taizéviering (De Wijngaard)

OPEN OASE 
	Lunchmomenten
 Samen je lunch delen. De kerkzaal
 is open voor stilte en gebed. 

 Elke di en do, 11.3013.00 uur

	Tienertent
 (On)geloof, gesprek en gezelligheid.

 Elke vrijdag, 19.0020.00 uur

	Mok-tijd
 Lief en leed delen, een spelletje, en 

je meegebrachte mok laten vullen.
 Elke vrijdag, 19.0021.00 uur

 E dsmckapteyn@gmail.com

OUDE KERK 

GEBEDSMOMENTEN  
	Oude Kerk
 Elke maandag 19.00-20.00 uur.

 consistorie Oude Kerk  
E leenmanf@xs4all.nl

	Oosterkerk
 Om de twee weken, 19.00-20.00 uur. 

 4 en 18 maart, 1 april
 E arjenvantrigt@solcon.nl 

	Interkerkelijk gebed
 Elke eerste vrijdag van de maand 
 voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.

 E famnebbeling@planet.nl

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

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

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

Advertenties

 

INLOOPHUIS DE REGENBOOG  
Elke vrijdag 10.00-13.00 uur  |  Middagpauzedienst 12.00-12.30 uur
Elke vierde vrijdag maaltijd om 12.00 uur 

 datum voorganger muzikale begeleiding bijzonderheden
 6 maart Ab de Raad Aad Baak   
 13 maart  Matthé Vermeulen Geert Stauttener Pannenkoeken
 20 maart Wil Bettenhaussen Hans Raaphorst Creagroep Violet  
    Maaltijd
 27 maart Marga Schipper Kees van der Graaf 
   3 april Petra Vossegat Aad Baak

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

• 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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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Verhuisbedrijf Henneken

•  Particuliere verhuizingen
• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
•  Nationale- en internationale  

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  

inboedel-/archiefopslag

Inloophuis Oude Kerk – nu in De Herberg! 
Na een aantal maanden van bouwen, 
schilderen, behangen, afwerken en 
inrichten van onze nieuwe Herberg, 
is het zover dat we – na een stop 
sinds 30 juli vorig jaar – het Inloop-
huis Oude Kerk weer open kunnen 
zetten. Vanaf 10 maart is iedereen 
elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 
uur hartelijk welkom voor koffie of 

thee, een luisterend oor of een arm 
om de schouder, een gezellig praatje, 
of wat er ook maar ter tafel komt. De 
gastvrouwen en gastheren hebben 
er weer heel veel zin in. Iedereen is 
welkom om even binnen te lopen of 
om langer te blijven natuurlijk.
 Elke dinsdag, 10.0012.00 uur,  

De Herberg, Dorpsstraat 59

HALTE 2717

 

 
  

 Inloop:  di-wo-do  10.00-14.00 uur
 Pastoraal spreekuur:  woensdag 10.00-11.00 uur
 Buurtpunt:  woensdag 13.00-14.00 uur
 Soep of tosti’s:  donderdag  12.00 uur
 Koffie mét …:  dinsdag  12.00-13.00 uur
 Ruilbeurs:  donderdag  10.00-12.00 uur
 Crea-café:  donderdag  14.00-16.00 uur

Maartprogramma
 10 maart 18.00 uur Buurtmaaltijd
 11 maart 10.00 uur Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
 24 maart 18.00 uur Buurtmaaltijd
 24 maart 20.00 uur Filmgesprek ‘Still Alice’ (over het krijgen van Alzheimer)
 1 april 10.00 uur Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
 1 april 20.00 uur Geloven in gesprek: ‘Geloof en humor’
 2 april 14.00 uur Senioren Actief 

‘Ons Honk’, Carry van Bruggenhove 27 
T 068263 7362 W www.halte2717.nl

	Geloven in gesprek
Een nieuwe reeks interreligieuze 
bijeenkomsten rond ‘Geloven in 
gesprek’. Op 1 april staat de humor 
centraal. Humor lijkt vaak niet goed 
samen te gaan met geloven. Maar is 
dat geen vooroordeel? 

	Schrijven verbindt
Iedere eerste en tweede woens-
dagmorgen van de maand is er het 
schrijfcafé van Jannie van Maldegem, 
dat mensen verbindt door ervaringen 
op te schrijven en die vervolgens met 
elkaar te delen. 

Langeafstandswandeling
 We lopen 20-25 kilometer.  

Neem eigen drinken en eten mee. 
 Ger van Vilsteren E penning

meester@presentzoetermeer.nl 
T 065207 7545 

De Bovenkamer
 Eenvoudige viering van een  

half uur met stilte, psalm,  
bijbelgedeelte, meditatie,  
zang en gebed. 
 T 065215 0706  

E m.dorr@hotmail.com

Meditatie
 Bijbelgedeelten, mystieke 

teksten, een object, muziek of 
afbeeldingen helpen om tot  
verstilling en overgave te komen. 
 10 maart: beeldmeditatie  

‘Zoeken naar verbinding’
 24 maart: tekstmeditatie  

‘Liefdevolle vriendelijkheid’
 € 5 E marga_boven@ziggo.nl  

of f2hjfdenhert@hetnet.nl 

Viering 15 maart
 Om 13.00 uur is er weer een  

zondagmiddagviering. Welkom!
 E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 

T 06 2497 5092

Pelgrimage naar Slangenburg
 Een pelgrimage is een manier om 

een aantal zaken in je leven op 
een rijtje te zetten of opnieuw de 
zin in je leven te ontdekken. Dit 
jaar lopen we naar Slangenburg, 
de vroegere trappistenabdij en 
tegenwoordig een pioniersplek, 
net als De Pelgrim.
 20.00 uur, consistorie Pelgrimskerk

Ontmoetingsdag  
Vegan Church

 Tijdens deze ontmoetingsdag 
wordt ook het boek Dier & Evan-
gelie gepresenteerd, dat ingaat op 
dierenrechten vanuit christelijk- 
theologisch perspectief. 
 11.00/12.30 uur, gratis aanmelden 

via W veganchurch.nl/agenda

PERRON CENTRUM
Oosterheemplein 320 W www.perronoosterheem.nl

Ontmoeting en 
gemeenschap

Rust en ontmoeting
 Elke dinsdagmiddag van 13.00-

16.00 uur is de Oosterkerk open 
voor gesprek, rust of gebed. 
 E p.j.van.daalen@casema.nl

Tienerclub Rock Solid
 17 en 31 maart, 19.00 uur  

E pionieroosterheem@gmail.com

Ontmoetingslunch
 Elke woensdag, Oosterkerk.

 12.30 uur; € 3,50  
Fred Cammeraat T 062304 4470 

Breiclub Oosterheem
 Elke twee weken op maandag.

 16 en 30 maart, 14.0016.00 uur

 E breicluboosterkerk@gmail.com

Perrontmoeting voor vrouwen 
Voor en door vrouwen van 20 tot 60 jaar 
uit de wijk Oosterheem. Herkenbare 
geloofs- en levensvragen zorgen voor 
inspirerende gesprekken, er zijn creatie-
ve activiteiten en er is altijd iets lekkers.
 20 maart, 10.0012.00 uur, Oosterkerk  

E perrontmoeting2.0@gmail.com 
(Arianne Riedijk) 

Perronmeeting
Perron Centrum staat voor ontmoeting 
in de wijk Oosterheem. We zijn een 
gemeenschap waar iedereen mag 
meedoen en erbij hoort. Tijdens de 
wekelijkse Perronmeeting op zondag 
komt een diverse groep mensen samen 
die op zoek is naar rust, zingeving en 
geloof. Er worden creatieve werk-
vormen gebruikt om over het geloof na 
te denken. Door ontmoeting en naar  
elkaar om te zien willen we Gods  
liefde voor de mensen in de wijk  
uitdragen. Ook voor de kinderen is  
er een leuk programma.
 Iedere zondag vanaf 11.00 uur, 

bovenzaal Oosterkerk (zijingang, 
tegenover Intertoys).

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Op zaterdag 28 maart is er in de Oosterkerk weer een kinderkleding- en  
speelgoedbeurs. Tussen 9.00 en 14.00 uur wordt er mooie tweedehands  
kinder- en tienerkleding verkocht, en ook positiekleding en speelgoed.   
De opbrengst is bestemd voor het werk van Perron Centrum. 
 E kinderkledingbeursperron@gmail.com

Meld je aan – extra Alpha-cursus
De startavond van de Alpha-cursus in 
de Oosterkerk werd op donderdag 6 
februari druk bezocht. Na een heerlijke 
maaltijd werd door het Alpha-team 
de vorm en de inhoud van de cursus 
aan de aanwezigen uitgelegd en  op 
donderdag 13 februari zijn we met 
18 personen gestart. Samen met de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Het 
Kompas) en de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk (De Lichtzijde) wil het 
Alpha-team Oosterkerk een tweede 
cursus starten, op de woensdagavond. 
 Interesse? Meld je vast aan!  

T 0650954628  
E pionieroosterheem@gmail.com

OPEN ICHTHUS 
Ichthuskerk Parkdreef 258 W openichthus.nl

Sobere schrijfmaaltijden  
in de Veertigdagentijd
Iemand kookt een lekkere vegetarische soep en  
iemand neemt brood mee en wat smeerseltjes.  
We schuiven aan bij een tafel waar plaats is. Mensen 
uit alle hoeken van de stad. Bekenden en mensen die 
elkaar niet kennen. Zeer betrokkenen kerkmensen en 
mensen die niet of nauwelijks in de kerk komen. Wat 
hen bindt is dat ze in de Veertigdagentijd eens per 
week stil willen staan en luisteren naar hun innerlijke 
stem en naar elkaar. Na de maaltijd schrijven we samen, 
aan de hand van eenvoudige opdrachten. Zo zijn we 
elkaar nabij en delen we wat we op ons hart hebben.
 4, 11, 18, 25 maart, 17.30 uur, Ichthuskerk  

Jannie van Maldegem T 063755 7355

	Inloopochtend plus lunch
 Elke woensdag vanaf 10.00 uur inloopochtend  

met koffie, thee en ontmoeting. Het eerste uur is er altijd 
een van de predikanten aanwezig.

• Ook kun je creatief bezig zijn: kaarten maken, breien,  
borduren, wat je maar wilt.

• Op woensdag 25 maart om 12.15 uur welkom bij de lunch.  
Soep en brood staan klaar.

	Inloopmiddag Open Ichthus
 Zin in een lentewandeling? Trek de wandelschoenen aan  

en kom naar de Ichthuskerk voor een (korte) wandeling.  
Wie liever niet op pad gaat, kan bloemschikken in de kerk. 
 31 maart, 13.30 inloop met koffie thee, toegang gratis

	Inloopavond Open Ichthus
 12 maart: Multisono & Janneke Tanja: Muzikale verhalen. 

 Lees meer in de culturele agenda op pagina 7 hiernaast.

’t Vrouwenhoekje
 Elke laatste woensdag. 

 10.00 uur, De Herberg  

E mhuurman21@gmail.com

Missionair breien
 Samen creatief voor het goede doel.

 Elke zaterdag, 10.00 uur 

E sameningeloof@gmail.com

Maandelijkse contactmiddag 
 Nu elke maand op donderdag-

middag (in plaats van dinsdag)  
én in De Herberg in plaats van  
’t Centrum. Welkom steeds van  
14.00-16.00 uur.
 De Herberg, Oude Kerk 

Janni Janssen T 316 98 09
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CULTURELE AGENDA
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11 APRIL – STILLE ZATERDAG 

Worship zingt: ‘Voor mij’

Een dag tussen hoop en vrees 
Een dag tussen leven en dood 
Een dag tussen vreugde en verdriet  

Met muziek nemen we u mee naar het Jeruzalem 
van tweeduizend jaar geleden. We zullen onze Heer 
Jezus Christus volgen in de laatste dagen van zijn 
leven, zoals opgetekend staat in de Evangeliën in het 
Nieuwe Testament. Hoe Hij eerst nog als held wordt 
binnengehaald, daarna het laatste avondmaal deelt 
met zijn vrienden, en vervolgens verraden wordt, 

verloochend, gekruisigd en uiteindelijk de 
geest geeft aan het kruis. Dan volgt het 

goede nieuws! We vieren ook Zijn 
opstanding: de hoop en het leven 
dat Hij ons geeft. Koning Jezus leeft, 
en ook wij zullen leven! Jezus is het 

waard: ieder jaar opnieuw gedenken 
wat Hij voor ons heeft gedaan, vol  

ontzag en diepe dankbaarheid. 
 11 april, 20.00 uur, Oosterkerk; kaarten via  

www.worshipzoetermeer.nl en aan de kerk

Carillonconcert 
12.0013.00 uur, toren Oude Kerk 

7 maart: Liedjes van  
middeleeuwen tot nu
In alle eeuwen en alle 
landen hebben mensen 
liedjes gezongen. Liedjes 
over de liefde en over 
de dood, over de zee en 
over de natuur, over alles 

wat mensen bezighoudt. Bei-
aardier Gijsbert Kok brengt een 
bonte verzameling van liedjes, 
van de middeleeuwen tot nu. 
Kun je nog zingen, zing dan mee!

Lunchpauzeconcerten 
Oude Kerk 
Elke woensdag 12.4513.15 uur 
 11 maart Dingeman Coumou –  
  luit en gitaar 
 18 maart Ronald de Jong – orgel 
 25 maart Pianoduo Beth & Flo:  
  Claudette Verhulst &  
  Elsbet Remijn
 1 april Pauline Schenkelaars – 
  blokfluit, Ronald de Jong – 
  klavecimbel en portatief
 Toegang gratis, deurcollecte  

W www.concertenzoetermeer.nl 

KERK       MUZIEK

B
ij sportlieden wordt wel 
eens gevraagd of zij vaste 
rituelen hebben. Trekken 

ze bijvoorbeeld hun schoenen 
of sokken in een vaste volgorde 
(eerst links dan rechts of juist 
andersom) aan? Hoe dwingen zij 
‘het geluk’ af? 
De meeste musici hebben een 
vaste routine om in vorm te blij-
ven. De technische vaardigheden 
moeten op peil blijven. Repertoi-
re moet onderhouden worden 
en daarnaast moet er ook nieuw 
repertoire worden ingestudeerd. 

Meest ideaal
Ook bij een kerkdienst zijn er vas-
te routines. In het meest ideale 
geval overleggen de voorganger 
en de kerkmusicus over de in-
houd en vorm van de kerkdienst. 
In de praktijk komt de voorgan-
ger meestal met een dichtge-

timmerde ‘suggestie’ over de 
orde van dienst. Hierin zijn de te 
zingen liederen al opgenomen. 
Soms zelfs met ‘voorstellen’ voor 
de te zingen melodie.

Bijzondere aandacht
Als ik de orde van dienst ont-
vang, bekijk ik deze. Wat zijn de 
schriftlezingen? Wat is het thema 
van de verkondiging? Is er een 
bepaalde opbouw in de liederen 
en schriftlezingen zichtbaar? Zo 
nodig overleg ik met de voorgan-
ger, soms om onduidelijkheden 
weg te nemen, soms om alterna-
tieven te bespreken. 

Ook een kerkdienst 
kan heel 

onvoorspelbaar zijn

Dan ga ik aan de slag. Ik zing de 
liederen en luister of ik bijzonde-

re aandacht moet geven aan de 
melodieën of de tekst. Daarna 
kijk ik of de muziekstukken die ik 
al gepland had staan om tijdens 
de dienst te spelen nog steeds 
passen in het geheel. Natuurlijk 
zijn er ook momenten dat ik 
daadwerkelijk achter een instru-
ment aan het repeteren ben. 

Improviseren
En tijdens de kerkdienst gaat het 
weleens anders. Soms word ik 
geraakt door een enkel woord, 
gebaar of een zin en weet ik dat 
ik iets anders moet doen dan 
voorgenomen. Op andere mo-
menten merk ik dat een gepland 
stuk toch niet past in de dienst. 
Tja, ook een kerkdienst kan heel 
onvoorspelbaar zijn. Dan moet ik 
(ook) figuurlijk improviseren. 

• Arie Vooijs

Afwijken van de routine

21 MAART – 4 APRIL
Kleurrijke expositie Ronald de Jong 
OUDE KERK • Vanaf zaterdag 21 maart  
exposeert Ronald de Jong een aantal  
zater  dagen met zijn schilderijen en  
digital art in de monumentale Oude Kerk 
van Zoetermeer. 
Ronald de Jong – toon- én beeldend 
kunstenaar – schildert in een zeer 
persoonlijke en kleurrijke stijl. In zijn 
lyrisch- abstracte schilderijen zijn veel 
kenmerken van het christelijk geloof 
en de natuur waar te nemen. De digital art laat hij afdrukken op 
dibond en canvas, in beperkte en gecertificeerde oplages.
De Jong is zelf tijdens de openingsuren aanwezig en er zijn  
kunstkaarten van het tentoongestelde werk verkrijgbaar. 
 21 en 28 maart en 4 april, 12.0017.00 uur, Oude Kerk T 064200 0213 

MAART-APRIL
‘Fris‘-aardewerk en natuurschilderijen 
DE OASE • In de maanden maart en april is er in De 
Voorhof van kerkelijk centrum De Oase een collectie 
te bewonderen van ‘aardewerk van Fris’. Fris was  
een nieuwkomer in de industrie van serviesgoed. 
Deze aardewerkproducten vallen op door hun  
prettige vorm en frisse kleuren, waar voorheen voor-

namelijk wit aardewerk op de markt verscheen. Vader 
en Zoon Fris besloten in 1947 om serviesgoed te gaan 
maken dat aan hoge esthetische eisen zou voldoen. 
• Aan de wanden zullen natuurschilderijen, met name 
dieren, hangen van Isabel Legerstee, hobbyschilderes 
uit de wijk Meerzicht.

Multisono & Janneke Tanja: ‘Muzikale verhalen’

REGENBOOGMUZIEK
Pianoduo Beth & Flo  
met ‘Rachtime
In hun voorstelling Rachtime,  
geregisseerd door Elisabeth 
Boor, zoeken pianistes Elsbet 
Remijn (Beth) en Claudette Ver-
hulst (Flo) de verbinding op met 
hun publiek. Want wie zijn dat 
eigenlijk, die vrolijke meisjes die 
zo eensgezind vierhandig kunnen 
spelen, maar die ook niet schu-
wen hun klauwen in het klavier 
te zetten ...? Maak kennis met 
Beth & Flo en met de muziek die 
ze meebrengen: het energieke 
stuk The Aftermath van de jonge 
Nederlandse componist Ruben 
Naeff, werken van Rachmaninov, 
Gershwin en Saint-Saëns, en het 
beroemde symfonische gedicht 
De Moldau van Smetana in diens 
eigen bewerking voor piano 
quatre-mains.
 18 maart, 20.15 uur, De Regenboog 

€ 15 / tot 25 jaar € 5  
Zoetermeerpas: gratis

Wat gebeurt er als je fluitensemble 
Multisono en verhalenverteller 
Janneke Tanja uitdaagt om de 
krachten te bundelen? Dan duiken 
ze in elkaars repertoire en maken 
een voorstelling waarin woord en 
muziek verweven raken. Klassie-
ke sprookjes met een moderne 
twist over twee sterke vrouwen 
en sprankelende muziek die uit-
nodigt om te dansen.
Multisono betekent ‘veelstemmig’ 
of ‘veelklank’. In deze voor-

stelling spelen ze als kwartet, 
met Liselore van Rietschoten 
(basfluit), Sandra Ruttenberg 
(altfluit), Claudia Jansen (fluit) 
en Danielle Vonk (fluit).
Janneke Tanja is een verteller 
met vele gezichten. Ze weet feil-
loos de scherpe randjes en don-
kere hoekjes in oude verhalen te 
vinden, waardoor overbekende 
sprookjes en mythen ineens een 
hele andere toon krijgen. Met 
haar lichte, beeldende taal lokt 
ze haar luisteraars mee naar de 
mooiste wereld die er bestaat: 
die van hun eigen fantasie. 
 12 maart, 19.30 uur, Ichthuskerk 

De voorstelling is gratis te bezoeken, 
een kleine bijdrage is altijd welkom.

EXPOSITIES

MUZIEK IN DE VEERTIGDAGENTIJD

30 MAART

Leerhuis ‘Mahlers Auferstehung’

De Weense componist Gustav Mahler is veel met 
de dood bezig geweest. Twee dochters heeft hij 
verloren. Het verdriet heeft hem niet zwartgallig  
gemaakt, integendeel, juist hoopvol. Dat is  
merkbaar in zijn tweede symfonie, op een tekst  
van Friedrich Gottlieb Klopstock. 
Na een heerlijk lied breekt in de muziek de hel los. 
Voor korte tijd echter, want opeens klinkt het alsof 
in de hemel een hoorn geblazen wordt, die ieder 
roept naar het grote appèl. Na grote verwarring 
komt er stille rust als het koor pianissimo zingt:  
‘Je zult opstaan, mijn stof, na korte tijd van rust.’ 
Met muziek en zang wordt toegewerkt naar een 
ongekende climax: dat het geloven niet voor niets 
is, en dat ‘ik sterf om te leven’. 
 Maandagavond 30 maart klinkt deze symfonie met  

‘horen en zien’ in het Leerhuis Oude Kerk. Inleider:  

ds. Kees Wesdorp. 20.00 uur, De Herberg, Dorpsstraat 59  

E predikant@oudekerkgemeente.nl

3 APRIL

Uniek concert ‘Bach in 7 woorden’

Componist J.S. Bach ‘spreekt’ in de Passietijd  
niet alleen met zijn beroemde Passionen, maar ook 
door zijn Cantates. In een uniek concert ‘Bach in  
7 woorden’ op vrijdag 3 april in de Oosterkerk 
wordt het lijdens- en opstandingsverhaal van  
Jezus Christus in één keer verteld. 
Uitgevoerd worden Cantate 131 ‘Aus der Tiefen 
rufe ich, Herr, zu dir’, Cantate 106 ‘Gottes Zeit  
is die allerbeste Zeit’ en Cantate 4 ‘Christ lag in 
Todesbanden’. Daarnaast zijn er instrumentale 
intermezzo’s met werk van Franz Tunder,  
Dietrich Buxtehude en Nicolaus Bruhns.
Medewerking is er van het Margaretha Consort  
en internationaal bekende solisten: Marjon Strijk, 
Arco Mandemaker, Yonathan van den Brink en  
Robert Kuizenga, samen met het projectkoor  
‘Bach in 7 woorden’. Het geheel staat onder  
leiding van dirigent Johan van Oeveren. 
 3 april, 20.00 uur, Oosterkerk, Oosterheemplein 320;  

€ 17,50, via W bachin7woorden.entranz.nl of podium320.nl 

en aan de kerk

4 APRIL

Anaviem-concert 
‘Met passie naar Pasen’

Speciaal voor het concert ‘Met passie naar Pasen’ 
op zaterdag 4 april in de Oosterkerk heeft Jurgen 
van Groningen Schinkel, dirigent van Harmonieorkest 
Zoetermeer, een negental bekende Nederlandstalige 
nummers van onder meer van Dik Hout, Frank  
Boeijen en John Ewbank opnieuw gearrangeerd 
voor koor en orkest. Enkele bekende nummers zijn: 
’Stil in mij’, ‘Zwart-Wit’ en ‘Wit Licht’. 
Anaviem is het koor verbonden aan de protestantse 
wijkgemeente De Regenboog in de wijk Rokkeveen 
te Zoetermeer. Zo’n veertig vaste koorzangers en 
diverse projectleden studeren elke zondagavond 
onder leiding van Dorien Maalcke. 
Janneke Tanja neemt bij dit concert de rol van 
de verteller voor haar rekening. Zij rijgt met 
haar woorden de diverse muziekstukken  
aaneen, zodat één doorlopend passieverhaal 
wordt gevormd. 
 4 april, 19.30 uur, Oosterkerk; € 10 inclusief consumptie; 

kaart reserveren via www.harmonieorkestzoetermeer.nl/ 

metpassienaarpasen; info: Henk Kroon T 064570 2371

Voor
Worship

Zaterdag
 11 april 

2020

20.00 uur

Oosterkerk - Oosterheemplein 320, Zoetermeer

Toegangsprijs: �7,50

Kaarten bestellen via worshipzoetermeer.nl

mij
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Elke dag de Bijbel open
Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kun nen 
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. 4 MAART - Jeremia 2:1-13
De Heer zei: Mijn volk heeft mij verlaten,  
de bron van levend water, en het heeft 
waterkelders uitgehouwen, kelders vol 
scheuren, waarin het water niet blijft staan.

DO. 5 MAART - Hebreeën 4:14-16
Jezus kan met onze zwakheden meevoelen, 
juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op 
de proef is gesteld, met dit verschil dat hij 
niet vervallen is tot zonde.

VR. 6 MAART - Romeinen 5:1-11
Toen wij nog hulpeloos waren is Christus 
voor ons, die op dat moment nog schuldig 
waren, gestorven.

ZA. 7 MAART - Johannes 14:11-19
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wat jullie in 
mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat 
door de Zoon de grootheid van de Vader 
zichtbaar wordt.

ZON. 8 MAART - Matteüs 17:1-9
Toen Jezus van gedaante veranderde,  
wierpen zijn leerlingen zich neer en  
verborgen uit angst hun gezicht. Jezus 
kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:  
“Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.”

MA. 9 MAART - 1 Tessalonicenzen 1:1-7
Paulus schreef aan de Tessalonicenzen: 
Onder zware beproevingen hebt u het woord 
ontvangen met de vreugde van de heilige 
Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle 
gelovigen geworden.

DI. 10 MAART - 1 Johannes 2:29-3:2
Johannes schreef: U weet dat God rechtvaar-
dig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder 
die rechtvaardig leeft uit God geboren is.

WO. 11 MAART - Klaagliederen 3:22-26
Zonder einde is de genade van de HEER,  
onuitputtelijk is zijn medelijden. Elke  
morgen schenkt God nieuwe weldaden. – 
Veelvuldig blijkt uw trouw!

DO. 12 MAART - Jesaja 64:3-8
Heer, u bent onze vader, wij zijn de klei, door 
u gevormd, wij zijn het werk van uw handen.

VR. 13 MAART - Lucas 22:24-27
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wie is belang-
rijker, degene die aanligt om te eten of 
degene die bedient? Is het niet degene die 
aanligt? Maar ik ben in jullie midden als 
iemand die dient.

ZA. 14 MAART - Job 19:25-27
Job zegt: Ik weet, mijn redder leeft, en hij 
zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

ZON. 15 MAART - Johannes 4:1-14
Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw:  
Als u wist wat God wil geven, en wie het 
is die u om water vraagt, zou u hém erom 
vragen en dan zou hij u levend water geven.

MA. 16 MAART - 1 Petrus 4:7-11
Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen 
daarmee te helpen, zoals het goede beheer-
ders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

DI. 17 MAART - Lucas 22:28-34
Jezus zei tot Simon Petrus: Ik heb voor je 
gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. 
En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, 
moet jij je broeders sterken.

WO. 18 MAART - Psalm 86
Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen 
op het pad van uw waarheid, richt mijn hart 
onverdeeld op u.

DO. 19 MAART - Lucas 2:41-52
Toen Jozef en Maria Jezus in de tempel 
vonden, zei hij tegen hen: “Waarom hebt u 
naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het 
huis van mijn Vader moest zijn?” Zijn moeder 
sloot alles wat er met hem gebeurd was in 
haar hart.

VR. 20 MAART - Matteüs 7:7-14
Jezus zegt: Ga door de nauwe poort naar 
binnen. Want smal is de weg naar het leven.

ZA. 21 MAART - Filémon 3:1-9
Paulus schreef: Alles beschouw ik als  
verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn 
Heer, overtreft immers alles. Omwille van 
hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles 
als afval weggegooid. Ik wilde Christus 
winnen en één met hem zijn.

ZON. 22 MAART - Johannes 9:1-41
Jezus vroeg de blingeborene die door hem 
genezen was: “Gelooft u in de Mensenzoon?”  
“Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem 
geloven,” zei hij. “U kijkt naar hem en u 
spreekt met hem,” zei Jezus.

MA. 23 MAART - Johannes 6:16-21
Jezus liep over het meer naar zijn leerlingen 
toe en zei: Ik ben het, wees niet bang.

DI. 24 MAART - Lucas 6:27-38
Jezus zegt: Geef, dan zal je gegeven worden;  
een goede, stevig aangedrukte, goed  
geschudde en overvolle maat zal je worden 
toebedeeld.

WO. 25 MAART - Lucas 1:26-38
De engel zei tegen Maria: Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 
Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet hem Jezus noemen.

DO. 26 MAART - 1 Korintiërs 4:1-13
Paulus schreef: Worden we bespot, dan 
zegenen we; worden we vervolgd, dan 
verdragen we het; worden we beledigd,  
dan antwoorden we vriendelijk.

VR. 27 MAART -  
Deuteronomium 4:29-31
U zult de Heer, uw God, weer zoeken, en 
hem ook vinden, als u hem tenminste met 
hart en ziel zoekt.

ZA. 28 MAART -  
Deuteronomium 30:11-14
Mozes sprak tot het volk: De geboden die ik 
u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar 
voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, 
die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in 
u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze 
volbrengen.

ZON. 29 MAART - Johannes 11:1-45
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het 
leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij sterft.

MA. 30 MAART - 2 Petrus 3:14-18
U moet zich inspannen om in vrede te  
worden aangetroffen. Bedenk dat het  
geduld van onze Heer uw redding is.

DI. 31 MAART - Kolossenzen 4:2-6
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en 
dankbaar.

WO. 1 APRIL - 1 Johannes 4:16-19
De liefde laat geen ruimte voor angst; 
volmaakte liefde sluit angst uit.

DO. 2 APRIL - Jesaja 48:12-21
De Heer voert zijn volk door de woestijn,  
ze zullen geen dorst lijden; hij laat water 
voor hen stromen uit de rots.

VR. 3 APRIL - Matteüs 5:17-37
Jezus zegt: Wanneer je je offergave naar 
het altaar brengt en je je daar herinnert dat 
je broeder of zuster je iets verwijt, laat je 
gave dan bij het altaar achter; ga je eerst 
met die ander verzoenen en kom daarna je 
offer brengen.

ZA. 4 APRIL - Jesaja 43:18-21
Dit zegt de Heer: Zie, ik ga iets nieuws  
verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog 
niet gemerkt? Ik baan een weg door de woes-
tijn, en mijn volk zal mijn lof verkondigen.

Advertentie

Zie voor de pdf van het leesrooster www.kerkinzoetermeer.nl

UITGELEZEN Opmaat naar toekomst

W
at verwachten we  
na de dood? Margriet 
en Kees van der Kooi  

zoeken naar antwoorden. Zij is 
pastor in de gezondheidszorg, 
hij was hoogleraar systema-
tische theologie. Hun boek is 
geen leerboek christelijke toe-
komstverwachting, maar ‘een 
boek om de gelovige omgang 
met broosheid te oefenen’. 
De dood is tegenwoordig voor 
velen het eind van alles. Door 
inlevering van de hoop op het 
hiernamaals, komt er grote  
druk op het hiernumaals. In het 
christelijke wereldbeeld is dat 
hiernumaals juist een opmaat 
naar toekomst, naar leven bij 
God. De Bijbel biedt in beelden 
en verhalen voortdurend hoop 
op die toekomst. In de liturgie 
wordt die hoop gevierd met  

centraal: leven, sterven en  
opstanding van Jezus Christus.

Indringend
De meer theoretische verhande-
lingen in dit boek – met name 
over het laatste oordeel – vragen  
concentratie van de lezer. 

Nodigt uit tot  
met eerbied ’praten 

over’ de dood

Als de toon persoonlijk is door 
eigen ervaringen – privé of uit de  
pastorale praktijk – word je  
indringend aan het denken gezet 
over vragen die je jezelf niet snel 
stelt, laat staan dat je ze met je 
naasten bespreekt. De geciteerde 
dichtregel van Ida Gerhardt blijkt 
maar al te waar: ‘Sterven is iets 
waarover men niet spreekt’.

Dit boek nodigt uit: praat er 
‘midden in het leven’ over ‘aan 
de keukentafel’, maar doe het 
met eerbied, want je betreedt 
‘heilige grond’. Vertel wat je 
verwacht van de nog gegeven 
tijd en van leven na je dood. 
Over het laatste zeggen ook de 
schrijvers niet veel meer dan: 
‘[…] het enige echt belangrijke 
dat ik weet te zeggen over het 
eeuwige leven is dat ik vertrouw 
dat we geborgen zullen zijn bij 
God. Dat is het en dat is genoeg.’

• Joke Westerhof

Kees en Margriet van 
der Kooi, ‘Midden  
in het leven. Over 

christelijke toekomst-
verwachting’, Utrecht: 

KokBoeken centrum, 
2019, € 14,99

DIENEN & DELEN 

‘Blij met je kerk-zijn’
De Z van Zending is door de jaren 
heen wat van betekenis veranderd,  
maar geniet binnen sommige 
kerken zeker nog belangstelling, 
in de vorm van (theologisch en 
pastoraal) toerustingwerk en als 
onderdeel van hulpverlening aan 
vaak verre buitenlanden. 
Marius Cusell formuleert het zo: 
‘Dit begrip is de jaren door meer 
ontwikkeld in de richting van 
“dankbaar en blij met je kerk-zijn”.  
Dat leidt tot het zoeken van  
contact om in gesprek te raken  
in andere werelddelen. Met het 
doel om zinvol werk te doen dat 
bruggen bouwt tussen hen en 
ons. Tegelijk maak je van de  
gelegenheid gebruik om uit te 
leggen wat je motiveert en  
stimuleert bij dat werk.’ 
Het vaak negatief beleefde begrip 
‘zieltjes winnen’ lijkt van ver  
vervlogen tijden. Veel vaker wordt 
ingezet op gelijkwaardigheid en 
vooral de dialoog aangaan. 

Belangrijke pijler
De W van Werelddiaconaat is  
tegenwoordig eigenlijk de centrale  
pijler waarbinnen de samen-
werking tussen de Zoetermeerse 
kerken en met name ‘Kerk in  
Actie’ (KiA) van de landelijke  
Protestantse Kerk vorm krijgt. 
Het Platform ZWO coördineert 
de Zoetermeerse activiteiten voor 
een aantal wijkkerken. Elke kerk 

vult dit op een eigen manier in. 
Daarbij wordt vaak aangesloten bij 
door Kerk in Actie aangedragen  
initiatieven, zoals projecten in  
Ethiopië. Sommige kerken houden 
dan een actie geduren de de hele 
Veertigdagentijd, andere verdelen 
het over een binnenlands en een 
buitenlands doel. Weer andere  
via het collecteplan elders in het 
jaar, bijvoorbeeld als speciale 
avond maals collecte bestemd 
voor een ZWO-project of ander 
‘zendingsdoel’.
In deze tijd van ‘veertig dagen 
onderweg naar Pasen’ worden er 
in verschillende wijken ook sobere 
maaltijden georganiseerd, als  
onder deel van een vastenactie. 
Marius Cusell: ‘Ik wil graag de  
positieve rol van Kerk in Actie  
landelijk benadrukken en de  
betrokken manier waarop de 
mede werkers helpen bij het 
onder steunen van plaatselijke 
activiteiten. Wij zijn daar heel 
dankbaar voor.’

Kwetsbare mensen
De O van Ontwikkelingssamen-
werking overlapt voor een flink 
deel het Werelddiaconaat, maar 
daar ligt geen directe relatie met 
religieuze instellingen als initië-
rende partij. De afkorting ZWO is 
echter sterk ingeburgerd, en daar 
lijkt niets mis mee. 
In ieder geval kun je zeggen dat 
de Veertigdagentijd niet onge-
merkt voorbij gaat. Gulle gevers 
mogen weten dat hun gaven 
goed worden ingezet in het be-
lang van kwetsbare mensen. 

Blijvend voeden
De afhankelijkheid van landen 
en organisaties van hulp uit ons 
deel van de wereld wordt vaak 
mede veroorzaakt door volstrekt 
onvoldoende ontwikkelde over-
heidsinstituties in de ontvangende 
landen. Maar tegenwoordig ko-
men we er ook achter hoe juist de 
armste landen het meest worden 
getroffen door de klimaatverande-
ring. Bij het bepalen van ons Ne-
derlandse klimaatbeleid moeten 
we dus niet alleen maar denken 
aan milieu en biodiversiteit op 
eigen bodem, maar ook aan de 
noodzaak door droogte verscheur-
de landen te helpen hun bevolking 
blijvend te kunnen voeden.

• Fien Meiresonne 

‘ZWO’ als activiteit 
van een bouwende kerk

In februari was het thema van Kerk 
in Zoetermeer ‘Bouwen aan de kerk’. 
De kruiwagen van de openingsfoto 
mag misschien doen denken aan 
alleen maar technische werkzaam-
heden, maar er werd ook verwezen 
naar de sociale en spirituele kant 
van bouwen aan de kerk. Maande-
lijks wordt steeds een aspect van dit 
‘bouwen’ belicht. Dit keer: Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelings-
samenwerking (ZWO) binnen het 
thema van deze maand: ‘Veertig 
dagen onderweg (naar Pasen)’.

ZWO is een voor velen bekend, maar niet voor iedereen  
vanzelfsprekend begrip. Als we het oor te luisteren leggen  
bij Marius Cusell, voorzitter van het Platform ZWO van de  
Protestantse Gemeente van Zoetermeer, dan lijkt de W van  
Werelddiaconaat het beste weer te geven waar kerken en  
gemeenten op het gebied van zending, diaconaat en  
ontwikkeling vandaag de dag mee bezig zijn. 

BOUWSTENEN (1) 

Op de website van Kerk in  
Zoetermeer vindt u per wijk  
een aantal activiteiten voor de 
Veertig dagentijd in dit verband.  
Zie ook pagina 2 Actueel voor de 
collecten en doelen van Kerk in 
Actie in de Veertigdagentijd 2020  
W www.kerkinzoetermeer.nl  
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