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Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
HOF VAN LOF

De Viburnum (Sneeuwbal)
zerskroon
Kei
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
lomonszegel
Sa
voor planten met een
veelzeggende naam,
zoals Gebroken hartje,
Judaspenning,
Salomonszegel en
Jacobsladder.
Stokroos

Aarden
in geloof
‘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.’

Passieflora

Kerk en
tuin
Ichthuskerk: van een betegeld voorplein naar een Hof van Lof. 
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

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

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 hebben 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.

KERKHOF

OP WEG NAAR PASEN

Dodenakkers in het dorp

Een nieuw begin

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.

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?

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

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
gemeentebestuur wel.

Verscholen

Kerkhof Oude Kerk Foto: Jaap van der Giessen

Aan de hand van een serie
spiegelverhalen verwerken de
kindernevendiensten op zondag
in wijkgemeente Noord, De Oase

Van de graftuin achter de
Nicolaaskerk 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
Nicolaaskerk liepen in de vorige
eeuw uiteen van fl. 1,50 voor de
vijfde klas tot fl. 20 eerste klas.

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.

‘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

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.

En tegen de muurtjes
van de tuin groeit de
Passieflora. Rina legt
uit: ‘De Passieflora
staat voor lijden. De
br
stampers van de bloem
R od e e m
lijken op de nagels en
de vijf meeldraden op
de hamers, gebruikt bij
de kruisiging van Jezus.
De bloemkroon heeft
gelijkenis met de door
nenkroon en het getal vijf verwijst
naar de vijf wonden van Jezus.
Dit past toch mooi in deze Veertig
dagentijd op weg naar Pasen’, aldus
deze vrouw met groene vingers.
• Hanneke Lam

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

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
kerkelijk jaar – Eeuwigheidszondag,
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 meenemen.
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

Begraafplaats Nicolaaskerk
Foto: Ton Vermeulen/Aat Hoogland

ACTUEEL

2 Kerk in Zoetermeer 

nummer 4 - april 2019

AANRADERS

Opschoonacties De Regenboog
VAN DE REDACTIE

IMPRESSIE • Elk voor- en najaar

Tot aan ... totdat!

D

it is het verhaal van
Daniël, een driejarig
jongetje dat in een
crisissituatie werd opgevangen
door zijn oma.
‘Voorlezen, oma, voorlezen.
Tot aan die drie kruisen!’ Hevig
geïntrigeerd rust hij niet totdat
oma alles laat liggen en naast
hem op de bank komt zitten
voor een non-stop-voorleessessie uit de kinderbijbel,
beginnend bij de schepping.
Na uren voorlezen is oma zo
hees geworden dat haar stem
het begeeft. Gelukkig komt
een van de zoons thuis van de
middelbare school, hij kan het
overnemen.
Zes jaar later. Daniël is weer
terug bij oma. Als hij de trap
oploopt naar boven, hangt daar
een bordje. Hij spelt nadenkend
de tekst: ‘Totdat Hij komt!’
‘Wat betekent dat, oma?’ Oma
vertelt. Dat Jezus gestorven is
aan het kruis en na drie dagen
uit het graf is opgestaan. Dat
Hij voor ons bidt, bij zijn Vader
in de hemel. Dat Hij terug zal
komen. Dat er een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde komt.
‘Waarom weet ik dat niet!’,
roept hij verontwaardigd.
‘Waarom weet ik helemaal
niet hoe dat verhaal van het
kruis afloopt?!’
Pasen: het nieuwe begin, voor
doden en voor levenden.

houden gemeenteleden van De
Regenboog een schoonmaak
actie in de omgeving van deze
kerk in Rokkeveen. In weer en
wind, bij zon en regen, waarbij
ze aansluiten bij de landelijke
acties van Nederland Schoon.
In oranje hesjes en gewapend met
grijpers en grote plastic zakken
haalt een tiental vrijwilligers, jong
en ouder, in zo’n twee uur twaalf
tot vijftien grote zakken aan zwerf

Bijbels natuurboek
Struinen door de schepping van Hanna
Holwerda is een heerlijk doeboekje
met allerlei weetjes en opdrachten
per seizoen over zee en strand, bos
en tuin. Verbindt genieten van de
natuur met het geloof in de Schepper.
Uitgeverij Columbus € 15,99

afval weg van grasvelden, uit
struikgewas en langs de singels.
Het is elke keer weer verbazingwek
kend hoeveel blikjes, plastic flessen
achteloos blijken te zijn weggewor
pen op de straat en in het groen.
Met de opschoonactie willen wij
een voorbeeld geven aan anderen
om onze leefomgeving schoon te
houden. Het levert soms hilarische
reacties op van voorbijgangers,
zoals: ‘Taakstrafje?’ Nee, we doen
het voor ons plezier en uit verant
woordelijkheid voor een schone

leefomgeving. Op zaterdag 30
maart werd de omgeving in Rok
keveen weer schoon opgeruimd.
• Henk Bessembinders
en Frits von Meijenfeldt

Bijbelverhalen anders bekeken
DE PELGRIM

• Op

20 februari spraken
we over het boek
Rebible van schrijf
ster Inez van Oord.
Op dinsdag 9 april
geven we hier een
vervolg aan. Voorwaarde hierbij
is dat je het boek, geheel of
gedeeltelijk, gelezen hebt. Vragen
voor deze avond: Wat vind je van
de spirituele uitleg van Inez? Welke
uitleg geef jij aan het verhaal?
Inez van Oord was jarenlang hoofd
redacteur van Happinez, magazine
over spiritualiteit. Samen met haar

KONINGSDAG

Vrijmarkt en fancy fair

broer, theoloog Jos van
Oord, las zij opnieuw
bijbelverhalen die zij zich
herinnerde uit haar jeugd.
Wat zij leest vergelijkt ze met
wat zij weet uit andere religies en
levensbeschouwingen. In totaal
komen vijftien bijbelverhalen aan
bod, waarbij zij een vaak heel
verrassende eigen versie van het
verhaal geeft. Wat staat er precies?
Hoe kijkt haar broer hier tegen aan?

OUDE KERK • Op Koningsdag,
zaterdag 27 april, is er op het
terrein voor de Oude Kerk een
feestelijke fancy fair met ruime
rommelmarkt. In de hal van de
kerk wordt een gezellige koffie
hoek ingericht. De opbrengst is
voor de nieuwe aanbouw achter
de kerk.
Heeft u bruikbare spullen die we
kunnen verkopen? Geef het ons
door. U kunt ze inleveren op
vrijdag 26 april van 15.00-20.00
uur in Wijkgebouw Dorpsstraat 57.

9 april, 20.00 uur, zij-ingang
Pelgrimskerk; € 2; T 06 1475 0691
• Reinier Laman Trip

Anneke Koster T 362 43 45

SchuldHulpMaatjes gezocht
Rondleiding en expositie
OPEN KERK • Vanaf 10.00 uur is de
Oude Kerk op Koningsdag ook open
voor bezichtiging. Er worden rond
leidingen verzorgd en de expositie
‘Van Pesach naar Pinksteren’ met
werk van Nelleke Tak is te zien.

OPROEP • In Zoetermeer hebben we blijvend te maken met een grote

groep mensen in financiële nood, die begeleiding nodig hebben. Door
het wegvallen van maatjes en het grote aantal hulpvragers zijn wij
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In juni start een nieuwe driedaagse
opleiding op de zaterdag: 22 en 29 juni en 6 juli. Samen lukt ‘t!
Spreekt dit diaconale vrijwilligerswerk je aan?
Bel Jan de Vries T 06-3940 5015 en geef je op
via W www.schuldhulpmaatje.nl

Nieuwe stoelen aanwinst voor Oude Kerk

• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

Zo was het ...

Zo werd het ...

Zo is het sinds zondag 24 februari.

Advertenties

Groene theologie
Recent verschenen boek van Trees van
Montfoort over ecotheologie, duur
zaamheid, denken, doen en geloven,
waarin niet de mens maar Gods liefde
voor heel de schepping centraal staat.
Uitgeverij Skandalon € 27,50
Bloemen in beeld
Symbolisch bloemschikken rond 40
thema’s. Bruggen slaan tussen woorden en beelden, geloven en doen, met
je handen, met je ziel. Door biologe
Tini Brugge en Hanneke Maasland.
VBK Media € 15,50
Symbolisch schikken
Website met achtergrondinformatie
over materialen, kleuren en symbolen.
Ook is hier inspiratie te vinden voor
schikkingen rond christelijke feesten
als Kerst en Pasen, en voor speciale
thema's als doop, uitvaart of pelgrimage. Met aanbod van allerlei
workshops. W symbolischschikken.nl
Eerst dit
Elke werkdag een gratis zeven-
minuten-podcast in je Whatsapp:
bijbelgedeelte met beknopte
overdenking. W www.eerstdit.nl
Bijbel in grote letter
Ieder die belangstelling heeft voor
de Bijbel, moet deze kunnen lezen
in de eigen taal en passend bij de
eigen levensfase. Nieuw is dat de
Bijbel in grote letter als vijfdelige
serie weer beschikbaar is. Gratis,
bijdrage verzendkosten: € 9,50
W www.bijbelvereniging.nl
Correctie: In het maartnummer ‘Aan tafel’
werd in het voorpagina-interview niet
Frank van de Bijl bedoeld maar natuurlijk:
Frank van de Beld van de Pelgrimskerk.

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
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BLOEMSCHIKGROEP

Woord wordt zichtbaar,
geloven tastbaar

KIJK

INTERVIEW •

Joke Brouwer en Heleen de Lange zijn creatief
en kunnen enthousiast vertellen over de symbolische bloemschikgroep in wijkgemeente Zoetermeer Noord, waarin zij met
hun liefde voor bloemen en planten actief zijn.
voor mij prettig om na te denken
over een tekst, hoe die meer
zichtbaar te maken, zodat mijn
geloof tastbaarder wordt.’

Bijzondere verbeelding

Het symbolisch bloemschikken in
de Ichthuskerk heeft een vrij lange
traditie. Al jaren staan of hangen
er gedurende de Veertigdagentijd,
de Adventsperiode en met Pasen
en Kerst, op de startzondag en bij
doopdiensten symbolische schik
kingen die de aandacht van de
gemeente vragen.
Dat is ook de bedoeling. Joke
en Heleen willen samen met de
andere leden iets toevoegen aan
wat er in de gemeente in de
eredienst op zondag gebeurt.
Met hun creatieve, betekenisvolle
schikkingen proberen zij het
Woord te visualiseren en zo dich
terbij te brengen. Joke: ‘Het is

Bij symbolisch bloemschikken gaat
het niet alleen om bloemen en
planten en hun kleuren, maar ook
om andere materialen en vormen.
Heleen verwijst naar de ladder die
ze maakten als een verbeelding
van de verbinding tussen hemel en
aarde. Een duidelijk symbool.
Op dit moment hangt er zes weken
lang, tot aan Pasen, voorin de
Ichthuskerk een houten weegschaal.
De bloemschikgroep werkt samen
met het ZWO-team (diaconaat en
zending) en het is spannend om te
zien wat er iedere week gedurende
de Veertigdagentijd aan symboliek
wordt toegevoegd.
‘Er wordt eigenlijk altijd stilzwijgend
van uitgegaan, dat er voor een
bepaalde hoogtijdag of bijzondere
periode een symbolische bloem
schikking komt’, zeggen Joke en
Heleen. Dan is er overleg met de
predikant, de leiding van de kinder
nevendienst en een eventuele
projectgroep. Als het thema of het
tekstgedeelte is vastgesteld, begint
het bloementeam te brainstormen

om een ‘lijn’ vast te stellen waar
langs ze te werk gaan.

Prachtige creaties
Er is over symboliek interessante
informatie te vinden in boeken
en op websites, maar deze groep
heeft veel eigen creativiteit. De
taken en zondagen worden over
tweetallen verdeeld en aan het
maken van de schikkingen
besteden ze veel tijd en zorg.
In de Zondagsbrief komt altijd een
korte toelichting en soms wordt
er tijdens de dienst aandacht
besteed aan de schikkingen met
de gedachten erachter.
Verhelderend, want er is zoveel
meer dan de van oudsher bekende
symboliek van de rode roos. De
liefde van Joke en Heleen met hun
groep, is niet alleen zichtbaar via
de spreekwoordelijke rozen, maar
wordt prachtig getoond in al hun
symbolische creaties.
• Hanneke Lam

Enthousiaste mensen die de symbolische bloemschikgroep willen komen
versterken zijn van harte welkom.

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Symbolisch kleuren- en lijnenspel
IMPRESSIE • Bij kerkelijke hoogte

punten als Pasen, Pinksteren en
Kerst wordt in wijkgemeente
De Oase extra aandacht aan
de bloemen besteed, waarbij
de liturgische kleur en periode
van het jaar symbolisch tot
uitdrukking wordt gebracht.
Dit liturgisch bloemschikken is
een inspirerende manier om met
geloven en bijbelse verhalen om
te gaan. Het gaat daarbij om de
expressie van bloemen en planten
en andere materialen in een
symbolisch toegepast kleurenen lijnenspel.

Gebed, genade, onschuld
Een paar voorbeelden rondom
Pasen.
• Tulpen: een tulp staat open
naar de hemel en is daarom
symbool voor het gebed.
• Het palmboompje of buxus blijft
het jaar door groen en staat
symbool voor het eeuwige leven
en de opstanding uit de dood.
• Witte lelie: symbool van zuiver
heid en onschuld; wordt vaak
met Maria afgebeeld.
• Gele lis: vaak in steen bovenin
oude kerken afgebeeld; duidt
op genade.

Ook eens proberen?
Kom op woensdag 10 april om 19.30
uur naar De Oase in Meerzicht voor
een workshop Symbolisch bloemschikken rond een thema. Ieder werkt
op eigen niveau, beginners en gevorderden. Zelf schaal, bloemen, groen,
oase en ijzerdraad meenemen. Bel of
mail om meer informatie en instructie.
T 321 44 92 E andel40@zonnet.nl

PERSPECTIEF

De tuinen en de Hovenier

I

n de Bijbel gebeuren een
aantal beslissende dingen in
een tuin. Het begint ermee
dat de Schepper op een vrijdag
namiddag met de mens een
wandeling maakte in de tuin
van Eden. De mens kwam net
kijken en de Schepper gaf hem
als eerste geschenk een vrije
dag als sabbat om van de tuin
te genieten. Eén boom was te
verleidelijk schoon, maar zijn
vrucht was giftig. De eerste
ongehoorzaamheid daar werd
bron van alle ellende. De gaarde
is een woestijn geworden.

Niet omhakken

Klimop staat voor trouw, riet voor kwetsbaarheid.

Boordevol symboliek
Dit jaar heb ik in de Veertigdagen
tijd gewerkt met een schikking
van acht flessen, bekleed met riet,
boordevol symboliek. Het getal
acht duidt op het thema van deze
Veertigdagtijd: ‘Een nieuw begin’.
Er zijn zeven dagen in een week en
de achtste dag is een nieuw begin.
Het riet staat voor de doortocht
van het volk Israël door de Rietzee
(beschreven in het bijbelboek
Exodus), maar ook voor kwetsbaar

Foto: Jan Koster

heid. Jesaja schrijft in zijn profetie
over de Uitverkorene die komt: ‘het
geknakte riet breekt hij niet af’.
De klimopkrans om de schikking
heen duidt op onderlinge solidari
teit. Klimop staat voor trouw,
omdat het zich hecht aan muren of
stammen van bomen. Gedurende
de veertig dagen worden steeds
elementen toegevoegd, totdat met
Pasen het bloemstuk volledig is.
• Marja van Andel

Advertentie

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

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

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

De olijfgaarde waarin Jezus zich
terugtrok om te bidden was
dreigend donker. Hij had er al
op gezinspeeld: alle bagger van
ellende zou over hem uitgestort
worden. Zijn voorloper Johannes
de Doper had het gehad over ‘de
bijl aan de wortel’ van de boom
die geen vrucht droeg. Met zijn
doop gaf Jezus het teken dat de
bijl eens Hem zou treffen.
Later vertelde Jezus het verhaal
van een boom, die jarenlang
geen vrucht voortbracht.
De eigenaar wil hem laten
omhakken, maar de tuinman
neemt het op voor die boom:

‘Geef hem nog een kans!’
Zo’n pleiter is Jezus voor ons
mensen, als bomen geplant in
het leven. Liever liet Hij zijn eigen
boom omhakken, dan dat onze
levens afgehakt zouden worden.
Genageld aan de boom van kwaad
en oordeel offerde Jezus zijn
lichaam en leven tot verzoening.

Levensboom
De graftuin was vol geheimenis
waar aan Maria de opgestane
‘Hovenier’ verscheen: ‘Ik ben
het!’ Zij kreeg de opdracht om
door te vertellen dat het kruis
de Levensboom is geworden
voor een ieder die gelooft in de
Levende Heer. Wie gedoopt is
in zijn dood, ziet zijn doopnaam
opbloeien in het Paradijs (zie het
gedicht ‘Pasen’ op p. 5), waar we
met Christus de altijd stralende
Paasdag mogen vieren.
• ds. Kees Wesdorp
PREDIKANT OUDE KERK GEMEENTE

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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Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites
van de wijkgemeenten,
de website PGZOETE RMEER.N L en vooral ook onze website KERKINZ
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KERKDIENSTEN APRIL 2019
Gemeente

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

Zondag 7 april

Judica – 
‘Spreek recht’

Zondag
14 april
Palmpasen

 10.00 uur:
Ds. C.H.
Wesdorp

 10.00 uur:
Ds. C.H. Wesdorp
Belijdenisdienst
 18.30 uur:
Ds. C.H. Wesdorp
Cantatedienst

WIJKGEMEENTE
 10.00 uur:
PELGRIMSKERK
Mw. dr.
Pelgrimskerk
J.G. Mooi
Hoogmade
1e Stationsstraat 86, 2712 HK
T (079) 316 36 00
W pelgrimskerkzoetermeer.nl



 10.00 uur:
Ds. E.H. Egberts
Nijkerk

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

 10.00 uur:
 10.00 uur:
Ds. N. de Lange
Mw. ds.
M.C. Kapteyn

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

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

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

 09.30 uur:
Ds. A. Hamstra

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

 10.00 uur:
Ds. W.L. Pera

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

Zuidland

 17.00 uur:
Ds. D. van
Vreeswijk

 09.30 uur: Ds.
E. van den Ham
Belijdenisdienst
 17.00 uur:
Ds. M. van Duijn
Hart4U-dienst

Donderdag
18 april
Witte Donderdag



 18.00 uur:
Mw. ds. M.C.
Kapteyn en mw.
M. Schipper-Boven
Maaltijd van de Heer

Vrijdag
19 april
Goede Vrijdag

Zaterdag
 20 april
Stille Zaterdag

Leersum

 10.00 uur:
Ds. N. de Lange
 12.00 uur:
Chagall-viering
Ds. R.L. Algera
 19.30 uur:
Meditatieve
viering

ADVENTSKERKGEMEENTE  10.30 uur:
Adventskerk
Ds. K.H. van
Julianalaan 3, 2712 CB
Klaveren
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

3e jaargang | nummer 4 | april 2019
Redactie Els Alebregtse, Jan Blankespoor, Mieke
Brak, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien
Meiresonne, Willeke van Trigt, Joke Westerhof

 10.00 uur:
Mw. M.
SchipperBoven

 10.00 uur:
Mw. ds. D. Sikkema

 09.30 uur:
 19.30 uur:
Mw. ds. M.C. Kapteyn
Mw. ds.
Kerk-Schooldienst
M.C. Kapteyn
 19.30 uur:
Mw. ds. M.C. Kapteyn
Maaltijd van de Heer

 16.00 uur:
Mw. ds. M.C. Kapteyn
Rondom de Vlam
 21.30 uur:
Mw. ds. M.C. Kapteyn

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

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

 09.00 en 10.30 uur:

 13.00 uur: De Wijngaard
Oecumenische viering
 17.00 uur: De Wijngaard
Matthé Vermeulen en
mw. M. Schipper-Boven
Kleuterviering
 21.30 uur: Mw.
M. Schipper-Boven,
Hans van der Bilt,
ds. D.A.J. Sonneveld
Paasnachtviering

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

 10.00 uur:
Ds. G. van Reeuwijk

 15.00: De Wijngaard
Kruiswegstaties
Ds. D.A.J. Sonneveld  19.30 uur:
Kerk in schooldienst
Hans van der Bilt,
 19.30 uur:
ds. D.A.J. Sonne
Hans van der Bilt en
veld, Matthé
Vermeulen en
ds. D.A.J. Sonneveld
Oecumenische viering
Joke Westerhof
 20.30 -24.00 uur:
Oecumenische
viering
Nacht van waken en
bidden
Prins Clausschool

 19.30 uur:
Ds. E. van den Ham
Heilig Avondmaal

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 • Wegens vakantie gesloten
van 19 april t/m 7 mei • T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl
Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22. Bijdragen
en giften: NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v.
Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.
Abonnement of losse nummers?
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 352 25 19
Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

 19.30 uur:
Ds. N. de Lange
Maaltijd van de Heer

Woensdag 3, 10 en 17 april
Zondag 7 april
Palmzondag
14 april
15, 16 en 17 april

Pasen
Zondag 21 april

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

Zoetermeer

 19.30 uur:
Ds. E. van den
Ham

Zoetermeer

Alkmaar

 09.30 uur:
Ds. E. van
den Ham
 17.00 uur:
Prop. H.
Meijer

 09.30 uur:
Ds. E. van den Ham
 17.00 uur:
Ds. A.J. Berensen
Nieuw-Vennep

 19.30 uur:
Ds. N. de Lange

 22.00 uur:
Ds. N. de Lange,
ds. R.L. Algera
en VCGZ

 05.40 uur:
Buurttuin

Meditatieve
viering
 09.00: Ds.
R.L. Algera
 10.30: Ds.
R.L. Algera

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

 10.30 uur:
Mw. ds.
M. Driessen

OVERIGE DIENSTEN APRIL 2019

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Insturen kopij mei-juninummer
Berichten over 3 mei t/m 3 juli – let op: voor mei
én juni! – insturen woensdag 10 april. Wijzigingen
kunnen doorgegeven worden t/m woensdag 17 april.
Het Pinksternummer verschijnt op woensdag 1 mei.

Zondag 28 april
Quasimodo Geniti –  
‘Als pasgeboren kinderen’

 19.30 uur:
Mw. M.
SchipperBoven

Den Haag

Stille Zaterdag
20 april

Medewerkers aan dit nummer
Marja van Andel, Peter Balk, Henk Bessembinders, Liesbeth Bos, Joke Brouwer, Joke den
Hertog, Peter van Holten (strip), ds. Jan Koole,
Roeland van der Kruk, Heleen de Lange,
Frits von Meijenfeldt, Beppie van der Plas,
Theo Poot (tekening), Leonie Vreeswijk-Feith
(fotografie), ds. Kees Wesdorp, Rina Zegers



 09.45 uur:
 10.00 uur:
Ds. C.H.
Ds. H.E.J.
Wesdorp
van der Laan
Valkenburg (ZH)
Gezinsdienst

 19.30 uur:
Mw. ds. J.F. Postma

Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Zondag
21 april
Pasen

Zoetermeer

 19.30 uur:
Meditatieve
viering

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



 19.30 uur:

Ds. C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal

Zevenhuizen

COLOFON
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Zondag 28 april

De Oase
Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA
Bovenzaal Oosterkerk
Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA
Bovenzaal Oosterkerk
Ichthuskerk
Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR
Monteverdi • Ondineschouw 15, 2726 JS
Koningkerk • Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA
Bovenzaal Oosterkerk
Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA
Bovenzaal Oosterkerk

19.00
10.30
11.00
10.30
11.00
19.30
10.30
14.00
10.00
10.30
11.00
10.30
11.00

Advertenties

Schoonheidssalon Azora

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

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

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

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Mw. ds. M.C. Kapteyn Vesper Rondom de Vlam
Mw. W.J. Bettenhaussen
Martine en Bertus Fortuijn Perronmeeting
Mw. L. Hendriks-Vaessen
Arie de Wit Perronmeeting
Vesperviering
Ds. J.R. Kubacki Oecumenische viering
Ds. J.R. Kubacki Oecumenische viering
Ds. J.T. van der Wolf Regiodienst voor doven
Mw. L. Hendriks-Vaessen en ds. M. Gilhuis
Ds. E. van den Ham Perronmeeting
Mw. M. Turk
Pieter-Jan Rodenburg Perronmeeting

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

Voorganger

5 apr 15.30 uur
12 apr 15.30 uur
Goede Vrijdag
19 apr 15.30 uur
26 apr 15.30 uur
3 mei 15.30 uur

Drs. E. Leune
Ds. G.W.S. Mulder
Ds. C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal
Drs. E. Leune
Mw. M. van den Boogaard

Advertenties

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy

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

DÉ O PL O SSIN G VO O R U W ADMIN ISTR ATIE

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

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

CONTACT
HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • 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
Missionair pionier Vacature
Contactpersoon Diederik Slingerland
T 06-5127 3818 • E cdtslingerland@gmail.com
E communicatieperron@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl
Halte 2717
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest
T 06 826 373 62 • E buurtpastor@halte2717.nl
W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
T 06 249 750 92
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl
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THEMA

NIEUW LEVEN

ONDER WOORDEN

De tuin van Pasen

Pasen

• Op de vroege morgen van Pasen gaan
wat mensen in Zoetermeer op pad, als het nog
donker is. Ze lopen de weg van de vrouwen
uit het Evangelie, die zich afvragen wie de
steen van het graf van Jezus kan wegrollen.
In de tuin van Pasen vinden ze het lege graf.

PAASWAKE

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag,
met boerse rijtjes primula’s verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ’s nachts gedaan:
Daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.
Ida Gerhardt, in: ‘Vijf vuurstenen’ (1974)

7 APRIL

Kliederkerk Palmpasen
DE OASE • Op zaterdag 13 april is er
weer Kliederkerk. Samen met jong
en oud maken we Palmpasenstokken.
Stokken, versieringen en haantjes
aanwezig. We beginnen om 15.30 uur,
er is een korte viering om 17.00 uur en
vanaf 17.30 uur samen eten.
14 APRIL

Eerst geloven, dan zien …
ICHTHUSKERK • In de Bijbel, in onze
kerk en in het dagelijks leven zijn er
mooie voorbeelden van mensen die eerst
geloofden en toen zagen. Een kwestie
van vertrouwen. In God, in anderen, in
jezelf. ‘De kerk in de etalage’ gaat deze
keer over ‘Het talent van durven’.
12.00 uur, Chagallruimte Ichthuskerk
W www.pwzn.nl

GOEDE VRIJDAG

Kruisweg in Ichthuskerk

Goede Vrijdag 19 april, 18.45 uur

• Roeland van der Kruk
WERKGROEP REFECT

Spreekt je dit aan? Welkom in De tuin
van Pasen! 21 april, 5.40 uur, Buurt
tuin Zoete Aarde, Broekwegzijde 195;
voor wie wil aansluitend paasontbijt

• Joke den Hertog
WERKGROEP REFECT

Heilige momenten
De vroege Paaswake in de tuin is het
buitenbeentje in de serie meditatieve
vieringen op zondagavond rondom
‘Heilige momenten’: ontmoeting,
zingen, stilte en verhalen delen.
Welkom op 7, 10, 14 en 28 april, 19.30
uur, Rembrandtruimte Ichthuskerk

Foto: Arjen van Trigt

Welkom voor de
Koning van de Hemel
OUDE KERK • Cantate 182 ‘Himmelskönig, sei willkommen’ bezingt het
Evangelie van Palmzondag over de
glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem
(Matteüs 21:1-9). En Bach nodigt uit:
moge Jezus als Koning van de Hemel
in ons hart even feestelijk worden
ontvangen als in Jeruzalem.
‘Ons is een lofzang in de mond gegeven’,
al gaat de opgang naar Jeruzalem door
een diep dal: ‘Heden hosanna, morgen
kruisig Hem!’ (Liedboek 556).
Zondagavond 14 april voert het
Projectkoor Oude Kerk onder leiding
van Ronald de Jong en samen met
solisten en musici deze cantate uit.
Liturg is ds. C.H. Wesdorp. Welkom om
deze bijzondere dienst mee te beleven.
18.30 uur, Dorpsstraat 59
W oudekerkgemeente.nl/projectkoor

STILLE WEEK

Open kerk 15-19 april
OUDE KERK • De Oude Kerk is in de
Stille Week voorafgaand aan Pasen,
van maandag 15 april t/m Goede
Vrijdag 19 april, dagelijks open van
13.00-14.00 uur. Welkom voor stilte,
ontmoeting, gebed, bijbellezing en
expositie ‘Van Pesach naar Pinksteren’.
Passieavond 16 april
OUDE KERK • Om 20.00 uur muziek,
(samen)zang, declamatie, bijbellezing
en gebed om het lijden van de Heer
Jezus Christus te overdenken. De
Cantorij Oude Kerk zingt onder leiding
van Ronald de Jong die ook op orgel
passende muziek zal laten horen.
20 APRIL

Paaskleuterviering
‘Nieuw leven’
DE WIJNGAARD • Alle kinderen uit de
groepen 1, 2 en 3 van de basisschool
zijn van harte welkom bij de oecumenische Paasviering op Stille Zaterdag
20 april om 17.00 uur in De Wijngaard,
samen met vriendjes, vaders, moeders,
opa’s en oma’s. Vogel Pip vertelt het
verhaal van nieuw leven, want Jezus is
nadat Hij is gestorven ook weer opgestaan uit de dood. We maken samen
een zacht nestje voor Pip en natuurlijk
zingen we een heleboel vrolijke liedjes
met muzikale begeleiding. Tot ziens!

OUDE KERK
 Bijbelleeskring
elke donderdag, 19.15 uur

 Hebreeuws leren
elke donderdag, 16.30 uur

 Seniorenmiddag
16 april, 14.00 uur, ’t Centrum

DE OASE
 Rondom de Vlam
Zie pagina 4 Overige diensten

 Symbolisch bloemschikken
10 april, 19.30 uur (zie p. 3)
E andel40@zonnet.nl

 ‘The Passion’
18 april, 20.30 uur

 Bijbelgroep Handelingen
elke dinsdag, 10.30 uur

 Meer-Zicht-Moment
elke donderdag, 15.00 / 20.00

 Kerkcafé
26 april, 20.00 uur

DE REGENBOOG
 Eenvoudige maaltijd

Maaltijd met vesper
3 en 10 april, 18.00-19.30 uur
E elmavandenbroek@online.nl

 Innerlijke pelgrimage
11 april, 20.00 uur, € 4

 Contextueel bijbellezen

De rol van Judas
25 april, 20.00 uur

 Close reading

Psalm 118
Let op: 7 mei (dus niet 30 april),
20.00 uur, € 2

OOSTERKERK
 Vrouwen-Paasviering
4 april, 10.00 uur

 BASE

Bijbelstudiegroep 20-33 jaar
18 april, 20.00 uur, The Choice,
Nassaulaan 1

 Mamaclub

Voor moeders van kinderen tot 10
jaar over ‘Goede Week en Pasen’
12 april, 10.00 uur, met crèche
E mamacluboosterkerk@gmail.com

 Groene Senioren

Jan van Meerten van Weetmagazine
over ‘Grand Canyon en Mount
St. Helens’
17 april, 14.30-20.00 uur inclusief
maaltijd E nico.geleijnse@gmail.com

ICHTHUSKERK
 Meditatieve vieringen

Heilige momenten
7, 10, 14 en 28 april, 19.30 uur

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

Hoe troostrijk is het opstandingsverhaal!?
p,
Jaap
am
Hanek

Het is 1976. In Soweto, destijds
een woonwijk voor de zwarte
bevolking bij Johannesburg,
verzamelen scholieren zich voor
een demonstratie tegen het
Apartheidsbewind in Zuid-Afrika.
De politie sloeg de opstand keihard
neer. Honderden scholieren
kwamen om. In dat jaar maakt
Sokhaya Charles Nkosi, dan
27 jaar, een serie van veertien
linoleumsneden: ‘Crucifiction’.
Net als veel andere zwarte kunste
naars in die tijd, gebruikt Nkosi
bewust beelden met motieven uit
het lijden van Jezus, als identificatie
en getrouwe afbeelding van de
rauwe werkelijkheid toen en in de
verhoorkelders van de vele gevan
genissen in oorlogsgebieden nu.

de Buurttuin aan de Broekwegzijde.
In de kas is meer beschutting tegen
regen en kou, de kring wordt
daardoor groter. Wat blijft, is een
bijzondere ervaring: op de morgen
van Pasen op weg gaan naar een
ontmoeting met de Levende.

Passie-Paasproject voor kinderen
OOSTERKERK • Tot aan Pasen worden
in de Kinderkerk elke zondagmorgen
de verhalen verteld over het lijden, het
sterven en de opstanding van Jezus
Christus. Bij het houten kruis voorin de
kerk wordt elke zondag een nieuw voorwerp als symbool wordt neergelegd.
Zoals een rode loper bij de intocht van
Jezus in Jeruzalem op Palmpasen en
een flesje met olie bij het verhaal dat
Maria de voeten van Jezus zalft.
Het themalied is: ‘Weet je wel dat

Jezus leeft, dat Hij is opgestaan!’

w

skerk)

13 APRIL

De mensen in Zoetermeer gaan
ook in het donker, soms in de ver
stilling, soms in regen en wind.
Ze luisteren naar de geluiden
die de nieuwe dag aankondigen,
vogels, eenden, een specht, de
wind in het riet.
Ze komen bij elkaar, steken licht
aan in de kring, zingen over licht
dat terugkomt. Ze vertellen het
verhaal over die morgen van
Pasen, lang geleden, opnieuw
aan elkaar. Zo vieren ze het
mysterie van de Verrijzenis.
En ontdekken dat het licht ook
vandaag teruggekomen is. Het is
een uitnodiging om het nieuwe
leven te vieren, elke dag weer.
‘De tuin van Pasen’ is op de vroege
Paasmorgen jarenlang het Binnen
park geweest. We vonden er de
stilte en de troost. Sinds een paar
jaar hebben we een andere plek
gevonden, iets verderop. We
worden nu gastvrij ontvangen in
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‘Ecokerkdienst’:
Bijbel en aarde
ADVENTSKERK • Om 10.30 uur is er een
‘Ecokerkdienst’ over het thema ‘De Bijbel
en de zorg voor de aarde’. Is het wel zo
dat de mens centraal staat in het scheppingsverhaal? Is er ook oog voor dierenwelzijn in de Bijbel? Hoe belangrijk is de
aarde in dit heilige boek van joden en
christenen? Het zal je verrassen hoeveel
ecologische zorg er is in dit oude boek.
Niet voor niets vatte Albert Schweitzer
de ethiek van de Bijbel samen met de
slogan ‘Eerbied voor het leven’.

14 APRIL

Kerk in Zoetermeer 5
Alle activiteiten vindt u ook in de actuele
agenda en in het jaarprogramma Gaandeweg
(brochure en digitaal) op kerkinzoetermeer.nl
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aap Hanekamp (54)
belichaamt een
interessante mix
van (technische) wetenschappen,
wetenschapsfilosofie en theologie.
Colleges over techniek en (weten
schaps)filosofie worden afgewis
seld met een uiterst pragmatische
opdracht voor een grote gemeente
om te kijken of historisch gegroei
de normen voor bodemveront
reiniging in de huidige tijd nog
redelijkerwijs toepasbaar zijn.

Debatteren
Het denken over geloofszaken
boeit Jaap erg, waarbij hij af en
toe sparringpartners heeft als

hoogleraar Erik Borgman, ook
bekend van het filosofisch elftal
in dagblad Trouw. Debatteren
ligt hem goed en hij vertelt
graag over zijn kijk op geloof. Hij
wordt vooral ‘getriggerd’ door
bijbelpassages waar menigeen
óf haastig aan voorbijloopt óf
juist afstand van neemt als
zijnde onbestaanbaar. Volgens
hem hebben een koel-empirisch
(feitelijk, bestaand) wereldbeeld
en een theologisch-filosofisch
wereldbeeld elkaar hard nodig.
Hij noemt de wandeling van de
Emmaüsgangers met de opge
stane Christus. Hier wordt de
‘zekerheid’ van ‘dood is dood’ als
definitief einde van alle menselij
ke verhalen geconfronteerd met
het nieuwe, belichaamd in Jezus.
Daar begint het denken pas goed.

Simpele metafoor?
‘Ik kan er niet zo goed tegen als
mensen niet verder komen dan

een bijbelverhaal simpelweg een
metafoor te noemen. Dat is mij
te gemakkelijk. Er zijn veel meer
vragen te stellen over dergelijke
passages. Dat is voor mij het span
nende en uitdagende in de Bijbel.’
Het leven houdt volgens Jaap
niet op bij de dood. Alleen weten
we niet hoe het precies zit. Voor
hem is duidelijk dat het leven
sowieso iets oneindigs is.

Herkenning
Intrigerend vindt hij – juist in de
Paastijd – de rouwende Maria
bij Jezus’ graf, die letterlijk haar
ogen niet durft te geloven. De
mensen wisten immers heel
goed wat de dood betekende als
je de gewelddadige onderdruk
king van het Joodse volk door
de Romeinen in ogenschouw
neemt. Uiteindelijk kwam de
herkenning toch. Hoopgevend,
vindt Jaap.

‘The Passion’

Samen live-uitzending bekijken van
‘The Passion‘ in Dordrecht
Witte Donderdag 18 april, 20.30 uur

Open Ichthus in concert
Zie pagina 6

ADVENTSKERK
Leven in aandacht
6 april en 4 mei, 9.30 uur

Lunchbios: ‘Mary Magdalene’

Lunch, gesprek en film over geliefde
leerlinge van Jezus
7 april, 12.30 lunch, 13.00 uur
film; € 8 E voorzitter@vcgz.nl

Grote denkers

Van Buber tot Derrida
8 april, 15.00 /20.00 uur, € 5

Pasen, een Egyptische mythe?

Lezing door Tjeu van den Berk over
de mythe van Osiris en de dood en
opstanding van Jezus
12 april, 20.00 uur, € 7,50 / € 5

Lied van hemel en aarde

Meditatief zingen met aandacht
voor adem, stilzijn, ontspanning
13 april, 9.45 uur
W www.liselet-zingen.nl

Krant op tafel
29 april, 15.00 uur ds. Karl van
Klaveren T 06-1104 1992

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

DE PELGRIM

STILTETUIN

W www.depelgrimzoetermeer.nl

‘Er hangt zo’n bijzondere sfeer’

Aprilprogramma

Iedere werkdag

7.00 uur Ochtendgebed: Op weg naar Pasen

			

(v.a. 23-4 weer 7.30 uur)

Elke woensdag
Elke woensdag
Elke donderdag
4 april
9 april
10 april
11 april
11 april
11 april
18 april
25 april
28 april
2 mei

Samen zingen
Natuurwandeling Balijbos
Koffieochtend in de Huiskamer
Meditatieve Middagviering: Een zaklantaarn
Opnieuw: ‘Rebible’ (zie pagina 2)
Hoe word ik als christen blauw- of groengelovig?
Meditatieve Middagviering: Een harkje
Lezen met het hart
Innerlijke pelgrimage – Huiskamer
Meditatieve Middagviering: Een doek
De Bovenkamer
Taizéviering – De Wijngaard
De Bovenkamer

11.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
19.45 uur
19.30 uur
12.00 uur
19.45 uur
20.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
19.30 uur
12.00 uur

 Blauwgelovig worden?

Boeiende interactieve lezing met
Genesis 1:1-2 als inspiratiebron:
oceanen, vissen en zeedieren.
We denken (bio)logisch na, ook
over haal- en betaalbare keuzes in
de winkel en je keuken en sluiten
af met een eenvoudig viermoment.
Met vegan-proeverij.
10 april, 19.30 uur; € 5
E sandra@veganchurch.nl

 Wekelijkse natuurwandeling

Geniet je van wandelen, zoek
je rust en gezonde beweging,
meer weten over de natuur in
je eigen omgeving? Loop vanaf
10 april mee met de wekelijkse
natuurwandelingen. IVN-Beleef de
natuur! vertelt en fysiotherapeut/
geestelijk begeleider Hans van
der Bilt en voedingsdeskundige/
coach Gerda Griffioen begeleiden.
Elke woensdag, 16.00-17.00 uur,
Balijhoeve

 Samen zingen –
Wie zingt mee?

Vanaf 10 april zingen
we elke woensdag samen een uur
liederen en gebeden uit de traditie
van de geloofsgemeenschappen
van Taizé en Iona en ook uit de
verzameling die de Pelgrimsbundel
biedt. Wie zingt mee?
Elke woensdag, 11.00-12.00 uur,
Pelgrimskerk

 Aanmelden kloosterweekend

Een tijd van onthaasting helpt om
je (weer) bewust te worden van
Gods liefdevolle aanwezigheid in
je leven. Daarom organiseren we
dit jaar weer een kloosterweekend
in de O.L.V. Abdij Koningshoeven.
Iets voor jou? Meld je tijdig aan, er
kunnen ongeveer 15 mensen mee!
28 mei, 20.00 uur (voorbereidingsavond), 14-16 juni (weekend);
€ 105 excl. reiskosten
E hlvdbilt@ziggo.nl of E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl

PERRON

INTERVIEW • Bijna niemand kent de tuin van de Pelgrimskerk: beetje
wild, beetje woekerend, een verborgen paradijsje … Dat wil Pelgrim-
pionier Gerda Griffioen veranderen en Gerard Baak tekende ervoor.

De tuin is jaren verzorgd door
Doetie Wagenaarvan de Pel
grimskerk. Zij maakte er deze
mooie, ongedwongen en losse
tuin van. Wat aan kwam waaien,
mocht blijven, zaailingen bleven
staan en stekjes werden gepoot.
‘Er hangt zo’n bijzondere sfeer’,
zegt Gerda. ‘Die willen we
behouden, maar ook gebruiken!
’s Zomers de koffieochtend, er
eten met de Vegan Kookworkshop,
meditatief wandelen en tijdens
kantooruren openstellen
voor stiltezoekers.’
Met deze plannen stap
te ze naar Gerard Baak,
die niet alleen kerkmusi
cus is en meester op basis
school Stella Nova, maar ook nog
eens zeer groene handen heeft.
Gerard maakte het tuinontwerp. Hij
zal ook de aanleg ervan verzorgen,
samen met de twee tuinvrijwilligers
die de tuin straks gaan onderhou
den: Jaap Bos en Riita Haäbbinen.

Beschut
‘In februari hebben we een dak
plataan geplant’, vertelt Gerard.
‘Die gaat in de toekomst zorgen

voor schaduw, want het is hier
’s zomers erg heet. Als eerste
leggen we een wat groter terras
aan, waarvoor we alleen materia
len uit de tuin gebruiken.
Omdat mensen alleen op een ter
ras midden in de tuin gaan zitten
als er “rugdekking” is, zetten we
er schermen van metaaldraad
omheen, die we laten begroeien
met allerlei soorten klimplanten.
Er komen ruime openingen tus
sen, zodat je je beschut voelt,
maar toch aan alle kanten naar
de tuin kunt kijken. En we zorgen
ervoor dat ook mensen met een
rolstoel naar het terras kunnen
komen.’ Gerard verwacht dat de
tuin voor de zomer klaar kan zijn.

Meer eenheid
Als terras, schermen en pad klaar
zijn, gaat Gerard pas een beplan
tingsplan opstellen. ‘We laten wel
de borders zoveel mogelijk intact
en vullen aan. Ik heb nog geen
idee van wat er straks uit de grond
omhoog komt! Wel zullen we
met wintergroene struiken meer
eenheid in de tuin aanbrengen, er
staat gelukkig al een mooie hulst.

De beplanting moet goed passen
bij de natuurlijke omgeving van
Zoetermeer, zodat deze tuin ook
een paradijsje blijft voor vlinders,
bijen, rupsen en vogels.’

Brandend braambos
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel zij die het ziet
doet haar schoenen uit.
De rest zit er om heen
en plukt bramen.
Elizabeth Barrett Browning

Tijdens een zomerse Proef de Pel
grim-dag in juli vorig jaar werd er
voor het eerst een meditatieve wan
deling gehouden, met een gedicht
over de braamstruik in de tuin. Die
braamstruik …? ‘Die blijft’, lacht
Gerard, ‘hij is sterk gesnoeid, maar
hij loopt alweer uit!’
• Mieke Brak

GETEKEND

Ontmoeting en
gemeenschap

Oosterheemplein 320 W www.perron-oosterheem.nl
 Youth-Alpha+

09 :00
/

14 :00

INGBEURS
KINDERKLED
terheemplein 320 //
Oosterkerk // Oos
Zoetermeer

EET CAF É // LEU KE
GEZ ELL IGH EID //
KLE DIN G
PRI JZE N // KIN DER

 Rock-Solid

Elke dinsdag tienerclub van 19.0020.00 uur: spelletjes, koekjes bakken, sporten, gesprekken.

Tijd om de kledingkast
Het is weer bijna voorjaar!
en mooie
bied
We
n.
vulle
te
aan
r
wee
kleding aan tegen een
tweedehands- en nieuwe
t is voor een goed doel.
kleine prijs. De opbrengs
je weten
de kinderkledingbeurs. Wil
Dus kom
E naar
lauraderooij1@hotmail.com
of
inleveren kijk dan op
kunt
ing
kled
jij
eer
wann
em.nl of mail
E edpos@live.nl
site www.perron-oosterhe
onze web
ron@gmail.com.
naar kinderkledingbeursper

Van 4 april t/m 2 mei is er elke
donderdagavond Youth-Alpha+ voor
jongeren die verder willen met God,
geloven en de Bijbel.
E leonvdam@gmail.com

 Ontmoetingslunches

Elke vrijdag om 12.30 uur lunch en ontmoeting voor Oosterheembewoners.
 Breiclub

Altijd weer creatief en gezellig:
15 en 29 april van 14.00-16.00 uur.
E breicluboosterkerk@gmail.com

 Open middag

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

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

datum voorganger
muzikale begeleiding bijzonderheden
5 april Hans van der Bilt
Aad Baak				
12 april Matthé Vermeulen Jan van Vliet
Pannenkoeken
19 april Wil Bettenhaussen Paul Pettinga
Crea-verkoop
26 april				
Warme maaltijd
3 mei Petra Vossegat
Jacques van Oosterom
Wil Bettenhaussen-Baak T 361 33 65 W www.pwgderegenboog.nl > Inloophuis

GEBEDSMOMENTEN
 Oude Kerk

Maandag 19.00-20.00, Dorpsstraat 57
 Oosterkerk

10 en 27 april van 19.00-20.00 uur

 Interkerkelijk gebed

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

Open kerk in Stille Week
In de Stille Week is de Oude Kerk, Dorpsstraat 59, van maandag tot
vrijdag 15 t/m 19 april dagelijks open van 13.00-14.00 uur. Welkom voor
gebed, bijbellezing, stilte en expositie ‘Van Pesach naar Pinksteren’.
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.

PAH
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OPEN ICHTHUS

HALTE 2717
W www.halte2717.nl buurtpastorJohan Roest T 06-8263 7362
Aprilprogramma

Inloop: dinsdag 10.00-14.00 uur – woensdag en donderdag 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 – Crea-café: elke donderdag 14.00-16.00 uur
4 april		 14.00 uur Senioren Actief: ‘Gesprek over ouder worden’
		 14.00 uur Crea-café (in de Focusruimte bij Middin)
9 april		 18.00 uur Buurtmaaltijd
10 april		 10.00 uur Schrijfcafé – Focuskamer Middin
15 april		 13.00 uur Gesprek over levensvragen:
			
‘Kijk ... belangrijke dagen’ – Caesar Franckrode 62-64
17 april		 15.00 uur Palmpaasstokken maken en wegbrengen
18 april		 14.00 uur Crea-café en handwerken
24 april		 20.00 uur Geloven in gesprek:
			
‘Vasten en feesten in de Koran’ – Focuskamer
30 april		 18.00 uur Buurtmaaltijd
2 mei		 14.00 uur Senioren Actief: ‘De kunst van het ouder worden’
		 14.00 uur Crea-café – Focuskamer Middin
Senioren Actief

Elke eerste donderdag voor
70-plussers die het leuk vinden om
dingen met elkaar te ondernemen
en hun kennissenkring willen uitbreiden. Thema-gesprek of presentatie, spelletjesmiddag, workshop
of een uitje. Er is veel persoonlijke
aandacht. Zo wordt de onderlinge
band in Buytenwegh verstevigd.
4 april en 2 mei, 14.00 uur:
‘(De kunst van het) ouder worden’

Kijk – Levensvragen

Gesprek over zaken waar we allemaal mee te maken hebben, zaken
die je dwarszitten, verhalen die je
hoop geven: ‘Kijk ... dat zijn voor mij

belangrijke dagen in het jaar. Georganiseerd door Piëzo en Halte 2717
in ‘de ComPositie’. Gespreksleiding:
Heleen de Lange en Rein Algera.
15 april, 13.00 uur E algeus@ziggo.nl

Geloven in gesprek: ‘Vasten’

In de steeds boeiende gesprekken
over hoe christenen vanuit de Bijbel
en moslims vanuit de Koran tegen
bepaalde zaken aankijken gaat het
op 24 april over vasten. Christenen
hebben dan de Veertigdagentijd –
vastentijd – achter de rug, voor de
moslims gaat de Ramadan binnenkort beginnen. Wat is de waarde
van vasten in beide tradities?
20.00 uur, Focuskamer

Ichthuskerk Parkdreef 258
W openichthus.nl
Sobere Schrijf Maaltijd

In de Veertigdagentijd op weg naar
Pasen bewuster leven? Kom op woens
dag samen genieten van een vegetarische maaltijdsoep en brood in de
Rembrandtruimte van de Ichthuskerk.
We zingen een lied, lezen een verhaal
of gedicht, eten samen en schrijven
dan een half uurtje ‘vanuit je hart’.
10 en 17 april, 17.30 uur

Kijken naar ‘The Passion’

Op Witte Donderdag samen kijken
naar de live-uitzending van ‘The
Passion’ in Dordrecht.
18 april, 20.30 uur

Open Ichthus in Concert:
‘Reikhalzen naar het leven’
Op donderdagavond 2 mei neemt
het trio Yentl Flavour je mee op
een muzikale tour door de denkwereld van Etty Hillesum aan de hand
van indringende dagboekfragmenten uit de Tweede Wereldoorlog,
afgewisseld met muziek.
2 mei, 20.00 uur; € 12,50
E info@openichthus.nl
W yentlflavour.nl/etty-hillesum

Inloopochtend

Elke woensdag tussen 10.00-12.00 uur.
Inloopmiddag

Van 14.00-16.00 op 30 april een
presentatie over vogels en vlinders.
Welkom!

KERK CULTUREEL
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AGENDA

17 APRIL

MUSICAL

Passieconcert met
beeldende expressie

Een stukje hemel op aarde

Componist Joseph
Haydn (1732-1809)
heeft prachtige muziek
geschreven over hetzelf
de bijbelse gebeuren als de grote
J.S. Bach (1685-1750) in zijn Johan
nes Passion. Op woensdag 17 april,
middenin de Stille Week, voert het
Lamentio Quartet ‘Die sieben
letzten Worte unseres Erlösers am
Kreuze’ van Haydn uit. Ds. Kees
Wesdorp leest de verbindende
teksten en beeldend kunstenaar
Aran van der Giessen zal al improvi
serend op doek de klanken van dit
unieke muziekstuk visueel maken.

INTERVIEW



Foto: Arnold van Rheenen
17 april, 20.00 uur, Oosterkerk;
voorafgaand een korte introductie;
aan de zaal € 20, voorverkoop
€ 17,50 W podium320.nl

Haydn-lezing 10 april
Meer weten over Joseph Haydn, zijn
leven en zijn werken? Welkom bij
de lezing door musicus en dirigent
Johan van Oeveren op 10 april in
Forum-Stadhuis, georganiseerd door
de Volksuniversiteit Zoetermeer.
10 april, 19.30 uur, Forum-Stadhuis;
€ 12,50; lezing en concert € 30,
voorverkoop € 27,50 W podium320.
nl; volksuniversiteit-zoetermeer.nl

KERK

MUZIEK

I

Heel stil
Wat mij in de concertagenda’s
opvalt is dat het na 20 april, Stille

17 APRIL

Lunchpauzeconcerten
Elke woensdag 12.45-13.15 uur

‘Heaven’ betekent
hemel. Gaat de musical over
geloven in God?
Mieke: ‘De titel verwijst naar
het gebed ‘Onze Vader’:
‘... (op aarde ...) zoals in de
hemel’. Op aarde kun je
er voor elkaar een hel van
maken, maar je kunt er
ook een (stukje) hemel van
maken.’ Dries: ‘Dat zie je
met het koor in het script gebeu
ren. In het begin pesten ze elkaar
en zijn ze onzeker, maar door de
komst van dirigent Daniël Dareus
krijgen ze zelfvertrouwen en wer
ken ze samen.’ Mieke: ‘Hij leert
ze uiteindelijk een goed koor te
worden. Ze vergeten al die nare
bijzaken die de sfeer verpesten
en worden zo een eenheid.’
Wat maakt dit verhaal zo bijzonder?
Dries: ‘Het gaat over heel gewo
ne mensen, hoe zij met elkaar
omgaan.’ Mieke: Het gaat over
haat, liefde, jaloezie,
onzekerheid. Het
weerspiegelt het
dagelijks leven.
Heel herkenbaar.’
Die nare dominee ... Gemiste kans?
Mieke: ‘De dominee in het verhaal
heeft aanvankelijk veel invloed in
het dorp. Door de komst van Daniël
verandert dat. Hij wil zijn liefde
wel openbaren, maar zit gevangen

10 april Ad van Pelt – orgel
17 april Ronald de Jong – orgel		 en piano-improvisaties
24 april Alicia Pallarés Tello – klarinet,
Sara Gutiérrez Redondo – piano
1 mei Strijktrio Kodama: Elisabeth
 Runge – altviool, Mileva Fialova –
cello, Momoko Noguchi – viool
8 mei Albert Brussee – piano

25 APRIL

in zijn eigen dogma.’ Dries: ‘Het
is een man die macht belangrijk
vindt en niet steunt op het gezag
dat je krijgt omdat je voor de
mensen iets betekent. Met macht
komt hij uiteindelijk niet ver.’
Hoe is het om de regie over
amateurs te hebben?
Dries: ‘Ingewikkeld, leuk, spannend.
Kijken wat er komt.’ Mieke: ‘Soms
oefenen ze ook thuis met elkaar,
je ziet dat het spel zich ontwikkelt
en één geheel wordt.’ Dries: ‘Dat
geldt ook voor de band. Mensen
trekken elkaar echt omhoog.’
Mieke: ‘Het is een samenspel van
band, koor, spelers, techniek. We
zetten straks echt een prachtige
voorstelling neer.’
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

Arminius (1559-1609) als persoon
centraal in de vertelling over ‘rekke
lijken en preciezen’. Hoe kun je, ook
heden ten dage, opkomen voor be
paalde idealen, zonder mensen met
andere opvattingen uit te sluiten?
Ook in onze tijd van toenemende
polarisatie leven sommigen (of:
velen?) in hun absolute gelijk, ze
willen niet eens in gesprek gaan met

andersdenkenden. Wilt u namen ho
ren? Och, die weet u wel, zo groot is
de wereld nou ook weer niet, toch?
In een heerlijk relativerende trant
nam Marijke de aanwezigen mee
door de laatste vier eeuwen. De
rekkelijken en preciezen uit ons
geschiedenisboekje kwamen in
korte tijd weer tot leven.
• Fien Meiresonne

Zaterdag, ineens heel stil wordt in
(kerk)muzikaal Nederland. Op een
enkel (instrumentaal) Paasconcert
na, is de kerkmuziek verstomd.
Eind april zijn er wel weer Oranje
zangavonden, Oranjeconcerten en
Koningsconcerten, bevrijdingscon
certen – en rond 4 mei dus ook
herdenkingsconcerten waarbij
requiems worden uitgevoerd – en
zo af en toe een reguliere cantate
dienst, vesper of Evensong.

Waarom ligt
het zwaartepunt
niet juist ná Pasen?
Zwelgen
Wat is het toch dat de muzikale
activiteiten instorten bij het sterven
van Christus aan het kruis? Zou
het niet zo moeten zijn dat het
zwaartepunt van alle concerten

met christelijke religieuze
muziek in de vijftig dagen ná
Pasen zou moeten liggen in
plaats van in de veertig dagen
ervoor? Of is het prettiger te
zwelgen in de passiemuziek, met
teksten over dood en ellende,
dan feest te vieren met Paas
muziek, met teksten over nieuw
leven, bevrijding en hoop?

Vijftig dagen feest
Waarom gooien we in 2020 het
roer niet eens om? Laten we met
alle kerkmusici van Zoetermeer,
alle (kerk)koren, cantorijen,
oratoriaverenigingen, harmonieen fanfare-orkesten in de vijftig
dagen na Pasen feestelijke
concerten geven. Gewoon – een
keer – vijftig dagen – feestelijke
concerten. Moet toch kunnen?

• Arie Vooijs



Passieconcert door
Leids Kamerkoor
In het kader van de Regenboog-bijeenkomsten in de Stille of Goede Week
brengt het Leids Kamerkoor onder
leiding van Dody Soetanto een schitterend en volledig a capella programma
ten gehore. Rode draad is bezinning op
boetedoening en ontferming, met werken van zowel oude als hedendaagse
componisten: Alessandro Scarlatti,
Carlo Gesualdo, John Tavener, Johannes Verhulst en Francis Poulenc.
17 april, 20.15 uur, De Regenboog;
toegang gratis, deurcollecte

Toegang gratis, deurcollecte
W www.concertenzoetermeer.nl

Volgend jaar het roer om!

n de opmaat naar Pasen klinkt
er volop muziek. Op heel veel
plaatsen in Nederland wordt
in de tijd voor Pasen passiemuziek
uitgevoerd: de Brockes-Passion
van Telemann, de Matthäus- of
Johannes-Passion van Bach, de
Passiecantate ‘Olivet to Calvary’
van Maunder, het Stabat Mater
van Pergolesi, de Marcus Passie
van Boelee, het Paasoratorium
‘Van liefde ongekend’ van Brede
wout, ‘Die sieben letzten Worte
unseres Erlösers am Kreuze’ van
Haydn of The Crucifixion van
Stainer. Daarnaast zijn er ook tal
van passieconcerten waarbij niet
speciaal één groot werk centraal
staat.

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

• De musical ‘As it is in heaven‘, gebaseerd op de film
van Kay Pollak, staat bijna op het Ichthuspodium. Regisseursduo
Mieke Loef en Dries Piening tilt het doek alvast een stukje op.

400 jaar Remonstranten: ‘Zit er nog rek in?’
IMPRESSIE • Begin maart gaf
actrice Marijke Broekhuijsen, zelf
remonstrants, in de Adventskerk
een levendige ‘vertelvoorstelling’,
ondersteund of beter: tegen
gesproken door een eigenwijze
man, en muzikaal begeleid op
twee tokkelinstrumenten.
Aanleiding was ‘400 jaar Remon
stranten’ en daarmee stond
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Babylon Quartet
in Oude Kerk
In de serie maandelijkse concerten
treedt het Babylon Quartet op donderdagavond 25 april op in de Oude Kerk.
Dit strijkkwartet bestaat uit vier jonge
musici die in 2015 de grote Doelen-
kamermuziekprijs wonnen. Op het
programma staan strijkkwartetten van
J. Haydn, B. Bartók en A. Dvořák.

25 april, 20.00 uur; € 15 / senioren
€ 10 / t/m 17 jaar gratis;
incl. koffie/thee in de pauze

Regenboogcantorij
zoekt nieuwe zangers

De Regenboogcantorij zingt onder
leiding van Arie Vooijs liederen uit
Liedboek, Oosterhuis- en Taizé-
traditie, Zingend Geloven en sinds
kort ook Anglican Chants (zie ‘Regenboogcantorij 25 jaar’ in KiZ-november
2018, www.kerkinzoetermeer.nl >
kerkblad). De cantorij werkt per jaar
aan ongeveer tien diensten mee en
repeteert op dinsdag van 20.00-21.15
uur in De Regenboog. We zijn dringend op zoek naar versterking. Liefde
voor zingen? Meldt u aan en woon
vrijblijvend een repetitie bij.
E wilmyvanwattum@casema.nl

EXPOSITIE

‘Van Pesach naar Pinksteren’
op het kwaad. Nelleke
OUDE KERK • Vanaf woensdag
liet zich ook inspireren
10 april is er in de Oude Kerk een
door de uitstorting van
expositie van werk van Nelleke Tak
de Heilige Geest op het
rondom het joodse Pesachfeest en
Pinksterfeest. Kleurrijke
Pinksteren. Op dit feest van Israëls
schilderijen met een boodschap om
bevrijding uit het land van slavernij
over na te denken.
en dood, beschreven in Exodus, werd
wo 10, 17, 24 april rondom
in het Nieuwe
Lunchpauzeconcerten
Testament Jezus
za
13, 20, 27 april 12.00-16.00 uur
veroordeeld tot
zo 14, 21, 28 april rondom de
de kruisdood,
erediensten (zie p. 4)
die leidde tot
Stille Week 15-19 april 13.00-14.00 uur
de overwinning
APRIL-MEI

Dubbelexpositie in De Oase
• Aan de wanden
in De Voorhof toont
Frank van de Beld
een fotoserie
van bijzondere
indrukken. De foto’s
vormen een keuze
uit een ruime verzameling. Als hij maar enigszins het
idee heeft dat een object de moeite
waard is, fotografeert hij het. Voor
Pasen worden de foto’s gewisseld en
vervangen door een nieuwe selectie.

• Jessie Barendse heeft in de vitrine
schattige opstellingen van dierenfamilies in miniatuur: de Sylvanian
Families. De verzameling vingergrote
figuurtjes omvat situaties als de supermarkt, ijssalon en theevisite. Jessie is
met haar 11 jaar de jongste exposant
ooit. Graag zien we vaker jonge kinderen hun verzameling tonen. Haar broer
Jaylon van 13 jaar laat enkele graffititekeningen zien. Wie weet, slaat hij de
kunstzinnige weg nog eens in.

Advertentie

• Evert de Graaf
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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. 3 APRIL - Marcus 1:29-39
’s Avonds laat, toen de zon al was
ondergegaan, brachten de mensen alle
zieken en bezetenen naar Jezus toe. Hij
genas hen en hij dreef veel demonen uit.
DO. 4 APRIL - Psalm 16
Heer, u wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid.
VR. 5 APRIL - Mattheüs 18:21-35
Jezus vertelde een gelijkenis over een heer
die tot zijn dienaar zei: Heel je schuld heb
ik je kwijtgescholden, omdat je me erom
smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met je mededienaar,
zoals ik medelijden heb gehad met jou?
ZA. 6 APRIL - Wijsheid 7:7-10
Ik beminde de wijsheid van God meer dan
gezondheid en schoonheid, ik verkoos haar
boven het licht, want ze schitterde zonder
ophouden.
ZON. 7 APRIL - Johannes 8:1-11
Jezus vroeg een vrouw die bij hem gebracht
was: “Waar zijn de mensen die u aanklaagden?
Heeft niemand u veroordeeld?”
“Niemand, heer,” zei ze. “Ik veroordeel
u ook niet,” zei Jezus. “Ga naar huis, en
zondig vanaf nu niet meer.”
MA. 8 APRIL - Hebreeën 8:6-13
Zo spreekt de Heer: Niemand zal zijn naaste
meer hoeven te onderwijzen en te zeggen:
“Ken de Heer!”, want allen zullen mij
kennen, van klein tot groot.

VR. 19 APRIL - Mattheüs 27:45-46
GOEDE VRIJDAG - Aan het kruis gaf Jezus
een schreeuw en riep luid: Mijn God, mijn
God, waarom hebt u mij verlaten?
ZA. 20 APRIL - 1 Petrus 3:18-22
Naar het lichaam werd Christus gedood maar
naar de geest tot leven gewekt. Zo is hij
gegaan om het evangelie te verkondigen aan
hen die destijds zich niet lieten overtuigen.

ZON. 14 APRIL - Johannes 12:12-16
PALMZONDAG - Toen Jezus Jeruzalem
binnenging, zag hij een ezel staan en ging
erop zitten, zoals geschreven staat: Vrees
niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit
op een ezelsveulen.
MA. 15 APRIL - 2 Korintiërs 1:8-11
Paulus schreef: We hebben het zwaar te
verduren gehad, boven onze krachten. Dat
liet ons beseffen dat we niet op onszelf
moeten vertrouwen, maar alleen op de God
die de doden opwekt.
DI. 16 APRIL - Mattheüs 26:36-46
Jezus bad: Vader, als het mogelijk is,
laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!
Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil,
maar zoals u het wilt.
WO. 17 APRIL - Romeinen 5:1-11
God bewijst ons zijn liefde doordat Christus
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars
waren. Des te zekerder is het dat wij, nu we
met hem zijn verzoend door de dood van zijn
Zoon, worden gered door diens leven.
DO. 18 APRIL - Johannes 15:9-17
Jezus zegt: Er is geen grotere liefde dan je
leven te geven voor je vrienden.

• Uitgeprocedeerde asielzoekers en kinderpardon-
regelingen, we zijn er nog niet mee klaar. Wat kan een volk,
wat kan een kerk doen voor mensen die in noodsituaties bij
ons aankloppen? De schijnwerper op het humanitaire project
‘Mediterranean Hope’ in Italië. Ook al is het probleem levensgroot, hier wordt een kleinschalige oplossing verwerkelijkt.

PROJECT

ZON. 21 APRIL - Mattheüs 28:1-10
PASEN - Bij het graf van Jezus zei de engel tot
de vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat jullie
Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier,
hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.
MA. 22 APRIL - Jesaja 65:17-18
De Heer zegt: Zie, ik schep een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde. Er zal alleen
maar blijdschap zijn om wat ik schep.
Ik schenk mijn volk vreugde.

WO. 24 APRIL - 2 Korintiërs 4:7-15
God die de Heer Jezus heeft opgewekt,
zal ook ons, net als Jezus, opwekken en
ons naar zich toe voeren.
DO. 25 APRIL - Marcus 16:15-20
Jezus zond zijn leerlingen uit en zei: Trek
heel de wereld rond en maak aan ieder
schepsel het goede nieuws bekend.

MA. 29 APRIL - Jesaja 60:1-6
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over
jou schijnt de luister van de Heer. Volken
laten zich leiden door jouw licht, koningen
door de glans van je schijnsel.
DI. 30 APRIL - Jesaja 51:4-8
Dit zegt de Heer: Mijn recht zal een licht zijn
voor alle volken. In een oogwenk breng Ik
mijn gerechtigheid nabij, mijn heil verschijnt.
WO. 1 MEI - Marcus 1:21-28
Na Jezus gehoord te hebben, was iedereen
zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden:
Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als
hij onreine geesten een bevel geeft, wordt
hij gehoorzaamd.
DO. 2 MEI - Jeremia 15:15-21
De Heer zegt tot Jeremia: Als je bij mij
terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer
dienen. Ik zal je ter zijde staan om je te
beschermen en te redden.
VR. 3 MEI - Kolossenzen 1:9-14
God heeft ons gered uit de macht van de
duisternis en ons overgebracht naar het rijk
van zijn geliefde Zoon, die de vergeving van
onze zonden heeft gebracht.
ZA. 4 MEI - Filémon 1-25
Paulus schreef: Ik bid dat het geloof u een
dieper inzicht geeft in al het goede dat ons
nader tot Christus brengt.

Zie voor de pdf van het leesrooster www.kerkinzoetermeer.nl
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mensenhandelaars. Eenmaal
de veiligheid in Italië gevonden,
komt het ‘en nu?’. Dan zijn er tal
van groepen, waaronder dus ook
kerken, die zich garant stellen
voor de inburgering, inclusief
huisvesting, kosten levensonder
houd, taallessen, en helpen met
het zoeken naar werk.

Nieuwe toekomst

DI. 23 APRIL - Johannes 6:51-58
Jezus zei: De levende Vader heeft mij
gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal
wie mij eet, leven door mij.

VR. 26 APRIL - Psalm 46
DI. 9 APRIL - Genesis 1:1-31
De Heer zegt: “Staak de strijd, en erken dat ik
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
God ben.” De Heer van de hemelse machten
God zei: “Er moet licht komen,” en er was licht.
is met ons, onze burcht is de God van Jakob.
WO. 10 APRIL - 2 Petrus 1:16-21
ZA. 27 APRIL - Lucas 24:13-34
Petrus schreef: Wij hebben de stem van God,
Toen de leerlingen in Emmaüs de opgestane
de Vader, tegen Christus horen zeggen: “Dit is
Jezus herkend hadden, gingen ze terug naar
mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.”
Jeruzalem, waar ze de elf aantroffen, die tegen
DO. 11 APRIL - Psalm 8
hen zeiden: “De Heer is werkelijk uit de dood
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op opgewekt en hij is aan Simon verschenen!”
heel de aarde. De stemmen van kinderen en
ZON. 28 APRIL - Johannes 20:19-31
zuigelingen bezingen uw glorie.
Een week na de opstanding waren de leerlingen
weer bij elkaar. Terwijl de deuren gesloten
VR. 12 APRIL - Jesaja 29:15-21
Als de Heer komt, zullen doven kunnen
waren, kwam Jezus in hun midden staan.
‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte
horen hoe uit een boek wordt voorgelezen,
hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk
en blinden zullen met eigen ogen zien,
bevrijd van duisternis. Dan zullen verdrukten naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij.
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’
en zwakken juichen om de Heer.
ZA. 13 APRIL - Johannes 4:27-42
Jezus zegt: Mijn voedsel is: de wil doen van
hem die mij gezonden heeft en zijn werk
voltooien.

Italiaanse manieren:
hoop voor immigranten

Ds. Jan Koole was na zijn emeritaat
als predikant in de Protestantse Kerk
van 2006 tot 2013 gastpredikant van
de Protestantse Waldenzenkerk in
Italië. Terug in Zoetermeer zijn de
banden gebleven en is hij betrokken
geraakt bij het werk van de Protestantse Christenen in Italië (PCII).
W www.pcii.nl

Natuurlijk weten ze maar al te
goed dat het om een relatief klein
aantal mensen gaat, dat op deze
manier een nieuwe toekomst kan
opbouwen. En ook al is politiek
gesproken de mentaliteit in Italië
anno 2019 behoorlijk negatief
ten aanzien van immigranten,
het project wordt doorgezet
zolang het nodig is.
Dit voorbeeld van een kerkelijk
initiatief dat dus zowel toelating
als inburgering omvat, wordt in
kleine stapjes ook overgenomen
door andere kerken in Europa,
zoals bijvoorbeeld in Frankrijk en
in België. Italiaanse manieren, die
hoopvol navolging vinden.

Het project met de veelzeggende
naam ‘Mediterranean Hope’ richt
zich op humanitaire corridors.
Aanleiding is de grote toestroom
van bootvluchtelingen naar het
zuiden van Europa, de landen
van eerste opvang voor mensen
uit Afrika of het Midden-Oosten.
Italië is zo’n opvangland.

criterium geldt: de bittere nood
zaak en de onmogelijkheid om
terug te keren naar Syrië. Er wordt
hierbij niet primair gekeken naar
godsdienst, sociale status of sekse.
‘Mediterranean Hope’ zorgt voor
begeleiding en beschermt de vluch
telingen tegen de ‘dood-boten’
over zee, mensensmokkelaars en

Samenwerkende kerken

Inspiratie- en expertisedag INLIA

In dit project werken de Federatie
van Protestantse Kerken in Italië
en de Rooms-Katholieke Egidius-
gemeenschap samen met de
Italiaanse overheid en de
vluchtelingenorganisatie van de
Verenigde Naties. Men richt zich
op de schrijnende situatie van
vluchtelingen uit het oorlogsland
Syrië die verblijven in vluchtelin
genkampen in Libanon.

Bittere noodzaak
Sinds 2015 ontvangen per jaar
ongeveer vijfhonderd mensen in
de Libanese vluchtelingenkampen
de legale toestemming om over
te komen naar Italië.
Mijn indruk uit de beschikbare
informatie is dat als voornaamste

UITGELEZEN

• ds. Jan Koole

‘Gezicht van het Haagse kerkasiel’ Hayarpi Tamrazyan
is een van de sprekers op de jaarlijkse inspiratie- en
expertisedag van INLIA (Internationaal Netwerk
van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) op zaterdag
6 april in de Johanneskerk in Amersfoort. Zij zal ook
haar net verschenen dichtbundel Aards verdriet
& Hemelse vreugde signeren.
   6 april E krp@inlia.nl W www.inlia.nl

Landelijke Pastorale Dag over ‘Eenzaamheid‘
Voor iedereen die bezig is met
pastoraat, en ook voor diakenen
vanwege het thema ‘Ken je mij?
Een goed verhaal over eenzaam
heid en verbinding’. Inleiding,
paneldiscussie en een ruim aan
bod aan workshops voor achter

grondinformatie, verdieping en
praktische handvatten om in de
plaatselijke situatie toe te passen.
6 april, 10.00-16.00 uur
Kalsbeekcollege in Woerden; € 30
W protestantsekerk.nl

Gods overwinning

W

aarom is Jezus’ kruisi
ging zo belangrijk voor
het christelijk geloof?
Volgens Reinier Sonneveld
wordt deze vraag zelden funda
menteel behandeld. Hij begint
met de vraag wat evangelie is.

Alle macht afleggen
Drie hedendaagse verhalen pre
tenderen het kwaad door een
nieuwe machtsverhouding te
verslaan en zo het goede dich
terbij te brengen. Sonneveld
noemt ze het evangelie van de
staat, de religie, de techniek. Hij
laat zien hoe deze ‘evangeliën’
alle aan hetzelfde euvel lijden.
Hun oplossing kan ontaarden en
een bron van kwaad worden.
Dan is het christelijke evangelie,
het ‘goede nieuws’, werkelijk
anders. Samengevat: Jezus stelt
het kwaad niet voor als onover
komelijk probleem dat met de

zwaarste middelen ingedamd
moet worden. Hij legt juist alle
macht af. Zo laat Hij zien dat een
leven in volkomen verbonden
heid met God mogelijk is.

Strijd
Sonneveld neemt zijn lezers mee
voorbij de idee van ‘verzoening
door voldoening’: God vergeeft
onze zonden na bestraffing en
Jezus’ dood zorgt voor voldoe
ning. Hij maakt gebruik van de
Christus-Victor-theologie uit de
vroege kerk. Deze benadrukt dat
God een strijd aangaat met het
kwaad op aarde. Jezus’ lijden
en sterven verslaat dat kwaad.
Het bewerkstelligt dus niet een
opheffing van Gods toorn, maar
Gods overwinning op het kwaad.

Meeslepend
Soms neemt Sonneveld je te dwin
gend mee. Hij heeft veel woorden

nodig, maar tegelijk is zijn betoog
meeslepend en eigentijds in taal
en voorbeelden. Dit boek wordt
zowel geprezen als bekritiseerd
(bijv. in Reformatorisch Dagblad).
Juist in deze weken voor Pasen
is het goed stil te staan bij de
centrale vraag. Gespreksvragen
en lees- en luistertips achterin
helpen als de hoeveelheid woor
den je teveel wordt.
• Joke Westerhof

Reinier Sonneveld,
‘Het vergeten
evangelie. Het
geheim van
Jezus verandert
alles’, Amsterdam:
Buijten & Schipperheijn Motief,
2018, € 19,90

