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DE DRIE DAGEN VAN PASEN

‘Het leven is
je gegeven
als een groot
cadeau’

ONDER WOORDEN

Stil is de straat overal
1. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

De Veertigdagentijd biedt een
inspirerende route op weg
naar het Grote Feest van de
kerken: het Paasfeest, het feest
van bevrijding en opstanding.
Een rijk traject. De laatste
week, de Goede of Stille Week,
leidt ons aan het eind met drie
vieringen naar de Paasmorgen.
In mijn jonge jaren kenden we in
de protestantse kerken alleen de
dienst op Goede Vrijdag en de
dienst op Paasmorgen zelf.
Gelukkig weten we weer van de
kracht en de pracht van de liturgische traditie van de Vroege Kerk.
Zo beleven we tot mijn vreugde de
Veertigdagentijd steeds bewuster,
met een viering op Aswoensdag
als start, met veertigdagenkalenders en vastenmaaltijden, met
vespers om het vol te houden op
weg naar Pasen.
Want Pasen is hét Hoogtepunt
van het (kerkelijk) jaar. Christus is
opgestaan op de eerste dag van
de week, vandaar dat we iedere
zondag Pasen vieren. Wij zijn mensen van de Opstanding! Dát wil
ik dagelijks vieren, maar ik weet
ook dat het goed is bewust stil te
staan bij het lijden in deze wereld.
Het lijden dat mensen treft en het
lijden dat Gods schepping treft.

Niet te makkelijk
De drie dagen aan het eind van
de Goede Week helpen mij om
het Paasfeest niet te makkelijk te
vieren. Want de Opstanding heeft
alles te maken met de werkelijkheid waarin we leven: een wereld
waarin mensen lijden en sterven.
We lopen niet om het kwaad in
de wereld heen, maar zijn ons bewust van wat mensen kan treffen
in deze wereld. Samengekomen
in al die kerken vormen we voor
mijn gevoel mooie dwarsliggers
en rebellen – om het thema van
de Boekenweek aan te halen.
Geïnspireerde mensen die zich
bekommeren om wat er niet
klopt in een samenleving, en van
daaruit, in de ontmoeting met
elkaar, hun compassie omzetten
in concrete daden. En door dat
sámen te doen kun je je gesteund
voelen om het vol te houden.

Gedurfd en dubbel
De drie dagen van Pasen worden
ook wel het Triduüm genoemd.
We vieren op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en de Paasnachtviering één doorgaande liturgie.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
a. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Komt er, God, een nieuwe morgen
b. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
c. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Bevrijding

Komt er, God, een nieuwe morgen

Een themanummer dat Pasen en Bevrijding combineert – en dat in tijden van het coronavirus. Ondanks alles – noodgedwongen en op
alternatieve manieren – vieren en herdenken we, omdat Jezus Christus alle ziekten en lijden mee gedragen, en de macht van dood en
verderf overwonnen heeft.
Emil Nolde, ‘Auferstehung (Resurrection)’, 1912, olie op canvas

VAN DE REDACTIE

Zekerheid in coronatijd

W

e hadden dit aprilnummer van Kerk in
Zoetermeer net gereed
voor de drukker, toen het bericht
kwam dat vanwege het coronavirus alle bijeenkomsten t/m
1 juni van de baan zijn.
Dat kerken de deuren moeten sluiten, is lastig te verteren. Tegelijkertijd blijkt de zegen van internet,
telefoon en sociale media. Water
wil stromen en vindt een bedding.
Zorgzame aandacht en gebed
kieren overal doorheen. Creatieve
Het wit van de Witte Donderdag
wijst gedurfd vooruit naar het
wit van Pasen, terwijl we tegelijkertijd weten dat de dag erna in
het teken staat van de dood van
Jezus. Daarom delen we ook
de Maaltijd van de Heer.
De Goede Vrijdagviering is inge
togen. Het verhaal van de over
levering en de dood van Jezus
wordt voorgelezen. Geen preek is
nodig, het verhaal spreekt voor zich.
De stilte van de Stille Zaterdag voelt
dubbel: enerzijds het verdriet van
de dood van Jezus en anderzijds de

manieren worden gevonden en
kerkdiensten uitgezonden.
Ook in tijden van corona is het lied
van Pasen niet te stuiten. Jezus
Christus brak door lijden en dood
heen en Hij won het leven op
satan en zijn machten, op wereldwijde ziekten en duistere krachten.
Daar spreekt de Stille Week van,
daar jubelt Pasen van, daar
denken we op 4 en 5 mei aan.
Van die levenslange bevrijding
getuigen ook de verhalen in deze
krant. Wat in fysieke zin niet
verwachting van de Opstanding.
Op Stille Zaterdag houden we als
het ware nog even de adem in.

Tot het licht aanbreekt
De Paaswake als overgang naar
de Paasmorgen was in de Vroege
Kerk het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De oosters-orthodoxe
kerken hebben altijd vastgehouden
aan deze traditie, die duurt tot het
licht aanbreekt op Paasmorgen
en er geroepen kan worden:
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’
Voor veel mensen is het een

doorgaat, is zoveel mogelijk
aangegeven. Bezoek de websites
en benut de contactgegevens,
met vragen en als u hulp of
een luisterend oor nodig hebt.
Ook ‘in dit alles zijn
wij meer dan overwinnaars, door
Hem die ons
heeft liefgehad’
(Romeinen 8:37).
• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

ontroerende viering, mede omdat
het in die nacht of avond letterlijk
licht wordt door alle kaarsjes die
aangestoken worden aan de
nieuwe Paaskaars.

Het licht van Pasen
dwars door
ziekten heen
Wat dat betreft koester ik mooie
herinneringen aan de doop van
mijn neefje in de Paasnacht: een
waardevolle traditie waarin het
nieuwe leven gevierd wordt.

d. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
5. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Lied 1003:1 en 5 en refrein
tekst: Jan Jetse Bol
muziek: Jan Raas (Liedboek 2013)
strofen a t/m d: Gert Landman,
maart 2020, gemaakt op verzoek
van Otto Grevink voor
www.mijnkerk.nl
Al met al ben ik erg blij dat wij als
protestanten steeds meer open zijn
gaan staan voor die rijke traditie.
Want ‘de drie dagen van Pasen’
helpen mij toe naar de Paasmorgen,
waar we mogen vieren dat de duisternis verdreven is door het Licht.
Want om vieren gaat het in de
kerk. De ervaring dat het Licht van
Pasen je draagt, dwars door ziekten
heen, doet je steeds weer beseffen
dat het leven je is gegeven als een
groot cadeau.
• Sjon Donkers
PASTOR IN DE REGENBOOG
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WITTE DONDERDAG 9 APRIL

75 JAAR VRIJHEID

‘The Passion’: beleef het mee

‘Herinneren, bezinnen, vieren’

Op donderdag 9 april zouden traditiegetrouw de deuren van de
Ichthuskerk open staan voor het meebeleven van ‘The Passion’.
U hoeft er niet voor naar Roermond en u kunt ‘komen’ zonder geld.

ICHTHUSKERK • Na Pasen start de Ichthuskerkgemeente
een tentoonstelling rondom 75 jaar bevrijding.
Een aangepaste versie weliswaar, maar toch …

Veel gemeenteleden gaven
gehoor aan de oproepen om mee
te denken en mee te doen aan
de opzet en uitvoering van de
tentoonstelling.

nen en jodenhaat nog steeds
niet uitge
bannen zijn.
Het is de
bedoeling hier
veel jongeren bij te betrekken.
Vanwege de exceptionele situatie
vanwege het coronavirus, moest
het idee om dit ook via de scholen te doen, worden losgelaten.

Bijzondere objecten
Gemeenteleden die de oorlogsjaren en de bevrijding bewust
hebben meegemaakt, delen hun
verhalen, boeken, pamfletten en
objecten met elkaar en de jongere generaties in deze multimediale expositie. Er zijn bijzondere
objecten en verslagen uit de
oorlogstijd en de bevrijding.
Iedereen uit de buurt en uit de
kerk, uit de nabije of wijde omgeving is welkom. Eerst is er de
viering van Witte Donderdag, de
donderdag vóór Pasen. Daarbij
wordt het avondmaal, de Maaltijd
van de Heer, gevierd, ter herin
nering aan het werk van Jezus
Christus. De sfeer is bedrukt,
er hangt iets in de lucht.
Dan is het de beurt aan het
moderne paasverhaal, ‘The
Passion’. Een forse overgang in
muzieksoort en geluidsbeleving.
De waardering van de bezoekers
is niet eensluidend, maar over het
algemeen wel positief. Je kunt
beide onderdelen deze avond ook
apart meebeleven.

Wat nu?
Hoe kom je op zo’n combinatie?
In 2013 wilde de toenmalige
predikant met een groep kerkgangers naar Den Haag voor
het live event ‘The Passion’.
Een uitvoering dicht bij huis, een
uitgelezen kans voor Zoetermeerders. Maar de dominee kon maar
één ding tegelijk: of de Witte
Donderdag-viering of naar Den
Haag. Toen ontstond de gedachte

om ‘The Passion’ via een beamer
naar de Ichthuskerk te halen.

Raak en ontroerend
De kracht van ‘The Passion’ is
de eigentijdse muziek en aan
sprekende verbeeldingen. Dat
raakt veel mensen. Ieder beleeft
het verhaal, de muziek en het
optreden van de acteurs anders.
In het verhaal van het lijden
komen veel thema’s langs: haat,
jaloezie, verraad, leugens, ontkenning, verwachting. macht en liefde.
Stuk voor stuk onderwerpen om
bij stil te staan en waar we
allemaal mee te maken hebben.
Een hele mooie manier om als
kerk veel mensen te bereiken.
Een herinnering die helpt om met
anderen over het leven en dood
te kunnen praten. Kom, zie en
ervaar.
• Dirk Verboom
9 april, 19.30 uur: online viering,
20.30 uur: uitzending Bericht van
24 maart: ook The Passion is gecanceld;
alternatieve uitzending wordt voorzien.
Mee te beleven als online community W www.openichthus.nl
E mail@antonvandijken.nl W pwzn.nl

‘The Passion’ is een muzikaal-bijbels evenement over Jezus’ lijden,
sterven en opstanding. Sinds 2011 een jaarlijks gebeuren, telkens in
een andere stad, en rechtstreeks op televisie uitgezonden. Bekende
Nederlanders vertellen het paasverhaal, afgewisseld met live gezongen
Nederlandse popnummers. Deze tiende editie vindt plaats op het
Munsterplein in Roermond en staat in het teken van ’75 jaar bevrijding’.
Bij het ter perse gaan van deze krant werd het optreden in Roermond
(ook zonder publiek) gecanceld. De organisatoren werken aan een
alternatieve uitzending op Witte-Donderdagavond.

Niet fysiek, wel online
De hele expositie zal door de omstandigheden niet fysiek te zien
zijn, maar kan wel vanaf 15 april
online beleefd worden. Een aangepaste versie, maar toch zeer de
moeite van het bezoeken waard.

Koppeling naar nu
Deze expositie koppelt herdenken
en vieren aan de bezinning op de
wereld van vandaag. Een wereld,
waarin discriminatie, armoede,
vluchtelingen, gewetensgevange-

W 75jaarvrijheidindeichthuskerk.nl
• Hanneke Lam

AANRADERS

Paas-cd:
‘De Oden van Salomo’
Gratis cd, aangeboden door
DaaromPasen: ‘De Oden van
Salomo’. Deze feestliederen
over de komst van de Messias
is de oudste verzameling christelijke liederen over de liefde
van God voor alle mensen.
W daarompasen.nl/bestellen

Creatief collecteren
In deze verwarrende tijden
missen we elkaar. Gelukkig zijn
er veel mogelijkheden om op
creatieve wijze toch naar elkaar
om te zien en samen kerk te
zijn. Ook de collecten horen
hierbij. Vergeet niet de goede
doelen die wij als kerk willen
ondersteunen. Maak vooral uw
bijdragen over op het rekeningnummers van de diaconie. Zie
de websites van de wijkgemeen
ten en pgzoetermeer.nl Tips voor
alternatieve collectes W kerkin
actie.nl/alternatiefcollecteren

Kerk-zijn en corona

DAGBOEKEN

‘Reikhalzen naar het leven’
‘Eén ding is wel zeker: men moet de voorraad liefde op deze aarde
helpen vergroten. Ieder beetje haat dat men al aan het veel te
vele haten toevoegt, maakt deze wereld onherbergzamer en
onbewoonbaarder. En van die liefde heb ik veel, heel veel, zó veel,
dat ze werkelijk al mee kan tellen en niet meer te weinig is […]’

Etty Hillesum, 4 juli 1942
De voorstelling
‘Reikhalzen naar
het leven’ van toneelgroep Yentl Flavour
neemt de toeschouwer mee
in de denkwereld van Etty Hillesum
aan de hand van een aantal van
haar dagboekfragmenten.
Deze worden afgewisseld met
prachtige, vooral Jiddische,
liederen en instrumentale klanken.
Als afsluiting klinkt het ontroerende lied ‘Song of songs’ uit de
Mauthausen Cyclus van Mikis
Theodorakis in een eigen
Nederlandse vertaling.

Terwijl om haar heen de oorlog
een steeds dwingender plaats inneemt, getuigen haar dagboeken
steeds intenser van een reikhalzend verlangen naar het leven.

Diepe krachten
Ze duikt niet onder, maar gaat
naar Westerbork, waar ze eerst
werkzaam is bij de afdeling ‘sociale
verzorging doortrekkenden’ en uiteindelijk kampbewoner wordt. Op
7 september 1943 wordt het gezin
Hillesum gedeporteerd naar Ausch
witz, waar Etty op 30 november is
omgebracht. Ze is dan 29 jaar.
Achtergebleven zijn haar dagboeken, die getuigen van die diepe
krachten, die in een mens zijn
neergelegd.

Grimmige wereld
Etty Hillesum schrijft haar dagboeken gedurende de bezettingsjaren.
Ze is 26 jaar als de oorlog begint en
woont op dat moment in Amsterdam. Midden in een donkere grimmige wereld zoekt Etty naar orde
in haar innerlijke chaos; worstelt
ze zich een weg door onrust en
somberheid naar innerlijke vrede.

3 mei, 10.00 uur, Ichthuskerk
E algeus@ziggo.nl W pwzn.nl
en openichthus.nl Vanwege de
coronacrisis geen live optreden,
wel materiaal van de groep in de
uit te zenden morgendienst.

Bemoediging, gebeden, gedich
ten, alternatieve vormen van vieringen en pastoraat. W protes
tantsekerk.nl/thema/coronavirus

Kerken Zoetermeer
Veel kerken in Zoetermeer
bieden via online kanalen en
manieren bemoediging, viering,
gebed en ondersteuning.
Zie de websites en contact
personen op pagina 4 en 5
en kerkinzoetermeer.nl

Bijbellees-app
‘Ongekend’, zo omschrijven
veel mensen de tijd waarin
we nu zitten. In de Bijbel lees
je vaker over crisissituaties.
Steeds weer lees je ook dat
God daar dan bij is. Volg
bijvoorbeeld de nieuwe Bijbellees-app ‘Afhankelijk leven’.
W bijbelgenootschap.nl

Bemoediging
Kosteloos te bestellen om
uit te delen: boekje met de
Psalmen en het boekje
‘InZicht’ met steun biedende
bijbelgedeelten. Een mooie
manier om licht te verspreiden
in deze, voor velen moeilijke en
donkere tijd van coronacrisis.
W bijbelvereniging.nl

Advertenties
Kleinschalige onderneming

Van Dorp uw technisch dienstverlener

met persoonlijke zorg en
aandacht

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

24 uur per dag bereikbaar
Ongeacht uw verzekering

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

Uitvaartzorg
met
karakter

UitvaartZorg & UitvaartCentrum

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

vandorp.eu
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De tuin

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl
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Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
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PERSPECTIEF

Vrijheid, bevrijding, herleven

N

atuurlijk, we zijn in
Nederland vrij. Al 75
jaar, na die vijf donkere
jaren onder nazi-Duitsland.
Dat is het vieren waard!
Maar zoals Klein Orkest dichtte
in een net wat andere setting:
wat is die vrijheid waard als je
geen huis hebt of geen baan.
Zoveel mensen in Buytenwegh,
bijvoorbeeld, die amper kunnen
bestaan. Omdat je gekluisterd
zit aan een rolstoel. Je diepe
schulden hebt. Je huis beschimmeld is tot aan het plafond. De
urine van de bovenburen langs
de muren druipt. Omdat je
geen geld hebt voor warm eten,
laat staan om een keertje met
vakantie te kunnen. Je ouders
zeggen dat ze wensten dat je
nooit geboren was. Als je niet
mee kunt komen in de partici
patiemaatschappij.

‘Een mens als ik’
• Stap voor stap gaan we in deze Veertigdagentijd op weg naar Pasen
door het werkschrift ‘Bonhoeffer 75’. Vanuit de Ichthuskerk nodigde ds. Nico de Lange
gemeenteleden uit mee te doen met het – online mee te lezen – schrijfproject ‘Veertig
dagen met Bonhoeffer’: schrijf jouw bezinning bij de tekst of het beeld van de dag.
Veertien mensen meldden zich en ik ben een van hen.

SCHRIJFPROJECT

In de tekst ‘Stadia op de weg naar
de vrijheid’ schrijft Bonhoeffer:

Theoloog Dietrich Bonhoeffer werd op 9 april 1945 terechtgesteld.
Stichting De Roos van Culemborg, actief voor kerk, cultuur en samenleving,
gaf daarom het werkschrift ‘Bonhoeffer75: gedichten en gebeden in
gevangenschap’ uit. De Protestantse Kerk in Nederland verspreidde het
werkschrift en op dit moment kom je in kerken in heel Nederland Bonhoeffer
tegen.
Het bevat naast een nieuwe vertaling van Bonhoeffers gedichten schilderijen
van Jeltje Hoogenkamp en teksten van René van Loenen en Corrie Kopmels.
Tegelijkertijd ontstond meer: muziektrio Sunshine Cleaning schreef tekst en
muziek voor ‘prisonsongs’ en theatermaker Kees van der Zwaard volgt
Bonhoeffers zoektocht in de theatermonoloog ‘Wie ben ik?’.

Nu ontmoet ik
de gevangene
Bonhoeffer
Vertolken
In een andere tijd en situatie vertolken zijn gedichten herkenbare
emoties: onzekerheid, wanhoop
en hoop. Die herkenning is er
ook bij de dichters van nu in het
werkschrift: Corrie Kopmels en
René van Loenen. Je ziet het terug in kleuren en vormen van de
bijzondere schilderijen van Jeltje
Hoogenkamp.
Ik lees met aandacht de teksten
van mijn medeschrijvers, met
soms een mooi muziek- of filmfragment. Herlezend en nadenkend over de mij toebedeelde
bladzijde, kom ik dichter bij wat

‘Niet gewaagd
is niet
gewonnen’
Maar eigenlijk zijn tucht, daad
en lijden ijdel. Zij brengen niet
die echte vrijheid. Ja, we moeten het proberen, want ‘niet
gewaagd is niet gewonnen’.
Dat is de leerweg van het leven.
Het is de dood echter, die eindelijk bevrijden zal. Dan vallen
alle ketenen af.
Gods aangezicht zal je doen
herleven. Ieder van ons.

Rauwe voorbeelden,
geen eentje
verzonnen

VEERTIG DAGEN MET BONHOEFFER

Ik kwam Bonhoeffer tegen tijdens
mijn studie. Naast Barth en
Bultmann was hij een van de
drie B’s bij ‘Theologie van de
20e eeuw’. Nu ontmoet ik de
gevangene Bonhoeffer. Hij blijkt
een mens als ik.

bevrijding, na de dood van
Jezus. Verzoening, of niet?
Wat schrijft theoloog Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945) over
vrijheid/bevrijding? Heeft hij het
niet over stadia op weg naar
vrijheid? Tucht, daad, lijden,
dood.

Niet zomaar wat,
maar het goede doen en wagen
Niet blijven zweven
tussen mogelijkheden
Wees moedig, maar handel
en wandel concreet
Vrijheid woont niet in de vlucht
der gedachten, maar in de daad.

mij altijd wel bezighoudt maar ook
bij dat wat ik meestal wegduw.
Ik denk na over gevangen-zijn,
vriendschap en bidden. Het blijkt
kostbaar om zo door deze wonderlijke veertig dagen te gaan.

Hoe vrij is vrij?
In deze onzekere tijd bepaalt
Bonhoeffer mij bij ‘vrijheid’.
Nu ben ik wat beperkt door het
coronavirus, maar stel dat ik in
zijn positie was?
Ik heb altijd in vrijheid geleefd,
maar betekent dit dat ik echt vrij
ben? Ben je niet altijd gebonden
door je voorgeschiedenis, je
verplichtingen, eigen mogelijk
heden en onmogelijkheden?
Hoe vrij is vrij?

Vrij om te
kiezen voor
verbinding?
Is vrij de vrijheid – ook in gevangenschap – te kiezen voor verbinding met je medemensen? Uit
vrije wil en niet omdat het moet?

Oplopen met Bonhoeffer,
stilstaan bij zijn leven en zijn
teksten, juist in deze vreemde
onzekere tijd vraagt wat, maar
geeft ook veel.

Het vraagt wat,
maar het geeft
ook veel
Voor wie benieuwd is: alle
bijdragen aan het schrijfproject
staan te lezen op de website van
de Protestantse Wijkgemeente
Zoetermeer-Noord. Tot Pasen is
er iedere dag een nieuwe
bijdrage.

W pwzn.nl voor de schrijfbijdragen
‘Veertig dagen met Bonhoeffer’
Download het werkschrift
‘Bonhoeffer75’ via
W www.nicodelange.nl/
brevieren-met-bonhoeffer
Ook te vinden via
W deroosvanculemborg.nl
• Joke Westerhof

Reizende expositie
Een reeks van dertien kunstwerken van Jeltje
Hoogenkamp bij gedichten en gebeden van
Dietrich Bonhoeffer. Mét twee inleidende
panelen zijn ze beschikbaar als reisexpositie.
Een mooie gelegenheid om door kunst
verbinding te leggen met samenleving en kerk.
€ 50 per maand E hoogenkamp@ziggo.nl

• Johan Roest
BUURTPASTOR HALTE 2717

Wat ik hier aan het papier
toevertrouw zijn enige rauwe
voorbeelden die ik in mijn werk
als buurtpastor bij Halte 2717
tegenkom. Geen eentje is verzonnen, helaas. Gewoon in
Zoetermeer. Volledig bloeiend
in Vrijheid en Democratie. We
hebben in die 75 jaar veel bereikt. Schijnvrijheid is het soms.
Dan is er gelukkig nog 2000 jaar

Jeltje Hoogenkamp,
‘Stadia op de weg naar de vrijheid’

Advertenties

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

Vacatures
Communicatie-werkgroep

Stichting Elim is op zoek naar versterking van zijn
werkgroep communicatie. Ben jij iemand die daar
ervaring in heeft of bereid is zich daarin te verdiepen?
Zie je één van onderstaande functies als een mooie
uitdaging om bij te dragen aan het realiseren van ons
hospice? Dan zouden wij jou goed kunnen gebruiken.
•
Communicatieadviseur (communicatieplan en
strategie, de “rode draad” uitzetten en
up-to-date houden)
•
Marketing (doelen: werving vrijwilligers,
cliënten en lokaal draagvlak door o.a. hoge
bekendheid)
•
Organisatie (alle acties en processen bewaken)
Kijk voor een complete omschrijving van de functies op
www.hospice-elim.nl/vacatures

Contact: Teun Biemond

06 21 573 733

t.biemond@hospice-elim.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
OETERM EER.NL

KERKDIENSTEN APRIL 2020
Gemeente

Palmzondag 
5 april

Goede Vrijdag 
10 april

Witte Donderdag 
9 april

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

Dienst zonder kerkgangers, uitzending van
het Ochtendgebed via
kerkomroep.nl > Oude
Kerk Zoetermeer

 19.30 uur:
Ds. C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal

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

 10.00 uur:
 19.30 uur:
Mw. drs. S.C.B.
Zie De Regenboog
Hermanus-Schröder

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

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

 10.00 uur: Mw.
ds. M.C. Kapteyn
 17.00 uur: Mw.
ds. M.C. Kapteyn
Rondom het Lied

Mw. ds. M.C. Kapteyn
Kerk-Schooldienst
 19.30 uur:
Zie Regenboog

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

 10.00 uur:

 19.30 uur:

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

 09.30 uur:

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

 10.00 uur:

Ds. R.A. Veen
Dronten

Ds. E. van den Ham
 17.00 uur:
Ds. C.M. van Loon

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

COLOFON

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

 10.00 uur:

 10.00 uur:

 10.00 uur:

Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur:

Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder

 10.00 uur:

Mw. ds. M.C. Kapteyn

 19.30 uur:

 19.30 uur:
Ds. R.L. Algera

 19.30 uur:

Voor alle vieringen en samenkomsten  10.30 uur:
Mw. ds. M. van Zoest
geldt dat ze fysiek zijn afgelast vanwege
de coronacrisis. Bel, mail of bezoek
de websites voor online meebeleven.

Ds. N. de Lange
Maaltijd van de Heer

Langeland Ziekenhuis
Toneellaan 1, 2725 NA

 22.00 uur:
 06.00 uur:
Ds. N. de Lange,
Meditatieve viering
ds. R.L. Algera en VCGZ
(Buurttuin Zoete Aarde)
 10.30 uur: Vivaldi
 09.00 uur:
Ds. J.R. Kubacki
Ds. N. de Lange
Oecumenische viering
 10.30 uur:
Ds. N. de Lange

Ichthuskerk

19.30

Vesper

Woensdag
8 april

De Oase

19.00

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

Ichthuskerk

19.30

Vesper

Koningkerk, Voorburg

10.00

Jan en Els van der Wolf
Regiodienst voor doven

Langeland Ziekenhuis

10.30

Pastor F. Kazenbroot en ds. M. Gilhuis

Buytenhaghe
15.00
Bergmanstrook 45, 2726 RR

ds. Rein Algera E algeus@ziggo.nl
Heilig Avondmaal

Langeland Ziekenhuis

10.30

Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder

Vivaldi
Brechtzijde 45, 2725 NR

10.30

geen dienst

16.00

Marianne Brouwers en Matthé Vermeulen
E matthe.vermeulen@kpnmail.nl
Camee-viering

Langeland Ziekenhuis

10.30

Mw. M. Speckens-van Tuijl

Zondag 26 april

De Wijngaard • Moeder
Teresasingel 100, 2719 AZ

19.30

Matthé Vermeulen
Oecumenische Taizé-viering

Zondag 3 mei

Langeland Ziekenhuis

10.30

Mw. W. van Hengel Zoetermeer

Dinsdag 12 mei

Buytenhaghe

15.00

Jacoba Leeuwenburgh

Camee 22 • 2719 RL

Advertenties

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

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

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

 10.00 uur:

Mw. P. Vossegatde Bruin

 10.00 uur:

Ds. W.L. Pera

Ds. C.H.
Wesdorp

Ds. C.G. Graafland
Gouda

 10.00 uur:

 10.00 uur:

Ds. G. van
Reeuwijk

Mw. ds.
M. Zebregs

Alkmaar

Valkenburg (ZH)

 10.00 uur:

 10.00 uur:

Mw. W.J.
Bettenhaussen-Baak

Leersum

Ds. A. van Buuren
Amsterdam

Zoetermeer

J.J. de Haan Woerden

Dinsdag 7 april

Donderdag
23 april

 09.45 uur:

 17.00 uur: Prop.

Vesper

Medewerkers aan dit nummer
Sjon Donkers, Peter van Holten (strip),
Theo Poot (tekening), Johan Roest,
Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)

Kerkelijk Bureau Open op dinsdag en
vrijdag van 9.00-12.00 uur • Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer • T (079) 316 82 56
Beperkte aanwezigheid in deze coronacrisis.
Hebt u een vraag of wilt u iets afspreken,
bel dan bij geen direct gehoor T 06-1236 5054
(Gerda) • E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl
In de meivakantie is het Kerkelijk Bureau
gesloten van 20 april t/m 5 mei.

Heilig Avondmaal

19.30

Dinsdag 14 april

Zondag 3 mei 
Jubilate - ‘Juicht’

Amersfoort

Maandag 6 april Ichthuskerk

Zondag 12 april

Zondag 26 april 
Misericordia ‘barmhartigheid’

Ds. J.A. van den Berg

Amsterdam

Schoonhoven

Zondag 19 april 
Quasimodo Geniti ‘als pasgeboren kinderen’

 09.30 uur:

Ds. P.A. Wilbrink
Gaat niet door

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

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

Ds. M.P.D. Barth

Pasen 
Zondag 12 april

 17.00 uur: De Wijngaard  10.00 uur:
Matthé Vermeulen
Pastor J.J. Donkers
en mw. ds. M.C. Kapteyn
Oec. kleuterviering
 21.30 uur: Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder
Paaswake

10.30

Zondag 19 april

Kopij mei-juninummer
Kopij voor het gecombineerde
mei-juninummer (over 8 mei t/m 3 juli)
insturen 15 april. Dit Pinksternummer
verschijnt op woensdag 6 mei.

 19.30 uur:
Pastor J.J. Donkers

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

OVERIGE DIENSTEN EN VIERINGEN
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Ontwerp en vormgeving
Jessica Monker

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

Alle diensten
en vieringen:
zie voor online
meebeleven de
websites en
mail of bel de
contactpersonen
voor meer
informatie.

 19.30 uur:
Dr. P.J. Visser

 19.30 uur:

Zoetermeer

Zondag 5 april

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

Mw. ds. M.C. Kapteyn
Pastor J.J. Donkers
Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder
POR-dienst,
Maaltijd van de Heer

Mw. D. Sikkema

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

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

09.00 uur:

Stille Zaterdag 
11 april

Rotterdam

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

Mw. ds. E.S. ten Heuw

 10.00 uur:

Mw. P. Vossegatde Bruin

Leiden

 09.30 uur: Ds. G.E.

van der Hout Lekkerkerk
 17.00 uur:
Arte Havenaar
Hart4U-dienst

 10.00 uur:

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

 10.00 uur:

Mw. ds. E.
van der Wolf-Kox
Voorburg

 09.30 uur: Dr. P.J.  09.30 uur:
Visser Amsterdam

 17.00 uur:

Ds. T.C. Verhoef
Nijkerk

 10.00 uur: Ds.

R.A. Veen Dronten
Met tolk in
gebarentaal
 19.30 uur:
Meditatieve
viering

Ds. C. van Andel
Amsterdam

 17.00 uur: Ds.

A. Hamstra Zuidland

 10.00 uur:

Ds. R.L. Algera
mmv Yentl Flavour
 19.30 uur:
Meditatieve
viering

 10.30 uur:

Ds. K.H. van
Klaveren

ONDER WOORDEN

Lied van de vrijheid
Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte om te leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.
Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend,
als vrouw, als man, als mens.

PERRONMEETINGS
Elke zondag om 11.00 uur
in Bovenzaal Oosterkerk
Oosterheemplein 320, 2721 ND
W www.perron-oosterheem.nl/
perronmeeting
Datum Spreker
5 apr
12 apr

Timo Hagendijk
Nelleke Tak
Timo Hagendijk
ds. E. van der Ham

19 apr Piet van Daalen
26 apr Timo Hagendijk
3 mei Jan Verkerk

WEEKSLUITINGEN
Elke vrijdag om 15.30 uur
in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT
T (079) 316 48 88
Datum Voorganger
3 apr Drs. E. Leune
Ds. C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal

René van Loenen

10 apr

Lied gebaseerd op de twee pijlers van
vrijheid volgens Dietrich Bonhoeffer:
verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid

17 apr Drs. E. Leune

Melodie: ‘O Heer die daar des hemels
tente spreidt’

1 mei Drs. E. Leune

24 apr

Koor
Johan van Oeveren

8 mei Ds. C.H. Wesdorp

VIEREN, VORMING & TOERUSTING
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CONTACT

Kerk in Zoetermeer 5
Zie voor alle activiteiten ook de brochure
Gaandeweg (papier en website) en de actuele
Agenda op www.kerkinzoetermeer.nl

GETEKEND

Deze activiteiten gaan in
fysieke zin niet door van
wege de coronacrisis. Kijk
op de websites, bel of mail
de contactpersonen voor
alternatieven en informatie.

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

OUDE KERK
Bijbelleeskring

Ezechiël, Daniël en Hosea.

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
Kerkelijk werker Arianne Lodders
E kerkelijkwerker@pwzn.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 Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest • T 06 826 373 62
E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
T 06 2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl
Advertentie

Elke wo, 19.15 uur, consistorie

 Bijbelkring Dorp/Driepalen

12 APRIL

Vroege Paasviering
Op de vroege Paasmorgen is er
een bijzondere meditatieve viering.
Om 6.00 uur, als het nog donker
is, begint in Buurttuin Zoete Aarde
(aan de Broekwegzijde) een ingetogen en verwachtingsvolle viering
van de Opstanding. Rondom de
paaskaars is er stilte, liederen klinken en voorbeden worden gedaan,
terwijl de nieuwe morgen daagt.
6.00 uur, Buurttuin open om 5.50 uur
E rvanderkrukztm@ziggo.nl

19 APRIL

Cantatedienst ‘Christ
lag in Todesbanden’
OUDE KERK • In de reeks Muzikale

avonddiensten is er zondag 19
april een Cantatedienst te beluisteren met Cantate BWV 4 van J.S.
Bach. Het is een koraalcantate op
‘Christ lag in Todesbanden’, opgebouwd op grond van de liedstrofen. Bach laat er een stil inleidend
instrumentale sinfonia aan voorafgaan, die de nog lege, onwetende
zondagochtend lijkt weer te geven, voordat de Paasroep klinkt:
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’
Een Cantate die op magistrale
wijze Pasen viert, dat Christus, geveld door onze zonden, de dood in
machteloosheid heeft gebonden.
18.30 uur W oudekerkgemeente.nl
voor alternatieve uitzending

Brief aan Titus.
8 april: Dorp, 6 mei: Driepalen

Vespers op de drie ‘heilige dagen’
Een manier om de laatste drie dagen van de Veertigdagentijd
– het Triduüm Sacrum of het Paastriduüm – te vieren is in de
vorm van vespers: avondgebeden. Deze drie ‘heilige dagen’
leiden naar de kern van het geloof: het lijden, de dood en de
verrijzenis van Jezus Christus.
Een goede gewoonte is om
gedurende deze dagen – Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag – een avonddienst te
houden. Oorspronkelijk in de vorm
van een avondgebed, de vesper.
Dat hoorde bij de ‘getijden’ in
de rooms-katholieke en oosters-
orthodoxe kerk en het werd gebeden tussen 17.00 en 18.00 uur.

Serene sfeer
In de Ichthuskerk wordt aan die
vespers invulling gegeven door
verschillende mensen. Een van
hen is Wieger Visser, lid van
de Adventskerk en voorganger
tijdens een van de drie diensten.
Hij heeft al verschillende
keren zo’n vesper voorbereid.
De serene sfeer die zo’n avond-

dienst kenmerkt, doet hem goed.
‘Door de vele stiltes en de rust
in dit uur, komt de Stille Week
goed tot zijn recht.’ Hij noemt het
‘aantrekkelijk’ om met zo’n vijftig
mensen in alle rust bij elkaar te
zijn en op die manier de Stille
Week te beleven.

Samen met de predikanten wordt
het thema vastgesteld. De invulling
van de vesper is vrij. Wieger kiest
voor een kunsthistorisch uitgangspunt: naar aanleiding van een
of meer oude schilderijen komt
Wieger tot zijn verhaal en daarbij
passende liederen.
6, 7, 8 april, 19.30 uur, online te
volgen via kerkomroep.nl
• Hanneke Lam

Zie in verband met de coronacrisis voor actuele informatie over
alle diensten en bijeenkomsten dan wel alternatieve uitzendingen
in de Stille Week en daarna in Oude Kerk, Pelgrimskerk, De Oase,
De Regenboog, Oosterkerk en Ichthuskerk de websites van de
wijkkerken en ook pgzoetermeer.nl en kerkinzoetermeer.nl.
Hebt u vragen of behoefte aan gesprek, schroom niet en bel of mail
de predikanten, wijk- en buurtpastors, zie de contactgegevens
hiernaast. Niet samenkomen hoeft niet te betekenen dat we niet met
elkaar mee kunnen leven. Juist nu hebben we God en elkaar hard nodig.

16 APRIL

‘Die Schöpfung’ bij
Groene Senioren

‘Lente in de kerk’
met René van Loon

Nadenken over
‘mensen die deugen’

Bij de Groene Senioren op 15
april geeft Siem van der Burg
uit Den Haag een presentatie
over het scheppingsverhaal,
aan de hand van het oratorium
‘Die Schöpfung’ van Joseph
Haydn. De componist maakte
hiervoor gebruik van een libretto gebaseerd op het gedicht ‘Paradise lost’ van John Milton. Elke
voltooide scheppingsdag wordt
bezongen door een koor met een
lofzang.

‘Er is sprake van lente in
de kerk’ zegt de Rotterdamse predikant René
van Loon. Hij schreef
hierover een inspirerend boek en hij zal
op 15 april in de Oosterkerk spreken over
‘wat leren we van gemeentes
waar sprake is van groei of nieuw
leven?’. Deze studieavond is een
vervolg op de bijeenkomst van 18
januari in de Oosterkerkgemeente onder de titel ‘Er is een grote
toekomst voor de kerk’. Er is ook
weer veel ruimte voor gesprek.

Historicus Rutger Bregman,
zoon van de oud-Zoetermeerse
predikant Kees Bregman, heeft
eind 2019 een uitdagend boek
gepubliceerd. Is de mens geneigd tot ‘alle kwaad’ of deugen
de mensen en zijn ze geneigd
tot het goede? En hoe verhoudt
zich dat tot de misdaden die in
de geschiedenis op grote schaal
plaatsvonden,
zoals die in
nazi-Duitsland?
Gesprek onder
leiding van Frits
von Meijenfeldt.
20.00 uur, De
Regenboog

Iedere eerste zaterdag, 15.30 uur.
Sobere maaltijden

In de Veertigdagentijd versoberen
en iets uitsparen voor een ander.
9 april, 18.00 uur, De Voorhof
E marius.cusell@hetnet.nl

Rondom de Vlam

Elke woensdag in de Veertigdagentijd.
1 en 8 april, 19.00-19.45 uur
E dsmckapteyn@gmail.com

Gewone Catechismus

Gespreksgroep over geloven.
Elke donderdag, 19.30 uur
E dsmckapteyn@gmail.com

Soos 60+: ‘Historie Zoetermeer’

Arjen van der Burg over de
geschiedenis van Zoetermeer.
20 april, 14.00 uur T (079) 888 84 99

Samen nadenken

‘De meeste mensen deugen’.
16 april, 20.00 uur

OOSTERKERK
BASE voor 20-33

Bijbelstudie elke twee weken.
15 en 29 april, 19.45 uur,
The Choice, Nassaulaan 1

Vrouwenontmoetingsochtend

2 april, 10.00: Passie/Paasviering
‘Met liefde gaf Hij zijn leven’
E cockyvandorp@gmail.com

Groene Senioren

‘Die Schöpfung’, zie hiernaast.
NOORD (ICHTHUSKERK)
Brevieren met Bonhoeffer75

Elke dag in de Veertigdagentijd.
E brevieren@nicodelange.nl
t/m 9 april W pwzn.nl

15 APRIL

20.00 uur, Oosterkerk
W oosterkerkzm.nl

Kliederkerk

DE REGENBOOG

Schilderij en lied

15 APRIL

14.00-19.00 uur, Oosterkerk,
€ 5 (presentatie en hapje) / € 15
(inclusief maaltijd); opgeven
uiterlijk 13 april T 06-1149 4890
E nico.geleijnse@gmail.com

10.00 uur, De Herberg

DE OASE

Samen luisteren in de stilte

Meditatieve vieringen.
Elke zondag t/m 10 mei, 19.30 uur
E rvanderkrukztm@ziggo.nl

Ouderengesprekskring

Teksten van Bonhoeffer en liederen.
4 mei, 14.00 uur, Chagallruimte
E berichten@nicodelange.nl

ADVENTSKERK
Leven in aandacht

Elke eerste zaterdag.
4 april en 2 mei, 9.30 uur

Filosofen en Tien Geboden

6 april: John Locke en 8e gebod.
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

De krant op tafel

In gesprek over de actualiteit.
27 april, 15.00 uur

NICOLAASKERK
Bijbelgeloofsgesprekken
20 april, 20.00 uur / 22 april,
10.00 uur, De Kapelaan

Advertenties

Schoonheidssalon Azora

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

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

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

KERK & BUURT
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Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten de brochure Gaandeweg 2019-2020 en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

PERRON CENTRUM

DE PELGRIM
Eerste Stationsstraat 86
		

Ontmoeting en
gemeenschap

Oosterheemplein 320 W www.perron-oosterheem.nl

W www.depelgrimzoetermeer.nl

12 APRIL

April-programma

Pasen in de Perronmeeting

Elke werkdag 7.30-8.30		 Ochtendgebed met ontbijt
(t/m 9 Goede Vrijdag 9 april Veertigdagentijdgebed ook online)
Elke woensdag 9.15-10.15		 Natuurwandeling Balijbos
Elke woensdag 11.00-12.00		 Samen zingen (kerkzaal)
Elke donderdag 10.00-12.00		 Koffieochtend (Huiskamer)
GEANNULEERD vanwege coronacrisis; voor contact zie boven
4 april 09.00-16.00 Langeafstandswandeling
7 april 13.30-15.00 Muziekmeditatie
9 en 23 12.00-13.00 De Bovenkamer
26 april 19.30-20.30 Taizé-viering (De Wijngaard)
9 mei 15.00-17.00 Toekomst De Pelgrim

Pasen in De Pelgrim
De Pelgrim doet haar naam eer aan door de keuze van het thema in
de Paasweek: ‘Pelgrimage naar het land van verlangen’. We beleven
de Paasweek als een weg, een proces van vernieuwing. In verkorte
en geconcentreerde vorm maken we de tocht van ons leven, een reis
van verlangen: afscheid nemen en vertrekken, de moedeloosheid en
de inspiratie, de crises en hoogtepunten. Is er ook een aankomst?
Ja, en de reis gaat daarna ook weer verder, maar anders!

Witte Donderdag 9 april
21.00 uur: Meditatieve viering met
daarna een nachtwake tot het begin van
het ochtendgebed op Goede Vrijdag
Goede Vrijdag 10 april:
7.30 uur: Ochtendgebed
15.00 uur: Kruisweg in De Wijngaard
– met staties van Ellen Vermeulen
Muziekmeditatie ‘Opstanding’

Op dinsdag 7 april, in de week
op weg naar Pasen, staat de
muziekmeditatie in de bovenzaal
van de Pelgrimskerk in het teken
van de Opstanding.
Later in het voorjaar, als de kerktuin wat meer in bloei staat, zullen
we nog een tuinmeditatie doen.
Indicatie kosten: € 5
E marga_boven@ziggo.nl en
f2hjfdenhert@hetnet.nl

Pelgrimage naar Slangenburg

Voor het vijfde jaar op rij gaan
we vanuit De Pelgrim op stap:

21.00 uur: Kruisviering rondom
het Lucas-evangelie
Stille zaterdag 11 april:
10.00 uur: Meditatieve viering
19.00 uur: Meditatieve paaswake
Pasen 12 april:
13.00 uur: Paasviering
in de Pelgrimskerk

we lopen (of fietsen) in vier
dagen naar Slangenburg, de
vroegere trappistenabdij en
tegenwoordig een pioniersplek,
net als De Pelgrim. Vertrek op
Hemelvaartsdag 21 mei en aankomst op zondag 24 mei.
E info@depelgrimzoetermeer.nl;
opgeven bij Hans van der Bilt
T 3162022 E hlvdbilt@ziggo.nl

Toekomst van De Pelgrim

Op zaterdagmiddag 9 mei willen
we in gesprek over de toekomst
van De Pelgrim. Hoe zien wij die?
15.00-17.00 uur in ’t Centrum.

bijzonderheden
Goede Vrijdag
Creaclub aanwezig
Maaltijd

KAN NIET DOORGAAN wegens de coronacrisis: BEL OF MAIL
Wil Bettenhaussen T 361 33 65 W pwgderegenboog.nl > Inloophuis

OUDE KERK – DE HERBERG

Elke maand op donderdagmiddag
ontmoeting, spel en gezelligheid.
14.00 uur, De Herberg;
Janni Janssen T 316 98 09

Vrijwel alle activiteiten op deze
pagina aangekondigd gaan als
fysieke bijeenkomsten niet door
vanwege de coronacrisis. Raadpleeg de websites, bel of mail de
contactpersonen over hoe en
wat er online mee te beleven is.

OPEN ICHTHUS
Ichthuskerk Parkdreef 258
W openichthus.nl
 Inloop plus lunch

Elke woe. 10.00 uur
• Ook kun je creatief
bezig zijn: kaarten maken,
breien, borduren.
• Op woensdag 29 april om
12.15 uur welkom bij de lunch.
The Passion’

‘The Passion’ staat dit jaar in
het teken van het thema ‘75 jaar
vrijheid’, met hoofdrollen voor
Tim Akkerman (Jezus) en
Trijntje Oosterhuis (Maria).

Het feest van Pasen op zondag 12
april heeft een bijzondere betekenis.
Helemaal nu enkele bezoekers van
de Perronmeeting meedoen aan
een ‘belijdenisgroep’ waarin we bezig zijn met geloof in God en Jezus
Christus en hoe je daarvoor uit kunt
komen. Wilt u meebidden voor hen,
dat ze aangeraakt worden door de
Heilige Geest en de vrijheid krijgen
tot het doen van belijdenis.
• Timo Hagendijk
PIONIER MET EEN MISSIE

 ’t Vrouwenhoekje

Elke laatste woensdag
gesprek en creativiteit.
10.00 uur, De Herberg
E marijkehuurman@

 Missionair breien

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

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
DÉ OP L O S S I NG V OO R UW A D M I N I S T R AT I E

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

Elke twee weken op dinsdag.
14 en 28 april, 19.00 uur
E pionieroosterheem@gmail.com

Ontmoetingslunch

Elke woensdag voor wijkbewoners.
12.30 uur; € 3,50;
Fred Cammeraat T 06-2304 4470

Breiclub Oosterheem

Elke twee weken op maandag.
20 april en 11 mei, 14.00-16.00 uur
E breicluboosterkerk@gmail.com

Perrontmoeting voor vrouwen

Voor en door vrouwen van 20 tot
60 jaar uit de wijk Oosterheem.
17 april, 10.00-12.00 uur.

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

Elke di-wo-do 10.00-14.00 uur Inloop
Elke dinsdag 12.00-13.00 uur Koffie mét: workshop, quiz of ...
		
Elke woensdag 10.00-11.00 uur Pastoraal spreekuur
Elke woensdag 13.00-14.00 uur Buurtpunt – voor al uw vragen
Elke donderdag 12.00 uur
Soep en tosti’s
Elke donderdag 10.00-12.00 uur Ruilbeurs
Elke donderdag 14.00-16.00 uur Crea-café
GAAT NIET DOOR vanwege de coronacrisis BEL OF MAIL
April-programma

8 april
9 april
14 april
16 april
28 april
6 mei
6 mei
7 mei
7 mei

10.00 uur
13.30 uur
18.00 uur
13.30 uur
18.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
14.00 uur

Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
Druppels om te delen: ‘Dit maakt mij verdrietig’
Buurtmaaltijd
Druppels om te delen: ‘Hier krijg ik weer energie van’
Buurtmaaltijd
Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
Geloven in gesprek: ‘Gedenken en bevrijding vieren’
Druppels om te delen: ‘Hoe ga ik hiermee om?’
Senioren Actief

Geloven in gesprek: ‘Bevrijding’

9 april, 20.30 uur: nu als online
community via openichthus.nl

ding in het herdenken en vieren
binnen de verschillende
religieuze tradities.
6 mei, 20.00 uur, Focuskamer
Middin

 Inloopmiddag

Maandagavond 4 mei kijken we
als online community naar de herdenking op de Waalsdorpervlakte
in Den Haag en houden een korte
viering met nagesprek.
19.30 uur, online: openichthus.nl

GEBEDSMOMENTEN
 Oude Kerk

Elke dinsdag (let op: avond
gewijzigd) 19.00-20.00 uur,
consistorie Oude Kerk
E leenmanf@xs4all.nl

 Oosterkerk

Om de twee weken, 19.00-20.00 uur.
15 en 29 april
E arjenvantrigt@solcon.nl

 Interkerkelijk gebed

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

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

Tienerclub Rock Solid

BEL OF MAIL voor contact en actuele informatie in deze coronacrisis.

Herdenken in de buurt

datum
voorganger
muzikale begeleiding
3 april
Petra Vossegat
Aad Baak
10 april
Wil Bettenhaussen Aad Baak
17 april
pastor Sjon Donkers Jan van Vliet
24 april			
1 mei
Marga Schipper
Jan van Vliet
8 mei
Ab de Raad
Geert Stauttener

 Contactmiddag senioren

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

Bidden voor ...

Iedere zondag vanaf 11.00 uur, bovenzaal Oosterkerk (zij-ingang, tegenover Intertoys).

28 april, 13.30 uur, gratis

Elke vrijdag 10.00-13.00 uur
Middagpauzedienst 12.00-12.30 uur
Elke vierde vrijdag maaltijd om 12.00 uur

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur
van harte welkom voor koffie of
thee en een luisterend oor.

Elke dinsdag van 13.00-16.00 uur.

Het is lente! Een kleurrijke middag
over vlinders met Peter van Wely.

INLOOPHUIS DE REGENBOOG

 Inloophuis De Herberg

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

Stilte, rust en ontmoeting

Een nieuwe reeks interreligieuze
bijeenkomsten rond ‘Geloven in
gesprek’, waar aanhangers van
verschillende godsdiensten met
elkaar praten over hun geloof.
April is een belangrijke maand
op de religieuze kalender. De
christenen vieren op 12 april het
Paasfeest. De joodse gemeenschap viert van 20 tot en met
27 april het Pesachfeest. Op
24 april begint voor de moslims
de Ramadan. Hierbij speelt het
thema bevrijding een belangrijke
rol. Daarom staan we op 6 mei
stil bij de betekenis van bevrij-

Druppels om te delen
Het leven kan heel mooi zijn,
maar soms gebeuren er vervelende dingen. Je kunt dingen
verliezen, mensen verliezen. En
toch kan je leven nog steeds de
moeite waard zijn. Vaak heb je
dan een ander nodig om dat te
zien en er iets over te zeggen.
Daarom organiseert Halte 2717
ook dit voorjaar samen met
Piëzo een serie gesprekken
over levensvragen met als titel
‘Druppels om te delen’.
9 en 16 april, 7 mei, 13.30 uur,
Piëzocentrum Buytenwegh,
Cesar Franckrode 62;
E berichten@atelierheleen.nl en
ds. Rein Algera E algeus@ziggo.nl

OPEN OASE
 Lunchmomenten

Elke vrijdag, 19.00-20.00 uur
E dsmckapteyn@gmail.com

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

 Mok-tijd

Elke di en do, 11.30-13.00 uur

Lief en leed delen, een spelletje, en
je meegebrachte mok laten vullen.

nekenneH fElke
jird
eb19.00-21.00
siuhreuur
V
vrijdag,
Verhuisbedrijf Henneken

 Tienertent

(On)geloof, gesprek en gezelligheid.

sreziuhrev elenoisseforP
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.tiu• Particuliere
siuhverhuizers
nav
verhuizingen
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Professionele verhuizers
Verhuisbedrijf
van huis uit. Henneken

inboedel-/archiefopslag

15 taartsduoG
• Particuliere verhuizingen • Kantoor-Goudstraat
en bedrijfsverhuizingen
reemreteoZ DR 8172
51
E-mail: info@henneken.nl
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Professionele verhuizers
van huis uit.

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

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

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon:
+31 (0)79-361
13 68
• Particuliere
verhuizingen

ln.nekenneh.www :tenretnI

• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
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Verzetsgeschiedenis leeft in Zoetermeer

THEMA

75 JAAR BEVRIJDING

koude winter. Hier is waarschijnlijk niemand door de hongerwinter
omgekomen. Bij bakker Hekker
bakten alle bakkers hun brood.

Verzet en verraad

Vrijheidsbeperking
Er volgden steeds meer vrijheidsbeperkingen. De postduivenvereniging De Witpen moest bijvoorbeeld stoppen, persoonsbewijzen
werden verplicht en er kwamen
distributiekaarten voor het
verkrijgen van bonnen voor
gerantsoeneerde producten.
Al in 1940 werden maatregelen
tegen Joden (de Ariërverklaring)
ingevoerd; in oktober 1940 werd
de spertijd (24.00-04.00 uur)
afgekondigd en later in de oorlog werden er auto’s, machines,
paarden, metalen en ook schrijfmachines, radio’s ingevorderd.

Uitkijkpost
Al snel kwam er een uitkijkpost
voor de Luchtbeschermingsdienst in de toren van de Oude
Kerk aan de Dorpsstraat. Later
werd deze bemand door Duitsers.
De klokken uit alle kerken werden
in 1943 verwijderd. Slechts een
paar werden na de oorlog weer
teruggevonden. Om bijvoorbeeld
tijdens een bruiloft toch klokgelui
te laten horen werden er geluidsopnames afgespeeld.
Vanaf 1940 werden er Zoetermeerders naar Duitsland gedeporteerd om daar in fabrieken te
werken. Hun aantal zou tot meer
dan 100 oplopen.
In 1942 werden scholen gevorderd om Duitse soldaten te herbergen. De scholen zelf weken uit
naar noodruimten, zoals bij Nutricia. Leerlingen van de Christelijke
school (Dorpsstraat, nu De Zoetelaar) kregen les in de Pelgrimskerk, de Oude Kerk en de kerk van
de Gereformeerde Gemeente in

de Dorpsstraat. Het Duits werd
verplicht in de hogere klassen.

Bunker Voorweg
Vanaf 1944 werd Zoetermeer
geconfronteerd met evacués uit
kustplaatsen, nodig door de bouw
van de Atlantikwall. Daartoe werd
ook een bunker gebouwd aan de
Voorweg. Werken aan deze wal
betekende: niet te werk gesteld
worden in Duitsland.

Onder dak

Koster Piet Wieriks wist onder
de dakleien van de Oude Kerk een
joods echtpaar met dochtertje te
herbergen. Zij leefden verstopt
in een kleine ruimte bovenin de
kerk, niet ver van de Duitse
uitkijkpost in de toren. Wieriks
regelde met moeite eten voor
hen en hij heeft het al die tijd
geheim kunnen houden.

Codetaal
In de hongerwinter van 1944
kwamen veel mensen, vooral
uit Den Haag, voedsel halen bij
de boeren in Zoetermeer. Na de
luchtlandingen van de geallieerden in 1944 bij Arnhem ontstond
de grote spoorwegstaking.
Codewoorden hiervoor waren:
‘De kinderen van Versteeg gaan
onder de wol’ – Versteeg was
directeur van de Nederlandse
Spoorwegen.

‘De kinderen
van Versteeg
gaan onder de wol’
Het betekende geen aanvoer van
kolen uit Limburg en geen voedsel, een regelrechte ramp in de

Zoetermeerse
kerken in oorlogstijd
Tijdens de oorlog leek het
er veel op dat de Zoetermeerse kerken vooral met
zichzelf bezig waren.

Op 5 mei zullen we ook in Zoetermeer ‘75 jaar bevrijding’
van de Duitse bezetting vieren. Hoe heeft de Zoetermeerse
bevolking die vijf jaren van oorlog doorstaan?

Tijdens de
meidagen van 1940
was er niet veel schade te
melden in het dorp Zoetermeer.
Er vielen ook geen burgerdoden.
Maar al snel na de overgave werden er Duitse soldaten ingekwartierd. In 1943 waren dat zelfs
1500 soldaten, en dat op een
bevolking van 5500 zielen.
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Zo’n honderd mensen waren bij
het verzet in Zoetermeer actief.
De verschillende groepen werden
bijeengevoegd tot Binnenlandse
Strijdkrachten (BS) onder leiding
van tandarts Kentgens en bijgestaan door rijksveldwachter Van
Rij. Er kwamen wapendroppings
en in de hongerwinter hield de BS
zich vooral bezig met de voedselvoorziening. Er werden bijvoorbeeld aardappelen gevorderd.

De hervormden waren in
conflict met de vrijzinnige
broeders en zusters en de
meer orthodoxen, die later
tot de Gereformeerde Bond
zouden overgaan.
De gereformeerden kregen
te maken met een aantal
bindende leeruitspraken door
hun synode, hetgeen leidde
tot de afscheiding van de
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, nota bene in de
hongerwinter van 1944.
De rooms-katholieke Nicolaaskerk had interne problemen.
De pastoor was lange tijd
ziek en overleed in februari
1944.

Protestverklaringen
In februari 1945 stortte een vliegtuig van de geallieerden neer in
de Geerpolder. John McCormick
was één van de inzittenden, de
eerste levende geallieerde die in
Zoetermeer werd gezien. Hij kon
onderduiken en zich aansluiten
bij het verzet. Daar kwamen later zes Engelsen bij van wie het
vliegtuig was neergeschoten
boven Nieuwerkerk.
Vanwege verraad moesten de BS
onderduiken in een jachthuis aan
de Rotte. Later, op 29 april 1945,
werden ze daar gelokaliseerd en
door Duitsers overvallen. Hierbij
sneuvelden wachtmeester Van
Rij en ook John McCormick.
Kentgens raakte zwaargewond.

Zender in de preekstoel
Een geheim agent, Jan Steman,
was vanuit Engeland in Brabant gedropt en via omzwervingen bij het
Zoetermeerse verzet terechtgekomen. Zijn taak was radioberichten
doorgeven aan de geallieerden. De
geheime zender werd verborgen in
de preekstoel van de Oude Kerk.

Neergeschoten
De bevrijding van Zoetermeer
verliep met vreugde, maar ook
met verdriet. Op 5 mei 1945
hadden de leden van de BS zich
verzameld in de openbare school.
Duitsers, al dan niet wetend dat
de oorlog was beëindigd, stormden het gebouw in. De BS’ers die
bleven werden gearresteerd, maar
op de vluchtenden werd geschoten. Zo kwam na de bevrijding
een einde aan het leven van
Cornelis van Eerden en Jan
Hoorn. De gearresteerde BS’ers
werden de volgende dag vrijgelaten en op 8 mei verschenen de
eerste Canadese bevrijders. Pas
eind augustus werd de bevrijding
van Zoetermeer uitbundig gevierd.

Over de beleving van de
oorlog in de Zoetermeerse
kerken is in notulen en
archieven weinig terug te
vinden. Wel treffen we
gewijzigde tijden voor
de vieringen aan, door de
verduisteringsvoorschriften.
Vanaf de kansel werden
gezamenlijk opgestelde brieven voorgelezen, met protesten tegen oorlog, bezetting,
vervolging en tewerkstelling
in Duitsland.

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

De website van de
Lunchpauze- en klassieke
concerten van de Oude Kerk
www.concertenzoetermeer.nl
is met ingang van 1 april
2020 te vinden onder de
nieuwe naam:
www.herbergoudekerk.nl

Carillonconcerten
Deze buitenluchtconcerten

		
GAAN WEL DOOR!

12.00-13.00 uur, vanaf de toren
van de Oude Kerk, Dorpsstraat 59
• 11 april: Passiemuziek Bach
Op het programma staan
aria’s, koren en koralen uit de
Matthäus- en Johannes-Passion
van Johann Sebastian Bach.
‘Erbarme dich’, ‘Aus Liebe’, de
slotkoren van beide passies en
andere bekende delen zullen
klinken in een bewerking voor
carillon.
• 2 mei: 75 jaar bevrijding
Liederen uit Valerius’ Gedenk-
clanck, het Wilhelmus, songs
van Vera Lynn: ‘White Cliffs of
Dover’, ‘We’ll meet again’, en
liedjes die in 1945 populair waren. De Nederlandse componist
Roel van Oosten schreef speciaal
voor ‘75 jaar bevrijding’ een
nieuwe compositie voor carillon,
dat ook zal klinken.

AFGELAST
vanwege coronacrisis
 Lunchpauzeconcerten
Elke woensdag, 12.30 uur,
Oude Kerk

Niet met het geweer
in de hand, wel hulp
en onderduik

 Soepkomcert
18 april, Oude Kerk

 ‘Bach in 7 woorden’

Voedselhulp

3 april, Oosterkerk

De kerken stonden niet met
het geweer in de hand, maar
boden wel hulp. Van kapelaan
Wüst van de Nicolaaskerk is
bekend dat hij voedselpakketten organiseerde voor arbeiders die in Duitsland werkten.
Armen werden gesteund en
er werd ook voor onderduikadressen gezorgd.

 Passieavond Cantorij
7 april, Oude Kerk

 Passieconcert ‘Via Crucis’
8 april, De Regenboog

 Worship: ‘Voor mij’
11 april, Oosterkerk

 Duo op cello & piano
22 april, De Regenboog

 Bevrijdingsconcert
Mannenensemble
22 april, Oosterkerk

Ton Vermeulen,
historicus en lid van het
Historisch Genootschap
Oud Soetermeer, schreef
het boek Dorp in oorlog
en ter gelegenheid van
een tentoonstelling in
het museum ’t Oude
Huis samen met Ronald
Grootveld het boekje
Over de oorlog gesproken.
Dit artikel is op beide
publicaties gebaseerd.
Advertentie

klassieke
concerten
en zaalverhuur

• Tekst en foto's: Jan Blankespoor
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Elke dag de Bijbel open
Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen
gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van
de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbel
gedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.
WO. 1 APRIL - 1 Johannes 4:16-19
De liefde laat geen ruimte voor angst;
volmaakte liefde sluit angst uit.

VR. 17 APRIL - 2 Samuël 22:17-20
De Heer ontrukte mij aan mijn machtige vijand.
Hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte.

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.

ZA. 18 APRIL - Marcus 9:17-29
Een vader vroeg Jezus zijn kind te genezen en
hij riep: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

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 woestijn,
en mijn volk zal mijn lof verkondigen.
ZON. 5 APRIL - Matteüs 21:1-11
PALMZONDAG
De talloze mensen die voor Jezus uit
liepen en achter hem aan kwamen, riepen
luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David!
Gezegend hij die komt in de naam van de
Heer. Hosanna in de hemel!
MA. 6 APRIL - Matteüs 10:38-39
Jezus zegt: Wie zijn leven geeft omwille van
mij, die zal het vinden, maar wie zijn leven
verliest omwille van mij, die zal het behouden.
DI. 7 APRIL - 2 Korintiërs 5:13-17
Christus is voor allen gestorven opdat de
levenden niet langer voor zichzelf zouden
leven, maar voor hem die voor hen is
gestorven en is opgewekt.
WO. 8 APRIL - Johannes 12:20-30
Jezus zegt: Waarachtig, ik verzeker u: als
een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel, maar
wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
DO. 9 APRIL - Johannes 16:20-22
WITTE DONDERDAG
Voor zijn lijden zei Jezus tot zijn leerlingen:
Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie
terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand
zal je je vreugde afnemen.

ZON. 19 APRIL - Johannes 20:24-29
Tomas zei tot de opgestane Jezus: “Mijn
Heer, mijn God!” Jezus zei tegen hem:
“Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.”
MA. 20 APRIL - Jesaja 6:1-8
In een visioen hoorde Jesaja een engel tegen
hem zeggen: "Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.” Daarna hoorde hij de
stem van de heer zeggen: “Wie zal ik sturen?”
Jesaja antwoordde: “Hier ben ik, stuur mij.”
DI. 21 APRIL - Openbaring 7:9-17
Johannes schreef: Ik zag een onafzienbare
menigte, die niet te tellen was, uit alle
landen en volken, van elke stam en taal.
Ze bogen zich diep neer en aanbaden God.
WO. 22 APRIL - Psalm 106:43-48
Red ons, Heer, onze God, breng ons bijeen
uit de andere volken, dan loven wij uw
heilige naam.
DO. 23 APRIL - Lucas 21:5-19
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zullen
worden vervolgd omwille van mijn naam.
Bedenk wel dat jullie je verdediging niet
moeten voorbereiden. Want ik zal jullie
woorden van wijsheid schenken.
VR. 24 APRIL - 1 Petrus 2:19-25
Petrus schreef: Het is een blijk van Gods
genade wanneer u verdraagt wat u moet
lijden voor uw goede daden. Dat is uw
roeping; ook Christus heeft geleden, om
uwentwil, en u daarmee een voorbeeld
gegeven. Treed dus in zijn voetsporen.
ZA. 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.

ZON. 26 APRIL - Lucas 24:13-35
Toen de opgestane Jezus met twee leerlingen
aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het
VR. 10 APRIL - Marcus 15:33-39
zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu
GOEDE VRIJDAG
werden hun ogen geopend en herkenden ze
Aan het kruis riep Jezus met luide stem: Mijn hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? MA. 27 APRIL - 1 Tessalonicenzen 5:4-11
ZA. 11 APRIL - 1 Petrus 3:18-22
STILLE ZATERDAG
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. 12 APRIL - Johannes 20:1-9
PASEN
De leerling van Jezus ging het lege graf in.
Hij zag en geloofde.

Paulus schreef: Gods bedoeling met ons is
dat wij gered worden door onze Heer Jezus
Christus. Hij is voor ons gestorven opdat
wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn,
samen met hem zullen leven.

DI. 28 APRIL - Openbaring 22:1-9
De dienaren van God zullen hem met eigen
ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Er zal geen nacht meer zijn en het licht
van een lamp of het licht van de zon hebben
ze niet nodig, want de Heer zal hun licht zijn.

MA. 13 APRIL - Openbaring 3:7-8
De opgestane Christus zegt: Ik heb ervoor
gezorgd dat de deur voor u openstaat,
zonder dat iemand hem kan sluiten. Want
ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw
gebleven aan wat ik heb gezegd.

WO. 29 APRIL - Jesaja 35:1-10
De heer zegt: Verlamden zullen springen als
herten, de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.

DI. 14 APRIL - 1 Korintiërs15:12-22
Paulus schreef: Zoals de dood er is gekomen
door een mens, zo is ook de opstanding uit de
dood er gekomen door een mens. Wij zullen
door Christus allen levend worden gemaakt.

DO. 30 APRIL - 1 Samuël 12:20-24
Heb ontzag voor de heer en wees hem met
hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf
ervaren welke grootse daden hij voor u heeft
verricht.

WO. 15 APRIL - Lucas 24:35-48
De opgestane Jezus maakte het verstand
van zijn leerlingen ontvankelijk voor het
begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen
hen: “Er staat geschreven dat de messias
zal lijden en zal opstaan uit de dood.”

VR. 1 MEI - Romeinen 8:18-25
Paulus schreef: De hele schepping zucht nog
altijd als in barensweeën. En ook wij zuchten
in onszelf in afwachting van de verlossing
van ons sterfelijk bestaan.

ZA. 2 MEI - Jesaja 43:18-21
DO. 16 APRIL - Johannes 6:37-40
De heer zegt: Blijf niet staan bij wat eertijds is
Jezus zegt: Dit is de wil van hem die mij ge- gebeurd, laat het verleden nu rusten.
zonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij Zie, ik ga iets nieuws verrichten.
gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik
hen allen laat opstaan op de laatste dag.

Zie voor de pdf van het leesrooster www.kerkinzoetermeer.nl
Advertentie
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‘Veilige kerk’ neemt je serieus

BOUWSTENEN (2)

• De kerk hoort een veilige plek te zijn.
Altijd. Voor iedereen. Het is een essentieel deel van de kerk als
geloofsgemeenschap. Daarom hoort dit onderwerp ook thuis in
de artikelenserie over bouwen aan de kerk.

VERTROUWENSPERSONEN

Niet-pluisgevoel? Ga ermee naar de
vertrouwenspersoon.
In de afgelopen jaren zijn we met
de neus op het feit gedrukt dat
de kerk niet altijd veilig is. Na
ernstige incidenten (om niet te
zeggen jarenlange misstanden)
in enkele kerkgenootschappen
heeft de landelijke Protestantse
Kerk de ‘Vertrouwenspersonen’
geïntroduceerd. Veel plaatselijke
gemeenten hebben inmiddels
ook speciale vertrouwenspersonen aangesteld.

Tweeledige taak
In de Protestantse Gemeente
Zoetermeer is in iedere wijkgemeente een vertrouwensteam
actief of zal dit binnenkort zijn.
Het past bij het verschil in
karakter tussen de wijken dat in
de ene wijk andere accenten
worden gelegd dan in de andere.

Situaties van
machtsongelijkheid
bespreekbaar maken
Zo richt het werk van het vertrouwensteam in de Oosterkerk,
geheel in lijn met de landelijke
aanpak, zich vooral op ongewenst seksueel gedrag. Bij de
Ichthuskerk wordt daarnaast ook
de mogelijkheid geopend klachten in te brengen tegen andere
vormen van ongewenst gedrag.
De primaire taak van het vertrouwensteam is gemeenteleden die
te maken krijgen met dit gedrag

UITGELEZEN

O

te ondersteunen en te helpen bij
het oplossen van hun probleem.
De tweede taak is incidenten te
voorkomen. Preventie dus.
Dit kunnen ze doen door situaties
van machtsongelijkheid – die
vaak ten grondslag liggen aan
ongewenst gedrag – in de gemeente bespreekbaar te maken
en te houden.

De ervaring telt
Het vertrouwensteam van de
Ichthuskerk houdt het voor mogelijk dat er behalve van seksueel
ongewenst gedrag soms ook van
ánder ongewenst gedrag sprake
kan zijn, zoals agressie, discriminatie, intimidatie of pesten. Wat
iemand als ongewenst gedrag
erváart, dat telt.
Soms wil de betrokkene daar
alleen over praten of zoekt hij of
zij hulp hoe daarmee om te gaan.
Maar het gedrag kan ook dusdanig zijn dat een klacht indienen
nodig is.
Landelijk kun je dan terecht bij
het meldpunt SMPR – Seksueel
Misbruik in Pastorale Relaties in
Utrecht. De vertrouwenspersonen
daar kunnen je helpen en doorverwijzen. Dat kan bijvoorbeeld
betekenen dat aangifte doen bij
de politie wordt geadviseerd, als
het geval daar ernstig genoeg
voor is. In die gevallen gaat dat
zelfs vóór de eigen (lokale) kerkelijke aanpak.
Het kan ook zo zijn dat iemand
met een klacht Utrecht te ver
vindt of te anoniem. Dan zijn de
vertrouwenspersonen van de
eigen wijkgemeente dichterbij.

In de rubriek Bouwstenen wordt
maandelijks een aspect belicht van
‘de kerk in bedrijf’. Dat gaat de ene
keer over spirituele zaken, de andere
keer over praktische zaken die de
kerk in stand beogen te houden.
Of, vanwege de privacy, van
een andere wijkgemeente, die
mogelijkheid staat voor ieder
open. De thematiek ligt namelijk
vrijwel altijd erg gevoelig.

Openheid en actie
Slachtoffers van ongewenst
gedrag vragen zich misschien af:
‘Word ik wel geloofd?’, ‘Nemen
ze me wel serieus?’ Bedenk dan
dat openheid en actie beter zijn
dan een ervaring of een zaak in
de doofpot stoppen.
Het kan een goed gevoel geven
om te weten dat de aangestelde
vertrouwenspersonen een training hebben gevolgd om hier
goed mee om te gaan. Ook hebben ze een belofte van geheimhouding afgelegd. Ze rapporteren
eens per jaar anoniem aan de
wijkkerkenraad of er in het afgelopen jaar incidenten zijn geweest
die hun aandacht vroegen.
Meer informatie vindt u op de
websites van de kerken van de
Protestantse Gemeente Zoetermeer
via kerkinzoetermeer.nl en pgzoeter
meer.nl en op de volgende landelijke
websites: eenveiligekerk.nl, smpr.nl,
protestantsekerk.nl/thema/veilige-
gemeente (richtlijnen, praat erover,
beleid maken). In de hal van de
meeste kerken zijn folders hierover
voorhanden.
• Fien Meiresonne

Welke weg wijst het kerkasiel?

p 30 januari 2019 eindigt het Haagse kerk
asiel van de Armeense
familie Tamrazyan. Vanaf oktober 2018 is de kostersetage van
buurt- en kerkhuis Bethel hun
onderdak. Beneden begint een
non-stop viering die uiteindelijk
97 dagen duurt. Na intensief
overleg neemt de Protestantse
Gemeente Den Haag het kerk
asiel over van de Katwijkse Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
In die eigen kerk vond het gezin
al een maand onderdak, maar
dat blijkt niet genoeg. Alleen
een ononderbroken kerkdienst is
voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND reden om af te
zien van een inval.
Het doel van het asiel is: ‘een
adempauze creëren: een veilige
ruimte voor het gezin en tijd om
het gesprek te zoeken met de
politiek’. Vele vrijwilligers zorgen
dag en nacht voor gezin en bezoekers. Voorgangers van vele
kerkgenootschappen overal van-

daan leiden de vieringen. Meer
dan eens zegt een bezoeker:
‘Dit is kerk, zoals je altijd zou
willen!’ Juist als in de Adventstijd de staatssecretaris opnieuw
negatief reageert, blijkt de grote
waarde van het al vierend samen
wachten en waken.

‘Dit is kerk,
zoals je altijd
zou willen!’
De Tamrazyans krijgen 25 maart
2019 een verblijfsvergunning.
Ook voor de meeste andere gezinnen is er een gunstige afloop.
Maar lost dit de vluchtelingenproblematiek op? Kijk anno
maart 2020 naar de Griekse
eilanden, naar het niemandsland
aan de Grieks-Turkse grens!
Welke weg wijst dan dit ene
kerkasiel? In deze terugblik
ontdek je dat het gaat om het
wagen zonder de afloop te
weten. Het gaat om volharding
en daarbij blijkt samen vieren

onmisbaar. Terwijl aanvankelijk
de doorgaande viering voelt als
last en verantwoordelijkheid,
zorgt deze juist dat je het volhoudt. ‘Het is ons kampvuurtje
geworden, waar je je omheen
verzamelt en waaraan je je
warmt.’ Daarbij vallen kerkgrenzen weg en worden vaste vormen doorbroken.
Waartoe inspireert Bethel? In de
laatste Nieuwsbrief staat: ‘Laat
dit niet het einde zijn, maar het
begin van de nieuwe aloude manier van kerk-zijn: gemeenschap
van en voor kwetsbare mensen.’
• Joke Westerhof
Willem van der Meiden en Derk
Stegeman (red.), ‘Dat wonderlijke kerkasiel. De non-stop
viering in de Haagse Bethelkapel’, Middelburg: Skandalon,
2020, € 13,95, verkrijgbaar
via Stek – voor stad en kerk
W stekdenhaag.nl/nieuws/
datwonderlijkekerkasiel

