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‘Doorgaan met leven in 
Gods naam’
In Pasen klopt het hart van geloof 
en kerk, dat belijden we. Maar 
dat kan voor mij niet zonder de 
drie dagen voor Pasen. Die geven 
diepte en betekenis aan het lege 
graf: dat kwam er langs een won-
derlijke weg van dienende over
gave, volharding, sterven en dood. 
Met name Stille Zaterdag, waarin 
we gedenken dat Gods Geestes
adem stil verwijlt bij het graf, biedt 
ruimte aan onze menselijke nood. 
Met Pasen is de dreiging van 
dood niet voorbij. Middenin het 
leven kun je door de dood zijn 
omringd. Nabijheid en trouw is 
dan niet meteen naar Pasen door 
willen gaan, maar stilstaan bij de 
ander die zich omringd voelt door 
de dood. De adem en geloofs-
ruimte, daarvoor biedt de weg van 
Jezus door de dood heen. Ruimte 
voor de klacht, de angst, waarin 
de Geestesadem met ons getuigt: 
‘Elke stilte kent zijn zingen’. En zo 
ook ruimte voor hoop én moed 
der wanhoop waarmee je door-
gaat met leven in Gods naam. 

• ds. Nico de Lange VOORGANGER 

‘Licht dat jouw leven 
nieuw maakt’
Pasen brengt hoop, een leeg graf, 
toekomst. Maar het wordt pas 
Pasen met dat wat er aan vooraf is 
gegaan. Stilte en duister van Jezus’ 
gevangenneming; veroordeling, 
pijn, lijden, dood en een graf. 
Ik moet terugdenken aan een 
Paasnacht in Taizé. Er lag een groot 
kruis in de kerk. Het was donker 
en stil, intens. We zaten rond het 
kruis, knielden, baden, huilden. Op 

PASEN 2021

Hoop doet   leven

zo’n moment kun je niet anders dan 
denken aan de stilte en duisternis 
van je eigen leven, met een verle-
den wat je tot daar heeft gebracht. 
Om in die stilte en in die donkerte 
te wachten, te waken, te bidden 
tot de nieuwe morgen komt, waar-
in je voorzichtig gaat zingen … 
‘Als alles duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur dat nooit meer 
dooft’. Zingen tot de morgen komt, 
een nieuwe dag met een leeg graf, 
een nieuwe dag met licht dat jouw 
leven nieuw maakt! ‘Ieder duister 
wacht een morgen, in dat licht is 
alles nieuw.’ God herschept jouw 
leven. Met Pasen strekt Hij zijn 
hand naar je uit. Leg de jouwe erin.
• Arianne Lodder KERKELIJK (JEUGD)WERKER 

‘Op leven en dood.  
En verder.’
Soms vertellen mensen ervarin-
gen die zo rauw zijn dat ik denk: 
hoe kun je dit in hemelsnaam nog 
met God verbinden? 
Vaak is er dan eerst alleen maar 
ruimte voor stilte. Te snelle woor-
den verdoezelen en zijn geen 
echte troost. 
Aan het kruis roept Jezus volgens 
Matteüs en Marcus uit:  
‘Mijn God, mijn God, waarom 
hebt u mij verlaten?’ Ook hij kon 
zijn lijden niet meer met Gods 
aanwezigheid verbinden. 
En toch is juist die schreeuw in 
zulke gesprekken mijn laatste 

houvast. Omdat wanhoop over 
hoe rauw het leven kan zijn niet 
wordt weggeschreven, maar juist 
verwoord. Als de diepte van het 
donker geen recht gedaan wordt, 
schijnt ook het licht oppervlakkig.
De kruisklacht is voor mij het 
sterkste bijbelbeeld van hoe ver 
Gods betrokkenheid op ons men-
sen gaat: tot in de Godverlaten-
heid.
Jezus’ woorden kunnen uit de 
stilte omhoog sijpelen. En zo 
langzaam tot een bron worden 
van échte troost. Dan kan er in 
de moeilijkste gesprekken toch 
licht doorbreken. Als op een 
vroege morgen, uit het donker 

van de nacht. Als op die ene 
morgen. Pasen. God met ons 
verbonden. Op leven en dood. 
En verder. 

• ds. Rein Algera VOORGANGER 

‘Het ligt nog altijd  
in Gods handen’
In tijden van corona hebben wij 
de boodschap ‘Hoop doet leven’ 
hard nodig. Velen gaan gebukt 
onder de beperkingen. Zij zien 
weinig anderen, zijn bang om 
naar buiten te gaan of kunnen 
niet goed bevatten waarom iets 
niet kan. Door binnen de richtlij-
nen van wat wel mag die mensen 
te helpen, even te bellen of wat 
langs te brengen, horen zij een 
ander geluid. Zo brengen wij in 
alle eenvoud weer enige hoop. 
Hoop op andere tijden!
Ik weet: in sommige gevallen valt 
er niet veel meer te maken. De 
situatie is uitzichtloos. Dan kun je 
er alleen nog maar voor iemand 
zijn. Soms door samen stil te zijn, 
want wat valt er nog te zeggen? 
Dat is verdrietig, maar toch ook 
troostrijk. Je geeft je over aan 
wat gaat komen. En als de ander 
dat niet zien kan, denk ik voor 
mijzelf: het ligt nog altijd in Gods 
handen. Dat stemt mij zelfs dan 
hoopvol, en geeft zo kracht er te 
zijn voor die ander.

• Johan Roest BUURTPASTOR HALTE 2717 

Pelgrimskerk en De Pelgrim
De Pelgrimskerk heeft samen met De 
Pelgrim gekozen voor een afbeelding van 
de Emmaüsgangers. Op de kaars zagen 
ze mensen onderweg afgebeeld, je zou er 
zomaar pelgrims in kunnen zien. De keuze 
voor deze kaars was dus niet zo moeilijk. 
Te zien: kruis, Alpha-Omega en jaarband. 

Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 
24:11-35) vindt plaats in de tijd onmiddellijk 
na de opstanding van Christus. Twee volgelin-
gen van Hem waren onderweg naar het dorp 
Emmaüs. Christus voegde zich bij hen, maar zij 
herkenden hem niet. In Emmaüs aangekomen 
nodigden ze hem uit voor de maaltijd. Pas 
toen Christus het brood brak als bij het laatste 

avondmaal, herkenden zij hem. Hij verdween 
spoorslags. Een prachtig ontwerp voor Pasen, 
het feest van de opstanding.

De Oase
De Werkgroep Eredienst Oase heeft gekozen 
voor de Paaskaars met de vredesduif. In deze 
onrustige tijd, waarin we veel geweld hebben 
gezien tegen de coronamaatregelen, mag er een 
signaal van vrede uitgestraald worden.

Te zien: Christusmonogram met vredesduif, Alpha- 
Omega en jaarband. Het is een prachtig reliëf: het 

Christusmonogram met daaronder een medail-
lon in was met de Heilige Geest als duif in wit 
op een vlak van oranje, geel en rood. Dit me-
daillon is afgeleid van het glas-in-loodraam in 
de apsis van de St. Pieter te Rome, boven de 
‘Cathedra Petri’, de Heilige Stoel van Petrus. 
Het is ontworpen door Gian Lorenzo Bernini en 
midden zeventiende eeuw gemaakt. 

‘De stralen van licht die op dit raam uit-
gaan van de Heilige Geest verwijzen naar 
de gloed en kracht van de Heilige Geest.’ 

Ook het logo van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) is hiervan afgeleid.  

Een nieuwe Paaskaars
De drie kerken binnen de POR-wijkgemeente hebben elk een andere 
afweging gemaakt bij de keuze van hun Paaskaars. Zo zijn de kaarsen 
een afspiegeling van de veelkleurigheid binnen de gemeente.

‘Jezus leeft!’, 15e statie Pasen, kirchen.net

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt.
God alleen herschept en ziet. 

Liedboek 982:2

Naar het Paaslicht

‘Indrukwekkend is het ieder jaar 
weer. Stille Zaterdag. In de kerk-
zaal de lezing van teksten uit het 
Oude en Nieuwe Testament, die 
ons na het donker van Goede  
Vrijdag toeleiden naar het Paas-
licht. En buiten, op het kerkplein, 
het ontsteken van de nieuwe 
Paaskaars bij de vuurkorf. 
Wat er dit jaar ook mogelijk zal 
zijn, we vieren de Paasnacht, 
opmaat naar Pasen!’ 

Dit schrijven de vier leden van het 
Ichthuskerk-pastoresteam (wijkge-
meente Zoetermeer-Noord) in de 
aanloop naar Pasen. Wat betekent 
het voor hen: uit dat donker geleid 
worden naar het licht? 
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Van Dorp uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand 
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en 
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten 
en verduurzamen.

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

vandorp.eu

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

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

Begraafplaats Nicolaaskerk 

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

De graftuin achter de Oude Kerk is 

het oudste kerkhof in Zoetermeer 

en was eeuwenlang de enige 

begraafplaats van Zoetermeer 

en Zegwaart. Mensen van alle 

gezindten werden hier begraven. 

Rijkeren werden in de kerk zelf 

ter aarde besteld.

In een 18e-eeuws tarievenlijstje 

is te lezen hoe duur dat was: één 

gulden voor een graf op het kerk

hof, tien gulden voor een graf in 

KERKHOF

Dodenakkers in het dorp

de kerk en twintig gulden voor 

een graf in het koor van de kerk, 

het chicste gedeelte.

Hygiëne

In 1828 werd door het Rijk  

uit hygiënische overwegingen 

(‘rijke stinkerds’) een einde  

gemaakt aan het begraven in de 

kerk. De hervormde kerkvoogden 

protesteerden hiertegen. Hun 

inkomsten liepen al terug, omdat 

de rooms-katholieken een jaar 

eerder een eigen begraafplaats 

achter de Nicolaaskerk – gebouwd 

in 1817 – in gebruik hadden  

genomen. De begraafplaats  

behielden de kerkvoogden  

dankzij de steun van het 

gemeente bestuur wel.

Verscholen

Van de graftuin achter de 

Nicolaas kerk weten de meeste 

Zoetermeerders niet eens van het 

bestaan, verscholen als die ligt 

tussen kerk en Pastoorsbos.  

Deze dodenakker is onlangs hele

maal tot letterlijk groen rustpunt 

gerenoveerd. Sinds 1974 wordt 

er niet meer begraven, alleen 

in de familiegraven. De prijzen 

voor een begrafenis achter de 

Nicolaas kerk liepen in de vorige 

eeuw uiteen van fl. 1,50 voor de 

vijfde klas tot fl. 20 eerste klas.

Een begraafplaats wordt ook wel kerkhof genoemd, omdat  

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

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

Nicolaaskerk wist het Historisch Genootschap Oud Soetermeer 

het een en ander op te diepen.

Herinrichting

In de hof van de Oude Kerk  

worden sinds 1957 geen nieuwe 

graven meer gedolven. In de 18e 

eeuw mocht de koster de graven 

na veertien jaar ruimen. Later werd 

dat na tien jaar, behalve de eigen 

graven, waarvan het onderhoud 

door particulieren wordt betaald. 

Vandaar dat er op het kerkhof niet 

veel oude graven liggen. 

Het kerkhof wordt heringericht,  

nu er dit jaar een nieuwe aanbouw 

aan de Oude Kerk komt.  

Kerkhof Oude Kerk  Foto: Jaap van der Giessen

De eerste paal hiervoor is op 

woensdag 27 maart geslagen en 

naar verwachting zal dit begin 

volgend jaar gereed zijn.

Witte rozen

Op de laatste zondag van het  

kerke lijk jaar – Eeuwigheids zondag, 

eind november – staan er voorin de 

Oude Kerk witte rozen met daaraan 

een kaartje met de namen van  

degenen die het afgelopen jaar over-

leden zijn. Na de dienst mogen de 

nabestaanden de roos mee nemen. 

De rozen die overblijven worden 

op het kerkhof gelegd, waarbij de 

dominee een gebed uitspreekt en 

de gemeente samen zingt: ‘U zij de 

glorie, opgestane Heer, / u zij de 

victorie, nu en immermeer.’

• Liesbeth van Daal

‘Planten kunnen ons helpen te 

aarden in ons geloof ... en zo 

kan de kerk met tuin een echte 

‘Hof van Lof’ worden.’ 

INTERVIEW • Aan het 

woord is Rina Zegers, 

de ‘tuinvrouw’ van 

de Ichthuskerk aan 

de Parkdreef. Zij was 

lang geleden al actief in 

de tuin rondom de Olijftak (voor

heen een gereformeerde kerk) 

en nu is zij met een enthousiaste 

groep van vijf mensen op woens

dagmorgen aan het werk in de 

tuin van deze kerk in de Zoeter

meerse wijk Seghwaert. 

Bijbelse tuinen

Een symbolische tuin wilde Rina: 

van een betegeld voorplein naar 

een Hof van Lof. ‘Want’, zegt zij, 

‘een symbolische tuin is meer 

dan een plantentuin. Het is een 

tuin met planten en bloemen die 

verwijzen naar de Bijbel en naar 

de liturgie.’ 

In de Bijbel functioneert het beeld 

van een tuin op diverse manieren. 

De Hof van Eden als het paradijs 

in het eerste bijbelboek Genesis, 

de tuin als plaats van geluk in het 

poëtische Hooglied, en ook de 

Hof van Arimatea: de tuin met 

het graf van Jezus en de plaats 

van de opstanding, beschreven in 

het Evangelie van Johannes. 

Met zorg gekozen

Er worden in de Bijbel ook talrijke  

bloemen, planten en bomen  

genoemd, die door de eeuwen 

heen op symbolische wijze een 

grote rol heb ben gespeeld in  

de christelijke traditie.

Rina geeft aan dat er met zorg  

is gekozen voor symbolische  

beplanting voor deze Hof van Lof. 

Er zijn dwergheesters geplant,  

die in Israël voorkomen aan de 

zoom van woestijngebieden.  

De Viburnum (Sneeuwbal) 

heeft een beschut plekje 

gekregen. Deze plant 

komt voor in de bossen 

van de Karmel en wordt 

omschreven als ‘de  

heerlijkheid van Libanon’. 

De tuingroep koos ook 

voor planten met een 

veelzeggende naam, 

zoals Gebroken hartje, 

Judaspenning,  

Salomons zegel en  

Jacobsladder. 

Passieflora

En tegen de muurtjes  

van de tuin groeit de 

Passieflora. Rina legt 

uit: ‘De Passieflora 

staat voor lijden. De 

stampers van de bloem 

lijken op de nagels en 

de vijf meeldraden op 

de hamers, gebruikt bij 

de kruisiging van Jezus. 

De bloemkroon heeft  

gelijkenis met de door-

nen    kroon en het getal vijf verwijst 

naar de vijf wonden van Jezus.  

Dit past toch mooi in deze Veertig

dagen tijd op weg naar Pasen’, aldus 

deze vrouw met groene vingers.

• Hanneke Lam

HOF VAN LOF

Aarden 

in geloof

Kerk en 

tuin

Keizerskroon

Salomonszegel

Stokroos

Rode brem 

‘Als een graankorrel niet in de 

aarde valt en sterft, blijft het 

één graankorrel, maar wanneer 

hij sterft draagt hij veel vrucht.’ 

Johannes 12:24

Aan de hand van een serie 

spiegel verhalen verwerken de 

kindernevendiensten op zondag 

in wijkgemeente Noord, De Oase 

OP WEG NAAR PASEN

Een nieuw begin

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

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

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

en Oude Kerk een reeks bijbel-

verhalen en thema’s op weg  

naar Pasen: het nieuwe begin. 

Het verhaal van de onvruchtbare 

vijgenboom komt langs, de  

gelijkenis van de wijngaard, de  

intocht in Jeruzalem, het lege graf.

Het gaat over kiezen, geduld 

hebben, vergeven, zorgen voor 

de boom van iemand anders, 

samenwerken en juichen. Blij 

konden een aantal kinderen op 

zondag 24 maart al ontkiemende 

plantjes laten zien, trots op hun 

heuse beginnersdiploma’s.

Wij bidden om een nieuw begin, 

een nieuw begin van leven. 

God, stuur ons toch uw wereld in 

om liefde door te geven.

Refrein themalied
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HANDVEST VOOR COMPASSIE

‘Geraakt door 

de missie die 

ervan uitgaat’

INTERVIEW • In de Vredesweek 

van september vorig jaar werd 

gemeenteraadslid Arco Weening  

(CU/SGP) ‘Ambassadeur voor de  

Vrede’. Een jaar lang, om invul-

ling te geven aan de gestelde 

doelen in het zogeheten  

Handvest voor Compassie. 

Hoe ver is hij gekomen?

Wat is het Handvest voor  

Compassie ook alweer?

‘In 2009 werd in 32 landen het 

Charter for Compassion – Handvest 

voor Compassie gelanceerd, een 

initiatief van de Britse schrijfster 

Karen Amstrong. Dit handvest, een 

tekst op basis van de levensregel 

“Wat jij niet wilt dat jou wordt 

aangedaan, doe dat ook een ander 

niet aan” is bedoeld om wereldwijd 

mensen en groepen te stimuleren 

tot vreedzaam en  

humaan samenleven. 

Na Leiden, Groningen, 

Apeldoorn en Rotter

dam heeft Zoetermeer 

op 21 september 

2018 op de Dag van 

de Vrede het Hand

vest voor Compassie 

getekend. Als ‘Com

passionate City’ voegde 

onze stad zich hiermee bij een 

indrukwekkende lijst van steden 

wereldwijd die hierin voorop lopen. 

Een stad waarin compassie een 

belangrijk ethisch kompas vormt 

bij het ontwikkelen van beleid. 

Inmiddels is het Handvest door 

veel organisaties ondertekend. Na 

de burgemeester volgden kerkelijke 

en levensbeschouwelijke organisa

ties, moskeeën, politieke partijen 

en organisaties voor maatschappe

lijk werk (zie foto). Er komen nog 

steeds handtekeningen bij!’

Wat is jouw rol als Ambassadeur 

voor de Vrede daarin?

‘In een verkiezingsdebat, vooraf

gaand aan de gemeenteraadsver

kiezingen van 2018 en georgani

seerd door het InterLevensbeschou

welijk Overleg Zoetermeer (ILOZ), 

Lopend vuurtje

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

werd ik geraakt door de missie die 

van het Handvest uitgaat. Als ver

tegenwoordiger van een christelijke 

politieke partij vond ik dat ik het 

voortouw moest nemen. 

Belangrijk 

ethisch kompas 

voor de stad

Bij de ondertekening in september 

2018 ben ik benoemd tot Ambassa

deur voor de Vrede. Sindsdien heb 

ik veel gesprekken gevoerd. Vooral 

de gesprekken met de moskeebe

sturen hebben mij erg geraakt, die 

waren heel leerzaam voor mij. Het 

verloste me van een aantal vooroor

delen en ik heb een goed contact 

met hen opgebouwd. Het grote 

bijbelse gebod ‘Hebt uw naaste lief 

als uzelf’ wordt ook daar als een 

leidraad voor het leven gezien. 

Dit soort ervaringen wil ik graag 

delen met anderen. Ik ben ervan 

overtuigd dat meer begrip voor 

elkaars religie tot een vreedzamer 

en verdraagzamer Zoetermeer kan 

leiden.’

Maar er zijn ook veel Zoetermeer-

ders die niet religieus zijn.

‘Er zijn ook niet-religieuze organi

saties die het Handvest nu op de 

agenda hebben staan. Bijvoorbeeld 

Buurtwerk, dat in opdracht van  

de gemeente Zoetermeer  

maatschappelijk werk verricht 

(Buurtwerk staat voor een wijk- en 

buurtgerichte aanpak van maat

schappelijke vraagstukken, JB). 

Maar ik erken tegelijk dat het  

niet altijd eenvoudig is om niet- 

religieuze politieke partijen hierbij 

te betrekken. Daarom zou het 

goed zijn wanneer mijn opvolger  

afkomstig is uit een andere, 

niet-christelijke partij. Er is nog 

veel werk te doen om iedereen in 

Zoetermeer te interesseren voor 

de missie van het Handvest: een 

vreedzame en gezonde, gelukkige 

samenleving.‘ 

Wat zijn de concrete doelen op 

korte termijn?

‘In september draag ik het stokje 

over aan een nieuwe ambassadeur. 

Samen met het ILOZ zoeken 

we naar een opvolger. Het ILOZ 

doet sowieso veel om een betere 

samenleving in Zoetermeer te 

bereiken. Het begeleidt ook het 

proces om een meer verdraag

zame samenleving in onze stad te 

realiseren. 

Het ILOZ organiseert vier maal 

per jaar een bijeenkomst in het 

Forum, bij de hoofdbibliotheek, 

waar dialoog tussen Zoetermeer

ders centraal staat. Facebook 

speelt een belangrijke rol in de 

communicatie van het ILOZ. Op 

die Forumbijeenkomsten komen 

steeds meer mensen af (zie ook 

pagina 2, red.). Ik neem daar  

uiteraard ook zelf aan deel. 

Het Handvest voor Compassie 

doet momenteel de ronde langs 

een aantal Zoetermeerse kerken.  

En ik hoop dat binnenkort ook 

de voorzitter van de Algemene 

Kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Zoetermeer zijn hand

tekening onder het Handvest zet, 

want die ontbreekt nog …’

• Jan Blankespoor

‘Vanaf het eerste moment dat ik 

achter de tralies belandde, voelde 

ik me thuis in het werken met 

gevangenen. De rauwe kanten 

van het leven, tot de kern komen, 

werken aan herstel. In Albanië nu  

werkzaam als directing manager 

van de organisatie, is mijn focus 

verschoven van herstel van  

gevangenen en slachtoffers naar 

groei en professionalisering van 

team en organisatie.’ 

Leven brengen

‘Jezus zei: “Ik ben gekomen om 

Leven te brengen, en dat in over

vloed.“ Ik geloof dat wij mensen 

uitgenodigd worden om in verhou

ding tot onze Schepper te leven en 

dat daar het Leven is. En terwijl het 

ons niet lukt, komt Hij het brengen.  

Als ik kijk naar mijn collega’s  

hier in Albanië, zie ik een mooie 

groep mensen die vol vuur en 

passie het Evangelie van Jezus 

Christus uitdelen en overdragen  

in gevange nissen en bij de achter

gebleven families thuis. 

Door middel van cursussen, kerk

diensten in gevangenissen, bijbel

studie, gebed, persoonlijke pasto

rale aandacht, praktische hulpver

lening, kansen voor achtergestelde 

kinderen van gevangenen creëren. 

Op mijn beurt mag ik hen weer 

ondersteunen. Wat hebben zij 

nodig om hun werk en roeping 

uit te voeren? Ik werk aan pro

fessionalisering, beleidsvoering, 

trainingen, plannen en projecten.’ 

Brandend verlangen

‘In dit land – waar decennialang 

een streng communistisch regime 

heeft geheerst – is initiatief nemen, 

verantwoordelijkheid dragen,  

durven uitproberen en persoonlijke 

ontwikkeling de kop in gedrukt. 

‘Zoveel mogelijkheden 

die tot bloei 

kunnen komen’

Ik denk dat ik daar het vuurtje 

voel branden, als ik zie wat een 

mogelijkheden er in mijn collega’s  

gelegd zijn die nog niet tot bloei 

zijn gekomen, waar nog laagjes 

van angst of onzekerheid overheen  

liggen. Daarom is mijn verlangen 

om naast de professionele ook 

de persoonlijke groei van mijn 

collega’s te helpen ontdekken en 

stimuleren.’  

Schakeltje

‘Pas zei een collega tegen me: 

“Esther, wat je ons hebt geleerd 

over intervisie vind ik zó’n goede 

werkwijze dat ik het ook in mijn 

kerk wil gebruiken, kan dat?“  

Ja natuurlijk! 

In Albanië, waar niet alleen indi

viduen maar ook de jonge kerken 

op zoek zijn naar effectiviteit, 

goede omgang met elkaar en het 

uitdelen van Gods liefde, hoop  

ik zo een schakeltje te zijn.  

Voor Leven in overvloed.’

 Kijk voor meer informatie over het 

werk van Esther Klaassen op  

W www.dedikim.nl

• Willeke van Trigt

ACHTER TRALIES

Vol vuur en passie in Albanië

PORTRET • Na twaalf jaar bij Gevangenenzorg Nederland 

verhuisde Esther Klaassen twee jaar geleden vanuit  

Zoetermeer naar zusterorganisatie Gevangenenzorg Albanië:  

Shoqëria Kristianë e të Burgosurve të Shqiperisë op z’n  

Albanees. Bij Perron Centrum in Oosterheem was ze ook  

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

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith 

KERK IN ACTIE • Met 

Pinksteren wordt in 

veel kerken gecollec

teerd voor zendings

werk dat door Kerk 

in Actie wordt onder

steund, zoals Bijbel

vertaalwerk in China. 

Vorig jaar zijn er in 

China nieuwe reli

gieuze wetten aangenomen. 

Zij perken de vrijheid voor Chinese 

christenen behoorlijk in. De kerk in 

China gaat een moeilijke periode 

tegemoet. De White Yi bijvoorbeeld 

zijn een minderheidsgroep op het 

Chinese platteland. Van de 60.000 

mensen die tot deze groep behoren,  

zijn er 40.000 christen; velen zijn 

analfabeet. Voor hun geloof en 

voor hun identiteit is het van groot 

belang dat zij de Bijbel in hun eigen 

taal kunnen lezen.  

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

in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending 

W kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina 

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE

Bijbelverspreiding Chinese platteland 

AANRADERS

VAN DE REDACTIE

Springlevend

Jumpen op je stuntstep.  
Een blokje rond ‘benen’  
op de houten stelten die je 

voor je verjaardag hebt gekregen. 
En of ik dan alsjeblieft gauw kom 
kijken naar de kunsten die je  
vertonen kunt. 
Een echt voorjaarskind is ze, mijn 
kleindochter van acht. Een ‘spring’- 
kind, om het eens vrolijk aan te 
duiden met dat leuke Engelse 
woord voor lente. 
In ‘spring’ zit kracht, zit beweging, 
zit actie. Altijd zit er leven in de 
lente. En altijd vieren we in dat 
jaargetijde dat grootse en ontzag-
wekkende Paasfeest. Of Pasen nu 
in maart of in april valt, lente is  
het altijd: feest van nieuw leven.
Ontspringen, ontspruiten,  
ontkiemen – het leven breekt  
door in de lente, ‘in spring’,  
met Pasen als de grote doorbraak. 
Er is geen houden aan. 

Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

Liedboek 630:1

Waar geen groei te bespeuren valt, 
donkere aarde gesloten lijkt, we 
ons bevinden in een lockdown en 
maar mondjesmaat mensen zien, 
is hoop een kracht die overeind 
houdt. Levenskracht, dankzij de 
opstanding van Jezus Christus: 
door de dood heen tot nieuw leven. 
‘In die hoop zijn wij gered’, staat in 
Romeinen 8, ‘als wij hopen op wat 
we nog niet zien, verwachten we 
het met volharding.’ Die hoop houdt 
levend, springlevend. 

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

KERK ACTUEEL

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

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

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

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Marjan, hoe ben je predikant  
geworden? 
‘Ik ben nu bijna zeven jaar predi-
kant. Na mijn studie bestuurskun-
de ben ik in 1984 gaan werken 
voor de rijksoverheid. Toen onze 
dochter een paar weken jong 
was, werden we uitgenodigd 
voor de intrededienst van onze 
nieuwe wijkpredikant in de Op-
standingskerk in Voorburg. We 
werden heel hartelijk ontvangen. 
Het beviel ons in die gemeente 
uitstekend en we werden kerkelijk 
actief. In oktober 2006 raakte ik 
erg geboeid door het gesprek van 
de gastpredikant met de kinderen, 
haar preek en de gebeden. Ach-
teraf gezien was dat mijn roeping.’

Hoe ben je nu bij de POR- 
wijkgemeente terechtgekomen? 
Na mijn afstuderen in 2014 aan  
de Protestantse Theologische  
Universiteit heb ik tijdelijk gewerkt 
als bijstand in pastoraat in Den 
Haag ZuidWest. In 2015 ben ik 
als predikant bevestigd in De  
Goede Herder in Valkenburg (bij 
Katwijk). Na vijf jaar Valkenburg 
deed ik vorig jaar oktober, midden 
in coronatijd, intrede in De Licht-
bron in Wateringen voor 0,6 fte. 
Aangezien ik kerngezond ben, wil-
de ik er nog iets naast doen. Begin 
februari werd ik door de Protestant-
se Kerk gevraagd of ik ambulant 

Ambulant predikant Marjan Zebregs: 

‘Juist nu is hoop belangrijk’
POR/DE OASE • In de eredienst van zondag 28 februari is ds. Marjan Zebregs uit Voorburg voor  
één jaar als ambulant (tijdelijk) predikant verbonden aan de wijkgemeente Pelgrimskerk-Oase- 
Regenboog. Zij vult per 1 maart gedeeltelijk de vacature in De Oase op die door het vertrek  
van ds. Carina Kapteyn is ontstaan, in afwachting van een nieuw te beroepen predikant.  
Marjan is geen onbekende in Zoetermeer, eerder liep zij stage in De Regenboog. 

predikant wilde worden. Ze hadden 
twee vacatures, waarvan één de 
POR was. Ik heb goede herinnerin-
gen aan Zoetermeer en kende de 
voorzitter van de PORkerkenraad, 
Beppie van der Plas nog goed, dus 
ik hoefde niet lang na te denken!’

Hoe vul je je taken in?
‘In de 12 uur per week ben ik op 
dinsdag in Zoetermeer voor pas-
toraat in De Oase. Ik hoop snel 
meer mensen per dag veilig te 
kunnen bezoeken, nu kan er maar 
één huisbezoek per keer plaats-
vinden. Tot die tijd zal ik ook 
telefonisch pastoraat doen. Als 
dit weer verantwoord kan, zal ik 
regelmatig voorgaan in diensten 
voor de POR en indien nodig ook 
uitvaartdiensten leiden. 
In het pastoraat vind ik luisteren 
erg belangrijk en mensen nabij 
zijn in hun vragen en vreugde. 
Met vragen en doorvragen hoop 
ik dat mensen bij moeilijkheden, 
ook mogelijkheden ontdekken. 
‘Geloof, Hoop en Liefde’ zijn be-
langrijk. Juist nu in de vacature-
tijd, in de tijd van corona en in de 
tijd van toegroeien naar één wijk-
gemeente is hoop erg belangrijk, 
samen met vertrouwen. ‘Geloven  
en vertrouwen’ is hetzelfde 
woord in het Hebreeuws. Wat 
mensen hoop kan geven, vind ik 
een mooi gespreksonderwerp. 

Foto: Johan van Dam
 Fotografie
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‘Hoop’
Boekje ‘vol van hoop’ 
met citaten uit de 
Bijbel, uitspraken van 
‘mensen van naam’ 
en gedicht- en lied-
teksten. Voor eigen  
inspiratie of om ca-
deau te doen. € 4 (vanaf 25 exx.  
€ 3), webwinkel.pkn.nl

Preekschrijfkaarten
Kinderen uitdagen actief bezig te 
zijn met de preek. De HGJB maakte 
een serie thematische Preekschrijf-
kaarten. Aanrader, zeker nu ook 
voor de online eredienst thuis.  
hgjb.nl/preekschrijfkaarten

Scholierenweekend 
Meer over God ontdekken?  
Dat kan tijdens een HJGB-Scholie-
renweekend voor tieners van 13-18 
jaar: 9 en 10 april over ‘Koninklijk 
leven. Twee avonden online  
bijbelstudies, mooie muziek,  
goede gesprekken en gezelligheid.  
hgjb.nl/scholierenweekend

‘Rondje Bijbel’
Spel voor bijbelontdekkers 

vanaf 7 jaar. Al fietsend  
over berg en door dal  

vragen beantwoorden en 
opdrachten volbrengen. 
debijbel.nl/rondjebijbel

‘Bijbelbekentenissen’
Graag vaker of langer in de Bijbel 
lezen, maar weet je niet goed hoe 
dat in te richten? Nieuwe podcast-
serie met bekende mensen die 
vertellen hoe zij een manier  
ontdekten die bij hen past.  
bijbelgenootschap.nl/podcast

Pinksteractie ‘Hoop’
Hoop. Het is een woord van maar 
vier letters. Maar wat het zegt is 
meer welkom dan ooit. Met  
Pinksteren vieren we dat er hoop  
is, omdat Gods Geest bij ons is.  
We ontvangen hoop, we delen 
hoop. Meedoen? Online informatie 
en materialen op 13 en 14 april,  
Kerk in Actie en Jong Protestant

Advertenties

 Wereldwijs 
is onderdeel van  
LEV Scholengroep West Nederland

 

Een basisschool kiezen voor je kind.

Wat is wijs?
Een christelijke basisschool in Zoetermeer  

voor jouw dochter of zoon? Ontdek  
Basisschool WereldWijs! Daar komen van 

God ontvangen talenten tot bloei. 

Scan en bekijk  
onze film!

Informatie, kennismaking of aanmelding:
Bel Ellen 079 351 61 48  Mail wereldwijs@levwn.nl  
Ontdek www.wereldwijs-levwn.nl

Het ‘Gebed om wijsheid’ vind ik 
inspirerend:

‘God, geef me rust om te accep-
teren wat ik niet kan veranderen. 
Geef me de moed om te veran-
deren wat ik kan en de wijsheid 
om het verschil te zien.’

Heb je tijd voor hobby’s?
‘Ik houd van lange afstandswan-
delingen. Twee keer liep ik de  
Nijmeegse Vierdaagse. Ook ben 
ik reislustig en heb ik mooie reizen 
gemaakt. Vorig jaar zouden mijn 
man Rolf en ik naar Indonesië 
gaan, omdat mijn schoonmoeder 
in NederlandsIndië geboren is, 
maar dat ging helaas niet door 
wegens corona. Ik heb heel veel 
fotoalbums en plakboeken en dat 
blijft groeien.’

• Jan Blankespoor
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Zegenbede

Heer, 
in de morgen 
vraag ik om Uw zegen. 

Misschien doe ik dat wel 
omdat ik zo graag leef. 
Altijd hoop ik opnieuw 
dat U mijn dagen zult zegenen.
Ja, ik heb het leven lief 
en vul het glas tot aan de rand, 
maar ik weet zeker, Heer, 
dat ik dit leven zinloos zal vinden 
vanaf de dag 
dat ik niet meer hopen mag 
op U. 

Toon Hermans

We hebben geprobeerd via digi-
tale manieren toch het thema te 
belichten. Eerst door middel van 
(digitale) kerkdiensten die in het 
teken van het jaarthema stonden. 
Na afloop van de dienst werden 
er stellingen en vragen geprojec-
teerd om over na te denken.

Digitale Adventskalender
Toen kwam Advent, een tijd van 
verwachting en van hoop. We 
vieren dat Jezus naar de aarde 
gekomen is en we verwachten 
dat Hij dit nogmaals zal doen om 
alles nieuw te maken. Zeker iets 
om hoop uit te putten! 

Door de digitale kerkdiensten – er 
mocht in Adventstijd niemand 
meer in de kerk komen – was het 
lastiger om die periode te beleven. 
Daarom hebben we een digitale 
Adventskalender verstuurd naar de 
gemeenteleden. Elke dag een klei-
ne overdenking of iets om te doen.

Zoom-lezingen
Met het thema ‘Hoop!’ kun je veel 
kanten op. De eerste gedachte die 
bij velen opkomt is dat er hopelijk 
een eind komt aan corona. Maar 
er is ook hoop voor de kerk! Ds. 
René van Loon gaf op 10 novem-
ber een lezing ‘Lente in de kerk’ 

over hoopvolle gebeurtenissen die 
hij waarneemt. Met behulp van 
Zoom kon iedereen die het wilde 
erbij zijn.
Een tweede verdieping van het 
thema was met dr. MartJan Paul 
op 2 februari, eveneens via Zoom. 
Het thema was ‘Hoop voor Israël 
en de volken in de profetieën van 
Jesaja’. Jesaja heeft een heel aan-
tal profetieën gedaan met het oog 
op de Messias.* 

Kringboekje
Voor de kringen gebruiken we 
een boekje met de titel De hoop 
die in ons leeft. Dit boek neemt  
je mee met de brieven van  
Petrus. Jezus is de hoeksteen 
van ons leven. Sommigen nemen 
aanstoot aan hem, of gooien de 
steen verachtelijk weg. Maar voor 
ons betekent Jezus: leven, hoop, 
verwachting, de grond van ons 
bestaan!
Doordat je minder fysiek bij  
elkaar kunt komen, wordt het  
lastiger om het thema uit te  
dragen. Met boven staande voor-
beelden hoop ik u te bemoedigen 
en te inspireren. 

‘Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn Naam elkaar begroeten.’

• Bart Kleinjan 

COMMISSIE TOERUSTING OOSTERKERK

* Beide lezingen zijn te bekijken via de link 
op kerkinzoetermeer.nl > En verder

HOOP IN CORONATIJD

‘Jezus, de grond van ons bestaan’
JAARTHEMA • Ieder jaar hanteert de Oosterkerk een jaarthema. Dit seizoen is dat ‘Hoop!’ –  
dat pakt ongedacht actueel uit, in tijden van corona en onzekerheid. Maar hoe vertel je  
mensen hierover als de samenkomsten niet of onvolledig door kunnen gaan?

‘Levende hoop voor ons allemaal’
Gert Westmaas is betrokken als ouderling in de Oosterkerk. 
‘Van tevoren hadden we, denk ik, niet kunnen inzien dat 
het thema ‘Hoop’ zo actueel zou zijn, kijkend naar de crisis 
waarin we nu al meer dan een jaar verkeren. Want ondanks 
deze situatie is er hoop, en dat mogen we ook ervaren tijdens de  
vele mooie momenten in de Oosterkerk.
Afgelopen maand was er een online gemeenteavond, waar ds. Mart-Jan Paul 
ons meenam in het boek Jesaja. Daarin is er, naast de benarde situatie van 
het volk Israël, vooral de hoop op verlossing voor het volk Israël, maar ook 
voor alle andere volken, dus voor ons allemaal. Een fijne avond ‘gemeente-
-zijn’, op afstand, maar dankzij de techniek toch met elkaar verbonden.’
Gert neemt ook deel aan een wijkkring die nu maandelijks online bijeenkomt. 
‘We delen lief en leed en aan de hand van het boekje De hoop die in ons 
leeft behandelen we elke keer een stuk uit de eerste brief van Petrus. Tussen 
de christenen van die tijd en onze tijd zie je veel overeenkomsten en wat 
mooi dat Petrus dan duidelijk laat zien dat er levende hoop is voor ons alle-
maal, wat onze positie ook is, door de opstanding van Jezus Christus.’

• Willeke van Trigt

De Regenboog
In De Regenboog is gekozen voor de kaars 
met de levensboom, de zon en de regenboog. 
Een logische keuze, omdat de naam van de 

kerk terugkomt op de afbeelding 
op de kaars.

Te zien: levensboom, Chi-Ro- 
teken, Alpha-Omega en jaar-
band. De levensboom heeft in de 
Bijbel verschillende symbolische 
functies. De Openbaring van 
Johannes noemt ‘een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde’, 
een heilige stad Jeruzalem die 
vanuit de hemel neerdaalt. In 
het midden van de stad stond 
een levensboom. In het bijbel-
boek Spreuken staat de boom 
symbool voor wijsheid.

Bron algemene omschrijving: 
www.paaskaars2021.nl

• Els Alebregtse 

Adventskerk
De Adventskerk koos voor deze kaars vanwege de 
symbolische afbeelding van vermenigvuldiging van 
de vijf broden en de twee vissen. Dat niet alleen 
onze kerk zich mag vermenigvuldigen, maar alle 
kerken! Dat we met elkaar het broodnodige delen, 
en samen mogen genieten van het leven zoals het 
bedoeld is. Daarnaast geeft de hoofdkleur groen 
ons zicht op hoop, groei,  
leven, lente en toekomst.

Te zien: vissen en druiven, kruis, Alpha-Omega 
en jaarband. Met een prachtig realistisch reliëf 
dat onder meer verwijst naar de vijf broden  
en de twee vissen (Matteüs 14:15-17).  
Jezus keek naar de hemel en dankte God.  
Hij brak de broden in stukken en gaf deze aan 
zijn leerlingen. En zij gaven ze weer aan de  
mensen. Iedereen kon zoveel eten als hij wilde.  

Er bleef zelfs nog over: twaalf manden vol.
Maar ook Prediker 9:7 zegt: Geniet van het leven! 
Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die 
je drinkt. Dat is wat God graag ziet.

• Marcia Boeijinga

Oude Kerk
De Paaskaars 2021 in de Oude Kerk heeft als me-
daillon het Chi-Rho-symbool met de vredesduif. 
Het Christusmonogram Chi-Rho is opgebouwd uit 
de twee eerste letters van Christus in het Grieks 

geschreven. Dit sym-
bool is voor het eerst 
in de vierde eeuw wijd 
verbreid geraakt. Het 
verbindt ons daardoor 
met de vroeg-christelij-
ke kerk. 
Sinds de doop van onze 
Heer door Johannes 
in de Jordaan doet de 
witte duif ons denken 
aan de Heilige Geest. 
Met deze symbolen 
herinnert de branden-
de Paaskaars ons bij 
iedere samenkomst 
opnieuw aan Gods 
aanwezigheid. 
• Jan Peter Leenman 

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

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

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

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

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

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

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

Advertenties

Mensen zijn ten diepste wezens 
die altijd hopen. En dat komt omdat 
zij weten wat geloof en liefde zijn. 
Zodra die twee tekort komen, helpt 
de hoop om te verlangen naar hoe 
het kan zijn en misschien wel zal 
worden. De hoop houdt mensen in  
de meest barre situaties warm  
en wakker. 

Aart Mak

In: ‘Hoop’, uitgave Protestantse  
Kerk in Nederland, 2010/2020

De hoop is als de  
nachtelijke hemel:  
er is geen plekje  

zo donker of het oog,  
dat er enige tijd op  

gericht blijft, ontdekt  
ten slotte een ster. 

Octave Feuillet
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KERKDIENSTEN APRIL 2021
Gemeente Witte Donderdag  

1 april
Goede Vrijdag  
2 april

Zondag 4 april   
Eerste Paasdag

Zondag 11 april   
Quasi modo Geniti – ‘als pas 
geborenen’

Zondag 18 april   
Misericordia Domini – ‘de 
barmhartigheid van de Heer’

Zondag 25 april   
Jubilate Deo – ‘Jubelt voor God’

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

19.30 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Vesperviering

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

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Gezinsdienst

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp

 18.30 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Avondmuziek

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur:  
Dr. H.J. Prosman 
Nieuwkoop

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

 19.30 uur: 
Ds. P. Wattèl 
Oegstgeest 

Maaltijd van de Heer

 19.30 uur:   
Ds. P. Wattèl 
Oegstgeest

 10.00 uur:  
Ds. P. Wattèl 
Oegstgeest 
 

 10.00 uur:  
Dhr. D.J. Gutter 
Baarn

 10.00 uur:  
Prop. R.F.  
Willemsen 
Amersfoort

 10.00 uur:  
Zie onder De Oase en 
De Regenboog

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

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

 19.30 uur: 
Zie onder  
De Regenboog 
en Pelgrimskerk

 10.00 uur:  
Zie onder  
De Regenboog 
en Pelgrimskerk

 10.00 uur:  
Zie onder  
De Regenboog 
en Pelgrimskerk

 10.00 uur:  
Ds. E.H. Egberts 
Nijkerk

 10.00 uur:  
Ds. A. Alblas 
Oegstgeest

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

 19.30 uur: 
Zie Pelgrimskerk en 
De Oase

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

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

 10.00 uur:  
Ds. R.L. Algera

 10.00 uur:  
Zie onder De Oase 
en Pelgrimskerk

 10.00 uur:  
Mw. J .van der Vis 
Aarlanderveen

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

 19.30 uur: 
Ds. P. Baas 
Heilig Avondmaal   

 19.30 uur:   
Ds. P. Baas

 09.30 uur: 
Ds. P. Baas

 17.00 uur: 
Ds. N.M. Tramper 
Zeist

 09.30 uur: 
Ds. J.T. de Koning 
Alphen aan den Rijn

 17.00 uur: 
Ds. M. van Duijn Utrecht 

Hart4U-dienst

 09.30 uur: 
Timo Hagendijk

 17.00 uur: 
Ds. P. Baas

 09.30 uur: 
Ds. P. Baas

 17.00 uur: 
Ds. J.C. van Trigt 
Ameide

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

  19.00 uur: 
Ds. R.L. Algera 
Maaltijd van de Heer  
Met doventolk

 19.00 uur: 
Ds. N. de Lange 
Met doventolk

 06.20 uur: 
Paaswake -  
Meditatieve viering

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange

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

 12.00 uur: Chagall-viering 
Mw. A. Lodder

 19.30 uur: 
Meditatieve viering      

 10.00 uur:  
Ds. R.L. Algera 
Met doventolk

 19.30 uur: 
Meditatieve viering

 10.00 uur: 
Ds. W.L. Pera 
Met doventolk

 19.30 uur: 
Meditatieve viering

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

 19.30 uur: 
Dhr. T. Vessies

 19.30 uur: 
Ds. K.H. van 
Klaveren

 10.30 uur: 
Mw. ds. N. Verburg

 10.30 uur: 
Ds. K.H. van Klaveren

KERK & DIENST

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl
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Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Els Alebregtse, Marcia Boeijinga, Joost 
Boogaard, Afke van der Brug, Timo Hagendijk, 
Peter van Holten (striptekening), Bart Kleinjan, 
Nico de Lange, Jan Peter Leenman, Jan van 
der Linden (kerkdiensten), Johan van Oeveren, 
Theo Poot (tekening), Arie Vooijs, Leonie 
Vreeswijk-Feith (fotografie)

Bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,  
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerkelijk Bureau 
Open op dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur  
Frans Halsstraat 3, 2712 JS • T (079) 316 82 56 
b.g.g. in coronatijd T 06-1236 5054 (Gerda)
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl 

Bijdrage KiZ-krant  
Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage aan 
lezers gevraagd, richtbedrag voor 10 nummers  
€ 22,00. Giften zijn ook altijd welkom.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar:  
NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v.  
Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Berichten en kopij mei-juninummer

Kopij over 1 mei t/m 30 juni insturen 

woensdag 7 april. Het mei-juninummer  

zal verschijnen op woensdag 28 april. 

PERRONMEETINGS
Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND 
om 11.15 uur online vanuit de Oosterkerk
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum Spreker

4 april Timo Hagendijk en Pieter Baas

11 april Jaap van den Akker

18 april Timo Hagendijk

25 april Henk Boerman

OVERIGE DIENSTEN APRIL
Tot nader order gaan de diensten in het Lange Land Ziekenhuis en Vivaldi niet door.

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

Datum Tijd Voorganger

2 april 15.30 Ds. C.H. Wesdorp 
Heilig Avondmaal

9 april 15.30 Drs. E. Leune

16 april 15.30 Mw. M.van den Boomgaard

23 april 15.30 Drs. E. Leune

30 april 15.30 Zang o.l.v. Johan van Oeveren

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

Algemene Kerkenraad
Preses Jos Nouwt
T 341 56 58 • E josnouwt@planet.nl
Scriba Peter Riedijk 
T 06-4628 0862 • E scriba.ak.pgz@gmail.com 

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter Rik Buddenberg 
T 06-1280 3557 • E r.buddenberg@ziggo.nl
Secretaris Stoffel de Ronde 
T 361 50 68 • E s.f.ronde@hetnet.nl 

College van Diakenen
Voorzitter Bouke Velzen
T 06-1807 4384 • E boukevelzen@ziggo.nl 
Scriba Joost Boogaard
T 342 17 24 • E jboogaard@ziggo.nl
Bankrekeningnummer
NL29 RABO 0143897772

Algemeen bankrekening nummer
NL49 RABO 0373733674  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer

Alle diensten en vieringen vanuit alle kerken 
zijn in ieder geval online mee te beleven. 
In enkele wijken mogen dertig mensen aan-
wezig zijn. Raadpleeg de diverse websites. 

Advertenties

Woensdag 31 maart Ichthuskerk 19.00 uur Vesperviering met doventolk

Oude Kerk 19.30 uur Vesperviering

STILLE ZATERDAG  
3 april

De Oase                                                     19.30 uur Mw. ds. M.Zebregs Wateringen

Ichthuskerk 22.00 uur Ds. N. de Lange, ds. R.L. Algera, Mw. 
A. Lodder en VCGZ met doventolk

Zondag 11 april Ons Honk (Halte 2717) 10.00 uur Ds. A. Dingemanse Zwolle

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrij di
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard  
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22 
E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR: 
PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG 
Scriba Frits von Meijenfeldt • T 06-4042 7683
E scribavandepor@gmail.com

GEMEENSCHAP PELGRIMSKERK
Pastor Prop. Sandra Hermanus-Schröder 
T 06 2152 5868 •E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen di en do (ook voor De Regenboog)
Beheerder  Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1  
E beheerderpelgrimskerk@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Ambulant predikant: ds. Marjan Zeebregs
E m.zebregs@protestantsekerk.nl 
Werkdag: vooral dinsdag
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06-2156 5723 • 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 ds. Pieter Baas
T (030) 274 62 51 / 06-2479 9852
Scriba Marten Heikoop
Rijnstroom 64, 2721 DL
T 06-4033 8226 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal 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 Lodder
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 
Perron 1 • Schiebroekstraat 1 
(ingang zijkant), 2729 LR
Missionair opbouwwerker  
Jacqueline Gravesteijn
Werkdagen ma, do, vr • T 06-1165 3972 
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl
W www.perron1zoetermeer.nl 

Halte 2717 
Carry van Bruggen - 
hove 27, 2717 XT

Buurtpastor Johan Roest • T 06-826 373 62
E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl

De Pelgrim • Frans Halsstraat 3 
Pionier Gerda Griffioen
T 06-2497 5092

E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl 

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken
• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken

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

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

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken

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

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  

inboedel-/archiefopslag

Zie wijsheid als de honing voor je leven. 
Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, 

je hoop gaat niet verloren. 

Spreuken 24:14
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Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  

www.schoonheidssalonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij  

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

Schoonheidssalon Azora

VORMING & TOERUSTING

UITGELICHT

Ellen’s naaimachine        
    onderhoud en 
       reparatie

Anna van Saksenstraat 6, Pijnacker
06 2005 0723

Was de beroepingstijd een tijd 
tussen hoop en vrees?
‘Het was vooral een tijd van 
onrust. Ik dacht echt dat ik in 
Houten voorlopig nog wel op 
mijn plek was. Toen kwam dat 
telefoontje uit Zoetermeer, dat 
ik niet simpel kon afwimpelen. 
Een verwarrende tijd brak aan, al 
kwam er gelukkig ook rust.’

Wat betekent het voor u om in 
Zoetermeer te starten?
‘Compleet opnieuw beginnen 
ervaar ik als verfrissend en uit-

Interview met ds. Pieter Baas: 

‘We leven met Pasen in de rug’
OOSTERKERK • Op zondag 21 maart kreeg de Oosterkerkgemeente weer een eigen predikant:  
ds. Pieter Baas. Hij werd door zijn vader ds. Adrie Baas bevestigd en hield in dezelfde dienst  
ook zijn intredepreek. Een paar dagen daarvoor sprak Kerk in Zoetermeer met hem over  
‘Hoop doet leven’ en wat dat voor hemzelf en voor zijn werk als dominee betekent. 

dagend. Ik heb er zin in, maar ik 
vind het tegelijk ook spannend. 
Dat wordt versterkt door deze 
onzekere crisistijd. Net zoals het 
afscheid van Houten, is ook de 
start in Zoetermeer gemankeerd.’

De paus bracht begin maart een 
bezoek aan Irak en in een kranten-
artikel las ik dat priester Ammar 
Yako uit Saraqosh (Noord-Irak) het 
volgende zei: ‘Hij (de paus, red.) 
geeft ons zoveel hoop voor de 
toekomst.’ Gaat dat in Zoetermeer 
ook gebeuren?
‘Haha, de paus is me een paar 
maatjes te groot. Het is overigens 
wel bijzonder dat zijn aanwezig-
heid alleen al zoveel hoop geeft. 
Wat dat betreft ben ik maar een 
hele gewone dominee. Wel is het 
mijn verlangen om bij te dragen 
aan een hoopvolle gemeenschap 
door te wijzen op de bron van 
onze hoop, Jezus Christus, de 
Opgestane, de Levende.’

Wat stemt u hoopvol,  
wat is voor u hoopgevend?
‘De laatste cijfers over kerkgang 
stemmen mij niet hoopvol. Corona 

lijkt de ontkerkelijking versneld te 
hebben. Wat dat aangaat hoor ik 
niet bij de optimisten die in deze 
crisis vooral kansen zien. Ook 
als het gaat om noodzakelijke 
veranderingen op het gebied van 
klimaat en ongelijkheid ben ik niet 
erg optimistisch. We lijken weinig 
te leren van de crisis en willen 
vooral terug naar hoe het was. 
Toch ben ik niet somber, ik ben 
in de kern een hoopvol mens. Dat 
heeft te maken met de opstanding 
van Jezus. Hij leeft en de toekomst 
is aan Hem. Bij alle levensgrote 
problemen van deze tijd geeft dat 
me moed en ontspanning. En in 
het klein ervaar ik hoe Hij aanwe-
zig is en werkt, bijvoorbeeld in 
levens van jonge mensen die zich 
bewust aan Jezus willen verbinden.  
Dat vind ik echt hoopgevend.’

Wat betekent Pasen voor uzelf? 
‘Pasen is de grote bevestiging van 
alles daarvoor: ‘Jezus had gelijk!’ 
Het is Gods ‘ja’ tegen Jezus. En dat 
wij daar door de doop en het geloof 
in betrokken worden is echt onge-
kend – Jezus leeft en ik met Hem! 
We leven met Pasen in de rug.’ 

Ds. Pieter Baas (40 jaar) werd 
zondag 21 maart als predikant ver-
bonden aan de Oosterkerkgemeente. 
Het thema van zijn intredepreek was 
‘kerk zijn onder het Kruis’, bij het ver-
haal van Simon van Cyrene die ge-
dwongen werd het kruis voor Jezus 
te dragen op weg naar Golgotha. 
Ds. Baas was predikant in Houten en 
heeft daarvoor vier jaar de gemeente 
te Zalk gediend. Hij is gehuwd met 
Rachel en heeft twee dochters en 
twee zoons. Ds. Pieter Baas:
‘Eind juni hopen we te verhuizen. 
Mijn oma heeft het grootste deel van 
haar leven in Zoetermeer gewoond 
en mijn moeder is er geboren.  
Dat maakt het wel speciaal.’

‘Hoop doet leven.’ Welke betekenis 
zou u eraan willen geven?
‘In het licht van Pasen doet hoop 
eeuwig leven. We hoeven ons 
niet neer te leggen bij de harde 
feiten. Onze rottigheid en ellende 
worden verleden tijd. Er is een 
toekomst die groter is. Die hoop 
doet leven, ook in het heden.’  

Welke hoop zou u ons willen geven? 
‘Oef. Ik hoop geven, nee, ik wou 
dat ik dat kon. Maar ik kan wel 
wijzen op Jezus als onze enige 
hoop. Zet Hem in de spotlights 
als de Levende die alle wanhoop 
en hopeloosheid overstijgt!’

• Dirk Verboom

Advertenties

Communicatie is een belangrijk 
thema binnen een kerkelijke ge-
meenschap. De digitale wereld 
helpt ons daarbij. Tegelijk weten 
we dat de privacywetgeving, zeer 
terecht, beperkingen oplegt aan 
wat je via het internet allemaal 
kan en mag doen. Op dat punt 
zien we gelukkig interessante 
ontwikkelingen en er worden 
allerlei initiatieven geboren. 

In de Ichthuskerk wordt bijvoor-
beeld nu een kerkapp ontwikkeld 

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 kunnen houden.

BOUWSTENEN (11) 

Communicatie en gemeenteopbouw
(meer op pagina 8). Zoiets kan 
een reuzenstap voorwaarts  
betekenen voor het verbeteren 
van de onderlinge communicatie 
over alles wat zich op het  
kerkelijk erf afspeelt. 

Berichtgeving
Wat wil je als lid van een ker-
kelijke gemeente graag weten? 
Hoe kom je het te weten als een 
medegemeentelid is overleden? 
Ik heb nog nauwelijks gezien 
dat een overlijdensbericht snel 
op een website verscheen. Het 
komt ook voor dat er iemand 
overlijdt van wie je wel de naam 
kent, maar niet weet welk gezicht 
bij hem of haar hoort. Dat geldt 
zeker als iemand al een tijdje niet 
meer in de kerk komt. 
De hierboven genoemde kerkapp 
zou wel eens het broodnodige 
antwoord kunnen geven ...  
Eerder heb ik ook in dit blad al 
eens gepleit voor een bovenwijk-
se samenwerking om een en  
ander tot stand te brengen.

Wie is wie?
Maar ook meer in het algemeen 
lijkt het me goed de leden van 
jouw kerk ergens ‘een gezicht’ 
krijgen, dus een fotootje. Dat 
geldt allereerst voor de mensen 

die functies in de organisatie 
vervullen en die je soms op de 
meest onverwachte momenten 
‘nodig hebt’. Dat gebeurt nog 
maar op enkele plaatsen, lang 
niet in alle wijkgemeenten, voor 
zover ik dat kan overzien.
Als ik bij het uitoefenen van mijn 
hobby, het tennissen, speel
afspraken wil maken, dan regel ik 
dat via de ‘club app‘, inclusief het 
reserveren van een baan. Ook, 
misschien wel juist in de kerk 
geldt toch dat het kennen van 
een naam en het daarbij behoren-
de gezicht vaak de eerste stap is 
naar een gesprek? 

Levende kerk
Als thema van deze Kerk in  
Zoetermeer is ‘Hoop’ centraal  
gesteld. In het vorige nummer 
over ‘Herkerken’ ging het over de 
manier waarop we een levende 
kerk aan de toekomst kunnen over-
dragen. Die hoop houdt ons bezig. 
Grappig om te zien hoe het 
prachtige begrip hoop via een 
simpel ding als een app, een  
‘digitaal kontje’ krijgt van de  
vrijwel onbeperkte mogelijkheden 
van de ICTwereld. Ook die hoop 
doet dus leven!

• Fien Meiresonne

ONDER WOORDEN

Gebed

Om hoop bidden wij 
te midden van  
alle wanhoop: 

mensen die op onze vrije markt 
aan hun lot worden overgelaten, 
en anderen die aan hen voorbij 
of over hen heen lopen.
Om hoop bidden wij 
hier en ginds in onze wereld, 
opdat wij in staat zijn 
het cynisme te keren 
en te werken aan brood en vrede 
voor allen.
Om hoop bidden wij – 
wij kunnen niet zonder.

Jan van Opbergen
In: ‘Hoop’, uitgave Protestantse  
Kerk in Nederland, 2010/2020

Vespers  
Oosterkerk 
Oosterkerk en 
Perron Oosterheem 
vieren samen Goede 
Vrijdag en Pasen. 
Dagelijks in de Stille 

Week is er een vesper, waarbij aan 
de hand van een schilderij van Aran 
van der Giessen steeds een kruis-
woord van Jezus centraal staat. 
Johan van Oeveren en andere  
musici verlenen hun medewerking. 
 19.30 uur, via YouTube W ooster-

kerkzm.nl en kerkdienstgemist.nl 

Avondmuziek 
Psalm 21
OUDE KERK • Derde 
Avondmuziek in een 
serie rondom de ko-
ningspsalmen vanuit 
de Oude Kerk. Na Psalm 23 op 14 
februari en Psalm 22 op 14 maart 
staat op 11 april Psalm 21 centraal. 
Medewerking is er van liturg ds. 
Kees Wesdorp, Maurice van Dijk op 
trompet, organist Ronald de Jong 
en leden van het Oude Kerk Ensem-
ble. De dienst is mee te beleven 
als beelduitzending op oudekerk-
gemeente.nl en te beluisteren via 
kerkomroep.nl. 
De liturgie met lezingen, liederen 
en instrumentale intermezzo’s is 
vanaf de vrijdag voorafgaand als 
pdf beschikbaar. 
 11 april, 18.30 uur, liturgie op de 

website W oudekerkgemeente.nl 
> beelduitzendingen en kerkom-
roep.nl

Meditatieve vieringen 
‘psalm en gedicht’

ICHTHUSKERK • Als er 
weer kerkgangers wor-
den toegelaten, start na 
Pasen een nieuwe serie 

meditatieve vieringen op de zon-
dagavond in de Ichthuskerk. Karel 
Eykman schreef prachtige en heel 
toegankelijke gedichten bij de 
psalmen in zijn boek Een knipoog 
van U zou al helpen. Bij iedere 
psalm een gedicht. Tussen Pasen 
en Hemelvaart staat in elke viering 
een psalm met het bijpassende 
gedicht van Eykman centraal.
 11 april t/m 9 mei, 19.30 uur  

E rvanderkrukztm@ziggo.nl  
W pwzn.nl/meditatievevieringen

Theologische Vorming 
voor Geïnteresseerden
DEN HAAG • Een ontdekkingsreis 
door de wereld van geloof en Bijbel 
voor iedereen die meer wil weten, 
gelovig of niet. Een cursus van drie 
jaar, te volgen op woensdagavond 
of donderdagmiddag in de Bethle-
hemkerk in Den Haag. 
 Online infomiddag: 26 april,  

14.30-16.00 uur; infoavond: 10 mei, 
19.30-21.00 uur W tvgdenhaag.nl 

Houd je hoofd omhoog, 
steek je borst naar voren. 

Je gaat het redden. 
Soms treedt de 

duisternis in, 
maar altijd volgt 

de ochtend ... 
Bewaar de hoop.

Jesse Jackson
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GETEKEND

KERK & BUURT 

Zie voor actuele informatie ook www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

HALTE 2717

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

Inloop: dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Pastoraal spreekuur: elke woensdagmorgen 
Buurtpunt – voor al uw vragen: elke woensdag 10.00-12.00 uur
Soep van de dag of tosti’s: elke donderdag 12.00 uur
Diamond painting: donderdag 14.00 uur (niet op de eerste donderdag)

 13 april 18.00 uur Buurtmaaltijd
 21 april 20.00 uur Geloven in gesprek
 6 mei 14.00 uur Senioren actief

Geloven in gesprek
Thema: ’God, bevrijding en geweld  
in Koran en Bijbel’
‘God van vrede’, die naam kent de islam, 
die naam kent het christendom.  
Op 4 mei worden de slachtoffers van  
de Tweede Wereldoorlog herdacht.  
Op 5 mei vieren we de bevrijding.  
De waarde van vrijheid kunnen we  
ons niet genoeg bewust zijn. Maar al  
dat geweld dat daarvoor nodig was …  
‘God, bevrijding en geweld’ – wat valt 
daar vanuit de religieuze bronnen over  
te zeggen? Inleiders: onder meer Shamier Madhar en ds. Rein Algera. 
 Als de bijeenkomst digitaal is, kan een toegangslink worden aangevraagd  

E shamier78692@gmail.com of algeus@ziggo.nl

Op 13 april begint de Ramadan, 
een belangrijke jaarlijkse  
periode van bezinning in het 
leven van veel wijkbewoners. 
Vanwege Koningsdag is Halte 
2717 op 27 april gesloten.Raad-
pleeg voor de actuele ontwikke-
lingen wat betreft het program-
ma de website en Facebook.

GEBEDSMOMENTEN
 Oude Kerk 

Elke dinsdag van 19.00-19.45 uur.
 Consistorie Oude Kerk; actuele 

informatie E leenmanf@xs4all.nl

	Oosterkerk Elke twee weken 
op woensdag van 19.00-20.00 uur.
 14 en 28 april; aanmelden  

E arjenvantrigt@solcon.nl

OPEN KERK
Open Oosterkerk
Welkom met je persoon-
lijke verhaal en vragen, 
of voor stilte en gebed. Elke 
dinsdag van 13.00-16.00 uur. 
 Oosterheemplein 320  

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

Open Ichthuskerk
Elke woensdag van 
10.00-12.00 ‘live’ inloop 
voor ontmoeting, uitwis-
seling of stilte. Er is ook een 
pastor aanwezig. 
 Parkdreef 258 Actuele informatie via 

E mail@antonvandijken.nl

Open Pelgrimskerk
Elke woensdag is de 
Pelgrimskerk open van 
10.30-12.30 uur om een 
kaarsje te branden of in stilte 
te mediteren of te bidden. 
 Eerste Stationsstraat 86  

E scbhermanus@gmail.com

Open Oude Kerk
Elke vrijdag van 14.00-
15.30 uur. Voor iedereen 
die binnen wil rondkijken of 
even rustig wil zitten in een moment 
van bezinning en gebed. 
 Dorpsstraat 59  

E jokevanderkruk@yahoo.com

Inloophuis Rokkeveen
Voorlopig is er geen inloop -
huis mogelijk op vrijdag-
 morgen in De Regenboog.
 Nathaliegang 263 T 361 33 65  

E wil.bettenhaussen@gmail.com

  
DE PELGRIM 
Eerste Stationsstraat 86 T 06 2497 5092 
W www.depelgrimzoetermeer.nl

 Ochtendgebed
 We zijn weer gestart met het 

ochtendgebed, alle werkdagen 
om 7.30 uur, digitaal. U kunt de 
teksten van de gebeden ook per 
mail of op papier ontvangen.
 Aanmelden E info@depelgrim-

zoetermeer.nl of telefonisch

 Natuurwandeling
 Weer iedere woensdag verzame-

len om 9.15 uur bij de Watertoren 
in het Hoekstrapark. 
 E info@depelgrimzoetermeer.nl 

 Taizéviering
 Zondag 25 april weer vanaf 19.30 

uur: oecumenisch en meditatief 
met liederen, gebeden en stilte. 
 De Wijngaard T 070 361 94 93 

E matthe.vermeulen@kpnmail.nl

 Meipelgrimage ‘Klaverblad’
 Vier dagen met als startpunt  

de Pelgrimskerk een route rondom  
Zoetermeer wandelen of fietsen, 
als een klaverblad van ‘hoop, 
vertrouwen, liefde en geluk’. 
 13 t/m 16 mei, informatie volgt

Kruisweg en Paaspelgrimage

We beleven de Paasweek als een 
weg, als een proces van vernieu-
wing. In het meegaan in de stoet 
naar Pasen kun je je eigen proces 
van loslaten en het gaan door de 
dood van twijfel en leegte naar 
een vernieuwd en opgewekt leven 
ervaren. Het is een reis van verlan-
gen: afscheid nemen en vertrekken, 
de moedeloosheid en de inspiratie, 
de crises en hoogtepunten. Is er 
ook een aankomst? Ja, maar de 
reis gaat daarna ook weer verder, 
maar anders! 

 Informatie over  
(digitale) invulling  
W depelgrimzoetermeer.nl 

PERRON OOSTERHEEM 
W perronoosterheem.nl
Perron Centrum Buurtpastor Timo Hagendijk
Oosterheemplein 320 T 06-5095 4628 E pionier.oosterheem@gmail.com

Perron 1 Missionair opbouwwerker Jacqueline Gravesteijn
Schiebroekstraat 1 T 06-1165 3972 E jacquelineperron1zoetermeer.nl

 Perronmeetings
 Elke zondagmorgen om 11.30 uur 

in en vanuit de grote zaal van 
de Oosterkerk. We mogen weer 
dertig mensen in de zaal toelaten 
en de meeting is sowieso mee te 
beleven via het YouTube-kanaal. 

Het is nog de vraag of in april de Tienerclub, Breiclub en andere activiteiten 
zullen worden opgestart. 

 Wandeling en inloop
 Elke vrijdag om 10.00 uur een 

wandeling, daarna om 11.00 uur 
ontmoeting in de Oosterkerk.

 Vrijdaglunch
 Elke laatste vrijdag van de maand 

van 12.00-13.30 uur in de Oosterkerk. 
 Opgeven bij Jacqueline Gravesteijn

TOT ZEGEN ZIJN

Zo’n honderd hulpvragen
VERSLAG • Bij Halte 2717 komen regelmatig hulpvragen binnen van 
kwetsbare bewoners uit Buytenwegh. Vragen waarvoor ze geen 
beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en ook niet goed 
kunnen aankloppen bij andere maatschappelijke organisaties. 

De meeste hulpvragen kunnen worden 
ondergebracht in drie categorieën: 
sociale steun, pastorale ondersteuning 
en klussen. Zeker in deze coronatijd 
is er veel behoefte aan sociale steun. 
Veel bewoners hebben weinig sociale 
contacten en lijden aan eenzaamheid. 
Ze ervaren bij Halte 2717 een luiste-
rend oor en liefdevolle aandacht. 
Er is ook een sterke behoefte aan pasto-
rale zorg. Bewoners die worstelen met 
vragen rond zingeving willen daarover 
graag praten met een pastor. 

Bij Halte 2717 kunnen ze met die  
vragen terecht en vinden ze een goede 
gesprekspartner. 
Sommige bewoners vragen aan Halte 
2717 om hulp bij klussen als verhuizen, 
het opknappen van de tuin en het op-
hangen van een schilderij. Zij hebben 
bijna niemand om hen te helpen en ook 
geen financiële middelen om iemand in 
te huren. Van Halte 2717 ontvangen ze 
praktische ondersteuning. 

• Joost Boogaard

TEAM HALTE 2717

@Life doet dit ieder halfjaar, in samen-
werking met een aantal kerken van het 
Beraad Evangelische en Pinksterge-
meenten Zoetermeer (BEPZ) en de Pro-
testantse Gemeente Zoetermeer (PGZ). 
Het doel is om eensgezind als christenen 
Zoetermeer-breed voor alle medestads-
bewoners te bidden. Ook het vasten 
wordt toegevoegd aan de gebeden, niet 

om jezelf lichamelijk uit te hongeren, 
maar om zoals een dorstig hert naar wa-
ter te verlangen naar de Heere. Eenieder 
bepaalt zelf op wat voor manier. Stich-
ting @Life adviseert om te vasten zoals 
Daniël dat deed (bekijk de clip, playlist: 
bidden en vasten). Elke dag staat er een 
bemoedigende overdenking en gebed 
online, evenals de gebedspunten.

Op zaterdag 1 mei wordt de tiendaag-
se afgesloten met een interkerkelijke 
gebedsconferentiedag en aanbiddings-
avond met de band Delight.

 1 mei, 9.00-21.00 uur, De Banier, 

César Franckrode 58 Actuele  

informatie en aanmelden W atlife.nl  

F facebook.com/stichtingatlife

 Ontmoetingslunch
 Gaat door, in welke vorm dan ook: in 

de ontvangstruimte van de Ooster-
kerk en anders aan huis bezorgd. 
 Elke woensdag, 12.30 uur, € 4; 

opgeven bij Fred Cammeraat  
T 06-2304 4470

22 APRIL t/m 1 MEI

Bidden en vasten voor Zoetermeer
TIENDAAGSE • Onder het thema ‘Wees bereid’ organiseert Stichting  
@Life tien dagen van gezamenlijk bidden en vasten voor Zoetermeer.

Op Goede Vrijdag is er in De Wijngaard van 15.00-16.00 uur een Kruisweg.  
De staties zijn gemaakt door Ellen Vermeulen. Welkom!
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Muziek in de (lege) kerk
HOUD MOED • Drie musici, die regelmatig muziek  
maken in kerk en eredienst, blikken terug en vooruit en  
reageren op Pasen in coronatijd. Wat geeft hen hoop?

‘Hoe was het om de afgelopen periode te spelen in de 
Hart4U-diensten? Bijzonder. Niet of nauwelijks 
mensen in de zaal en de afgelopen dienst zelfs 
zonder zang vanuit de band. De mensen in de  
zaal mogen al langer niet meer meezingen.  
Als je voor zo'n dienst met slechts een kerken-
raadslid, voorganger, bandleden, technici en  
beamisten in de kerk aanwezig bent, waan je je  
meer in een studio dan in de kerk. Toch voelt het ook  
bijzonder. Ik mag wel in de kerk zijn. De dienst meemaken op de plaats 
waar je eigenlijk met een hele gemeente wil zijn om God te aanbidden.  
Die mensen in de zaal mis ik ook als we als band de liederen spelen.  
Geen volle zaal die luid meezingt. Hopelijk is de zaal snel weer gevuld. 
Eerst met een handje vol mensen, daarna met steeds weer iets meer. 
En dan samen zingen. Voluit.’

‘Muziek is voor mij altijd mijn meest belangrijke 
uitingsvorm geweest als het gaat om mijn  

geloofsbeleving. Coronatijd zette een streep 
door de meeste muzikale activiteiten die ik 
gewoonlijk heb, maar gaf mij persoonlijk ook  
de kans om de beschikbare tijd te investeren  

in mijn talent via online lessen. 
Samen muziek maken is een unieke ervaring waar 

veel mensen jaloers op kunnen worden. Als muzikanten 
breng je vanuit een speciale onderlinge connectie iets over aan elkaar en 
de toehoorders. Zelfs een lege kerk neemt dat niet weg, ook al is de ‘live’ 
beleving behoorlijk anders, is de setting als in een opnamestudio en zijn 
de arrangementen ingetogener. 
We weten dat er in de Oude Kerk Gemeente een trouwe groep kijkers is 
die enorm geniet van muziek, zij het op afstand. Pasen is een feest van 
hoop en overwinning. Laat dat alle musicerende vrijwilligers en profes-
sionals moed geven!’

‘Pasen in de Ichthuskerk? Dat betekent dubbele 
diensten, een volle bak, met koorzang van ons 
eigen gelegenheidskoor, met orgel, piano, fluit, 
trompetten en bazuingeschal. Soms pendelde 
ik tussen het orgel om te spelen en het koor om 
te zingen. Dan komt corona en voor de tweede 
keer achtereen zal het sober zijn in de Ichthus. 
Ja, de diensten gaan elke zondag door, online,  
met slechts een handjevol medewerkers.   
Met een heel andere intentie. Vaak heb ik de piano voorin de kerk  
gekozen om te begeleiden in plaats van het orgel achterin. Om toch 
dichter bij elkaar te zijn, meer verbondenheid te voelen met voorgan-
ger, solist(en), overige medewerkers en indirect met de kijkers. Als de 
kerk vol zit en ik achterin op het orgel, dan zitten de mensen als het 
ware op mijn schoot. Daar kijk ik weer naar uit, daarop blijf ik hopen! 
Dan gaan we weer voluit zingen en spelen.’

CULTURELE AGENDA

  

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

KERK CULTUREEL

Advertentie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

In 2020 heeft beiaardier Johan 
van Oeveren ook deze Paasjubel 
gespeeld. Corona had ons allen 
toen net in de greep en ook als 
kerkelijke gemeenten zaten we in 
een lockdown: niet naar de kerk, 
niet zingen. Nu zijn we nog niet 
heel veel verder. 
Daarom ook nu weer een Paas
jubel om heel Zoetermeer te 
laten horen van de opgestane 
Heer. Wat zou het mooi zijn als 
we weer de gelegenheid konden 
hebben om aan de jubel mee 
te doen. Dat we samen zouden 
kunnen zingen in het Wilhelmina-
park, begeleid door het carillon. 
Tussen 12.00 en 13.00 uur klinkt 
op deze Eerste Paasdag een bij-
zondere Suite voor beiaard met: 
‘U zij de glorie’, ‘Daar juicht een 
toon’, ‘Christus, onze Heer, ver-
rees’ en ‘Kondig het jubelend aan’. 

EERSTE PAASDAG

Paasjubel over de stad 
CARILLON • Op Eerste Paasdag zondag 4 april zal om 12.00 uur  
de Paasjubel klinken vanaf de toren van de Oude Kerk. Opnieuw,  
evenals vorig jaar, Pasen in coronatijd – en toch mag het weer in  
volle kracht klinken: ‘U zij de glorie, opgestane Heer’! 

Neem elkaar bij de hand en  
geniet van de liederen van Pasen 
nu op een heel andere manier.  
Zing mee met hoofd en hart! 

• Johan van Oeveren

BEIAARDIER

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

Carillonconcerten
12.00-13.00 uur, toren Oude Kerk, Dorpsstraat 59

27 april Koningsconcert door stadsbeiaardier Gijsbert Kok
• Liederen uit Nederlandsche Gedenck-Clanck (1626) van Adriaen Valerius: 

‘Merk toch hoe sterk’, ‘Komt nu met zang’, ‘Gelukkig is het land’
• Variaties over ‘Wij leven vrij, wij leven blij’ van Johann W. Wilms
• Nederlandse volksliedjes uit de bundel Kun je nog zingen, zing dan mee

KERK       MUZIEK Trompetsignalen

Voor mij is ‘U zij de glorie’ een echt Paaslied.  
Niet zozeer om de tekst, meer nog om het gevoel 
dat de melodie mij geeft. Luister maar eens naar 

het begin. Het lijkt wel of herauten de komst van een 
machtige (over)winnaar aankondigen. Je kunt de trom-
petsignalen door de melodie heen horen. Het tussenstuk 
klinkt alsof de omstanders elkaar het verhaal van de  
strijd en overwinning vertellen. Daarna de apotheose:  
de herauten herhalen de aankondiging uit volle borst.

De komst van de 
Overwinnaar 

wordt aangekondigd

In de zomer van 1747 componeerde Georg Friedrich 
Händel voor zijn oratorium Joshua het lied al op de tekst 
‘See the conquering Hero’ van Thomas Morell. Het wordt 
daar gezongen ter ere van de richter Otniël die de stad 
Debir verovert. In 1751 voegde Händel dit lied toe aan zijn 
oratorium Judas Maccabaeus (gebaseerd op het deutero-

canonieke boek Makkabeeën). Daar wordt de overwinning 
van de priester Judas op de Seleuciden bezongen.
Ruim honderd jaar later, in 1884, schreef Edmond Budry 
op deze melodie van Händel de Franse tekst ‘À toi la  
gloire’. Ieder couplet begint en eindigt met de tekst:

‘À toi la gloire, O Ressuscité! À toi la victoire pour  
l’éternité!’ – ‘U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer!’ 

Ook hier hoor je die herauten de komst van de Overwinnaar, 
van de Opgestane aankondigen. In de tussenliggende  
zinnen wordt verhaald wat er is gebeurd en wat onze 
reactie hierop zou moeten zijn.
In het Nieuwe Liedboek (2013) is een vrije vertaling van 
Henk Jongerius opgenomen. Deze is minder triomfantelijk 
en bescheidener dan de (zeer bekende) vertaling van Jan 
Willem Schulte Nordholt, die dicht bij de oorspronkelijke 
tekst van Edmond Budry blijft. 
Voor mij blijft dit het ultieme Paaslied: 

‘U zij de victorie, nu en immermeer!’

• Arie Vooijs

U zij de glorie, opgestane Heer

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, nu en immermeer.
 Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
 heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

2 Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
 Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
 en zegt telkenkere: ‘Christus overwint.’

U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
 Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
 In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
 niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Nederlandse berijming van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995)

À toi la gloire, O Ressuscité!

1 À toi la gloire, O Ressuscité!
 À toi la victoire pour l’éternité!
 Brillant de lumière, l’ange est descendu,
 Il roule la Pierre du tombeau vaincu.

À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

2 Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
 Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
 Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
 Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!

À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

3 Craindrais-je encore? Il vit à jamais,
 Celui que j’adore, le Prince de paix;
 Il est ma victoire, mon puissant soutien,
 Ma vie et ma gloire: non, je ne crains rien!

À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

Originele Franse tekst van Edmund Budry (1854-1932)
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Die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden 
uit eenzelfde doodsgevaar. Op Hem hebben we 
onze hoop gevestigd: Hij zal ons altijd redden. 

2 Korintiërs 1:10
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LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

PERSPECTIEF

De smaak van dat koninkrijk 

Een andere kijk op je eigen leven

De app Bidden Onderweg, die ik gebruik, nodigt 
mij als deelnemer uit om bij het mediteren en 
bidden mijn leven van dat moment in het bijbel-

gedeelte van die dag te plaatsen. Wat zegt wat ik daar 
lees mij voor mijn leven nu? Deze app is een initiatief 
vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit. Men bidt en mediteert 
in navolging van Ignatius van Loyola, grondlegger van de 
Orde van Jezuïeten. 
Vanuit een totaal andere hoek wordt in Mijn held en ik het 
voorbeeld van mijn app gevolgd. Elf remonstrantse predi-
kanten verplaatsen zich in het leven van hun bijbelse held. 
Dat helpt – zo vertellen ze – om een andere kijk te krijgen 
op het eigen levensverhaal. In 2019 komt de groep een 
jaar lang bijeen voor gezamenlijke bespreking en interpre-
tatie van de elf helden van hun keuze. 
Die keuze is soms heel verrassend. Jakob, Lea of Thomas 
als je held is voorstelbaar. Maar wie kiest nu Simson of 
Judas? Dat zijn eerder antihelden. Ook wordt gekozen 
voor onbekende en naamloze helden, zoals de dichter van 
Psalm 8, het meisje uit Hooglied en de stadssecretaris 

van Efeze. Enkele predikanten schrijven hun held een brief 
of wijden er een gedicht aan. De een kijkt hoe de held in 
de literatuur wordt beschreven. Anderen laten zich mee 
inspireren door theologen of filosofen. Ook wordt gebruik-
gemaakt van afbeeldingen uit de kunst. Kortom: er wordt 
je als lezer een grote variatie geboden.
Al lezend ga je je afvragen: Wie is mijn bijbelse held? Wat 
heeft h/zij mij te zeggen als ik dat verhaal plaats naast 
mijn levensverhaal? Wie dat doet, krijgt daarbij hulp in het 
slot van het boek. Met de opzet voor drie bijeenkomsten 
kun je zelf of met anderen de Bijbel autobiografisch lezen. 
Of anders gezegd: je kunt met en door 
het verhaal van jouw held ook jouw 
eigen verhaal lezen in Gods licht en 
met Gods ogen.

• Joke Westerhof

UITGELEZEN

Bert Dicou en Koen Holzapfel (red.), ‘Mijn 
held en ik. Autobiografisch bijbellezen’, 
Middelburg: Skandalon, 2020, € 16,95

In deze vijfde jaargang 2021 van ‘Kerk in Zoetermeer’ be-
lichten we in de Perspectief- rubriek een uitgekozen tekst 
uit het wekelijkse leesrooster van Taizé ‘Elke dag de Bijbel 
open’ en illustreren dit met een (bijbelse) kunstafbeelding. 

DIENEN & DELEN 

Advertentie

Winie Hanekamp en Marja  
Frericks nodigden zo’n tien  
ambassadeurs vanuit de gemeen-
te uit voor de werkgroep die een 
Ichthuskerkapp wilde realiseren. 
Mensen die dagelijks communi-
ceren via apps, maar ook mensen 
voor wie dit nog onbekend is,  
een afspiegeling van de gemeente 
dus. 
Dit ambitieuze team van de  
Ichthuskerk heeft samen met 
externe partij Donkey Mobile,  
na groen licht van de wijkkerken-
raad, een app ontwikkeld waar-
mee de communicatie tussen  
de leden van de kerk sterk kan 
worden uitgebreid.

Elkaar inspireren
Het is de bedoeling dat een zo 
groot mogelijke groep mensen de 
app in gebruik neemt, om zo de 
onderlinge verbondenheid te  
vergroten, elkaar te inspireren,  
en eenvoudiger te kunnen  
organiseren en communiceren. 
Voorbeelden van wat je straks 
allemaal met die app kunt zijn:
• berichten binnen de gemeente 

delen en reageren op berichten 
van anderen;

De PWZN Ichthuskerk 
app komt er aan
VERBINDING • In Bouwstenen (10) in dit nummer werd al 
even melding gemaakt van de komst van een kerk-app 
voor de Ichthuskerk in Zoetermeer Noord. Vanaf april – 
dus zo ongeveer als u deze krant leest – is het hopelijk 
zo ver. Waarvoor en voor wie is de app bedoeld? 

een bloemetje naar een gemeen-
telid gaat, dan denk je soms ‘wie 
was dat ook alweer?’. Iemand 
anders stuit op een prachtig  
gedicht dat hij of zij ook anderen 
wil laten lezen ter inspiratie. En als 
er een mooie actie is van de jeugd 
of vanuit de diaconie, dan wil je 
dat graag tegen iedereen vertellen.
Een prachtig medium, kortom, 
om elkaar (beter) te leren kennen, 
ook via een ingebouwd ‘smoelen-
boek’. Is het toeval dat deze app 
juist in coronatijd is ontwikkeld? 
De werkgroep is ervan overtuigd 
dat deze app beter zal werken dan 
de coronamelder. Er wordt voor-
zien in instructie en begeleiding 
als sommigen dit lastig vinden.
De hoop (daar heb je het weer) is 
gerechtvaardigd dat de app vanaf 
de maand april kan worden  
gedownload. 

• Fien Meiresonne

ZON. 11 APRIL - Johannes 20:19-31
De opgestane Jezus blies over zijn leerlingen 
heen en zei: Ontvang de heilige Geest. Als 
jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze 
vergeven.

MA. 12 APRIL - 1 Tessalonicenzen 1:1-5
Paulus schreef de Tessalonicenzen: Wij 
gedenken voor onze God en Vader hoeveel 
uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw 
liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op 
de komst van Jezus Christus, onze Heer.

DI. 13 APRIL - Lucas 8:19-21
Jezus zegt: Mijn moeder en mijn broers zijn 
degenen die naar het woord van God  
luisteren en ernaar handelen.

WO. 14 APRIL - Lucas 13:18-21
Jezus zegt: Het koninkrijk van God lijkt op 
zuurdesem die door een vrouw met drie 
zakken meel werd vermengd tot alle meel 
doordesemd was.

DO. 15 APRIL - 1 Timoteüs 4:7-16
Paulus schreef: Oefen jezelf in een vroom 
leven, omdat het een belofte inhoudt voor dit 
leven en het leven dat komen zal.

VR. 16 APRIL - Jakobus 5:7-11
Jakobus schreef: Denk aan de profeten die 
in de naam van de Heer spraken: neem een 
voorbeeld aan hun geduldige lijden. Degenen 
die standhielden prijzen we gelukkig!

ZA. 17 APRIL - Sirach 4:1-10
Bevrijd wie onrecht werd gedaan van zijn 
belager. Dan zul je als een zoon van de 
Allerhoogste zijn, hij zal van je houden,  
meer dan je moeder.

ZON. 18 APRIL - Lucas 24:35-48
De opgestane Jezus kwam te midden van zijn 
leerlingen staan en zei: Vrede zij met jullie.

• communiceren met specifieke 
groepen, bijhouden groeps
agenda en zo meer;

• gemakkelijk, snel, veilig (en 
veel?) aan de collecte geven 
waarbij alle 100% van je gift ook 
echt naar het beoogde doel gaat;

• gemakkelijk contact leggen 
met gemeenteleden;

• de kerkagenda bekijken en 
nog veel meer.

Veilig!? 
De werkgroep die het project 
heeft uitgewerkt wil uiteraard dat 
de app veilig werkt. Daarom moe-
ten deelnemers zich registreren. 
De beheerders Dicky Kaldeway 
en Marco Vonk zullen nieuwe 
deelnemers screenen en vragen 
‘onbekenden’ die zich aanmel-
den waarom zij toegang hebben 
gevraagd tot de app. Hiermee is 
geborgd dat de informatie niet 
terecht komt bij mensen voor wie 
die niet is bedoeld. Is je aanmel-
ding ‘veilig’, dan krijg je direct 
toegang tot de hele app.

Prachtig medium
De werkgroep achter de app ziet 
het al helemaal voor zich. Als er 
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Roland Delaporte, ’Stilleven met vruchten en  
brood’, ca. 1775-85, olieverf op doek, 62,2 x 44,4 cm, 
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Perron Oosterheem
In Perron Oosterheem zoeken we naar beelden  

die voor mensen die op zoek zijn zichtbaar maken 
wat het geloof voor ons betekent. Aan het begin van 

iedere Perronmeeting wordt daarom de kaars aangestoken. 
Meestal door kinderen, maar ook volwassenen vinden het 
mooi om te doen. Er ontstaat altijd een stilte, een ‘heilig 
moment’. We leggen we uit wat de kaars symboliseert. De 
kaars geeft licht en warmte. Zo is God. Hij wil met zijn licht 
en liefde aanwezig zijn. Mooi hoe Herman Boon dat zingt: 

Lieve Vader in de hemel
mag ik u even spreken
want ik zou u willen vragen
wil U een fikkie bij me steken

Wil U een fikkie bij me steken
misschien een beetje  
rare vraag

Een fikkiefikkie bij me steken
Ja dat wil ik ooh zo graag

Dat diep bij mij van binnen
een vuurtje gaat branden
om anderen te bereiken
in de buurt of in verre landen

Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk) 
Elk jaar maak ik de afbeelding van de nieuwe 
Paaskaars voor de Ichthuskerk. Vorig jaar 
Pasen stonden we aan het begin van de 
coronacrisis. De kaars gaf ik toen het thema 
‘Hoop’, om een ieder een hart onder de riem 
te steken. Nu hoop ik dat we met z’n allen 
wat meer vooruit kunnen en durven kijken, 
naar de dag dat we elkaar weer mogen om-
armen, de hand schudden of gewoon even 
naast die ene vreemde kunnen zitten op dat 
bankje in het park, genietend van de zon. Ik 
heb nu gekozen voor de symboliek van het 
sneeuwklokje. De voorjaarsbloem die ont-
waakt en de andere bloemen met het klok-
gelui uit de winterslaap wekt. Laten we met 
hoop vooruitkijken naar dat ‘Nieuwe Begin’.  

• Afke van der Brug

Wat mij telkens weer treft is dat Jezus zulke bescheiden beelden 
gebruikt als hij spreekt over het koninkrijk. Een graankorrel die 
sterft, zout in de pap, zuurdesem. Zuurdesem dat wordt vermengd: 

het verdwijnt er in. Wie regelmatig tuiniert of kookt, weet ook dat het zo 
móet. De graankorrel moet sterven. Het zout moet je niet aan het eind van het 
koken kunnen terugvinden. Zo ook zuurdesem. Terwijl je óók weet: zónder kan 
het tuinieren, het koken, het bakken niet. 

In een studiebijeenkomst legden we pas met 24 collega’s uit onze Protestantse 
Kerk en vanuit andere kerken vier recente kerkmodellen naast elkaar. Het was 
een intensieve tweedaagse (digitaal ...!) én verrijkend. We herkenden allemaal 
het spanningsveld dat er ligt als je als kerk zichtbaar en maatschappelijk relevant 
wilt zijn – want wat doet dat met de inhoud van je boodschap? En we herkenden 
ook allemaal het risico als je dat spanningsveld vermijdt – want hoe voorkom  
je dan dat je een gesloten, naar binnen gekeerde geloofsgemeenschap wordt?
Nu is een gemeente of een kerk niet hetzelfde als het koninkrijk.  
Dat koninkrijk is niet van ons, dat ligt (gelukkig!) in handen van God. 
Toch: de kerk zou bij mensen over dat koninkrijk een lichtje moeten doen 
opgaan. Mensen zouden toch aan en in de gemeente tenminste íets van de 
smaak van het koninkrijk moeten kunnen opdoen ... Maar hoe dan?  
Maar liefst vier kerkmodellen – dat zegt ook weer wat. 

Nu ik deze tekst overweeg, kom ik tot een vraag aan mezelf en mijn kerk:  
laten we toe dat het koninkrijk als een zuurdesem onder ons vermengd 
wordt? Verborgen, niet te sturen of te plannen? 
En: bidden we daar om? Ook als het zou kunnen betekenen dat dat koninkrijk – 
onzichtbaar als zuurdesem – ons op een heel nieuw en vreemd spoor brengt? 

• ds. Nico de Lange

ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

• Timo Hagendijk


