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Heempret

OOSTERHEEM • Het zomerfeest
voor het hele gezin! 16 t/m 20
augustus in en rondom de
Oosterkerk. Welkom iedereen!

Woensdag:
14:30-16:00 // Kindermiddag!
19:00-21:00 // Bingo
21:30-22:30 // Lasergamen

Donderdag:

12:30-14:00 // Picknick //
Heempark
19:30-21:00 // Volleybaltoernooi (alleen of als team)
opgeven via: artehavenaar@
perronoosterheem.nl
21:30-22:30 // Lasergamen

Vrijdag:

14:30-16:00 // Sport & spel //
Heempark
17:30-19:30 // BBQ voor de
Buurt! (geen varkensvlees)
19:30-20:30 // Speurtocht
21:00-22:00 // Lasergamen

Zondag:

11:00-12:30 // Perronmeeting //
Sumatra 11
Oosterkerk, Oosterheemplein 320
#Heempret
www.perron-oosterheem.nl

ZOMERTHEMA

Onderweg: verwachtingsvol openstaan
OP ADEM KOMEN • Mensen zijn onderweg. Wij allemaal, ons hele
leven. In deze zomermaanden krijgt dat nog een extra dimensie.
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn gevierd. De Geest stuurt
christenen op pad met de boodschap: ‘Ga op weg, vertel iedereen van Gods betekenis. Geef het door!’ En nu breekt er voor
veel mensen een periode van vakantie aan.

Vakantie. Het woord is afgeleid
van het Latijnse ‘vacare’: ‘leeg
zijn’. Het heeft ook de betekenis
in zich van ‘helemaal openstaan’.
Korter of langer weg uit de
dagelijkse gang van zaken.
Meestal houdt dat ook in dat we
korter of langer vrij zijn van allerlei belastende zaken of dwangmatige prestatiebehoeften.

Niet vastzitten
Vakantie. Een tijd van op adem
komen. Een tijd ook om je te bezinnen. Maar eigenlijk zou dat niet
tot de vakantieperiode beperkt
moeten blijven. Want vastzitten
aan van alles hoort in mijn optiek
niet bij onze bestemming.
Volgens mij gaat het er om dat
wij verwachtingsvol openstaan
voor alles om ons heen. Dat is
in onze maatschappij niet van-

WORLD SERVANTS

Bouwen aan verandering
Vijf jonge Zoetermeerders naar Nicaragua
• World Servants is een organisatie die vanuit het
geloof in Jezus Christus mensen, en vooral jongeren,
enthousiast wil maken om zich dienstbaar in te zetten in de
wereld, waar dat nodig is. Vanuit Zoetemeer gaan deze zomer
opnieuw vijf jongeren op pad, dit keer naar Nicaragua.

INTERVIEW

Twee jaar geleden hebben dertien
Zoetermeerse jongeren projecten
gerealiseerd in Bolivia en Zuid-
Afrika. Twee van hen, Wilco de
Jong en Yvette Maas, zijn zo
enthousiast over hun eerdere
ervaringen, dat zij deze zomer
opnieuw als World Servant deel

Ook zin in de World Servants?
Meer informatie of financieel steunen?
m
E world.servants.zoetermeer@gmail.co
.nl/
vants
ldser
W www.wor
actieplatform/groep/zoetermeer

uitmaken van een groep van vijf
jonge Zoetermeerders. Zij zullen
meewerken aan de bouw van
twee klaslokalen voor naschoolse
opvang in El Raizon, Nicaragua.
Wat is er zo bijzonder aan een
World Servant-project?
‘Je maakt op indringende wijze
kennis met een heel andere
cultuur’, zegt Wilco. ‘Je gaat
in gesprek met de plaatselijke
gemeenschap over interessante
onderwerpen. We bouwen samen
en geven ook les, en we bidden

zelfsprekend. Maar als we als
reiziger onderweg gaan, zoekend,
twijfelend, vindend, komen we
daar misschien wel aan toe. Als
mens ben je onderweg. Je bent
op reis in jezelf. Op reis naar jouw
bestemming.

God Zelf valt
onderweg te vinden
en te ontmoeten
Reizen als pelgrim
Zo opgevat is onderweg zijn
‘pelgrimeren’. Je maakt een
tocht naar een plek van spiritueel
belang met de bedoeling om
inzicht te krijgen in je eigen
denken en handelen.
Pelgrimeren is populairder dan
ooit. Op allerlei manieren, bij
kerkelijke en niet-kerkelijke of
en zingen met de kinderen tijdens
vieringen. Het grote verschil met
bijvoorbeeld backpacken is, dat
je het samen doet met anderen
en je maakt ook heel andere
dingen mee. Je bent drie weken
echt deel van een gemeenschap.
We hebben nog steeds contact
met de plaatselijke bevolking van
onze vorige projecten.’
Schuilt er in jullie een toekomstige
ontwikkelingswerker?
‘We zijn allemaal nog aan het
studeren, maar onze kijk op de
wereld is wel drastisch veranderd.
Wie weet’, zegt Yvette, ‘kom ik als
bedrijfseconoom wel terecht bij
een ontwikkelingsorganisatie.’
Hoe bereiden jullie je voor?
‘We zijn al een jaar bezig. We
betalen alles zelf, de reis, maar
ook de bouwmaterialen. Dat geld
(€ 14.000 voor het gehele team
– redactie) hebben we verdiend
door sponsoring en crowdfun-

De organisatie World Servants stuurt het hele jaar
door teams uit die bouwprojecten realiseren in
ontwikkelingslanden, zoals scholen, klinieken, huizen
en schoonwatervoorzieningen. De projecten zijn
onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van
de levensomstandigheden van een hele (christelijke)
gemeenschap. In zo’n programma is aandacht voor
thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan
met cultuurverschillen. Zowel het bouwen als het overige programma vindt plaats in nauwe samenwerking
met de plaatselijke bevolking. Deelnemers hebben zo
de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt. Vanuit Nederland nemen jaarlijks zo’n
750 jongeren deel aan World Servants-projecten.
De Zoetermeerse World Servants zullen van 1-19 augustus in Nicaragua aan de slag gaan. Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

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

ook geheel ongelovige mensen.
Ongelovig naar eigen zeggen dan.
Bij het pelgrimeren gaat het altijd
om dezelfde dynamiek: je verlaat
de plek waar je thuis bent om als

een ander mens weer terug te
keren. Jezelf verlaten om jezelf
te vinden.

ding, de verkoop van kerst- en
paasbroden, collecten en activiteiten als bingo. We zullen ons
streefdoel zeker halen!
Tegelijkertijd hebben we ons
voorbereid op het bouwen, op de
taal, het organiseren van bijeenkomsten met de kinderen daar.
Heel gaaf was ook de centrale
bijeenkomst van alle Nederlandse
World Servants, die dit jaar worden uitgezonden. Daar spetterde
de inspiratie van af!’

fioen is van het eerste uur. ‘Drie
jaar geleden was ik jeugdouderling bij De Regenboog en ik kende
World Servants uit familiekring.
Dat vond ik ook iets voor jongeren
uit Zoetermeer en zo heb ik een
Zoetermeerse afdeling opgericht.
Jongeren uit heel Zoetermeer
konden hierbij betrokken worden,
vond ik. In de kerk voelen jongeren zich nogal eens onbegrepen,
terwijl zij wel degelijk staan voor
actie vanuit het geloof. World Servants is missionair en ik ben blij
met hun plaatsje bij De Pelgrim.
Over een jaar hoop ik weer een
nieuwe World Servants-groep te
kunnen begeleiden, zodat er ook
in 2019 een Zoetermeerse groep
kan worden uitgezonden.’

‘Drie weken
echt deel van een
gemeenschap’
De World Servants vallen intussen
onder de paraplu van pioniersplek
De Pelgrim. Begeleider Gerda Grif-

Lees verder op pagina 3

• Jan Blankespoor

GEBEDSWANDELINGEN

Zoetermeerse zomerloop
Bid tot de HEER voor de stad
waarheen Ik jullie weggevoerd heb
en zet je in voor haar bloei,
want de bloei van de stad
is ook jullie bloei.
Jeremia 29:7

Biddend wandelen voor onze
stad en haar inwoners in het
algemeen en per wandeling
specifiek voor de wijk waarin
gelopen wordt. Alle zaterdagen in
de zomervakantie om 14.00 uur.

Datum

Wijk

Verzamelplaats

08-07

Dorp

Dorpstraat 59 (voor de Oude Kerk)

15-07

De Leyens

Antigoneschouw 33 (voor de Chinese kerk)

22-07

Noordhove

Tramhalte Leidsewallen

29-07

Buytenwegh Tramhalte Buytenwegh

05-08

Oosterheem

Oosterheemplein 320 (voor de Oosterkerk)

12-08

Rokkeveen

Nathaliegang 263 (voor De Regenboog)

19-08

Meerzicht

Tramhalte Meerzicht

Informatie: Eline van Noije E sameningeloof@gmail.com
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PRESENT

NIEUW

Volg Kerk in
Zoetermeer nu
ook op de website!

Ook in de zomermaanden blijft
Kerk in Zoetermeer actueel. Op
www.kerkinzoetermeer.nl
vindt u alle kerkdiensten,
vieringen en weeksluitingen.
Alle inloophuizen en missio
naire plekken zoals Halte 2717
in Buytenwegh, Perron in
Oosterheem, De Pelgrim in het
dorp treft u er aan. U vindt er
ook het bijbelleesrooster, de
gebedsmomenten en de
speciale zomeractiviteiten.
Alle berichten uit het zomernummer juli/augustus staan
in de Agenda, die door Koen
en Jessica Monker actueel
gehouden wordt. De grotere
artikelen kunt u mooi nog eens
nalezen, wanneer u de krant
niet direct bij de hand hebt,
en in het archief treft u eerder
verschenen nummers aan. Ook
handig zijn de directe links naar
de verschillende wijkgemeenten en missionaire centra.
U ziet dat Kerk in Zoetermeer
volop in ontwikkeling is, mede
dankzij uw feedback en waardering. De redactie wenst u
een goede zomer, onderweg
of thuis!

VAN DE REDACTIE

Dwalen en toeven

E

en leuk spelletje voor
onderweg is een variant
op ‘Ik zie, ik zie wat jij
niet ziet’: noem een woord en
de ander reageert met een lied
of liedje dat hem of haar het
eerst te binnen schiet. Succes
verzekerd.
Ieder thema van Kerk in Zoeter
meer roept bij mij spontaan
liedregels op. Ook nu weer, bij
dit zomernummer over onderweg zijn en vakantie houden.
‘Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij?’ (ongetwijfeld
het lijflied van de Pelgrimskerkgemeente!) leerde ik toen
ik een jaar of zes was, van
mijn opa in Borne. In beurtzang wordt direct het antwoord toegeroepen: ‘Naar
ons huis in ’t Vaderland!’
Enthousiast zongen we dat,
samen met ‘Heer, ik hoor van
rijke zegen, / die Gij uitstort
keer op keer’ en ‘Op bergen
en in dalen, ja, overal is God /
waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God!’.
Een trio in woord en klank,
dat jaar in jaar uit met me
mee gaat. Geloofsgesprek in een
notendop.
• Marieke van der
Giessen-van Velzen
EINDREDACTEUR

Samen aan de slag voor de stad
het plafond schoon en verfklaar
te maken. ’s Middags zou de
verfploeg komen. Handen uit de
mouwen dus. In bijna drie uur tijd
is er gesopt (met allesreiniger en
ammoniak), gestopt (met alabas
tine) en gelapt. Ondertussen
werden we door René voorzien
van koffie en lekkere snickers.
Jammer dat ik weg moest, want
ik had de kamer graag gezien na
de verfbeurt. Volgens René is het
heel mooi geworden.

Volgend jaar weer
VERSLAG •

Zaterdag 20 mei gingen we op pad; ik met een emmer
met schoonmaakmiddelen, doekjes en een schrobber, anderen
met tuingereedschap of verfkwasten. Allemaal met de bedoeling om met elkaar de schouders eronder te zetten om iemand
te helpen. Iemand die zelf niet in staat was om zijn huis, zijn
tuin of zijn financiën op orde te krijgen en wel een steuntje in
de rug kon gebruiken.
Zo’n veertig vrijwilligers kwamen
net als ik vanuit het netwerk van
ILOZ, het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer. Mensen
vanuit diverse geloofsrichtingen
en levensbeschouwingen konden samen in kleine groepjes
via Stichting Present aan de slag
bij diverse projecten: klussen,
schoonmaken, gezinsuitje
begeleiden of de tuin doen.

Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste dagen (de Mormonen)
op de stoep bij René. Hij had zelf
al het een en ander voorbereid.
Meubels aan de kant geschoven
en afgedekt met plastic. Wij
hoefden alleen de muren en

Na afloop was er een geweldige
barbecue voor alle schoonmakers,
schilders, tuinhulpen en kinderboerderijbezoekers, georganiseerd
door de Mormonen.
Ik vond het een heel geslaagde
dag. Volgend jaar hoop ik er weer
bij te zijn en dan nog meer
mensen te mogen ontmoeten.

• Els Alebregtse
ILOZ: E ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com

Verfproject
‘s Morgens om tien uur stond ik
samen met twee elders (ouderlingen) en een gezin van de Kerk van

MEERZICHT • Zaterdag 10 juni hebben twintig gasten uit de kerken
De Oase en Genesareth en van de
wijkpolitie op uitnodiging van de
buren van de Al Qibla-moskee genoten van een iftar, de traditionele
maaltijd na zonsondergang tijdens
de vastenmaand Ramadan.
Van zoete dadels en pannenkoek
jes tot pittige kip en couscous,
we hebben genoten van de gast
vrijheid en van de overheerlijke
gerechten. De vrouwen mochten
kiezen: aanschuiven bij onze
vrouwelijke moslimburen in de
moskee of mee-eten met de
mannen in De Oase. Vanaf 21.30
uur werden we welkom geheten
met koffie en Marokkaanse thee,
waarna de maaltijd om 22.10 uur
begon. Bijna honderd mensen,
christenen en moslims, zaten
samen aan de dis om te ervaren
hoe geweldig het is om in vriendschap met elkaar te eten. Een kennismaking die smaakte naar meer!

• Els Alebregtse
SEPTEMBER-DECEMBER

Boeiende bijbelcursus
VERSLAG • Vijf boeiende avonden in Halte 2717. Elf deelnemers volg-

den de ‘neutrale’ bijbelcursus ‘De Bijbel in grote lijn’. Sommigen zijn
wekelijks in de kerk. De meesten komen er zelden, maar waren geïnteresseerd in de Bijbel, omdat ze zo boeken, muziek en musea beter
begrijpen. De cursus was pittig. Probeer maar eens in vijf keer twee
uur de hele Bijbel te behandelen. Toch is het gelukt. Iedereen ging
de laatste avond met een certificaat naar huis. Vooral over Abraham,
David, Maria en Paulus laten ze zich niets meer wijsmaken.
Ook een keer meedoen? Informeer via informatie@halte2717.nl

ZELFDODING

‘Doorvragen is beter dan zwijgen’
VERSLAG •

Op 22 mei werd in de Ichthuskerk een gespreksavond
gehouden over het moeilijke onderwerp zelfdoding. Zo’n gecompliceerd onderwerp kan in dit verslag niet ‘even’ worden
behandeld. Toch een paar punten die het doorgeven waard zijn.
Een mevrouw vertelde als
‘ervaringsdeskundige’ dat ze
zelf heel dicht bij zelfdoding was
geweest, zelfs samen met haar
twee kleine kinderen. Gelukkig
was er op het laatste moment
iets wat haar van die fatale daad
afhield. Mensen die aan zelf
doding denken, willen vaak helemaal niet van het leven af, maar
van het leven dat zij nu leiden.
Deze mevrouw ontwikkelde zelf
de kracht om de geregeld terugkerende inzinkingen te boven te
komen. Ze deed dat samen met
goede vriendinnen, die enige
afstand tot haar hadden en haar
kinderen daar omheen. Ook haar
huisarts speelde daarin een
grote rol.
Een deskundig psychiatrisch
verpleegkundige van GGZ Rivierduinen besprak het probleem
vanuit de kennis en ervaring
van de deskundige.
Enkele lessen uit de discussie.
Als omstanders voelen we ons
vaak machteloos om goed te

Maaltijd met
moslimburen

reageren op zo’n situatie.
Het werd duidelijk dat je daar het
beste op reageert door je gevoel
van machteloosheid gewoon te
uiten. Dan ontstaat het contact
dat vaak ook kan meehelpen dat
de persoon in kwestie terug bij
de mensen komt en afziet van
zijn of haar voornemens.
Als iemand er geestelijk beroerd
aan toe lijkt te zijn, hoef je niet
bang te zijn dóór te vragen over
de situatie, ook al kan dat confron
terend lijken. Doorvragen is beter
dan zwijgen. Mensen met aandrang tot levensbeëindiging zitten
vaak in een koker die hun beeld
zo versmalt, dat zo’n gesprekje
kan helpen er weer uit te komen.
Zelfs de vraag of ze wel eens aan
levensbeëindiging denken, is dan
niet taboe. Maar je moet daar
wel de moed voor verzamelen.
Zie www.113.nl voor verdere
informatie over dit onderwerp.

• Fien Meiresonne

Korte cursussen voor
theologisch geïnteresseerden
REGIO ROTTERDAM • Naast de
driejarige basiscursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden zijn er komend seizoen
ook een aantal interessante
korte cursussen gepland. De
twee over Luther sluiten mooi
aan bij het Reformatie-herdenkingsjaar.

• ‘Luther, geld, goed en

• ‘Wanneer is ons leven voltooid?

samenleven’, drs. J.C. Blankers
maandagavond 23/10 en 30/10
• ‘Luther, geen droge dogmaticus
maar een existentieel theoloog’,
drs. A.S.J. Smilde dinsdag
morgen 7/11, 14/11 en 21/11
• ‘Psalmen in de moderne
Nederlandse literatuur’ door
dr. J.C. de Bas maandagavond
4/12, 11/12 en 18/12

En wat dan?’ door mw.drs.
R. Oldenboom dinsdagochtend
5/9, 12/9 en 19/9
• ‘Wie is Jezus Christus? Eén
vraag en vele antwoorden’ door
dr. E.P. Meijering dinsdagochtend 26/9, 3/10 en 10/10

Locatie: Alexanderkerk
(v/h Verrijzeniskerk),
Springerstraat 340 te
Rotterdam-Alexander
Informatie over tijd, materiaal en
kosten: W www.tvgrotterdam.nl

17-23 SEPTEMBER

Doe mee met de Vredesweek!
ZOETERMEER • De Vredesweek
start dit jaar op zondag 17
september en loopt door tot
zaterdag 23 september, met
een Vredeswandeling en een
maaltijd tot besluit.

Er zullen vredesduiven uitgereikt
worden. Daarna komen christenen, moslims, hindoes, joden en
bahaï samen in een viering waar
het verbindende verhaal centraal
zal staan: meer onderling begrip
behind the story.
Midden in de week wordt de
boodschap van vrede, verbinding
en de bijdrage van de geloofs
gemeenschappen aan de Zoetermeerse samenleving meegegeven
aan de verschillende politieke
partijen – gericht ook op de
raadsverkiezingen van 2018.

We hebben u nodig. Bij de
uitreiking van de vredesduiven
op zondag. Om verhalen te delen.
De politieke partijen een boodschap mee te geven. Om samen
mee op te lopen, te gedenken en
de maaltijd te delen. Om elkaar
een hart onder de riem te steken.
We hebben u nodig, ook om
aan te haken bij het programma.
Bijvoorbeeld om op de scholen
activiteiten te organiseren, of met
jongeren, of een diner-pensant,
of … U bent uitgenodigd!
Aanmelding en informatie:
ambassadevoorvredezoetermeer@
gmail.com of via Facebook

KERK & GELOOF
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OUDSTE CHRISTELIJKE CULTUREN

Ontmoeting met Georgië en Armenië
IMPRESSIE •

Nieuwsgierig naar de bijzondere reisbestemming
stonden tien leden van de Oude Kerk Gemeente in de vroege
morgen van 9 mei op de bus te wachten. Met onze vroegere
voorganger ds. Wim de Bruin gingen we op reis naar de oudste
christelijke culturen in Georgië en Armenië.

dringend onderhoud nodig, maar
er is duidelijk gebrek aan middelen. Mooie, nieuw gebouwde
musea of kerken zijn niet zelden
gefinancierd door Armeniërs in
het buitenland. De kerken zijn
opvallend sober: weinig iconen,
geen rijke versiering of gouden
kandelaren, maar alles komt
samen in de eredienst zelf.
Het geloof is nog altijd heel belangrijk in Armenië. De mensen
zijn overal even hartelijk en gastvrij. Alles gaat met een zekere
rust waar we als westerlingen
niet meer aan gewend zijn.
Heerlijk om mee te maken.

Aangrijpend

Kerkje in het Armeense dorp Haghpat.

Via Schiphol en met een overstap
in Kiev arriveerden we tegen het
eind van de middag in het Georgische Tbilisi. Vanuit ons verblijf
aan de rand van het centrum
hadden we een prachtig overzicht
over Oud-Tbilisi beneden in het
nauwe rivierdal. Smalle straatjes,
veel kleine winkeltjes, terrasjes,
en verschillende vrij kleine,
typerende koepelkerkjes.

‘Ontroerd door muziek
en toewijding heb ik me
er stil bij aangesloten’
Eerbied
In alle kerken was religieuze
activiteit. Overal werden de vele
iconen met eerbied begroet of
kaarsen gebrand en vaak waren
er diensten aan de gang. Ik werd
gegrepen door ingetogen meerstemmige koorzang. In de hoek
van de kerk stond een dertigtal
mensen, jong en oud, rond een

Zijstraat in het oude centrum van Tbilisi:
geen plaveisel en veel huizen die op instorten staan.

priester en enkele voorzangers
een dienst te vieren. Ontroerd
door de muziek en hun toewijding
heb ik me er stil bij aangesloten.
Hoewel lang niet iedereen
religieus is, horen kerk, iconen
en de eerbied hiervoor bij de
identiteit van de Georgiër.
De mensen zijn gemoedelijk en
vriendelijk in deze stad van grote
contrasten. Naast gestutte huizen
en gebouwen die letterlijk op
instorten staan, zijn er imposante
nieuwe gebouwen. Een wonderlijke moderne architectuur die je
hier niet direct zou verwachten.

Enorm aangrijpend was de
rondgang door het monument
voor de Armeense genocide. Het
monument beeldt de hoop uit dat
God het volk zal bewaren en eens
de eenheid van alle Armeniërs zal
herstellen. Ik hoop dat van harte
mee; je gunt dit volk voorspoed.
Onze plaatselijke gids heeft de
liefde voor haar land in ons hart
geplant.
• Jan Peter Leenman

PERSPECTIEF

Onbezorgd samen
oplopen

A

ls buurtpastor van Perron
in Oosterheem ben ik
continu in de weer met de
verhalen van mensen. Tegelijkertijd probeer ik ook te luisteren
naar een ander verhaal. Het verhaal dat van buiten komt, maar
midden in onze wereld wordt
geschreven. Gods verhaal. Luisteren naar het zachte waaien
van Gods Geest tussen alle ruis
van deze wereld door. Maar hoe
werkt dat? En hoe blijven we
geworteld in beide verhalen?

Anders leren kijken

Schrijnende contrasten
In Armenië lijken de contrasten
nog groter. Dit oudste christelijke
land heeft veel te lijden gehad
van oorlogen, aardbevingen
en vreemde overheersing. Veel
fabrieken uit de Sovjettijd staan
al tientallen jaren leeg. Menige
oude kerk op het platteland heeft

KIJK

Het monument voor de Armeense genocide.
De twaalf naar elkaar toe neigende basaltblokken
met daarbinnen de eeuwige vlam, vormen een
koepel zonder dak, want ‘God zelf is het dak’,
aldus de gids.

De bijzonder mooie poort met beeld van de Armeense koning Tiridates IV en
Sint Gregorius de Verlichter dat de kerstening van Armenië in 301 verbeeldt.

De Joodse filosofe en activiste
Simone Weil, uit de eerste helft
van de vorige eeuw, heeft mij
anders leren kijken naar de
plaats van kunst en schoonheid
in dat verhaal. Ze schreef zo’n
tachtig jaar geleden: ‘In onze
tijd, in de blanke landen, is de
schoonheid der wereld bijna
de enige weg waarlangs men
tot God kan komen.’ In haar
tijd van industriële revolutie,
opkomend nazisme, uitbuiting
van arbeiders zijn begrippen als
‘medelijden’ en ‘dankbaarheid’
van weinig betekenis. Maar, zegt
ze, schoonheid gebruikt God
als ‘een valstrik’ om ons te
openen voor de ‘ademtocht
vanuit de hoge’.
Dat de schoonheid in deze
wereld de tedere glimlach
van Christus voor ons is,
dwars door de materie heen.
Zoiets als een sacrament.
Dat een goed gesprek met een
vriend, de schoonheid van een
bloem meer zichtbaar maken

van wie God is dan dat we
misschien denken. Dat het
medelijden dat ik voel bij de
tranen van iemand die pijn heeft,
iets laat zien van Jezus letterlijke mee-lijden als mens met
mensen. Dat de schoonheid die
ik ervaar bij een nieuwgeboren
baby iets vertelt over nieuw
leven voor mij, voor ons.
Simone Weil wijst op Gods
verhaal midden in deze wereld en te vertrouwen op onze
Schepper, zoals de vogels en
lelies dat doen. Het is voor mij
een onbezorgd uitgangspunt
geworden in het samen oplopen
met mensen en het voeren van
gesprekken. De dingen mogen
waardevol zijn zonder een
belang te dienen, wetend dat
God de schoonheid van deze
ontmoetingen gebruikt voor zijn
‘ademtocht vanuit de hoge’.
Probeer eens op die manier om
u heen te kijken deze zomer.
• Arte Havenaar
BUURTPASTOR PERRON IN OOSTERHEEM

Advertentie

Vervolg van pagina 1 ‘Onderweg: verwachtingsvol openstaan’

Zwervers
‘De vossen hebben holen, de
vogels nesten, maar de Mensenzoon heeft geen steen om zijn
hoofd op te leggen’, zegt Jezus in
Mattheüs 8. Hij doelt op zijn radicaal onthechte levensstijl, maar
zegt er ook iets mee over de kern
van het menselijk bestaan: ten
diepste zijn mensen zwervers. En
het ‘Ik ben de weg’ uit Johannes
14 zegt dat ook God zelf niet in
een of ander Heilig Huis op te
sluiten is, maar ‘onderweg’ te
vinden en te ontmoeten valt.
Als pelgrim ben je een vreemdeling, een passant. Je weg is onzeker. Je kunt alleen omgaan met
onzekerheid door je te openen.
Met een koel hoofd, een warm

hart en vertrouwen ontdek je dat
de wereld is als een spiegel: als
je naar haar lacht, lacht ze terug!
We zijn onderweg. Leven is
reizen en pelgrimeren is daar een
bijzondere vorm van. Een reis
om daarbij op adem te komen.
Om hulp te zoeken. Om jezelf te
revitaliseren. Je gaat gemotiveerd
op weg naar je bestemming.
En je ontmoet daarbij mensen,
je ontmoet daarbij, soms, God.

Omkeringsmoment
Die pelgrimstocht heeft ook
altijd een omkeringsmoment.
Een ontmoeting die, op wat voor
manier dan ook, bepalend is voor
de verdere route. Een ontmoeting
die je leven raakt en je opnieuw
leven geeft. Zo’n moment word

je geschonken. Je gaat beseffen
dat je geroepen bent. Je bent
niet alleen. Je wordt geleid.
En zo kom je weer thuis,
zo kom je op je bestemming.

Met een koel hoofd,
een warm hart
en vertrouwen
Het is goed om bij onszelf na
te gaan hoe we dat gevoel van
vacare kunnen vasthouden. Of
we dat wel moeten beperken tot
onze vakantietijd? Het hoort gewoon bij het leven van alledag!
• Hans van der Bilt
VOORZITTER VAN DE PELGRIM –
RUIMTE VOOR ZINGEVING EN SPIRITUALITEIT

Verhuisbedrijf Henneken

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

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68
E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl
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Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten
en ook onze nieuwe website www.kerkinzoetermeer.nl!

Zondag 2 juli

Zondag 9 juli

Zondag 16 juli

Zondag 23 juli

Zondag 30 juli

Zondag 6 augustus

Zondag 13 augustus

Zondag 20 augustus

Zondag 27 augustus

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

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp
SlotdienstGezinsdienst

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp

10.00 uur
Ds. N. de Lange

10.00 uur
Prop. H.J. van Beek
Leiden

10.00 uur
Ds. J. Quist
Scheveningen

10.00 uur
Ds. H.M. Habekotté
Maasdijk

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

10.00 uur
Mw. dr. J.G.
Mooi-Hoogmade

10.00 uur
Zie Regenboog

10.00 uur
Mw. M. Schipper-
Boven

10.00 uur
Zie Oase

10.00 uur
Zie Regenboog

10.00 uur
Ds. W.L. Pera,
Leersum

10.00 uur
Zie Oase

10.00 uur
Mw. ds. L.H. van
Rouendal, Barneveld

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

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

10.00 uur
10.00 uur
Mw. ds. M.C. Kapteyn Zie Regenboog
afscheid groep 8

10.00 uur
Zie Pelgrimskerk

10.00 uur
Ds. N. de Lange

10.00 uur
Zie Regenboog

10.00 uur
Zie Pelgrimskerk

10.00 uur
Mw. ds. M.C. Kapteyn

10.00 uur
Ds. W.T. Knoeff
Hoofddorp

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

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

10.00 uur
Ds. D.A.J. Sonneveld

10.00 uur
Ds. D.A.J. Sonneveld

10.00 uur
Zie Pelgrimskerk

10.00 uur
Zie Oase

10.00 uur
Ds. A. van Buuren
Amsterdam

10.00 uur
Zie Pelgrimskerk

10.00 uur
Zie Oase

10.00 uur
Mw. W.J.
Bettenhaussen-Baak

10.00 uur
Ds. J. van den Akker

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

09.30 uur
Ds. E. van den Ham
Heilige Doop

09.30 uur
Ds. E. van den Ham

09.30 uur
Dr. A.A.A. Prosman
Nijkerk

09.30 uur
Ds. E. van den Ham

09.30 uur
Prop. J.B. Mulder
Hilversum
		
16.30 uur
Ds. J. Ouwendijk
Alphen aan de Rijn

09.30 uur
09.30 uur Ds. M.F. van 09.30 uur
Ds. E. van den Ham Binnendijk, Rotterdam Ds. T. Jacobs, Leiden

10.00 uur
Ds. N. de Lange

10.00 uur
Ds. R.L. Algera

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

16.30 uur
Ds. G.H. Kruijmer
Lage Vuurse

10.00 uur
Ds. R. Klijnsma
Pijnacker
19.30 uur
Meditatieve viering

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

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van
de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Het blad verschijnt tien keer per jaar.
nummer 5 – juli/augustus – 1e jaargang 2017
Redactie Els Alebregtse, Tirza Benders,
Jan Blankespoor, Mieke Brak, Aafke Halma,
Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne,
Arie Vooijs, Joke Westerhof
Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl

16.30 uur
Ds. E. van den Ham
Hart4U-dienst
19.00 uur
Ds. E. van den Ham

10.00 uur
10.00 uur
Ds. J. van den Akker Ds. R.L. Algera

19.30 uur
Meditatieve viering

19.30 uur
Meditatieve viering

10.30 uur
Ds. K.H. van Klaveren
Den Haag

Datum
Zondag 2 juli

Zondag 9 juli

Zondag 16 juli

Medewerkers aan dit nummer
Jan van der Linden (kerkdiensten), Jessica
Monker (advertenties), Theo Poot (tekening)

Zondag 23 juli

Berichten en kopij De redactie is
verantwoordelijk voor selectie en bewerking.

Zondag 30 juli

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage van € 20,- gevraagd. Bijdragen en
giften kunnen overgemaakt worden op
rekeningnummer NL67 FVLB 0699768160
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer
o.v.v. ‘Kerk in Zoetermeer’.
Bezorging Buytenwegh/De Leyens,
Noordhove, Seghwaert, Oosterheem:
Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen
• T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers
• T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73
Kerkelijk Bureau Dinsdag en vrijdag
van 9.00-12.00 uur • Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer • T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl

In verband met de zomervakantie is het
Kerkelijk Bureau gesloten van vrijdag 7
juli tot en met maandag 21 augustus.
Adverteren?
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
Abonnement of losse nummers?
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
of T (079) 316 82 56
Bekijk ook onze website:
W W W. K E R K I N Z O E T E R M E E R . N L

16.30 uur
16.30 uur
Ds. E. van den Ham Ds. E. van den Ham
Hart4U-dienst
19.00 uur
Ds. E. van den Ham

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
Meditatieve viering Meditatieve viering Meditatieve viering
10.30 uur
Mw. ds. L. Lafeber
Zoetermeer

10.00 uur
Mw. ds. D. Sikkema
Zoetermeer
19.30 uur
Meditatieve viering

Zondag 6 augustus

Zondag 13 augustus

Zondag 20 augustus

Zondag 27 augustus

16.30 uur
16.30 uur
Ds. C. Blenk, Den Haag
Ds. G.C. de Jong
Sliedrecht

10.00 uur
Ds. W.L. Pera, Leersum

10.00 uur
Ds. N. de Lange

19.30 uur
Meditatieve viering

19.30 uur
Meditatieve viering

10.30 uur
Dhr. T. Vessies
Zoetermeer

OVERIGE DIENSTEN juni 2017

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

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

16.30 uur
Ds. E. van den Ham

10.00 uur
Ds. R.L. Algera

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Op 30 augustus zal het septembernummer
verschijnen: kopij hiervoor (startactiviteiten
en dergelijke) in verband met de zomer
vakantie zoveel mogelijk al aanleveren op
5 juli maar uiterlijk woensdag 9 augustus.

16.30 uur
Prop. R.L. Antes
Ridderkerk

09.30 uur
Dr. M.J. Paul
Ede

10.30 uur
Mw. ds. C.P. Kühler
Nootdorp

WEEKSLUITINGEN

Gebouw/locatie

Tijd

Voorganger

Ziekenhuis ‘t Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Ds. M. Gilhuis

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Perron 61 • Heicopstraat 61, 2729 BV

10.00 uur

Ziekenhuis ‘t Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA

Elke vrijdag in ’t Huys De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88
Datum

Tijd

Voorganger

Dhr. W. Pantjes, Dovenmeeting

30 juni

15.30 uur

Ds. M.A. van den Berg

10.30 uur

Mw. M. Speckens-van Tuijl

7 juli

15.30 uur

Mw. ds. J. Postma

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

14 juli

15.30 uur

Ds. C.H. Wesdorp

Ziekenhuis ‘t Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Ds. R.L. Algera

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR

10.30 uur

Mw. P. Vossegat-de Bruin

21 juli

15.30 uur

Drs. E. Leune

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

28 juli

15.30 uur

Drs. A. van Dijk

Ziekenhuis ‘t Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Mw. L. Hendriks-Vaessen

4 aug.

15.30 uur

Ds. E. van den Ham

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

11 aug.

15.30 uur

Ds. G. Oosterhuis

Ziekenhuis ‘t Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Dhr. M. Lubbers, Utrecht

18 aug.

15.30 uur

Ds. G.W.S. Mulder

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Mw. M. Turk

25 aug.

15.30 uur

Ds. M.A. van den Berg

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

1 sept.

15.30 uur

Drs. E. Leune

Perron 61 • Heicopstraat 61, 2729 BV

10.00 uur

Ds. A. Dingemanse, Zwolle, Dovenmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Mw. P. Vossegat-de Bruin, Zoetermeer

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Mw. L. Hendriks-Vaessen

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR

10.30 uur

Mw. W. van Hengel

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Ds. M. Gilhuis

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Advertentie

Van Dorp uw technisch dienstverlener

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

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

ONDER WOORDEN

Opnieuw leven
Een belijdenis
Dan fluisteren over jou,
Eeuwige en Allerhoogste,
dat jij weerloos lijkt,
aanwezig bent,
en dat jij je doet kennen
(onverwacht),
zegt ‘lijden is het laatste niet’
en dat het waar is:
in de diepste nacht
schuilt verwachting
van jouw vroegste woord,
en dan reizen,
levenslang mensenwegen gaan
om eens voorgoed met licht
gedoopt te worden,
als voor het eerst
omarmd door liefde.
In: Frans Ort, Jij en ik –
momentopnamen
van een zoektocht,
Gorinchem: Narratio,
2016
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PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen wo- en vr-middag
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandeoase@gmail.com
Coördinator kosters
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com
PROTESTANTSE
WIJKGEMEENTE ROKKEVEEN
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur iedere ma, di, do en vr
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
Kerkelijk werker Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl
Werkdagen ma, di en wo
Scriba Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 2719
AT T (079) 321 21 64 • E scriba@pwgderegenboog.nl

Halte 2717
Busken Huethove 63, 2717 HN
Buurtpastor Johan Roest
T (079) 319 02 97 • 06 235 049 48
E buurtpastor@halte2717.nl
W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier en pastor
Maarten Goossensen
T 06 814 307 42
E maarten@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

• Midden op het veld van kampeerboerderij Rustdam
in Zoeterwoude staat een grote partytent. Eromheen campingtafels, waaraan gezamenlijk gegeten wordt. Ook kunnen de
liefhebbers van spelletjes hier hun hart ophalen. De ‘kerkkampeerders’ zijn er weer.
Ieder jaar in het derde weekend
van juni trekken ze naar het voor
hen vrijgehouden tentenveld, om
te genieten van een kampeerweekend georganiseerd vanuit
de protestantse wijkgemeente
Zoetermeer-Noord.
Iedereen die het gezellig vindt om
mee te gaan en de beschikking
heeft over een kampeeruitrusting,
is van harte welkom. Dit mag een
vouwwagen of tent zijn, kleine
caravans in overleg. Meestal zijn
er zo’n tien tot twaalf plekken
bezet. Sommige mensen gaan
vrijwel altijd mee. Ieder jaar zijn
er ook altijd mensen die voor het
eerst een ‘kerktentje’ opzetten.

met een groot speurelement, leuk
voor kinderen én volwassenen.
Zaterdagavond worden de barbecues bij elkaar gezet rondom de
partytent en eten we met elkaar.
Het is absoluut geen verplichting
om aan een van deze activiteiten deel te nemen. Deelnemers
gaan even weg voor een afspraak
elders of iemand wil eens lekker
de weekendkrant lezen. Kinderen
kunnen lekker spelen en er zijn
ook wat skelters. Het Zoeterwoudse (buiten)zwembad is op
loopafstand van de camping.

‘Dienst des Velds’

Een bijzonder moment is steeds
de ‘Dienst des Velds’. Die wordt
Vaste momenten
georganiseerd door een aantal
Er is een aantal vaste momenten:
kerkkampeerders onder leiding
zaterdagmiddag een wandeling
van de taakgroep Eredienst. We
volgen een standaard
liturgie, alleen de preek
is afwijkend. Het thema
van zondag 18 juni was:
‘Horen, luisteren en dan …’
Tijdens de preek werden
vier groepen gevormd.
Elke groep las een
bijbeltekst waarin iemand
geroepen wordt om een
levensveranderende
taak op zich te nemen.
Foto: Pieter Schuurman Hess Bijvoorbeeld: Saulus die

Foto: Peter Balk

geroepen werd (Handelingen
9:1-15) en Mozes en de brandende doornstruik (Exodus 3:1-6).

‘Wat zou jij doen
als je deze
opdracht krijgt?’
Hierna discussieerden we stevig
over vragen als: ‘Wat hoorde jij in
dit verhaal?’ en ‘Wat zou jij doen
als je deze opdracht krijgt?’ De liederen werden mooi begeleid door
muzikaal talent onder de kampeerders. Ook het gezongen muzikale intermezzo mocht er zijn. Het
was een mooie, intieme dienst
met zo’n 35 deelnemers, schaduw
zoekend onder de partytent.

Onthaasten
Een ieder is volgend jaar in het
vaderdagweekend weer van harte
welkom, om te kamperen, de
dienst of een wandeling mee te
maken of gewoon voor een kop
koffie! Zoeterwoude, zo dichtbij,
maar de camping en de omgeving hebben een onthaastende
werking. De camping heet niet
voor niets Rustdam!
• Mariëlle Oudejans
‘KERKKAMPEERDER’ ZOETERMEER-NOORD

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

AAN HET WOORD

God op het spoor
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Perron 61 • Heicopstraat 61,
2729 BV • T (079) 593 78 08
Perron Centrum • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Buurtpastor Arte Havenaar
T 06 409 607 68
E artehavenaar@perron-oosterheem.nl
W www.perron-oosterheem.nl

ICHTHUSKERK •

IMPRESSIE

rs,
rianne Brouwe

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Jaap van den Akker
Velddreef 281, 2727 CH
T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl
Werkdagen ma, di, wo, vr (pastoraat
Noordhove en Oosterheem)
Predikant ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl

Zomervieringen

Ma

HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • E ds@vandenham.mobi
Vrije dag wo
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
E cdvandorp@hotmail.com
Kostersgroep Fam. A.J. van Daalen
T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55

‘Kerkkampeerders’ horen,
luisteren – en dan …?

enboog

GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE
PELGRIMSKERK
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1
T (079) 316 36 00
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
E marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo
Beheerder F. v.d. Beld
T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94
Scriba Tom Westerhof
Charlotteplaats 6, 2713 BB • T (079) 316 93 79
E scribapelgrimskerk@pgzoetermeer.nl

JULI/AUGUSTUS

Reg

HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman, Pitrusvaart 10, 2724 VC
T (079) 331 74 22 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
Kostersgroep Peter Teeuw • T (079) 342 19 48

BIJZONDERE DIENST
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Ook al woont Marianne
Brouwers (70) intussen
in een prachtig appartement in
Oosterheem, ze is kerkelijk actief
gebleven in De Regenboog.
Met een onderwijsleven achter
zich, valt zij onder de categorie
‘bezige bijtjes’. Niet alleen
omdat ze kerkenwerk leuk vindt,
maar vooral omdat ze de inhoud
belangrijk vindt.
Haar kijk op het leven heeft ze in
de loop der jaren best wel bijgesteld. Onder meer door de cursus Theologische Vorming voor

Geïnteresseerden. ‘De cursus
begon met de waarschuwing:
je zult in de komende jaren delen
van je geloof misschien kwijtraken, maar maak je geen zorgen,
aan het eind van de cursus krijg
je die weer terug.’ Dat is beslist
uitgekomen.
En passant kan ze het niet laten
wijkpredikant Dick Sonneveld
een klinkklaar compliment te
geven. Hij heeft haar geholpen
in haar zoektocht om God op het
spoor te komen. Godsbeelden
kantelen immers en Marianne is
ervan overtuigd dat God in feite
in jezelf zit. Daarom spreken
de mystieke aspecten van het
geloof haar ook sterk aan. ‘De
wetenschap beschrijft hoe de
wereld is, maar de theologie
zoals die zou moeten zijn.’
Voor haar is belangrijk dat God
Almachtig is, maar dan op het

De meditatieve
zomervieringen
zijn korte vieringen in de sfeer
van Taizé, met
een eenvoudige
liturgie. Centraal staat de stilte
waarin we een bijbeltekst overdenken en met elkaar delen wat
ons aanspreekt in de tekst. Daarnaast zingen we zelf opgegeven
liederen. Na afloop beslissen we
samen of we willen blijven om
koffie of thee te drinken. Zo is
er ruimte voor ontmoeting met
God en met elkaar.
Elke zondagavond om 19.30 uur
in de maanden juli en augustus.
De eerste viering is op 2 juli,
de laatste op 27 augustus.
Werkgroep Refect: Roeland van der
Kruk T (079) 352 20 81

12 JULI - 23 AUGUSTUS

Rondom de bron
DE OASE • Rondom de bron kan
dorst worden gelest, komen
mensen op adem, worden gesprekken gevoerd en nieuwtjes
uitgewisseld. Welkom midden
in de week ‘rondom de bron’
in De Oase van 19.00-19.45 uur.
De laatste keer voor de zomerstop is op
woensdag
12 juli. Daarna
starten we
weer op woensdag 23 augustus, in principe
om de twee
weken.
Meer informatie bij ds. Carina
Kapteyn T (079) 347 85 33

27 AUGUSTUS

gebied van de liefde. ‘Als je
God dé Almachtige maakt, kom
je ernstig in de knel met alle
onrecht en ellende in de wereld.’

Met de Bijbel
als gids krijg je licht
op je pad
Ondanks al die ontwikkelingen
aarzelt ze niet lang om een voor
haar heel inspirerende tekst te
noemen. Dat is Psalm 119:105:
‘Uw Woord is een lamp voor
mijn voet, een licht op mijn pad.’
Ze hoopt van harte dat haar
kerkenwerk voor andere mensen
ook uitwerkt als een licht op
hún pad. Met de Bijbel als gids
door het leven krijg je volgens
Marianne vanzelf licht op
je pad. Mooier kun je
het moeilijk zeggen.

Judas en Petrus
NOORD • Een bankje in de

Ichthuskerk. Een man alleen –
maar hij blijft niet alleen. Een
goede bekende schuift aan. Ze
hebben elkaar al heel lang niet
gesproken. Maar ze delen een
wonderlijk verhaal. Judas en
Petrus. Hoe kijken zij terug op
alles wat er in hun leven is gebeurd? En hoe is de kerk met hen
beiden omgegaan? In een goed
gesprek vallen regelmatig stiltes.
Om na te denken over wat je
hebt gezegd en gehoord. In deze
stiltes klinken muziek en samenzang, gedichten en gebeden. En
een selectie van liederen uit de
musical ‘Op zoek naar Judas’ die
begin oktober op de planken van
het Stadstheater staat. Een voorproefje in een bijzondere setting.
Zondag 27 augustus, Ichthuskerk,
Parkdreef 258, 10.00 uur

Advertenties

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

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

Van der Kruk Consultancy
DÉ O PL O SSIN G VO O R U W ADMIN ISTR ATIE

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

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

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

KERK IN DE BUURT
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DE PELGRIM

Zomerwandelingen
Ook deze zomer gaan we vier
woensdagen wandelen in het
Balijbos. Deze wandelingen
hebben een meditatief karakter.
In tweetallen wandelen we eerst
in stilte en praten daarna over een
tekst en/ of over wat ons bezighoudt. Ieder kiest zelf de route en
de lengte van de wandeling. De
meeste paden zijn verhard. Dat betekent dat iedereen mee kan doen.
Woensdag 12, 19, 26 juli en
2 augustus, 10.30-11.30 uur
Marga Schipper T 361 34 03
E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl

8 SEPTEMBER

Workshop Plantaardig
koken & geloofsgesprek
Direct na de zomervakantie
biedt het platform Vegan Church
(weer) enkele workshops Plantaardig koken & geloofsgesprek
aan, ditmaal vanuit De Pelgrim.
De eerste van het seizoen is op
vrijdag 8 september van 17.3021.00 uur in ’t Centrum achter
de Pelgrimskerk. Het wordt een
feestelijk biologisch-veganistisch
viergangendiner inclusief informatieboekje en alle recepten. Kosten:
€ 25; opgeven voor 31 augustus
via anja@veganchurch.nl
Wees er snel bij, want met vijftien mensen is de workshop vol.
• Sandra Hermanus-Schröder
W WWW.VEGANCHURCH.NL

Samen met Gitta Zwijnenburg
schreef Sandra Hermanus-
Schröder het – naar eigen
zeggen eerste christelijke
veganistische – kookboekje
Van Alfalfa tot Omega-3. Het
werd met Pinksteren gepresen
teerd op de Opwekkings
conferentie in Biddinghuizen.
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Onderweg met Arte Havenaar
• ‘Eigenlijk wilde ik een jaar gaan reizen, helemaal de
wereld over’, vertelt Arte Havenaar. ‘Die zomer kreeg ik een
vriendin en één week later ging de telefoon: ik werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij Perron in Oosterheem.
Dat was voor mij duidelijk een roeping van God.’

PORTRET

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

Arte werkt inmiddels anderhalf
jaar als buurtpastor vanuit missionair centrum Perron. ‘Ik heb
veel gesprekken met mensen, op
straat, en bij een heel aantal activiteiten die Perron organiseert.’
Hij is zichtbaar betrokken op de
wijk. ‘Zo wil ik bruggen bouwen
tussen de kerk en de wijkbewoners van Oosterheem.’

Saamhorigheid
Arte is 23 jaar oud, komt uit Waddinxveen en woont na heel wat
verhuizingen nu in Zoetermeer.
Aan de Christelijke Hogeschool
Ede volgde hij de studie Godsdienst Pastoraal Werk. Daarna
werkte hij een paar jaar voor de
IZB (zending in Nederland) in Rotterdam-Spangen. ‘Als een soort
hulpherdershond’, lacht hij.
Zijn leeftijd geeft hem een frisse

INLOOPHUIS DE REGENBOOG

kijk, denkt hij, hij zit niet vast in
ouderwetse denkbeelden en tradities. ‘Voor mij gaat het vooral om
het contact met mensen. Ik probeer met mensen mee te lopen.’
Mensen geven hem een inkijkje
in ‘mooie en de minder mooie’
momenten in hun leven. Arte
komt in aanraking met scheidingen en verdriet, maar ook met
heel veel vreugde en saamhorigheid. ‘Ik doe dit werk, omdat
ik geloof dat God en Zijn woord
mensen kunnen veranderen,
zodat ze een toevoeging zijn voor
de maatschappij.’

‘Bouwen aan een
plek, een gemeenschap
van mensen’
Andere vorm van kerk-zijn
In de relatief korte tijd dat hij voor
de Oosterkerkgemeente actief
is, heeft Arte hard gewerkt aan
het verduidelijken van de identiteit van de kerk. Daarnaast is hij
vorige maand bevestigd tot missionair ouderling. Zijn ambt geeft
hem de mogelijkheid om een
schakel te zijn tussen het Perron
en de Oosterkerk. Het Perron is
Elke vrijdag
in De Regenboog
van 10.00 tot 13.00 uur.

Programma
30-7 Dick Sonneveld - Aad Baak
Middagpauzedienst (MPD)
7-7 Marga Schipper - Hans Raaphorst
van 12.00 tot 12.30 uur.
14-7 Joke Westerhof - Aad Baak
		
Pannenkoekenmaaltijd
Elke vierde vrijdag van de maand
21-7 Hans van der Bilt - Paul Pettinga
maaltijd. Welkom vanaf
		
Opgave maaltijd en Creaclub-verkoop
11.30 en 12.00 uur start
28-7 Maaltijd, verzorgd door Chris Londt
van de maaltijd.
4-8 Leendert Smit - Jacques van Oosterom
11-8 Matthé Vermeulen - Jan van Vliet
		
Pannenkoekenmaaltijd
18-8 Gertjan Oosterhuis - Dick van den Bosch, Opgave maaltijd
25-8 Maaltijd, verzorgd door Marion de Boer

HALTE 2717

Van 16-20 augustus welkom bij
Heempret – vakantiefeest voor het
hele gezin. Na de zomervakantie
beginnen de ‘vaste’ activiteiten weer:
bijbelstudie voor tieners (Rock Solid),
breiclub, kindermiddagen en meer.
Welkom ook bij de Perronmeetings,
iedere zondag om 11.00 uur in
De Oranjerie (zie pagina 4).
de zustergemeenschap van de
Oosterkerk en heeft een eigen
vorm van diensten. Het zijn twee
vormen van kerk-zijn, maar ze zijn
één geheel. Het gaat om ‘meervoudig kerk zijn’.

Verbinding
Bij de wekelijkse Perronmeetings
op zondagmorgen ligt het hart
van zijn taak. ‘Samen zoeken naar
leven met God. Bouwen aan een
plek, een gemeenschap van mensen, die elkaar kennen, naar elkaar
luisteren, met elkaar meelopen,
elkaar bemoedigen en elkaar erop
wijzen dat we niet bang hoeven
zijn, want God is erbij.’
‘Waar ik naar streef, is dat
nieuwgelovige mensen zelf de
Perronmeetings gaan dragen’,
verduidelijkt Arte, nadat hij een
moment nagedacht heeft op mijn
vraag naar zijn ideale einddoel.
‘Uiteindelijk is het de bedoeling
dat ik mezelf overbodig maak.’
• Tirza Benders

INLOOPHUIS OUDE KERK
Elke week op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00
welkom voor gesprek en iets
te drinken in Wijkgebouw
Dorpsstraat 57.

OPEN KERK OOSTERKERK
De Oosterkerk is elke dinsdag
middag van 13.00 tot 16.00
uur open als inloop- en
stiltecentrum. Er is ook altijd
iemand aanwezig voor een
praatje of om samen een kopje koffie of thee te drinken.

BUS63 de
hele zomer open
Tijdens de zomermaanden is
BUS63, waarin Halte 2717 de
inloop verzorgt, gewoon open.
Wel zijn de tijden iets aangepast:
van 10.00-16.00 uur.
• Dagelijks welkom voor een kop
koffie, thee en of een praatje.
• Bijna elke woensdag zijn er
’s middags activiteiten:
wandelen, knutselen of spel.
• Er is op de dinsdagen en de
laatste drie donderdagen in
de vakantie extra ruimte
voor kinderactiviteiten rond
’t Schrijverke aan de Carry
van Bruggenhove.
• Op de tweede en vierde
woensdag de buurtmaaltijden.
Vooral op de tweede woens
dagen is er nog plaats.
Kosten: € 3,-.
• Vindt u schrijven fijn? Kom
naar een van de schrijfcafé’s
op woensdagochtend van
11.00-12.00 uur. Kosten € 5,-.
Zin om te helpen bij een van de
activiteiten? Informeer bij
buurtpastor Johan Roest
E informatie@halte2717.nl
of zie colofon.

GEBEDSMOMENTEN
DE PELGRIM
Elke werkdag om 7.30 uur.
In de zomervakantie vervalt dit
gezamenlijke ochtendgebed.
OUDE KERK
Elke maandagavond van
19.00-20.00 uur in Wijkgebouw
Dorpsstraat 57.
Zomerstop van maandag 10 juli
t/m maandag 14 augustus.
OOSTERKERK
Woensdagavond om de twee
weken van 19.00-19.55 uur.
Vanaf woensdag 5 juli loopt het
de hele zomer gewoon door.

Advertenties

Aafio Ritueelbegeleiding

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

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

Van Dongen UitvaartZorg
&
Van Dongen UitvaartCentrum

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

w w w. i c h t h u s b o e k h a n d e l . n l
bloemsierkunst

Wij zijn een
kleinschalige
onderneming
en bieden
persoonlijke
zorg en
aandacht

flora project

Middelwaard 46
2716 CW Zoetermeer
Tel. 079 351 34 33
www.floraproject.nl

gaat tot het uiterste!
a Dorpsstraat 175

Goed geschikt
Eigentijds bloemwerk
Verzorgd rouwwerk

Bredewater 20a - 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 - WWW.VDUZ.NL
24 uur per dag bereikbaar
ongeacht waar u verzekerd bent

2712 AJ Zoetermeer
t 079 362 05 55
e info@verlaanmakelaardij.nl
i www.verlaanmakelaardij.nl
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LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze
kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de
herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een
uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren
kennen.

WO. 28 JUNI - (Js 12:1-6)
Zing een lied voor de Heer: wonderbaarlijk
zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit
weten. Jubel en juich, want groot is hij
die in jullie midden woont.
DO. 29 JUNI - (2 Tim 4:6-18)
PETRUS EN PAULUS
Paulus schreef: Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof behouden. Nu wacht
mij de krans van de gerechtigheid die de
Heer aan mij zal geven.
VR. 30 JUNI - (Jr 30:17-22)
De Heer zegt: Weet dat ik je zal genezen,
ik zal je wonden helen. Jullie zullen mijn
volk zijn, en ik zal jullie God zijn.
ZA. 1 JULI - (Mt 5:13-16)
Jezus zegt: Jullie zijn het licht in de
wereld. Jullie licht moet schijnen voor
de mensen, opdat ze jullie goede daden
zien en eer bewijzen aan jullie Vader in
de hemel.
ZON. 2 JULI - (Mt 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.
MA. 3 JULI - (Dt 8:14-18) - TOMAS
Mozes sprak tot het volk: U mag uw God
niet vergeten. Was hij het niet die u uit de
slavernij bevrijdde; die u veilig door die
grote woestijn leidde, dat dorre land waar
geen water te vinden is; die voor u water
liet ontspringen uit de rots?
DI. 4 JULI - (Mt 13:31-33)
Jezus zegt: Het koninkrijk van de hemel
lijkt op zuurdesem die door een vrouw met
drie zakken meel werd vermengd tot alle
meel doordesemd was.
WO. 5 JULI - (1 Joh 3:16-24)
We kunnen met een gerust hart voor God
staan. Zelfs als ons hart ons aanklaagt:
God is groter dan ons hart, hij weet alles.
DO. 6 JULI - (Kol 2:6-10)
Paulus schreef: In Christus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en ook u
bent van die volheid vervuld.
VR. 7 JULI - (Mc 14:32-41)
Jezus zegt: Blijf wakker en bid dat jullie
niet in beproeving komen; de geest is wel
gewillig, maar het lichaam is zwak.
ZA. 8 JULI - (Js 66:12-14)
De Heer zegt: Ik laat de vrede als een
rivier naar mijn volk toe stromen. Wat
jullie dan zien, zal je hart verblijden.
ZON. 9 JULI - (Mt 11:25-27)
Jezus zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel
en aarde, omdat u voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, wat u
aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
MA. 10 JULI - (Ps 5)
Ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen.
Leid mij, Heer, door uw gerechtigheid.
DI. 11 JULI - (Mt 8:18-22)
Jezus zegt: De vossen hebben holen en de
vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste
leggen.
WO. 12 JULI - (Jak 1:21-25)
Jakobus schreef: Wie de boodschap van
God hoort maar er niets mee doet, is net
als iemand die zijn gezicht in de spiegel
bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij
wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.
DO. 13 JULI - (Lc 17:3-4)
Jezus zegt: Als je broeder zevenmaal op
een dag tegen je zondigt en zevenmaal
naar je terugkeert en zegt: “Ik heb berouw,” dan moet je hem vergeven.
VR. 14 JULI - (Mc 8:27-35)
Jezus leerde zijn leerlingen dat de
Mensenzoon veel zou moeten lijden en
door hogepriesters en de schriftgeleerden
verworpen zou worden, en dat hij gedood
zou worden, maar drie dagen later zou
opstaan

ZA. 15 JULI - (2 Tim 1:12-14)
Paulus schreef aan Timoteüs: Bewaar
door de heilige Geest, die in ons woont,
het goede dat je is toevertrouwd.
ZON. 16 JULI - (Mt 13:1-23)
In een gelijkenis zei Jezus: Het zaad dat in
goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het
woord horen en begrijpen. Zij dragen dan
ook rijkelijk vrucht.
MA. 17 JULI - (Jr 33:1-8)
Dit zegt de Heer: Ik zal de wonden van
mijn volk verbinden en het herstellen, ik
geef hun blijvende vrede en voorspoed.
DI. 18 JULI - (Mt 7:1-5)
Jezus zegt: Oordeel niet, opdat er niet
over jullie geoordeeld wordt.
WO. 19 JULI - (2 Tim 2:22-26)
Paulus schreef: Een dienaar van de
Heer moet geen ruzie maken, maar voor
iedereen vriendelijk zijn; hij moet een
verdraagzaam mens zijn.
DO. 20 JULI - (Mt 20:20-28)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie weten
dat heersers hun volken onderdrukken.
Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie
van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de
anderen moeten dienen.
VR. 21 JULI - (Mc 10:17-22)
Jezus zei tot een jongeman: Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat
u hebt en geef het geld aan de armen, dan
zult u een schat in de hemel bezitten; kom
dan terug en volg mij.
ZA. 22 JULI - (Gn 50:15-21)
Jozef vergaf zijn broers en zei: Wees maar
niet bang. Jullie hadden kwaad tegen mij
in de zin, maar God heeft dat ten goede
gekeerd, om te bewerken wat er nu
gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.

KERK

D

Warm genoeg op
koude dagen, koel op
hete zomerdagen
In de tijd dat de kerken nog niet
waren voorzien van verwarming,
was de zomerperiode bij uitstek
geschikt om concerten te geven.
De temperatuur in de kerk was
aangenaam. Warm genoeg op

DO. 27 JULI - (Mc 6:45-52)
Toen de leerlingen Jezus over het water
zagen lopen, raakten ze in paniek. Maar
hij sprak hen meteen aan en zei: Blijf
kalm! Ik ben het, wees niet bang.
VR. 28 JULI - (Jr 7:21-24)
Dit zegt de Heer: Wees mij gehoorzaam,
dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie
mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik
jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.
ZA. 29 JULI - (Mt 10:37-42)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wie jullie ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt,
ontvangt hem die mij gezonden heeft.
ZON. 30 JULI - (Mt 13:44-52)
Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van
de hemel als met een koopman die op
zoek was naar mooie parels. Toen hij
een uitzonderlijk waardevolle parel vond,
besloot hij alles te verkopen wat hij had
en die te kopen.
MA. 31 JULI - (Jr 32:37-41)
De Heer zegt: Ik zal een eeuwig verbond
met mijn volk sluiten, ik zal hen altijd
zegenen.

koude lente- en herfstdagen,
koel op hete zomerdagen.

Virtuoos
In de zeventiende eeuw organiseerde organist-componist en
kerkmusicus Dietrich Buxtehude in Lübeck de zogenaamde
Abendmusiken. Niet in de zomerperiode, maar met name in de
Adventstijd. Deze Abendmusiken
waren geïnspireerd op de concerten, die in de Oude Kerk van
Amsterdam onder leiding van
organist en stadsmusicus Jan
Pieterszoon Sweelinck plaatsvonden.
Voor de Abendmusiken componeerde Buxtehude oratoriumachtige muziek. Daarnaast
improviseerde hij virtuoos op
het grote orgel van de Marien-

ZOMEREXPOSITIE

Pentekeningen en Fris Edammer aardewerk
DE OASE • In de Voorhof van
kerkgebouw De Oase hangt
deze zomer werk van Paul Pettinga. Tussen 1983 en 1993 was
hij predikant in de wijk Meerzicht, in zijn vrije tijd tekenaar
van veelal vakantie-indrukken.
Vanaf foto of afbeelding komt
met Oost-Indische inkt een
pentekening tot stand. Dusdanig
interessante momenten werden
ter plekke met balpoint getekend, bij ontbreken van inktpot.

Hij exposeert voor het eerst. Tot
dit moment was de pretentie
er niet om zijn werk aan groter
publiek te tonen.
Dat geldt niet voor zijn vrouw
Trudi, zij heeft al eens met aardewerk in het Zoetermeers museum gestaan. Het Fris Edammer
aardewerk uit de jaren vijftig,
waarvan we slechts enkele voorbeelden kunnen laten zien, zal na
enkele weken gewisseld worden

Bach bezoekt de
Santa Maria in Lübeck

kirche. De improvisatiekunst van Buxtehude was ver buiten
Lübeck bekend.

Te voet
Aan het begin van de
achttiende eeuw kreeg Johann
Sebastian Bach van zijn werkgever toestemming om vier weken
naar Buxtehude in Lübeck te
gaan. In de herfst van 1705
vertrok hij te voet van Arnstadt
naar het vierhonderd kilometer
verderop gelegen Lübeck.
Bach raakte zo onder de indruk
van Buxtehude, dat hij zijn ‘leervakantie van vier weken’ – zonder overleg met zijn werkgever
– verlengde met drie maanden!
• Arie Vooijs

voor
nieuwe
exemplaren.
‘Fris’ niet
te verwarren
met fris, het is de naam van de
fabrikant en Edam is de standplaats van de ovens. Eigenlijk
begonnen als serviesgoed voor
de uitzet, is het nu een verzameling van variëteiten van Fris
aardewerk door de jaren heen
geworden.
• Evert de Graaf
BEHEERDER EXPOSITIE

5, 6 en 7 OKTOBER

‘Op zoek naar Judas’
MUSICAL • De voorbereidingen van

de musical ‘Op zoek naar Judas’
zijn al tien maanden in volle gang.
De teksten en liederen worden
uiteraard wekelijks gerepeteerd,
Foto’s: Maarten Pronk maar er gebeurt meer. De kledinggroep – vijf vrouw sterk – heeft overuren gemaakt.
Stapels nieuwe kleding genaaid, bestaande kleding
vermaakt, een muts voor Kajafas ontworpen …
Na de zomervakantie kan er in de kleding
geoefend worden. Op naar de uitvoering.

MA. 24 JULI - (Sir 17:1-14)
God heeft de mensen naar zijn beeld gemaakt. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant.

WO. 26 JULI - (Ps 103)
Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart,
zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

‘Leervakantie’

e zomertijd is voor veel
kerkmusici een drukke
periode. Een deel van
de kerkmusici is actief met het
geven van concerten. Een ander
deel bezoekt juist deze concerten. Er wordt heel wat afgereisd
om bijzondere concerten mee te
maken en beroemde musici uit
binnen- en buitenland te beluisteren.

ZON. 23 JULI - (Mt 13:31-32)
Jezus zegt: Het koninkrijk van de hemel
lijkt op een zaadje van de mosterdplant
dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle
zaden, maar het groeit uit tot de grootste
onder de planten.

DI. 25 JULI - (2 Kor 4:7-12)
JAKOBUS
Wij zijn een aarden pot voor de schat van
Gods aanwezigheid; het moet duidelijk
zijn dat onze overweldigende kracht niet
van onszelf komt, maar van God.

MUZIEK

Bestel kaarten voor deze voorstelling in het Stadstheater op donderdag-, 		
vrijdag- of zaterdagavond 5, 6 of 7 oktober! T Greet Schouten (06) 4378 2349
E guus.schouten@planet.nl W www.opzoeknaarjudas-zoetermeer.nl

Kaarten bestellen via
W www.worshipzoetermeer.nl

REFO500

5 JULI

Zangersoproep Hervormingscantate

Lunchpauzeconcerten

OOSTERKERK • In het kader
van 500 jaar Reformatie wil de
Oosterkerkgemeente op zondag
29 oktober aandacht besteden
aan Hervormingsdag en Luther.
Het plan is om met een projectkoor een cantate uit te voeren
van Jan Zwart over het bekende
Lutherlied ‘Een vaste burg is onze
God’. Zwart componeerde deze

Woensdag 5 juli
12.45-13.15 uur, Oude Kerk
Ronald de Jong – orgels,
klavecimbel en piano

cantate in 1909 en het werk is
voor gemengd koor, kinderkoor,
gemeente, orgel en fluit.
Oefendata: vrijdagavond en/of
zaterdagmorgen (in overleg).
Er zijn oefenmidi’s om thuis te
kunnen studeren.
Aanmelden: Johan van Oeveren
E oeveren49@casema.nl

Advertentie

Iddo van der Giessen - organist
IN CONCERT
05-08 ’s-Hertogenbosch, Sint Janskathedraal, 16.00 uur
werken van Reger, Stanford en Mendelssohn
11-08 Amsterdam, Westerkerk, 13.00 uur
Bach & Mendelssohn: (trio)sonates I
12-08 IJsselstein, Oude Sint Nicolaaskerk, 14.30 uur
werken van Bach, Stanford, Leighton, Vierne en Mendelssohn
19-08 Zutphen, Sint Walburgiskerk, 12.30 uur
m.m.v. van Joram van Ketel, trombone
25-08 Amsterdam, Westerkerk, 13.00 uur
Bach & Mendelssohn: (trio)sonates II

WWW.IDDOVANDERGIESSEN.NL

Na de zomervakantie starten
de wekelijkse concerten weer.
Woensdag 30 augustus
12.45-13.15 uur, Oude Kerk
Joukeline Sizoo – harp

29 JULI

Orgelconcert
door Ronald de Jong
OUDE KERK • Zaterdag 29 juli

zal organist Ronald de Jong het
maandelijkse orgelconcert in de
Oude Kerk verzorgen. Op het
programma staan werken van
H. Andriessen, W. Mathias,
J.S. Bach en De Jong zelf.
Oude Kerk, Dorpsstraat 59, 15.00 uur
Toegang: € 10; 65+ en donateurs:
€ 7; t/m 17 jaar: gratis
W www.concertenzoetermeer.nl
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LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze
kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de
herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een
uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren
kennen.

DI. 1 AUGUSTUS - (Js 44:21-23)
De Heer zei tot zijn volk: Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je
zonden als de ochtendnevel. Keer terug
naar mij: ik zal je vrijkopen.

WO. 16 AUGUSTUS - (Rom 6:12-14)
Stel uzelf in dienst van God. De zonde
mag niet langer over u heersen, want u
staat niet onder de wet, maar leeft onder
de genade.

WO. 2 AUGUSTUS - (Joh 15:1-5)
Jezus zegt: Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft,
kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie
niet in mij blijven.

DO. 17 AUGUSTUS - (Ps 109:21-31)
De Heer zal ik loven te midden van velen,
hij staat de armen ter zijde en redt hen uit
de greep van hun rechters.

ZON. 6 AUGUSTUS - (Mt 17:1-8)
TRANSFIGURATIE
Op de berg waar Jezus van gedaante
veranderde, gleed de schaduw van een
stralende wolk over zijn leerlingen heen,
en een stem zei: Dit is mijn geliefde Zoon,
in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!
MA. 7 AUGUSTUS - (Jr 29:11-14)
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt
de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen,
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
toekomst geven.
DI. 8 AUGUSTUS - (Joh 17:20-26)
Voordat Jezus de wereld verliet om
naar de Vader te gaan, bad hij voor zijn
leerlingen: Ik bid niet alleen voor hen,
maar voor allen die door hun verkondiging
in mij geloven.
WO. 9 AUGUSTUS - (1 Kor 15:54-58)
Paulus schreef: Wees standvastig en
onwankelbaar en zet u altijd volledig in
voor het werk van de Heer, in het besef
dat door de Heer uw inspanningen nooit
tevergeefs zijn.

FILM

DOCUMENTAIRE

‘The Way’: pelgrim tegen wil en dank ‘Hier ben ik’: bezieling en
Veel mensen maken tegenwoordig een pelgrims
tocht. Een van de bekendste pelgrimstochten is de pelgrimsroute El Camino de Santiago, die voert naar het graf van de
apostel Sint Jakob de Compostela. Een tocht die iedereen op
zijn eigen manier maakt en beleeft en om vele redenen onderneemt. Een tocht waarin mensen oude levens afleggen,
nieuwe ervaringen opdoen en vele ontmoetingen hebben.
Onderweg overnachten de pelgrims in kloosters, eenvoudige hostels en herbergen of bij particulieren.
IMPRESSIE •

VR. 18 AUGUSTUS - (Lc 22:24-27)
Jezus zegt: De belangrijkste van jullie moet
de minste worden en de leider de dienaar.

DO. 3 AUGUSTUS - (Kol 3:12-17)
Paulus schreef: Laat in uw hart de vrede
van Christus heersen, want daartoe bent u ZA. 19 AUGUSTUS - (2 Kor 5:1-7)
geroepen als de leden van één lichaam.
Paulus schreef: We leven in vertrouwen op
God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
VR. 4 AUGUSTUS - (Gal 1:6-11)
Paulus schreef: Probeer ik mensen te over- ZON. 20 AUGUSTUS - (Mt 15:21-28)
tuigen of God? Probeer ik soms mensen te Jezus zei tot de Kanaänitische vrouw: U
behagen? Als ik dat nog altijd zou doen,
hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal
zou ik geen dienaar van Christus zijn.
ook gebeuren.
ZA. 5 AUGUSTUS - (Js 58:7-10)
Wanneer je de beschuldigende vinger
uitbant, wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt, dan zal je licht in
het donker schijnen, je duisternis wordt
als het licht van het middaguur.
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MA. 21 AUGUSTUS - (Gn 28:10-22)
De Heer zei: Ikzelf sta je ter zijde, ik zal
je overal beschermen, waar je ook heen
gaat; ik zal je niet alleen laten tot ik
gedaan heb wat ik je heb beloofd.
DI. 22 AUGUSTUS - (Mt 12:46-50)
Jezus zegt: Ieder die de wil van mijn
Vader in de hemel doet, is mijn broer en
zuster en moeder.
WO. 23 AUGUSTUS - (Js 63:7-14)
Ik zal de roemrijke daden van de Heer
bezingen: alles wat de Heer voor zijn volk
heeft gedaan in zijn ontferming.
DO. 24 AUGUSTUS - (Lc 11:9-13)
Jezus zegt: Vraag en er zal je gegeven
worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan.
VR. 25 AUGUSTUS - (Mt 16:24-26)
Jezus zegt: Wie achter mij aan wil komen,
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op
zich nemen en mij volgen.
ZA. 26 AUGUSTUS - (Gal 2:15-21)
Paulus schreef: Mijn leven hier op aarde
leef ik in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en zich voor mij
heeft prijsgegeven.

ZON. 27 AUGUSTUS - (Mt 16:13-20)
Petrus zei tot Jezus: “U bent de messias,
de Zoon van de levende God.” Jezus
DO. 10 AUGUSTUS - (2 Kor 4:5-7)
antwoordde: “Gelukkig ben je, want dit
Paulus schreef: Wij verkondigen niet ons- is je niet door mensen van vlees en bloed
geopenbaard, maar door mijn Vader in de
zelf, wij verkondigen dat Jezus Christus
de Heer is en dat wij omwille van hem uw hemel.”
dienaren zijn.
MA. 28 AUGUSTUS - (Bar 4:36-37)
VR. 11 AUGUSTUS - (1 Pe 4:12-16)
God zei tot zijn volk: Kijk en zie welke
Petrus schreef: Hoe meer u deel hebt aan vreugde God je brengt.
Christus’ lijden, des te meer moet u zich
DI. 29 AUGUSTUS - (Dt 6:4-9)
verheugen, en des te uitbundiger zal uw
vreugde zijn wanneer zijn luister geopen- Mozes sprak tot het volk: De Heer, onze
baard wordt.
God, de Heer is de enige! Heb daarom de
Heer lief met hart en ziel en met inzet van
ZA. 12 AUGUSTUS - (Joh 13:31-35)
al uw krachten.
Jezus zegt: Zoals ik jullie heb liefgehad,
WO. 30 AUGUSTUS - (Ef 3:14-19)
zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Daaraan zal iedereen zien dat jullie mijn
Moge Christus door uw geloof gaan
leerlingen zijn.
wonen in uw hart, zodat u geworteld en
gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult
ZON. 13 AUGUSTUS - (Mt 14:23-33) u de liefde van Christus kennen die alle
kennis te boven gaat.
Jezus ging de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was
DO. 31 AUGUSTUS - (1 Joh 4:16-21)
daar helemaal alleen.
We hebben dit gebod van Christus gekreMA. 14 AUGUSTUS - (2 Tes 3:1-5)
gen: wie God liefheeft, moet ook de ander
liefhebben.
Paulus schreef: Moge de Heer uw wil
en verlangen richten op Gods liefde en
VR. 1 SEPTEMBER - (1 Pe 2:4-10)
Christus’ standvastigheid.
Voeg u bij Christus, bij de levende steen die
DI. 15 AUGUSTUS - (Lc 1:39-56)
door de mensen werd afgekeurd maar door
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid.
MARIA
Maria zei: Wie honger heeft overlaadt
de Heer met gaven, maar rijken stuurt hij ZA. 2 SEPTEMBER - (1 Kor 13:8-13)
weg met lege handen.
Paulus schreef: Ons resten geloof, hoop
en liefde, deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde.

Veel pelgrims hebben hun
ervaringen opgeschreven. Ook
zijn er verschillende documentaires en films gemaakt over deze
pelgrimstochten. De film ‘The
Way’ van Emilio Estevez is zo’n
film. Met een groepje gemeenteleden uit De Oase hebben mijn
man en ik, op uitnodiging van
Beppie van der Plas, deze film
bekeken. Hoofdpersoon is Tom
Avery. Zijn zoon Daniel overlijdt
op de eerste dag dat hij aan
deze pelgrimstocht begint in de
Pyreneeën door een ongeluk.
Tom gaat zijn zoon ophalen in
Jean Pied de Port, om hem thuis
te kunnen begraven. Als hij daar
ontdekt wat Daniel wilde gaan
doen, kiest hij voor crematie
en besluit plaatsvervangend de
tocht te gaan lopen.

‘It is never
too late to find
the way’
Onderweg ontmoet hij andere
pelgrims met wie hij tegen wil
en dank samen oploopt. In eerste instantie wil Tom niets kwijt
over zijn doel. Onderweg strooit
hij stiekem op verschillende plekken op de route de as van zijn
zoon uit en heeft hij ‘ontmoetingen’ met zijn zoon.

UITGELEZEN

De film geeft een aardig inkijkje
in hetgeen pelgrims moeten verstouwen onderweg aan weersomstandigheden en fysieke ongemakken, hoe de tocht mensen
bij elkaar brengt, hoe mensen
onderweg zichzelf tegenkomen
en tot inzichten komen. De film
bevat veel scènes die indruk op
mij maken, mij ontroeren en tot
nadenken zetten.
Uiteindelijk bereiken de vier
pelgrims de kathedraal van Santiago de Compostela. Pas daar
blijkt welke last ieder individueel
meedraagt. Tom trekt vergezeld
van zijn medepelgrims over de
Camino Finisterre om de as van
Daniel in Muxia verder uit te
strooien. Daar neemt hij afscheid
van zijn zoon en van zijn oude
leven. Hij begint een nieuw leven
in de geest van zijn zoon, gericht
op reizen, het ontmoeten van
mensen en het leren kennen van
andere culturen.
Tijdens het napraten bleek dat
de film op iedereen veel indruk
had gemaakt. Er was bewondering voor de pelgrims die deze
route lopen. De film bracht ons
tot het vertellen van onze eigen
verhalen, een interessante en
spontane uitwisseling waar we
erg van hebben genoten.
• Aafke Halma
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE NOORD

troost delen met anderen
Alledaagse beslommeringen en problemen. En een
Bloemendaalse dorpsdominee
in gesprek met dorpsgenoten
en leden van zijn kerk. Dat is wat
de documentaire ‘Hier ben ik’
op persoonlijke, onthullende en
soms onthutsende wijze laat zien.

IMPRESSIE •

In fragmenten van gesprekken en
zondagse preken biedt ds. Ad van
Nieuwpoort een alternatief voor onze
worsteling met het gewone leven. Hij
put daarbij uit de oude teksten uit de
Bijbel en onderzoekt hun betekenis
voor de moderne mens. Die bezieling
en troost deelt hij met anderen.
Wat me aanspreekt is hoe Van
Nieuwpoort de concrete worsteling
van het dagelijks leven zoals burnout, stress, boventalligheid, heldendom, angst voor verlies verbindt
met de actualiteit van de bijbelse
boodschap.
Een treffend beeld dat hij daarbij
gebruikt is de tuin. ‘We zijn de tuin
kwijt in onze samenleving. De plek
waar we even adem kunnen halen.
De tuin als beeld van menselijke
maat. Toegelegd op de ontmoeting
van aangezicht tot aangezicht.’
Daartegenover biedt hij steun en
een luisterend oor.
Nadeel vind ik dat het geheel nogal
fragmentarisch is. Maar dat is
misschien juist wel een beeld van
het leven, of dat van een dorpsdominee-in-actie in ieder geval.
Gezien op 30 mei 2017 in Filmhuis,
Den Haag. Meer lezen over ds.
Ad van Nieuwpoort: ‘Uit de tijd.
Wat bezielt een liberale dorpsdominee?’, Amsterdam, 		
2016
• Jaap van der Giessen
OUDE KERK GEMEENTE

Doorpraten?
De onderwerpen die langs komen
bieden allerlei aanknopingspunten voor
bezinning en gesprek. De website van
de Protestantse Kerk geeft hiervoor een
aantal thema’s en gespreksvragen.
www.protestantsekerk.nl > Actueel >
Nieuws > Doorpraten over ‘Hier ben ik’,
dinsdag 30 mei 2017

Verslaafd aan God

D

e Noord-Ierse filosoof en theoloog Peter
Rollins zet stevig in met kritiek op de kerken: zij geven vaak een beeld van God die
de leegte vult. Ze verkopen God als geluksproduct.
Om aan dit denken voorbij te komen wijst Rollins
op de kruisiging en op Christus bij Paulus. Jezus
confronteert ons juist met het probleem van onze
duisternis en onvervuldheid in plaats van die leegte
te vullen. Zijn kruisdood en opstanding laten zien
dat bevrediging en bevrijding hier en nu bereikt
kunnen worden. Het lijden wordt niet weggenomen, maar er is vreugde midden in gebrokenheid
en nieuw leven in het omarmen van pijn.

Mysterie
Daarom pleit Rollins voor een kerk waarin de
liturgie God niet behandelt als een product dat
heel maakt, maar als het mysterie dat ons in
staat stelt uitbundig te leven te midden van
de moeilijkheden van het bestaan.
Hij beveelt ook een andere manier van omgaan
aan met mensen die anders denken en anders geloven. Luister vanuit een positie van zwakte en het
ontdekken van eigen twijfel, laat je door de ander
uitdagen. Hij gebruikt bijbelgedeelten, verhalen,
films en televisieseries in zijn betoog. Hij beschrijft
bijvoorbeeld hoe het geloofsgesprek met anders-

denkenden vorm kreeg in liturgische experimenten
op een festival en in een kroeg in Belfast.
De schrijver is soms erg generaliserend in zijn
beeld van de kerken (in Nederland) en gaat daarbij
voorbij aan wat gebeurt in zowel eredienst als
vorming en toerusting. Denk aan de wegen die
gezocht worden op allerlei (pioniers)plekken. Het
te populaire van Rollins zal niet ieder waarderen,
maar wanneer je daar overheen stapt, hoor je een
indringend betoog van een bewogen mens.

Luciferdoosje
Verslaafd aan God is een boek om aandachtig te
lezen. Wie zich laat meevoeren in zijn gedachte
stroom en meegaat in zijn om-denken van theologische begrippen, kan zich na ieder hoofdstuk
afvragen: hoe zie ik dit zelf? De discussievragen
in het laatste hoofdstuk zijn daarbij bruikbaar.
Een boek als een luciferdoosje: er is vuur nodig
om oude zekerheden te verbranden, maar ook om
ons warm te houden als we het aandurven
het mysterie te aanvaarden.
• Joke Westerhof

Peter Rollins, Verslaafd aan God, Vught:
Skandalon, 2017, 216 blz. € 19,50

