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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 
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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 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

VAN DE REDACTIE

Aanstekelijk

‘H
ij is een beetje  
branderig, mevrouw’, 
zei de buitenlandse 

arts, doelend op een van mijn 
broertjes. Het was zo leuk 
gevonden, dat de uitdrukking 
in mijn familie nog steeds de 
ronde doet als we iemand 
willen aanduiden die vurig van 
geest en gedreven door driftig 
enthousiasme op onze weg 
komt.
Waar het hart vol van is, loopt 
de mond van over. Je ziet het, 
je hoort het, je voelt het.  
Het straalt af van de mensen 
die aan het W/woord komen  
in dit nummer van Kerk in  
Zoetermeer, dat van Pasen op 
weg gaat naar Hemelvaart en 
Pinksteren en verder. Dat vuur 
balt zich samen in beeldende 
bewoordingen, als een lichtend  
spoor, de pagina’s door.  
Ik citeer: ‘Aangeraakt. Als een 
lopend vuur. Doorgeven.  
Enthousiast. Er warm van  
worden. Gepassioneerd.  
Heilig vuur. Het vuurtje voelen 
branden. In beweging komen. 
Innerlijke vlam. Inspiratiebron. 
In vuur en vlam. Verbinden. 
Vol van de Geest. Vol vuur en 
passie. Warm lopen. Wind en 
vuur: de Geest.’
In één woord: aanstekelijk!

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

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

Advertenties

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven: 
advertenties@kerkinzoetermeer.nlUitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

3e jaargang  |  nummer 1  |  januari 2019
PAGINA 3

Syrisch-orthodox  

geloven in Nederland

PAGINA 5

Méér aandacht voor  

dove mensen in de kerk

∞ Actie Kerkbalans van start - pagina 2

∞ ‘Kleuren zijn emoties’ - pagina 7

∞ Non-stop kerkdienst in Bethelkapel - pagina 8

E
N

 V
E

R
D

E
R

Exodus Nederland richt de aan-

dacht op gedetineerden en biedt 

hulp om een zo geslaagd mogelij-

ke terugkeer in de maatschappij te 

realiseren. (Ex-)gedetineerden kun-

nen bij Exodus terecht voor profes-

sionele ondersteuning en voor een 

vrijwillig maatje. Ook familieleden 

kunnen een beroep doen op steun. 

Binnen het OKD krijgen vooral de 

kinderen van gedetineerden de aan-

dacht, met het doel het contact tus-

sen gedetineerde ouder en het kind 

te onderhouden of te herstellen. 

Grote inzet

Het kind dat buiten de boot valt, 

heeft al lange tijd de aandacht 

van Winie Hanekamp. Na haar 

opleiding aan de sociale acade-

mie in Ede en een baan in ver-

schillende kindertehuizen voor 

jongeren met complexe gezins- of 

gedragsproblematiek, ving zij 

jarenlang samen met haar man 

Jaap in hun gezinshuis tieners 

op. Deze pleegkinderen bleven 

tot zij zelfstandig hun weg kon-

den vinden en met sommigen 

van hen hebben Winie en Jaap 

nog steeds contact. 

‘Ik zat gevangen 

en jullie kwamen 

naar mij toe’

De pleegmoeder van toen vindt 

haar werk van nu niet veel an-

ders. Toen gaf zij leiding aan haar 

volle huis, nu coördineert zij vrij-

willigers van het OKD bij Exodus. 

Opnieuw geen baan van negen 

tot vijf, maar werk waarbij de vol-

le aandacht, grote inzet en conti-

nue aanwezigheid nodig zijn.

Verbinding maken

En dat is wat Winie graag doet. 

Na twaalf en een half jaar OKD 

is zij een specialist geworden op 

het gebied van kinderen en hun 

gedetineerde ouder(s). Als lan-

delijk coördinator onderhoudt zij 

contacten met andere hulporga-

nisaties. Bovendien maakt zij deel 

uit van de stuurgroep van het 

expertisecentrum K I N D, ouder 

& detentie dat op 22 november 

van start is gegaan. 

Het directe contact met de kin-

deren mist Winie niet. ‘Ik kan nu 

kennis verzamelen, belangen be-

hartigen en verbindingen maken 

met andere organisaties. 

Ik heb bijvoorbeeld veel contact 

met de jongerenambassadeurs, 

jonge mensen die hun eigen er-

varing willen gebruiken om de 

kinderen van nu te helpen.’

Gerechtigheid

‘Mijn drive is gerechtigheid’, zegt 

Winie. Zo kon ze bijvoorbeeld met 

succes opkomen voor een volledi-

ge verklaring voor de kinderrech-

ten in 2015 bij de Kinderombuds-

man. Diverse kinderrechten waren 

aanwijsbaar niet op orde. 

Ook voelt Winie als christen dat 

je je moet inzetten voor mensen 

die het zelf niet kunnen. Het 

spreekt haar aan, wanneer Jezus 

in het Evangelie van Mattheüs 

zegt: ‘Ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe.’ 

‘Het is goed daar te zijn waar 

niemand is, want dan kun je het 

verschil maken. Bruggen slaan 

die anders niet geslagen worden’, 

aldus Winie.

‘Het werk laat je niet los, want de 

problematiek blijft en daar wil je bij 

zijn.’ De presentietheorie die zij han-

teert, houdt in dat zij altijd beschik-

baar wil zijn als dat nodig is. ‘Echte 

aandacht is niet te begrenzen in tijd, 

die stem je af op de ander.’ 

• Hanneke Lam

Voor de meeste gedetineerden is 

de drempel naar een onbekende 

kerk buiten de muren te hoog. 

Daarom zoekt de vereniging Ker-

ken met Stip katholieke en protes-

tants-christelijke geloofsgemeen-

schappen, die ex-gedetineerden 

zowel godsdienstig als sociaal een 

dak boven hun hoofd kunnen ge-

ven. Een huis voor hun ziel.

‘Er zijn voor mensen  

die zoveel pech in hun 

leven hebben’

In Zoetermeer zijn twee ‘Stipkerken’: 

de Nicolaaskerk in het dorp en de 

Oosterkerk in Oosterheem. Piet van 

Daalen is contactpersoon voor de 

Oosterkerk en ook actief betrokken 

bij kerkdiensten in de gevangenis.

Ideale plek

‘Het is voor mensen die uit de 

gevangenis ontslagen worden van 

cruciaal belang dat ze een nieuw 

netwerk van vrienden en familie 

krijgen. Op eigen kracht komen 

ze niet uit het criminele circuit. De 

kerk is daar een ideale plek voor.

Dat de Penitentiaire Inrichting (PI) 

in Zoetermeer dicht is gegaan, is 

voor ons werk wel jammer, maar 

voor het doorverwijzen maakt 

het niet uit. Mensen kunnen in 

Limburg in detentie zitten, maar 

bijvoorbeeld na vrijlating in Zoe-

termeer gaan wonen.’

Winie Hanekamp bij de opening van het Expertisecentrum KIND op 22 november. 

Vrijwilligers 

‘Vanuit de Oosterkerk en de Perron-

meetings zijn er een aantal vrijwilli-

gers actief binnen de verschillende 

PI’s in de regio: bij de Alpha-cur-

sus, kerkdiensten in de gevangenis, 

gespreksgroepen of bezoeken via 

Exodus Nederland of Stichting Ge-

vangenenzorg en er zijn ook onder-

nemers die deze bevolkingsgroep 

een tweede kans willen geven.’

In Zoetermeer hebben we ook 

contact met de vrijwilligers uit de 

Nicolaasparochie. Gerda Masselink 

is hier het aanspreekpunt. 

In de praktijk komen er niet veel 

aanvragen binnen via Kerken met 

Stip. De meeste contacten bouwen 

we op binnen de PI zelf. Als er een 

gevangene vrijkomt, kan dat wel 

eens even intensief zijn. Of ook 

wanneer iemand is teruggevallen.’

Liefde laten zien

‘Dat ik er kan en mag zijn voor 

deze mensen die zoveel pech in 

hun leven hebben gehad, moti-

veert me. Als je hun verhalen soms 

hoort, denk ik wel eens: als ik zo’n 

jeugd had gehad zat ik hier ook.

Ik ben God dankbaar dat ik hun iets 

van Zijn liefde kan laten zien. Hun 

dankbaarheid geeft energie, al heb 

je ook wel met teleurstellingen te 

maken. Zijn Woord zal nooit ledig 

weerkeren en dat geeft hoop.’

• Willeke van Trigt

INTERVIEW • Het is een mooi moment om Winie Hanekamp uit 

wijkgemeente Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk) te spreken. Ze 

werkt als landelijk coördinator Ouders, Kinderen en Detentie 

(OKD) bij Exodus Nederland. Enthousiast vertelt zij over de nieu-

we stappen die eind november gezet zijn om kinderen van gede-

tineerden de nodige hulp en aandacht te bieden.

KERK MET STIP

Een huis voor de ziel

INTERVIEW • Kerkdiensten in gevangenissen, huizen van bewaring, 

jeugdinrichtingen en TBS-klinieken verheugen zich in een grote 

belangstelling. Gedetineerden ervaren daar soms de kracht van 

het geloof en hoe dat je leven kan veranderen. Tot de dag van 

de invrijheidstelling aanbreekt … 

‘Aandacht voor contact met mensen, 

vieringen en studie. Veiligheid en zorg-

vuldigheid in de omgang met elkaar. 

Vertrouwen in de geestesadem.’

• ds. Nico de Lange

‘Mijn aandacht gaat uit naar de mensen 

die een gevoel van uitzichtloosheid heb-

ben in hun leven, zodat zij een beetje zin-

(geving) in hun leven kunnen gaan zien.’ 

• pionier Gerda Griffioen Aran van der Giessen, ‘Awakening’, 90x70cm, acryl op doek

‘Waar gaat in 2019 je volle  

aan dacht naar uit?’ vroeg de  

redactie van Kerk in Zoetermeer 

alle pio niers en pastores van de 

Protestantse Gemeente Zoeter-

meer. ‘Wat staat bovenaan?’

Met aandacht

OUDER, KIND EN DETENTIE

‘Echte aandacht stem je af op de ander’

Foto: Winand Stut.

‘Een nieuwe kans na de drukte van Kerst. 

Het sterkt je verlangen om dat Kind te 

blijven zoeken en te vinden. Met aandacht 

leven. De ruimte vinden om er te zijn voor 

anderen. Ervaren dat God erbij is.’

• wijkpastor Marga Schipper

‘Als het laatste woord

bij Oud geschreven is,

vouwt het vroegst 

van Nieuw een 

blank blad open.

Aan ons de taal,

aan ons de tint van inkt.’

• ds. Rein Algera 

‘Een zoekend leven leiden in alle eerlijk-

heid en openheid. Daarin de ander om-

armen als reisgenoot en samen op weg 

gaan, voorbij de vanzelfsprekendheid.’

• buurtpastor Arte Havenaar

‘Dat wij dankzij de decentralisatie 

zullen groeien in saamhorigheid, en 

in verbondenheid bouwen aan de 

gemeente van Christus, als een rijk 

geschakeerd boeket.’ 

• ds. Kees Wesdorp 

‘Asiel voor 400 pardonkinderen en 

gelijke rechten in de kerk voor homo’s, 

lesbiennes en transgenders. Ik hoop mij 

te laten leiden door de liefde van Chris-

tus en de warmte van ons geloof in mijn 

gezin, in de kerk in de samenleving.’

• ds. Dick Sonneveld

‘2019: een mooi jaar om te getuigen en 

te vieren, te bidden en te bemoedigen, te 

versterken en te dienen – met Gods hulp.’

• ds. Evert van den Ham

‘Balans vinden tussen kerkelijk werk 

en aandacht voor mijn gezinsleven.’

• buurtpastor Johan Roest

‘Naar het Licht. In momenten van vreugde 

en verdriet, van zorgen en pijn, bij alles 

wat op mijn pad komt wil ik blijven zoeken 

naar lichtpuntjes. Zoals Lied 286 zingt: 

‘Want het licht is sterker dan het donker 

... keer je om en zie Gods nieuwe dag!’

• ds. Carina Kapteyn

‘Het bereiken van jonge mensen, vooral 

tieners. Zij staan soms behoorlijk alleen 

in deze digitale, drukke maatschappij, 

waar velen vooral gericht zijn op zichzelf.’

• kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
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Palet van muziek in De Regenboog

Kerkelijk centrum De Regenboog kent een lange muzikale  

traditie. Naast concerten met professionele musici van de 

Stichting Regenboogmuziek vormt muziek ook een belangrijke 

ondersteuning van de erediensten. Jan de Geus, voorzitter van 

de taakgroep Eredienst, is daar al vanaf 1998 nauw bij betrokken.

‘Hoe het precies werkt, 

blijft gissen, maar 

duidelijk is wel dat 

muziek iets doet met 

mensen’, zegt Arie. 

Waar woorden en  

gesproken taal een appèl doen  

op het denken en de ratio, het 

intellectuele, raakt muziek de  

emotie en het gevoel. ‘Daarom 

heeft muziek zo’n belangrijke 

functie. Instrumentale muziek, 

samenzang, koorzang en ook  

stilte zijn belangrijke aspecten  

in de beleving van  

de eredienst.’

‘Juist door muziek’, 

zegt Johan, ‘ervaar 

je de verbondenheid 

met God en met el-

kaar. Het heilige, het gesproken  

en het verklankte Woord geven  

met elkaar vorm aan de ontmoeting 

van God en gemeente.’

Muziek in de kerk

‘Muziek is 

ademhalen, 

het tilt je op’

INTERVIEW • Geen geloof zonder 

muziek? Wat speelt er in een 

kerkdienst, in woord, muziek en 

lied? In gesprek met twee kerk-

musici uit de praktijk, Johan 

van Oeveren van de Oosterkerk 

en Arie Vooijs van De Oase.

‘Juist door muziek  

ervaar je verbondenheid 

met God en elkaar’

‘Hé, wat mooi’

De gevoeligheid voor muziek 

maakt ook dat mensen vertrouwd 

zijn met en gehecht raken aan de 

gang van de liturgie. Een veran-

dering in de orde van dienst heeft 

daarom tijd nodig, merkt Arie. 

‘Maar als je een andere vertaling 

leest of een andere berijming zingt, 

kan het juist ook verrassen: Hé, 

wat mooi, als je het zo verwoordt! 

Een lied kan je boven jezelf uittillen, 

het spreekt een andere taal.’

Hoe begin je?

Een punt van discussie is nogal 

eens de tijd voordat de eigenlijke 

kerkdienst begint. Is dat een mo-

ment om elkaar te ontmoeten en 

bij te kletsen? Of bereid je je in stilte 

voor op de ontmoeting met God in 

de dienst die zo gaat beginnen? 

Bijvoorbeeld: vijf minuten voor  

de dienst beginnen met spelen. 

Dan een moment van stilte. Daarna 

een inleidend koraal, terwijl de 

kerkenraad binnenkomt. 

In De Oase is er eerst een  

intochtslied, dan welkom en 

mededelingen, gevolgd door een 

muzikaal meditatief moment.  

Zo wordt de overgang naar de 

kerkdienst mooi gemarkeerd.

Meenemen

Er is soms bij gemeenteleden 

weinig idee bij de zondagse  

vieringen. ‘Waarom gaan we 

staan bij votum en groet? Wat  

is de meerwaarde van een door 

de gemeente gezongen ‘Amen’ 

na de zegen? Juist het bewust 

meemaken van de kerkdienst  

en snappen wat er gebeurt,  

verhoogt de betrokkenheid.’

‘Afstemming 

vooraf zorgt voor 

een flow’

In de liturgie roept God, de  

gemeente nadert; God spreekt, 

de gemeente antwoordt; de  

gemeente bidt tot God en deelt 

uit van wat ze ontvangen heeft; 

gemeenteleden gaan gezegend 

de wereld weer in. ‘Die gang van 

de liturgie, die beweging, die  

wisselwerking maakt dat je  

beseft dat er iets heiligs gebeurt.’

Mensen meenemen in de eredienst 

en in de muziek doet Johan door 

in het weekbericht een stukje te 

schrijven over de muziek die hij 

speelt. Een toelichting bij tekst en 

melodie helpt om je te betrekken 

bij de muziek die klinkt. Op een 

ander moment kan een voorspel 

iemand spontaan inspireren om 

mee te zingen. 

Het moet kloppen

‘In de liturgie mag alles, als je maar 

precies weet waarom je het doet!’ 

Wat vinden Johan en Arie van deze 

uitspraak? Allebei onderstrepen ze 

dat het belangrijk is dat je nadenkt 

over wat er gebeurt in de eredienst. 

Het kiezen van woorden en muziek 

dient met aandacht en eerbied te 

geschieden, om de eredienst tot 

een mooi geheel te maken.

Het samenspel tussen voorganger 

en organist is belangrijk. ‘Woord 

en lied versterken elkaar en  

afstemming vooraf draagt daaraan 

bij’, zegt Arie. ‘Als de liturgie klopt 

en een eenheid is, ontstaat er een 

flow en beleef je de dienst van 

God aan mensen en de dienst van 

mensen aan God met hart en ziel.’

Ontvankelijk

Behalve als organist of pianist  

(of dirigent – dat zijn ze ook) zitten 

Arie en Johan ook als ‘gewoon’ 

gemeentelid in de kerk. Arie is  

dan steeds bewust met de dienst 

bezig. ‘Wat zing ik? Hoe versterkt 

de muziek de tekst? Muziek is 

ademhalen, het kan me optillen. 

Het maakt me ontvankelijk, opener. 

Muziek is een universele taal.’

Ook Johan zit niet blanco in een 

dienst. Als er muziek klinkt, heeft 

hij geen aandacht meer voor  

andere dingen. ‘Muziek raakt me. 

Juist in muziek ervaar ik de relatie 

met God.’

‘Ik kan niet zonder muziek’, zeggen 

ze allebei, ‘ik kan niet zonder 

muziek geloven!’

• Marieke en Jaap van der Giessen

MUZIEK IN DE KERK (1)

Bij het thema ‘Muziek in de kerk’ start van Kerk in Zoetermeer een serie  

‘muzikale portretten’ met steeds de schijnwerper op een wijkgemeente. 

‘Muziek is een universele taal.’ Beeld: waterorgel in Las Vegas. 

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

Tot Gods eer

In de Bijbel staat muziek, met stem 

en instrument, vaak in het teken van 

Gods eer. In Genesis bespeelt de 

eerste musicus fluit en lier. Er wordt 

muziek gemaakt en gezongen bij vro-

lijke en bij droevige gebeurtenissen. 

Na een overwinning in Exodus klinkt 

het lied van Mozes en Mirjam. De 

somberte van koning Saul verdwijnt 

als David op de harp speelt. Een van 

de bekendste lofzangen klinkt bij de 

geboorte van Jezus, waar de engelen 

God eren en de mensen vrede  

toezingen. De Psalmen laten zien 

hoe je ervaringen en gevoelens kunt 

uiten, van intense verwondering en 

vreugde tot heftige en pijnlijke  

bedreiging en angst.

‘In de liturgische taal en muziek 

klinken enerzijds de eer en de heer-

lijkheid van God door (het is iedere 

zondag weer Pasen)’, schrijft  

Marcel Barnard in een handreiking 

aan de kerken, ‘anderzijds klinken 

pijn, onrust, verdriet  

en verbittering 

door (de ver-

lossing staat 

nog uit, de  

gemeente 

leeft in het 

‘nog niet’).’ 

‘In 1998 werd tijdens 

een gemeenteavond 

geconcludeerd dat 

veel gemeenteleden, 

vooral jongeren, de 

kerkdiensten met meer 

muziek en zang wilden 

(laten) ondersteunen’, vertelt Jan. 

‘Niet toevallig waren er in die tijd 

ook veel leden die zelf een instru-

ment bespeelden. De bestaande 

band die het koor Anaviem bege-

leidde, startte de jongerenband 

Question Mark, met onder ande-

ren zangeres Frederieke van de 

Graaf, die ook nu nog regelmatig 

tijdens diensten speelt.’

Brede inzet

‘Onder de bezielende leiding van 

Dick van den Bosch, is sinds 

1993 de Regenboog-cantorij 

actief, vorig jaar overgenomen 

door Arie Vooijs. Daarnaast is er 

regelmatig muzikale ondersteu-

ning in de eredienst van harpiste 

Sari van Brug (zie ook pagina 5  

- red.) en mogen we genieten 

van de zangtalenten van Femke 

Bussman en Marije Verheijke. 

‘Ieder met een 

eigen stijl, afgestemd 

op het thema’

En dan hebben we ook nog onze 

vaste organisten Dries Piening, 

Jeroen van Smeden en Gerard 

Baak, ieder met hun eigen stijl. 

Sinds de ziekte van Dick van den 

Bosch als vaste organist zien we 

wel dat het moeilijk is om nieuwe 

organisten te vinden.’

Pluriform karakter

‘Natuurlijk spelen al die musici 

hun eigen soort muziek en zingen 

ze hun eigen stijl zang. Dat past 

uitstekend bij het pluriforme 

karakter van De Regenboog.  

Ieder heeft zijn eigen plaats in 

het palet. Zo is er gewijde muziek 

en popmuziek, maar er zijn ook 

opwekkingsliederen. 

De cantorij is zeer liturgisch  

ingesteld. Hun plek in de liturgie 

wordt afgestemd tussen predikant 

en dirigent. De cantorij zingt zo’n 

tienmaal per jaar, in het bijzonder 

bij speciale diensten, zoals in de 

Stille Week voor Pasen en bij het 

gedenken van de overledenen aan 

het eind van het kerkelijk jaar.’

Rijk bedeeld

‘De band Question Mark en  

koor Anaviem passen hun  

bijdrage aan bij het thema van 

de dienst. Hetzelfde geldt voor 

Marije, Femke en Sari. 

De organisten, die zowel op het 

orgel als op de piano uit de voeten 

kunnen, spelen hun traditionele 

rol, zoals in de meeste kerken: 

begeleiding van de samenzang, 

voorspelen van minder bekende 

melodieën en serene begeleiding 

van meditatie.

Wij zijn rijk bedeeld in De Regen-

boog!’ • Jan Blankespoor

AANRADERS

ACTUEEL 

Een gemêleerd gezelschap 
van zo’n vijftig Zoetermeerders ging 
met elkaar in gesprek over: Wat 
betekent het thema voor jou? Welke 
veranderingen zou jij graag zien? 
Wat kun je daar zelf in doen?
Uit de gesprekken bleek dat veel 
deelnemers kritisch zijn over de 
rol van de politiek en media in 
het publieke debat in Nederland. 

Dialoogavond ‘De ander, dat ben jij!’

De toon lijkt steeds extremer te 
worden, terwijl de meeste men-
sen zich weliswaar zorgen maken, 
maar ook verlangen naar een con-
structief en hoopvol antwoord. 
Er werden ook persoonlijke verhalen 
gedeeld; een man vertelde over zijn 
vlucht van Syrië naar Nederland. 
Samen zochten we hoe we res-
pectvol met elkaar om kunnen 

gaan. Dit vraagt om ruimte voor 
de ander te maken, en elkaar de 
ruimte te geven om fouten te 
maken. Als je zelf de eerste stap 
zet en de ander eerlijk en met 
vertrouwen behandelt, ontvang je 
dat meestal ook terug.

• Madelon Grant

DIALOOGLEIDER PAX FOR PEACE

Inspiratiebijeenkomst  
‘Mijn Europa, jouw Europa’
Samen met Pax for Peace organiseert 
het ILOZ in de aanloop naar de Europe-
se verkiezingen een inspiratiebijeen-
komst ‘Mijn Europa, jouw Europa: lust 
of last?’. Alle Europagangers nodigen 
we daarvoor uit: de organisatoren van 
hulpkonvooien naar voormalige Oost-
bloklanden, de vluchtelingen die Europa 
te voet hebben verkend, de vakantie-
gangers, maar ook de thuiszitters bij 
wie Europa (ongewenst?) op de stoep 
staat ... 8 mei, 19.30 uur, Forum  
W www.iloz.org

Begin de dag goed
Met Dagelijks Woord begint iedere 
dag goed. Gratis bijbeltekst in je mail-
box, op je smartphone, via Facebook. 
W www.dagelijkswoord.nl

Toer voor het goede doel
Sponsortocht op zaterdag 15 juni, 
georganiseerd door IZB – zending 
in Nederland. Gevarieerd parcours 
uitgezet in de provincies Zuid-Holland 
en Utrecht. De opbrengst is bestemd 
voor het missionaire werk op de lo-
caties die onderweg worden bezocht: 
pionierswerk gezinnen in Capelle- 
Schollevaar, missionair-diaconaal 
werk Het Badhuis in Zwijndrecht en de 
multiculturele geloofsgemeenschap in 
Nieuwegein. 
W www.toervoorhetgoededoel.nl 

‘Dit is mijn verhaal’
Expositie tot 27 oktober in 
Bijbels Museum Amsterdam. 
Achttien jongeren tussen 
18 en 30 jaar, protestants, 
katholiek of oosters-or-
thodox, vertellen over een 
kantelmoment in hun leven 
en verbinden dat met een 
bijbelverhaal. Bijbehorend fotoboek: 
'Dit is mijn verhaal. Jonge christenen 
over geloof, hoop en inspiratie’,  
KokBoekencentrum, € 24,99

VERSLAG • Op 28 maart organiseerde het InterLevens beschouwelijk  
Overleg Zoetermeer (ILOZ) samen met de gemeente Zoetermeer, Forum 
en Buurtwerk een dialoog avond over het thema ‘De ander, dat ben jij’. 

INTERVIEW • PiëzoTalenten-
Academie, Ambachtenwerk-
plaats, VoorleesExpress, Pië-
zoMaatjes … nu een workshop 
over verbinding tussen mensen 
op 8 mei in de Genesarethkerk. 
Waarom zijn die projecten zo 
succesvol en wat kunnen Zoe-
termeerse kerken ervan leren? 

Eerder al gaf Wendy Moerman, 
projectleider Onderwijs en Opvoe-
ding bij Stichting Piëzo en parochie-
lid van de Genesarethkerk in Meer-
zicht, in De Oase (PKN, 2017) en in 
de Genesarethkerk (RKK, 2018) een 
serie over grootouders, kinderen en 
kleinkinderen. Nu is zij gevraagd 
om te komen vertellen over de  
PiëzoMethodiek om mensen en 
talenten met elkaar te verbinden.  

Kom kijken en doe mee
‘Onze manier van werken komt erop 
neer dat we mensen vragen: wat 
heb je nodig, wat wil je bereiken, 

wat kun je nu al goed? Mensen 
lopen bij Piëzo binnen voor bijvoor-
beeld een koffieochtend of komen 
met iemand mee die zij kennen, ze 
raken enthousiast door wat ze zien 
en gaan bijvoorbeeld een kook-
workshop volgen. Mensen die met 
plezier hun talenten hebben ontdekt 
en ontwikkeld, willen daar vaak ook 
weer anderen mee helpen.’
‘We werken in stappen, die ieder 
natuurlijk op zijn of haar eigen ma-
nier doorloopt: loop binnen; doe 
een cursus; doe vrijwilligerswerk 
bij Piëzo of een partnerorganisa-
tie; of stroom door naar opleiding 
of werk, bijvoorbeeld één van de 
mbo-opleidingen die Piëzo samen 
met mbo Rijnland verzorgt.’

Ook de ‘soft skills’
Wie bij Piëzo binnenstapt, ziet 
dat je hier een cursus Neder-
lands of Rekenen kunt volgen, 
maar ook een workshop Kleding 
maken of Fiets repareren. ‘Hier 

leren mensen meteen ook de 
soft skills’, zegt Wendy: ‘Op tijd 
komen, en afbellen als je niet 
kunt … Om mee te doen in de 
maatschappij is dat belangrijk en 
andere mensen rekenen op je.’ 

Vrijwilligers
In elk Piëzocentrum is er een 
sociaal-cultureel werker, die de 
deelnemers en vrijwilligers coacht, 
aanstuurt en begeleidt. Volgens 
het jaarverslag 2017 liepen rond de 
1000 mensen bij een Piëzocentrum 
binnen; bijna 4000 deden mee 
aan een cursus; zo’n 800 mensen 
deden vrijwilligerswerk bij Piëzo of 
een partnerorganisatie en ongeveer 
370 mensen gingen door naar een 
opleiding of werk. ‘Piëzo draait 
volledig op al deze enthousiaste 
medewerkers, ondersteunende 
vrijwilligers en lerende vrijwilligers!’  

 8 mei, 20.00 uur, Genesarethkerk , 
Monnikenbos 10 T 06-8005 5583  
E wendy@stichtingpiezo.nl

• Mieke Brak

STICHTING PIËZO

Workshop ‘Mensen en talent verbinden’

Foto's: Leonie Vreeswijk-Feith 

nummer 5 - mei-juni 2019 Kerk in Zoetermeer  3KERK & GELOOF

PERSPECTIEF

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

Advertenties

Vragen delen
In de H. Nicolaasparochie 
organiseert Fons van 
der Linden jaarlijks een 

Alpha- cursus. De cursus 
wordt gehouden in het  

parochieel centrum De Kapelaan 
en elke avond begint met een 
maaltijd. Fons is ook vrijwilliger 
bij Vincentius en gebedsleider 
binnen de H. Nicolaasparochie. 
Hij heeft gemerkt dat veel men
sen sporadisch of niet meer naar 
de kerk gaan. ‘Bij veel mensen 
zijn het doel, de rituele gebruiken 
en de kennis van het geloof op de 
achtergrond geraakt. Toch blijken 
ze wel degelijk gelovig te zijn.’ 
Fons vindt de Alpha-cursus een uit
stekend instrument om diegenen 
tegemoet te komen. ‘Mensen kun
nen hun kennis, vragen en vermoe
dens delen met andere cursisten 
en vinden soms een bevredigend 
antwoord of komen tot nieuwe 
inzichten.’ Hij is vier jaar gespreks
leider geweest bij een Alpha-cur
sus in Nootdorp en heeft drie jaar 
geleden de cursus geïntroduceerd 
in de Zoetermeerse parochie. Er is 
veel belangstelling voor.

‘Meer aandacht 
voor hun 

medemens’

’Ik merk dat cursisten anders 
gaan denken en meer aandacht 
gaan geven aan hun medemens. 
Als dat het resultaat is, ben ik blij 
dat ik daaraan een steentje heb 
kunnen bijdragen.’

Persoonlijke sfeer
Arjen Verhoeff is betrokken bij de 
Alpha-cursus die wordt georgani

ALPHA-CURSUS

‘Prachtige boodschap voor de 
mensen om ons heen’
INTERVIEW • Regelmatig wordt door verschillende kerken en  
gemeenten in Zoetermeer de Alpha-cursus aangeboden.  
Een cursus om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt 
en samen op zoek te gaan naar de zin van het leven.

seerd vanuit Perron Centrum en 
Oosterkerk in Oosterheem. Zijn 
drijfveer: ‘Ik vind het vaak best 
lastig om mijn geloof met ande
ren te delen, maar we hebben wel 
een prachtige boodschap voor de 
mensen om ons heen.’ 
Arjen is zelf opge
groeid in de kerk 
en altijd gelovig ge
weest. ‘Ik dacht dat 
het niets voor mij zou 
zijn en heb daarom deze kennis
makingscursus met het geloof 
eerst als deelnemer gevolgd, om 
zelf te ervaren wat het is. Sinds
dien ben ik niet meer wegge
weest bij de Alpha-cursus.’ 
Hij heeft al heel wat cursussen 
meegemaakt, maar het is nooit het
zelfde. ‘Het is altijd heel spannend 
wie er komen, iedere keer krijg je 
andere mensen op de cursus. Hoe 
verschillend ook, al snel ontstaat 
er een hechte groep. Dit komt ook 
omdat we altijd beginnen met een 
maaltijd. Hierdoor ontstaat een 
sfeer waarin je gemakkelijk per
soonlijke dingen met elkaar deelt.’

‘Mensen 
ontdekken 

wie Jezus is’

De cursus bestaat uit iets meer 
dan tien avonden, waarin je sa
men nadenkt over een aantal 
inspirerende onderwerpen. Ieder
een komt met zijn eigen vragen 
en ideeën en soms gebeuren er 
bijzondere dingen. ‘Mensen die 
tot voor kort niets met het geloof 
hadden, ontdekken wie Jezus is.’ 
Arjen ervaart na afloop van een 
Alpha-cursus dat hij de cursisten 
weer moet loslaten. Soms blijft 

het contact bestaan, maar vaak 
verlies je elkaar weer uit het oog. 
Hij vindt dat niet erg: ‘Je moet 
het dan als het ware weer in 
Gods handen leggen.’ 

Plus-cursus
Bij de Youth Alpha+ willen ze 
elkaar juist niet uit het oog verlie
zen. Na deze Alpha-cursus speci
aal voor jongeren in Oosterheem 
had de groep er geen genoeg van. 
‘Youth Alpha+ is een mooie 
naam voor een uit de hand ge
lopen Youth Alpha’, zegt Leon 
van Dam, vanaf het ontstaan 
van deze groep betrokken als 
leiding. ‘Jongeren die 
net bekend raakten 
met het christelijk 
geloof, zaten nog 
met veel vragen. We 
hebben de jongeren 
een Bijbel in Gewone Taal gege
ven en gevraagd of ze interesse 
hadden voor een vervolg. Er is nu 
nog steeds een groepje dat we
kelijks bij elkaar komt. We eten 
eerst met elkaar en daarna pak
ken we de Bijbel erbij en lezen 
we een stukje. Het zijn elke keer 
weer mooie bijzondere avonden, 
ook al hebben we niet op elke 
vraag een antwoord.’

‘Ik zie 
jongeren die  

kiezen voor God’

‘Ik merk dat er behoefte is om 
even de rust op te zoeken en met 
God en Zijn Woord bezig te zijn. 
Ik zie jongeren die kiezen voor 
God, daar doe ik het voor.’

• Willeke van Trigt

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

‘De naam Kliederkerk komt van 
Messy Church en is opgezet door 
JOP, het Jongerenwerk van de 
landelijke Protestantse Kerk.  
Messy, van het Engelse message, 
betekent: Boodschap, en ook  
rommelig of kliederig.’ 

Samen ontdekken
‘Het concept is eenvoudig: op 
zaterdagmiddag samen met je 
(klein)kind op een creatieve ma
nier bijbelverhalen ontdekken, 
samen vieren en samen eten.’

‘Laagdrempelig, 
gezellig, leuk 

en lekker’

Gerda maakte er met haar gezin 
enige jaren geleden kennis mee 
tijdens een korte workshop. Ze 
werden zo enthousiast, dat ze het 
concept in mei 2016 samen met 
anderen in De Oase introduceer
den. Eerst onder de naam Speel-
kerkdoe, maar later toch onder 
de naam Kliederkerk, vanwege 

de aansluiting met de andere 
Klieder kerken in het land.

Aangeraakt 
‘Al snel ontstond een kleine 
gemeenschap rondom de Klie
derkerk. Grootouders nemen 
hun kleinkinderen mee, het is 
laagdrempelig, gezellig en leuk. 
Ouders gaan wel met hun kinde
ren naar de Kliederkerk, terwijl 
de ‘gewone’ kerk ze niets meer 
zegt. Zo worden de kinderen én 
de (groot)ouders aangeraakt en 
wordt het verhaal doorgegeven, 
als een lopend vuur.’

• Els Alebregtse

KLIEDERKERK

Actief bezig zijn met geloof
INTERVIEW • Dat een Tienertent voor tieners is spreekt  

voor zich, maar wat en voor wie is de Kliederkerk?  
Gerda Vooijs, jeugdouderling van de POR (Pelgrimskerk, 
Oase en Regenboog), vertelt enthousiast over deze  

activiteit in Meerzicht, die voor iedereen bedoeld is.

8 JUNI
Pinkster-Kliederkerk 
De Kliederkerk op zaterdag 
8 juni staat in het teken van 
Pinksteren. Het thema is ‘Wind 
en vuur: de Geest’. Spelletjes, 
korte viering, samen eten. 
Flexibel programma van 15.30-
18.30 uur. Opgeven is niet 
nodig. Kom gewoon kijken en 
ontdekken hoe leuk het is. 

Vierdaagse leerzame oriëntatie op religie, 
kennismaking met de veelkleurigheid van 
christelijke theologie en een kijkje in een 
wereld van eeuwen kennis en ervaring 
rond Bijbel en levensbeschouwing.
 3, 4, 6 en 7 juni, 10.00-16.00 uur, € 70  

W www.tvgdenhaag.nl/zomerschool

Zomerschool

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

E
envoudig vind ik het niet, 
om te beschrijven wat mijn 
drijfveren zijn. Dat is zo 

vaak het manco van taal. Dat je 
niet goed kunt verwoorden waar 
het om gaat. En als dat al lukt is 
het meestal na het moment dat 
je de woorden nodig had.
In mijn werk als buurtpastor 
sta ik wel eens voor die vraag. 
‘Wat drijft u? Waarom doe je dit 
werk?’ Om dan te zeggen: ‘Nou, 
gewoon’, is ook zo wat. Ik kan 
ook zeggen dat de Geest mij 
aanzet tot daden, zoals hij dat bij 
Simson deed (Richteren 13:25). 
Maar om eerlijk te zijn is dat niet 
wat mensen met wie ik in aan
raking kom snel zullen begrijpen. 
En zulke teksten heb ik veelal 
niet paraat.

Innerlijke vlam
Toch begrijpt iedereen het als ik 
zeg dat er een innerlijke vlam in 
mij brandt die mij kracht geeft. 
Dat het geloof in God mij sterkt in 
de gedachte dat het anders, beter 
kan. Menselijker. En heel veel hoef 

ik niet eens uit te leggen, want ik 
mag uit hoofde van mijn beroep 
gelukkig vaak daden tonen. Door 
te luisteren (ja, dat is een daad!), 
door daar waar soms alle hoop 
gevaren is toch een beetje troost 
te brengen. 
Is dat dan alles? Nee, zeker niet. 
Maar het is íets. Niet meer en 
niet minder. Een klein beetje 
zachtmoedigheid waar geweld 
of haat normaal lijken. Een klein 
beetje vuur tegen het donker, 
wat verkoelende wind in dorre 
vlakten. Ach, kon ik het maar 
beter verwoorden.

Gekend worden
Een nieuwe poging: ik word er 
warm van wanneer ik mensen 
het gevoel geef dat ze ertoe 
doen. Dat zij zich gekend mogen 
voelen. Al is het maar voor 
even. Gekend door een mede
mens, maar bovenal door God. 

• Johan Roest

BUURTPASTOR HALTE 2717  

IN BUYTENWEGH

Warm lopen

Advertenties

Betaal uw bijdrage 
aan Kerk in Zoeter-
meer via iDEAL 
met de Kerkgeld 
app of ga naar 
www.kerkin
zoetermeer.nl

Wilt u 

Kerk in Zoetermeer 

ook elke maand thuis 

ontvangen? Mail naar  

info@kerkinzoetermeer.nl

of leg contact via 

kerkinzoetermeer.nl 

Doen!

KIJK
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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 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

VAN DE REDACTIE

Aanstekelijk

‘H
ij is een beetje  
branderig, mevrouw’, 
zei de buitenlandse 

arts, doelend op een van mijn 
broertjes. Het was zo leuk 
gevonden, dat de uitdrukking 
in mijn familie nog steeds de 
ronde doet als we iemand 
willen aanduiden die vurig van 
geest en gedreven door driftig 
enthousiasme op onze weg 
komt.
Waar het hart vol van is, loopt 
de mond van over. Je ziet het, 
je hoort het, je voelt het.  
Het straalt af van de mensen 
die aan het W/woord komen  
in dit nummer van Kerk in  
Zoetermeer, dat van Pasen op 
weg gaat naar Hemelvaart en 
Pinksteren en verder. Dat vuur 
balt zich samen in beeldende 
bewoordingen, als een lichtend  
spoor, de pagina’s door.  
Ik citeer: ‘Aangeraakt. Als een 
lopend vuur. Doorgeven.  
Enthousiast. Er warm van  
worden. Gepassioneerd.  
Heilig vuur. Het vuurtje voelen 
branden. In beweging komen. 
Innerlijke vlam. Inspiratiebron. 
In vuur en vlam. Verbinden. 
Vol van de Geest. Vol vuur en 
passie. Warm lopen. Wind en 
vuur: de Geest.’
In één woord: aanstekelijk!

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

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

Advertenties

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven: 
advertenties@kerkinzoetermeer.nlUitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
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Exodus Nederland richt de aan-

dacht op gedetineerden en biedt 

hulp om een zo geslaagd mogelij-

ke terugkeer in de maatschappij te 

realiseren. (Ex-)gedetineerden kun-

nen bij Exodus terecht voor profes-

sionele ondersteuning en voor een 

vrijwillig maatje. Ook familieleden 

kunnen een beroep doen op steun. 

Binnen het OKD krijgen vooral de 

kinderen van gedetineerden de aan-

dacht, met het doel het contact tus-

sen gedetineerde ouder en het kind 

te onderhouden of te herstellen. 

Grote inzet

Het kind dat buiten de boot valt, 

heeft al lange tijd de aandacht 

van Winie Hanekamp. Na haar 

opleiding aan de sociale acade-

mie in Ede en een baan in ver-

schillende kindertehuizen voor 

jongeren met complexe gezins- of 

gedragsproblematiek, ving zij 

jarenlang samen met haar man 

Jaap in hun gezinshuis tieners 

op. Deze pleegkinderen bleven 

tot zij zelfstandig hun weg kon-

den vinden en met sommigen 

van hen hebben Winie en Jaap 

nog steeds contact. 

‘Ik zat gevangen 

en jullie kwamen 

naar mij toe’

De pleegmoeder van toen vindt 

haar werk van nu niet veel an-

ders. Toen gaf zij leiding aan haar 

volle huis, nu coördineert zij vrij-

willigers van het OKD bij Exodus. 

Opnieuw geen baan van negen 

tot vijf, maar werk waarbij de vol-

le aandacht, grote inzet en conti-

nue aanwezigheid nodig zijn.

Verbinding maken

En dat is wat Winie graag doet. 

Na twaalf en een half jaar OKD 

is zij een specialist geworden op 

het gebied van kinderen en hun 

gedetineerde ouder(s). Als lan-

delijk coördinator onderhoudt zij 

contacten met andere hulporga-

nisaties. Bovendien maakt zij deel 

uit van de stuurgroep van het 

expertisecentrum K I N D, ouder 

& detentie dat op 22 november 

van start is gegaan. 

Het directe contact met de kin-

deren mist Winie niet. ‘Ik kan nu 

kennis verzamelen, belangen be-

hartigen en verbindingen maken 

met andere organisaties. 

Ik heb bijvoorbeeld veel contact 

met de jongerenambassadeurs, 

jonge mensen die hun eigen er-

varing willen gebruiken om de 

kinderen van nu te helpen.’

Gerechtigheid

‘Mijn drive is gerechtigheid’, zegt 

Winie. Zo kon ze bijvoorbeeld met 

succes opkomen voor een volledi-

ge verklaring voor de kinderrech-

ten in 2015 bij de Kinderombuds-

man. Diverse kinderrechten waren 

aanwijsbaar niet op orde. 

Ook voelt Winie als christen dat 

je je moet inzetten voor mensen 

die het zelf niet kunnen. Het 

spreekt haar aan, wanneer Jezus 

in het Evangelie van Mattheüs 

zegt: ‘Ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe.’ 

‘Het is goed daar te zijn waar 

niemand is, want dan kun je het 

verschil maken. Bruggen slaan 

die anders niet geslagen worden’, 

aldus Winie.

‘Het werk laat je niet los, want de 

problematiek blijft en daar wil je bij 

zijn.’ De presentietheorie die zij han-

teert, houdt in dat zij altijd beschik-

baar wil zijn als dat nodig is. ‘Echte 

aandacht is niet te begrenzen in tijd, 

die stem je af op de ander.’ 

• Hanneke Lam

Voor de meeste gedetineerden is 

de drempel naar een onbekende 

kerk buiten de muren te hoog. 

Daarom zoekt de vereniging Ker-

ken met Stip katholieke en protes-

tants-christelijke geloofsgemeen-

schappen, die ex-gedetineerden 

zowel godsdienstig als sociaal een 

dak boven hun hoofd kunnen ge-

ven. Een huis voor hun ziel.

‘Er zijn voor mensen  

die zoveel pech in hun 

leven hebben’

In Zoetermeer zijn twee ‘Stipkerken’: 

de Nicolaaskerk in het dorp en de 

Oosterkerk in Oosterheem. Piet van 

Daalen is contactpersoon voor de 

Oosterkerk en ook actief betrokken 

bij kerkdiensten in de gevangenis.

Ideale plek

‘Het is voor mensen die uit de 

gevangenis ontslagen worden van 

cruciaal belang dat ze een nieuw 

netwerk van vrienden en familie 

krijgen. Op eigen kracht komen 

ze niet uit het criminele circuit. De 

kerk is daar een ideale plek voor.

Dat de Penitentiaire Inrichting (PI) 

in Zoetermeer dicht is gegaan, is 

voor ons werk wel jammer, maar 

voor het doorverwijzen maakt 

het niet uit. Mensen kunnen in 

Limburg in detentie zitten, maar 

bijvoorbeeld na vrijlating in Zoe-

termeer gaan wonen.’

Winie Hanekamp bij de opening van het Expertisecentrum KIND op 22 november. 

Vrijwilligers 

‘Vanuit de Oosterkerk en de Perron-

meetings zijn er een aantal vrijwilli-

gers actief binnen de verschillende 

PI’s in de regio: bij de Alpha-cur-

sus, kerkdiensten in de gevangenis, 

gespreksgroepen of bezoeken via 

Exodus Nederland of Stichting Ge-

vangenenzorg en er zijn ook onder-

nemers die deze bevolkingsgroep 

een tweede kans willen geven.’

In Zoetermeer hebben we ook 

contact met de vrijwilligers uit de 

Nicolaasparochie. Gerda Masselink 

is hier het aanspreekpunt. 

In de praktijk komen er niet veel 

aanvragen binnen via Kerken met 

Stip. De meeste contacten bouwen 

we op binnen de PI zelf. Als er een 

gevangene vrijkomt, kan dat wel 

eens even intensief zijn. Of ook 

wanneer iemand is teruggevallen.’

Liefde laten zien

‘Dat ik er kan en mag zijn voor 

deze mensen die zoveel pech in 

hun leven hebben gehad, moti-

veert me. Als je hun verhalen soms 

hoort, denk ik wel eens: als ik zo’n 

jeugd had gehad zat ik hier ook.

Ik ben God dankbaar dat ik hun iets 

van Zijn liefde kan laten zien. Hun 

dankbaarheid geeft energie, al heb 

je ook wel met teleurstellingen te 

maken. Zijn Woord zal nooit ledig 

weerkeren en dat geeft hoop.’

• Willeke van Trigt

INTERVIEW • Het is een mooi moment om Winie Hanekamp uit 

wijkgemeente Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk) te spreken. Ze 

werkt als landelijk coördinator Ouders, Kinderen en Detentie 

(OKD) bij Exodus Nederland. Enthousiast vertelt zij over de nieu-

we stappen die eind november gezet zijn om kinderen van gede-

tineerden de nodige hulp en aandacht te bieden.

KERK MET STIP

Een huis voor de ziel

INTERVIEW • Kerkdiensten in gevangenissen, huizen van bewaring, 

jeugdinrichtingen en TBS-klinieken verheugen zich in een grote 

belangstelling. Gedetineerden ervaren daar soms de kracht van 

het geloof en hoe dat je leven kan veranderen. Tot de dag van 

de invrijheidstelling aanbreekt … 

‘Aandacht voor contact met mensen, 

vieringen en studie. Veiligheid en zorg-

vuldigheid in de omgang met elkaar. 

Vertrouwen in de geestesadem.’

• ds. Nico de Lange

‘Mijn aandacht gaat uit naar de mensen 

die een gevoel van uitzichtloosheid heb-

ben in hun leven, zodat zij een beetje zin-

(geving) in hun leven kunnen gaan zien.’ 

• pionier Gerda Griffioen Aran van der Giessen, ‘Awakening’, 90x70cm, acryl op doek

‘Waar gaat in 2019 je volle  

aan dacht naar uit?’ vroeg de  

redactie van Kerk in Zoetermeer 

alle pio niers en pastores van de 

Protestantse Gemeente Zoeter-

meer. ‘Wat staat bovenaan?’

Met aandacht

OUDER, KIND EN DETENTIE

‘Echte aandacht stem je af op de ander’

Foto: Winand Stut.

‘Een nieuwe kans na de drukte van Kerst. 

Het sterkt je verlangen om dat Kind te 

blijven zoeken en te vinden. Met aandacht 

leven. De ruimte vinden om er te zijn voor 

anderen. Ervaren dat God erbij is.’

• wijkpastor Marga Schipper

‘Als het laatste woord

bij Oud geschreven is,

vouwt het vroegst 

van Nieuw een 

blank blad open.

Aan ons de taal,

aan ons de tint van inkt.’

• ds. Rein Algera 

‘Een zoekend leven leiden in alle eerlijk-

heid en openheid. Daarin de ander om-

armen als reisgenoot en samen op weg 

gaan, voorbij de vanzelfsprekendheid.’

• buurtpastor Arte Havenaar

‘Dat wij dankzij de decentralisatie 

zullen groeien in saamhorigheid, en 

in verbondenheid bouwen aan de 

gemeente van Christus, als een rijk 

geschakeerd boeket.’ 

• ds. Kees Wesdorp 

‘Asiel voor 400 pardonkinderen en 

gelijke rechten in de kerk voor homo’s, 

lesbiennes en transgenders. Ik hoop mij 

te laten leiden door de liefde van Chris-

tus en de warmte van ons geloof in mijn 

gezin, in de kerk in de samenleving.’

• ds. Dick Sonneveld

‘2019: een mooi jaar om te getuigen en 

te vieren, te bidden en te bemoedigen, te 

versterken en te dienen – met Gods hulp.’

• ds. Evert van den Ham

‘Balans vinden tussen kerkelijk werk 

en aandacht voor mijn gezinsleven.’

• buurtpastor Johan Roest

‘Naar het Licht. In momenten van vreugde 

en verdriet, van zorgen en pijn, bij alles 

wat op mijn pad komt wil ik blijven zoeken 

naar lichtpuntjes. Zoals Lied 286 zingt: 

‘Want het licht is sterker dan het donker 

... keer je om en zie Gods nieuwe dag!’

• ds. Carina Kapteyn

‘Het bereiken van jonge mensen, vooral 

tieners. Zij staan soms behoorlijk alleen 

in deze digitale, drukke maatschappij, 

waar velen vooral gericht zijn op zichzelf.’

• kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
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Palet van muziek in De Regenboog

Kerkelijk centrum De Regenboog kent een lange muzikale  

traditie. Naast concerten met professionele musici van de 

Stichting Regenboogmuziek vormt muziek ook een belangrijke 

ondersteuning van de erediensten. Jan de Geus, voorzitter van 

de taakgroep Eredienst, is daar al vanaf 1998 nauw bij betrokken.

‘Hoe het precies werkt, 

blijft gissen, maar 

duidelijk is wel dat 

muziek iets doet met 

mensen’, zegt Arie. 

Waar woorden en  

gesproken taal een appèl doen  

op het denken en de ratio, het 

intellectuele, raakt muziek de  

emotie en het gevoel. ‘Daarom 

heeft muziek zo’n belangrijke 

functie. Instrumentale muziek, 

samenzang, koorzang en ook  

stilte zijn belangrijke aspecten  

in de beleving van  

de eredienst.’

‘Juist door muziek’, 

zegt Johan, ‘ervaar 

je de verbondenheid 

met God en met el-

kaar. Het heilige, het gesproken  

en het verklankte Woord geven  

met elkaar vorm aan de ontmoeting 

van God en gemeente.’

Muziek in de kerk

‘Muziek is 

ademhalen, 

het tilt je op’

INTERVIEW • Geen geloof zonder 

muziek? Wat speelt er in een 

kerkdienst, in woord, muziek en 

lied? In gesprek met twee kerk-

musici uit de praktijk, Johan 

van Oeveren van de Oosterkerk 

en Arie Vooijs van De Oase.

‘Juist door muziek  

ervaar je verbondenheid 

met God en elkaar’

‘Hé, wat mooi’

De gevoeligheid voor muziek 

maakt ook dat mensen vertrouwd 

zijn met en gehecht raken aan de 

gang van de liturgie. Een veran-

dering in de orde van dienst heeft 

daarom tijd nodig, merkt Arie. 

‘Maar als je een andere vertaling 

leest of een andere berijming zingt, 

kan het juist ook verrassen: Hé, 

wat mooi, als je het zo verwoordt! 

Een lied kan je boven jezelf uittillen, 

het spreekt een andere taal.’

Hoe begin je?

Een punt van discussie is nogal 

eens de tijd voordat de eigenlijke 

kerkdienst begint. Is dat een mo-

ment om elkaar te ontmoeten en 

bij te kletsen? Of bereid je je in stilte 

voor op de ontmoeting met God in 

de dienst die zo gaat beginnen? 

Bijvoorbeeld: vijf minuten voor  

de dienst beginnen met spelen. 

Dan een moment van stilte. Daarna 

een inleidend koraal, terwijl de 

kerkenraad binnenkomt. 

In De Oase is er eerst een  

intochtslied, dan welkom en 

mededelingen, gevolgd door een 

muzikaal meditatief moment.  

Zo wordt de overgang naar de 

kerkdienst mooi gemarkeerd.

Meenemen

Er is soms bij gemeenteleden 

weinig idee bij de zondagse  

vieringen. ‘Waarom gaan we 

staan bij votum en groet? Wat  

is de meerwaarde van een door 

de gemeente gezongen ‘Amen’ 

na de zegen? Juist het bewust 

meemaken van de kerkdienst  

en snappen wat er gebeurt,  

verhoogt de betrokkenheid.’

‘Afstemming 

vooraf zorgt voor 

een flow’

In de liturgie roept God, de  

gemeente nadert; God spreekt, 

de gemeente antwoordt; de  

gemeente bidt tot God en deelt 

uit van wat ze ontvangen heeft; 

gemeenteleden gaan gezegend 

de wereld weer in. ‘Die gang van 

de liturgie, die beweging, die  

wisselwerking maakt dat je  

beseft dat er iets heiligs gebeurt.’

Mensen meenemen in de eredienst 

en in de muziek doet Johan door 

in het weekbericht een stukje te 

schrijven over de muziek die hij 

speelt. Een toelichting bij tekst en 

melodie helpt om je te betrekken 

bij de muziek die klinkt. Op een 

ander moment kan een voorspel 

iemand spontaan inspireren om 

mee te zingen. 

Het moet kloppen

‘In de liturgie mag alles, als je maar 

precies weet waarom je het doet!’ 

Wat vinden Johan en Arie van deze 

uitspraak? Allebei onderstrepen ze 

dat het belangrijk is dat je nadenkt 

over wat er gebeurt in de eredienst. 

Het kiezen van woorden en muziek 

dient met aandacht en eerbied te 

geschieden, om de eredienst tot 

een mooi geheel te maken.

Het samenspel tussen voorganger 

en organist is belangrijk. ‘Woord 

en lied versterken elkaar en  

afstemming vooraf draagt daaraan 

bij’, zegt Arie. ‘Als de liturgie klopt 

en een eenheid is, ontstaat er een 

flow en beleef je de dienst van 

God aan mensen en de dienst van 

mensen aan God met hart en ziel.’

Ontvankelijk

Behalve als organist of pianist  

(of dirigent – dat zijn ze ook) zitten 

Arie en Johan ook als ‘gewoon’ 

gemeentelid in de kerk. Arie is  

dan steeds bewust met de dienst 

bezig. ‘Wat zing ik? Hoe versterkt 

de muziek de tekst? Muziek is 

ademhalen, het kan me optillen. 

Het maakt me ontvankelijk, opener. 

Muziek is een universele taal.’

Ook Johan zit niet blanco in een 

dienst. Als er muziek klinkt, heeft 

hij geen aandacht meer voor  

andere dingen. ‘Muziek raakt me. 

Juist in muziek ervaar ik de relatie 

met God.’

‘Ik kan niet zonder muziek’, zeggen 

ze allebei, ‘ik kan niet zonder 

muziek geloven!’

• Marieke en Jaap van der Giessen

MUZIEK IN DE KERK (1)

Bij het thema ‘Muziek in de kerk’ start van Kerk in Zoetermeer een serie  

‘muzikale portretten’ met steeds de schijnwerper op een wijkgemeente. 

‘Muziek is een universele taal.’ Beeld: waterorgel in Las Vegas. 

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

Tot Gods eer

In de Bijbel staat muziek, met stem 

en instrument, vaak in het teken van 

Gods eer. In Genesis bespeelt de 

eerste musicus fluit en lier. Er wordt 

muziek gemaakt en gezongen bij vro-

lijke en bij droevige gebeurtenissen. 

Na een overwinning in Exodus klinkt 

het lied van Mozes en Mirjam. De 

somberte van koning Saul verdwijnt 

als David op de harp speelt. Een van 

de bekendste lofzangen klinkt bij de 

geboorte van Jezus, waar de engelen 

God eren en de mensen vrede  

toezingen. De Psalmen laten zien 

hoe je ervaringen en gevoelens kunt 

uiten, van intense verwondering en 

vreugde tot heftige en pijnlijke  

bedreiging en angst.

‘In de liturgische taal en muziek 

klinken enerzijds de eer en de heer-

lijkheid van God door (het is iedere 

zondag weer Pasen)’, schrijft  

Marcel Barnard in een handreiking 

aan de kerken, ‘anderzijds klinken 

pijn, onrust, verdriet  

en verbittering 

door (de ver-

lossing staat 

nog uit, de  

gemeente 

leeft in het 

‘nog niet’).’ 

‘In 1998 werd tijdens 

een gemeenteavond 

geconcludeerd dat 

veel gemeenteleden, 

vooral jongeren, de 

kerkdiensten met meer 

muziek en zang wilden 

(laten) ondersteunen’, vertelt Jan. 

‘Niet toevallig waren er in die tijd 

ook veel leden die zelf een instru-

ment bespeelden. De bestaande 

band die het koor Anaviem bege-

leidde, startte de jongerenband 

Question Mark, met onder ande-

ren zangeres Frederieke van de 

Graaf, die ook nu nog regelmatig 

tijdens diensten speelt.’

Brede inzet

‘Onder de bezielende leiding van 

Dick van den Bosch, is sinds 

1993 de Regenboog-cantorij 

actief, vorig jaar overgenomen 

door Arie Vooijs. Daarnaast is er 

regelmatig muzikale ondersteu-

ning in de eredienst van harpiste 

Sari van Brug (zie ook pagina 5  

- red.) en mogen we genieten 

van de zangtalenten van Femke 

Bussman en Marije Verheijke. 

‘Ieder met een 

eigen stijl, afgestemd 

op het thema’

En dan hebben we ook nog onze 

vaste organisten Dries Piening, 

Jeroen van Smeden en Gerard 

Baak, ieder met hun eigen stijl. 

Sinds de ziekte van Dick van den 

Bosch als vaste organist zien we 

wel dat het moeilijk is om nieuwe 

organisten te vinden.’

Pluriform karakter

‘Natuurlijk spelen al die musici 

hun eigen soort muziek en zingen 

ze hun eigen stijl zang. Dat past 

uitstekend bij het pluriforme 

karakter van De Regenboog.  

Ieder heeft zijn eigen plaats in 

het palet. Zo is er gewijde muziek 

en popmuziek, maar er zijn ook 

opwekkingsliederen. 

De cantorij is zeer liturgisch  

ingesteld. Hun plek in de liturgie 

wordt afgestemd tussen predikant 

en dirigent. De cantorij zingt zo’n 

tienmaal per jaar, in het bijzonder 

bij speciale diensten, zoals in de 

Stille Week voor Pasen en bij het 

gedenken van de overledenen aan 

het eind van het kerkelijk jaar.’

Rijk bedeeld

‘De band Question Mark en  

koor Anaviem passen hun  

bijdrage aan bij het thema van 

de dienst. Hetzelfde geldt voor 

Marije, Femke en Sari. 

De organisten, die zowel op het 

orgel als op de piano uit de voeten 

kunnen, spelen hun traditionele 

rol, zoals in de meeste kerken: 

begeleiding van de samenzang, 

voorspelen van minder bekende 

melodieën en serene begeleiding 

van meditatie.

Wij zijn rijk bedeeld in De Regen-

boog!’ • Jan Blankespoor

AANRADERS

ACTUEEL 

Een gemêleerd gezelschap 
van zo’n vijftig Zoetermeerders ging 
met elkaar in gesprek over: Wat 
betekent het thema voor jou? Welke 
veranderingen zou jij graag zien? 
Wat kun je daar zelf in doen?
Uit de gesprekken bleek dat veel 
deelnemers kritisch zijn over de 
rol van de politiek en media in 
het publieke debat in Nederland. 

Dialoogavond ‘De ander, dat ben jij!’

De toon lijkt steeds extremer te 
worden, terwijl de meeste men-
sen zich weliswaar zorgen maken, 
maar ook verlangen naar een con-
structief en hoopvol antwoord. 
Er werden ook persoonlijke verhalen 
gedeeld; een man vertelde over zijn 
vlucht van Syrië naar Nederland. 
Samen zochten we hoe we res-
pectvol met elkaar om kunnen 

gaan. Dit vraagt om ruimte voor 
de ander te maken, en elkaar de 
ruimte te geven om fouten te 
maken. Als je zelf de eerste stap 
zet en de ander eerlijk en met 
vertrouwen behandelt, ontvang je 
dat meestal ook terug.

• Madelon Grant

DIALOOGLEIDER PAX FOR PEACE

Inspiratiebijeenkomst  
‘Mijn Europa, jouw Europa’
Samen met Pax for Peace organiseert 
het ILOZ in de aanloop naar de Europe-
se verkiezingen een inspiratiebijeen-
komst ‘Mijn Europa, jouw Europa: lust 
of last?’. Alle Europagangers nodigen 
we daarvoor uit: de organisatoren van 
hulpkonvooien naar voormalige Oost-
bloklanden, de vluchtelingen die Europa 
te voet hebben verkend, de vakantie-
gangers, maar ook de thuiszitters bij 
wie Europa (ongewenst?) op de stoep 
staat ... 8 mei, 19.30 uur, Forum  
W www.iloz.org

Begin de dag goed
Met Dagelijks Woord begint iedere 
dag goed. Gratis bijbeltekst in je mail-
box, op je smartphone, via Facebook. 
W www.dagelijkswoord.nl

Toer voor het goede doel
Sponsortocht op zaterdag 15 juni, 
georganiseerd door IZB – zending 
in Nederland. Gevarieerd parcours 
uitgezet in de provincies Zuid-Holland 
en Utrecht. De opbrengst is bestemd 
voor het missionaire werk op de lo-
caties die onderweg worden bezocht: 
pionierswerk gezinnen in Capelle- 
Schollevaar, missionair-diaconaal 
werk Het Badhuis in Zwijndrecht en de 
multiculturele geloofsgemeenschap in 
Nieuwegein. 
W www.toervoorhetgoededoel.nl 

‘Dit is mijn verhaal’
Expositie tot 27 oktober in 
Bijbels Museum Amsterdam. 
Achttien jongeren tussen 
18 en 30 jaar, protestants, 
katholiek of oosters-or-
thodox, vertellen over een 
kantelmoment in hun leven 
en verbinden dat met een 
bijbelverhaal. Bijbehorend fotoboek: 
'Dit is mijn verhaal. Jonge christenen 
over geloof, hoop en inspiratie’,  
KokBoekencentrum, € 24,99

VERSLAG • Op 28 maart organiseerde het InterLevens beschouwelijk  
Overleg Zoetermeer (ILOZ) samen met de gemeente Zoetermeer, Forum 
en Buurtwerk een dialoog avond over het thema ‘De ander, dat ben jij’. 

INTERVIEW • PiëzoTalenten-
Academie, Ambachtenwerk-
plaats, VoorleesExpress, Pië-
zoMaatjes … nu een workshop 
over verbinding tussen mensen 
op 8 mei in de Genesarethkerk. 
Waarom zijn die projecten zo 
succesvol en wat kunnen Zoe-
termeerse kerken ervan leren? 

Eerder al gaf Wendy Moerman, 
projectleider Onderwijs en Opvoe-
ding bij Stichting Piëzo en parochie-
lid van de Genesarethkerk in Meer-
zicht, in De Oase (PKN, 2017) en in 
de Genesarethkerk (RKK, 2018) een 
serie over grootouders, kinderen en 
kleinkinderen. Nu is zij gevraagd 
om te komen vertellen over de  
PiëzoMethodiek om mensen en 
talenten met elkaar te verbinden.  

Kom kijken en doe mee
‘Onze manier van werken komt erop 
neer dat we mensen vragen: wat 
heb je nodig, wat wil je bereiken, 

wat kun je nu al goed? Mensen 
lopen bij Piëzo binnen voor bijvoor-
beeld een koffieochtend of komen 
met iemand mee die zij kennen, ze 
raken enthousiast door wat ze zien 
en gaan bijvoorbeeld een kook-
workshop volgen. Mensen die met 
plezier hun talenten hebben ontdekt 
en ontwikkeld, willen daar vaak ook 
weer anderen mee helpen.’
‘We werken in stappen, die ieder 
natuurlijk op zijn of haar eigen ma-
nier doorloopt: loop binnen; doe 
een cursus; doe vrijwilligerswerk 
bij Piëzo of een partnerorganisa-
tie; of stroom door naar opleiding 
of werk, bijvoorbeeld één van de 
mbo-opleidingen die Piëzo samen 
met mbo Rijnland verzorgt.’

Ook de ‘soft skills’
Wie bij Piëzo binnenstapt, ziet 
dat je hier een cursus Neder-
lands of Rekenen kunt volgen, 
maar ook een workshop Kleding 
maken of Fiets repareren. ‘Hier 

leren mensen meteen ook de 
soft skills’, zegt Wendy: ‘Op tijd 
komen, en afbellen als je niet 
kunt … Om mee te doen in de 
maatschappij is dat belangrijk en 
andere mensen rekenen op je.’ 

Vrijwilligers
In elk Piëzocentrum is er een 
sociaal-cultureel werker, die de 
deelnemers en vrijwilligers coacht, 
aanstuurt en begeleidt. Volgens 
het jaarverslag 2017 liepen rond de 
1000 mensen bij een Piëzocentrum 
binnen; bijna 4000 deden mee 
aan een cursus; zo’n 800 mensen 
deden vrijwilligerswerk bij Piëzo of 
een partnerorganisatie en ongeveer 
370 mensen gingen door naar een 
opleiding of werk. ‘Piëzo draait 
volledig op al deze enthousiaste 
medewerkers, ondersteunende 
vrijwilligers en lerende vrijwilligers!’  

 8 mei, 20.00 uur, Genesarethkerk , 
Monnikenbos 10 T 06-8005 5583  
E wendy@stichtingpiezo.nl

• Mieke Brak

STICHTING PIËZO

Workshop ‘Mensen en talent verbinden’

Foto's: Leonie Vreeswijk-Feith 
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PERSPECTIEF

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

Advertenties

Vragen delen
In de H. Nicolaasparochie 
organiseert Fons van 
der Linden jaarlijks een 

Alpha- cursus. De cursus 
wordt gehouden in het  

parochieel centrum De Kapelaan 
en elke avond begint met een 
maaltijd. Fons is ook vrijwilliger 
bij Vincentius en gebedsleider 
binnen de H. Nicolaasparochie. 
Hij heeft gemerkt dat veel men
sen sporadisch of niet meer naar 
de kerk gaan. ‘Bij veel mensen 
zijn het doel, de rituele gebruiken 
en de kennis van het geloof op de 
achtergrond geraakt. Toch blijken 
ze wel degelijk gelovig te zijn.’ 
Fons vindt de Alpha-cursus een uit
stekend instrument om diegenen 
tegemoet te komen. ‘Mensen kun
nen hun kennis, vragen en vermoe
dens delen met andere cursisten 
en vinden soms een bevredigend 
antwoord of komen tot nieuwe 
inzichten.’ Hij is vier jaar gespreks
leider geweest bij een Alpha-cur
sus in Nootdorp en heeft drie jaar 
geleden de cursus geïntroduceerd 
in de Zoetermeerse parochie. Er is 
veel belangstelling voor.

‘Meer aandacht 
voor hun 

medemens’

’Ik merk dat cursisten anders 
gaan denken en meer aandacht 
gaan geven aan hun medemens. 
Als dat het resultaat is, ben ik blij 
dat ik daaraan een steentje heb 
kunnen bijdragen.’

Persoonlijke sfeer
Arjen Verhoeff is betrokken bij de 
Alpha-cursus die wordt georgani

ALPHA-CURSUS

‘Prachtige boodschap voor de 
mensen om ons heen’
INTERVIEW • Regelmatig wordt door verschillende kerken en  
gemeenten in Zoetermeer de Alpha-cursus aangeboden.  
Een cursus om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt 
en samen op zoek te gaan naar de zin van het leven.

seerd vanuit Perron Centrum en 
Oosterkerk in Oosterheem. Zijn 
drijfveer: ‘Ik vind het vaak best 
lastig om mijn geloof met ande
ren te delen, maar we hebben wel 
een prachtige boodschap voor de 
mensen om ons heen.’ 
Arjen is zelf opge
groeid in de kerk 
en altijd gelovig ge
weest. ‘Ik dacht dat 
het niets voor mij zou 
zijn en heb daarom deze kennis
makingscursus met het geloof 
eerst als deelnemer gevolgd, om 
zelf te ervaren wat het is. Sinds
dien ben ik niet meer wegge
weest bij de Alpha-cursus.’ 
Hij heeft al heel wat cursussen 
meegemaakt, maar het is nooit het
zelfde. ‘Het is altijd heel spannend 
wie er komen, iedere keer krijg je 
andere mensen op de cursus. Hoe 
verschillend ook, al snel ontstaat 
er een hechte groep. Dit komt ook 
omdat we altijd beginnen met een 
maaltijd. Hierdoor ontstaat een 
sfeer waarin je gemakkelijk per
soonlijke dingen met elkaar deelt.’

‘Mensen 
ontdekken 

wie Jezus is’

De cursus bestaat uit iets meer 
dan tien avonden, waarin je sa
men nadenkt over een aantal 
inspirerende onderwerpen. Ieder
een komt met zijn eigen vragen 
en ideeën en soms gebeuren er 
bijzondere dingen. ‘Mensen die 
tot voor kort niets met het geloof 
hadden, ontdekken wie Jezus is.’ 
Arjen ervaart na afloop van een 
Alpha-cursus dat hij de cursisten 
weer moet loslaten. Soms blijft 

het contact bestaan, maar vaak 
verlies je elkaar weer uit het oog. 
Hij vindt dat niet erg: ‘Je moet 
het dan als het ware weer in 
Gods handen leggen.’ 

Plus-cursus
Bij de Youth Alpha+ willen ze 
elkaar juist niet uit het oog verlie
zen. Na deze Alpha-cursus speci
aal voor jongeren in Oosterheem 
had de groep er geen genoeg van. 
‘Youth Alpha+ is een mooie 
naam voor een uit de hand ge
lopen Youth Alpha’, zegt Leon 
van Dam, vanaf het ontstaan 
van deze groep betrokken als 
leiding. ‘Jongeren die 
net bekend raakten 
met het christelijk 
geloof, zaten nog 
met veel vragen. We 
hebben de jongeren 
een Bijbel in Gewone Taal gege
ven en gevraagd of ze interesse 
hadden voor een vervolg. Er is nu 
nog steeds een groepje dat we
kelijks bij elkaar komt. We eten 
eerst met elkaar en daarna pak
ken we de Bijbel erbij en lezen 
we een stukje. Het zijn elke keer 
weer mooie bijzondere avonden, 
ook al hebben we niet op elke 
vraag een antwoord.’

‘Ik zie 
jongeren die  

kiezen voor God’

‘Ik merk dat er behoefte is om 
even de rust op te zoeken en met 
God en Zijn Woord bezig te zijn. 
Ik zie jongeren die kiezen voor 
God, daar doe ik het voor.’

• Willeke van Trigt

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

‘De naam Kliederkerk komt van 
Messy Church en is opgezet door 
JOP, het Jongerenwerk van de 
landelijke Protestantse Kerk.  
Messy, van het Engelse message, 
betekent: Boodschap, en ook  
rommelig of kliederig.’ 

Samen ontdekken
‘Het concept is eenvoudig: op 
zaterdagmiddag samen met je 
(klein)kind op een creatieve ma
nier bijbelverhalen ontdekken, 
samen vieren en samen eten.’

‘Laagdrempelig, 
gezellig, leuk 

en lekker’

Gerda maakte er met haar gezin 
enige jaren geleden kennis mee 
tijdens een korte workshop. Ze 
werden zo enthousiast, dat ze het 
concept in mei 2016 samen met 
anderen in De Oase introduceer
den. Eerst onder de naam Speel-
kerkdoe, maar later toch onder 
de naam Kliederkerk, vanwege 

de aansluiting met de andere 
Klieder kerken in het land.

Aangeraakt 
‘Al snel ontstond een kleine 
gemeenschap rondom de Klie
derkerk. Grootouders nemen 
hun kleinkinderen mee, het is 
laagdrempelig, gezellig en leuk. 
Ouders gaan wel met hun kinde
ren naar de Kliederkerk, terwijl 
de ‘gewone’ kerk ze niets meer 
zegt. Zo worden de kinderen én 
de (groot)ouders aangeraakt en 
wordt het verhaal doorgegeven, 
als een lopend vuur.’

• Els Alebregtse

KLIEDERKERK

Actief bezig zijn met geloof
INTERVIEW • Dat een Tienertent voor tieners is spreekt  

voor zich, maar wat en voor wie is de Kliederkerk?  
Gerda Vooijs, jeugdouderling van de POR (Pelgrimskerk, 
Oase en Regenboog), vertelt enthousiast over deze  

activiteit in Meerzicht, die voor iedereen bedoeld is.

8 JUNI
Pinkster-Kliederkerk 
De Kliederkerk op zaterdag 
8 juni staat in het teken van 
Pinksteren. Het thema is ‘Wind 
en vuur: de Geest’. Spelletjes, 
korte viering, samen eten. 
Flexibel programma van 15.30-
18.30 uur. Opgeven is niet 
nodig. Kom gewoon kijken en 
ontdekken hoe leuk het is. 

Vierdaagse leerzame oriëntatie op religie, 
kennismaking met de veelkleurigheid van 
christelijke theologie en een kijkje in een 
wereld van eeuwen kennis en ervaring 
rond Bijbel en levensbeschouwing.
 3, 4, 6 en 7 juni, 10.00-16.00 uur, € 70  

W www.tvgdenhaag.nl/zomerschool

Zomerschool

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

E
envoudig vind ik het niet, 
om te beschrijven wat mijn 
drijfveren zijn. Dat is zo 

vaak het manco van taal. Dat je 
niet goed kunt verwoorden waar 
het om gaat. En als dat al lukt is 
het meestal na het moment dat 
je de woorden nodig had.
In mijn werk als buurtpastor 
sta ik wel eens voor die vraag. 
‘Wat drijft u? Waarom doe je dit 
werk?’ Om dan te zeggen: ‘Nou, 
gewoon’, is ook zo wat. Ik kan 
ook zeggen dat de Geest mij 
aanzet tot daden, zoals hij dat bij 
Simson deed (Richteren 13:25). 
Maar om eerlijk te zijn is dat niet 
wat mensen met wie ik in aan
raking kom snel zullen begrijpen. 
En zulke teksten heb ik veelal 
niet paraat.

Innerlijke vlam
Toch begrijpt iedereen het als ik 
zeg dat er een innerlijke vlam in 
mij brandt die mij kracht geeft. 
Dat het geloof in God mij sterkt in 
de gedachte dat het anders, beter 
kan. Menselijker. En heel veel hoef 

ik niet eens uit te leggen, want ik 
mag uit hoofde van mijn beroep 
gelukkig vaak daden tonen. Door 
te luisteren (ja, dat is een daad!), 
door daar waar soms alle hoop 
gevaren is toch een beetje troost 
te brengen. 
Is dat dan alles? Nee, zeker niet. 
Maar het is íets. Niet meer en 
niet minder. Een klein beetje 
zachtmoedigheid waar geweld 
of haat normaal lijken. Een klein 
beetje vuur tegen het donker, 
wat verkoelende wind in dorre 
vlakten. Ach, kon ik het maar 
beter verwoorden.

Gekend worden
Een nieuwe poging: ik word er 
warm van wanneer ik mensen 
het gevoel geef dat ze ertoe 
doen. Dat zij zich gekend mogen 
voelen. Al is het maar voor 
even. Gekend door een mede
mens, maar bovenal door God. 

• Johan Roest

BUURTPASTOR HALTE 2717  

IN BUYTENWEGH

Warm lopen

Advertenties

Betaal uw bijdrage 
aan Kerk in Zoeter-
meer via iDEAL 
met de Kerkgeld 
app of ga naar 
www.kerkin
zoetermeer.nl

Wilt u 

Kerk in Zoetermeer 

ook elke maand thuis 

ontvangen? Mail naar  

info@kerkinzoetermeer.nl

of leg contact via 

kerkinzoetermeer.nl 

Doen!

KIJK
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KERKDIENSTEN MEI EN JUNI 2019
Gemeente Zondag 5 mei 

Misericordia – 
Barmhartigheid 
(Ps. 33)

Zondag 12 mei 
Jubilate – ‘Jubelt’ 
(Ps. 66)

Zondag 19 mei 
Cantate – ‘Zingt’ 
(Ps. 98)

Zondag 26 mei 
Rogate – ‘Vraagt’

Zondag 2 juni 
Exaudi – ‘Hoor 
Heer’ (Ps. 27)

Zondag 9 juni 
Eerste  
Pinksterdag

Zondag 16 juni 
Trinitatis –  
Drie-eenheid

Zondag  
23 juni

Zondag  
30 juni

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

 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 
Doopdienst

 10.00 uur: 
Ds. D.W.  
Brouwer 
Maassluis

 9.45 uur:  
Ds. C.H.  
Wesdorp

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

 18.30 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Voortzetting en 
dankzegging H.A.

 10.00 uur: 
Ds. J. 
Henzen 
Wateringen

 10.00 uur: 
Ds. L. den 
Breejen 
Delft

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

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

 10.00 uur:  
Mw. M.  
Schipper- 
Boven

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

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

 10.00 uur: 
Ds. J. 
Bonnes 
Zoetermeer

 10.00 uur:  
Mw. M. 
Schipper- 
Boven

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

 10.00 uur: 
Prop.  
Mw. M.  
Gehrels 
Amsterdam

 10.00 uur: 
Mw. P.  
Vossegat- 
de Bruin

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

 10.00 uur: 
Mw.  
ds. C.M. 
Berends-van 
Waardenberg 
Krimpen aan de Lek

 10.00 uur: 
Ds. W.L. Pera 
Leersum

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

 10.30 uur: 
Prop. D.J. 
Gutter 
Baarn

 10.00 uur: 
Prop. E.J. 
Jonker De Bilt

 17.00 uur: 
Mw. ds.  
M.C. Kapteyn 
Rondom  
het lied

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

 10.30 uur: 
Genesarethkerk 
Mw. ds. M.C. 
Kapteyn

 10.00 uur: 
Ds. R.L. 
Algera

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

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

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

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

 10.00 uur: 
Dhr. J.J.  
Donkers  
Zoetermeer

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

 17.00: Ds. 
D.A.J. Sonne-
veld en mw. 
M. Schipper- 
Boven 
Kapelviering  

 10.00 uur: 
Mw. M.  
Schipper- 
Boven

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

 10.00 uur: 
Mw. P.  
Vossegat-de 
Bruin

  10.00 uur: 
Ds. D.A.J.  
Sonneveld 
Maaltijd  
van de  
Heer       

 10.00 uur: 
Ds. J. van 
Walsum 
Alblasserdam

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

 09.30 uur:  
Ds. J.  
Prosman 
Maasdam 

 17.00 uur:  
Ds. E. van  
den Ham

 09.30 uur: Ds.  
E. van den Ham 
Heilige Doop

 17.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud 
Dinteloord 
Hart4U-dienst

 09.30 uur:  
Dr. M. Paul 
Ede

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

 9.30 uur: 
Ds. E. van  
den Ham

 17.00 uur: 
Ds. Z. de 
Graaf 
Katwijk aan 
den Rijn

 9.30: Ds.  
B.F. Bakelaar 
Krimpen aan 
de Lek

 17.00: Ds.  
W.J. Dekker 
Amersfoort

 9.30 uur:     
Ds. E. van  
den Ham

 17.00 uur:     
René Visser 
Hart4U- 
dienst

 9.30 uur: 
Ds. G.J. Codée 
Maarssen

 17.00 uur: 
Ds. M.M.J. 
Verheuvel  
Schoonhoven

 9.30 uur 
Ds. E.J.  
Hempenius 
Amersfoort

 17.00 uur: 
Dr. J. Hoek 
Veenendaal

 9.30 uur:  
Ds. E. van  
den Ham 
Voorbe-
reiding H. 
Avondmaal

 17.00: Ds. 
T. Jacobs 
Leiden

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

 10.00 uur:  
Ds. A. van 
Buuren 
Amsterdam

 19.30 uur: 
Meditatieve 
viering 

 10.00 uur:     
Mw. ds.  
D. Sikkema 
Zoetermeer           

 12.00 uur: Mw. 
J. Vos-Spek 
Chagall-viering

 10.00 uur: 
Ds. N.  
de Lange 
Kind-op-
schoot- en 
Kerk-school-
viering

 10.00 uur: 
Ds. R.L. 
Algera 
Doopdienst

 10.00 uur: 
Ds. N. de 
Lange                                                                          

 10.00 uur: 
Ds. R.L. 
Algera

 12.00 uur: Ds. 
N. de Lange 
Chagall- 
viering

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange                                 
Muziekzondag                                         

 10.00 uur: 
Mw. ds. 
M.E. den 
Dulk 
Den Haag

 10.00 uur: 
Ds. R.L. 
Algera

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

 10.30 uur: 
Ds. K.H.  
van Klaveren

 10.30 uur:     
Ds. H. le 
Grand

 10.30 uur: 
Ds. K.H.  
van Klaveren

 10.30 uur:     
Ds. M.  
van Zoest

CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl  
Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon 
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman 
Pitrusvaart 10, 2724 VC • T (079) 331 74 22 
E scriba@oudekerkgemeente.nl

POR: PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG 
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandeoase@gmail.com

GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE  
PELGRIMSKERK
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1 
T (079) 316 36 00 
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69 
E marga_boven@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di en do
Beheerder F. v.d. Beld
T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Coördinator kosters 
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

PROTESTANTSE  
WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV  
T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur ma, di, do en vr  
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond  
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo

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

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do  
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Nico de Lange 
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
Postadres: Ichthuskerk, Parkdreef 258
2724 EZ • T 06 528 564 17
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen ma, di, do 
(pastoraat Noordhove en Oosterheem)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3 
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl

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

Perron • Oosterheemplein 320 
2721 ND • T (079) 593 78 08

Missionair pionier Vacature
Contactpersoon Diederik Slingerland 
T 06-5127 3818 • E cdtslingerland@gmail.com 
E communicatieperron@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl 

Halte 2717
Carry van 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 06 249 750 92

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

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

Advertentie

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

Datum Tijd Voorganger

3 mei 15.30 Mw. M. van den Boogaard

10 mei 15.30 Drs. E. Leune
17 mei 15.30 Ds. M.A. van den Berg

24 mei 15.30 Drs. E. Leune

31 mei 15.30 Ds. G.W.S. Mulder

7 juni 15.30 Drs. E. Leune

14 juni 15.30 Mw. M. van den Boomgaard

21 juni 15.30 Drs. E. Leune

28 juni 15.30 Ds. C.H. Wesdorp

30 juni 15.30 Ds. G.W.S. Mulder

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?

Zondag 5 mei Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Ds. M. Gilhuis

Zondag 12 mei Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. M. Speckens-van Tuijl

Zondag 19 mei 

Perron 1 • Oosterheemplein 320, 2721 ND 10.00 Ds. D.A. Poortman Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Ds. P.A. Wilbrink Delft

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Ds. J.R. Kubacki

Zondag 26 mei Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. L. Hendriks-Vaessen

Hemelvaartsdag 
Donderdag 30 mei

De Regenboog 09.30 Mw. M. Schipper-Boven POR-dienst

Oosterkerk 09.30 Ds. E. van den Ham

Oude Kerk     10.00 Ds. C. Haasnoot Lisse

Zondag 2 juni Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Ds. W.L. Pera Leersum

Zaterdag 8 juni
Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Ds. J.R. Kubacki

Monteverdi • Ondineschouw 15, 2726 JS 14.00 Ds. J.R. Kubacki

Zondag 9  juni Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 De heer H. van der Bilt

Zondag 16 juni

Perron 1 • Oosterheemplein 320, 2721 ND 10.00 Mw. C.M. Veldhuizen Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Ds. M. Gilhuis

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Ds. M.A. van den Berg Zoetermeer

Zondag 23 juni Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. M. Turk

5, 12, 19, 26 mei en 
2, 9, 16, 23 en 30 juni Bovenzaal Oosterkerk 11.00 Perronmeeting  

(meer op W kerkinzoetermeer.nl/kerkdiensten)

Zondag 30 juni Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. W. van Hengel
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ONDER WOORDEN

Ben ik ‘vrij’?

Bij vrijheid
Denk ik aan bergen
Dalen, heuvels
Springen, rennen
Fietsen door de duinen
Ik denk aan de zee
Met hoge golven
Die mij meenemen
Naar de diepte van het hart

Ben ik vrij?
Bewegen kan ik niet
Enkel Gods huis is veilig voor mij
Denken aan ’vrijheid’ doet pijn
Ik lijk te zijn verdronken
In een zee van verdriet

En toch ben ik vrij
Het is geen beweging
Geen aardse toestand
Maar de hemelse Geest
In mijn hart
Vrijgekocht, gered
Vrij …, want Hij is nabij!

Hayarpi Tamrazyan, in: ‘Aards 
verdriet & hemelse vreugde’, 
Groningen: Stichting INLIA, 
2019. Zie ook pagina 8.

VIEREN, VORMING  & TOERUSTING
Alle activiteiten vindt u ook in de actuele  
agenda en in het jaarprogramma Gaandeweg  
(brochure en digitaal) op kerkinzoetermeer.nl 
en op pgzoetermeer.nl

OUDE KERK
 Bijbelleeskring
 2, 23 mei: Nehemia 1 t/m 13 en het 

boekje Esther; 6, 13 juni: Job 1 t/m 
7, 8 t/m 19; 4 juli: Job 20 t/m 42 
 19.15-20.00 uur, Dorpsstraat 57

 Missionair breien  
met ontmoeting
 Elke zaterdag, 10.00-12.00 uur, 

Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 Contactmiddag alle leeftijden

 7 mei, 4 juni, 2 juli, 14.00-16.00 
uur, ’t Centrum Pelgrimskerk

DE OASE
 Meer-Zicht-Moment

 Elke donderdag: 2 en 16 mei, 13 
en 27 juni (even weken) van 20.00-
21.30 uur; 9 en 23 mei, 6 en 20 juni 
(oneven weken) van 11.30-13.30 uur 
(op Hemelvaartsdag 30 mei niet)

 Oasemomentje
 31 mei en 28 juni, 20.00 uur

 Kliederkerk voor jong en oud 
 8 juni en 6 juli, vanaf 15.30 uur, 

De Oase, Kerkenbos 8 (zie p. 3)

DE REGENBOOG
 Close reading 
 7 mei: Efeziërs 3:14-19 –  

over de relatie met Jezus
 29 mei: Psalm 137 – in Babel
 27 juni: Johannes 9 –  

genezing van een blinde man
 20.00 uur E dajsonneveld@gmail.com

 Contextueel Bijbellezen 
 Handelingen 2: over de uitstorting 

van de Heilige Geest
 6 juni, 20.00 uur

OOSTERKERK
 Senioren Bijbelkring

 21 mei en 11 juni, 10.30 uur, 
aansluitend maaltijd 

 BASE voor 20-33 jaar
 ‘10 regels voor discipelschap’

 8 en 22 mei, 19.45 uur, The Choice, 
Nassaulaan 1; 5 juni: barbecue

 Vrouwenontmoetingsochtend
 16 mei: Scheveningen  

E cockyvandorp@gmail.com
 Start Zomersenioren 
 Ontmoeting en gezelligheid, met lunch. 

 2 juli, 10.30 uur, Oosterkerk 

NOORD (Ichthuskerk)
 Meditatieve viering
 Heilige momenten, laatste in  

deze voorjaarsserie.
 5 mei, 19.30 uur  

E rvanderkrukztm@ziggo.nl
 Chagallviering  

‘Kerk in de etalage’
 12 mei, 12.00 uur

 Kind-op-schoot- en 
kerk-schoolviering
 19 mei, 10.00 uur 

 Kerk-schooldienst 
 29 mei, 9.00 uur in De Lichtzijde

ADVENTSKERK
 Leven in aandacht

 4 mei en 1 juni; vrijwillige  
bijdrage T 331 05 60

 Theologie van Oosterhuis
 6 mei, 15.00/20.00 uur; € 5

 Lunchbios ‘Verzet en overgave’
 12 mei, 12.30 uur lunch, 13.00 

uur film ‘Mary Magdalene’; € 8; 
Nico van Walsum T 352 35 08 

 Grote denkers
 20 mei: Simone de Beauvoir en 

Maurice Merleau-Ponty
 17 juni: Simone Weil 

 15.00/20.00 uur; € 5; ds. Karl van 
Klaveren T 06-1104 1992

 Krant op tafel
 27 mei, 15.00 uur

 Lied van hemel en aarde
 Bezinning met zingen en stilte

 22 juni, 10.00 uur  
W www.liselet-zingen.nl

Kapelviering voor 
iedereen

Laatste kapelviering van dit sei-
zoen met aandacht voor het boek 
Ruth. Dit boek wordt traditiege-
trouw gelezen door de Joden op 
het Wekenfeest als de oogst wordt 
gevierd. Ruth belooft met Noömi 
mee te gaan naar Bethlehem. Daar 
is brood, daar is mogelijkheid om te 
leven en een nieuw begin te maken.  

 26 mei, 17.00 uur, De Regenboog

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  

www.schoonheidssalonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij  

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

Schoonheidssalon Azora

 

Advertenties

‘Geloven is een werkwoord’, 
zegt Carina. ‘Het betekent dat je 
steeds op zoek mag gaan naar 
wat het voor jou en voor de ander 
betekent. Ik heb bewust voor deze 
opleiding gekozen, omdat ik een 
missie heb en wil laten zien wat 
mijn drijfveren zijn in het leven. 
In de opleiding verbinden we de 
theorie aan de praktijk. We leren 
van elkaar: wat is er gebeurd en 
welke theorie past daarbij? Zo 
word je bepaald bij zaken, waarvan 
je je eerder niet zo bewust was.’

Inspiratiebron
De opleiding is voor Carina een 
grote inspiratiebron. ‘Het gaat 
ook over jezelf: wat betekent God 
voor jou en hoe kan ik er beter 
voor de ander zijn? Gaandeweg 
kom je erachter waar je hart en 
dus je kracht ligt.’ 
Voor Carina is dat het leven om 
haar heen. Zij wil diaconaal aan
wezig zijn en voelt zich tussen de 
mensen dichter bij God. Het luis

teren naar vragen en zorgen van 
mensen ligt haar dan ook na aan 
het hart. Het zogenaamde Meer
ZichtMoment, een van haar 
initiatieven in de wijk rondom 
kerkgebouw De Oase, geeft daar 
de gelegenheid toe. 

Krachten bundelen
Pionieren – een van de onder
delen van de opleiding – is voor 
Carina niet nieuw. Ze is lid van de 
stuurgroep van pioniersplek De 
Pelgrim. Daar wordt veel geor
ganiseerd om mensen buiten de 
kerk en spiritueel zoekenden te 
bereiken, van elkaar te leren en 
elkaar te inspireren. 
Vanuit de theorie ‘Waar je woont 
en werkt ben je betrokken’ stelt 
ze in haar huidige gemeente De 
Oase in Meerzicht de vragen wat 
er al gedaan wordt voor deze 
groepen en wat er nog gemist 
wordt. ‘Eerst luisteren’, zegt Cari
na, ‘de antwoorden komen nog.’ 
Met de oecumenische groep Hart 

voor Meerzicht onderzoekt zij hoe 
de krachten gebundeld kunnen 
worden, hoe je samen kunt op
trekken en hoe je kerk kunt zijn in 
de wijk waar je woont.

In beweging komen
De kerkenraad van de wijkge
meente De Oase staat achter 
haar en enkele leden nemen dan 
ook deel aan de vier kerkenraads
dagen die tijdens de opleiding 
voor hen georganiseerd worden. 
Zij komen samen met hun wijk
predikant in beweging. 
En dat is wat Carina wil en doet: 
inspiratie overbrengen. ‘Het ge
loof is niet statisch, het wil jou in
spireren, je moet er voor jezelf en 
voor een ander wat aan doen, en 
je mag er weer blij van worden.’ 

• Hanneke Lam

MISSIONAIR IN OPLEIDING

‘Geloven is een werkwoord’
INTERVIEW • Ds. Carina Kapteyn is een enthousiast deelnemer aan 
de tweejarige Missionaire specialisatie, een van de ruim vijftig 
trainingen die de Academie van de Protestantse Kerk aanbiedt. 
Na dertien studiedagen en een studiereis naar Londen kan zij 
daar gepassioneerd en in hoog tempo over vertellen. 

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith 

Vrouwenconferentie  
‘Jij bent geliefd!’
Interkerkelijke vrouwencon-
ferentie over de onvoor-
waardelijke liefde die God 
de Vader voor ons heeft, 
georganiseerd door Else 
Walinga/Kom dichterbij.
 17 mei, 16.00-21.00,  

De Banier, César Franck-
rode 58; € 25 en neem 1 gaste 
mee voor € 5 W komdichterbij.nl

‘Leven met de Psalmen’
Oecumenische gespreksgroep over  
‘het gebedsboek van Jezus’, zoals  
Dietrich Bonhoeffer het Boek der Psalmen 
noemt en waar ook de eerste christenen 
zo vertrouwd mee waren. Drie avonden 
over ontstaan, plaats in het leven van 
moderne christenen, moeilijke passages 
en gebruik in de liturgie. 
 16, 29 mei en 13 juni, 20.00 uur,  

De Kapelaan, Nicolaasplein 2;  
dr. Kees van Vliet, T 316 30 44  
E geloofscentrum@hnpz.nl

Dauwtrappen
In de vroege morgen door onze  
groene omgeving fietsen? Op  
Hemelvaartsdag 30 mei start om 7.30 
uur bij De Regenboog, onderweg het 
meegebrachte brood en drinken nuttigen 
en een korte viering in de buitenlucht. 
We zijn op tijd terug voor de gezamen-
lijke Hemelvaartsdienst van de POR- 
kerken in De Regenboog om 9.30 uur.
 30 mei, 7.30-9.30 uur  

E dsmckapteyn@gmail.com

WereldWijs
Jezelf, de ander, maar vooral God 
leren kennen. Dat willen we op 
onze christelijke basisschool. Wie 
wij zijn? WereldWijs is een gastvrije 
school, waar we onderwijs geven 
met de Bijbel als basis. In kleine 
groepen leert het enthousiaste team 
de kinderen een onderzoekende 
houding. Uiteindelijk gaan de kinde
ren naar het voortgezet onderwijs 
met een rugzak vol basiskennis, 
vaardigheden en durf om die gro
te(re) wereld in te trekken als We
reldWijze reizigers! Kom eens kijken 
op Kerkenbos 28 in Meerzicht.
 W gbswereldwijs.nl

Ingezonden mededeling

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

Reinier Laman Trip 
uit wijkgemeente 
De Oase verbindt de 

mystieke kant van het leven pro
bleemloos met de (soms harde) 
realiteit van alledag. 

God niet 
in een luciferdoosje 

stoppen
De mysterieuze Godsnaam ‘Ik ben 
die ik ben’ roept om ontzag voor 
het onzegbare. Reinier heeft niet 
veel op met de mensen die God 
als het ware in een luciferdoosje 
willen stoppen: keurig afgebakend, 
meetbaar en begrensd. Wat hem 
bemoedigt is te weten het ‘Ik 

ben er als het nodig is’. En dan 
spreekt hij uit ervaring.

Woord en daad
Hij geniet van ‘zijn’ wekelijkse 
moment van meditatie in De 
Pelgrim, maar ook praat hij con
creet over wat hem in het leven 
drijft. ‘Dit komt mooi tot uiting 
in het Joodse woord dabar. Dat 
betekent zowel woord als daad. 
Wat mij betreft is het zo, dat je 
niet geloofwaardig bent als je de 
daad niet op het woord laat vol
gen. Doe wat je zegt!’ 
‘Hetzelfde geldt voor het gezeg
de ora et labora: bidden is mooi, 
maar moet onmiddellijk gevolgd 
worden door werken, anders 
“werkt” het niet.’

Barmhartige Samaritaan
Een prachtig bijbels beeld voor 
Reinier is de gelijkenis van de 

barmhartige Samaritaan. De ker
kelijke functionarissen die langs
komen in dat verhaal hadden het 
te druk om de afgetuigde man 
te helpen, maar wisten het in de 
tempel in Jeruzalem met woorden 
waarschijnlijk mooi te zeggen. 
Maar als je zo iemand voorbij 
loopt, dan heb je volgens Reinier 
niet veel recht van spreken meer.
Op het moment van ons gesprek 
is Reinier zo ongeveer een jaar met 
pensioen na een mooie loopbaan 
bij de gemeente. Hij geniet van de  
tijd die hij heeft om aan veel zaken  
aandacht te geven. Eén ding springt  
er dit jaar in ieder geval uit, want 
hij doet mee met de pelgrima ge 
naar Koningsoord bij Arnhem (zie 
ook p. 8). Dat past goed bij zijn 
meditatieve belangstelling. Santiago 
de Compostella staat niet direct op 
zijn wensenlijstje, maar lange
afstandswandelingen wel.

R
ein

ier Lam
an Trip, wij kgemeente D

e 
O

as
e

‘Doen wat je zegt’

Vrouwenviering
Verhalen over veerkracht van  
vrouwen van vroeger en nu. Zoals  
lang geleden de film ‘Paradise Road’ 
over vrouwen die zingen in een koor  
in een kamp in Indonesië. Vertellen  
en samen zingen en bidden:  
waardevol, intens, ontroerend.
 23 juni, 19.30 uur, Ichthuskerk  

T 06-3755 7355 (Jannie)

AAN HET WOORD
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KERKDIENSTEN MEI EN JUNI 2019
Gemeente Zondag 5 mei 

Misericordia – 
Barmhartigheid 
(Ps. 33)

Zondag 12 mei 
Jubilate – ‘Jubelt’ 
(Ps. 66)

Zondag 19 mei 
Cantate – ‘Zingt’ 
(Ps. 98)

Zondag 26 mei 
Rogate – ‘Vraagt’

Zondag 2 juni 
Exaudi – ‘Hoor 
Heer’ (Ps. 27)

Zondag 9 juni 
Eerste  
Pinksterdag

Zondag 16 juni 
Trinitatis –  
Drie-eenheid

Zondag  
23 juni

Zondag  
30 juni

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

 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 
Doopdienst

 10.00 uur: 
Ds. D.W.  
Brouwer 
Maassluis

 9.45 uur:  
Ds. C.H.  
Wesdorp

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

 18.30 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Voortzetting en 
dankzegging H.A.

 10.00 uur: 
Ds. J. 
Henzen 
Wateringen

 10.00 uur: 
Ds. L. den 
Breejen 
Delft

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

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

 10.00 uur:  
Mw. M.  
Schipper- 
Boven

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

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

 10.00 uur: 
Ds. J. 
Bonnes 
Zoetermeer

 10.00 uur:  
Mw. M. 
Schipper- 
Boven

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

 10.00 uur: 
Prop.  
Mw. M.  
Gehrels 
Amsterdam

 10.00 uur: 
Mw. P.  
Vossegat- 
de Bruin

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

 10.00 uur: 
Mw.  
ds. C.M. 
Berends-van 
Waardenberg 
Krimpen aan de Lek

 10.00 uur: 
Ds. W.L. Pera 
Leersum

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

 10.30 uur: 
Prop. D.J. 
Gutter 
Baarn

 10.00 uur: 
Prop. E.J. 
Jonker De Bilt

 17.00 uur: 
Mw. ds.  
M.C. Kapteyn 
Rondom  
het lied

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

 10.30 uur: 
Genesarethkerk 
Mw. ds. M.C. 
Kapteyn

 10.00 uur: 
Ds. R.L. 
Algera

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

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

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

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

 10.00 uur: 
Dhr. J.J.  
Donkers  
Zoetermeer

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

 17.00: Ds. 
D.A.J. Sonne-
veld en mw. 
M. Schipper- 
Boven 
Kapelviering  

 10.00 uur: 
Mw. M.  
Schipper- 
Boven

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

 10.00 uur: 
Mw. P.  
Vossegat-de 
Bruin

  10.00 uur: 
Ds. D.A.J.  
Sonneveld 
Maaltijd  
van de  
Heer       

 10.00 uur: 
Ds. J. van 
Walsum 
Alblasserdam

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

 09.30 uur:  
Ds. J.  
Prosman 
Maasdam 

 17.00 uur:  
Ds. E. van  
den Ham

 09.30 uur: Ds.  
E. van den Ham 
Heilige Doop

 17.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud 
Dinteloord 
Hart4U-dienst

 09.30 uur:  
Dr. M. Paul 
Ede

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

 9.30 uur: 
Ds. E. van  
den Ham

 17.00 uur: 
Ds. Z. de 
Graaf 
Katwijk aan 
den Rijn

 9.30: Ds.  
B.F. Bakelaar 
Krimpen aan 
de Lek

 17.00: Ds.  
W.J. Dekker 
Amersfoort

 9.30 uur:     
Ds. E. van  
den Ham

 17.00 uur:     
René Visser 
Hart4U- 
dienst

 9.30 uur: 
Ds. G.J. Codée 
Maarssen

 17.00 uur: 
Ds. M.M.J. 
Verheuvel  
Schoonhoven

 9.30 uur 
Ds. E.J.  
Hempenius 
Amersfoort

 17.00 uur: 
Dr. J. Hoek 
Veenendaal

 9.30 uur:  
Ds. E. van  
den Ham 
Voorbe-
reiding H. 
Avondmaal

 17.00: Ds. 
T. Jacobs 
Leiden

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

 10.00 uur:  
Ds. A. van 
Buuren 
Amsterdam

 19.30 uur: 
Meditatieve 
viering 

 10.00 uur:     
Mw. ds.  
D. Sikkema 
Zoetermeer           

 12.00 uur: Mw. 
J. Vos-Spek 
Chagall-viering

 10.00 uur: 
Ds. N.  
de Lange 
Kind-op-
schoot- en 
Kerk-school-
viering

 10.00 uur: 
Ds. R.L. 
Algera 
Doopdienst

 10.00 uur: 
Ds. N. de 
Lange                                                                          

 10.00 uur: 
Ds. R.L. 
Algera

 12.00 uur: Ds. 
N. de Lange 
Chagall- 
viering

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange                                 
Muziekzondag                                         

 10.00 uur: 
Mw. ds. 
M.E. den 
Dulk 
Den Haag

 10.00 uur: 
Ds. R.L. 
Algera

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

 10.30 uur: 
Ds. K.H.  
van Klaveren

 10.30 uur:     
Ds. H. le 
Grand

 10.30 uur: 
Ds. K.H.  
van Klaveren

 10.30 uur:     
Ds. M.  
van Zoest

CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl  
Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon 
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman 
Pitrusvaart 10, 2724 VC • T (079) 331 74 22 
E scriba@oudekerkgemeente.nl

POR: PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG 
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandeoase@gmail.com

GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE  
PELGRIMSKERK
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1 
T (079) 316 36 00 
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69 
E marga_boven@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di en do
Beheerder F. v.d. Beld
T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Coördinator kosters 
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

PROTESTANTSE  
WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV  
T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur ma, di, do en vr  
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond  
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo

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

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do  
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Nico de Lange 
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
Postadres: Ichthuskerk, Parkdreef 258
2724 EZ • T 06 528 564 17
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen ma, di, do 
(pastoraat Noordhove en Oosterheem)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3 
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl

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

Perron • Oosterheemplein 320 
2721 ND • T (079) 593 78 08

Missionair pionier Vacature
Contactpersoon Diederik Slingerland 
T 06-5127 3818 • E cdtslingerland@gmail.com 
E communicatieperron@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl 

Halte 2717
Carry van 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 06 249 750 92

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

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

Advertentie

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

Datum Tijd Voorganger

3 mei 15.30 Mw. M. van den Boogaard

10 mei 15.30 Drs. E. Leune
17 mei 15.30 Ds. M.A. van den Berg

24 mei 15.30 Drs. E. Leune

31 mei 15.30 Ds. G.W.S. Mulder

7 juni 15.30 Drs. E. Leune

14 juni 15.30 Mw. M. van den Boomgaard

21 juni 15.30 Drs. E. Leune

28 juni 15.30 Ds. C.H. Wesdorp

30 juni 15.30 Ds. G.W.S. Mulder

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?

Zondag 5 mei Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Ds. M. Gilhuis

Zondag 12 mei Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. M. Speckens-van Tuijl

Zondag 19 mei 

Perron 1 • Oosterheemplein 320, 2721 ND 10.00 Ds. D.A. Poortman Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Ds. P.A. Wilbrink Delft

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Ds. J.R. Kubacki

Zondag 26 mei Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. L. Hendriks-Vaessen

Hemelvaartsdag 
Donderdag 30 mei

De Regenboog 09.30 Mw. M. Schipper-Boven POR-dienst

Oosterkerk 09.30 Ds. E. van den Ham

Oude Kerk     10.00 Ds. C. Haasnoot Lisse

Zondag 2 juni Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Ds. W.L. Pera Leersum

Zaterdag 8 juni
Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Ds. J.R. Kubacki

Monteverdi • Ondineschouw 15, 2726 JS 14.00 Ds. J.R. Kubacki

Zondag 9  juni Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 De heer H. van der Bilt

Zondag 16 juni

Perron 1 • Oosterheemplein 320, 2721 ND 10.00 Mw. C.M. Veldhuizen Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Ds. M. Gilhuis

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Ds. M.A. van den Berg Zoetermeer

Zondag 23 juni Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. M. Turk

5, 12, 19, 26 mei en 
2, 9, 16, 23 en 30 juni Bovenzaal Oosterkerk 11.00 Perronmeeting  

(meer op W kerkinzoetermeer.nl/kerkdiensten)

Zondag 30 juni Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. W. van Hengel
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ONDER WOORDEN

Ben ik ‘vrij’?

Bij vrijheid
Denk ik aan bergen
Dalen, heuvels
Springen, rennen
Fietsen door de duinen
Ik denk aan de zee
Met hoge golven
Die mij meenemen
Naar de diepte van het hart

Ben ik vrij?
Bewegen kan ik niet
Enkel Gods huis is veilig voor mij
Denken aan ’vrijheid’ doet pijn
Ik lijk te zijn verdronken
In een zee van verdriet

En toch ben ik vrij
Het is geen beweging
Geen aardse toestand
Maar de hemelse Geest
In mijn hart
Vrijgekocht, gered
Vrij …, want Hij is nabij!

Hayarpi Tamrazyan, in: ‘Aards 
verdriet & hemelse vreugde’, 
Groningen: Stichting INLIA, 
2019. Zie ook pagina 8.

VIEREN, VORMING  & TOERUSTING
Alle activiteiten vindt u ook in de actuele  
agenda en in het jaarprogramma Gaandeweg  
(brochure en digitaal) op kerkinzoetermeer.nl 
en op pgzoetermeer.nl

OUDE KERK
 Bijbelleeskring
 2, 23 mei: Nehemia 1 t/m 13 en het 

boekje Esther; 6, 13 juni: Job 1 t/m 
7, 8 t/m 19; 4 juli: Job 20 t/m 42 
 19.15-20.00 uur, Dorpsstraat 57

 Missionair breien  
met ontmoeting
 Elke zaterdag, 10.00-12.00 uur, 

Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 Contactmiddag alle leeftijden

 7 mei, 4 juni, 2 juli, 14.00-16.00 
uur, ’t Centrum Pelgrimskerk

DE OASE
 Meer-Zicht-Moment

 Elke donderdag: 2 en 16 mei, 13 
en 27 juni (even weken) van 20.00-
21.30 uur; 9 en 23 mei, 6 en 20 juni 
(oneven weken) van 11.30-13.30 uur 
(op Hemelvaartsdag 30 mei niet)

 Oasemomentje
 31 mei en 28 juni, 20.00 uur

 Kliederkerk voor jong en oud 
 8 juni en 6 juli, vanaf 15.30 uur, 

De Oase, Kerkenbos 8 (zie p. 3)

DE REGENBOOG
 Close reading 
 7 mei: Efeziërs 3:14-19 –  

over de relatie met Jezus
 29 mei: Psalm 137 – in Babel
 27 juni: Johannes 9 –  

genezing van een blinde man
 20.00 uur E dajsonneveld@gmail.com

 Contextueel Bijbellezen 
 Handelingen 2: over de uitstorting 

van de Heilige Geest
 6 juni, 20.00 uur

OOSTERKERK
 Senioren Bijbelkring

 21 mei en 11 juni, 10.30 uur, 
aansluitend maaltijd 

 BASE voor 20-33 jaar
 ‘10 regels voor discipelschap’

 8 en 22 mei, 19.45 uur, The Choice, 
Nassaulaan 1; 5 juni: barbecue

 Vrouwenontmoetingsochtend
 16 mei: Scheveningen  

E cockyvandorp@gmail.com
 Start Zomersenioren 
 Ontmoeting en gezelligheid, met lunch. 

 2 juli, 10.30 uur, Oosterkerk 

NOORD (Ichthuskerk)
 Meditatieve viering
 Heilige momenten, laatste in  

deze voorjaarsserie.
 5 mei, 19.30 uur  

E rvanderkrukztm@ziggo.nl
 Chagallviering  

‘Kerk in de etalage’
 12 mei, 12.00 uur

 Kind-op-schoot- en 
kerk-schoolviering
 19 mei, 10.00 uur 

 Kerk-schooldienst 
 29 mei, 9.00 uur in De Lichtzijde

ADVENTSKERK
 Leven in aandacht

 4 mei en 1 juni; vrijwillige  
bijdrage T 331 05 60

 Theologie van Oosterhuis
 6 mei, 15.00/20.00 uur; € 5

 Lunchbios ‘Verzet en overgave’
 12 mei, 12.30 uur lunch, 13.00 

uur film ‘Mary Magdalene’; € 8; 
Nico van Walsum T 352 35 08 

 Grote denkers
 20 mei: Simone de Beauvoir en 

Maurice Merleau-Ponty
 17 juni: Simone Weil 

 15.00/20.00 uur; € 5; ds. Karl van 
Klaveren T 06-1104 1992

 Krant op tafel
 27 mei, 15.00 uur

 Lied van hemel en aarde
 Bezinning met zingen en stilte

 22 juni, 10.00 uur  
W www.liselet-zingen.nl

Kapelviering voor 
iedereen

Laatste kapelviering van dit sei-
zoen met aandacht voor het boek 
Ruth. Dit boek wordt traditiege-
trouw gelezen door de Joden op 
het Wekenfeest als de oogst wordt 
gevierd. Ruth belooft met Noömi 
mee te gaan naar Bethlehem. Daar 
is brood, daar is mogelijkheid om te 
leven en een nieuw begin te maken.  

 26 mei, 17.00 uur, De Regenboog

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  

www.schoonheidssalonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij  

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

Schoonheidssalon Azora

 

Advertenties

‘Geloven is een werkwoord’, 
zegt Carina. ‘Het betekent dat je 
steeds op zoek mag gaan naar 
wat het voor jou en voor de ander 
betekent. Ik heb bewust voor deze 
opleiding gekozen, omdat ik een 
missie heb en wil laten zien wat 
mijn drijfveren zijn in het leven. 
In de opleiding verbinden we de 
theorie aan de praktijk. We leren 
van elkaar: wat is er gebeurd en 
welke theorie past daarbij? Zo 
word je bepaald bij zaken, waarvan 
je je eerder niet zo bewust was.’

Inspiratiebron
De opleiding is voor Carina een 
grote inspiratiebron. ‘Het gaat 
ook over jezelf: wat betekent God 
voor jou en hoe kan ik er beter 
voor de ander zijn? Gaandeweg 
kom je erachter waar je hart en 
dus je kracht ligt.’ 
Voor Carina is dat het leven om 
haar heen. Zij wil diaconaal aan
wezig zijn en voelt zich tussen de 
mensen dichter bij God. Het luis

teren naar vragen en zorgen van 
mensen ligt haar dan ook na aan 
het hart. Het zogenaamde Meer
ZichtMoment, een van haar 
initiatieven in de wijk rondom 
kerkgebouw De Oase, geeft daar 
de gelegenheid toe. 

Krachten bundelen
Pionieren – een van de onder
delen van de opleiding – is voor 
Carina niet nieuw. Ze is lid van de 
stuurgroep van pioniersplek De 
Pelgrim. Daar wordt veel geor
ganiseerd om mensen buiten de 
kerk en spiritueel zoekenden te 
bereiken, van elkaar te leren en 
elkaar te inspireren. 
Vanuit de theorie ‘Waar je woont 
en werkt ben je betrokken’ stelt 
ze in haar huidige gemeente De 
Oase in Meerzicht de vragen wat 
er al gedaan wordt voor deze 
groepen en wat er nog gemist 
wordt. ‘Eerst luisteren’, zegt Cari
na, ‘de antwoorden komen nog.’ 
Met de oecumenische groep Hart 

voor Meerzicht onderzoekt zij hoe 
de krachten gebundeld kunnen 
worden, hoe je samen kunt op
trekken en hoe je kerk kunt zijn in 
de wijk waar je woont.

In beweging komen
De kerkenraad van de wijkge
meente De Oase staat achter 
haar en enkele leden nemen dan 
ook deel aan de vier kerkenraads
dagen die tijdens de opleiding 
voor hen georganiseerd worden. 
Zij komen samen met hun wijk
predikant in beweging. 
En dat is wat Carina wil en doet: 
inspiratie overbrengen. ‘Het ge
loof is niet statisch, het wil jou in
spireren, je moet er voor jezelf en 
voor een ander wat aan doen, en 
je mag er weer blij van worden.’ 

• Hanneke Lam

MISSIONAIR IN OPLEIDING

‘Geloven is een werkwoord’
INTERVIEW • Ds. Carina Kapteyn is een enthousiast deelnemer aan 
de tweejarige Missionaire specialisatie, een van de ruim vijftig 
trainingen die de Academie van de Protestantse Kerk aanbiedt. 
Na dertien studiedagen en een studiereis naar Londen kan zij 
daar gepassioneerd en in hoog tempo over vertellen. 

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith 

Vrouwenconferentie  
‘Jij bent geliefd!’
Interkerkelijke vrouwencon-
ferentie over de onvoor-
waardelijke liefde die God 
de Vader voor ons heeft, 
georganiseerd door Else 
Walinga/Kom dichterbij.
 17 mei, 16.00-21.00,  

De Banier, César Franck-
rode 58; € 25 en neem 1 gaste 
mee voor € 5 W komdichterbij.nl

‘Leven met de Psalmen’
Oecumenische gespreksgroep over  
‘het gebedsboek van Jezus’, zoals  
Dietrich Bonhoeffer het Boek der Psalmen 
noemt en waar ook de eerste christenen 
zo vertrouwd mee waren. Drie avonden 
over ontstaan, plaats in het leven van 
moderne christenen, moeilijke passages 
en gebruik in de liturgie. 
 16, 29 mei en 13 juni, 20.00 uur,  

De Kapelaan, Nicolaasplein 2;  
dr. Kees van Vliet, T 316 30 44  
E geloofscentrum@hnpz.nl

Dauwtrappen
In de vroege morgen door onze  
groene omgeving fietsen? Op  
Hemelvaartsdag 30 mei start om 7.30 
uur bij De Regenboog, onderweg het 
meegebrachte brood en drinken nuttigen 
en een korte viering in de buitenlucht. 
We zijn op tijd terug voor de gezamen-
lijke Hemelvaartsdienst van de POR- 
kerken in De Regenboog om 9.30 uur.
 30 mei, 7.30-9.30 uur  

E dsmckapteyn@gmail.com

WereldWijs
Jezelf, de ander, maar vooral God 
leren kennen. Dat willen we op 
onze christelijke basisschool. Wie 
wij zijn? WereldWijs is een gastvrije 
school, waar we onderwijs geven 
met de Bijbel als basis. In kleine 
groepen leert het enthousiaste team 
de kinderen een onderzoekende 
houding. Uiteindelijk gaan de kinde
ren naar het voortgezet onderwijs 
met een rugzak vol basiskennis, 
vaardigheden en durf om die gro
te(re) wereld in te trekken als We
reldWijze reizigers! Kom eens kijken 
op Kerkenbos 28 in Meerzicht.
 W gbswereldwijs.nl

Ingezonden mededeling

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

Reinier Laman Trip 
uit wijkgemeente 
De Oase verbindt de 

mystieke kant van het leven pro
bleemloos met de (soms harde) 
realiteit van alledag. 

God niet 
in een luciferdoosje 

stoppen
De mysterieuze Godsnaam ‘Ik ben 
die ik ben’ roept om ontzag voor 
het onzegbare. Reinier heeft niet 
veel op met de mensen die God 
als het ware in een luciferdoosje 
willen stoppen: keurig afgebakend, 
meetbaar en begrensd. Wat hem 
bemoedigt is te weten het ‘Ik 

ben er als het nodig is’. En dan 
spreekt hij uit ervaring.

Woord en daad
Hij geniet van ‘zijn’ wekelijkse 
moment van meditatie in De 
Pelgrim, maar ook praat hij con
creet over wat hem in het leven 
drijft. ‘Dit komt mooi tot uiting 
in het Joodse woord dabar. Dat 
betekent zowel woord als daad. 
Wat mij betreft is het zo, dat je 
niet geloofwaardig bent als je de 
daad niet op het woord laat vol
gen. Doe wat je zegt!’ 
‘Hetzelfde geldt voor het gezeg
de ora et labora: bidden is mooi, 
maar moet onmiddellijk gevolgd 
worden door werken, anders 
“werkt” het niet.’

Barmhartige Samaritaan
Een prachtig bijbels beeld voor 
Reinier is de gelijkenis van de 

barmhartige Samaritaan. De ker
kelijke functionarissen die langs
komen in dat verhaal hadden het 
te druk om de afgetuigde man 
te helpen, maar wisten het in de 
tempel in Jeruzalem met woorden 
waarschijnlijk mooi te zeggen. 
Maar als je zo iemand voorbij 
loopt, dan heb je volgens Reinier 
niet veel recht van spreken meer.
Op het moment van ons gesprek 
is Reinier zo ongeveer een jaar met 
pensioen na een mooie loopbaan 
bij de gemeente. Hij geniet van de  
tijd die hij heeft om aan veel zaken  
aandacht te geven. Eén ding springt  
er dit jaar in ieder geval uit, want 
hij doet mee met de pelgrima ge 
naar Koningsoord bij Arnhem (zie 
ook p. 8). Dat past goed bij zijn 
meditatieve belangstelling. Santiago 
de Compostella staat niet direct op 
zijn wensenlijstje, maar lange
afstandswandelingen wel.

R
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‘Doen wat je zegt’

Vrouwenviering
Verhalen over veerkracht van  
vrouwen van vroeger en nu. Zoals  
lang geleden de film ‘Paradise Road’ 
over vrouwen die zingen in een koor  
in een kamp in Indonesië. Vertellen  
en samen zingen en bidden:  
waardevol, intens, ontroerend.
 23 juni, 19.30 uur, Ichthuskerk  

T 06-3755 7355 (Jannie)

AAN HET WOORD
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DE PELGRIM 

Mei-juniprogramma 
Elke werkdag  7.30 uur  Ochtendgebed 
Elke woensdag  11.00 uur Samen zingen
Elke woensdag  16.00 uur Natuurwandeling Balijbos
Elke donderdag  10.00 uur Koffieochtend in de huiskamer
Elke donderdag  12.00 uur De Bovenkamer
  7 mei  13.30 uur Meditatie: Natuurmeditatie in de tuin 
  9 mei  19.45 uur Lezen met het hart
26 mei  19.30 uur Taizéviering – De Wijngaard
28 mei  20.00 uur Voorbereiding Kloosterweekend 
30 mei – 2 juni   Pelgrimage naar Abdij Koningsoord (zie p. 8)
13 juni  19.45 uur Lezen met het hart
14 -16 juni   Kloosterweekend Koningshoeven
15 juni  17.30 uur Kookworkshop Vegan Church
23 juni  19.30 uur Taizéviering – De Wijngaard

INLOOPHUIS OUDE KERK 

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur in 
Wijkgebouw Dorpsstraat 57: welkom!

OPEN DEUREN IN MEERZICHT

Elke dinsdag van 11.30-13.30 uur. 
Welkom voor stilte, gesprek, lunch.

INLOOPHUIS DE REGENBOOG  
Elke vrijdag 10.00-13.00 uur. Middagpauzedienst 12.00-12.30 uur.
Elke vierde vrijdag warme maaltijd om 12.00 uur. 
 datum  voorganger muzikale begeleiding bijzonderheden
  3 mei  Petra Vossegat Jacques van Oosterom
10 mei  Matthé Vermeulen Hans Raaphorst pannenkoeken
17 mei  ds. Dick Sonneveld Aad Baak opgeven maaltijd
24 mei     warme maaltijd 
31 mei  Joke Westerhof Jan van Vliet
  7 juni  Marga Schipper Paul Pettinga pannenkoeken
14 juni  Petra Vossegat Jacques van Oosterom   
21 juni  ds. Dick Sonneveld Hans Raaphorst opgeven maaltijd 
28 juni     warme maaltijd
 Wil Bettenhaussen-Baak T 361 33 65 W www.pwgderegenboog.nl > Inloophuis

GEBEDSMOMENTEN 

	Oude Kerk  
Maandag 19.00-20.00, Dorpsstraat 57

	Oosterkerk  
8 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3 juli 
19.00-20.00 uur

	Interkerkelijk gebed 
 Elke eerste vrijdag van de maand 

voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.
 E fam-nebbeling@planet.nl

W www.depelgrimzoetermeer.nl

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

  

Mei-juniprogramma 
 Inloop:  di 10.00-14.00 uur – wo en do 10.00-16.00 uur
 Pastoraal spreekuur:  elke woensdagmorgen – Buurtpunt: wo 13.00-14.00 uur
 Soep van de dag:  do 12.00 uur – Crea-café: do 14.00-16.00 uur
 8 mei 10.00 uur Schrijfcafé – Focuskamer Middin
 14 mei 18.00 uur Buurtmaaltijd 
 15 mei 10.00 uur Schrijfcafé – Focuskamer Middin
 20 mei 13.30 uur Kijk! ... deze zomer – Piëzo, César Franckrode 62-64
 16 mei 14.00 uur Crea-café
 28 mei 18.00 uur Buurtmaaltijd
 30 mei  Geen activiteiten (Hemelvaartsdag)
   5 juni 10.00 uur Schrijfcafé – Focuskamer Middin
   6 juni 14.00 uur Senioren Actief: ‘Oog voor anderen kan veel veranderen’ 
   6 juni 14.00 uur Crea-café – Focuskamer Middin
 11 juni 18.00 uur Buurtmaaltijd 
 12 juni 10.00 uur Schrijfcafé – Focuskamer Middin
 20 juni 14.00 uur Crea-café
 25 juni 18.00 uur Buurtmaaltijd

‘Kijk!’ – gesprekken over (be)leven
Gesprekken over zaken waar we allemaal mee te maken hebben, zaken die 
je dwarszitten, verhalen die je hoop geven. Op maandag 20 mei is het thema: 
‘Kijk, dat wil ik nog graag doen deze zomer!’
Georganiseerd door Piëzo en Halte 2717 in ‘de ComPositie’, César Franckrode 
62-64, inloop: vanaf 12.30 uur, gesprek: van 13.00-14.30 uur. Gespreksleiding: 
Heleen de Lange en Rein Algera.
 E berichten@atelierheleen.nl en algeus@ziggo.nl

Breiclub 
 Altijd weer creatief en gezellig:  

13 en 27 mei, 24 juni en 8 juli  
14.00-16.00 uur.
 E breicluboosterkerk@gmail.com

Open middag
 Elke dinsdag van 13.00-16.00 uur 

welkom voor stilte en ontmoeting.
 T 06-5138 6546 E p.j.van.

daalen@casema.nl of  
T 06-4246 0472 E dib@casema.nl

Rock-Solid 
 Elke twee weken tienerclub  

op dinsdag 19.00 uur. 
 T 06-5794 8598  

E lauraderooij1@hotmail.com of  
T 06-2727 7950 E edpos@live.nl

Youth-Alpha+ 
 Elke donderdagavond (zie p. 3). 

 T 06- 5351 2194  
E leonvdam@gmail.com

Ontmoetingslunches 
 Elke vrijdag om 12.30 uur.

 T 06-2304 4470  
E f.cammeraat@kpnplanet.nl

Kinderkledingbeurs najaar
De Kinderkledingbeurs van 6 april heeft 
€ 1.200 opgebracht voor het Perron-
werk, veel dank! Op 5 oktober gaan de 
Perron/Oosterkerkdeuren weer open 
voor een nieuwe kinderkledingbeurs. 
Kleding inleveren in de hal van de kerk 
onder de kapstokken. Verzamelen maar! 

Oproep Kookclub 
Zin om af en toe met kinderen tus-
sen 9 en 12 te koken? Voor de Per-
ron-Kookclub zoeken we iemand die 
kinderen uitnodigt, recepten uitzoekt, 
boodschappen bestelt en meekookt. 
 E annemiekedeblois@gmail.com 

PERRON
Oosterheemplein 320   W www.perron-oosterheem.nl

Ontmoeting en 
gemeenschap

GETEKEND

PA
H

OPEN ICHTHUS  
Ichthuskerk Parkdreef 258  
W openichthus.nl

Inloopochtend
 Elke woensdagmorgen vanaf 

10.00 uur. Pastor aanwezig.
Wandeling langs het Groene Lint
 Hoe groen is de wijk Seghwaert? 

Bert Dekkers, voortrekker van het 
Groene Lint, vertelt het allemaal 
tijdens de wandeling op donderdag 
9 mei. Vanaf 19.15 uur staat de 
koffie klaar en anderhalf uur later 
ook een hapje en een drankje.  
Wandelervaring is niet vereist.
 9 mei, 19.30 uur vertrek, opgeven  

E info@openichthus.nl 
Theatershow Linquenda
 Theatershow door Linquenda uit 

Amersfoort met entertainer Paul van 
Kuiken als feestelijke seizoensafslui-
ting. Een interactieve cabaretvoor-
stelling met zang, muziek, dans en 
herinneringen rond de jaren zestig.
 13 juni, 19.30 uur; kaarten via 

Dineke Balk T 079-342 20 15  
E info@openichthus.nl

Inloopmiddagen 
 Elke laatste dinsdag van de maand 

14.00-16.00 uur. Op 28 mei is er 
een spelletjesmiddag en op 25 juni 
een zangmiddag met Jacques van 
Oosterom.

Herdenken met de buurt
Op zaterdagavond 4 mei is er een 
herdenkingsbijeenkomst voor de 
gehele buurt. Deze bijeenkomst 
is van 19.30 tot 20.00 uur in de 
Ichthuskerk en wordt geleid door 
Aafke Halma en kerkelijk werker 
Jeanette Vos-Spek.

Kerkenbos 28
2716 PH  Zoetermeer
wereldwijs@levwn.nl
www.gbswereldwijs.nl

Meer info: 079 - 351 61 48 of  06 - 309 936 94 Ellen Stoel

Open speelmorgen 
voor peuters vanaf  2½ jaar

Woensdag 15 mei 
9:00 - 10:30 uur

onderwijs met de Bijbel als basis
WereldWijs

Advertentie

Kloosterweekend 
 Van 14-16 juni naar Abdij O.L.V. van 

Koningshoeven. Iets voor jou? Meld 
je aan, er kunnen 15 mensen mee.
 28 mei, 20.00 uur (voorberei-

dingsavond) E hlvdbilt@ziggo.nl 
Aanmelden Taizé-reis

Jongerenreis van 
21-28 juli naar de 
gemeenschap van 
Taizé (www.taize.fr/nl), 
vertrek vanaf De Re-

genboog in Rokkeveen. Van welke 
geloofsrichting je ook bent, welkom. 
 Inschrijven uiterlijk half juni  

E matthe.vermeulen@kpnmail.nl 
T 361 94 93 of  
E daj.sonneveld@gmail.com 

Taizé-viering
 Elke vierde zondag in De Wijngaard 

om 19.30 uur. 
 F TaizeinZoetermeer

Kookworkshop: Vegan BBQ
 Heerlijke puur plantaardige barbe  cue- 

gerechten maken. Max. 12 personen.
 15 juni, 17.30 uur, ’t Centrum;  

€ 25 W veganchurch.nl/winkel 
Meditatie in de tuin
 Natuurmeditatie 

ter inspiratie in  
de tuin achter de 
Pelgrimskerk als 
afsluiting van het meditatieseizoen. 
 7 mei, 13.30 uur  

E marga_boven@ziggo.nl;  
f2hjfdenhert@hetnet.nl

www.cardia.nl

De plannen liggen klaar en de start van de bouw van een nieuwe woon-
zorglocatie in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen nadert. In samenwerking 
met Bouwinvest en Dura Vermeer ontwikkelt Cardia een duurzame en 
toekomstbestendige locatie voor 64 cliënten met dementie.

Bedenk jij de naam voor onze nieuwe 
woonzorg locatie in Rokkeveen?

Cardia is op zoek naar een mooie en passende naam voor deze nieuwe locatie. 
Wilt u met ons meedenken? De voorkeur gaat uit naar een unieke naam 
gelinkt aan markante plekken in Zoetermeer. 

Stuur uw suggestie voor 12 mei naar: communicatie@cardia.nl. 
In mei maken wij de nieuwe naam bekend.

De bedenker van deze naam wint een  dinercheque voor twee!

Cardia is een eigentijdse christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden. Vanuit 
onze christelijke waarden bieden wij persoonsgerichte zorg. Wij zijn kleinschalig georganiseerd 
en verlenen zorg en ondersteuning vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd 
wordt. Zorg die past bij de levenswijze en het levensverhaal van onze cliënten. Cardia beschikt 
over veel expertise in de ouderenzorg en is continu bezig met vernieuwing, innovatie en 
technologie. Naast (zware) verpleeghuiszorg bieden wij passende verzorging, verpleging en 
huishoudelijke hulp bij cliënten thuis.

Medio volgend jaar wordt de nieuwe woonzorglocatie in Rokkeveen opgeleverd. Houdt onze 
website www.cardia.nl in de gaten voor de meest actuele informatie waaronder de startdatum 
voor inschrijving en de mogelijkheid om te solliciteren op diverse interessante functies.

PRIJS
VRAAG
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‘We houden van muziek  
in de Oosterkerk!’
Niet alleen op zondag klinkt er muziek, het 
zingt de hele week door in de Oosterkerk. 

MUZIEK IN DE KERK (3)
Deel 3 in de serie ‘muzikale portretten’ bij het thema ‘Muziek in de kerk’ 
(zie februarinummer) met steeds de schijnwerper op een wijkgemeente.

Op donderdag repeteert het 
koor Worship, op woensdag het 
Christelijk Mannenensemble 
(CMZ). Op dinsdag is het podium 
meestal van de Hart4U-band als 
die oefent voor de maandelijkse 
Hart4U-dienst op zondagmiddag. 
Van tijd tot tijd verandert de Oos
terkerk in een concertzaal: dan 
biedt Podium320 een afwisselend 
cultureel programma, zie bijvoor
beeld de impressie hieronder van 
een Passieconcert verklankt en 
verbeeld. 
En onlangs was de Oosterkerk het 
decor van een bijzonder optreden: 
op één zaterdag werd door 65 kin
deren een musical ingestudeerd 
en uitgevoerd. We houden van 
muziek in de Oosterkerk!

Tot Gods eer
Het samen zingen tot eer van God 
speelt een belangrijke rol. Daar
voor wordt sinds 2016 op advies 
van de Taakgroep Eredienst naast 
de Psalmberijming 1773 ook de 
toen uitgebrachte bundel Weer-
klank gebruikt met gezangen, 
liederen en psalmen uit diverse 
nieuwe psalmberijmingen, een 
bundel waarin de Oosterkerk
gemeente zich herkent. In de 
ochtenddienst zingt de gemeente 
ook samen het kinderlied dat de 
kinderen leren in de Kinderkerk. 

Hart4U-band
Standaard is dat de gemeente als 
geheel zingt, maar in bijzondere 
diensten werkt ook een muziek
groep in wisselende samenstel
ling mee. Tijdens de maandelijkse 
Hart4U-dienst op zondagmiddag 
worden er veel lof en aanbid
dingsliederen gezongen begeleid 
door de Hart4U-band, die bestaat 
uit een pianist, toetsenist (key
board) en bespelers van basgitaar, 
elektrische en akoestische gitaar 
en drum.

Vleugel en orgel
Het orgel en de vleugel spelen een 
belangrijke rol bij de begeleiding 
van de gemeentezang. De laatste 
jaren wordt de vleugel steeds 
meer ingezet. De vleugel wordt 
meestal gebruikt bij het zingen 
van het kinderlied en verder bij 
liederen die geschikt zijn om met 
een piano te begeleiden.
Johan van Oeveren 
bespeelt zowel het 
orgel als de vleugel. 
‘We hebben een 
prachtige vleugel  
(George Steck) van  
Britse makelij. Het is een kleine 
concertvleugel, die ook ingezet 
kan worden bij een concert. Je 
bent verzekerd van een goed ge
stemd instrument.’

Mooie akoestiek
Na de bouw van de Oosterkerk 
was een pijporgel financieel niet 
haalbaar. In januari 2017 is een 
digitaal instrument aangeschaft 
dat speciaal voor kerkzalen 
wordt gebouwd, de Ecclesia 
D-450 van het merk Johannus. 
‘Dit orgel heeft meer dan vol
doende draagkracht om de 
vierhonderd kerkgangers bij het 
zingen te kunnen begeleiden’, 
zegt Aart Hak, een van 
de organisten. ‘Door 
de 54 stemmen 
verdeeld over drie 
klavieren met vier 
klankkleuren en daar
naast de pedalen, is er veel varia
tie mogelijk. De Oosterkerk heeft 
een mooie akoestiek. Met muziek 
maken is dit werkelijk fantastisch.
Het orgel beschikt ook over 16 
solostemmen, bijvoorbeeld een 
panfluit die zo natuurgetrouw 
klinkt dat het lijkt alsof iemand dat 
instrument in de kerk bespeelt. 
Het geluid van het orgel komt via 
veertien boxen de kerkzaal binnen. 
Als organist mag ik wel zeggen dat 
het heerlijk is om met dit orgel mu
ziek te maken en de gemeentezang 
te begeleiden. Liefhebbers die dit 
orgel ook eens willen bespelen, 
nodig ik daarom van harte uit!’

• Willeke van Trigt

AGENDA

  

KERK CULTUREEL

Lunchpauzeconcerten
Elke woensdag 12.45-13.15 uur 
 8 mei Albert Brussee – piano 
 15 mei Laura Rafecas – viool,  
  Rodrigo Robles – piano  
 22 mei Joukeline Sizoo – harp 
 29 mei Johan Brouwer – klavecimbel 
 5 juni Celia García-García – piano, 
  Emeline Dessi – dwarsfluit
 12 juni Duo Rossignol: Alice Gort –  
  blokfluit, Elly van Munster – 
  theorbe 
 19 juni Regina Ederveen – harp  
 26 juni Ronald de Jong – orgel 
 3 juli Zoetermeer Klassiek: 4 musici  
  – dit concert duurt een uur 
 Toegang gratis, deurcollecte
 W www.concertenzoetermeer.nl 

KERK       MUZIEK

I
n de kerk zien wij het let
terlijk gebeuren. De muziek 
wordt in beeld gebracht. 

Niet een artiest die tijdens het 
musiceren door een andere 
artiest emoties omzet in een 
kunstwerk. Nee, in veel kerken 
worden de verrichtingen van 
de musici tijdens de kerkdienst 
of een concert live getoond op 
een groot beamerscherm.
Ik ben geen uitgesproken voor- 
of tegenstander van het tonen 
van deze beelden. Soms vind ik 
het juist heel prettig. Hoewel op 
andere momenten zulke beel
den mijn eigen emoties in de 
weg kunnen staan. 

Ernstige mimiek
Creëren we door het continu 
tonen van beelden een pro
bleem? Veel mensen luisteren 

Verwarring
Het beeld van boze zangers 
die de tekst ‘Halleluja, laat 
opgetogen‘ zingen, brengt 
mij altijd in verwarring. Wat 
bedoelen de zangers nu? Is dit 
satirisch bedoeld? 

Vol heilig vuur 
achter Gods 

boodschap staan

Voordat wij beelden van kerkdien
sten uitzenden zouden wij onszelf 
eerst een spiegel voor moeten 
houden. Welke emotie zenden wij 
uit? Is deze in overeenstemming 
met de tekst die wij zingen? 
Alleen als dit zo is, kunnen wij 
laten zien dat wij vol zijn van de 
Geest. Dat wij vol heilig vuur ach
ter de boodschap van God staan.
 • Arie Vooijs

met hun ogen. Staan er ergens 
grote luidsprekerboxen opgesteld 
dan is per definitie het geluid te 
hard. Het maakt hierbij niet uit of 
deze boxen wel of niet aangeslo
ten staan op een geluidsbron. De 
grote boxen associëren we met 
een luid volume. Dus de muziek 
is te hard.
Als wij met onze ogen naar kerk
muziek gaan luisteren, voorzie 
ik een klein probleem. In de kerk 
zijn veel mensen heel serieus 
met muziek bezig. Hierbij hoort 
volgens velen ook een serieuze 
gezichtsuitdrukking. 
Ook als wij bijvoorbeeld ‘Halle
luja, laat opgetogen / een nieuw 
gezang de Heer verhogen’ zin
gen. Helaas is een dergelijke 
ernstige mimiek identiek aan de 
gezichtsuitdrukking van iemand 
die boos is. 

Luisteren met je ogen

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

Advertentie

(KERK)MUZIEK VAN 
ZOETERMEERSE BODEM

Voor info en bestellen: www.lbcd.nu

RONALD DE JONG - FATA ORGANA 
Een dubbel-cd op de orgels van de Oude Kerk 
(Lohman 1821) en de Morgensterkerk (Maley, 
Young en Oldknow 1880). 
Ronald speelt eigen composities - 19 verschillende 
orgelwerken, waarvan de meeste niet eerder zijn 
opgenomen. Veel vrije werken met in het voor zijn 
spel zo kenmerkende gevoel voor beweging en ritme 
(bijvoorbeeld in Toccamente, Carrousel en Dance Rit-
mique) maar ook bewerkingen op psalmen en gezan-
gen in verschillende stijlen. Een cd-box die u niet mag 
missen, geproduceerd door Lindenberg Productions 
BV uit Zoetermeer. Totaal 121 minuten muziek. 

€24,50

23 MEI
Orgelconcert in Oude Kerk 
Vaste organist van de Oude Kerk 
Ronald de Jong geeft donderdag-
avond 23 mei een orgelconcert 
met op het programma werken 
van J.S. Bach (Preludium en fuga 
in a.kl.terts BWV 543), A. Ritter 
(Sonate no. 2), P. Fauchet (Choral) en 
De Jong zelf. Met een korte toelich-
ting vooraf.
 20.00 uur; 18 t/m 64 jaar € 10; 

vanaf 65 jaar € 7; korting voor 
SCOKZ-donateurs

25 MEI
Gospelkoor Chara zingt 
musical ‘The Messiah’ 
Zaterdagavond 25 mei zingt Gospel-

koor Chara musi-
cal ‘The Messiah’ 
van het Oslo 
Gospel Choir. 
Deze musical, 
uitgevoerd door 
koor, solisten en 
musici, is een 
mooie aanvul-
ling in de tijd 
tussen Pasen 
en Hemelvaart. 

 20.00 uur, Ichthuskerk; € 7,50  
(incl. consumptie) T 06-4409 7653

 E info@gospelkoorchara.nl 

22 MEI
Sopraan, accordeon, piano
Een programma met veel barokmuziek 
(Bach, Caccini, Frescobaldi, Buxtehude) 

en Europese volksliederen in 
een prachtig arrangement 
door sopraan Klaartje van 
Veldhoven en pianist/accor-

deonist Bert van den Brink.

6 JUNI
Concert op viool en piano
Niek Baar speelde in april 
2017 een fenomenaal reci
tal in De Regenboog. In
middels won hij in januari 
2018 het grote Oskar Back 
Concours in Amsterdam 
en nam zijn carrière een 
grote sprong voorwaarts.  
We verwelkomen hem samen 
met zijn vaste pianist Ben Kim. 
 Beide concerten om 20.15 uur in 

De Regenboog, Nathaliegang 263; 
€ 15, tot 25 jaar € 5  
W www.regenboogmuziek.nl

18 MEI 
Festival Français:  
orgue & clarinette
Frans Festival in 
de Rotterdamse 
Goede Herder-
kerk met huisor-
ganist Iddo van 
der Giessen en 
klarinettist Bram Boesschen Hospers: 
klarinetsolo van Messiaen, dé Toccata 
van Widor, en de complete derde or-
gelsymfonie van Vierne. Franse wijnen 
in de pauze, geselecteerd door lokale 
slijter Marko Poot. De muzikale ver-
richtingen zijn te volgen via de beamer. 
Soyez le bienvenu!
 15.00 uur, Kastanjeplein 28,  

Rotterdam Schiebroek; deurcollecte 
W www.iddovandergiessen.com

29 JUNI
Zomerconcert  
Worship & Worship Kids
Het zomerconcert van Worship is dit 
jaar op 29 juni. Een gaaf concert met 
het grote koor Worship en Worship 
Kids: zingen tot eer van God en je 
stem voor Hem gebruiken. Projectleden 
welkom! Repetities op donderdag 
vanaf 20.00 uur in de Oosterkerk. 
 W www.worshipzoetermeer.

20 JUNI
Triomos Ensemble in 
Oude Kerk
Beleef samen met het Triomos En-
semble: Marijke de Jong (fluit), Olsi 
Dhami (cello) en Sunghee Jo (piano) 
een muzikale reis. Beginnend bij 
Andalucía in Spanje met muziek van 
de Spaanse componiste Elisenda 
Fábregas, via de Spaanse dansen van 
Moszkowski naar Argentinië, waar 
we eindigen met muziek van Carlos 
Gardel en Astor Piazzolla. Concert in 
de serie maandelijkse concerten op 
de donderdagavond. 
 20.00 uur, Oude Kerk; 18 t/m 64 

jaar € 15, vanaf 65 jaar € 10

3 JULI
Kom de ‘Young Messiah’ 
zingen (en spelen)!
Podium320 organiseert in samenwer-
king met Floravontuur en CKC in het 
kader van ‘Klassiek in Zoetermeer’ op 
3 juli van 19.30-22.00 uur een scratch 
in de Oosterkerk. Onder leiding van 
Johan van Oeveren worden enkele 
highlights uit de ‘Young Messiah’ 
ingestudeerd, waaronder het bekende 
‘Hallelujah’, met om 21.30 uur een 
klein concert. Opgeven als korist maar 
ook als instrumentalist is mogelijk. 
Deelname, muziek en toegang gratis.
 W ckc-zoetermeer.nl; podium320.nl 

IMPRESSIE • Midden in 
de Stille Week op weg 
naar Pasen speelde 
het Lamentio Quartet 

in de Oosterkerk op uitnodiging 
van Stichting Podium320 intense 
passiemuziek: ‘Die sieben Worte 
unseres Erlösers am Kreuze’ van 
Joseph Haydn. 

Op het podium achter de vier 
getalenteerde strijkers met viool, 
altviool en cello, stond een leeg 
schildersdoek op een ezel. Voor  
de eerste noot was er niets, na  
de laatste noten over het lijden 
van Christus aan het kruis tot  
verzoening en verlossing was een 
compleet schilderij ontstaan, live  

geschilderd door Aran van der 
Giessen, afkomstig uit Zoetermeer. 
Een verbeelding van verlatenheid, 
lijden, liefde en het licht van de 
overwinning, die de blik van de 
toehoorders in stille verwondering 
gevangen hield. 

Tekst en foto’s: PR Podium320

Intense expressie in beeld en klank
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DE PELGRIM 

Mei-juniprogramma 
Elke werkdag  7.30 uur  Ochtendgebed 
Elke woensdag  11.00 uur Samen zingen
Elke woensdag  16.00 uur Natuurwandeling Balijbos
Elke donderdag  10.00 uur Koffieochtend in de huiskamer
Elke donderdag  12.00 uur De Bovenkamer
  7 mei  13.30 uur Meditatie: Natuurmeditatie in de tuin 
  9 mei  19.45 uur Lezen met het hart
26 mei  19.30 uur Taizéviering – De Wijngaard
28 mei  20.00 uur Voorbereiding Kloosterweekend 
30 mei – 2 juni   Pelgrimage naar Abdij Koningsoord (zie p. 8)
13 juni  19.45 uur Lezen met het hart
14 -16 juni   Kloosterweekend Koningshoeven
15 juni  17.30 uur Kookworkshop Vegan Church
23 juni  19.30 uur Taizéviering – De Wijngaard

INLOOPHUIS OUDE KERK 

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur in 
Wijkgebouw Dorpsstraat 57: welkom!

OPEN DEUREN IN MEERZICHT

Elke dinsdag van 11.30-13.30 uur. 
Welkom voor stilte, gesprek, lunch.

INLOOPHUIS DE REGENBOOG  
Elke vrijdag 10.00-13.00 uur. Middagpauzedienst 12.00-12.30 uur.
Elke vierde vrijdag warme maaltijd om 12.00 uur. 
 datum  voorganger muzikale begeleiding bijzonderheden
  3 mei  Petra Vossegat Jacques van Oosterom
10 mei  Matthé Vermeulen Hans Raaphorst pannenkoeken
17 mei  ds. Dick Sonneveld Aad Baak opgeven maaltijd
24 mei     warme maaltijd 
31 mei  Joke Westerhof Jan van Vliet
  7 juni  Marga Schipper Paul Pettinga pannenkoeken
14 juni  Petra Vossegat Jacques van Oosterom   
21 juni  ds. Dick Sonneveld Hans Raaphorst opgeven maaltijd 
28 juni     warme maaltijd
 Wil Bettenhaussen-Baak T 361 33 65 W www.pwgderegenboog.nl > Inloophuis

GEBEDSMOMENTEN 

	Oude Kerk  
Maandag 19.00-20.00, Dorpsstraat 57

	Oosterkerk  
8 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3 juli 
19.00-20.00 uur

	Interkerkelijk gebed 
 Elke eerste vrijdag van de maand 

voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.
 E fam-nebbeling@planet.nl

W www.depelgrimzoetermeer.nl

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

  

Mei-juniprogramma 
 Inloop:  di 10.00-14.00 uur – wo en do 10.00-16.00 uur
 Pastoraal spreekuur:  elke woensdagmorgen – Buurtpunt: wo 13.00-14.00 uur
 Soep van de dag:  do 12.00 uur – Crea-café: do 14.00-16.00 uur
 8 mei 10.00 uur Schrijfcafé – Focuskamer Middin
 14 mei 18.00 uur Buurtmaaltijd 
 15 mei 10.00 uur Schrijfcafé – Focuskamer Middin
 20 mei 13.30 uur Kijk! ... deze zomer – Piëzo, César Franckrode 62-64
 16 mei 14.00 uur Crea-café
 28 mei 18.00 uur Buurtmaaltijd
 30 mei  Geen activiteiten (Hemelvaartsdag)
   5 juni 10.00 uur Schrijfcafé – Focuskamer Middin
   6 juni 14.00 uur Senioren Actief: ‘Oog voor anderen kan veel veranderen’ 
   6 juni 14.00 uur Crea-café – Focuskamer Middin
 11 juni 18.00 uur Buurtmaaltijd 
 12 juni 10.00 uur Schrijfcafé – Focuskamer Middin
 20 juni 14.00 uur Crea-café
 25 juni 18.00 uur Buurtmaaltijd

‘Kijk!’ – gesprekken over (be)leven
Gesprekken over zaken waar we allemaal mee te maken hebben, zaken die 
je dwarszitten, verhalen die je hoop geven. Op maandag 20 mei is het thema: 
‘Kijk, dat wil ik nog graag doen deze zomer!’
Georganiseerd door Piëzo en Halte 2717 in ‘de ComPositie’, César Franckrode 
62-64, inloop: vanaf 12.30 uur, gesprek: van 13.00-14.30 uur. Gespreksleiding: 
Heleen de Lange en Rein Algera.
 E berichten@atelierheleen.nl en algeus@ziggo.nl

Breiclub 
 Altijd weer creatief en gezellig:  

13 en 27 mei, 24 juni en 8 juli  
14.00-16.00 uur.
 E breicluboosterkerk@gmail.com

Open middag
 Elke dinsdag van 13.00-16.00 uur 

welkom voor stilte en ontmoeting.
 T 06-5138 6546 E p.j.van.

daalen@casema.nl of  
T 06-4246 0472 E dib@casema.nl

Rock-Solid 
 Elke twee weken tienerclub  

op dinsdag 19.00 uur. 
 T 06-5794 8598  

E lauraderooij1@hotmail.com of  
T 06-2727 7950 E edpos@live.nl

Youth-Alpha+ 
 Elke donderdagavond (zie p. 3). 

 T 06- 5351 2194  
E leonvdam@gmail.com

Ontmoetingslunches 
 Elke vrijdag om 12.30 uur.

 T 06-2304 4470  
E f.cammeraat@kpnplanet.nl

Kinderkledingbeurs najaar
De Kinderkledingbeurs van 6 april heeft 
€ 1.200 opgebracht voor het Perron-
werk, veel dank! Op 5 oktober gaan de 
Perron/Oosterkerkdeuren weer open 
voor een nieuwe kinderkledingbeurs. 
Kleding inleveren in de hal van de kerk 
onder de kapstokken. Verzamelen maar! 

Oproep Kookclub 
Zin om af en toe met kinderen tus-
sen 9 en 12 te koken? Voor de Per-
ron-Kookclub zoeken we iemand die 
kinderen uitnodigt, recepten uitzoekt, 
boodschappen bestelt en meekookt. 
 E annemiekedeblois@gmail.com 

PERRON
Oosterheemplein 320   W www.perron-oosterheem.nl

Ontmoeting en 
gemeenschap

GETEKEND

PA
H

OPEN ICHTHUS  
Ichthuskerk Parkdreef 258  
W openichthus.nl

Inloopochtend
 Elke woensdagmorgen vanaf 

10.00 uur. Pastor aanwezig.
Wandeling langs het Groene Lint
 Hoe groen is de wijk Seghwaert? 

Bert Dekkers, voortrekker van het 
Groene Lint, vertelt het allemaal 
tijdens de wandeling op donderdag 
9 mei. Vanaf 19.15 uur staat de 
koffie klaar en anderhalf uur later 
ook een hapje en een drankje.  
Wandelervaring is niet vereist.
 9 mei, 19.30 uur vertrek, opgeven  

E info@openichthus.nl 
Theatershow Linquenda
 Theatershow door Linquenda uit 

Amersfoort met entertainer Paul van 
Kuiken als feestelijke seizoensafslui-
ting. Een interactieve cabaretvoor-
stelling met zang, muziek, dans en 
herinneringen rond de jaren zestig.
 13 juni, 19.30 uur; kaarten via 

Dineke Balk T 079-342 20 15  
E info@openichthus.nl

Inloopmiddagen 
 Elke laatste dinsdag van de maand 

14.00-16.00 uur. Op 28 mei is er 
een spelletjesmiddag en op 25 juni 
een zangmiddag met Jacques van 
Oosterom.

Herdenken met de buurt
Op zaterdagavond 4 mei is er een 
herdenkingsbijeenkomst voor de 
gehele buurt. Deze bijeenkomst 
is van 19.30 tot 20.00 uur in de 
Ichthuskerk en wordt geleid door 
Aafke Halma en kerkelijk werker 
Jeanette Vos-Spek.

Kerkenbos 28
2716 PH  Zoetermeer
wereldwijs@levwn.nl
www.gbswereldwijs.nl

Meer info: 079 - 351 61 48 of  06 - 309 936 94 Ellen Stoel

Open speelmorgen 
voor peuters vanaf  2½ jaar

Woensdag 15 mei 
9:00 - 10:30 uur

onderwijs met de Bijbel als basis
WereldWijs

Advertentie

Kloosterweekend 
 Van 14-16 juni naar Abdij O.L.V. van 

Koningshoeven. Iets voor jou? Meld 
je aan, er kunnen 15 mensen mee.
 28 mei, 20.00 uur (voorberei-

dingsavond) E hlvdbilt@ziggo.nl 
Aanmelden Taizé-reis

Jongerenreis van 
21-28 juli naar de 
gemeenschap van 
Taizé (www.taize.fr/nl), 
vertrek vanaf De Re-

genboog in Rokkeveen. Van welke 
geloofsrichting je ook bent, welkom. 
 Inschrijven uiterlijk half juni  

E matthe.vermeulen@kpnmail.nl 
T 361 94 93 of  
E daj.sonneveld@gmail.com 

Taizé-viering
 Elke vierde zondag in De Wijngaard 

om 19.30 uur. 
 F TaizeinZoetermeer

Kookworkshop: Vegan BBQ
 Heerlijke puur plantaardige barbe  cue- 

gerechten maken. Max. 12 personen.
 15 juni, 17.30 uur, ’t Centrum;  

€ 25 W veganchurch.nl/winkel 
Meditatie in de tuin
 Natuurmeditatie 

ter inspiratie in  
de tuin achter de 
Pelgrimskerk als 
afsluiting van het meditatieseizoen. 
 7 mei, 13.30 uur  

E marga_boven@ziggo.nl;  
f2hjfdenhert@hetnet.nl

www.cardia.nl

De plannen liggen klaar en de start van de bouw van een nieuwe woon-
zorglocatie in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen nadert. In samenwerking 
met Bouwinvest en Dura Vermeer ontwikkelt Cardia een duurzame en 
toekomstbestendige locatie voor 64 cliënten met dementie.

Bedenk jij de naam voor onze nieuwe 
woonzorg locatie in Rokkeveen?

Cardia is op zoek naar een mooie en passende naam voor deze nieuwe locatie. 
Wilt u met ons meedenken? De voorkeur gaat uit naar een unieke naam 
gelinkt aan markante plekken in Zoetermeer. 

Stuur uw suggestie voor 12 mei naar: communicatie@cardia.nl. 
In mei maken wij de nieuwe naam bekend.

De bedenker van deze naam wint een  dinercheque voor twee!

Cardia is een eigentijdse christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden. Vanuit 
onze christelijke waarden bieden wij persoonsgerichte zorg. Wij zijn kleinschalig georganiseerd 
en verlenen zorg en ondersteuning vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd 
wordt. Zorg die past bij de levenswijze en het levensverhaal van onze cliënten. Cardia beschikt 
over veel expertise in de ouderenzorg en is continu bezig met vernieuwing, innovatie en 
technologie. Naast (zware) verpleeghuiszorg bieden wij passende verzorging, verpleging en 
huishoudelijke hulp bij cliënten thuis.

Medio volgend jaar wordt de nieuwe woonzorglocatie in Rokkeveen opgeleverd. Houdt onze 
website www.cardia.nl in de gaten voor de meest actuele informatie waaronder de startdatum 
voor inschrijving en de mogelijkheid om te solliciteren op diverse interessante functies.

PRIJS
VRAAG
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‘We houden van muziek  
in de Oosterkerk!’
Niet alleen op zondag klinkt er muziek, het 
zingt de hele week door in de Oosterkerk. 

MUZIEK IN DE KERK (3)
Deel 3 in de serie ‘muzikale portretten’ bij het thema ‘Muziek in de kerk’ 
(zie februarinummer) met steeds de schijnwerper op een wijkgemeente.

Op donderdag repeteert het 
koor Worship, op woensdag het 
Christelijk Mannenensemble 
(CMZ). Op dinsdag is het podium 
meestal van de Hart4U-band als 
die oefent voor de maandelijkse 
Hart4U-dienst op zondagmiddag. 
Van tijd tot tijd verandert de Oos
terkerk in een concertzaal: dan 
biedt Podium320 een afwisselend 
cultureel programma, zie bijvoor
beeld de impressie hieronder van 
een Passieconcert verklankt en 
verbeeld. 
En onlangs was de Oosterkerk het 
decor van een bijzonder optreden: 
op één zaterdag werd door 65 kin
deren een musical ingestudeerd 
en uitgevoerd. We houden van 
muziek in de Oosterkerk!

Tot Gods eer
Het samen zingen tot eer van God 
speelt een belangrijke rol. Daar
voor wordt sinds 2016 op advies 
van de Taakgroep Eredienst naast 
de Psalmberijming 1773 ook de 
toen uitgebrachte bundel Weer-
klank gebruikt met gezangen, 
liederen en psalmen uit diverse 
nieuwe psalmberijmingen, een 
bundel waarin de Oosterkerk
gemeente zich herkent. In de 
ochtenddienst zingt de gemeente 
ook samen het kinderlied dat de 
kinderen leren in de Kinderkerk. 

Hart4U-band
Standaard is dat de gemeente als 
geheel zingt, maar in bijzondere 
diensten werkt ook een muziek
groep in wisselende samenstel
ling mee. Tijdens de maandelijkse 
Hart4U-dienst op zondagmiddag 
worden er veel lof en aanbid
dingsliederen gezongen begeleid 
door de Hart4U-band, die bestaat 
uit een pianist, toetsenist (key
board) en bespelers van basgitaar, 
elektrische en akoestische gitaar 
en drum.

Vleugel en orgel
Het orgel en de vleugel spelen een 
belangrijke rol bij de begeleiding 
van de gemeentezang. De laatste 
jaren wordt de vleugel steeds 
meer ingezet. De vleugel wordt 
meestal gebruikt bij het zingen 
van het kinderlied en verder bij 
liederen die geschikt zijn om met 
een piano te begeleiden.
Johan van Oeveren 
bespeelt zowel het 
orgel als de vleugel. 
‘We hebben een 
prachtige vleugel  
(George Steck) van  
Britse makelij. Het is een kleine 
concertvleugel, die ook ingezet 
kan worden bij een concert. Je 
bent verzekerd van een goed ge
stemd instrument.’

Mooie akoestiek
Na de bouw van de Oosterkerk 
was een pijporgel financieel niet 
haalbaar. In januari 2017 is een 
digitaal instrument aangeschaft 
dat speciaal voor kerkzalen 
wordt gebouwd, de Ecclesia 
D-450 van het merk Johannus. 
‘Dit orgel heeft meer dan vol
doende draagkracht om de 
vierhonderd kerkgangers bij het 
zingen te kunnen begeleiden’, 
zegt Aart Hak, een van 
de organisten. ‘Door 
de 54 stemmen 
verdeeld over drie 
klavieren met vier 
klankkleuren en daar
naast de pedalen, is er veel varia
tie mogelijk. De Oosterkerk heeft 
een mooie akoestiek. Met muziek 
maken is dit werkelijk fantastisch.
Het orgel beschikt ook over 16 
solostemmen, bijvoorbeeld een 
panfluit die zo natuurgetrouw 
klinkt dat het lijkt alsof iemand dat 
instrument in de kerk bespeelt. 
Het geluid van het orgel komt via 
veertien boxen de kerkzaal binnen. 
Als organist mag ik wel zeggen dat 
het heerlijk is om met dit orgel mu
ziek te maken en de gemeentezang 
te begeleiden. Liefhebbers die dit 
orgel ook eens willen bespelen, 
nodig ik daarom van harte uit!’

• Willeke van Trigt

AGENDA

  

KERK CULTUREEL

Lunchpauzeconcerten
Elke woensdag 12.45-13.15 uur 
 8 mei Albert Brussee – piano 
 15 mei Laura Rafecas – viool,  
  Rodrigo Robles – piano  
 22 mei Joukeline Sizoo – harp 
 29 mei Johan Brouwer – klavecimbel 
 5 juni Celia García-García – piano, 
  Emeline Dessi – dwarsfluit
 12 juni Duo Rossignol: Alice Gort –  
  blokfluit, Elly van Munster – 
  theorbe 
 19 juni Regina Ederveen – harp  
 26 juni Ronald de Jong – orgel 
 3 juli Zoetermeer Klassiek: 4 musici  
  – dit concert duurt een uur 
 Toegang gratis, deurcollecte
 W www.concertenzoetermeer.nl 

KERK       MUZIEK

I
n de kerk zien wij het let
terlijk gebeuren. De muziek 
wordt in beeld gebracht. 

Niet een artiest die tijdens het 
musiceren door een andere 
artiest emoties omzet in een 
kunstwerk. Nee, in veel kerken 
worden de verrichtingen van 
de musici tijdens de kerkdienst 
of een concert live getoond op 
een groot beamerscherm.
Ik ben geen uitgesproken voor- 
of tegenstander van het tonen 
van deze beelden. Soms vind ik 
het juist heel prettig. Hoewel op 
andere momenten zulke beel
den mijn eigen emoties in de 
weg kunnen staan. 

Ernstige mimiek
Creëren we door het continu 
tonen van beelden een pro
bleem? Veel mensen luisteren 

Verwarring
Het beeld van boze zangers 
die de tekst ‘Halleluja, laat 
opgetogen‘ zingen, brengt 
mij altijd in verwarring. Wat 
bedoelen de zangers nu? Is dit 
satirisch bedoeld? 

Vol heilig vuur 
achter Gods 

boodschap staan

Voordat wij beelden van kerkdien
sten uitzenden zouden wij onszelf 
eerst een spiegel voor moeten 
houden. Welke emotie zenden wij 
uit? Is deze in overeenstemming 
met de tekst die wij zingen? 
Alleen als dit zo is, kunnen wij 
laten zien dat wij vol zijn van de 
Geest. Dat wij vol heilig vuur ach
ter de boodschap van God staan.
 • Arie Vooijs

met hun ogen. Staan er ergens 
grote luidsprekerboxen opgesteld 
dan is per definitie het geluid te 
hard. Het maakt hierbij niet uit of 
deze boxen wel of niet aangeslo
ten staan op een geluidsbron. De 
grote boxen associëren we met 
een luid volume. Dus de muziek 
is te hard.
Als wij met onze ogen naar kerk
muziek gaan luisteren, voorzie 
ik een klein probleem. In de kerk 
zijn veel mensen heel serieus 
met muziek bezig. Hierbij hoort 
volgens velen ook een serieuze 
gezichtsuitdrukking. 
Ook als wij bijvoorbeeld ‘Halle
luja, laat opgetogen / een nieuw 
gezang de Heer verhogen’ zin
gen. Helaas is een dergelijke 
ernstige mimiek identiek aan de 
gezichtsuitdrukking van iemand 
die boos is. 

Luisteren met je ogen

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

Advertentie

(KERK)MUZIEK VAN 
ZOETERMEERSE BODEM

Voor info en bestellen: www.lbcd.nu

RONALD DE JONG - FATA ORGANA 
Een dubbel-cd op de orgels van de Oude Kerk 
(Lohman 1821) en de Morgensterkerk (Maley, 
Young en Oldknow 1880). 
Ronald speelt eigen composities - 19 verschillende 
orgelwerken, waarvan de meeste niet eerder zijn 
opgenomen. Veel vrije werken met in het voor zijn 
spel zo kenmerkende gevoel voor beweging en ritme 
(bijvoorbeeld in Toccamente, Carrousel en Dance Rit-
mique) maar ook bewerkingen op psalmen en gezan-
gen in verschillende stijlen. Een cd-box die u niet mag 
missen, geproduceerd door Lindenberg Productions 
BV uit Zoetermeer. Totaal 121 minuten muziek. 

€24,50

23 MEI
Orgelconcert in Oude Kerk 
Vaste organist van de Oude Kerk 
Ronald de Jong geeft donderdag-
avond 23 mei een orgelconcert 
met op het programma werken 
van J.S. Bach (Preludium en fuga 
in a.kl.terts BWV 543), A. Ritter 
(Sonate no. 2), P. Fauchet (Choral) en 
De Jong zelf. Met een korte toelich-
ting vooraf.
 20.00 uur; 18 t/m 64 jaar € 10; 

vanaf 65 jaar € 7; korting voor 
SCOKZ-donateurs

25 MEI
Gospelkoor Chara zingt 
musical ‘The Messiah’ 
Zaterdagavond 25 mei zingt Gospel-

koor Chara musi-
cal ‘The Messiah’ 
van het Oslo 
Gospel Choir. 
Deze musical, 
uitgevoerd door 
koor, solisten en 
musici, is een 
mooie aanvul-
ling in de tijd 
tussen Pasen 
en Hemelvaart. 

 20.00 uur, Ichthuskerk; € 7,50  
(incl. consumptie) T 06-4409 7653

 E info@gospelkoorchara.nl 

22 MEI
Sopraan, accordeon, piano
Een programma met veel barokmuziek 
(Bach, Caccini, Frescobaldi, Buxtehude) 

en Europese volksliederen in 
een prachtig arrangement 
door sopraan Klaartje van 
Veldhoven en pianist/accor-

deonist Bert van den Brink.

6 JUNI
Concert op viool en piano
Niek Baar speelde in april 
2017 een fenomenaal reci
tal in De Regenboog. In
middels won hij in januari 
2018 het grote Oskar Back 
Concours in Amsterdam 
en nam zijn carrière een 
grote sprong voorwaarts.  
We verwelkomen hem samen 
met zijn vaste pianist Ben Kim. 
 Beide concerten om 20.15 uur in 

De Regenboog, Nathaliegang 263; 
€ 15, tot 25 jaar € 5  
W www.regenboogmuziek.nl

18 MEI 
Festival Français:  
orgue & clarinette
Frans Festival in 
de Rotterdamse 
Goede Herder-
kerk met huisor-
ganist Iddo van 
der Giessen en 
klarinettist Bram Boesschen Hospers: 
klarinetsolo van Messiaen, dé Toccata 
van Widor, en de complete derde or-
gelsymfonie van Vierne. Franse wijnen 
in de pauze, geselecteerd door lokale 
slijter Marko Poot. De muzikale ver-
richtingen zijn te volgen via de beamer. 
Soyez le bienvenu!
 15.00 uur, Kastanjeplein 28,  

Rotterdam Schiebroek; deurcollecte 
W www.iddovandergiessen.com

29 JUNI
Zomerconcert  
Worship & Worship Kids
Het zomerconcert van Worship is dit 
jaar op 29 juni. Een gaaf concert met 
het grote koor Worship en Worship 
Kids: zingen tot eer van God en je 
stem voor Hem gebruiken. Projectleden 
welkom! Repetities op donderdag 
vanaf 20.00 uur in de Oosterkerk. 
 W www.worshipzoetermeer.

20 JUNI
Triomos Ensemble in 
Oude Kerk
Beleef samen met het Triomos En-
semble: Marijke de Jong (fluit), Olsi 
Dhami (cello) en Sunghee Jo (piano) 
een muzikale reis. Beginnend bij 
Andalucía in Spanje met muziek van 
de Spaanse componiste Elisenda 
Fábregas, via de Spaanse dansen van 
Moszkowski naar Argentinië, waar 
we eindigen met muziek van Carlos 
Gardel en Astor Piazzolla. Concert in 
de serie maandelijkse concerten op 
de donderdagavond. 
 20.00 uur, Oude Kerk; 18 t/m 64 

jaar € 15, vanaf 65 jaar € 10

3 JULI
Kom de ‘Young Messiah’ 
zingen (en spelen)!
Podium320 organiseert in samenwer-
king met Floravontuur en CKC in het 
kader van ‘Klassiek in Zoetermeer’ op 
3 juli van 19.30-22.00 uur een scratch 
in de Oosterkerk. Onder leiding van 
Johan van Oeveren worden enkele 
highlights uit de ‘Young Messiah’ 
ingestudeerd, waaronder het bekende 
‘Hallelujah’, met om 21.30 uur een 
klein concert. Opgeven als korist maar 
ook als instrumentalist is mogelijk. 
Deelname, muziek en toegang gratis.
 W ckc-zoetermeer.nl; podium320.nl 

IMPRESSIE • Midden in 
de Stille Week op weg 
naar Pasen speelde 
het Lamentio Quartet 

in de Oosterkerk op uitnodiging 
van Stichting Podium320 intense 
passiemuziek: ‘Die sieben Worte 
unseres Erlösers am Kreuze’ van 
Joseph Haydn. 

Op het podium achter de vier 
getalenteerde strijkers met viool, 
altviool en cello, stond een leeg 
schildersdoek op een ezel. Voor  
de eerste noot was er niets, na  
de laatste noten over het lijden 
van Christus aan het kruis tot  
verzoening en verlossing was een 
compleet schilderij ontstaan, live  

geschilderd door Aran van der 
Giessen, afkomstig uit Zoetermeer. 
Een verbeelding van verlatenheid, 
lijden, liefde en het licht van de 
overwinning, die de blik van de 
toehoorders in stille verwondering 
gevangen hield. 

Tekst en foto’s: PR Podium320

Intense expressie in beeld en klank
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Elke dag de Bijbel open
Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kun nen 
gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst  
van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider  
bijbel gedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO. 1 MEI - Markus 1:21-28
Na Jezus gehoord te hebben, was iedereen 
zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 
Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als 
hij onreine geesten een bevel geeft, wordt 
hij gehoorzaamd.

DO. 2 MEI - Jeremia 15:15-21
De Heer zegt tot Jeremia: Als je bij mij 
terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer 
dienen. Ik zal je ter zijde staan om je te 
beschermen en te redden.

VR. 3 MEI - Kolossenzen 1:9-14
God heeft ons gered uit de macht van de 
duisternis en ons overgebracht naar het rijk 
van zijn geliefde Zoon, die de vergeving van 
onze zonden heeft gebracht.

ZA. 4 MEI - Filémon 1-25
Paulus schreef: Ik bid dat het geloof u een 
dieper inzicht geeft in al het goede dat ons 
nader tot Christus brengt.

ZON. 5 MEI - Johannes 21:15-17
Jezus vroeg aan Petrus: “Houd je van me?” 
Petrus antwoordde: “Heer, u weet alles,  
u weet toch dat ik van u houd.”

MA. 6 MEI - Psalm 145
Allen zien hoopvol naar u uit, Heer. Gul is 
uw hand geopend, u vervult het verlangen 
van alles wat leeft.

DI. 7 MEI - 1 Petrus 1:3-9
Verheug u, ook al moet u nu allerlei beproe-
vingen verduren. Zo kan de echtheid blijken 
van uw geloof – zoveel kostbaarder dan 
vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur 
wordt getoetst – en zo verwerft u lof  
wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

WO. 8 MEI - 2 Korintiërs 5:16-21
Paulus schreef: Namens Christus vragen 
wij: laat u met God verzoenen.

DO. 9 MEI - Markus 1:1-15
Jezus zegt: Het koninkrijk van God is nabij: 
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit 
goede nieuws.

VR. 10 MEI - 1 Tessalonicenzen 5:12-22
Paulus schreef: Wees altijd verheugd, bid onop-
houdelijk, dank God onder alle omstandigheden.

ZA. 11 MEI - 2 Tessalonicenzen 1:11-12
Paulus schreef: Moge God u door zijn kracht 
de vaste wil geven het goede te doen en u 
door uw geloof al het mogelijke tot stand 
laten brengen.

ZON. 12 MEI - Johannes 10:22-30
Jezus zegt: Niemand kan iets uit de hand van 
mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.

MA. 13 MEI - Psalm 130
Mijn ziel ziet uit naar de Heer en verlangt naar 
zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

DI. 14 MEI - Nehemia 9:9-19
Liefdevol als u bent, Heer, hebt u uw volk in 
de woestijn niet verlaten. Boven hen stond 
steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te 
wijzen, en ’s nachts was er de vuurzuil die de 
weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan.

WO. 15 MEI - Matteüs 9:35-10:8
Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde 
hij medelijden met hen, omdat ze als  
schapen zonder herder waren.

DO. 16 MEI - Romeinen 6:20-23
Paulus schreef: Bevrijd van de zonde en in 

dienst van God, oogst u toewijding aan hem 
en zelfs het eeuwige leven.

VR. 17 MEI - Psalm 40
Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht, 
hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij gaf 
mij een nieuw lied in de mond, een lofzang 
voor onze God.

ZA. 18 MEI - 1 Korintiërs 13:1-13
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde 
is niet zelfzuchtig, ze verheugt zich niet over 
het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

ZON. 19 MEI - Johannes 13:31-35
Jezus zegt: Aan jullie liefde voor elkaar zal 
iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

MA. 20 MEI - Wijsheid 7:21-30
De wijsheid van God vernieuwt alles. Ze 
gaat over op elk volgend geslacht en maakt 
hen tot vrienden van God. Zij omvat de 
wereld van het ene uiteinde tot het andere.

DI. 21 MEI - Hebreeën 13:1-3
Bekommer u om de gevangenen alsof u 
samen met hen gevangen zat, en om de 
mishandelden als om mensen die net zo’n 
lichaam hebben als u.

WO. 22 MEI - Markus 1:1-8
Maak de weg van de Heer gereed, maak 
recht zijn paden!

DO. 23 MEI - Exodus 3:1-15
Mozes zei tot God: “Stel dat ik tegen de 
mensen zeg dat de God van hun voorouders 
mij gestuurd heeft, en ze vragen: ‘Wat is de 
naam van die God?’ Wat moet ik dan zeggen?”  
Toen antwoordde God hem: “Ik ben die er 
zijn zal. Zeg daarom tegen hen: Ik zal er zijn 
heeft mij naar u toe gestuurd.”

VR. 24 MEI - Matteüs 3:1-12
Johannes de Doper trad op in de woestijn 
van Judea. Hij verkondigde: “Kom tot inkeer, 
want het koninkrijk van de hemel is nabij!”

ZA. 25 MEI - Romeinen 13:11-14
Paulus schreef: Laten we ons ontdoen van 
de praktijken van de duisternis. Omkleed u 
met de Heer Jezus Christus.

ZON. 26 MEI - Johannes 14:22-26
Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede 
geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. 
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

MA. 27 MEI - Psalm 142
Heer, leid mij uit de beklemming, dat ik uw 
naam mag loven.

DI. 28 MEI - Hosea 10:12
Uit de profeet Hosea: Zaai rechtvaardig! Oogst 
met liefde! Het is tijd om de Heer te smeken, 
dat hij nadert met de regen van zijn goedheid.

WO. 29 MEI - Johannes 6:67-69
Toen veel leerlingen van Jezus weggingen, 
vroeg hij aan de twaalf: “Willen jullie soms 
ook weggaan?” Petrus gaf antwoord: “Naar 
wie zouden we moeten gaan, Heer? U 
spreekt woorden die eeuwig leven geven.”

DO. 30 MEI - Hebreeën 9:22-28
HEMELVAART
Christus is eenmaal is geofferd om de zonden 
van velen te dragen. Voor een tweede maal zal 
hij verschijnen om te redden wie hem verwach-
ten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

VR. 31 MEI - Jesaja 12:1-6
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, 
want de Heer is mijn sterkte en mijn lied.

UITGELEZEN Terugkijken om vooruit te kijken

‘I
n elke tijd en voor ieder 
mens betekent Willibrord 
verschillende dingen. Wat 

hetzelfde blijft is zijn zeggings
kracht.’ Niet alle bijdragen in 
deze bundel laten dat zien. Al 
lezend ontdek je wel meer over 
de betekenis van deze bekende 
‘apostel van de lage landen’ die 
leefde van 658 tot 739. 

Geduldige prediking
Om hem recht te doen – zo vinden 
de samenstellers van het boek – 
‘moet je terugkijken om vooruit te 
kijken’. In de eerste essays wordt 
vooral teruggekeken. Zo wordt de 
biografie van Willibrord, geschre
ven door Alquin (8e eeuw) en ook 
opgenomen in de bundel, bespro
ken. Daaruit blijkt dat Willibrord 
anders omging met de bekering 
van de Friezen dan voorgangers. 
Hij werkte aan een duurzame 

langzame kerstening – geen  
verwoesting en geweld, maar 
geduldige prediking. 

Volhardende pionier
De bespreking van de betekenis 
van Willibrord voor de Oud- 
Katholieke Kerk vond ik verras
send. Uiteraard komt ook het 
belang van Willibrord voor de 
RoomsKatholieke Kerk aan bod. 
Zo is er aandacht voor de eerste 
officiële ontmoeting van de aarts
bisschoppen van beide kerken in 
1966 in de oud-katholieke  
St. Gertrudiskathedraal in Utrecht. 
Op allerlei manieren blijkt dat 
Willibrord waarde heeft voor  
de oecumene, want ook in de 
Protestantse Kerk is hij een  
belangrijke geloofsgetuige. Karin 
van den Broeke – oud-synode-
preses van de Protestantse 
Kerk – schrijft over Willibrord de 

pionier. Zij ziet het volhardende 
missionaire werk van Willibrord 
terug op de vele pioniersplekken 
die de laatste jaren ontstaan. 
Zo heeft zijn leven en werk ook 
betekenis voor de toekomst. 
Kortom, deze bundel biedt zeker 
zicht op een geloofsgetuige van 
lang geleden. Zijn leven en werk 
was niet groots en meeslepend, 
maar wel groot in volharding en 
oecumene avant la lettre.

• Joke Westerhof

Zie voor de pdf van het leesrooster van mei én juni www.kerkinzoetermeer.nl

Anton ten Klooster, Arnold Smeets  
en Peter-Ben Smit (red.),  
‘Willibrord door de eeuwen. 
Botsende culturen en 
wisselende perspectieven 
op de apostel van de lage 
landen’, Heeswijk Dinther: 
Berne Media 2018,  
200 blz., € 24,90

Hij mag met recht ervaringsdes
kundige worden genoemd, want 
behalve dat hij in Nederland lopend 
aan pelgrimages deelnam heeft 
hij per fiets ook de bekende tocht 
naar Santiago de Compostella in 
Spanje gemaakt. 

Lopend of fietsend 
pelgrimeren werkt 

aanstekelijk

Waarom doen mensen dit? Ger: 
‘Bijna altijd komt iemand ertoe aan 
een pelgrimage deel te nemen op 
een keerpunt in het leven’, zegt 
Ger. De één doet het als hij of zij 
stopt met werken, het hoofd eens 
helemaal wil leegmaken en wil na
denken over de toekomst. Anderen 
moeten door een crisis in hun leven 
heen, bijvoorbeeld een scheiding. 
Hoe het zij, we kunnen altijd spre
ken van een keerpunt in het leven.’

Reisgenoten
Belangrijk kenmerk van een pelgri
mage is dat de tocht naar een  
bepaald einddoel voert en dat je de 
tocht alleen aflegt. Doe je dat met 
twee of meer mensen, dan komt 
er blijkens de ervaringen minder 
terecht van je eigen ‘inkeer’.  
Bovendien leg je minder snel  

contact met medereisgenoten. 
Het contact met die ander, die je 
totaal niet kent, is namelijk een 
cruciaal en waardevol onderdeel 
van de belevingswaarde van je reis.

Relatie met God
Ger zelf heeft heel wat jaren laten  
verstrijken voor hij de stoute 
schoenen aantrok. Hij vroeg zich 
op een bepaald moment af wat hij 
verder wilde met zijn relatie met 
God en de kerk. Als betrokken lid 
van de roomskatholieke Nicolaas
parochie (vicariaat De Wijngaard 
in Rokkeveen) had hij de behoefte 
hier duidelijkheid in te krijgen. 
Vanaf dat moment was hij ook 
direct ‘verslingerd’. Pelgrimeren 
werkt blijkbaar aanstekelijk.

Gastfamilies
De pelgrimage naar Koningsoord is 
een zorgvuldig geplande pelgrims-
tocht. Al ver tevoren zijn kerken 
benaderd die gunstig langs de route 
liggen. Pakt dat positief uit dan 
mogen de pelgrims zich daar aan 
het eind van de dag verzamelen. 
Die lokale kerk spant zich ook in 
om de pelgrims bij gemeenteleden 
onder te brengen voor de nacht. 
Elke dag begint en eindigt met een 
meditatief moment, waar de gast
kerk ook een rol kan spelen.
‘Het verblijf bij een gastfamilie 
geeft boeiende contacten en 
mooie gesprekken. Al is het maar 
een aantal uren, ook die gastheer 
of gastvrouw is even een pelgrim 
die een eindje met je meegaat  
en meeleeft’, vertelt Ger. Hij  
benadrukt dat deze pelgrimages 
steeds oecumenisch van karakter 
zijn en ook niet-gelovigen hartelijk 
welkom zijn om mee te doen. 

 • Fien Meiresonne

PELGRIMAGE NAAR KONINGSOORD

’Vaak op een keerpunt  
in je leven’
INTERVIEW • Op Hemelvaartsdag, 
donderdag 30 mei, gaat een 
groep van ruim twintig Zoeter-
meerders lopend of fietsend 
vanuit De Pelgrim – ruimte voor 
zingeving en spiritualiteit – op 
pad voor een pelgrimage naar 
Abdij Koningsoord in Ooster-
beek, bij Arnhem. Ger van Vilste-
ren is een van de enthousiaste 
deelnemers. 

Elk jaar wordt een thema voor de tocht  
naar Abdij Koningsoord gekozen dat 
aansluit bij het toerustingsprogramma  
van de Zoetermeerse kerken in de 
brochure Gaandeweg (ook te vinden 
op www.kerkinzoetermeer.nl). Houd 
de aankondiging voor de volgende 
pelgrimage goed in de gaten, want 
dit jaar was de reis snel volgeboekt. 
 E vanvilsteren@gmail.com  

W www.depelgrimzoetermeer.nl

Ger van Vilsteren op de Santiago-route.

Grote belangstelling 
dichtbundel Hayarpi

VERSLAG • Op 22 maart werd in 
de Bethelkapel in Den Haag de 
dichtbundel ‘Aards verdriet & 
hemelse vreugde’ van Hayarpi 
Tamrazyam gepresenteerd. 

Zij kreeg met haar familie landelijke 
bekendheid door het kerk asiel 
dat daar maanden lang de auto
riteiten op afstand hield vanwege 
dreigende uitzetting naar hun 
thuisland Armenië. 
‘Hoe noem je de plek die een 
familie een schuilplaats biedt, hoe 
noem je de plek waar vrijwilligers, 
kerkgangers en voorgangers 
(zelfs uit Amerika) samenkomen, 
waar we het licht met elkaar 
brandend houden, met elkaar vol
houden vanuit het geloof, voelend 
dat er recht gedaan moet worden 
aan mensen, aan deze familie en 
vele andere families? Ik noem die 
plek heilige grond. Deze kleine, 
lokale kapel heeft geschiedenis 
geschreven’, zei John van Tilborg 
van Stichting INLIA.
Hayarpi reikte vervolgens het eerste 
exemplaar van haar bundel uit aan 
‘een onmogelijk harde werker, die 
vluchtelingen de helpende hand 
reikt en zo verandering brengt in 
het leven van mensen: John van 
Tilborg.’ De directeur van INLIA 
was sprakeloos van ontroering.

Noodfonds
De opbrengst van de 
dichtbundel gaat naar een 
noodfonds voor de leges
kosten van het Kinderpar
don. Een asielaanvraag 
kost € 164 per persoon, 
een bedrag dat juist voor deze 
groep erg moeilijk op te brengen 
is. Geen geld? Geen pardon!
Daarom heeft INLIA dit nood
fonds opgezet. De bundel kost 
€ 12,50 en is verkrijgbaar bij de 
Ichthusboekhandel, Dorpsstraat 
74 in Zoetermeer.

 • Fien Meiresonne

• 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

Advertentie


