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Bemoediging
en geestkracht in
coronatijd

LEONIE VREESWIJK-FEITH:

‘Een werkelijkheid die
soms kort
duurt’

‘Maar wanneer de heilige
Geest over jullie komt, zullen
jullie kracht ontvangen ...’
Dit zegt Jezus in het bijbelboek Handelingen, het staat
in het eerste hoofdstuk.
Waar halen we ‘Geestkracht’
vandaan in coronatijd?
Jezus geeft de belofte van de
heilige Geest, die zich zal vertalen
in kracht. Dat is meer dan fysieke
kracht om het vol te houden. Het is
meer dan zielskracht om mentaal
lenig te blijven en niet ontmoedigd
te raken bij tegenstand en tegenslag. Het is kracht in de zin van
het Griekse woord dunamis:
dynamiek, krachtige werking.
We vroegen dominees, buurt
pastors, kerkelijk werkers en pastoraal ouderlingen wat zij zien en
ervaren van ‘Geestkracht’, voor
zichzelf en hun omgeving in deze
wonderlijke tijd van een om zich
heen grijpend coronavirus.

Geestkracht
bezoekers een kaart in de bus
gedaan met een bemoediging.
Mensen mailen en bellen onderling of zetten een bloemetje voor
de deur. Een uitdaging voor ons
allen om Gods Geest op een
creatieve manier te laten waaien
in aandacht voor elkaar.’
➤ ‘Geloofsmotor die in

➤ ‘Kracht om het vol

beweging zet’

‘Op het Pinksterfeest zingen
we: ‘Geest van hierboven,
leer ons geloven, hopen,
liefhebben door uw
kracht!’ In deze vreemde
tijd mag daar wel iets aan
toegevoegd: ‘Leer ons het uit
te houden en geïnspireerd te
blijven door uw kracht!’
Vanuit het pastoraat van veel
kerken is gezocht hoe vorm te
kunnen geven aan ‘omzien naar
elkaar’ zonder dat je bij elkaar
op bezoek mag komen‘, zegt
Wil Bettenhausen-Baak, kerkelijk
werker, pastoraal ouderling en Inloophuis-coördinator in Rokkeveen.
‘Gelukkig bestaat de telefoon.
Even je uit kunnen praten, even
de ander ook weer moed inpraten. Mooi om elkaar zo de kracht
te geven om het vol te houden.
Verschillende activiteitenclubjes van de kerk, waaronder het
Inloophuis Rokkeveen dat nu
helaas dicht is, hebben bij alle

‘Juist aan de gezichtsuitdrukking en
andere non-verbale
reacties kun je merken
hoe iemand in een gesprek staat
en dat mis je nu‘, ervaart Marja
van den Boomgaard, pastoraal
ouderling van de Oude Kerk
Gemeente. ‘Gelukkig kun je ook
telefonisch een stukje uit de Bijbel
te lezen en te bidden. Het is even
wennen, maar waarom zou je het
niet doen. In de Bijbel wordt vaak
gesproken over de ‘kracht van de
heilige Geest’. Ik merk steeds weer
dat de Heilige Geest mij helpt.
Ik hoop dat dit alles een opwekking teweegbrengt. Een nieuw
bewustzijn van onze kleinheid en
Gods grootheid. En groei voor mijn
geloof, omdat mijn zekerheid niet
in de omstandigheden ligt, maar
in wie Hij is: Jahweh, Hij die is en
die was en die komt. En totdat Hij
komt, is de Heilige Geest voor mij
de kracht die mijn ‘geloofsmotor’
in beweging blijft zetten.’
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• De redactie

• Ze zou meedoen
met het Feest van de Geest,
dat kerken en kunstenaars
rond Hemelvaart en Pinksteren
bij elkaar brengt. Vanwege het
coronavirus is dit gebeuren
verplaatst naar volgend jaar.
Intussen benieuwd naar
haar inspiratie en geestkracht
legde redacteur Jan
Blankespoor twee
citaten voor aan vaste
Kerk in Zoetermeer-
fotografe Leonie
Vreeswijk-Feith.
IN BEELD

➤ ‘Klaar mee of klaar voor?’
‘Nooit gedacht dat ik zoveel zou
vloggen, mijn verhaal doen terwijl
ik mensen niet zie’, zegt pionier
en pastor Timo Hagendijk van
Perron Centrum vanuit de Oosterkerk. ‘Nu bezoekers van de Perronmeeting de link doorsturen hebben
we in één klap een groter bereik.
We bellen veel en ik zou soms
wel door de telefoon willen heen
kruipen. Een vrouw appte me dat

haar beide ouders
aan corona zijn
overleden. We hebben troost gezocht
in Psalm 27, gebeden
en gelezen aan de telefoon.
Dat veel mensen zich aan het
bezinnen zijn, maakt het makkelijk
om te praten over het geloof.
Bijvoorbeeld of Jezus nu snel
zou terugkomen. Het is wel een
interessante, maar voor mij geen
relevante vraag. Jezus zal terug
komen. Belangrijk is om onszelf
in deze tijd (opnieuw) de vraag te
stellen: Ben ik er klaar voor?’
➤ ‘Geestkracht,

ook als het ontregelt’
Geestkracht hangt voor ds. Nico
de Lange van Zoetermeer-Noord
(Ichthuskerk) nauw samen met
wat mensen voor elkaar kunnen
betekenen. ‘In de kleine dingen in
ontmoetingen ademt Geest. Tegelijk is het dat wat we nu missen.
Een gebaar, een aanraking, een
hand. Dat gemis is wat deze tijd
niet zo eenvoudig maakt, ondanks
alle bemoedigende initiatieven.
De adem van de Geest zit ook,
misschien wel vaak, in wat je
ontregeling zou kunnen noemen.
Waar de Geest de Adem inhoudt –
daar herkennen we soms, in weerwil van onszelf, iets van de Ene.
Deze tijd vraagt niet om snel naar
nieuwe, andere of vertrouwde
activiteiten te grijpen, maar open
te staan voor iets ánders van
God, dat we niet goed kunnen
voorzien of verwachten.
Waar mensen de moed hebben
om dat onbekende onder ogen
te komen en aan te
gaan – dat noem ik
ook Geestkracht,
hoe ontregelend
het ook zal zijn.’
Lees verder op pagina 3 en 6 ➤

‘Nee, je schíet geen onderwerpen, je legt ze vast.
Fotografie betekent schilderen met licht. En dat is wat je doet.
Je schildert een afbeelding alleen door licht toe te voegen aan
de dingen die je ziet.’ – Katja Michael
‘De openingsfoto van deze krant heb ik gekozen bij dit citaat. De
natuur, het licht en het water zorgen voor een schilderachtig effect. Die
componenten vormen samen een nieuw geheel, zoals op een schilderij.
Een foto geeft een moment weer. Een bepaalde plek in ruimte én tijd.
Het is een werkelijkheid die soms slechts kort duurt. Door verandering
van de natuur, het licht, de wolken, de flora en fauna, is elk moment
uniek. Het is aan mij als fotograaf het juiste standpunt en kijkhoek te
kiezen. Het mooie aan fotografie vind ik dat je een moment kunt
vastleggen als je het ziet.
Ik haal mijn inspiratie uit het licht, uit de mens en uit de natuur. Ik
fotografeer graag de zon, die de natuur op verschillende wijzen belicht.
Als ik mensen fotografeer, vind ik het belangrijk dat ze zichzelf zijn
voor de camera. Hiermee hoop ik vast te kunnen leggen wie ze
werkelijk zijn en hoe ze zichzelf voelen.’
‘De beste afbeeldingen zijn afbeeldingen, die hun kracht en
impact door de jaren heen behouden, ongeacht het aantal keren
dat ze worden bekeken.’ – Anne Geddes
‘Bij dit citaat heb ik twee foto’s
gekozen. De afbeelding blijft
bestaan, terwijl het onderwerp
al is veranderd. De mens wordt
ouder, de bloemen vergaan en
komen terug als een nieuw uniek
exemplaar.
Ik ben gaan fotograferen toen
ik klein was, om momenten in
mijn leven vast te leggen. Zo
help ik mezelf mooie en intense
herinneringen vast te blijven
houden. Het fotograferen is een
hele grote hobby geworden en
zo groot dat ik uiteindelijk mijn
werk ervan heb gemaakt.
Ik ben nu vier jaar geleden voor
mezelf begonnen en het bevalt
me prima. Ik heb in deze vier
jaar al zoveel mooie momenten
van en voor andere mensen
mogen vastleggen. Ook vele
mooie gebouwen en producten
mag ik fotograferen. Ik tel echt
mijn zegeningen hier in.’
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VAN DE REDACTIE

Naastenliefde in de steigers

Trapperfiets

In deze serie Bouwstenen observeren we de Kerk in bedrijf.
Maar wat als de Kerk door de coronacrisis niet in bedrijf is?
Moeten we deze periode kerkelijk gezien maar als verloren tijd
beschouwen? Dat lijkt me geen optie. We kunnen ook van huis
uit bouwen! Een paar tips.

‘O

ma, oma’, klinkt het
opgewonden, ‘ik kan
op de trapperfiets!’
Een van de kleinkinderen belt
en ik voel het enthousiasme vibreren in mijn oor. ‘Echt waar?
Kan mama een foto sturen?’
Want ik kan het niet geloven.
Net drie jaar en al zonder
zijwieltjes? ‘Ja hoor’, roept ze.
‘En sturen ook. Alleen wiebelt
het een beetje.’ Dat wil ik dan
wel weer geloven.
‘En als papa eerst een duwtje
geeft, ga ik hééél hard!’
‘Maar wat doe je als je valt?’,
wil ik weten. Daar hoeft ze
ook niet lang over na te
denken. ‘Dan zet ik gauw mijn
voet op de grond.’
Onbevangen en vol vertrouwen.
Als het even niet gaat, dan
stop je. Als je vooruit wilt, dan
heb je iemand nodig. Als je
wiebelt, kan iemand bijsturen.

‘Vrees niet, want ik ben met je,
kijk niet angstig rond, want ik ben
je God; sterken zal ik je, ja helpen
zal ik je, ja je vasthouden met
mijn rechterhand vol gerechtigheid.’ (Jesaja 41:10)
Ook Jezus zegt het, als Hij
afscheid neemt en zijn Geest als
Trooster belooft: ‘En zie, Ik ben met
u al de dagen, tot de voleinding
van de wereld.’ (Mattheüs 28:20)
In deze krant geven we in
woord en beeld uiting aan wat
geloof en geestkracht vermag.
Ook in tijden van corona. De
heilige Geest zelf zie je niet,
maar zijn krachtige werking is
wel degelijk dichtbij. Je merkt
het overal. Inspirerend,
troostend, bemoedigend.
• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

1. Voor iedereen. Blijvend omzien
naar elkaar. Hoe gaat het met
je, kan ik boodschappen voor je
meebrengen?
2. Voor kerkenraden. Welke kerkklussen blijven door gebrek aan
tijd liggen? Deel zo’n overzicht
met de gemeente en vraag
mensen of ze mee willen doen,
misschien als ambtsdrager,
misschien als vrijwilliger.
3. Voor iedereen. Denk eens na
over wat je fijn vindt in de kerk,
maar heb je ook ideeën over
veranderingen en verbeteringen?
Meld ze bij de kerkenraad.
Je weet ze best te vinden.
4. Voor iedereen. Pak een goed
boek en ga lezen. Daarover
kwam al snel een reactie van
iemand die mailde dat hij zijn
boekenkast had opgeruimd.
‘Mijn oog viel op een uiterst
dun geschriftje dat tussen
dikke boeken uit viel. De
titel sprak me aan: “Omgang
met God”. Ja, hoe doe je dat,
vroeg ik mezelf af. Ik heb het
gelezen. Het was een hartelijke aansporing om de Bijbel
te lezen en om te bidden. Een
antwoord uit de boekenkast.’
5 .Mijn eigen ervaring enkele
weken geleden had ook te
maken met een boek: het boek
van Linda Polman met de titel
Niemand wil ze hebben. Het gaat
over Europa en zijn vluchtelingen
van de jaren dertig tot nu toe.
Ik las het in één adem uit. Wat
had dit boek mij te vertellen?
Ik moest denken aan het verhaal
uit Mattheüs over de vluchteling
die we onderdak behoren te
geven. De koning in dat verhaal
zegt: ‘Al wat je gedaan hebt voor
één van mijn
broeders hier,
heb je voor mij
gedaan.’ Is dat
niet de essentie
van naastenliefde? ‘Wat doe ik
daarmee?’ dacht
ik. Lees maar
verder.

BOUWSTENEN (3)

AANRADERS

Kunst als troost
Theologe en kunstenaar
Anne-Marie van der Wilt vertelt bij eigen kunstwerken en
moderne iconen, gebaseerd
op bijbelverhalen die troost,
bemoediging en steun bieden.
W zin-in- kleur.nl

Vorig jaar al kwam er een noodkreet van de Griekse regering naar
de EU-landen om 2500 tieners
uit hun overvolle kampen op te
nemen. Daar is tot nu toe niet erg
positief op gereageerd. Ook niet
door Nederland. De druk op de
regering moet dus worden opgevoerd. Gelukkig heeft een aantal
Nederlandse gemeenten wel positief gereageerd. Maar Zoetermeer
nog niet! Pijnlijk voor een stad van
125.000 inwoners. Wat zou Zoetermeer er slechter van worden
als ook wij hier enkele tientallen
jongelui zouden opnemen? Zoetermeer kent een Beraad van Kerken.
Daarin bespreken de Zoetermeerse kerken, met elkaar en met het
gemeentebestuur, zaken van
algemeen maatschappelijk belang.
Ik weet ineens wat me te doen
staat, ik schrijf een open brief.

In de rubriek Bouwstenen wordt
maandelijks een aspect belicht van
‘de kerk in bedrijf’. Dat gaat de ene
keer over spirituele zaken, de andere
keer over praktische zaken die de
kerk in stand beogen te houden.
Met deze simpele tekst benaderde
ik de dichtstbijzijnde kerk, voor
mij de Ichthuskerk. Ds. Rein
Algera en diaken Rob Wessels
waren onmiddellijk enthousiast
en in no time zochten zij als representanten van de Protestantse
Gemeente Zoetermeer de steun
van alle andere kerken in het
Zoetermeerse Beraad van Kerken.
Alles wijst erop dat, als u deze
Kerk in Zoetermeer leest, er al
een digitale oproep aan de
gemeenteraad van Zoetermeer is
gedaan om een aantal kinderen
in Zoetermeer uit te nodigen.
Het InterLevensbeschouwelijk
Overleg Zoetermeer (ILOZ) heeft
zich daar inmiddels vrij zeker in
een identieke brief bij aangesloten.
Hopelijk hebt u het al in de
Zoetermeerse media gelezen.
Het woord is nu aan de politiek.
Voor mij is het duidelijk: als je iets
wilt veranderen, moet je in actie
komen. Na de coronacrisis moet
er natuurlijk wel meer veranderen.
Op veel terreinen waarop kerken
een rol spelen. En: we moeten
ergens beginnen. Bijvoorbeeld
met deze brief. Naastenliefde
in de steigers en de kerk bouwt
mee!

Aan: het Beraad van Kerken te Zoetermeer
Geachte leden van het Beraad,
Bij deze wordt u dringend verzocht op
zo kort mogelijke termijn het gemeentebestuur van Zoetermeer op te roepen
om, naar het voorbeeld van een groot
aantal andere (grote) Nederlandse gemeenten, de bereidheid uit te spreken
een aantal minderjarige vluchtelingen
uit de Griekse kampen in onze stad een
tehuis en een toekomst te bieden.
Hoogachtend,
namens hopelijk een groot aantal
kerkleden,

• Fien Meiresonne

Fien Meiresonne

Doneer een bloemetje...
...Laat kwetsbare stadsgenoten weten dat
je aan ze denkt ...Steun de bloemensector

Door de QR-code te scannen kun je € 5,00 doneren. Wij kopen bloemen in en delen
deze uit aan kwetsbare stadsgenoten in Zoetermeer en omgeving. Op een andere
manier doneren? Kijk dan op presentzoetermeer.nl/doneer-een-bloemetje
Wil je graag helpen met het uitdelen? Mail je
gegevens dan naar info@presentzoetermeer.nl
met als onderwerp 'Bloemenactie'

‘Licht dat leven doet’
Veertig schilderijen van Henk
Helmantel, veertig bijpassende
liederen van dichter-dominee
André F. Troost.
KokBoekencentrum, € 19,99

Zondag Vervolgde Kerk
Zondag 7 juni landelijke
internetkerkdienst bij de
Zondag voor de Vervolgde
Kerk, 10.00-11.00 uur, met
nabespreking en reacties.
W opendoors.nl/zondag

Online Nacht van Gebed
De Nacht van Gebed van 12
op 13 juni op locatie kan niet
doorgaan, meebidden met de
landelijke online versie kan wel!
Livestream en gebedsboekje via
W opendoors.nl/nacht

Wereldvluchtelingendag
Op 20 juni
stilstaan bij alle
mensen die op de
vlucht zijn voor
oorlog en natuurgeweld. Hulpverleners zien van
dichtbij hoe duizenden mensen
met voedsel, water en traumaverwerking weer hoop krijgen.
W Zie bijvoorbeeld zoa.nl

Mission Possible
Hulpactie met voedselpakketten en teilen hygiënische
producten voor de acute nood
van de Roma in Bulgarije.
W missionpossible.nl

Noodfonds IZB
Schrijnende verhalen, vooral
vanuit missionaire plekken in
achterstandswijken. Daarom
een noodfonds voor missionair-
diaconale hulp in coronatijd.
www.izb.nl/hulpdichtbij

Advertenties
Kleinschalige onderneming

Van Dorp uw technisch dienstverlener

met persoonlijke zorg en
aandacht

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

24 uur per dag bereikbaar
Ongeacht uw verzekering

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

Uitvaartzorg
met
karakter

UitvaartZorg & UitvaartCentrum

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

vandorp.eu
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De tuin

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl
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Pinksteren:
het verjaardagsfeest van de kerk
• In de Bijbel staat een wonderlijk verhaal. Nu is de
Bijbel een bibliotheek vol van deze verhalen, maar dit verhaal
spant de kroon. Het gaat over een geboorte: Pinksteren als het
verjaardagsfeest van een wonderlijk fenomeen, de kerk.

GEESTKRACHT

Het verhaal begint met iets
gewoons, iets dat wij vaker meemaken: het suizen van de wind.
De wind zie je niet, maar we weten
dat ze er is. Je hoort het in het
zachte ritselen van de bladeren of
je ziet het aan het wiegen van de
takken van de bomen. Niets
bijzonders. En dan opeens gebeurt
het: de wind steekt op! En zo
begint het verhaal van Pinksteren.
Jezus’ vrienden en familieleden
– die eerst nog hadden getreurd
om Zijn sterven en daarna hadden
gejubeld om Zijn opstanding –
zijn bij elkaar. Zij weten niet
precies wat er gaat gebeuren.
Ze zijn wel op alles voorbereid.
Dat kan haast niet anders, na die
wonderlijke ontwikkelingen in de
afgelopen weken. Wat hebben ze
na Paasmorgen genoten van Jezus’
bezoekjes of Zijn verschijningen
toen Hij weer in hun midden was.
Maar dan?

Belofte en vraag
Na alle blijdschap van hun samenzijn, nemen ze wéér afscheid van
elkaar, op die in nevelen gehulde
dag dat Jezus terugkeert tot de
hemelse werkelijkheid. Wat een
domper. Of juist een uitdaging!
Want wie weet, zien ze elkaar toch
ooit weer – dat is de belofte. Maar
wanneer en hoe? Dat is de vraag!

Echte verbinding
Een prangende vraag is het.
Want het gaat niet om ‘leven op
1,5 meter afstand’, ‘lachen en
huilen met een beeldscherm
tussen jou en mij’ of ‘elkaar
luchtzoenen toewuiven via
raam- of tuinzwaaien’.
Nee, hier gaat het om wat anders:
om leven in het vertrouwen dat
er tussen de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid een echte
verbinding kan zijn.
Ja, zoveel goddelijke relatie, dat
het je hart kracht geeft en het je
ziel verlicht. Dat het je lichaam
geneest, je tekortkomingen doet
verbleken, je schaamte bedekt,
je schuld en je zonden tenietdoet
en je – in navolging van de opgestane Heer – doet opstaan uit je
broze vergankelijkheid.

Het doet je
opstaan uit broze
vergankelijkheid
Aan die belofte houden Jezus’
vrienden en familieleden vast en
wachten op de dingen die komen
gaan. En dan steekt de wind op!

‘Tijd van opluchting komt’
‘Een kaart sturen in deze tijd is bemoedigend, ook
naar iemand die je niet kent’, zegt ds. Kees Wesdorp
van de Oude Kerk Gemeente. ‘Wat er op staat, wordt
nog eens overgelezen. Als je een bijbeltekst gebruikt,
voeg er een zin aan toe wat het je doet. Ik heb mij
opgetrokken aan Psalm 42: ‘Hoop op God, want
ik zal Hem nog loven.’ Dat zegt de dichter bij
bittere beproevingen, als golven van de zee hem
bijna doen verzuipen. Wij hebben het lijden en de
opstanding van onze Heer gevierd, Zijn eenzaamheid en uitzichtloosheid herdacht. Door de diepte
van dood en graf, waar Jezus dwars doorheen
moest, werd Hij als een emmer uit de put getakeld.
Psalm 30: ‘Ik zal U prijzen, want U hebt
mij gered.’ Tijd van opluchting komt.
Misschien gaat de crisis mij pijn doen,
maar ik word vastgehouden door Hem
die afdaalt tot op de bodem van de put.’

JONG-

V

KiZ

KIJK

Geest, de hemelse Trooster,
daalt op hen neer. In de vorm van
‘vuurvlammen’, met geestkracht
en vol inspiratie.

‘Opnieuw geboren’,
zoals nooit
tevoren
Ze worden diep van binnen
‘opnieuw geboren’ zoals nooit
tevoren. Samen met het volk van
Israël, lezen we in Handelingen 2,
en met alle volkeren, stammen en
naties wereldwijd.

Te herkennen
Dat was tweeduizend jaar geleden.
En nu? Waaraan herkennen we
anno nu ‘de kerk’, als we haar
verjaardag willen vieren? Ik meen:
niet zozeer in kerkgebouwen.
Ik meen: wel in alle naastenliefde
om ons heen, of je nu een
‘kerkganger’ bent of niet.
Aan de vrucht van de Geest is ze
te herkennen: liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (zo staat te
lezen in de brief van Paulus aan
de Galaten, hoofdstuk 5:22,
Herziene Statenvertaling).
Hoe meer we hierin, in navolging
van Jezus, groeien, des te meer
kracht in ons hart. Geestkracht.
Gefeliciteerd!

Anders dan gedacht
Als een onuitsprekelijk wonder is
Jezus toch weer in hun midden,
maar anders dan gedacht. Gods

• Sandra Hermanus-Schröder
WIJKPASTOR PELGRIMSKERK EN DE REGENBOOG

‘Boek van ontmoeting.
Echte ontmoetingen’
Onder de titel 'Even een groet' schrijft
ds. Karl van Klaveren van de Adventskerk wekelijks een bemoedigend bericht
(maandag) en een reflectie op het nieuws
(vrijdag). De filosofiekring krijgt een ‘hersenbrekertje’
om de gedachten scherp en fris te houden, maar ook
om in contact te blijven met elkaar. ‘De kerkdiensten
zijn beperkt tot de hoogtijdagen, en alleen auditief en/of
tekstueel mee te beleven. Dat heeft natuurlijk ook (positief blijven denken!) zijn eigen charme. De ouderwetse
telefoon verricht in deze situatie wonderen. Telefoon
blijft toch persoonlijker dan mailverkeer. Ik hoop dat het
spoedig voorbij mag zijn. Want als we iets zijn gaan
waarderen in deze dagen dan is het toch wel de fysieke
ontmoeting. Wat dat betreft ben ik ook anders naar het
evangelie gaan kijken. Het is geen woordenboek, maar
een boek van ontmoeting. Echte ontmoetingen.’

Wat een geluk, in deze tijd

roeger, tijdens het uitlaten
van onze hond, beeldde ik
mij weleens in dat Jezus
met mij meeliep. Ik fantaseerde er
dan over dat we samen spraken
over de dingen waar ik mee bezig
was. Met de jaren van opgroeien,
zijn die fantasieën grotendeels
vervlogen. Ik heb genoegen geno
men met het feit dat Jezus hier
niet in levenden lijve is, maar doe
ik mijzelf daarmee niet tekort?
Toen Jezus stierf, sidderde de
wereld. Na drie dagen van angst
en onzekerheid, stond Hij echter
op: Hij toonde daarmee dat Hij
zélfs de dood had overwonnen.
Korte tijd daarna gaf Hij aan
opnieuw weg te gaan, maar ook
nu beloofde Hij Zijn terugkomst.
Wanneer dat zou zijn, maakte
Hij dit keer niet duidelijk. Het

kwam voor de discipelen aan
op vertrouwen, iets dat hen –
logischerwijs – zwaar viel.

‘Wáár ik ook ga,
Hij loopt met
me mee’
Jezus beloofde hen: ‘Jullie zullen
het zwaar te verduren krijgen in
de wereld, maar houd moed:
Ik heb de wereld overwonnen’
(Johannes 16). Het zijn troostvolle
woorden, en Jezus kreeg gelijk:
de wereld heeft het inderdaad
zwaar te verduren. Het is een uitdaging om hier te leven. En juist
in moeilijke tijden kan het verlangen naar de terugkomst van
Jezus zó sterk aanwezig zijn …
Het is niet bij deze belofte van
Jezus gebleven. Hij stuurde ons
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Zijn Geest,
Iemand die altijd
om ons heen zal
zijn en die in de harten van gelovigen woont. Door ‘gewoon’ te
accepteren dat ik moet wachten
op de terugkomst van Jezus, doe
ik mijzelf wel degelijk tekort. Hij
is hier wél, door Zijn Geest die in
mij woont. Wáár ik ook naartoe
ga, Híj loopt met mij mee. Wat
een geluk om dat in deze tijd te
beseffen. We kunnen méér dan
dankbaar zijn: Jezus heeft niet
alleen de wereld overwonnen, Hij
heeft ons ook de Geest gegeven.
• Rozemarijn Burger
KiZ-MEDEWERKER EN LID OUDE KERK

www.likearose.nl of beam.eo.nl/
gastcolumnisten/rozemarijn

PERSPECTIEF

Vreugde als smeerolie van veerkracht

P

as zat ik weer eens met
een balpen te spelen. Het
kind in de volwassene
toonde zich even: kijken hoe
lang het duurt voordat het lipje
afbreekt en hoe ver het drukveertje weg kan springen. Dat
veertje is een prachtig dingetje.
Je kunt het helemaal indrukken
en als je het loslaat springt het
meteen weer terug in de oorspronkelijke vorm.
Zoals een balpen beter en langer kan functioneren (mits die
niet te lang in mijn handen is …)
met deze veerkracht, zo kunnen
ook mensen door veerkracht
verder komen. Jurjen Beumer
(hij was diaconaal pastor in
Haarlem – Stem in de Stad)
omschrijft veerkracht als ‘een
vitale spirituele categorie’.
In mijn ogen is Pinksteren het
grote feest van onze spirituele
veerkracht. Het verhaal begint
met de discpelen. Opeengedrukt en terneergeslagen bij
elkaar. Ramen en deuren dicht.
#Blijfthuis. Buiten zijn dromen
bedrog gebleken. Is het onveilig
geworden. Maar dan opeens
ontstaat er beweging en veren
ze weer op.
Opveren kan alleen als er ergens
nog iets van verlangen en hoop
is opgeslagen of achtergebleven.
Als de rek eruit is, dan blijft een
ingedrukte veer ook voorgoed
ingedrukt. Maar is er nog iets

van veerkracht aanwezig, dan
springt de veer na het indrukken
weer terug in vorm.

‘Er is Iemand die ons
leven draagt, zin geeft
en veerkrachtig maakt’
Ook mensen kunnen terug
komen in vorm na een moeilijke
periode van onderdrukking.
Volgens Beumer is vreugde
daarbij de smeerolie van onze
veerkracht: ‘De vreugde geeft
ons leven een ongekende
royaliteit en een grandeur die
ten diepste eigen is aan ons
mens-zijn. We gaan beseffen
dat er Iemand is die ons leven
draagt, zin geeft en veerkrachtig
maakt.’ In woorden van Jesaja
40:31: ‘Maar wie hoopt op de
Heer krijgt nieuwe kracht.’
De discipelen vonden die hoop
en vreugde terug in zichzelf.
En wisten dat door hun getuigenis ook weer bij omstanders
wakker te maken. Dat verhaal
van toen mag de basis zijn voor
onze vreugde van nu. Want ook
al hebben we wereldwijd in een
neergedrukte situatie geleefd,
onze veerkracht, door God
gegeven, wijst op een nieuwe
toekomst! Halleluja!
• ds. Carina Kapteyn
WIJKPREDIKANT DE OASE IN MEERZICHT

Advertentie

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

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

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie
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Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites
van de wijkgemeenten,
de website PGZOETE RMEER.N L en vooral ook onze website KERKINZ
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Zondag 10 mei 
Cantate Domino –
‘Zingt!’

Zondag 17 mei 
Rogate – ‘Vraagt!’

Donderdag 21 mei  Zondag 24 mei 
Hemelvaartsdag
Exaudi, Domine –
‘Hoor!’

Zondag 31 mei  Zondag 7 juni 
Eerste Pinksterdag Trinitatis – ‘Drie-eenheid’

Zondag 14 juni 

Zondag 21 juni 

Zondag 28 juni 

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

 10.00 uur

 10.00 uur

 10.00 uur

 09.45 uur

 10.00 uur:

 10.00 uur:

 10.00 uur:

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

 10.00 uur

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

 10.00 uur

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

 10.00 uur

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

 09.30 uur

Onlinedienst:
Ds. C.H. Wesdorp
 18.30 uur
Ds. C.H. Wesdorp
Avondmuziek
online uitzending
via kerkomroep.nl
Onlinedienst:
Mw. M.
Schipper-Boven

Onlinedienst:
Mw. M.
Schipper-Boven

Onlinedienst:
Mw. M.
Schipper-Boven

Onlinedienst:
Dr. M.J. Paul Ede
 17.00 uur
Onlinedienst:
Ds. M.C. van Pelt

Onlinedienst:
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur

Onlinedienst:
Pastor J.J. Donkers

 10.00 uur

Onlinedienst:
Pastor J.J. Donkers

 10.00 uur

Onlinedienst:
Pastor J.J. Donkers

 09.30 uur

Onlinedienst:
Ds. L.P. Blom

 10.00 uur

Onlinedienst:
Ds. R.A. Veen

 09.30 uur

Onlinedienst:
Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder

 09.30 uur

Onlinedienst:
Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder

 09.30 uur

Onlinedienst:
Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder

 09.30 uur

Barneveld

Onlinedienst:
Drs. ing. J. de Goei

 10.00 uur

Onlinedienst:
Ds. A. Alblas

 10.00 uur

Onlinedienst:
Mw. ds. M.C.
Kapteyn

 10.00 uur

Onlinedienst:
Mw. ds. M.C.
Kapteyn

 10.00 uur

Onlinedienst:
Mw. ds. M.C.
Kapteyn

 10.00 uur

Onlinedienst:
Pastor J.J.
Donkers

 10.00 uur

Onlinedienst:
Pastor J.J.
Donkers

 10.00 uur

Onlinedienst:
Pastor J.J.
Donkers

 09.30 uur

09.30 uur

Onlinedienst:
Ds. F.J. van Harten

Onlinedienst:
Ds. H. Liefting

Den Haag

 17.00 uur

Onlinedienst:
Ds. L.J. Geluk

Online Hart4U
Cees van den Berg

Gouda

 17.00 uur

Onlinedienst:
Ds. B.F. Bakelaar

Rotterdam

Gouda

 10.00 uur

 10.00 uur

Onlinedienst:
Mw. drs. S.C.B.
HermanusSchröder

Dronten

Onlinedienst:
Ds. C.H.
Wesdorp

Oegstgeest

Amersfoort

 17.00 uur

Rotterdam

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

Onlinedienst:
Ds. C.H. Wesdorp

Onlinedienst:
Ds. R.L. Algera

 10.00 uur:

Ds. C.H. Wesdorp
Heilig Avondmaal
 18.30 uur:
Ds. C.H. Wesdorp
Voortz.en
dankzegging H.A.

 10.00 uur:

Prop. D. Gutter

Baarn

 10.00 uur:

Mw. ds. M.C.
Kapteyn

 10.00 uur:

Ds. J. van Walsum

Alblasserdam

 10.00 uur

Onlinedienst:
Ds. N. de Lange

In de maand mei geen diensten in het LangeLand Ziekenhuis, Vivaldi en Halte 2717.
Voor juni onder voorbehoud. Bel of mail de contactpersonen voor actuele informatie.

Ontwerp en vormgeving
Jessica Monker
Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag
Medewerkers aan dit nummer
Joost Boogaard, Rozemarijn Burger, Sandra
Hermanus-Schröder, Peter van Holten (strip),
ds. Carina Kapteyn, Theo Poot (tekening), Willem
Vermeulen, Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)

Zondag 7 juni

LangeLand Ziekenhuis

10.30

Pastor F. Kazenbroot

Halte 2717

10.00

Ds. T.H. Hibma Amsterdam Dienst voor doven

LangeLand Ziekenhuis

10.30

Ds. M. Gilhuis

LangeLand Ziekenhuis

10.30

De heer H. van der Bilt

Vivaldi

10.30

Mw. W. van Hengel

LangeLand Ziekenhuis

10.30

Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder

Zondag 14 juni

Zondag 21 juni

Zondag 28 juni

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

Kopij juli-augustusnummer
Kopij voor het gecombineerde juli-augustusnummer (over 3 juli t/m 3 september)
insturen woensdag 10 juni. Dit zomer
nummer zal op woensdag 1 juli verschijnen.

10 mei Timo Hagendijk (online)

Bezorging Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers • T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

31 mei Timo Hagendijk (online)

Kerkelijk Bureau Open op dinsdag en
vrijdag van 9.00-12.00 uur • Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer • T (079) 316 82 56
Beperkte aanwezigheid in deze coronacrisis.
Hebt u een vraag of wilt u iets afspreken,
bel dan bij geen direct gehoor T 06-1236 5054
(Gerda) • E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl
Bijdrage KiZ-krant Jaarlijks wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22.
Giften zijn welkom: NL15 RABO 0373 7337 04
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer
Kerkblad.
Abonnement of losse nummers?
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 352 25 19
Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

 10.00 uur:

Ds. W.L. Pera

Leersum

 10.00 uur:

Ds. F.A. van Helden

Delft

 10.00 uur:

Mw. P. Vossegat-de
Bruin

 09.30 uur:
Ds. W.H.B. ten
Ds. G.M. Bijkerk,
Moordrecht
Voorde Nunspeet
 17.00 uur:
 17.00 uur:
René Visser
Ds. M.J.J. Verheuvel
Schoonhoven
Hart4U

 10.00 uur:

Mw. P.
Vossegat-de Bruin

 10.30 uur:

Mw. ds. M.C.
Kapteyn

 10.00 uur:

Ds. K.H. Waterlander

17 mei Ton Spek (online)
24 mei Demelza van Daalen (online)

7 juni Mart Keuning
14 juni Timo Hagendijk
21 juni Arte Havenaar
28 juni Martijn de Jong

Zeer waar
schijnlijk
in juni ook
online
uitzen
dingen.

Elke vrijdag om 15.30 uur in WelThuis
De Morgenster Nassaulaan 11, 2712 AT
T (079) 316 48 88
De weeksluitingen in mei gaan in verband met
het coronavirus niet door. Van die in de maand
juni was bij het ter perse gaan van deze krant
nog niets bekend. Bel of mail voor informatie:
ds. Kees Wesdorp (zie gegevens op pagina 5).
Datum Voorganger
5 juni Drs. E. Leune
12 juni Mw. M. van den Boomgaard
19 juni Drs. E. Leune
26 juni Ds. A. Mak
3 juli Koor Johan van Oeveren

Pijnacker

 10.00 uur:

Mw. dr. J.G. Mooi

Hoogmade

 10.00 uur:

Ds. K.H.
Waterlander

Simonshaven

 10.00 uur:

Pastor J.J. Donkers

Simonshaven

 09.30 uur:

Ds. P.J. Krijgsman

Benthuizen

Voorbereiding
Heilig Avondmaal
 17.00 uur:
Prop. T.C. Kraan

 09.30 uur:

Ds. E. van den Ham
Heilig Avondmaal
 17.00 uur:
Ds. F. Wijnhorst
Katwijk aan Zee

Voortzetting en
dankzegging H.A.

Utrecht

 10.00 uur:

Mw. ds. E. van der
Wolf-Kox Voorburg
 12.00 uur:
Ds. R.L. Algera
Chagallviering

 10.00 uur:

Ds. R.L. Algera
Kind op Schootdienst
en Heilige Doop
 19.30 uur:
Vrouwenviering

 10.00 uur:

Ds. A. van Buuren

 10.00 uur:

Dr. C. Bregman

Amsterdam

Soest

Maaltijd van de
Heer

Met tolk in
gebarentaal

Ds. K. van Klaveren

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

Ds. M. Treuren

Delft

 10.30 uur:

OVERIGE DIENSTEN EN VIERINGEN

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

Ds. A.B. Vroomans

Na 20 mei zal meer bekend worden over al dan
niet online uit te zenden kerkdiensten en vieringen
in juni. Raadpleeg de websites van de kerken en
bel of mail de contactpersonen.

Krimpen aan de Lek

COLOFON

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

Bleiswijk

 09.30 uur:

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

 10.30 uur:

Ds. K. Holtzapffel

Rotterdam

ONDER WOORDEN

Geest van heelheid,
overstroom ons
Geest van heelheid, overstroom ons
als het leven ons verwondt.
Dompel pijn, verdriet en zonde
in de diepten van uw bron.
Moe zijn wij van al ons zoeken,
ware rust geeft het ons niet.
In U vinden wij een vrede
die de wereld ons niet biedt.
Levend water, blijf ontspringen,
stroom waaruit genezing vloeit,
zodat wij ons zelf hervinden
en uw vrede in ons gloeit.

Dat wij, in uw heil gedompeld,
leven van uw zegening
tot wij het gelaat van Christus
zien in vriend en vreemdeling.
Maak ons tot de levensaders
waardoor uw genezing vloeit,
want de wereld raakt gespleten
door de strijd die alom woedt.
Geest die redt, blijf ons bewegen
en leid onze bedding om
tot de lopen samenstromen
in uw oorsprong, in uw bron.

Uit: Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’, deel 2, lied 17
Advertenties
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NELLEKE TAK:

CONTACT
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrij di
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard
T 06 225 126 09 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22
E scriba@oudekerkgemeente.nl
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR:
PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG
Scriba Els Alebregtse • T (079) 323 72 39
E scribavandepor@gmail.com
GEMEENSCHAP PELGRIMSKERK
Pastor Prop. Sandra Hermanus-Schröder
T 06 215 258 68 •E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen wo en vr (ook voor De Regenboog)
Beheerder F. v.d. Beld • Wijkgebouw ’t Centrum
Frans Halsstraat 1 • T (079) 316 36 00
T (079) 316 74 70 • 06 1067 4094
GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Predikant ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33 • E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

‘Pinksteren is delen met iedereen!’
• ‘Ontdekken wat de wortels zijn van Goede Vrijdag,
Pasen en Pinksteren. Al schilderend en lezend in de Bijbel
geheimen ontdekken over God en over zijn
bijzondere plan om deze wereld te redden.’

IN BEELD

Met deze woorden
omschrijft Nelleke
Tak wat haar drijft
haar schildertalent in te zetten.
Missie vindt zij een te groot
woord, zij voelt het als een
geschenk dat zij mag gebruiken.
En dat doet zij letterlijk met verve!

Feest met gezin
Een lam voor mij is een boekje
voor kinderen dat in 2016 uitkwam. Daarin vertellen Nelleke

‘Nooit meer alleen’

GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra Hermanus-Schröder (zie boven)
Pastor Sjon Donkers • Kristal 17, 2719 SN
T 06 2039 6023 / 079-361 90 32
E sjondonkers@gmail.com
Werkdagen ma, di, do
HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant vacant
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker
Cocky van Dorp • T 06 2473 5383
• E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
Predikant ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Ingangsdatum aanstelling: 1 augustus 2020;
tot die tijd verkenning van PWZN
Kerkelijk werker Arianne Lodders
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Scriba E scriba@pwzn.nl
VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren
T 06 1104 1992
Secretaris Marja Hofman
E secretaris@vcgz.nl • W www.vcgz.nl
Perron Centrum
Oosterheemplein 320
2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk
Werkdagen: di t/m vr • T 06 5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl
Halte 2717
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest • T 06 826 373 62
E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
T 06 2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl
Advertenties

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

Tak, lid in de Oosterkerkgemeente,
en Gerdine Bonhof, collega uit
het onderwijs, over het Pesachfeest vanuit het perspectief van
kinderen uit Israël.
De illustraties zijn geschilderd door
Nelleke. Het boekje is bedoeld als
gezinsboek, want feesten vier je
met het gezin. Achterin het boek
staan ‘doe-dingetjes’ die samen
gedaan kunnen worden. Een lam
voor mij is goed ontvangen: gezinnen lazen en lezen het, praten er
samen over en geven de verwerkings- en vieractiviteiten vorm.

Bestellen: nelleketak@gmail.com

Een tweede boekje rolt nu van de
persen. Het gaat over het Pinksterfeest en heeft vrijwel dezelfde
opzet als het Pesachboekje.
Ook hier gaan de makers uit van
het oorspronkelijke Joodse feest,
in dit geval Sjavoeot – het Wekenfeest. In de zeven hoofdstukken,
ook weer met de ‘doe-dingetjes’,
komen de zeven weken tussen

Pasen en Pinksteren voorbij.
In het hoofdstuk over het hier en
nu wordt de vraag gesteld wat
de Heilige Geest voor je betekent.
‘Nooit meer alleen’, zo verwoordt
Nelleke de boodschap, ‘het is het
feest van het delen met iedereen.’

Joodse symboliek
De feesten die in de Bijbel
worden genoemd, zijn het
bewuste uitgangspunt geweest
bij het samenstellen van de twee
boeken. ‘Het is niet de bedoeling
de joodse traditie in te pikken,
maar het jodendom heeft zo veel
symboliek, er valt zo veel te
beleven. Daar kunnen we van
leren’, zegt Nelleke.

‘Er valt zoveel te
beleven, daar kunnen
we van leren’
‘Vieren wat er te vieren valt’ staat
er boven de titels van de twee
boekjes, dat belooft een feest!
Nelleke deelt dat door middel van
haar illustraties met haar lezers
van 0 tot 100 jaar!
• Hanneke Lam

Toch samen: ‘Het evangelie gaat door’
In coronatijd worden nieuwe mogelijkheden aangeboord en
andere manieren van verbinding en ‘samen zijn’ bedacht voor
OUD en VOORAL JONG.
Voor Pasen maakt de Oosterkerk
veel werk van de dienst voor de
kinderen, maar hoe doe je dat in
tijden van corona? Anita Riedijk
van het kinderkerkteam bedacht
dat er voor de kleinste kinderen
iets extra’s moest komen. Er
kwam een powerpointpresentatie
met ingesproken tekst en muziek,
die de jongsten van de gemeente
via YouTube konden bekijken en
beluisteren. De verwerking werd
thuis bezorgd. Op deze manier
kon het team verbinding maken
met de kinderen, want ‘het
evangelie gaat door’.
Een manier
om elkaar als
gemeente vast te
blijven houden,
die door meer
mensen wordt gehanteerd. Zo heeft Hilde
van Leenen zich na enig
aarzelen ingezet voor ‘Hart4U’
online, een maandelijkse middagdienst in de Oosterkerk met veel
muziek. Aanbidding en lofprijzing
staan centraal en de band die
bestaat uit talenten uit de gemeente, trekt oud en veel jong.
Samen mooie muzikale momenten beleven ter ere van God bleek
mogelijk via YouTube. Het werd
een klein, intiem gebeuren met
veel positieve reacties. ‘Ik ben blij
dat ik het gedaan heb.’

ren verrast met een leuke paaskaart, vertelt jeugdouderling Liesbeth Keijnemans. ‘En de kinderen
stuurden een zelfgemaakte kaart
naar ouderen van de gemeente.
Geweldig die ‘ouderwetse’
verbinding tussen jong en oud.
Whatsappjes en video’s met de
predikant zingend achter de piano
worden door kinderen en jongeren gedeeld en gewaardeerd.
Verrassend al die talenten.’
Jeugdwerkers van
de POR-wijken
zorgen voor een
kinderdienst
online op het
eigen YouTube-
kanaal, om en om
door De Regenboog en De Oase.
Jeugdouderling Gerda Vooijs:
‘De ene keer is de opname in een
kerk, de andere keer buiten. In De
Oase zingen Corniels en Giandro
zo enthousiast mee dat het lijkt
of er een heel kinderkoor staat
te zingen. Ook bij De Regenboog
worden kinderen betrokken bij de
opname. Bij de online weekbrief
zit een werkje dat bij het bijbelverhaal hoort.’

Thuispakketje
Dat lijkt op de manier waarop
jeugdouderling Marga Verbeek

van de Ichthuskerkgemeente
de jongste
kinderen ‘erbij
houdt’. ‘We
konden nu met
de paardentram geen palmpaasstokken naar het LangeLand Ziekenhuis brengen. Zo sneu. Ik heb
ouders gemaild of zij met hun
kinderen zelf een palmpaasstok
wilden maken. Bij mij thuis kwamen 21 kinderen een pakketje
daarvoor ophalen. Zij hebben hun
opa’s en oma’s, eenzame of zieke
mensen er blij mee gemaakt.
Tot aan Pinksteren gaan we aan
de slag met de methode Bijbel
Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap, door middel van
een filmpje, waarin het verhaal
kort wordt verteld en een bijpassend liedje klinkt. De ouders
kunnen er dan thuis mee verder.
Zo proberen we er toch een
beetje te zijn voor de kinderen.’

Quotes
Voor de tieners in Noord organiseerde jeugdouderling Sharon
van Veen een digitale Paas
Challenge en iedere dag plaatst
zij een bemoedigende quote op
haar Instagram-account uit het
boek Like God. ‘Je merkt dan opeens hoeveel behoefte er binnen
deze groep is aan geestkracht.’
• Hanneke Lam

Brug over donker
water
Als je zorgen hebt –
een leven vol verdriet –
door tranen niets meer ziet,
maak Ik ze alle droog.
Ik blijf bij jou.
O, als j’ eens weten zou,
wat Ik voor jou wil zijn!
Als een brug over donker water
wil Ik zijn voor jou!
Als een brug over dood'lijk water
ben Ik Gids voor jou!
Als je ’t moeilijk hebt –
angst drukt op je neer –
het leven doet je zeer,
kom Ik je helpen.
Ik neem jouw deel,
ja, Ik draag de last.
Als geen vriend meer jou troost,
als een Brug over donker water
wil Ik zijn voor jou!
Als een Brug over dood'lijk water
ben Ik Heer voor jou!
Houd je aan Mij vast,
Kom tot Mij!
Ik blijf j’ altijd nabij,
Ik geef je alle rust.
Voor jou aan ’t kruis
heb Ik geleden!
Ik pleit bij God voor jou!
Als een Brug over donker water
ben Ik Heer voor jou!
Als een Brug over dood’lijk water
leid Ik je naar ’t Behoud!
Tekst: C.H. Wesdorp
Muziek: Paul Simon

Eigen kaarten
Niet alle creativiteit is gericht op
digitaal ontmoeten. In de Oude
Kerk Gemeente werden de kinde-

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

BEMOEDIGING

Zingend-spelende dominee in een video voor jongeren.  Foto: Marja van den Boomgaard

Dit lied is ter bemoediging in deze
coronacrisis gemaakt op de titel
‘Bridge over Troubled Water’ van
Paul Simon.
Zie ook de videoregistraties op
www.oudekerkgemeente.nl

KERK & BUURT
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Zie voor actuele informatie in deze coronacrisis ook www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

HALTE 2717

GETEKEND

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

Ook op afstand kun je naar elkaar omzien
		

Een mooi en uitgebalanceerd pakket activiteiten hadden
we voor april en mei. En dan ineens dat bericht: alle
bijeenkomsten verboden tot 1 juni. Daar sta je met je
enthousiaste plannen en inspirerende ideeën.

Ontmoeting en
gemeenschap

Oosterheemplein 320 W www.perron-oosterheem.nl

Perronmeeting = ‘samenbinden’
We hebben het in de Perronmeeting vaak over wat ons samenbindt. Op internet kwam ik de volgende quote tegen: ‘Ons
geloof gaat in essentie over wat mensen samenbindt met
God en met elkaar.’ Samenbinden zonder dat je elkaar in de
wekelijkse Perronmeeting ontmoet ... We proberen dat nu op
de volgende manier in Perron Centrum inhoud te geven.
• Elke zondag om 11.00 uur zorgt
Perronpionier Timo Hagendijk
voor een YouTube-vlog. De indeling is gelijk aan de wijze waarop
we normaliter de Perronmeeting
houden, waarbij de uitleg van de
Bijbel voorop staat. Het is fijn om
te merken dat er veel mensen
kijken, ook mensen die we niet
altijd of nog niet in de Perronmeeting zien. Ook andere sprekers
– Piet van Daalen, Jacqueline
Gravesteijn, Jan Verkerk – nemen
de vlogmeditatie voor hun
rekening.
Interesse? Mail naar:
pionieroosterheem@gmail.com

• Er is een speciale Perron
meeting-app. Daarin kan iedere
bezoeker informatie delen. Hoe je

deze tijd ervaart of door een mooi
lied of een bemoedigende tekst
te posten. Dat wordt dan ook
weer doorgegeven aan anderen.
• Elke woensdag wordt er een
speciale vlog onder de titel ‘Hoe
is het nu met …?’ gepresenteerd.
Een ieder van de Perronmeeting
wordt met deze vlog uitgedaagd
om iets van het dagelijkse ritme
te laten zien.
• Het pastorale team houdt met
grote regelmaat (soms wekelijks)
telefonisch contact met Perronmeeting-bezoekers.
• In plaats van de Woensdagmiddaglunch maakt onze Perron-
cateraar Fred Cammeraat elke
woensdag tegen een klein bedrag
(€ 5) een groot aantal maaltijden

DE PELGRIM
		
Eerste Stationsstraat 86

• Hans van der Bilt
TEAM DE PELGRIM

GEBEDSMOMENTEN
 Oude Kerk

Elke dinsdag 19.00-19.45 uur
consistorie Oude Kerk
E leenmanf@xs4all.nl

 Oosterkerk

Nu als videogesprek, dat gaat
heel goed. Ook meebel-bidden?
Meld je even aan.
13 en 20 mei, 10 en 24 juni,
19.00-20.00 uur
E arjenvantrigt@solcon.nl

klaar voor ouderen (zo’n veertig)
die aan huis worden bezorgd.
Dat zorgt voor dankbare mensen,
die ook blij zijn een gezicht voor
de deur te zien.
Dit is een greep uit de activiteiten
die er rondom de Perronmeeting
ontstaan, erop gericht dat we het
‘samenbinden’ vast blijven houden.
Vast te houden door elke zondag
opnieuw bemoedigd te worden
door Gods Woord en door de onderlinge contacten van whatsapps
en de beeldverbindingen, de
bloemengroet, en zeer zeker ook
de telefonische gesprekken.
• Willem Vermeulen
TEAM PERRON CENTRUM

BEMOEDIGING

W www.depelgrimzoetermeer.nl

Ochtendgebed
Voor mei en juni zijn alle activiteiten
van De Pelgrim geannuleerd. Wel kunt u
op een ‘andere’ manier deelnemen aan
het ochtendgebed. Bel of mail met uw
gegevens, dan zorgen wij dat u de teksten via e-mail of op papier ontvangt!

De maatregelen in verband met
het coronavirus hebben gevolgen
voor alle activiteiten van Perron
Centrum. In mei liggen ze zeker
stil, in juni onder voorbehoud.
Raadpleeg de website, bel of mail
de contactpersonen voor actuele
informatie.

‘Hulpvragen
en inzet verbinden’

Een zegen voor jou:

‘We hebben dagelijks contact
met de mensen die gewoonlijk naar het ochtendgebed
komen’, zegt Pelgrimpionier
Gerda Griffioen. ‘Ook anderen, vaak kwetsbare mensen,
die af en toe aan een activiteit
deelnemen bellen we met
enige regelmaat. We hebben
telefooncirkels ingesteld.’
‘Present als onderdeel van
De Pelgrim draait wel volop.
In samenwerking met Piëzo,
Palet Welzijn, vrijwilligersorganisatie UVV en de gemeente Zoetermeer proberen we
vrijwillige inzet en hulpvragen
zo goed mogelijk aan
elkaar te verbinden.
Tot nu toe lukt het
goed om alle vragen
te beantwoorden.’

ruimte in je hart
om liefde
te ontvangen
licht in je ogen
om de engelen
op jouw weg te zien
moed voor je handen
om tekens van hoop
te vormen en
door te geven
kracht voor je benen
om als gezegende mens
samen met anderen
jouw weg te gaan
Rein Algera

Advertenties

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

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

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

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

Werk aan de winkel
Tegelijkertijd is deze tijd van gedwongen thuis zitten natuurlijk bij
uitstek geschikt om je te bezinnen
op de missie van Halte 2717. Dit
in nauwe samenwerking met de
ha
Jo

n Roest

Ook in Halte
2717, de
pioniersplek in
Buytenwegh
heeft het
coronavirus
ernstig huisgehouden. De
inloopuren en de gezamenlijke
maaltijden elke twee weken
zijn geannuleerd. Pastor Johan
Roest probeert in ieder geval
elke week met de vaste bezoekers telefonisch contact te hebben. De reacties zijn verschillend. De meesten echter blijken
toch behoefte te hebben om
hun verhaal te doen. Sommi-

Buurtpastor

PERRON CENTRUM

Bij de pakken neerzitten dan
maar? Nee, dat past niet bij
Halte 2717. Ook op afstand kun
je contact onderhouden met de
kwetsbare wijkbewoners die
aandacht nodig hebben. Buurtpastor Johan Roest heeft er zijn
handen vol aan (zie hieronder).
Een kaartje met een bemoedigende tekst doet de wijkbewoners goed. Al in de eerste week
van de coronacrisis worden kaarten door vrijwilligers van Halte
2717 verspreid. Zo is te voelen
dat we een gemeenschap willen
zijn die elkaar omziet.

Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord, de zendende kerk.
Halte 2717 wil in de wijk Buyten
wegh een zichtbare plek van
kerkelijke presentie zijn en daar
betrokken en ondersteunend bezig zijn. Zoals ook Jezus midden
tussen de mensen stond, met hen
meeleefde en hen praktisch hielp.
Hoe ga je dat in de komende
jaren vorm geven? Waar haal
je de vrijwilligers vandaan?
Hoe zorg je voor een solide
financiering. Hoe werk je samen
met andere maatschappelijke
organisaties? Uitdagende vragen die je makkelijker stelt dan
beantwoordt. Kortom, ook in
deze crisistijd is er genoeg werk
aan de winkel voor Halte 2717.
• Joost Boogaard
TEAM HALTE 2717

gen maken zich meer bezorgd
naarmate de crisis langer duurt.
Afleiding geven is belangrijk.
Zo bezorgde hij bij Middin, waar
gehandicapten hun dagen kunnen doorbrengen, honderd eieren om met Pasen gezamenlijk
een eierenzoektocht te houden.
Soms wil iemand graag een paar
boeken en wie Johan kent weet
dat hij dat wel kan regelen. Een
groep senioren heeft ook al een
kaart gekregen met een mooi,
hoopgevend gedicht. Johan hanteert de gedachte: ‘Niet het vele
is goed, maar het goede is veel’.
• Fien Meiresonne

Vanwege de coronacrisis zijn alle Halte-activiteiten t/m 1 juni
(Tweede Pinksterdag) afgelast. Over hoe het daarna gaat weten we
misschien meer na woensdag 20 mei. Het juniprogramma is dan ook
onder voorbehoud. Raadpleeg voor actuele informatie de website
www.halte2717.nl of bel of mail buurtpastor Johan Roest:
T 06-8263 7362 E buurtpastor@halte2717.nl

‘Gods Geest
omspant de tijd’
’Wat mooi om bij
alle vervreemding te
constateren hoe fysieke
afstand besef van verbondenheid
juist ook bevordert. Digitale diensten worden veel meer gevolgd.’
Ds. Rein Algera van Zoetermeer-
Noord (Ichthuskerk) zegt: ‘Het is
best even wennen als ‘televisie
dominee’. Maar gemeenteleden
wennen mee en nemen zelf prima
initiatieven. Mensen houden contact met kaartjes, appjes, mailtjes, filmpjes, via de telefoon en

skype-gesprekken, een tasje met
attenties aan de deurknop. Als ik
zelf mensen bel, sluit ik af met een
zegen. Die stuur ik ook toe.
Het wezen van onze gemeenschap is vertaalbaar en ervaarbaar ook in nieuwe vormen. En
ach, is het met hulp van de Geest
niet altijd zo gegaan? Toen er nog
niets concreets was, was Gods
Geest er al. De Bijbel begint
ermee. Oorsprong gaat aan begin
vooraf. Schepping geeft ontstaan
diepte. Net als bestemming volgt
op einde. Gods Geest omspant
de tijden. En onze tijd.’
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CULTURELE AGENDA

’Kijken, kijken,
tekenen en je verwonderen’

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

10 MEI

Online Avondmuziek
‘Bezetting en bevrijding’
		
OUDE KERK • De

• Peter van Holten maakt voor elk nummer van Kerk
in Zoetermeer een korte strip bij het thema van de maand.
Waar haalt deze bevlogen tekenaar zijn inspiratie vandaan
en wat inspireert hem in zijn werk?

IN BEELD

tegen leegte. Verhalen, gedichten en
gebeden over geloof, hoop en liefde,
in taal en thema’s van vandaag.
We hebben diepgaande gesprekken gevoerd over wat Rein dreef
tot zijn boek, over de kern van
wat hij wilde zeggen. En zo, in
die wisselwerking, ontstonden bij
mij de beelden en de ideeën voor
de illustraties.’

Peter tekent al zijn hele leven.
Op de middelbare school maakte
hij al strips voor de schoolkrant
en later tekent hij voor onder
meer het blad van Doveninstituut
Effatha. Voor de Ichthuskerk, waar
hij kerkt, maakt hij de posters voor
musicals als ‘As it is in heaven’,
‘Ruth’ en ‘Paulus’. Peter schildert
de laatste tijd ook wel, maar, zegt
hij: ‘Ik zal niet gauw abstract of
alleen met kleuren werken. Ik ben
in hart en nieren een tekenaar!’

Wisselwerking
‘Hoe ik word geïnspireerd voor mijn
strips en mijn illustraties? Ik werk
daarbij graag samen met anderen.
Een van de mooiste projecten was
voor mij de samenwerking met ds.
Rein Algera voor zijn bundel Lucht

'Zien waar
het werkelijk
om gaat'
Denkproces
‘Zo werk ik ook voor Kerk in
Zoetermeer. Zodra ik het thema
weet, blijft dat steeds door mijn
hoofd spelen, terwijl ik gewoon
bezig ben. Beelden en teksten
vliegen door mijn hoofd, soms
spreek ik erover met mijn vrouw
of mijn kinderen, en die hebben
vaak weer andere associaties en
humor. Dan wordt er een heel ander denkproces op gang gebracht.
Dat vind ik juist bijzonder!’
Dit denkproces is het belangrijkste
deel van het tekenwerk, hoewel
niemand dat dan eigenlijk ziet.
‘Daarna ga ik zitten en teken dan
in zo’n vier uur de strip. Eerst met
potlood, dan met pen en inkt.’

Foto’s: Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)

Drieluik
Ook Peter van Holten zou
meedoen aan Feest van de Geest
2020. ‘Helaas is dat nu verschoven
naar volgend jaar. Maar ik ben
al wel bezig met het thema
daarvan: ‘In vuur en vlam’.
Ik maak een drieluik over de weg
naar volwassenheid. Als het luik
dicht is, zie je op de voorkant
kindertekeningen. Doe je het
open, dan zie je de symbolische
weg naar volwassenheid.
Dat houdt voor mij in: steeds
meer afleggen wat je afleidt van
de verwondering over het Leven.
Ik bedoel: het afleggen van alles
wat zorgt dat je niet kunt zien
waar het werkelijk om gaat.’

tiende mei is
een beladen
datum:
precies
80 jaar
geleden
begon de
bezetting door
Hitlers nazidom. Na 75 jaar
vrijheid kunnen wij terugzien
op de opkomst en het verval
van een roversstaat. In de vesper van zondagavond 10 mei
klinken in een online uitzending
rondom dit thema woorden van
gedenken en bemoediging uit
de Bijbel, omlijst door muzikale
momenten. Medewerking: ds.
Kees Wesdorp, Ronald de Jong
op orgel en klavecimbel, Wim
Wiarda op trompet, en zang
door een kleine bezetting van
het Oude Kerk Ensemble.

ICHTHUSKERK • Het
leek zo’n mooi idee:
een tentoonstelling
door leden van de
Ichthuskerk (Protestantse Wijkgemeente
Zoetermeer-Noord) over
‘75 Jaar vrijheid’. Diverse
leden waren enthousiast
en bereid om bijzondere items
aan te leveren. Scholen, buurtbewoners en andere bezoekers
zouden de kans krijgen om een
kijkje te komen nemen in het
multifunctionele kerkgebouw
aan de Parkdreef in Zoetermeer,
zo was het idee. Vanwege de
coronacrisis is dit nu een
digitale tentoonstelling
geworden – zo kan het ook!
W 75jaarvrijheidindeichthuskerk.nl
E mail@antonvandijken.nl

13 JUNI

Carillonbespeling
12.00-13.00 uur, Oude Kerk
Dit buitenluchtconcert
vanaf de toren kan gelukkig
gewoon doorgaan!
• 250 jaar Beethoven
Dit jaar wordt overal herdacht
dat het 250 jaar geleden is dat
Ludwig van Beethoven werd
geboren. Uit zijn grote oeuvre
klinken een aantal bekende stukken in bewerking voor carillon:
Für Elise, Mondscheinsonate,
Ode an die Freude (9e symfonie),
twee Romances voor viool en
orkest, Bagatellen en variaties
voor piano, An die ferne Geliebte.

W kerkomroep.nl > Zoetermeer
> Oude Kerk > 18.30 uur
Het liturgieboekje staat als pdf
op www.oudekerkgemeente.nl

‘Het bijzondere
van de meest
gewone dingen’
Levenshouding
Voor Peter is het tekenen zelf die
weg: ‘Als ik begin te tekenen, heb
ik een wit en leeg vlak voor me,
en ik gaat iets nieuws maken. Ik
ben volledig geconcentreerd, dat
maakt me rustig, in tegenstelling
tot alle afleiding van tv, tablet,
pc, mobiel, waar de beeldjes
constant langs je netvlies flitsen.’
‘Als ik teken, kijk ik overal heel
oplettend naar. Als ik op mijn
drieluik een rivier wil schilderen,
ga ik kijken hoe het water in
de sloot er eigenlijk uit ziet.
Hoe het steeds beweegt en
andere kleuren aanneemt.
Al kijkend en tekenend zie ik het
bijzondere van de meest gewone
dingen: hoe een plooi valt in een
gordijn of hoe het licht over water
speelt. En dan verwonder ik me
over de schoonheid van het leven.’

Digitale expositie
‘75 jaar vrijheid’

Lunchpauzeconcerten
Oude Kerk
Vanwege de anti-coronamaatregelen kunnen de wekelijkse
Lunchpauzeconcerten op
woensdag van 12.45-13.15 uur
in mei, en zeer waarschijnlijk
ook in juni, niet doorgaan.

Nieuwe website
Kijk voor actuele informatie
over lunch-, orgel- en klassieke
concerten op de nieuwe
website van de Stichting
Oude Kerk Zoetermeer:
www.herbergoudekerk.nl
Deze website is vanaf 1 mei
in de lucht en hier leest u alles
over de ontwikkelingen
rondom de concerten.

Ook geen slotconcert
Het concert van duo Beth and
Flo op woensdag 18 maart is
vanwege de coronacrisis verschoven naar september/oktober dit jaar. Ook de concerten
op 8 april (Passieconcert) en 22
april (Doris Hochscheid) werden
afgelast en het concert op 13
mei (Hed Yaron Meyerson) kan
eveneens niet doorgaan. Ook
het slotconcert op 17 juni, waar
het Hermitage Kwartet zou optreden met altvioliste Anuschka
Pedano, wordt verplaatst naar
een later moment.
Kijk voor actuele informatie op
W kerkinzoetermeer.nl en
regenboogmuziek.nl

• Mieke Brak
Advertenties

KERK

S

MUZIEK

klassieke
concerten
en zaalverhuur

De Geest uit de kerk?

inds medio maart is het stil
in de kerken. Soms klinkt
er nog wat muziek, maar
wat mij betreft lijkt de Geest uit
de kerk. Op allerlei sociale media-platforms worden alternatieven voor de wekelijkse eredienst
aangeboden. Voorgangers maken blogs met bemoedigende
woorden. Maar toch mis ik iets.
In de koor- en orkestwereld zijn
er allerlei initiatieven om samen
muziek te maken. In woon- of
studeerkamers wordt met behulp van een telefoon een video
gemaakt en al die video’s worden samengevoegd. Het lijkt zo
alsof er een heel orkest of heel
koor samen muziek maakt.
En in de kerk? De adem wordt
niet meer gebruikt om samen

lof te zingen. Het gezang in de
kerk is verstomd. Of toch niet?
Vanaf het allereerste moment dat
er geen kerkdiensten meer in ons
kerkgebouw gehouden werden,
ben ik actief bij het opnemen en via
YouTube aanbieden van kerkdiensten. In de eerste afleveringen verwerkten we alleen orgelmuziek en
projecteerden we de teksten van de
liederen. Maar het voelde niet goed.
Langzamerhand hebben we gezongen liederen toegevoegd. De solo
gezongen liederen zijn mooi om
naar te luisteren, maar het nodigde
nog niet echt uit om mee te zingen.
En toen kwam Pasen. Normaal
gesproken een van de feestelijkste
diensten in het jaar. We hebben

alles op alles gezet om verantwoord ook eigen samenzang in
de opgenomen diensten te verwerken. Liederen met een forse
begeleiding en soms meermalen
door een kleine groep zangers
ingezongen om toch het idee te
krijgen van gemeentezang.
Geen professionele kooropnames,
maar gewoon gemeentezang
met alle oneffenheden die daarbij horen. Natuurlijk poetsen we
na afloop van de opname de
ergste fouten weg. Of we nemen
het nog een keer opnieuw op.
Maar terugluisterend doet het
mij goed dat ik vanuit huis kan
instemmen met het gezongen
lied. Op de adem van de Geest.
• Arie Vooijs

HERBERG
OUDE KERK
ZOETERMEER

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

W W W. H E R B E R G O U D E K E R K . N L

Schoonheidssalon Azora

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

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

DIENEN & DELEN
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ZENDING IN BULGARIJE

Elke dag de Bijbel open

‘Geloof in Christus raakt,
mensen worden blij!’

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen
gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van
de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbel
gedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.
DO. 7 MEI - Lucas 13:18-21
Jezus zegt: Het koninkrijk van God lijkt op
een zaadje van de mosterdplant dat iemand
meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het
groeide en een grote struik werd, waar de
vogels van de hemel in de takken kwamen
nestelen.
VR. 8 MEI - 2 Petrus 1:1-8
God heeft ons kostbare, rijke beloften
gedaan, opdat wij deel zouden krijgen aan
de goddelijke natuur.
ZA. 9 MEI - Matteüs 9:36-10:8
Jezus zei tegen zijn leerlingen: De oogst is
groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag
dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders
wil sturen om de oogst binnen te halen.
ZON. 10 MEI - Johannes 14:1-12
Filippus zei tot Jezus: “Laat ons de Vader
zien, Heer, meer verlangen we niet.” Jezus
zei: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien.”
MA. 11 MEI - Jeremia 9:22-23
God zegt: Ik, de Heer, schenk liefde, rechtvaardigheid en recht op aarde, want daar
schep ik behagen in.

VR. 22 MEI - Hebreeën 13:7-16
Denk aan hen die het woord van God aan
u hebben verkondigd, neem een voorbeeld
aan hun geloof. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

DO. 21 MEI - Matteüs 28:16-20
HEMELVAART
Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn
leerlingen en zei: Ga op weg en maak alle
volken tot mijn leerlingen. En houd dit voor
ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan
de voltooiing van deze wereld.

• ‘Christelijk geloof en zending horen voor mij bij
elkaar’, zegt de nu 49-jarige Foka van de Beek, theologe en
zendingswerker in Burgas in Bulgarije. ‘Ik zie levens van mensen
veranderen als ze in aanraking komen met het evangelie.’

INTERVIEW

ZA. 23 MEI - Ezechiël 37:24-27
De Heer zegt: Ik sluit met mijn volk een
vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal
duren. Mijn heiligdom zal voor altijd in hun
midden staan.

MA. 25 MEI - 1 Johannes 3:1-3
Johannes schreef: Bedenk hoe groot de
liefde is die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd, en
dat zijn we ook.
DI. 26 MEI - Hebreeën 3:1-6
Wij vormen het huis van God, mits we vol
vertrouwen en fier vasthouden aan datgene
waarop wij hopen.

WO. 3 JUNI - Joël 3:1-5
De Heer zegt: Ik zal mijn geest uitgieten
over al wat leeft.
DO. 4 JUNI - Romeinen 1:3-5
Paulus schreef: Als mens is, Jezus Christus,
onze Heer, voortgekomen uit het nageslacht
van David, door de heilige Geest is hij aangewezen als Zoon van God en bekleed met
macht toen hij opstond uit de dood.
VR. 5 JUNI - 2 Timoteüs 2:8-13
Paulus schreef: Houd Jezus Christus in
gedachten, die uit de dood is opgewekt.
Om hem ben ik zelfs als een misdadiger
gevangengezet.

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

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

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

Foka van de Beek is
voor zendingsorganisatie GZB uitgezonden naar Burgas
in Bulgarije, stad en
provincie aan de Zwarte
Zee en grenzend aan Turkije.
Haar zendende gemeente is de
Vredeskerk in Veenendaal en
ze wordt via het Deelgenoten
project gesteund in ‘meebidden,
meeleven, meegeven’ door
onder meer de Oude Kerk
Gemeente in Zoetermeer.
W facebook.com/FokaBulgarije
en gzb.nl; oudekerkgemeente.nl
> diaconie: ZWO ‘Foka in Burgas’

ZON. 24 MEI - 1 Petrus 4:12-16
Petrus schreef: Hoe meer u deel hebt aan
Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde
zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.

WO. 27 MEI - Psalm 42
DI. 12 MEI -Judas 20-21
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in
Houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem
barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
die u het eeuwige leven zal schenken.
DO. 28 MEI - Matteüs 6:24-34
WO. 13 MEI - Psalm 23
Jezus zegt: Niemand kan twee heren dieDe Heer leidt mij langs veilige paden. Al
nen: hij zal de eerste haten en de tweede
gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn
geen gevaar, want u bent bij mij.
aan de ene en de andere verachten. Jullie
kunnen niet God dienen én het geld.
DO. 14 MEI -2 Korintiërs 5:11-21
Paulus schreef: Iemand die één met Christus VR. 29 MEI - Hebreeën 11:1-10
Het geloof legt de grondslag voor alles
is, is een nieuwe schepping. Het oude is
waarop we hopen, het overtuigt ons van de
voorbij, het nieuwe is gekomen.
waarheid van wat we niet zien.
VR. 15 MEI - 1 Petrus 1:13-21
Petrus schreef: Leid een leven dat in alle
ZA. 30 MEI - Jesaja 32:15-20
opzichten heilig is, zoals God die u geroepen Jesaja zei: Ooit wordt van boven door de
Heer een geest over ons uitgegoten. Dan zal
heeft heilig is.
mijn volk wonen in een oase van vrede.
ZA. 16 MEI - 1 Tessalonicenzen 5:12-28
Paulus schreef: Mogen heel uw geest, ziel
ZON. 31 MEI - Johannes 20:19-23
en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst PINKSTEREN
De opgestane Jezus zei tot zijn leerlingen:
van onze Heer Jezus Christus. God die u
“Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
roept is trouw.
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.” Na
ZON. 17 MEI - Johannes 14:15-21
deze woorden blies hij over hen heen en zei:
Jezus zei: Ik zal de Vader vragen jullie een
“Ontvang de heilige Geest.”
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij
MA. 1 JUNI - Jesaja 59:15-21
je zal zijn: de Geest van de waarheid.
De Heer zegt: Mijn geest, die op jou rust, en
MA. 18 MEI - Psalm 113
de woorden die ik je in de mond heb gelegd,
De Heer richt zijn oog naar de hemel en op
zullen uit jouw mond niet wijken.
de aarde. Hij verheft uit het stof wie berooid
DI. 2 JUNI - Jesaja 60:18-20
is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
De Heer zei tot zijn volk: Van geweld in je
DI. 19 MEI - Johannes 16:23-33
land wordt niets meer vernomen. Overdag
Jezus zei: De Vader zelf heeft jullie lief,
is het licht van de zon niet meer nodig, de
omdat jullie mij liefhebben en geloven dat
glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de Heer zal je voor altijd licht
ik van God ben gekomen. Nu verlaat ik de
geven en je God zal voor je schitteren.
wereld weer en ga ik terug naar de Vader.
WO. 20 MEI - 1 Petrus 2:19-25
Petrus schreef: Christus werd gehoond en
hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij
vestigde zijn hoop op hem die rechtvaardig
oordeelt.

THEMA

LEESROOSTER

Missionaris, zendeling, de spaarpot vroeger thuis of op school. Is
zending nog wel van deze tijd?
‘Zending nu is niet te vergelijken
met zending een eeuw geleden.
Zending nu is vooral in gesprek
gaan en vragen serieus nemen.
Er is in Bulgarije verlangen naar
meer bijbelkennis, vraag naar theologische toerusting en behoefte
aan kadervorming. Zending is ook
samenwerken met andere kerken
en bestaande christelijke gemeenschappen, hoe klein ook. Zending
is nog steeds het Woord verkondigen en praktisch mensen helpen
met hun gemeentewerk.’

Samaritaanse vrouwen
Foka ondersteunt in stad en
provincie Burgas de ‘Samaritaanse
vrouwen’ met kadervorming en bijbelonderwijs. De vrouwen leggen
bezoeken af in omliggende dorpen
en bij verschillende gemeenschap-

Armoede
In Bulgarije lopen veel dorpen leeg,
inwoners zijn op zoek naar werk
veelal vertrokken naar West-Europa.
Achterblijvers, vaak oudere mensen,
kampen met armoede. Ouders laten
hun kinderen bij opa en oma achter.
In de zomer is er door het toerisme
doorgaans genoeg werk, maar in
de winter is er niets te verdienen.
Door de coronacrisis komt het
seizoen nu niet op gang.

UITGELEZEN

pen, zoals Bulgaren, Roma en Turkse moslims. ‘De cultuurverschillen
zijn groot. Daar moet je welbewust
mee omgaan. Contact met Turkse
moslims bijvoorbeeld moet meestal
in het geheim plaatsvinden.’
Wat hebben moderne Bulgaren
met God?
‘Van de bevolking is 75 procent
lid van de Orthodoxe Kerk, maar
hooguit 20 procent gaat naar de
kerk. Lid zijn staat niet garant
voor een levend geloof. De kennis
van God gaat vaak niet verder
dan dat God bestaat.
Dat heeft veel met de geschiedenis
van Bulgarije te maken: vijfhonderd
jaar Turkse heerschappij en daarna communistische overheersing
hebben hun sporen nagelaten. De
relatie met God is bij de moslims
wel het meer aanwezig.’
Wat zet mensen in Bulgarije dan
in beweging?
‘Het is niet onder woorden te brengen of te verklaren, maar geloof in
Christus raakt mensen. Ze worden
echt blij.’ En die vreugde stimuleert
Foka weer. Mensen krijgen zin in
het leven, wetend dat God bij hen
is, dat God helpt en voor hen zorgt.
‘Mensen gaan elkaar helpen;
vrouwen worden niet meer
mishandeld door hun mannen.’

T

Vooral het woord ‘hoopvol’ uit
de ondertitel komt sterk naar
voren in dit positieve boek. Van
Loon beschrijft zijn tocht langs
allerlei kerken en pioniersplekken
die hij bezocht tijdens diensten
of andere bijeenkomsten. Dat
waren er veel en daarin raak je
als lezer wel eens de weg kwijt.
Overeind blijven zijn optimisme,
de hoopvolle verwachting en de
verwondering dat niet de herfst of
zelfs de winter in de kerk nadrukkelijk aanwezig zijn, maar dat op
veel plekken de lente doorbreekt.
Van Loon is daar waar de kerk
groeit en bloeit, waar mensen
enthousiast en bevlogen zijn.

App en Facebook
Net voordat Bulgarije op slot ging,
verliet Foka haar flatje en kwam op
advies van de GZB naar Nederland.
Ze zit zeker niet stil. De taalstudie
heeft ze hier weer opgepakt. De
stad Burgas is dan wel afgesloten,
maar er is vrijwel dagelijks contact
tussen Foka en haar directe
Bulgaarse collega Natalia en andere
Bulgaren, via de app en Facebook.
Zendingswerk, ja toch anders dan
vroeger!
• Dirk Verboom

Familiesamenlevingen
De meeste kleine christelijke

Nieuwe groei en bloei

ijdens zijn studieverlof vorig
jaar hield ds. René van Loon
uit Rotterdam zich bezig
met het thema ‘Lente in de kerk’.
Hij publiceerde het als boektitel,
aangevuld met ‘Impressie van
nieuwe en hoopvolle bewegingen’.

kernen zijn ontstaan door vrouwen.
‘Die nemen na verloop van tijd hun
man mee, hun zonen en dochters.
De Bulgaarse gemeenschappen
zijn echt nog familiesamenlevingen, zeker in de Turkse dorpen.’
Ontmoeting en samenkomst zijn
voor de gemeenten belangrijk.
Dat geldt ook voor de Roma, de
zigeuners. ‘Het is een bevolkingsgroep die door de maatschappij
wordt uitgespuwd, maar in de
kerk krijgen ze oprechte aandacht.
Er wordt eindelijk naar hen
geluisterd. Die aandacht werkt
door binnen hun eigen sterke
gemeenschap.’

Veel aandacht krijgen de migrantenkerken. Nederlandse kerken
laten hier kansen liggen, omdat
de christenmigranten voor een
deel buiten beeld blijven, terwijl
deze groeiende groep geloofs
genoten een heel vitale vorm
van christendom met zich meegebracht heeft.

Zie, ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen.
Zult u dat niet weten?
Ja, Ik zal een weg aanleggen
in de woestijn,
rivieren in de wildernis.
Jesaja 43:19
De lente laat zich breder zien
dan hij zich had voorgesteld. Hij
spreekt de overtuiging uit dat het
niet de mens alleen is die deze
lente kan bewerkstelligen. ‘Als er
geen mensen zijn die vervuld zijn
door Gods Geest, wordt het onherroepelijk herfst en winter. God zelf
is de bouwer, wij zijn de sjouwers.’

Ook jonge mensen komen
uitgebreid aan het woord. Zij
zijn opnieuw op een eigen wijze
op zoek naar een geloofsplek
waar zij zich thuis kunnen
voelen. De situatie in Engeland,
als gidsland voor missionair
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werk en kerkgroei, wordt door
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