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Monumentendag

Kerkproeverij, een prima start

• Met vrolijke klanken vanuit de toren werkt de
Stichting Carillon op zaterdag 9 september van 13.00-16.30 uur
mee aan de landelijke Monumentendag met het thema ‘Boeren,
burgers en buitenlui’. Een ideaal thema om daar de beiaard,
die onlangs geheel gereviseerd is, voor in te zetten.

NOORD • Kom eens van de kerk proeven! Dat is het idee van
de startzondagen die veel kerken als begin van het nieuwe
seizoen in september organiseren. Ook in de Ichthuskerk
in Zoetermeer-Noord in de wijk Seghwaert.

OUDE KERK

De Stichting Carillon Zoetermeer
doet dat met twee extra concerten: eentje buiten vanuit de
toren door beiaardier Gijsbert Kok
en eentje beneden binnen in de
Oude Kerk.
Beneden in de toren van de Oude
Kerk zal een oefenklavier staan,
zodat iedereen van dichtbij goed
kan zien hoe een beiaard bespeeld
wordt. Enthousiastelingen kunnen
de toren beklimmen om eens mee
te maken hoe je als beiaardier
alleen en hoog gezeten voor een
groot publiek kunt spelen.

In de kerk wordt door de
Stichting Concerten Oude
Kerk Zoetermeer een muzikaal
programma verzorgd dat mooi
aansluit op het carillonspel.
De bespeling van het carillon en
het onderhoud zijn afhankelijk van
giften. Er zijn daarom plannen om
vaker carillonconcerten in deze
vorm te organiseren, met luisterpubliek in het park erachter.
• Johan van Oeveren
STICHTING CARILLON ZOETERMEER

Oude Kerk
10.30-11.00 uur: officiële opening Monumentendag Zoetermeer
door wethouder Robin Paalvast
11.00-17.00 uur: inloop met beeldpresentatie van kerk en
torenrestauratie en verkoop van handige
en leuke hebbedingetjes
13.00-17.00 uur: torenbeklimming onder begeleiding,
carillonconcert en muzikaal programma

Niet alleen de toren van de Oude Kerk
is gerestaureerd, ook het carillon heeft
een revisie ondergaan. Het hangt vrolijk
en wel weer op de oude stek. Foto: Joke
Roelevink, www.oudekerkgemeente.nl/
restauratie_toren
Pelgrimskerk
Volgens goede gewoonte
staan ook de deuren van
de Pelgrimskerk aan de
Stationsstraat tijdens Open
Monumentendag van 11.0016.00 uur weer wijd open.
Bezoekers kunnen kennis
nemen van de architectuur
van dit gemeentelijk
monument, naar orgelspel
luisteren, wenskaarten kopen
of gewoon binnenlopen voor
een kop koffie of thee.

Op 17 september kan iedereen
op een heel bijzondere manier
van allerlei vormen van kerkzijn proeven. Hoe? Tijdens de
kerkdienst op zondagmorgen zijn
er maar liefst acht verschillende
workshops, allemaal rond het
verhaal van Zacheüs, dat te lezen
staat in Lucas 19:1-10.
Acht workshops
1. Kliederkerk
2. Open kindernevendienst
3. Open 10erdienst
4. Exegetisch leerhuis
5. Toepassingsleerhuis:
‘wat moet ik met deze tekst?’
6. Bibliodrama
7. Meditatieve wandeling
8. Interactieve preek

18-21 SEPTEMBER

17-24 SEPTEMBER

Vredesgedichten

Vredesweek in Zoetermeer

In Bus 63, het inloophuis van
missionair buurtcentrum Halte
2717 in Buytenwegh, wordt van
maandag 18 september tot en
met donderdag 21 september
dagelijks tussen 10.00 en 11.00
uur een gedicht voorgelezen in
het kader van de Vredesweek.
Ruimte voor aandacht, stilte en
nagesprek. Van harte welkom!

Het landelijke Vredesweek-thema ‘De kracht van verbeelding’
heeft de Zoetermeerse Ambassade van Vrede uitgewerkt in
met een verbindend en symbolisch programma, dat begint met
het uitreiken van vredesduifjes op zondag 17 september. De
Vredesweek loopt uit op Vredeszondag waaraan in verschillende
kerken met speciale vieringen aandacht wordt gegeven.
en culturele gemeenschappen
gebeurt dat op andere momenten.

18-23 SEPTEMBER

Gebedsweek
voor de Vrede
Dagelijks van 19.00-20.00 uur
interkerkelijke gebedsmomenten in diverse kerkgebouwen
rondom het thema ‘Zijn vrede
leven’. Zie voor plaats,
dagteksten, gebedsonder
werpen, uitnodiging en flyer
www.kerkinzoetermeer.nl
• Eline van Noije
T 06-4777 7491 E SAMENINGELOOF@GMAIL.COM

24 SEPTEMBER

Vieringen op
Vredeszondag
Op Vredeszondag 24 september
zijn er bijzondere vieringen in de
verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
en ook samen met geloofsgenoten uit andere kerkgemeenschappen. Zie pagina 4 Kerk & vieren,
het katern Gemeentenieuws én
www.kerkinzoetermeer.nl

• Vredesduifjes
Op zondag 17 september worden
‘vredesduifjes’ uitgereikt aan
mensen die zich hebben ingezet
voor vrede, vluchtelingen,
veiligheid en verbinding.
Deze onderscheidingen worden
in verschillende kerken uitgereikt
in de diensten op Vredeszondag.
In andere levensbeschouwelijke

Zaterdagmiddag 23 september
16.30-18.00 uur, Nicolaasplein

• Walk for Peace

Verhalen van oorlog en vrede, van
strijd en vlucht, van persoonlijke
moed of juist het ontbreken daarvan. We willen ze met elkaar delen. Voor verbinding, voor vrede.
Grote en kleine verhalen. Verhalen
delen is meelijden, meeleven –
kracht putten uit verbeelding.

Samen oplopen en op een bijzondere plek ook stilstaan ter nagedachtenis aan de vele vluchtelingen die het niet hebben gehaald:
omgekomen op zee, onderweg.
Dat herdenkingsmoment wordt
symbolisch kracht bijgezet in de
vorm van ‘reddingsvest-broches’
als teken van hoop. Die zullen
overhandigd worden aan de
vluchtelingen die Zoetermeer
wel hebben weten te bereiken.

• Manifest
De Ambassade van Vrede is
een activiteit van het platform
InterLevensbeschouwelijk Overleg
Zoetermeer, dat samen werkt aan
een beter begrip - onderling en in
de Zoetermeerse samenleving.

programma, bij de route van de
vredeswandeling en op de herdenkingssite voor omgekomen
vluchtelingen. Film, muziek en
dans op het afsluitende evenement ‘Syrië Anders’, en natuurlijk
samen eten.

• De kracht van verhalen

Zondagmiddag 17 september
16.00-17.30 uur op een
inspirerende locatie

Midden in de Vredesweek presenteert het ILOZ de lokale politiek
een ‘manifest voor een waardevol
Zoetermeer’. Het manifest bevat
drie thema’s: waarden en normen,
vrede en veiligheid; aanvullende
zorg en hulpverlening; participatie
en integratie. ‘Kerk en staat’ gaan
woensdagavond 20 september
hierover in het openbaar in debat.

De kerkdienst begint om 10.00
uur en zal tot uiterlijk 11.30 uur
duren. Een goede gelegenheid
om (weer) eens te komen kijken
in de kerk, of om een vriendin,
collega of buurman mee te
nemen. Welkom!

500 ‘vestjes’
vóór 17 september
Wie helpt mee met
het maken van eenvoudige ‘reddings
vest-broches’?
Een oproep aan
alle handwerkers
in kerken en gemeenschappen
die inspiratie en
hoop hoog in het
vaandel hebben staan. Maken
we er samen vijfhonderd, of
meer? Een klein begin als je
het afzet tegen het aantal omgekomen vluchtelingen – maar
ook een hoopvol gebaar!
Doe mee, laat het weten,
dan sturen we patroon en
werkbeschrijving! Opgave en
inlichtingen: E ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com of
bel Flip Bakker T 06-2468 9649

Zaterdagmiddag 23 september
14.30-16.30 uur

De speciale
Vredeskran
t
(mét een a
rtikel over
Zoetermee
r) is gratis
te downloa
den:
vredeswee
k.nl/media
/files/
pax-v
 redeskran
t32017v10
.pdf
www.paxvoorv

rede.nl

• Verbeelden en verbinden
Beelden zeggen soms meer
dan woorden. Zoetermeerse
kunstenaars zijn gevraagd om
verbeeldingskracht in te brengen
tijdens de Vredesweek. Op de
verschillende locaties van het

Meer informatie, tijden en plaatsen:
Facebookpagina E ambassadevanvredezoetermeer@gmail.com
T 06-2468 9649

Vredesw
eek 16 t/m

24 septem

Vredesk
ra

nt

ber 2017

Dit is een

speciale

uitgave

van PAX

Magazin

e # 3 Herfst
2017

2
LEN MUNN
VAN DEN IK EN DION
OVER DE BERG
KRACHT
VERBEELDI
VAN
NG

De een
is een prater,
Samen
de ander
bespreke
een tekenaar.
n ze
kracht is
voor actie. hoe verbeelding
een

6
EEN SPOO
VREDESDUR VAN
IFJES

De PAX
duif
de Vredeswe is een blijk van
ek uitgereikt waardering die
het land
in
wordt. We
door om
reizen
een spoor
te trekken.
van vredesdu
Er gebeurt
ifjes
veel in de
Vredeswe
ek.

De kracht van

9

verbeelding

AMBASSAD
DE-POLARISES KUNNEN
EREN

Duizende
n mensen
in actie
voor vred in het hele land
tot Colle
e, verbindin
kom
ge Tour,
g en saam en tijdens de Vred
van kuns
‘de krac
horig
esweek
ht
tproject
tot deba heid: van Walk
achter de van verbeelding’.
t. Het them
of Peace
Vredeswe
Voor het
a
ek, PAX
De gedachte
Duiven uit eerst reikt PAX dit jaar is
achter de
aan vrede.
Vredesw
, de
Of je nu
aan bijzo
eek is dat
dialoog
dorpsgen
iedereen
bevorder
ndere vred organisatie
kan bijdragen
t in Oekraïneoten en vluchtelin
verschille
nde
gen samenbr
esinitiatie
als ware
samen veel vormen. Wanneerof Irak: werken
engt of
bruggenb
aan vrede
kracht om
ven.
mensen
van verschille
ouwers
er veel verbeeld
zich organise kan in
dingen
zoeken

werken

ten goede
ingskrach
te verander ren hebben ze
t nodig om
aan vrede.
en. Natuurlijk
vanuit een
Maar er
zijn talrijke
is
oorlogss
ituatie al
moedige
te
vredesac
tivisten
die

nde etnische
naar toenader
zien we
dat
en
PAX onderstemensen zelf de religieuze groepen.ing tussen mensen
kracht
om te laten unt mensen daarin. om te verander Ook in Nederlan
d
zien dat
en in zich
De Vredeswe
waar iedereen
vrede
hebben.
ek is een
aan mee iets is wat durf
goed moment
Nederlan
van ons
d – Ambassa kan helpen.
vraagt,
Meer dan
des van
75 lokale maar
Vrede –
groepen
doen dit
in
al. Doe
jij mee?

Ambassa
des van
Vrede kunnen
rol spelen
bij het de-polari
een belangrijk
maatscha
e
seren van
ppelijk debat:
het
te luisteren
en op een door te organiser
communi
ceren. Een verbindende manieren,
onderzoe
voorpubli
te
k ‘Nationale
catie van
Beeldvorm
het
Monitor
Polarisati
ing Vluchtelin
e en
gen’.

12
VRIJPLAAT

S VOOR

VREDE

Op Manifees
vrede komen t, het cultureel
nachtfest
die in actie jongeren in Amsterda ival voor
(willen)
m bij elkaar
komen
We leggen
de verbindin voor vrede.
van vrede
g met broedplaa
elders. In
werkt een
tsen
het na-oorlog
jonge generatie
se Libanon
toekomst
aan een
voor hun
nieuwe
land.

ACTUEEL

2 Kerk in Zoetermeer 

nummer 6 - september 2017

23 SEPTEMBER

FOTOIMPRESSIE

28 SEPTEMBER & 12 OKTOBER

Goede Buur(t)
Markt

Bouwen aan verandering

Opvoeden samen
aanpakken
DE OASE • De scholen

• Op 23 september
is het Burendag. Daarom staan
de deuren van de Ichthuskerk
de hele dag open en we hebben
een eigen thema: ‘Goede Buur(t)
Markt’.
Er zijn spelletjes voor kinderen,
er is een springkussen, een terras
met allerlei lekkers, een beauty
salon, een plantenkraam, maar
ook 3D-kaarten, jam, spellen,
boeken, cd’s, dvd’s – je kunt het
zo gek niet bedenken.
Ook zijn er veel organisaties uit
Seghwaert en van binnen en
buiten de kerk die laten zien wat
ze doen in de buurt. En de predikanten van Zoetermeer-Noord
bakken hun befaamde 3D-pannenkoeken. Welkom dus!

ICHTHUSKERK

De Zoetermeerse World Servants in El Raizon, Nicaragua. Achter: Wilco de Jong,
Daphne de Bruijn, Stef Bussman, Esther Janse. Voor: Yvette Maas en Bart Raateland.
www.worldservants.nl/actieplatform/groep/zoetermeer
De World Servants zijn weer
terug uit het prachtige Nicaragua.
Na drie weken hard bouwen
staan er nu vier klaslokalen in
El Raizon. Het dak zit er zelfs
al op en de eerste muren zijn
geverfd. Wij hebben erg genoten

van onze reis en we zijn blij dat
de vele kinderen uit de lokale
gemeenschap gebruik kunnen
maken van de lokalen.

• Gerda Griffioen
BEGELEIDER WORLD SERVANTS ZOETERMEER

SFEERIMPRESSIE
Zaterdag 23 september
van 10.00-15.00 uur in en rond
de Ichthuskerk, Parkdreef 258.

Heempret!
Vrolijk zomerfeest voor oud en jong
• Al van ver is de Oosterkerk te zien. Er hangt een
kleurrijk spandoek en de ingang is versierd met vrolijke ballonnen: Heempret! In de laatste week van de zomervakantie zijn er
allerlei vrolijke activiteiten voor het hele gezin, georganiseerd
door missionair ontmoetingscentrum Perron. De sfeer zit er
goed in en de zon is er ook.

OOSTERHEEM

VAN DE REDACTIE

Ideale start

G

oed begonnen is half
gewonnen’, zegt een
aardig Nederlands
spreekwoord. Ook zonder het
woordje ‘goed’ geeft het de
burger moed. Mij tenminste
wel. Na een paar zomerse
weken met vrije dagen,
natuur in geuren en kleuren,
vrolijke familiefeesten en drie
begrafenissen op rij weer mogen starten in een vertrouwd
dagelijks ritme van kerk en
werk en mensen om me heen.
Zondag zette het me trouwens
eerst weer even stil. ‘Zes
dagen heb je om al je werk
te doen’, zegt God zorgzaam.
‘De zevende dag is voor Mij en
voor jou, om te rusten en je toe
te wijden.’ Elke week beginnen
met een vakantiedag, dat is
nog eens een ideale start.
Dit startnummer van Kerk in
Zoetermeer laat die wekelijkse
beweging van ‘gaan en staan’
in allerlei variaties zien.
Vredeswandeling en gebed
voor vluchtelingen, startzondagen en luistermomenten,
psalmen in beeld en meditatieve vieringen, geestelijke
begeleiding op de levensweg
en ogenblikken van inkeer,
oriëntatiecursus op de Bijbel en
opvoeden samen aanpakken.
‘Geluk voor jou’, zegt Psalm 1,
verwoord in de Perspectiefrubriek op pagina 3. ‘Iedere
mens die de weg
met God wil gaan,
zal leven.’

Op woensdag 16 augustus is het
kindermiddag. In de hal van de
Oosterkerk staan allerlei spellen
opgesteld. In een andere ruimte
kunnen de kinderen verschillende
videospellen spelen.
Gelukkig werkt het weer mee,
want op het plein voor de kerk
staat een uitnodigend springkussen en er is een mechanische
stier waar de kinderen op kunnen

rijden. Het is natuurlijk de uitdaging om niet van het bewegende
dier afgegooid te worden!

Voor alle leeftijden
Dit is de eerste keer dat Heempret! plaatsvindt. Voorheen waren er de Tentdagen, en toen ik
zelf op de basisschool zat, heette
het VakantieBijbelWeek.

‘Kom je volgend jaar weer?’,
vraag ik een paar meisjes. Een
van hen is een buurmeisje van
gemeenteleden, het andere
meisje is bevriend met een
klasgenootje die in de Oosterkerk komt. De een gaat ook
naar de kerk, de ander niet.
‘Ik woon niet in Oosterheem,
maar als ik weer in de buurt
ben, dan zou ik best weer
willen komen!’, zeggen ze
enthousiast.
Heempret! is voor alle leeftijden.
’s Avonds kunnen kinderen en
jongeren lasergamen, op donderdag en vrijdag staan er sportieve
activiteiten op het programma,
een picknick in het Heempark en
een zomerse barbecue waar de
hele buurt bij aan kan schuiven.
Op zondag is er een bijzondere
Perronmeeting in De Oranjerie
met poppenspeelster Carla Vis en
‘Het mysterie van de moestuin’.
Iedereen is vriendelijk en het is
duidelijk dat de kinderen (en de
ouderen!) het prima naar hun zin
hebben. Ook al neem ik geen
deel aan de activiteiten, gewoon
toekijken is ook al erg gezellig.

• Tekst en foto’s: Tirza Benders

zijn weer begonnen
en daarmee de ochtendstress om iedereen op tijd op school
te krijgen. Waarom lukt het die
andere moeder wel om met make-up op en keurig gekapte haren
op school te komen, terwijl jij in
je haastig aangeschoten joggingbroek op het laatste moment
komt aanrennen? Hoe reageer
jij als je puber een grote mond
heeft en woorden gebruikt die jij
haar nooit geleerd hebt? Soms zit
je als opvoeders met je handen
in het haar. Wie kan er helpen?
Dit is je kans! Andere dagen gaat
het zo fantastisch goed dat je
het van de daken af zou willen
schreeuwen. Maar naar wie? Dit
is je kans!
In een bijzondere samenwerking
van Piëzo en de taakgroep Jeugd
POR (Pelgrimskerk, De Oase, De
Regenboog) bieden wij ouders en
grootouders, kerkelijk of niet-kerkelijk, twee avonden aan om met
elkaar in gesprek te gaan over
opvoeden en opgroeien. Onder
het mom van ‘deel je successen’
en ‘vertel over je rotdag’ komen
we bij elkaar. Veel ouders en opvoeders hebben dezelfde vragen
over opvoeding, dezelfde onzekerheden en stuiten op dezelfde
uitdagingen. De invulling van beide avonden hangt vooral af van
ieders inbreng. De eerste avond
heeft een algemener karakter,
op de tweede avond is er ruimte
voor het thema overdracht van
waarden en normen en de rol die
het geloof hierbij kan spelen. Elke
avond beginnen we met koffie,
thee en wat lekkers.
Inloop vanaf 19.30 uur, om 20.00
uur beginnen we; 18 september
en 12 oktober in De Oase;
ds. Carina Kapteyn T 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Advertenties

Klassieke
Homeopathie
en meer...

Praktijk Panakeia
Renzo Pianolijn 9
2728 AD Zoetermeer
T 079-347 95 72
E info@praktijkpanakeia.nl
I www.praktijkpanakeia.nl

gaat tot het uiterste!
a Dorpsstraat 175
2712 AJ Zoetermeer
t 079 362 05 55

• Marieke van der
Giessen-van Velzen

e info@verlaanmakelaardij.nl

HOOFD/EINDREDACTEUR

i www.verlaanmakelaardij.nl
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INTERVIEW

Leren kijken als door
de ogen van God
• In maart dit jaar behaalde ds. Dick
Sonneveld, pastor van de Regenbooggemeente, het diploma
van de driejarige masteropleiding tot geestelijk begeleider aan
het Titus Brandsma instituut te Nijmegen. Een gesprek met hem
over hoe God ‘gebeurt’ in het leven van mensen en hoe je kunt
leren ontdekken waar en wanneer.

GEESTELIJKE BEGELEIDING

Waarom heb je de opleiding tot
geestelijk begeleider gevolgd?
‘Heel veel mensen zijn religieus,
zeker niet alleen leden van een
geloofsgemeenschap. De diepste
vraag van mensen is: “Bestaat
God, en zo ja, waar kan ik God
ontdekken in mijn leven?”. De
opleiding tot geestelijk begeleider
is erop toegesneden mensen te
helpen een antwoord te vinden
op die vraag.
Als geestelijk begeleider probeer
je mensen te laten ontdekken hoe
op basis van hun levenservaringen God in hun leven aanwezig
was en is. Je bent dan bezig met
spiritualiteit: de mens wordt
geleid door de Geest van God.
Ook in onze eigen Protestantse
Kerk wordt spiritualiteit als steeds
belangrijker ervaren.’
Leren predikanten tijdens
hun theologische opleiding
niet voldoende om met dit
soort fundamentele vragen
om te gaan?
‘Spiritualiteit neemt in de opleiding tot predikant een bescheiden
plaats in, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld dogmatiek, die
gebaseerd is op regels en voor

onderstellingen. Openbaringstheologie is de basis van de predikantsopleiding. Ervaringstheologie
is de basis van geestelijke begeleiding. Als geestelijk begeleider kan
ik mensen helpen God te ontdekken zonder terug te hoeven vallen
op historie en regels.’
Maar in het pastoraat ben je
toch ook bezig met geestelijke
begeleiding?
‘In het pastoraat geef je troost en
hulp, vaak vanuit bijbelgedeelten.
Het antwoord op de vraag “Waar
is God in mijn huidige situatie?”
kan soms gegeven worden aan
de hand van bijbelteksten. En
soms komt daar ook geestelijke
begeleiding bij: dan komt weer
de levenservaring aan de orde.
Het uitgangspunt is: God “gebeurt” in het leven van mensen,
alleen hebben we vaak niet in
de gaten wanneer en waar. In
het pastorale gesprek probeer ik
mensen dat te laten ontdekken.
Pastoraat en geestelijke begeleiding gaan dan in elkaar over.’
Gaat het vooral om persoonlijke
geestelijke begeleiding?
‘Het persoonlijke gesprek neemt

20-30 SEPTEMBER

Joods Nieuwjaar 5778
Op de avond van 20 september begint volgens de Joodse
jaartelling het jaar 5778. De eerste tien dagen zijn de heiligste
dagen. De eerste dag is Rosj Hasjana (Hoofd van het jaar) en de
tiende dag is Jom Kippoer (Grote Verzoendag). De dagen ertussen zijn de ‘ontzagwekkende dagen’ die God heeft ingesteld.
In de maand Elloel die voorafgaat aan het Joodse Nieuwjaar,
bereiden vrome Joden zich voor.
Er worden bijzondere gebeden
om vergeving gezegd en er wordt
al op de sjofar, de ramshoorn,
geblazen.

‘Dat je opgeschreven
mag staan voor een
goed jaar’
Rosj Hasjana
Rosj Hasjana of Jom Teroe’a, de
Dag van het Bazuingeschal, is de
eerste dag van de maand Tisjri. In
Leviticus 23:24 staat de opdracht
van God voor deze feestdag:
‘De eerste dag van de zevende
maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag
zijn.’ Het is vooral een dag van
inkeer en verootmoediging.

Het Joodse
Nieuwjaar wordt
ingeluid met blazen
op de sjofar.
Op deze eerste dag wordt in de
synagogen het verhaal van het
wegsturen van Hagar en Ismaël
gelezen uit het boek Genesis. Op
de tweede dag de opdracht die
God aan Abraham gaf om zijn
zoon Isaäc te offeren. Tot en met
Jom Kippoer leest men dagelijks
het Avinu Malkenu: ‘Onze Vader,
onze Koning.’

Jom Kippoer
Symbolisch wordt een ieder op
Rosj Hasjana ingeschreven in het
Boek des Levens en, afhankelijk
van wat je in de tien gedenkdagen
vanaf Rosj Hasjana doet, wordt
dit oordeel bevestigd of gewijzigd

inderdaad een belangrijke plaats
in. Maar je leert ook groepen
geestelijk te begeleiden: meditatiegroepen, lectio divina-groepen
(een manier om indringend met
elkaar (bijbel)teksten te lezen met
een directe koppeling aan persoonlijke ervaringen) en innerlijke
pelgrimage-groepen (waarbij de
eigen levensweg wordt geëvalueerd). Vanuit pioniersplek
De Pelgrim hier in Zoetermeer
vinden nu veel van dit soort activiteiten plaats. Denk daarbij ook
aan kloosterweekends en fysieke
pelgrimages.’
Hoe verloopt een
begeleidingstraject?
‘Het begint altijd met een intakegesprek. Daarin wordt bepaald of
en hoe ik kan helpen de hulpvraag te beantwoorden. Wanneer
we besluiten met elkaar aan de
slag te gaan volgt een serie van
zes gesprekken. Dat kan tijdens
wandelingen, op een bepaalde
plek, die voor de betrokkene
speciale betekenis heeft of in De
Pelgrim. Soms volgt hierop nog
een verlenging.
Voor leden van de Protestantse
Gemeente Zoetermeer zijn er
geen kosten verbonden aan zo’n
traject. Voor anderen vraag ik
een gift voor De Pelgrim. Hoewel
ik het deels in mijn vrije tijd doe,
moeten de activiteiten wel
passen binnen mijn taak als
PGZ-predikant.’
Voor wie kan zo’n traject
belangrijk zijn?
‘Mensen, jong en oud, binnen de
kerk of buiten de kerk, met vragen, zoals: “Ik weet niet zo goed
wat het ‘hogere’ te maken heeft
met mij.” “Wat is de bron van
waaruit ik leef?” “Ik begrijp niets
van God – kijk eens naar al die
ellende op de wereld.” “Ik twijfel
steeds meer aan het bestaan van
God.” “Ik heb een schuldgevoel,
als ik om mij heen kijk ben ik niet
gelovig genoeg.”
Mensen kunnen bij mij terecht
voor een persoonlijk traject, maar
het kunnen ook groepen zijn,
zelfs een hele kerkenraad.’

• Jan Blankespoor
Tisjri is de eerste maand van
het Joodse jaar. Het is echter
volgens de Thora de zevende
maand, geteld vanaf 1 Nisan,
waarin het Pesachfeest wordt
gevierd ter herinnering aan de
uittocht van Egypte.
op Jom Kippoer. Op Rosj Hasjana
wensen de Joden elkaar dan ook
toe: ‘Dat je opgeschreven mag
staan voor een goed jaar.’
Op de vooravond van Jom Kippoer, dit jaar op 29 september,
wordt het gebed Kol Nidrei (Alle
Geloften) gelezen. Joodse mensen
proberen vanaf Rosj Hasjana betere mensen te worden. Zij proberen
tot inkeer te komen en trachten
zich alles te herinneren wat zij
in hun leven verkeerd hebben
gedaan, om vervolgens hun leven
te kunnen beteren. Misschien iets
om over na te denken voor ‘onze’
komende jaarwisseling.
Shana tova umetuka! –
een zoet Nieuwjaar gewenst!

• Koos en Kobi Hendriks
WERKGROEP KERK & ISRAËL ZOETERMEER

Bron: www.beleven.org en www.jonet.nl
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KIJK

PERSPECTIEF

Staan en gaan

I

n de Ichthuskerk hangen aan de helderwitte wanden vier
door gemeenteleden gemaakte kunstwerken: bomen creatief
verbeeld in alle jaargetijden. Dat roept op een inspirerende
manier associatie op met die ene boom uit Psalm 1. Teken van
vruchtbare standvastigheid. Beeld van mensen die om Gods wil
vasthouden aan gerechtigheid als weg van leven. Wat mooi.
Boom en weg. Verbeelding van waar je in geloof tegelijkertijd
voor kunt staan én voor kunt gaan. In alle seizoenen van leven.

Psalm 1 – Geluk voor jou
Geluk voor jou
als je niet meeloopt
op verkeerde wegen,
als je kwade raad
durft tegenspreken,
als je met wie spot met God
niet je brood wilt breken.
Geluk voor jou
als je steeds weer betrokken
bij Gods regels leeft.
Dan ben je als een boom
aan volop voedend water,
met takken vruchtgevuld
en nooit en nimmer dor.
Maar geen geluk voor jou
als je onveranderd onverschillig
voor Gods regels leeft.
Dan ben je als een blad
dat onthecht ontkleurt
en verwaait en verkruimelt
in een kille winterwind.
Iedere weg
die de mens
zonder God wil gaan
loopt dood.
Iedere mens
die de weg
met God wil gaan
zal leven.		
• ds. Rein Algera
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Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites
van de wijkgemeenten en ook onze nieuwe website www.kerkinzoetermeer.nl!
Zondag 10 september

Zondag 17 september

Zondag 24 september

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp
Startdienst/gezinsdienst

10.00 uur
Ds. W.L. Pera
Leersum
Vredeszondag
(afsluiting in Nicolaaskerk)

10.00 uur
Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak

10.00 uur
Mw. M. Schipper-Boven
Startzondag

10.00 uur
Mw. M. Schipper-Boven
Vredeszondag
(afsluiting in Nicolaaskerk)

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

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

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

10.00 uur
Ds. J. Bonnes
Zoetermeer

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

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

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

10.30 uur
Mw. ds. M.C. Kapteyn
en dhr. N. Adriessen
Oecumenische dienst

10.00 uur
Ds. D.A.J. Sonneveld

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

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

10.00 uur
Mw. P. Vossegat-de Bruin
Zoetermeer

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

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

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

09.30 uur
Ds. E. van den Ham
Heilige Doop

09.30 uur
Ds. E. van den Ham
Voorbereiding Heilig Avondmaal

09.30 uur
Ds. E. van den Ham
Heilig Avondmaal

16.30 uur
Ds. M.A. van den Berg
Zoetermeer

16.30 uur
Ds. A. Vastenhoud, Den Haag
Hart4U-dienst

09.30 uur
Ds. E. van den Ham
Startzondag
		
16.30 uur
Ds. G.J. Codée
Maarssen

18.30 uur
Ds. C.H. Wesdorp, Voortzetting en
dankzegging Heilig Avondmaal

16.30 uur
Ds. E. van den Ham
Voortzetting en dankzegging
Heilig Avondmaal

19.00 uur
Ds. J. Verboom, Gouda
WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk • Parkdreef 258
2724 EZ • T (079) 341 36 20
W www.pwzn.nl

10.00 uur
Ds. J. van den Akker

10.00 uur
Dr. C. Bregman
Soest

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

COLOFON

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

Datum

nummer 6 – september – 1e jaargang 2017

Zondag
3 september

Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag
Medewerkers aan dit nummer
Jan van der Linden (kerkdiensten), Jessica
Monker (advertenties), Theo Poot (tekening)
Berichten en kopij De redactie is
verantwoordelijk voor selectie en bewerking.

Op 27 september zal het oktobernummer
verschijnen. Kopij hiervoor graag inleveren
uiterlijk woensdag 6 september.

Tijd

Voorganger

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Pastor H. van der Bilt

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

1 sept

15.30 uur Drs. E. Leune

10.00 uur

Ds. J. Kievit, Dordrecht,
Dovenmeeting

8 sept

15.30 uur Ds. C.H. Wesdorp

10.30 uur

Dhr. J.J. Donkers,
Zoetermeer

15 sept 15.30 uur Ds. L. Smit

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

22 sept 15.30 uur Ds. G. Oosterhuis

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Mw. M. Speckens-van Tuijl

29 sept 15.30 uur Ds. M.A. van den Berg

10.30 uur

Mw. W. van Hengel

11.00 uur

Perronmeeting

10.30 uur

Ds. M. Gilhuis

11.00 uur

Perronmeeting

Zondag
Ziekenhuis ‘t Lange Land
10 september
Toneellaan 1, 2725 NA

Zondag
17 september Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR
De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG
Ziekenhuis ‘t Lange Land
Zondag
Toneellaan 1, 2725 NA
24 september
De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

Kerkelijk Bureau Dinsdag en vrijdag
van 9.00-12.00 uur • Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer • T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl
Adverteren?
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
Abonnement of losse nummers?
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
of T (079) 316 82 56
Bekijk ook onze website:
W W W. K E R K I N Z O E T E R M E E R . N L

er
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rk

rm
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Bezorging Buytenwegh/De Leyens,
Noordhove, Seghwaert, Oosterheem:
Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen
• T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers
• T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Datum Tijd

Voorganger

‘Het is maar goed dat de
discipelen, toen Jezus hen
riep om Hem te volgen,
geen toestemming van de
kerkenraad nodig hadden’

Omzien naar elkaar

rv
he
G er
ard Visser,

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage van € 20,- gevraagd. Bijdragen en
giften kunnen overgemaakt worden op
rekeningnummer NL67 FVLB 0699768160
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer
o.v.v. ‘Kerk in Zoetermeer’.

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

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

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

WEEKSLUITINGEN

Gebouw/locatie

Perron 61 • Heicopstraat 61, 2729 BV

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

10.30 uur
Ds. J. van den Akker
(Dienst in de Doortocht,
Hekbootkade 60 te Zoetermeer)
10.30 uur
Mw. N. Verburg

OVERIGE DIENSTEN juni 2017

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

Redactie Els Alebregtse, Tirza Benders,
Jan Blankespoor, Mieke Brak, Aafke Halma,
Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne,
Arie Vooijs, Joke Westerhof

10.00 uur
Ds. J. van den Akker,
Ds. R.L. Algera en Ds. N. de Lange
Startzondag en Kerkproeverij

de

wijkg

A

s
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ls we in gesprek
gaan over wat
Gerard Visser (72)
in het leven heeft bewogen,
keren we terug naar zijn kinder
jaren. Hij kreeg toen van zijn
grootmoeder een bijbeltje
cadeau. Voorin schreef ze haar
eigen levensmotto. Dat was
Johannes 14:6, waar onder
meer staat: ‘Jezus zei: “Ik ben
de weg, de waarheid en het
leven”.’ Die woorden hebben in
Gerards verdere leven werkenderweg inhoud gekregen.
Centraal stond de overtuiging
dat je Jezus moet volgen om via
Hem tot God te komen. Volgens

Gerard hoort daar in één adem
bij gezegd te worden: ‘Jezus is
gekruisigd en opgestaan!’
Deze tekst is als een rode draad
mee zijn leven door gegaan.
Een tweede rode draad werd
hem als belijdenistekst aangereikt door dr. W. Aalders, namelijk 1 Tessalonicenzen 5:24. De
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
zegt het zo: ‘Hij die u roept is
trouw en doet zijn belofte gestand.’ Gerard zag dit als aanmoediging om zich in kerkelijke
ambten te laten inschakelen.
Een belangrijk ankerpunt dat
hem vertrouwen gaf.

Bruggen bouwen
belangrijke taak
van de kerk
Gerard heeft geleerd dat je je
niet blind moet staren op je
eigen kerk. Hij noemt bruggen
bouwen een van de belang-

rijkste taken van de kerk en
dus ook van ambtsdragers. Zo
werkend kunnen we met elkaar
voorkomen dat mensen de kerk
verlaten. Vandaag de dag is
hij ‘bovenwijkse’ diaken in de
Oosterkerk in Oosterheem. Ook
vertegenwoordigt hij de kerk in
verschillende externe functies,
zoals in de Classis Zoetermeer
en in de Generale Synode van
de Protestantse Kerk.
Bij de kernthema’s van de
Protestantse Kerk geeft Gerard
de volgende persoonlijke
trefwoorden:
Geloof: de wens dat
iedereen kan geloven in
dezelfde God van de Bijbel
Hoop: op toenemende vrede
en gerechtigheid wereldwijd
Liefde: God is liefde: we zijn
allemaal Gods schepselen
Dat lukt alleen als we omzien
naar elkaar. En daarmee
is de cirkel weer rond.

CONTACT
HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman, Pitrusvaart 10, 2724 VC
T (079) 331 74 22 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
Kostersgroep Peter Teeuw • T (079) 342 19 48
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
Scriba Tom Westerhof
Charlotteplaats 6, 2713 BB • T (079) 316 93 79
E scribapelgrimskerk@pgzoetermeer.nl
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen wo- en vr-middag
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandeoase@gmail.com
Coördinator kosters
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com
PROTESTANTSE
WIJKGEMEENTE ROKKEVEEN
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur iedere ma, di, do en vr
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
Kerkelijk werker Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl
Werkdagen ma, di en do
Scriba Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 2719
AT T (079) 321 21 64 • E scriba@pwgderegenboog.nl
HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • E ds@vandenham.mobi
Vrije dag wo
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
E cdvandorp@hotmail.com
Kostersgroep Fam. A.J. van Daalen
T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Jaap van den Akker
Velddreef 281, 2727 CH
T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl
Werkdagen ma, di, wo, vr (pastoraat
Noordhove en Oosterheem)
Predikant ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl
Perron 61 • Heicopstraat 61,
2729 BV • T (079) 593 78 08
Perron Centrum • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Buurtpastor Arte Havenaar
T 06 409 607 68
E artehavenaar@perron-oosterheem.nl
W www.perron-oosterheem.nl
Halte 2717
Busken Huethove 63, 2717 HN
Buurtpastor Johan Roest
T (079) 319 02 97 • 06 235 049 48
E buurtpastor@halte2717.nl
W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier en pastor
Maarten Goossensen
T 06 814 307 42
E maarten@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

VORMING & TOERUSTING
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6 EN 20 SEPTEMBER

18 SEPTEMBER

Rondom de bron

‘Vader in de hemel’

DE OASE • Rondom de bron

DE OASE • Hoe kijk jij tegen God

kan dorst worden gelest,
komen mensen op adem, worden
gesprekken gevoerd en nieuwtjes
uitgewisseld. Ook in De Oase
maken we hier tijd en ruimte voor
vrij. Midden in de week bent u,
ben jij, welkom ‘rondom de bron’
van 19.00-19.45 uur. We beginnen en eindigen met een kort
liturgisch moment. In het middendeel is ruimte voor variatie:
in gesprek over een thema, korte
presentatie over een onderwerp
dat ons raakt, of wat u maar wilt.
ds. Carina Kapteyn T 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com

24 SEPTEMBER

Taizé-viering
Elke vierde zondag van de maand
wordt er om 19.30 uur in De Wijngaard (tegenover de Watertoren
in Rokkeveen) een oecumenische
Taizéviering gehouden. Er worden
dan ook liederen in allerlei talen
gezongen. Welkom!

aan en hoe ga jij om met lastige kwesties als het lijden in de
wereld? Wat zegt het dat we
God als Vader van ons leven
aanduiden of als Schepper van
deze wereld? Zijn het beelden
waarmee we
verder kunnen
of spreken
ze totaal niet
aan?
In deze serie
‘thematische
bijbelgesprekken’
maken we

Meditatieve vieringen
Ik ga de stilte in
en nergens hoor ik meer
dan daar, waar alles zwijgt,
ik tot mijzelf inkeer.
Uit: Lied ‘Ik ga de stilte in’
tekst Sytze de Vries
muziek Erick Versloot

• Tijdens elke meditatieve viering gaan we de stilte
in. Ieder ervaart in deze stilte iets
anders: vertrouwen, gebed,
onrust, dankbaarheid, aandacht.
Het boek De innerlijke ruimte van

ICHTHUSKERK
Meer weten? Zie www.kerkinzoetermeer.nl > nummer 5 > interview
‘De wonderen van Taizé;
Matthé Vermeulen T 361 94 93
E matthe.vermeulen@kpnmail.nl

gebruik van het materiaal van de
serie Samenspraak. Zoals de titel
al zegt, is het gesprek met elkaar
daarbij een belangrijk onderdeel.
Vanuit een bijbeltekst gaan we
met elkaar in gesprek over de
beelden van God die ons inspireren of juist afstoten. Verder
maken we gebruik van werkvormen die zowel het verstand als
het gevoel zullen aanspreken.
Eerste keer op maandag
18 september, daarna elke twee
weken (herfstvakantie uitgezonderd),
16.00-17.15 uur; Kerkelijk Centrum
De Oase; ds. Carina Kapteyn
T 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com

Maria de Groot is
de basis voor de
komende serie
meditatieve
vieringen. Ze
beschrijft hoe
vanuit allerlei dagelijkse ervaringen bij haar de vraag opkomt naar
de zin, de Bron. Daarmee gaat ze
naar haar innerlijke ruimte. Ook
wij kunnen deze beweging maken
– een inspirerend proces!
Ichthuskerk, zondagavond 19.30 uur
vanaf 1 oktober
Werkgroep Refect:
Roeland van der Kruk T 352 20 81

25 SEPTEMBER

26 SEPTEMBER

Leerhuis Genesis

Close reading

OUDE KERK • Het eerste bijbelboek Genesis

DE REGENBOOG • Wat staat er echt in de Bijbel? Wat is de

gaat over de wording van de aarde en de
wording van het volk van God. Scheppingsgeloof en evolutieovertuiging stonden tot
op de dag van vandaag tegenover elkaar.
Sluiten die elkaar uit? Volgens professor
Gijsbert van den Brink, hoogleraar van de
Protestantse Theologische Universiteit,
niet meer. Dat betoogt hij in zijn boek
En de aarde bracht voort. Hoewel hij
wordt tegengesproken, is het goed zijn
argumenten na te gaan. Daarbij blijft het
de hoofdvraag, wat het Woord van God
in Genesis ons wil zeggen. Welkom in
Wijkgebouw Dorpsstraat 57 om 20.00 uur.

diepere betekenis van de vele verhalen? Wat is poëzie en wat
is de schrijftaal, wat bedoelt het Hebreeuws of het Grieks te
zeggen? Wat is de Sitz im Leben? We gaan de Bijbel lezen
op een manier die wel ‘close reading’ wordt genoemd. Wie
graag eens diepgaander over de betekenis van de Bijbel en
de bijbelverhalen wil praten en vooral heel veel wil leren, is
uitgenodigd voor deze cursus van een jaar. De cursus wordt
in De Regenboog gegeven. Voor deze cursus hoef je niet per
se gelovig te zijn of lid van een kerk. Ieder die op zoek is naar
‘wat meer is tussen hemel en aarde’ is van harte uitgenodigd.
26 september, 20.00 uur, De Regenboog; kosten: € 2
(voor teksten) ds. Dick Sonneveld, T 360 45 52
E daj.sonneveld@gmail.com
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ONDER WOORDEN

Opnieuw
Ik ben zo vaak opnieuw begonnen
en niet zo’n beetje nieuw, maar radicaal
Ik heb zo vaak iets nieuws verzonnen
waarvan ik dacht: Dit is het helemaal
Zoals die keer dat ik ons rozenperk heb weggespit
en heb vervangen door een prachtig groen gazon,
maar toen het gras bij onze buren altijd groener was
op diezelfde plek een groentetuin begon
Ik heb geloofd in eigen sla en bonestaken
Ik heb genoten van het onbespoten werk
maar ineens wist ik wat ik daar moest gaan maken.
Een schitterend nieuw idee: een rozenperk
Ik heb zo vaak de wereld rondgezworven
als ik hier niet verder kwam of verder kon
Als Holland mijn humeur weer ’s had bedorven
dan zocht ik naar een nieuwe horizon
In andere steden, andere mensen, andere landen
Je weet wel: nieuwe bezems vegen schoon
Met de ongekende luxe in mijn handen
van: Alles anders, alles nieuw en ongewoon
Er loopt een optocht door de tijd:
van de schepping tot de eeuwigheid
en die optocht komt
en dat is gek
steeds weer langs dezelfde plek
En wij lopen mee met het misverstand,
alleen en soms in groepsverband
op zoek naar het beloofde land
in de optocht door de tijd
Ik ben zo vaak opnieuw begonnen
Dan dacht ik: Nu ben ik los van toen
Nu heb ik het verleden overwonnen
Van vandaag af ga ik alles anders doen
Maar in vandaag ligt een deel van het verleden
en dat samen neem je weer naar morgen mee
en uit de dingen die wij gisteren deden
ontstaat uiteindelijk ieder nieuw idee
Paul van Vliet, songtekst
bij Prediker 1:8-9

Advertenties

Advertenties

Van Dorp uw technisch dienstverlener

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.
Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met
passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.
U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door
onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij
altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87
voor vrijblijvend advies.

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

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68
E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

vandorp.eu

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

Verhuisbedrijf Henneken

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

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

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

M ANNELIESBOUWHUIS.NL

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

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

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

KERK & BUURT
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Inloophuis De Regenboog

DE PELGRIM
START 19 SEPTEMBER

START 20 SEPTEMBER

Meditatie en gebed

Cursus Innerlijke pelgrimage

Elke maand is er een moment van
meditatie en gebed in De Pelgrim.
We laten de Bijbel tot ons spreken
via de lectio divina. Het is een
eenvoudige vorm van meditatie
waarin stilte, bezinning en gebed
een plaats krijgen. De meditatie
wordt gevolgd door een tijd van
gebed waarin er gebeden kan
worden voor de nood in de wereld, dichtbij of ver weg. Je kunt
gewoon luisteren of zelf ook mee
bidden, wat je zelf prettig vindt.

Pelgrimeren doe je eigenlijk
met je hart, of beter gezegd
met je ziel. Uit de levensreis, je
pelgrimage, wordt duidelijk wie
we zijn en waar de zin ligt van
ons bestaan. Het maakt wie we
ten diepste zijn. Op die tocht
speelt God een belangrijk rol.
In acht maandelijkse bijeenkomsten bezien we de weg die
we tot nu toe afgelegd hebben
in ons leven: waar God aanwezig was en waar we Hem nog
niet ontdekt hebben. Wat ons
nu nog hindert zou – God weet
– wel eens de bouwsteen van
ons leven kunnen worden.
De cursus Innerlijke pelgrimage

De eerste vier bijeenkomsten zijn op:
19 september, 17 oktober, 21
november, 19 december, 19.45 uur
in de Pelgrimskerk; Piet Boudeling
T 06-53642021 E info@boudeling.nl

wil je helpen om je leven te
gaan zien door Gods ogen.
Vaak gebeuren er in deze
cursus bijzondere dingen met
mensen en gaan ‘de ogen
open’ voor Gods weg met ons.
Je gaat er mee aan het werk
door onder andere gedurende
een bepaalde periode een
dagboek bij te houden.
De eerste vier cursusavonden
zijn op 20 september, 12 oktober,
15 november en 18 januari,
20.00 uur, Pelgrimskerk; € 4,per avond (incl. koffie/thee)
ds. Dick Sonneveld T 360 45 52
E daj.sonneveld@gmail.com

VANAF 3 OKTOBER

Christelijke meditatie
Meditatie is een middel om
tot innerlijke rust en bezinning
te komen. In de bijeenkomsten
leren we de meditatiehouding
om zo tot verstilling en overgave te kunnen komen. Bijbel

nummer 6 - september 2017

Dinsdag 3 oktober is de eerste
bijeenkomst, 13.30 uur,
Pelgrimskerk; Marga Schipper
T 361 34 03
E marga_boven@ziggo.nl
en Joke den Hertog T 331 58 55
E f2hjfdenhert@hetnet.nl

gedeelten, religieuze teksten,
een object, muziek of afbeeldingen helpen daarbij. Deze
bijeenkomsten vinden plaats
op dinsdagmiddag, iedere
twee weken.

8 SEPTEMBER en 1 DECEMBER

Elke vrijdag in De Regenboog
van 10.00-13.00 uur.
Drie keer met in het laatste uur
een Middagpauzedienst (MPD)
van 12.00-12.30 uur.
datum
1 september
8 september
15 september
22 september

voorganger
muzikale begeleiding
Wil Bettenhaussen Henk Harteveld
nog onbekend
Hans Raaphorst
Petra Vossegat
Aad Baak
Maaltijd verzorgd door Irmgard Bakker

bijzonderheden
pannenkoeken
opgave maaltijd

• Wil Bettenhaussen-Baak

VANAF 20 SEPTEMBER

Oriëntatiecursus op de Bijbel
In september start een vervolg op
de Oriëntatiecursus op de Bijbel.
Deze cursus bestaat uit vier
avonden en is bedoeld voor
mensen die niet vertrouwd zijn
met kerk en Bijbel, maar er wel
meer over willen weten. Uit
culturele interesse of om meer
van de Bijbel te begrijpen en hem
makkelijker ter hand te nemen.
We focussen ons in deze korte
cursus op het Evangelie volgens
Marcus, het tweede Evangelie
uit het Nieuwe Testament en
ook het kortste. We lezen een
paar kernverhalen over Jezus en
proberen de lijn van Marcus te

volgen. Daarbij ontdekken we
hoe deze verhalen onze cultuur
hebben getekend en is er ruimte
voor gesprek.
Deze cursus is een vervolg op
de cursus De Bijbel in grote lijn,
maar is ook goed te volgen
zonder (deze) voorkennis.
20 en 27 september, 4 en 11
oktober, 20.00-22.00 uur;
kosten: €10,Info: ds. Jaap van den Akker
T (079) 331 71 33
E informatie@halte2717.nl

OPEN ICHTHUS

Plantaardig koken & geloofsgesprek

Inloopactiviteiten

praktisch door interactieve
kookworkshops aan te bieden.
Ook dit jaar wordt er samen een
feestelijk biologisch viergangendiner bereid én gegeten. Tijdens
de workshop en de maaltijd is er
ruimte en tijd voor ontmoeting
en (geloofs)gesprek.
8 september en 1 december
17.30-21.00 uur, De Pelgrim in
’t Centrum, Frans Halsstraat 1
€ 25,- inclusief receptenboekje
Anja Hermanus-Schröder
E anja@veganchurch.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl/
vegan-kookworkshop/

Vegan lifestyle is trendy. Mensen
kiezen bewust voor een gezonde
levensstijl, een eerlijker wereldvoedselverdeling, behoud van
de aarde met oog voor dierenwelzijn. Vegan Church, samenwerkingspartner van De Pelgrim,
maakt deze keuze haalbaar en

Ook in september welkom bij Open Ichthus, Parkdreef 258 W www.openichthus.nl
High Tea
Op dinsdagmiddag 26 september wordt er een
High Tea georganiseerd van 14.00-16.00 uur in de
Chagallruimte van de Ichthuskerk. Lekker snoepen, kopje koffie/thee, drankje, elkaar ontmoeten
in een gezellige sfeer. We houden ook een kleine
loterij. Voor € 7,50 kunt u heerlijk aanschuiven.
Jeanette van der Bol-Bakker T 06-1252 0061
E jeanettevanderbolbakker@ziggo.nl

Inloop met lunch
Iedere woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
staan koffie en thee klaar. Hier is de toegang gratis.
Op 27 september serveren we aansluitend aan de
woensdagmorgeninloop van 12.15-13.00 uur een

eenvoudige lunch met soep en een broodje.
Er wordt een vrijwillige startbijdrage gevraagd van
€ 1,- per persoon. Hierna zal de lunch steeds op
de laatste woensdag van de maand geserveerd
worden. Van harte welkom!
Jacqueline Gravesteijn T 06-1707 6184
E welkom@openichthus.nl

KerkCafé Plus
Ook KerkCafé Plus gaat na de zomerstop weer van
start. Iedere donderdagavond gaan de deuren open
om 19.30 uur en de eerste consumptie is gratis.
Joop Geuze T 06-4001 0671
E kerkcafeplus@openichthus.nl

Geloven
in gesprek

Advertenties

Van Dongen UitvaartZorg
&
Van Dongen UitvaartCentrum

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

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

Wij zijn een
kleinschalige
onderneming
en bieden
persoonlijke
zorg en
aandacht

flora project

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

Elke vierde vrijdag van de maand
is er een maaltijd, waarvoor u
zich de derde vrijdag kunt opgeven. Welkom vanaf 11.30 uur.
De maaltijd begint om 12.00 uur.

Goed geschikt
Eigentijds bloemwerk
Verzorgd rouwwerk

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

Om mensen met een verschillende geloofsachtergrond met elkaar
in contact te brengen worden er
gesprekken georganiseerd. Dat
is inmiddels het derde seizoen.
We zijn begonnen met de kennismaken met elkaars belangrijke
feesten. Daarna hebben we aan
de hand van teksten uit heilige
boeken actuele thema’s besproken als ‘oorlog en vrede’, ‘mannen
en vrouwen’, ‘leven na de dood’.
Er zijn steeds inleiders met diverse
religieuze achtergronden. Dit seizoen beginnen we met ‘Armen en
rijken in Koran en Bijbel’.
27 september, 20.00-22.00 uur
Busken Huethove 63
ds. Rein Algera T 342 62 61
T algeus@ziggo.nl
Advertentie

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

KERK & CULTUUR
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16 SEPTEMBER – 6 OKTOBER

VANAF 8 SEPTEMBER

16 SEPTEMBER

Expositie ‘Psalmen in beeld’

Zangers gezocht voor
Hervormingscantate

Luther-concert
met lezing

REFO500 • Op zondag 29 oktober

bekende organist Dick Sanderman concerteert op het Van
Vulpenorgel in de hervormde kerk
met het accent op het Lutherjaar
en het begin van de Reformatie in
1517. In een toelichting zal hij
ingaan op de betekenis van
Luther voor de protestantse
kerkmuziek, waaronder Luthers
lied ‘Een vaste burcht’.

OUDE KERK • Zaterdag 16 september om 12.00 uur vindt in de

Oude Kerk de opening plaats van een bijzondere tentoonstelling
‘Psalmen in beeld’, die drie weken lang te bezichtigen is.
als omroepster op televisie en
later als spreekster, schrijfster
en kunstenares met een
veelbewogen leven.
Op een intense en kwalitatief
hoogstaande wijze verbeelden
deze werken de kern van de oude
geloofsliederen van Israël, die
nog steeds erg actueel en herkenbaar zijn. Dankbaarheid en zorg,
vreugde en wanhoop, vertrouwen
en angst – in de Psalmen kom
je het allemaal tegen. Er is een
catalogus beschikbaar met een
toelichting bij de schilderijen.
De expositie ‘Psalmen in beeld’
bestaat uit 25 reproducties van
werken van Christa Rosier
(1960-2011). Zij werd bekend

Op zaterdag 16 en 23 september
van 12.00-17.00 uur; op vrijdag 22
en 29 september en 6 oktober van
13.30-16.30 uur. De toegang is vrij.

Lunchpauzeconcerten
Oude Kerk
Wekelijks op woensdag
van 12.45-13.15 uur
30 augustus:
6 september:
		
13 september:
20 september:
27 september:

Joukeline Sizoo – harp
Duo Maas: Celia García-García – piano,
Emeline Dessi – fluit
Ronald de Jong – orgel
Valeria Boermistrova – sopraan, Henk Linker – piano
Dani Luca – cimbaal en piano

Toegang gratis. Concerten en programma’s zijn ook te vinden op
www.concertenzoetermeer.nl van Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer

Start driejarige Opleiding Kerkmuziek
REGIO DEN HAAG • Op zaterdag

23 september start er een nieuwe
driejarige cursus Kerkmuziek
voor koor- en cantorijleiders en/of
organisten. Deze leidt op voor de
bevoegdheidsverklaring III en is
bedoeld voor wie 's zondags in
de eredienst het orgel bespelen
of leiding geven aan de cantorij
of zanggroep. Het is ook heel
goed mogelijk enkele vakken

KERK

A

MUZIEK

te volgen zonder de examens
te willen afleggen.
De opleidingsdagen zijn steeds
om de twee weken op een
zaterdagochtend van 9.0012.30 uur in de Maranathakerk,
2e Sweelinckstraat in Den Haag.

wordt er in de Oosterkerk speciale
aandacht besteed aan de
Reformatie en Luther. Om dit
extra luister bij te zetten zal een
projectkoor, gevormd vanuit
diverse kerkelijke gemeenten een
cantate zingen van Jan Zwart,
over het bekende Lutherlied
‘Een vaste burcht is onze God’.
Jan Zwart componeerde deze
cantate voor Hervormingsdag in
1909. Het werk is voor gemengd
koor, kinderkoor, gemeente,
orgel en fluit. De cantate zal

DE REGENBOOG • Acteur en

theatermaker Laurens de Groot
komt een voorstelling geven
getiteld ‘Bij oma op zolder’.
Soos 60+ van De Regenboog
heeft hem voor de start van het
nieuwe seizoen uitgenodigd.
Op een dag mag Laurens zijn
oma helpen met het opruimen
van de zolder. Maar van opruimen komt weinig, want de
zolder ligt vol met schatten uit
het verleden. De oude scheepskist die oma’s zwager naar Indië

Maar wat is theologisch accuraat in een samenleving waarin
de kerk met zijn vele afsplitsingen verdeeld is? Wat is maatschappelijk aanvaardbaar in
een maatschappij waar vrijheid
van meningsuiting hoogtij viert,
maar waar je het vooral niet
moet hebben over het christelijk geloof? In hoeverre is dan
een lied uit bijvoorbeeld de 16e

20.00 uur, Hervormde kerk
Dorpsstraat 15, 2751 BB
Moerkapelle; toegang € 7,50
kinderen t/m 12 jaar € 5,www.stichtingorgelcultuurzuidplas.nl

30 SEPTEMBER

meenam. Het oude sprookjesboek waar oma altijd uit voorlas.
Luister en geniet van het oude
ambacht van de verhalenverteller, alsof je weer aan de radio
gekluisterd zit. Iedereen is van
harte welkom voor deze reis door
de tijd. Neem buren, vrienden en
familie gerust mee.
18 september, 14.00 uur, kerkzaal
De Regenboog; niet-leden € 3
Truus Rozenbrand en Marianne
Brouwers T (079) 888 84 99

Zaterdagmiddag
orgelconcert
OUDE KERK • Zaterdag 30

september zal Willeke Smits het
maandelijkse zatermiddagconcert
verzorgen op het Lohmanorgel.
Het programma is te vinden op
www.concertenzoetermeer.nl.
Aanvang 15.00 uur; toegang € 10
65+ en donateurs € 7
t/m 17 jaar gratis
W www.concertenzoetermeer.nl

5, 6, 7 OKTOBER

30 SEPTEMBER

Vroegboeking voor beste plaatsen
musical ‘Op zoek naar Judas’

‘Poëzie van de piano’

Op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober vindt de
musical ‘Op zoek naar Judas’ plaats in het Zoetermeerse
Stadstheater. Aan deze musical doen veel leden mee van de
verschillende wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente
Zoetermeer (PGZ).

Hoe komt het over?

Zo af en toe is het ook
in de kerk goed om
‘vakantie te vieren’

Johan van Oeveren T 06-8200 5759
E oeveren49@casema.nl

Voorstelling ‘Bij oma op zolder’

Voor meer informatie en opgeven:
www.protestantsekerk.nl/actief-inde-kerk/leren/opleiding-kerkmuziek

Terug van vakantie las ik
het artikel ‘Theology test
your worship songs’ (via
www.premierchristianity.com).
Daarin wordt aangegeven dat het
heel belangrijk is dat de teksten
van de liederen die wij zingen
theologisch accuraat moeten
zijn. Daarnaast moeten we ons,
vanuit een missionair perspectief,
afvragen hoe de teksten overkomen op (niet-)gelovigen die de
kerkdienst bezoeken.

Oefendata vanaf 8 september
op vrijdagavond en/of zaterdagmorgen (in overleg). Er zijn midi’s
om thuis te kunnen studeren.
Meedoen? Dat kan! We zoeken
nog een aantal zangers.

18 SEPTEMBER

Laat je verrassen

ls u in vakantietijd een
kerkdienst in een andere
kerk bezocht, zong u misschien wel liederen uit een andere bundel dan het ons bekende
psalmboek, gezangenboek of
(nieuwe) liedboek. En misschien
dacht u wel: ‘Waarom zingen wij
dit lied bij ons in de kerk niet?’
‘Religieuze’ liederen staan niet
op zichzelf. Zij zijn geschreven
vanuit een bepaalde geloofs
opvatting en theologie. Ook
speelt de tijd waarin liederen
worden geschreven een rol.
Neem bijvoorbeeld de tekst van
het lied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’. Kunnen wij de tekst van
het 19e couplet ‘De negers met
hun loftrompet’, wel zingen?
En wat denkt u hiervan: ‘...
het offer van een diep gewond
gemoed en een gebroken hart zal
U behagen’ (Psalm 51:6), ‘Heer,
mijn hart is boos en schuldig, …’
(Hervormde Bundel 163),
‘Samen te strijden in woord
en in werk ...’ (Opwekking
249) of ‘... draag het kruis met
blijdschap, er is licht dat alles
overwint’ (Liedboek 286).

MOERKAPELLE • De landelijk

’s morgens uitgevoerd worden in
de Oosterkerk in een dienst die
om 9.30 uur begint en ’s middags
om 17.00 uur in De Lichtzijde aan
de Broekwegzijde.

of 19e eeuw nog theologisch
accuraat en maatschappelijk
aanvaardbaar?

Niet beperken
Binnen de kerk beperken wij ons
als wij deze uitgangspunten hanteren. Ook kunnen wij onze geschiedenis niet ontkennen door
de veelal mooie oude liederen
niet langer meer te zingen. Veel
meer zouden we moeten kijken
of liederen bijbels juist zijn.
Laat je dan eens verrassen
door de veelkleurigheid van de
oude en nieuwe liederen uit de
verschillende geloofstradities.
Zo af en toe is het ook in de kerk
goed om ‘vakantie te vieren’ en
te ondervinden welke rijkdom er
is in andere geloofsculturen. Of
om je erover te verbazen.
• Arie Vooijs

Speciaal voor leden van de
wijkgemeenten van de PGZ mag
de musical-organisatie de eerste
acht rijen verkopen, zowel op
donderdag, vrijdag als op zaterdag. U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken door kaarten
te boeken en te betalen op rekening NL 47 INGB 0002410012
t.n.v. A.J. Schouten met
vermelding van het aantal
kaarten en de uitgekozen dag.
Wie het eerst komt, het eerst
maalt. Zodra uw betaling binnen
is, reserveren wij voor u de
plaatsen. De kaarten zijn
vervolgens ophalen na de
zondagmorgendiensten in De
Regenboog, tijdens de repetities
op de vrijdagavonden in De
Regenboog, of anders in overleg.
W www.opzoeknaarjudaszoetermeer.nl of stadstheater.nl
T Greet Schouten 06-43782349
E guus.schouten@planet.nl

OOSTERKERK • Op zaterdag 30
september geeft pianiste Liene
Madern-Stradina een concert in
de Oosterkerk, getiteld ‘Poëzie
van de piano’.
Zij heeft zich gespecialiseerd
in het bespelen van historische
toetsinstrumenten: klavecimbel,
fortepiano en orgel. Haar interesse ligt in de muziek van de 17e
en 18e eeuw.
Deze middag speelt zij op de
vleugel een romantisch programma met werken van Robert
Schumann, Franz Schubert, John
Field en Frédéric Chopin.
Dit Podium320-zaterdagmiddagconcert begint om 16.00 uur.
De toegang is gratis
wel is er een collecte.

Advertentie

Iddo van der Giessen - organist
IN CONCERT
08-09 Amsterdam, Westerkerk, 13.00 uur
Bach & Mendelssohn: (trio)sonates III
09-09 Utrecht, Domkerk, 15.30 uur met Floris van Gils
& Jan Pieter Lanooy i.k.v. Open Monumentendag
15-09 Amsterdam, Westerkerk, 13.00 uur
Bach & Mendelssohn: (trio)sonates IV
26-09 Haarlem, Grote of Sint Bavokerk, 20.15 uur
met Floris van Gils, Jan Pieter Lanooy & Jos van der Kooy
i.k.v. Andriessen-De Klerkfestival
29-09 Amsterdam, Westerkerk, 13.00 uur
Bach & Mendelssohn: (trio)sonates V

WWW.IDDOVANDERGIESSEN.NL

KERK & SAMENLEVING
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LEESROOSTER

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

WO. 30 AUGUSTUS - (Ef 3:14-19)
Moge Christus door uw geloof gaan
wonen in uw hart, zodat u geworteld en
gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult
u de liefde van Christus kennen die alle
kennis te boven gaat.
DO. 31 AUGUSTUS - (1 Joh 4:16-21)
We hebben dit gebod van Christus
gekregen: wie God liefheeft, moet ook
de ander liefhebben.
VR. 1 SEPTEMBER - (1 Pe 2:4-10)
Voeg u bij Christus, bij de levende steen
die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om zijn
kostbaarheid.
ZA. 2 SEPTEMBER - (1 Kor 13:8-13)
Paulus schreef: Ons resten geloof,
hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde.
ZON. 3 SEPTEMBER - (Mt 16:21-27)
Jezus zegt: Ieder die zijn leven wil
behouden, zal het verliezen, maar wie
zijn leven verliest omwille van mij,
zal het behouden.
MA. 4 SEPTEMBER - (1 Joh 2:3-11)
Wie de ander liefheeft, blijft in het licht
en komt niet ten val.
DI. 5 SEPTEMBER - (Lv 19:9-18)
Wees niet partijdig. Trek onaanzienlijken
niet voor en zie machthebbers niet naar
de ogen. Spreek rechtvaardig recht over
je naasten. Heb je naaste lief als jezelf.
WO. 6 SEPTEMBER - (Mt 16:13-20)
Jezus vroeg zijn leerlingen: “Wie zeggen
de mensen dat de Mensenzoon is?”
Ze antwoordden: “Sommigen zeggen
Johannes de Doper, anderen Elia, weer
anderen Jeremia of een van de andere
profeten.” Toen vroeg hij hun: “En wie
ben ik volgens jullie?” “U bent de
messias, de Zoon van de levende God,”
antwoordde Petrus.
DO. 7 SEPTEMBER - (Rom 12:3-13)
Paulus schreef: Wie iets weggeeft,
moet dat zonder bijbedoeling doen.
Wie barmhartig voor een ander is,
moet daarin blijmoedig zijn.
VR. 8 SEPTEMBER - (Mt 1:18-24)
Een engel van de Heer verscheen Jozef
in een droom en zei: Wees niet bang je
vrouw Maria bij je te nemen, want het
kind dat ze draagt is verwekt door de
heilige Geest. Ze zal een zoon baren.
Geef hem de naam Jezus, want hij zal
zijn volk bevrijden van hun zonden.
ZA. 9 SEPTEMBER - (Rom 12:14-21)
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek
hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt,
heb verdriet met wie verdriet heeft.

ZA. 16 SEPTEMBER - (Joh 15:18-27)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Denk aan wat
ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan
zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus
zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie
zich aan mijn woorden gehouden heeft,
zal zich ook aan jullie woorden houden.
ZON. 17 SEPTEMBER - (Mt 18:21-22)
Petrus vroeg aan Jezus: “Hoe vaak
moet ik mijn broeder of zuster vergeving
schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus
antwoordde: “Niet tot zevenmaal toe,
zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.”
MA. 18 SEPTEMBER - (Js 61:10-11)
Zoals de aarde haar gewassen
voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide
laat ontkiemen, zo laat God gerechtigheid
ontkiemen.
DI. 19 SEPTEMBER - (2 Kor 3:16-18)
Paulus schreef: Waar de Geest van de
Heer is, daar is vrijheid.
WO. 20 SEPTEMBER - (Joh 15:9-13)
Jezus zegt: Mijn gebod is dat jullie elkaar
liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
DO. 21 SEPTEMBER - (Ef 4:1-7)
Wees steeds bescheiden, zachtmoedig
en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Span u in om door de samenbindende
kracht van de vrede de eenheid te
bewaren die de Geest u geeft.
VR. 22 SEPTEMBER - (Joh 7:37-44)
Jezus riep: Laat wie dorst heeft bij mij
komen en drinken wie in mij gelooft!
ZA. 23 SEPTEMBER - (1 Kor 4:1-5)
Paulus schreef: Houd op te oordelen
en wacht de tijd af dat de Heer komt.

DO. 14 SEPTEMBER - (W 9:13-18)
Wie kan uw bedoelingen kennen als u niet
zelf wijsheid geeft en uw heilige geest
naar beneden zendt? Zo werden de mensen
op aarde op het rechte spoor geleid.
VR. 15 SEPTEMBER - (Heb 2:5-18)
Omdat Christus zelf op de proef werd
gesteld en het lijden volbracht heeft,
kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

VANAF 24 SEPTEMBER

Najaarscampagne
‘Versterk de kerk in
het Midden-Oosten’
De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk.
In Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt de druk
toe om ook weg te gaan. In Syrië en Irak zijn christenen
blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Libanon
en Jordanië kloppen ze massaal op de deur van kerken.
Daarom vraagt Kerk in Actie komend najaar opnieuw
aandacht voor deze kerken in nood. Gebed is hard nodig,
maar ook geld voor voedselpakketten met onder andere
bloem, rijst, olie, bonen, vlees en vis in blik.

VR. 29 SEPTEMBER - (Ef 2:1-10)
Door de genade bent u gered, dankzij uw
geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf;
het is een geschenk van God.
ZA. 30 SEPTEMBER - (Fil 1:3-11)
Paulus schreef: Ik ben ervan overtuigd
dat hij die zijn goede werk bij u begonnen
is, het ook zal voltooien op de dag van
Christus Jezus.

Kerk in Actie biedt posters en suggesties
voor een viering. Achtergrondinformatie,
persoonlijke verhalen, een powerpoint
presentatie en links naar filmpjes zijn te vinden
op www.kerkinactie.nl/najaarscampagne.
Het is ook mogelijk om een benefietconcert
te organiseren tijdens of na de actieweek
met bekende artiesten.

Maatjes gevraagd

JobHulpMaatje Zoetermeer gaat mensen-in-de-knel helpen
bij het vinden van (vrijwilligers)werk. Op 16 augustus ondertekenden diaconale organisaties van de Zoetermeerse kerken
de intentieovereenkomst. De eerste vrijwilligers met certificaat
zullen in januari ingezet kunnen worden.

In Zoetermeer
hebben we te
maken met
een grote groep mensen in
financiële nood die begeleiding
nodig hebben. Door toename van
het aantal hulpvragers zijn wij op
zoek naar nieuwe vrijwilligers als
uitbreiding. In oktober start een
nieuwe driedaagse opleiding
voor SchuldHulpMaatje.
Geplande cursusdata: zaterdag
28 oktober, 4 en 11 november
van 9.30-16.30 uur.
De opleidingskosten komen
ten laste van de stichting.

Maatjes kunnen helpen met een
steuntje in de rug, zodat mensen weer, met eigen talenten en
vermogens, mee kunnen doen
in de samenleving. Er is ook veel
verborgen werkloosheid: mensen
in uitkeringssituaties of mensen
die buiten de regelingen vallen,
zoals schoolverlaters. Juist de
aantrekkende economie biedt nu
mogelijkheden om ook hen te
begeleiden.
JobHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die niet concurrerend
maar aanvullend wil werken. Op
raakvlakken wordt de samenwerking gezocht, bijvoorbeeld met
SchuldHulpMaatje, de succesvolle
‘grote broer’ in Zoetermeer.

Info-avonden
Er zijn twee
informatieavonden voor vrijwilligers en andere
diaconaal betrokkenen, op 21
september en op 26 oktober, in
samenwerking met het Diaconaal
Overleg Zoetermeerse Kerken
(DOZK). De eerste avond ligt het
accent op de (diaconale en missionaire) rol van de kerk in wijk en
samenleving, de tweede avond
is gericht op hoe JHM-vrijwilligers hier praktische invulling aan
kunnen geven.
Inlichtingen, plaats en tijd:
Flip Bakker T 06-2468 9649

Aan tafel de ondertekenaars
vanuit de kerken/diaconieën:
Bouke Velzen en Anneke
Kroeders. Daar achter vlnr:
Gerard van Barneveld en Leo
Kuiper (adviseurs JobHulp
Maatje Nederland), Flip
Bakker (projectleider JHM
Zoetermeer), Marius Cusell
(assistent-projectleider),
Johan Alebregtse (PGZ) en
Peter Veld van de Nicolaas
parochie (projectgroepleden).

MA. 25 SEPTEMBER - (Ps 10:14-18)
U verhoort de wens van de nederigen,
Heer, u bemoedigt hen en luistert met
aandacht.
DI. 26 SEPTEMBER - (1 K 19:1-8)
Ontmoedigd ging Elia liggen en viel in
slaap. Een engel raakte hem aan en zei:
“Sta op en eet wat, anders is de reis te
zwaar voor je.” Elia stond op, en toen
hij had gegeten en gedronken liep hij,
gesterkt door dit voedsel, tot hij bij de
berg van God kwam.

Actiematerialen

JobHulpMaatje in Zoetermeer van start

ZON. 24 SEPTEMBER - (Fil 1:12-26)
Paulus schreef uit de gevangenis: Het is
mijn stellige hoop en verwachting dat ik
mij nergens voor zal hoeven te schamen,
maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden,
of ik nu in leven blijf of moet sterven.

WO. 27 SEPTEMBER - (1 Kor 2:12-16)
Wij hebben niet de geest van de wereld
ontvangen, maar de Geest die van God
komt, opdat we zouden weten wat God
ZON. 10 SEPTEMBER - (Mt 18:15-20) ons in zijn goedheid heeft geschonken.
Jezus zegt: Waar twee of drie mensen
DO. 28 SEPTEMBER - (1 K 19:8b-13a)
in mijn naam samen zijn, ben ik in hun
midden.
Elia wachtte op de Heer op de berg van
God. Er stak een krachtige windvlaag
MA. 11 SEPTEMBER - (Js 50:4-10)
op, maar de Heer bevond zich niet in die
windvlaag. Toen kwam er een aardbeving,
De Heer gaf mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. maar de Heer bevond zich niet in die
aardbeving. Daarna was er vuur, maar de
Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het
DI. 12 SEPTEMBER - (Ps 62)
vuur klonk het gefluister van een zachte
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
bries. En toen sprak de Heer tot Elia.
van hem blijf ik alles verwachten.
WO. 13 SEPTEMBER - (1 Joh 4:7-12)
Johannes schreef: Hierin is Gods liefde
ons geopenbaard: God heeft zijn enige
Zoon in de wereld gezonden, opdat we
door hem zouden leven.
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UITGELEZEN

Kerk-zijn nu

Terug naar de basis

A

nders dan het retro-omslag doet vermoeden
bepaalt dit boek de lezer op veelal heldere
wijze bij kerk-zijn nu. De twee auteurs
behandelen om beurten zeven (!) basale vragen om
– in aansluiting op het beleidsrapport ‘Kerk 2025’
van de Protestantse Kerk – terug te gaan naar de
kern. Ze dagen uit tot een open gesprek over:
Wie is Jezus? Hoe is hij heilzaam en voor wie? Wat
is ‘kerk’ voor jou? Hoe verhoudt zich persoonlijk
geloof tot de kerk als geloofsgemeenschap? Hoe
denk je over de werving van mensen? Hoe presenteer je je als gelovige en geloofsgemeenschap naar
buiten? Wat is de context van jouw kerk? Mag
je tellen en plannen in de kerk? Wat is in onze
veranderende kerk rol en plaats van de predikant?
Dijkstra en Stoppels beantwoorden de vragen niet,
maar wijzen bij iedere vraag verschillende denk
paden, soms heel vertrouwd, af en toe verrassend.
Wat je al lezend opvalt, is hoe wezenlijk het is om
met elkaar te delen wat je ten diepste beweegt:
in wie en wat geloof ik zelf? In verschillende hoofdstukken keert dit terug, onder andere bij de vraag:
Hoe is Jezus heilzaam en voor wie? Impliciet is
het antwoord bij gesprek en beleid in de kerk
aanwezig, maar het blijft vaak onuitgesproken.
‘Geloof begint bij jou’ is de titel van één van de

Informatie en aanmelden:
coördinator Jan de Vries
T 06-3940 5015
W www.schuldhulpmaatje.nl
en www.shmzoetermeer.nl
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hoofdstukken. Teruggaan naar die basis is
noodzaak voor de individuele gelovige én voor
de geloofsgemeenschap, voor beleidsmakers en
bestuurders én voor predikanten. Alleen wie weet
Wie en wat hem beweegt, kan zelf bewogen delen
met anderen. Alleen wie weet wat haar bezielt,
kan ‘zieltjes winnen’. ‘Je kunt anderen niet laten
delen uit de bronnen van het heil, als je er niet zelf
uit drinkt en droog komt te staan.’ Dit boek is een
pleidooi voor het continu aanbieden van geloofsgesprek en gebed, waarbij de vragen onder ieder
hoofdstuk uitgangspunt kunnen zijn. Noodzaak
voor binnen én buiten!
In het woord vooraf merkt synodescriba ds. René
de Reuver op dat bij de lezers en gesprekspartners
enige theologische bagage wordt verondersteld.
Wat mij betreft kan ieder met belangstelling
voor en zorg om gemeente-zijn anno nu
uitstekend lezer en gesprekspartner zijn.
Van harte aanbevolen.
• Joke Westerhof
Nynke Dijkstra-Algra & Sake Stoppels,
Back to basics. Zeven cruciale vragen
rond missionair kerk-zijn, 2017, Utrecht:
Boekencentrum, 174 blz., € 9,99

