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De boog
kan niet altijd
gespannen
zijn
• Een weekend vrij
na een drukke werkweek is
meestal een welkome afwisseling. Dat heeft een mens
nodig. Zoals God rustte op
de zevende dag toen Hij zijn
werk, dat wat Hij gemaakt
had, voltooid had. Maar wat
als er juist in het weekend
van je wordt verwacht dat je
werkt? Wat doet dat met je en
hoe kom je dan tot rust?

zijn.’ En het gevaar
bestaat om op een
doordeweekse rust
dag mee te gaan ‘in
de vaart der volken’,
noemen Paulus en Marjan.

Zinvol invullen
Gelukkig is er genoeg aanbod om
op een andere manier een invulling
te zoeken. Ook daar worden een
aantal mooie ideeën gedeeld.
Janny: ‘Als ik op zondag
werk, is er soms wat
meer mogelijkheid tot
een gesprek, dat vind ik
heel waardevol. Op zo’n
werkzondag lukt het meestal
wel om toch een kerkdienst bij
te wonen, wat mij toch meer een
‘zondagsgevoel’ geeft.’

INTERVIEW

‘Samen naar
de kerk kunnen
heeft iets feestelijks’
Paulus en Marjan Deij (Oude
Kerk Gemeente) werken allebei
in de zorg, Paulus als ambulance
verpleegkundige en Marjan als
wijkverpleegkundige. Beiden wer
ken gemiddeld om het weekend.
Dat betekent een weekend werken,
een weekend vrij. Ook de feest
dagen werken ze om en om.
Laura Hoving (wijkgemeente
Zoetermeer-Noord) werkt als
kinderverpleegkundige en draait
mee in een 24/7-rooster.
Roeland van der Kruk (wijkge
meente Zoetermeer-Noord) werkt
bij de technische dienst van het
Lange Land Ziekenhuis en draait
eens in de vier weken een week
bereikbaarheidsdienst, van maan
dagochtend tot maandagochtend.
Evert van den Ham, wijkpredikant
van de Oosterkerk, preekt vrijwel
elke zondag.

‘Spiritualiteit door d
e
week bij leerhuizen
of een gebedsgroep’

Op adem komen
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)
Zijn vrouw Janny van den Ham
is verpleegkundige en werkt
twee weekenden in de maand.
Erika Frijmann (Oude Kerk Ge
meente), werkzaam in het zieken
huis, heeft veel jaren onregel
matig gewerkt. Nu ze op de afde
ling endoscopie werkt, is het nog
maar vijf keer per jaar een week
end en af en toe een feestdag.

‘Meer mogelijkheid
tot gesprek heel
waardevol’
Weerslag
Werken in het weekend en op
feestdagen hoort erbij als je voor
een bepaald beroep kiest. Dat
vinden ze allemaal, je houdt er
rekening mee. En uitrusten kun je
ook op een andere dag. Het heeft
wel weerslag op je sociale leven.

Op momenten dat er feestjes
worden gevierd, moet er worden
gewerkt. Dat vergt aanpassen
en flexibel zijn. Ook voor de
invulling van de zondag geldt dat.

Afstemmen
Evert: ‘De zondag
is voor mij de ‘dag
van God’ en dan ga
ik naar het ‘huis van
God’, ook als ik zelf
niet in de dienst hoef voor
te gaan.’ Janny gaat ook graag
naar de kerk, als het kan twee
keer. Roeland bezoekt als het lukt
regelmatig een kerkdienst of een
meditatieve viering. Laura vindt de
zondag een dag om te investeren
in elkaar en kiest er soms ook
bewust voor om niet naar de kerk
te gaan. Toch is ze vaak in de kerk
vanwege vrijwilligerswerk.

Erika: ‘De zondag is voor
mij een belangrijke
dag. Ik ga graag naar
de kerk om samen met
de gemeente God te
danken, samen te zingen
en te bidden, en mijn leven weer
af te stemmen op de boodschap
van God.’ Marjan: ‘De zondag blijft
voor ons toch dé zondag. Fijn als
we een keer gezamenlijk naar de
dienst kunnen. Dat heeft voor ons
wel iets feestelijks.’

‘De rustdag
mis ik niet zo,
wel het samenzijn’
Als je op zondag werkt, mis je de
kerkdienst, maar dat niet alleen.
Erika: ‘Een rustdag mis ik niet zo.
Wel het gemeenteleven, en het
samen met andere christenen

Erika: ‘Ik neem doordeweeks deel
aan de Bijbelleeskring van de Oude
Kerk, ga naar de Hebreeuwse les,
zing in de cantorij en blijf op die
manier toch de week door bezig
met de boodschap van God.
‘Wat ik dan mis op de zondag’,
zegt Roeland, ‘is de spiritualiteit.
Die vul ik daarom door
de week in bij leerhui
zen, gebedsgroep of
gespreksgroep, met de
zogeheten lectio divina.’
Laura: ‘Ik heb niet het
gevoel dat ik een rustdag mis. Als
ik een mooi lied zing of aandacht
geef aan de mensen
om mij heen, vind
ik dat even zinvol.
Daarvoor hoeft
het geen zondag
te zijn.’
• Willeke van Trigt

Gastenbroeder David van Abdij Koningshoeven:

‘Diepe vrede vinden’
• In juni zijn we vanuit Zoetermeer voor de zeventiende keer een weekend lang in de Abdij Koningshoeven bij de
trappisten te gast geweest. We waren met een oecumenische
groep van vijftien mensen. Ik sprak daar broeder David, een van
de monniken en ook de gastenbroeder. Onze gastheer dus.

INTERVIEW

Broeder David heeft wiskunde
gestudeerd, was docent op een
middelbare school in Gent en
35 jaar Salesiaan. In 2002 besloot
hij de overstap te maken naar de
trappisten in de Abdij Koningshoe
ven in Berkel-Enschot. Een radicale
overgang dus van een actieve
naar een beschouwende vorm van
religieus leven. Een keuze waar hij
nog steeds achter staat.

Leren omgaan
Hij deed dit, zoals hij zegt: ‘om
diepe vrede te vinden’. En die heeft
hij gevonden. Met alle hindernissen
die overwonnen moesten worden.
Want je moet leren omgaan met je
medebroeders, en dat is lang niet
altijd even simpel. ‘Soms heb je wel
honderd redenen om je aan een
broeder te ergeren, maar, als ik eer
lijk ben, erger ik mezelf aan mezelf
in zaken die ik in de ander herken!’

“Bid en werk”
Ik vroeg hem wat de functie van
een klooster is in deze tijd. ‘Een
klooster’, zei hij, ‘verbindt twee
werelden. “Bid en werk”, de Bene
dictijnse regel. Aan de ene kant

Foto: Broeder Wigbert
de arbeid, het actieve, het hoe.
Aan de andere kant het hart, de
bezieling, het waarom. Je vindt
dat bijvoorbeeld ook terug in de
taal en poëzie van Huub Ooster
huis. Het ene is exact, cognitief,
het andere religieus, geestelijk.’
Maar die twee dingen lopen wel in
elkaar over. De communiteit van
het klooster probeert de tweede
wereld aan de eerste aan te bieden.

“God leeft in mij”
Broeder David noemt dat de trap
pisten ‘de Heilige Schrift bidden’.
Wat bedoelt hij daarmee? Voor hem
staat de Bijbel, de Heilige Schrift,
voor ‘de tweede wereld’. ‘Het staat
voor de verbinding met God, voor

God toelaten, God voelen of voor
waarden daarvoor scheppen.’ Want
waar gaat het om: ‘Alles draait om
het “God leeft in mij”.’

Confronterend
Als gastenbroeder heeft David
mooie gesprekken met gasten, die
een paar dagen rust zoeken, vaak
om wat afstand te kunnen nemen
van de dagelijkse hectiek. Soms
leuk en grappig, maar ook regel
matig heel heftig. ‘Je komt niet
voor niets naar het klooster’, zegt
hij. ‘Mensen zijn met iets bezig en
zoeken antwoorden. En als je dan
zo’n antwoord vindt, kan dat heel
confronterend zijn.’ Die gesprekken
kunnen mensen helpen om de din

gen in hun eigen leven te herken
nen en er iets mee te gaan doen.
Als ‘Zoetermeer-groep’ hebben
we weer een fantastisch week
end gehad waarin we veel met
elkaar hebben gepraat en van
elkaar hebben geleerd. Dank
aan broeder David voor zijn
gastvrijheid en geduld met ons.
Volgend jaar gaan we weer!
• Tekst en abdijfoto’s:
Hans van der Bilt
TEAM DE PELGRIM
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Actie Vakantietas

VAN DE REDACTIE

Levenskunst
‘Een beetje lanterfanten is
nooit iets voor mij geweest,
ik ben liever gewoon in de
tuin bezig – leun even achter
over en je ziet meteen iets
om te doen.’

H

oe herkenbaar, dit
citaat uit Leven in de
tuin van Penelope
Lively, een boekje met heerlijke
tuinverhalen vol geuren en
kleuren. Zo ben ik inderdaad
vaak bezig, genietend opgaand
in mijn werk, soms urenlang
doorpezend, met af en toe een
pauze die meestal alleen wat
afstand nemen betekent, broe
dend op een volgend project.
Die tuinverhalen voeren me
naar het eerste bijbelboek
Genesis, naar ‘het lied van de
schepping’, zoals op de pagina
hiernaast zo mooi wordt
benoemd. Op de zesde dag
werd de mens in het leven
geroepen. God blies zijn adem
in de neusgaten van man en
vrouw. Daarna rustte God van
zijn werk. Dus de eerste levens
dag van Adam en Eva was al
meteen een rustdag? Daar wil
ik wel even over nadenken, zeg.
‘Hij weet, dat wij, uit stof
aan ’t licht gekomen
slechts leven op de adem
van zijn stem.’ (Psalm 103)
Zo te leven
is een kunst.
Zo te leven
is een gunst.
• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

Het ILOZ wil deze zomer
kinderen die vanwege gezins
omstandigheden niet met vakantie
kunnen een verrassing bezorgen
met een vakantierugzak vol met
leuke dingen om te doen in die
periode (en later). Op zaterdag
13 juli worden de rugzakjes
gevuld en uitgedeeld.
U kunt op twee manieren helpen:
• Geef u als vrijwilliger op om op
13 juli de rugzakjes te helpen vullen.
• Doneer de inhoud (in natura):
€ 25 per rugzakje. Bijvoorbeeld
samen met anderen uit uw
gemeenschap. (In de PORwijkgemeente van de PGZ loopt
dit al via de diaconie).
Via Stichting Present en andere
maatschappelijke organisaties
is een lijst van kinderen (en
gezinnen) samengesteld. Via deze
organisaties zullen de kinderen de
rugzak ontvangen. Zo blijven gever
en ontvanger anoniem voor elkaar,
indachtig Jezus’
aansporing in
de Bergrede:
‘Laat uw linker
hand niet weten
wat de rechter
doet.’
Opgeven en doneren kan bij de coör
dinators Michael Vis E m.vis05@gmail.
com of Els Alebregtse E info@iloz.org
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AANRADERS

Unieke talenten,
competitie en gesprek

Vakantiedagboekje
Veertien portretten uit de wereldkerk
met een korte overdenking, voor
deze zomer uitgegeven door de GZB.
www.gzb.nl

IMPRESSIE • Op 1 en 2 juni was er weer het jaarlijkse vrolijke, gezel-

lige en uitdagende kamp voor jongeren, kinderen en een groepje
‘volwassenen’ van de Oude Kerk Gemeente, in en om scoutinggebouw Ashanti aan de Prismalaan in Rokkeveen.
Na een overheerlijke pannenkoeken
maaltijd, gebakken door Judith en
Loes, zijn we zaterdag traditioneel
van start gegaan met ‘Levend
Stratego’, waarbij snelheid, stra
tegie en inzicht vereist is. Daarna
een aantal uurtjes karaoke, waarbij
unieke talenten ontdekt zijn. Toen
het kampvuurtje aangestoken en
met het nachtelijke ‘Kapersspel’
aan de slag gegaan. Samenwerken,
maar ook ieder voor zich, rennen
in het donker en competitie.
Zondag om een uur of acht opge
staan en ontbeten en inmiddels
was ‘de band’ ingevlogen.
De heren Bas, Peter en Christiaan
verzorgden de muziek tijdens de
gezamenlijke start van Kids Hour
en Youth Hour, met leadzanger
Jeroen. Terwijl de kinderen hoor
den over de gaven en talenten die
God geeft aan mensen, spraken
de jongeren over een heel ander

thema: ‘Let’s talk about seks’.
Na de koffie en lunch met heel
veel tosti’s werd het voor de
kinderen tijd om op zoek te gaan
naar de ‘vossen’. Een aantal
gemeenteleden hebben de
warmte van de dag getrotseerd
om in ‘bijzondere verpakking’ in
het park rond te lopen. Bedankt
vossen! De jongeren zochten
ondertussen verkoeling op de
zeep/waterbaan met het spel
‘levend sjoelen’. Na de vossen
jacht hebben de kinderen dit
natuurlijk ook gedaan. Allemaal
weer schoon!
Als afsluiting kwamen er meer
gemeenteleden langs voor een
gezellige High Tea. We hebben
gesmuld. En nu ... weer een jaar
wachten op het volgende kamp.

• Liesbeth Bos-van Waaij

Dabar-campingwerk
IZB Dabar, de landelijke jongerenorganisatie voor missionair werk op
campings, schrijft je nog graag in als
vrijwilliger voor één of twee weken,
komende zomer. www.izb.nl/dabar
Pieterpad in één dag –
voor moeders in Kenia
Van het oude zeekleigebied in
Noord-Groningen tot in de heuvels
van Zuid-Limburg: 492 kilometer in
26 etappes dwars door Nederland.
Huruma MEVA organiseert op 14
september een wandel-sponsortocht
op de etappes van het Pieterpad om
geld in te zamelen voor alleenstaande moeders uit sloppenwijken in
Kenia. www.hurumameva.nl
Vredesweek
Openingsprogramma in ForumStadhuis, Walk of Peace, drie
avonden interculturele generatie
gesprekken, vrijdag informatiemarkt
en maaltijd op het Nicolaasplein
met sprekers uit de diverse gemeenschappen, zaterdagmiddag afsluitend
muziek- en poëziefestival met
workshops. Van 22-29 september.

JEUGDLEIDING OUDE KERK

PGZ-kerken helpen JobHulpMaatje

Aanbouw Oude Kerk vordert

JobHulpMaatje ondersteunt langdurig werkzoe
kenden in Zoetermeer en helpt ze om een passen
de baan te kunnen vinden. De organisatie draait
op gecertificeerde vrijwilligers. Dat kost geld, zoals
het opleiden van vrijwilligers, en daarom zijn we
heel dankbaar voor de financiële bijdrage die we ontvingen via de diaconie
van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. In het bijzonder willen we die
kerken en gemeenteleden bedanken, die voor het werk van JobHulpMaatje
hebben gecollecteerd. Daarmee zijn ze een essentiële partner voor ons en
indirect voor de werkzoekenden. Meer weten? We komen graag langs om
u te informeren.

De werkzaamheden van de nieuwe aanbouw aan de Oude Kerk
vorderen gestaag. Het hoogste punt is inmiddels bereikt. Aan de
buitenkant is goed te zien hoe de aanbouw er uit komt te zien.
Ook over de binnenkant wordt nagedacht. Een interieurcommissie is
bezig met het lichtplan en de
uitwerking van de toepassing
van kleuren. Met vereende
krachten wordt door vele
vrijwilligers gewerkt aan de
realisatie van dit project.


• Johan Alebregtse

W www.JHM-Zoetermeer.nl

• Ron Orta
STUURGROEP AANBOUW

VOORZITTER JOBHULPMAATJE ZOETERMEER
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

wij zijn 24 uur per dag
bereikbaar!

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl
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Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven:
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

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
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‘Sjabbat’: geschenk
uit de Joodse traditie

ACHTERGROND • Waar blijven onze bezinningsmomenten? Waar
vinden we perspectief in alle drukte en gehaast? Bij het thema
‘Op adem komen’ van deze zomereditie van Kerk in Zoetermeer
biedt dit artikel een heilzaam perspectief op de wekelijkse rustdag.
Drie betekenissen in de Bijbel, drie betekenissen voor vandaag.

Scheppingslied
Het Oude Testament van de Bijbel
opent in het boek Genesis met het
lied van (voortdurende) schepping.
Genesis 2:1 vat samen: ‘Voltooid
worden de hemelen en het aard
land ...’ Om prompt te vervolgen:
‘God voltooit op de zevende dag ...’

Rustdag
geeft ziel aan
de schepping
Perspectief
Op de sjabbat, verrichtte de Ene
(toch) een taak: Hij schonk de
schepping haar ziel in het rusten
op de zevende dag, ‘de gezegende
onder de dagen’. Heel de schep
ping blijft zonder perspectief,
indien de mens geen terugkerende
momenten van rust en meditatie
kent. Niet de mens maar de sjab
bat is de kroon op de schepping.

Brood genoeg
In het verhaal van de uittocht
volgens Exodus speelt de sjabbat
een bijzondere rol als het gaat om
vertrouwen. In één van de verhalen
ontvangt het volk in de woestijn
onbekend brood, manna (Exodus
16). Elke dag is er voldoende
manna voor die dag, op de zesde
dag voldoende voor twee dagen.
Zij die voor dagelijks voedsel een
reserve willen opslaan ontdekken

de volgende dag dat het
bedorven is. Zij die toch op
sjabbat erop uit gaan om manna
te verzamelen vinden niets.
Sjabbat is een les in vertrouwen.
Verzet tegen de valse (heidense)
zekerheid dat alleen een ononder
broken werkritme kan zorgen
voor dagelijks brood.

Een daad stellen
Een derde betekenis vinden we in
de Tien Woorden (Exodus 20 en
Deuteronomium 5). Sjabbat speelt
een doorslaggevende rol als het
gaat om sociale gerechtigheid en
onderlinge solidariteit. Het geden
ken van de sjabbat betekent een
daad stellen. Het bijbelboek Exodus
(‘gedenk de dag van de sjabbat ...’)
verbindt het woord met het schep
pingslied. Het bijbelboek Deutero
nomium (‘waak over de sjabbat’)
herinnert de hoorders aan het
slavenwerk in Egypte. Gelovig ritu
eel en ethiek horen onlosmakelijk
samen in onze omgang met onze
medemens en onze leef-omgeving.

‘Sjabbat’
is een les
in vertrouwen
Rituele dag
Sjabbat heeft als rituele dag zijn
eigen plek binnen de Joodse
traditie. Die vorm mag een chris

Kerk in Zoetermeer 3

telijke kerk zich niet toe-eigenen.
Maar het denken van en over de
sjabbat is in heel de Bijbel voel
baar en merkbaar. Deze manier
van denken stempelt ook het
doen en spreken van Jezus.
Heilzame tegenstem
De drievoudige betekenis van de
sjabbat is voor ons tot op vandaag
heilzaam. In onze tijd vormt zij een
heilzame tegenstem tegen de druk
die we elkaar opleggen om alles
mee te moeten maken – en vraagt:
Waar blijven onze bezinnings
momenten? Waar vinden we per
spectief in alle drukte en gehaast?
Het thema vertrouwen zet ons
waar het gaat om het wekelijkse
werkritme aan het denken over –
onder andere – de angst om ook
maar iets te missen.

Geen slavendrijverij,
maar onderlinge
solidariteit
Kritisch bevragen
Sociale gerechtigheid en onderlinge
solidariteit zijn wezenlijke drijfveren
om onze wereldwijde markt kritisch
te bevragen. Te beginnen bij onze
eigen wens als consument om alles
te willen tegen de laagste prijs.
Hoeveel onrecht brengt dat teweeg,
met een nieuwe slavenvorm onder
de allerarmsten ter wereld, vooral
ver weg van het Westen?

Dankbaar besef
Het denken van en over de sjabbat
mag niet ontbreken in de christe
lijke traditie – in dankbaar besef
dat we deze denkwijze als een
geschenk hebben ontvangen
vanuit de Joodse traditie.
• ds. Nico de Lange

*De aangehaalde bijbelteksten komen uit de ‘Naardense Bijbel’.

NACHT VAN GEBED

Vervolgde christenen: ‘Bid voor ons’

PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD

te geven als christenen, is won
derbaarlijk. De liefde, vreugde en
dankbaarheid die ze uitstralen in
de getoonde filmpjes, is menselij
kerwijs onbegrijpelijk.

Even nabij
‘Bid voor ons.’ Dat is wat ze van
ons vragen. Zo’n eenvoudige
opdracht, met zoveel invloed en
zo waardevol voor onze mede
christenen. Gebed draagt hen
door de donkerste nachten heen,
laat hen ervaren dat ze niet alleen
zijn, dat ze niet vergeten worden.

Zo’n eenvoudige
opdracht, met zoveel
invloed
• ‘Bid voor ons’, was
de oproep voor de Nacht van
Gebed, de nacht waarin christenen door heel Nederland bij
elkaar komen om te bidden
voor hun broeders en zusters
die om hun geloof in Christus
vervolgd worden.
IMPRESSIE

In Zoetermeer vond deze interkerke
lijke bijeenkomst plaats in de nacht
van vrijdag 21 op 22 juni, dit keer in
gebouw De Uitkijk van de Parousiagemeente. Voor het eerst waren er
ook worship-bands aanwezig en het
Christelijk Mannenensemble Zoeter
meer onder leiding van Johan van
Oeveren voor zangbegeleiding en
muzikale intermezzo’s.
Deze jaarlijkse gebedsnacht werd
georganiseerd door Piet van Daalen
(Oosterkerk), Jan Los en Gijsbert
Pronk (Parousia), en Zoetermeer-
ambassadeur van Open Doors
Hans Trapman (Gtime City Church).

Vast vertrouwen
In tenminste 73 landen worden
meer dan 245 miljoen christenen
zwaar vervolgd om hun religie.
Hun geloof, vertrouwen in de
Here God en vasthoudendheid is
iets wat ontroert en bemoedigt.
Dat zij bereid zijn hun woningen,
hun vrijheid en zelfs hun leven op

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

KIJK

En terwijl wij hen aan de Here
opdragen in gebed, ervaar ik dank
baarheid voor het voorbeeld dat ze
mij geven. Hoewel ik hoop dat ik
nooit zelf vervolging hoef te ervaren,
kan ik alleen maar bidden dat God
mij in zo’n situatie even nabij is.

PERSPECTIEF

Doe maar even niks!

O

p vakantie gaan is al een
eeuwenoud concept.
Over de precieze her
komst wordt gediscussieerd,
maar over de noodzaak minder:
het is goed om afstand te nemen
van je bezigheden. Ieder mens
heeft op- en ontlaadtijd nodig
om goed te kunnen functioneren.
Vrije tijd. Vacare-tijd.

Moment van zegen
In onze 24-uurseconomie is
het een gemak om op te laden.
Overal is tegenwoordig Wifi.
Met een ‘pling’ ben je weer op
de hoogte van het wel en wee
van werk, familie en wereld. En
dan zijn er ook nog reisorganisa
ties die je vrije tijd vol kunnen
stoppen met nieuwe noodzakelijke
ervaringen. Vakantie-tijd loopt
zo het risico nieuwe werk-tijd te
worden. Dit is een groot gevaar:
een overbelasting van onze
harde schijf, een burn-out of
kortsluiting liggen op de loer.
Een mens kan niet leven zonder
vacare-tijd. Zelfs God maakt er
tijd voor (Genesis 2:3), Hij rustte
uit. Vacare is een verblijven in

• Tirza Benders
Advertenties

een moment van rust en inkeer
zonder planning, zonder inge
calculeerde bereikbaarheid.
Een moment van zegen.
Dit ont-laden is in onze tijd
misschien nog wel belangrijker
dan opladen. Je moet er in ieder
geval meer je best voor doen.
Net zoals het zoeken van een
vakantieverblijf zonder internet of
dagprogramma een uitdaging is.

Dichtbij en bereikbaar
Maar je hoeft er niet voor op reis.
Vacare is altijd voor iedereen
dichtbij en bereikbaar, reist met
je mee, waar je ook gaat of staat.
Want in elk moment van stilte,
in elk moment van even niet
bereikbaar zijn, kun je vrij zijn.
Op het moment dat jij even stil
staat, je werk neerlegt, je ogen
sluit of juist verwonderd rond
kijkt, op dat moment is er ruimte
voor ‘vacaren’, voor vakantie
vieren. Je ontlaadt van alle span
ning en ervaart opnieuw een
vrij-zijn in het leven van alledag.
Ik wens ons allen die moed toe
om in de komende tijd even de
boel de boel te laten, om even
niet in beweging te komen, maar
stil te staan, te zitten en te zijn.
Doe maar heel ongewoon, dwars
tegen alles in, even niks! Dat is
goed voor je.
• ds. Carina Kapteyn
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KERK & DIENST

4 Kerk in Zoetermeer 

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
OETERM EER.NL

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

Zondag 
7 juli

 Zondag
14 juli

 Zondag 
21 juli

 Zondag 
28 juli

 Zondag 
 Zondag 
 Zondag 
 Zondag
 Zondag

18 augustus
4 augustus
11 augustus
25 augustus
1 september

 10.00 uur:
Ds. C.H.
Wesdorp
Gezinsdienst
slotweekend

 10.00 uur:
Ds. C.H.
Wesdorp

WIJKGEMEENTE
 10.00 uur:
PELGRIMSKERK
Ds. R.L. Algera
Pelgrimskerk
1e Stationsstraat 86, 2712 HK
T (079) 316 36 00
W pelgrimskerkzoetermeer.nl

 10.00 uur:
Prop. mw.
M. Gehrels

 10.00 uur:  10.00 uur:
 10.00 uur:  10.00 uur:
Zie De Oase
Zie bij De
Zie De Oase
Mw. ds.
Regenboog
M.C. Kapteyn

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

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

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

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

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

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

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

 09.30 uur:
 09.30 uur:
Ds. E. van
Ds. E. van
den Ham
den Ham
Heilig Avondmaal
Heilige Doop
 17.00 uur: Ds.
 17.00 uur:
E. van den Ham
Ds. E. van
Voortzetting en
den Ham
dankzegging
Hart4U-dienst
Heilig Avondmaal

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

 10.00 uur:
Ds. C.H.
Wesdorp

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van
de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
3e jaargang | nummer 6 | juli-augustus 2019
Redactie Els Alebregtse, Jan Blankespoor, Mieke
Brak, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien
Meiresonne, Willeke van Trigt, Joke Westerhof
Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl

 10.00 uur:
Ds. C.H.
Wesdorp

 10.00 uur:
Ds. L.J. de
Leeuw

Amsterdam

 10.00 uur:
Ds. A.B.
Vroomans

 10.00 uur:  10.00 uur:
Mw. ds.
Ds. M.
G.J. Stougie
Treuren

Delft

 10.00 uur:
Prop. R.F.
Willemsen

Berkel en
Rodenrijs

Pijnacker

 10.00 uur:
Zie bij De
Regenboog

 10.00 uur:
Ds. T.
Wegman

Amersfoort

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

 10.00 uur:
 10.00 uur:  10.00 uur:
Zie onder
Zie bij De
Ds. J.
Pelgrimskerk
Regenboog
Bonnes
 17.00 uur:
Rondom
het Lied

 10.00 uur:
Zie onder
Pelgrimskerk

 10.00 uur:
Zie bij De
Regenboog

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

 10.00 uur:
Zie De Oase

 10.00 uur:
Zie onder
Pelgrimskerk

 10.00 uur:  10.00 uur:
Mw. W.J.
Ds. D.A.J.
BettenhausSonneveld
sen-Baak

 09.30 uur:
Ds. M.A.
van den
Berg
 17.00 uur:
Ds. E. van
den Ham

 09.30 uur:
Ds. L.
Hoftijzer

 09.30 uur:
Ds. E. van
den Ham
 17.00 uur:
Ds. L.J.
Geluk

 09.30 uur
Ds. C. van
Andel

 09.30 uur:
Dr. A.A.A.
Prosman
Amersfoort

 17.00 uur:
Ds. W.J.
Gorissen

 09.30 uur:
Ds. E. van
den Ham
 17.00 uur:
Evangelist
J. de Vries
Urk

Rijnsburg

 17.00 uur:
Ds. E. van
den Ham

Amsterdam

 17.00 uur:
Ds. E. van
den Ham

Rotterdam

Voorthuizen

 10.00 uur:
Ds. R.L.
Algera

Dronten

 19.30 uur:
Meditatieve
viering

Zeist

 10.00 uur:
 10.00 uur:  10.00 uur:
Zie De Oase
Zie onder
Mw. M.
Pelgrimskerk
SchipperBoven

Alkmaar

 19.30 uur:
Meditatieve
viering

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

 10.00 uur:
Ds. C.H.
Wesdorp

Scheveningen

 10.00 uur:
 10.00 uur:
Ds. R.L. Algera
Ds. R.A.
Veen

 10.00 uur:
Ds. G. van
Reeuwijk
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 19.30 uur:
 19.30 uur:
Meditatieve
Meditatieve
viering
viering

 10.30 uur:
Mw. ds. C.
Kühler

 10.00 uur:
Ds. N. de
Lange

 10.00 uur: Ds.  10.00 uur:
N. de Lange
Ds. N. de
Lange
Maaltijd
van de Heer
 19.30 uur:  19.30 uur:
 19.30 uur:
Meditatieve
Meditatieve
Meditatieve
viering
viering
viering

 10.30 uur:
Ds. E.
Cossée

 10.30 uur:
Mw. ds. L.
Lafeber

 10.00 uur:
Ds. R.
Klijnsma

 09.30 uur:
Ds. E. van
den Ham
Heilige
Doop
 17.00 uur:
Ds. M.A. van
den Berg
 10.00 uur:
Ds. N. de
Lange

Pijnacker

 19.30 uur:
Meditatieve
viering
 10.30 uur:
Mw. ds. M.
Kwant

OVERIGE DIENSTEN JULI EN AUGUSTUS WEEKSLUITINGEN
Zondag 7 juli

Langeland Ziekenhuis
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30

Mw. M. Speckens-van Tuijl

Zondag 14 juli

Langeland Ziekenhuis

10.30

Ds. M. Gilhuis

Perron 1
Oosterheemplein 320, 2721 ND

10.00

Dhr. W. Pantjes
Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis

10.30

Mw. L. Hendriks-Vaessen

Zondag 21 juli

Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88
Datum Tijd
5 juli 15.30

Voorganger
Ds. C.H. Wesdorp

12 juli 15.30

Ds. M.A. van den Berg

19 juli 15.30

Drs. E. Leune

26 juli 15.30

Ds. C.H. Wesdorp

2 aug 15.30

Drs. E. Leune

9 aug 15.30

Mw. M. van den Boomgaard

Vivaldi
Brechtzijde 45, 2725 NR

10.30

Mw. W. van Hengel

Zondag 28 juli

Langeland Ziekenhuis

10.30

Ds. N. de Lange

16 aug 15.30

Ds. M.A. van den Berg

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Zondag 4 aug

Langeland Ziekenhuis

10.30

Dhr. H. van der Bilt

23 aug 15.30

Drs. E. Leune

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Zondag 11 aug

Langeland Ziekenhuis

10.30

Mw. M. Schipper-Boven

30 aug 15.30

Drs. E. Leune
Ds. C.H. Wesdorp

Perron 1

10.00

Mw. W. van Hengel
Dienst voor doven

6 sept 15.30

Langeland Ziekenhuis

10.30

Mw. L. Hendriks-Vaessen

Vivaldi

10.30

Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak

Zondag 25 aug

Langeland Ziekenhuis

10.30

Ds. M. Gilhuis

Elke zondag in Bovenzaal Oosterkerk
Oosterheemplein 320, 2721 ND
T www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Zondag 1 sept

Langeland Ziekenhuis

10.30

Mw. M. Turk

Datum Tijd

Medewerkers aan dit nummer
Johan Alebregtse, Tirza Benders, Hans van der
Bilt, Liesbeth Bos, Evert de Graaf, Peter van
Holten (strip), Carina Kapteyn, Nico de Lange,
Jan van der Linden (kerkdiensten), Johan van
Oeveren, Ron Orta, Arie Vooijs (muziekrubriek),
Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)

Insturen kopij septembernummer
Berichten over 4 september t/m 4 oktober
graag insturen woensdag 14 augustus.
Wijzigingen en advertenties tot uiterlijk
woensdag 21 augustus. Het septembernummer
zal verschijnen op woensdag 4 september.
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
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

Zondag 18 aug

Advertentie

WereldWijs
onderwijs met de Bijbel als basis

Onze basisschool is een christelijke school, midden
in de wijk Meerzicht. Wij bieden kinderen uit
Zoetermeer en omgeving een plek waar ze veilig
en vertrouwd kunnen leren. We staan open voor
ouders die onze iden�teit onderschrijven. U bent
welkom voor een vrijblijvende kennismaking!

.
Gesloten van 22 juli t/m 29 augustus
Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22. Bijdragen
en giften: 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

Kerkenbos 28
2716 PH Zoetermeer
wereldwijs@levwn.nl
q 079 - 351 61 48
WWW.GBSWERELD WIJS.NL

PERRONMEETING

7 juli 11.00

Voorganger
Theo Vreugdenhil

14 juli 11.00

Ton Spek

21 juli 11.00

geen meeting

28 juli 11.00

Jan Verkerk

4 aug 11.00

geen meeting

11 aug 11.00

Piet van Daalen

18 aug 11.00

geen meeting

25 aug 11.00

Martijn de Jong

1 sept 11.00

Ton Spek

Ademoefening
Rustig en ontspannen
ademhalen leert je de adem
beleven als communicatie
met Gods levensadem:
Gods ruach, Gods Geest.
Meer op:
Platform Vacare
W protestantsekerk.nl

CONTACT
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl
Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman
Pitrusvaart 10, 2724 VC • T (079) 331 74 22
E scriba@oudekerkgemeente.nl
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR:
PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandeoase@gmail.com
GEMEENSCHAP RONDOM DE
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
GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Coördinator kosters
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com
GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV
T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur ma, di, do en vr
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • Vrije dag wo
E ds@vandenham.mobi
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
Postadres: Ichthuskerk, Parkdreef 258
2724 EZ • T 06 528 564 17
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen ma, di, do
(pastoraat Noordhove en Oosterheem)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl
VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren
T 06 1104 1992
Secretaris Max Hofman
E secretaris@vcgz.nl • W www.vcgz.nl
Perron • Oosterheemplein 320
2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk
(per 1 september 2019)
Contactpersoon Diederik Slingerland
T 06-5127 3818 • E cdtslingerland@gmail.com
E communicatieperron@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 06 249 750 92
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl
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THEMA

ONDER WOORDEN

Naderend afscheid van wijkpastor Marga Schipper:

‘Pastoraat heeft altijd mijn hart gehad’

• Marga Schipper gaat in september met pensioen en
blikt terug op haar carrière als kerkelijk werker in De Regenboog
en wijkpastor van de Pelgrimskerk. Haar hart ligt in het pastoraat,
toch startte haar kerkelijke loopbaan met dorst naar kennis.

Zomer

INTERVIEW

Het zonlicht schijnt het groen
weer aan de bomen,
ik zag twee kalfjes lopen
in een wei,
de lange donk’re winter
is voorbij,
het leven is opnieuw tot bloei
gekomen.

Kerk in Zoetermeer 5

Het wonder van de zomer –
elk jaar weer –
versterkt in mij ’t geloof,
dat vroeg of laat
een eind komt aan de winter
van het kwaad,
ooit – op die dag – komt in
ons lot een keer.

‘Het gaat ook daar om aandacht
en ruimte: een mens die zich open
stelt voor God. Een bijbelverhaal
dat mij altijd weer ontroert, is dat
van de brandende braambos: “Doe
je schoenen uit, want je staat op
heilige grond.” Voor mij spreekt uit
die woorden een besef dat God ons
ver, ver te boven gaat, en dat wij
Hem nooit kunnen vastspijkeren in
leerregels of dogma’s. Dat roept bij
mij een heilig ontzag op.’

‘Mooie gesprekken,
zó ben je als
kerk aanwezig’
Gezegend
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

Dan schijnt het zonlicht
eeuwig groen de bomen,
dan komt voorgoed een
einde aan de pijn,
dan zal geen wapen meer in
handen zijn,
de duisternis moet wijken
voor dat Licht,
dat alle tranen wist van ons
gezicht.
Totdat Hij komt blijf ik van
die dag dromen.
Ad J.J. Knotters (1951-2004),
in: ‘Dan is de duisternis voorbij’
(2004)

Afscheid op 15 september
Op zondag 15 september is er om
15.00 uur de afscheidsdienst van
wijkpastor Marga Schipper-Boven
in de Pelgrimskerk. Hieraan werken
verschillende voorgangers mee en
de band Question Mark verzorgt de
muziek. Na de dienst is er een feestelijke receptie in ’t Centrum achter
de kerk. Van harte welkom!

‘Tijdens mijn werk als leerkracht
op de basisschool ben ik begonnen
met de cursus Theologie voor
Gemeenteleden, daarna ging ik
verder met hbo-theologie in NBI, nu
Windesheim. Ik was nieuwsgierig,
wilde van alles weten over de Bijbel
en geloof. Heerlijke jaren: exegese,
contextuele bijbeluitleg. Stevige,
gedegen kost.’ Als beroepsrichting
koos Marga pastoraat, haar stage
liep zij in wijkgemeente De Oase
in Meerzicht, toen Jaap van der
Linden daar nog predikant was.

Zomerwandelingen
Na afloop van haar studie zocht
Marga naar een vacature pasto
raal werk, terwijl zij werkte op
de basisschool en ook nog als
ouderling pastoraat. Toen de
kerkenraad van De Regenboog
haar vroeg om ouderenpastor
te worden, zei zij van harte ja.
In De Regenboog was een groeien
de groep ouderen, en er waren ook
heel wat activiteiten, zoals de soos,
het inloophuis met de middagpau
zediensten en de verjaardagsfees
ten. ‘Daarnaast begon ik met de

kring Bijbelstudie overdag en de
Zomerwandelingen in de Balij. Voor
veel oudere mensen is een activiteit
op de avond te zwaar, en ook is de
zomer, waarin alle activiteiten stop
pen, vaak een lange saaie periode.’

Ruimte scheppen
‘Al die activiteiten vormden het
netwerk voor mijn pastorale
werk. En omdat mensen mij goed
kenden, spraken ze me aan als
ze dachten dat iemand extra aan
dacht nodig had.' Daar ligt duide
lijk de rode draad in het werk van
Marga: ruimte scheppen waarin
mensen kunnen uiten wat ze niet
eerder hadden durven zeggen.

‘Een mens die zich
openstelt voor God,
daar gaat het om’
Heilige grond
Aandacht en ruimte spelen ook
een rol in Marga’s interesse in
spiritualiteit en meditatie: kapelvie
ringen in De Regenboog, de kring
Christelijke meditatie in De Pelgrim,
kloosterweekenden, reis naar Iona.

Na verloop van tijd ging Marga
ook voor in de eredienst. ‘Ik ben
begonnen met voorgaan bij spe
ciale diensten, zoals zangdiensten
en Taizé-vieringen in De Regen
boog. Een Taizé-viering is medita
tief en dat trok mij erg.’ Bij de vor
ming van de POR – Pelgrimskerk,
Oase en Regenboog – besloten de
voorgangers hun taken te delen.
Marga werd voorganger van de
Pelgrimskerk en bleef verantwoor
delijk voor het ouderenwerk in
De Regenboog.
‘Ik was er heel blij mee om de laat
ste jaren zelfstandig als voorganger
in de Pelgrimskerk te kunnen
werken. Een hechte gemeenschap,
die zorgt voor elkaar. Een open
gemeente, en flexibel in het zoeken
naar vormen om als gemeenschap
te kunnen blijven functioneren.
Creatief ook: toen ze voor het be
leidsplan moesten zeggen wat hun
missionaire taken waren, zeiden
ze: het bloedprikken! Dat gebeurt
in ons Centrum. Daar zijn wij altijd
aanwezig om koffie te schenken,
mensen op te vangen en een
luisterend oor te bieden. Daar ont
staan mooie gesprekken, zó ben je
als kerk aanwezig!’
• Mieke Brak

In deze rubriek vraagt Fien Meiresonne steeds iemand zijn of haar kijk te
geven op een bijbeltekst of bijbelgedeelte dat bemoedigt en inspiratie geeft.
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en simpel telefoontje
om een afspraak
te maken voor een
interviewtje voor Kerk in Zoeter
meer wordt vanuit Canada be
antwoord. Frits von Meijenfeldt
is dan wel 67, maar hij trekt er
voor zijn vroegere werkgever,
Economische Zaken, met genoe
gen op uit om ook elders zinvol
werk te doen.

Kerk ‘vergroenen’
Met evenveel plezier speelde hij
in Zoetermeer in de jaren tachtig,
begin negentig een rol in het ‘con
ciliair proces, voor gerechtigheid,
vrede en heelheid van de schep
ping’, het huidige klimaatdebat
avant la lettre. In ‘zijn’ Regen
boogkerk zet hij zich hiervoor in
en werkt hij samen met anderen
aan ‘vergroening’ van de kerk.
‘Alles begint natuurlijk met je op
voeding. Ik ben afkomstig uit Gro
ningen en mijn vader was altijd
actief met wat we toen noemden:
kerk, staat en maatschappij.’ Als
je in zo’n gezin opgroeit en ook de
christelijke beginselen meekrijgt,
zet je je logischerwijs en naar

de beste tradities van kerkelijk
Nederland in voor zaken die van
belang zijn voor de samenleving.

Glashelder over
wat van ons
verwacht wordt
Bergrede
‘De Bijbel is wat mij betreft niet
in de eerste plaats een theolo
gisch of dogmatisch boek, maar
een boek vol inspirerende verhalen
en voorbeelden. Mijn mooiste
voorbeeld haal ik uit de Bergrede,
die zo glashelder is over wat er
van ons als mensen in de wereld
wordt verwacht.’ De tekst daar
van bracht Jezus vaak in conflict

Advertenties

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

met de Farizeeërs, die hem met
doorzichtige trucjes uittestten
over zijn Schriftuitleg. Hij snoerde
hen eenvoudig de mond.

Voorgegaan
Frits denkt terug aan een politicus
die hij altijd heeft bewonderd,
Willem Aantjes, die zelf ook op het
idee kwam een aan tijd en plaats
aangepaste Bergrede uit te spre
ken. Hij deed dat voor het front
van de vaderlandse politiek. Daar
werd nog lang over nagepraat,
binnen en buiten het Binnenhof.
Veel verhalen, met name uit het
Nieuwe Testament, inspireren om
de weg te gaan die Jezus
ons is voorgegaan.

Alle activiteiten vindt u ook in de agenda
en in het jaarprogramma Gaandeweg
(brochure en digitaal) op kerkinzoetermeer.nl
en op de website pgzoetermeer.nl

VANAF 7 JULI

Meditatieve zomervieringen
ICHTHUSKERK • Korte vieringen in de
sfeer van Taizé, met een eenvoudige
liturgie. Centraal staat de stilte
waarin we een bijbeltekst over
wegen en na de stilte delen wat ons
geraakt heeft. We zingen zelf opge
geven liederen en na afloop kunnen
we iets drinken. Zo is er ruimte voor
ontmoeting met God en elkaar.
Elke zomerzondagavond van 7 juli t/m
25 augustus, 19.30 uur, Ichthuskerk
E rvanderkrukztm@ziggo.nl

10 JULI

Rondom de bron
DE OASE • Gesprek over een

actueel thema. Na de zomer
periode kiezen we een andere
vorm: elke donderdagavond
gesprek over een vraag/antwoord
uit het in mei verschenen boekje
Gewone Catechismus, een heden
daagse eenvoudige uitleg van
het christelijk geloof.
10 juli, 19.00-19.45 uur, De Oase

4 AUGUSTUS

Vesper ‘Rondom het lied’
DE OASE • Liederen kunnen

gezongen worden als lofzang,
als gebed om ontferming, als lied
van moed en vertrouwen ...
Liederen komen niet alleen uit
onze mond, maar ook uit ons
hart. Naast psalmgebeden zingen
we zomerliederen en we sluiten
af met avondliederen. Welkom!
4 augustus, 17.00 uur, De Oase

13 AUGUSTUS
Zomersenioren
OOSTERKERK • In de zomer is er
niet veel te doen in en om de kerk.
Veel mensen gaan met vakantie,
senioren zien hun kinderen eropuit
gaan, zelf kunnen ze niet altijd
weg. Dat maakt het voor een
aantal oudere mensen vaak wel
stil. In het bijzonder voor hen
hebben we de Zomerseniorenkring,
ontstaan uit de reguliere Senioren
Bijbelkring in de Oosterkerk.
Van harte welkom voor een
(relaxt) programma, ontmoeting
en gezelligheid, hapje en drankje
en een feestelijke lunch. Nodig
iemand mee en geef u op.
13 augustus, 10.00 uur, Oosterkerk
E janny@vandenham.mobi

26 AUGUSTUS

Ouderengesprekskring
ICHTHUSKERK • Op maandag 26
augustus begint de maandelijkse
ouderengesprekskring in de
Ichthuskerk weer, nagenoeg elke
keer op de laatste maandag van
de maand. We verdiepen ons
in het boek Openbaring aan de
hand van het toerustingsboekje
Hoe lang nog van Jos de Heer.
26 augustus,14.30-16.00 uur
E berichten@nicodelange.nl

26 AUGUSTUS

Inschrijven cursus
Theologische Vorming
REGIO • Op de website www.

tvgrotterdam.nl is de inschrijving
opengesteld voor het cursusjaar
2019-2020 voor de cursussen
Theologische Vorming Gemeen
teleden en Geïnteresseerden Rot
terdam (TVG). Naast informatie
over de driejarige basisopleiding
op maandagavond of dinsdagoch
tend vindt u er ook een overzicht
van de kortlopende cursussen.
26 augustus informatieavond,
De Hoeksteen, Capelle a/d IJssel
W www.tgvrotterdam.nl
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Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten de brochure Gaandeweg 2018-2019 en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

GETEKEND

THEMA

PERRON

Ontmoeting en
gemeenschap

Oosterheemplein 320
W www.perron-oosterheem.nl

28-30 AUGUSTUS

Heempret – voor het hele gezin
Het is weer drie dagen zomerfeest in Oosterheem voor oud en jong.
Kom gezellig meedoen en laat je verrassen.

PAH

Woensdag 28 augustus

W www.depelgrimzoetermeer.nl
Juli-augustusprogramma

14 juli 15.00-17.00
14 juli 16.30 uur
21 juli 10.00 uur
21-28 juli		
24 juli 10.30 uur
31 juli 10.30 uur
7 aug 10.30 uur
14 aug 10.30 uur
25 aug 19.30 uur

‘Proef de Pelgrim’ met aansluitend BBQ
Uitzending World Servants
Uitzwaaidienst Taizé-reis in De Oase – Kerkenbos 8
Taizé-reis
Balijwandeling
Balijwandeling
Balijwandeling
Balijwandeling
Taizé-viering – De Wijngaard

14 JULI

Open middag ‘Proef de Pelgrim’
Het bruist en leeft bij De Pelgrim. Nieuwsgierig?
Kom daarvan eens lekker proeven op zondag
bij De Pelgrim.
n we regelmatig
nu zoal?”, hore
14 juli in en om de Pelgrimskerk, Eerste
“Wat doen jullie
We doen veel.
Ons antwoord:
!
we graag zien
bij ons en dat laten
Het bruist en leeft
Stationsstraat 86. Iedereen in de buurt en
ag 14 juli a.s.
ren we op zond
Daarom organise
Stationsstraat 86)
(1e
verder weg in Zoetermeer is van harte welkom.
kerk
rims
in en om de Pelg
rim’.
‘Proef de Pelg
Vanaf 15.00 uur zijn er allerlei activiteiten:
tuin, mini-vegan kookworkshop, historische
presentatie, samen zingen, auto wassen,
stichting Present, korte pelgrimage,
stilteruimte, Mindfulness 2.0.
Voor kinderen is er een speciaal programma.
Om 16.30 uur is er een korte viering waarin we zeven World Servants
uitzwaaien, die op werkvakantie gaan naar Oeganda, Malawi,
Zambia en Ghana. Schuif daarna gezellig aan bij onze BBQ!
rim
Proef de Pelg- 17.00 uur

zondag 14 juli

van 15.00

Opgeven BBQ uiterlijk 5 juli E info@depelgrimzoetermeer.nl
o.v.v. met vlees of veganistisch; € 15

 Natuurwandeling

Elke woensdagochtend om
9.15 uur vertrekt een groepje
enthousiaste wandelaars voor
een wandeling van een uur bij de
Balijhoeve aan het Kurkhout 100.
 Samen zingen

Elke woensdag om 11.00 uur
zingen we liederen uit de Pelgrim-
bundel en andere liederen uit
Taizé en Iona in de Pelgrimskerk.
 Koffieochtend

Behoefte aan een praatje en
een bakje koffie? Dan is de koffie
ochtend in de huiskamer iets voor
jou. In de zomer bij mooi weer
zitten we lekker in de tuin.
Elke donderdag om 10.00 uur.
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl

 De Bovenkamer

Elke donderdag om 12.00 uur De
Bovenkamer. Na 18 juli zomerstop.
 Balij-Emmaüswandelingen

Vier woensdagmorgens een Emmaüs-wandeling door het Balijbos
met als thema: ‘Ieder mens is een
belofte’. Wandelen in groepjes
van twee of drie, ieder kiest een
eigen tempo. We lopen in stilte en
worden ons bewust van wat er om
ons heen is. Al lopend overdenken
we een tekst die we meekrijgen.
24 en 31 juli, 7 en 14 augustus;
10.30 uur vertrek vanaf de
Balijhoeve, Kurkhout 100;
kosten: zelf koffie/thee na afloop
bij de kinderboerderij
E marga_boven@ziggo.nl

INLOOPHUIS OUDE KERK

OPEN DEUREN IN MEERZICHT

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur in
Wijkgebouw Dorpsstraat 57. Welkom!
Vanaf 1 september stopt het Inloophuis
enkele maanden, totdat we nieuw
onderdak hebben wanneer de aanbouw
van de Oude Kerk klaar zal zijn.

 Samen lunchen in De Oase

GEBEDSMOMENTEN
 Oude Kerk

Elke maandag van 19.00-20.00 uur
in Wijkgebouw Dorpsstraat 57.
 Oosterkerk

3, 17, 31 juli, 14 en 28 augustus
19.00-20.00 uur, Oosterheemplein 320
E arjenvantrigt@solcon.nl

 Interkerkelijk gebed

Elke eerste vrijdag van de maand
voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.
E fam-nebbeling@planet.nl

Vanaf 1 juli is De Oase op dinsdag
en donderdag van 11.30-13.30 uur
open voor lunch (zelf meenemen),
een praatje, thee en koffie. De kerkzaal is beschikbaar voor persoonlijk
of gemeenschappelijk gebed.
Steeds meer mensen weten de weg
naar De Oase te vinden. Kom eens
langs, juist in de zomermaanden!
 Samen pannenkoeken eten!

Op zaterdag 13 juli is iedereen van
harte welkom om pannenkoeken
te komen eten in De Oase:
buurtbewoners, moskeegangers en
gemeenteleden. Vanaf 17.00 uur
willen we aan tafel gaan.
Bij mooi weer eten we buiten en
anders in het kerkgebouw.

Kindermiddag met
mini-workshops
Bingo
Lasergamen

14.30-16.00
19.00-21.00
			
21.30-22.30

Jachtseizoen
Volleybaltoernooi – grasveld
achter De Oranjerie, Sumatra 11
‘Ik hou van Holland’

14.30-16.00
			
17.30-19.00

Wipe out! – watergevecht
en springkussens
BBQ voor de buurt

e:
Locartikerk
Ooste

Donderdag 29 augustus

OPEN ICHTHUS
INLOOPACTIVITEITEN

DE PELGRIM

14.30-16.30
			
19.00-20.30
21.00-22.00

Ichthuskerk
Parkdreef 258
W openichthus.nl

Vrijdag 30 augustus

 Inloopochtend
Iedere woensdagmorgen kun je
de Ichthuskerk vanaf 10.00 uur
binnenlopen voor koffie, thee
en gesprek. Van 10.00-11.00
uur is er ook een predikant of
kerkelijk werker aanwezig.
 Inloopmiddagen
(Bijna) iedere laatste dinsdag van
de maand bent u welkom bij de
inloopmiddag van 14.00-16.00
uur. Let op: in de zomermaan
den juli en augustus zijn er geen
inloopmiddagen, maar noteert
u alvast 24 september. Dan is er
weer de traditionele High Tea!

15 AUGUSTUS

Informatie: Laura de Rooij E lauraderooij1@hotmail.com

 Perronmeetings

Zie voor tijd, plaats en sprekers
pagina 4 Kerk & dienst. Er is
kinderoppas. Let op: in deze zomer
maanden niet elke week maar om
de week een Perronmeeting.
 Open middag

Elke dinsdag van 13.00-16.00 uur
welkom voor stilte en ontmoeting.
 Breiclub

Welkom op 8 juli, 5 augustus en
2 september voor weer zo’n gezellige breimiddag van 14.00-16.00
uur in Perron, hal Oosterkerk.
Informatie: Tannie Jorna
E breicluboosterkerk@gmail.com

Evenals voorgaande jaren bie
den we in de Ichthuskerk gele
genheid om elkaar in de eigen
omgeving te ontmoeten op de
datum van de capitulatie van
Japan in 1945: 15 augustus. Dit
jaar hebben we gekozen voor
het live bekijken van de beelden
van de nationale plechtigheid in
Den Haag. Ervoor en erna is er
alle gelegenheid om elkaar te
spreken en te ontmoeten.

11.30 uur: inloop met koffie en thee
12.00-13.30 uur: gezamenlijk
volgen van de tv-beelden van
de nationale plechtigheid bij het
Indisch Monument Den Haag.
vanaf 13.30 uur nagesprek
Informatie: ds. Nico de Lange
T (079) 360 31 01
E berichten@nicodelange.nl
W openichthus.nl; pwzn.nl

r het hele gezin!
28 t/m 30 August
us

Iedereen is ook van harte welkom op zondag 1 september bij de
Perronmeeting: 11.00-12.30 uur, bovenzaal Oosterkerk, mét kinderoppas.

E p.j.vandaalen@casema.nl

Herdenken in de buurt

Heempret

Het zomerfeest voo

 Ontmoetingslunches

Vanaf 23 augustus is er weer
iedere vrijdag in de hal van de
Oosterkerk (Perron Centrum) om
12.30 uur een lunch voor iedereen.

Een mooie gelegenheid voor bewoners van Oosterheem om elkaar te
ontmoeten en samen te genieten
van een goede en lekkere lunch.
Er is tot die tijd een zomerstop.
Fred Cammeraat T 06-2304 4470
E f.cammeraat@kpnplanet.nl

Nieuwe missionair
werker voor Perron
Voor Perron-pastor en pionier Arte
Havenaar is een nieuwe missionair
werker gevonden in de persoon van
Timo Hagendijk uit Ede. Voor veel
bezoekers van de Perronmeetings
is hij een goede bekende. Hij hoopt
per 1 september te starten. Timo
en zijn vrouw Margreet komen hier
wonen en zullen zowel in de Perrongemeenschap als in de Oosterkerkgemeente actief worden.

INLOOPHUIS DE REGENBOOG
Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur. Middagpauzedienst van 12.00-12.30 uur.
Elke vierde vrijdag warme maaltijd om 12.00 uur.

datum voorganger
muzikale begeleiding
5 juli Hans van der Bilt Jan van Vliet
12 juli Dick Sonneveld
Aad Baak
19 juli Matthé Vermeulen Paul Pettinga
				
26 juli			
2 augustus Petra Vossegat
Jacques van Oosterom
9 augustus Marga Schipper
Hans Raaphorst
16 augustus Wil Bettenhaussen Aad Baak
				
23 augustus			
30 augustus Hans van der Bilt Jan van Vliet

bijzonderheden
pannenkoeken
Creagroep Violet
opgeven maaltijd
warme maaltijd
pannenkoeken
Creagroep Violet
opgeven maaltijd
warme maaltijd

Wil Bettenhaussen-Baak T 361 33 65 W www.pwgderegenboog.nl > Inloophuis

HALTE 2717
‘Ons Honk’, Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT Zoetermeer W www.halte2717.nl
buurtpastor Johan Roest T 06-8263 7362
Juli-augustusprogramma

Inloop:
Pastoraal spreekuur:
Buurtpunt:
Soep van de dag:
Crea-café:
3 juli 10.00 uur
9 juli 18.00 uur
12 juli 12.30 uur
23 juli 13.00 uur
30 juli 13.00 uur
30 juli 18.00 uur
1 augustus 14.00 uur
1 augustus 14.00 uur
6 augustus 13.00 uur
13 augustus		 13.00 uur
13 augustus 18.00 uur
27 augustus 13.00 uur
27 augustus 18.00 uur
		

dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-14.00 uur
elke woensdagmorgen
elke woensdag 13.00-14.00 uur voor al uw vragen
elke donderdag 12.00 uur
elke donderdag 14.00-16.00 uur
Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
Buurtmaaltijd
Senioren Actief - Uitstapje naar kersenboomgaard
Zomerfestival – Crea en spelletjes
Zomerfestival – Watergevecht en schminken
Buurtmaaltijd
Senioren Actief - Activiteit nog een verrassing
Crea-café (Focuskamer Middin)
Zomerfestival – Kinderbingo
Zomerfestival – Baksels versieren
Buurtmaaltijd
Zomerfestival – Toppertje
Buurtmaaltijd

Halte 2717 is een ontmoetin
gspunt
voor de buurt, opgezet doo
r de
kerk. We zijn te vinden in
Ons Honk
bij buurtvereniging De Ho
veniers,
Carry van Bruggenhove 27,
2717
XT Zoetermeer. Voor informa
tie en
persoonlijk gesprek: buurtp
astor
Johan Roest T 06-8263 736
2

Jaarverslag 2018
Nieuwsgierig naar de activiteiten
van Halte 2717 in het afgelopen
jaar? Lees dan het zojuist ver
schenen jaarverslag. U vindt het
op www.halte2717.nl onder het
tabblad WELKOM.
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Speelse carillonklanken geven vrolijke sfeer

Johan van Oeveren,
klokkentoren Oude Kerk

Gijsbert Kok,
carillon Grote Kerk, Den Haag

De 47 klokken van het carillon bovenin de toren van de Oude Kerk
zorgen voor een geweldige sfeer en geven een vrolijk tintje aan
het dorps- en stadsleven in Zoetermeer. Zo’n live beiaardconcert
elke eerste zaterdag van de maand is eigenlijk veel te weinig.
Als u dit leest hebben er alweer
twee bespelingen over daken, tui
nen, straten en parken geklonken.
Op 1 juni door onze eigen (Haag
se) stadsbeiaardier Gijsbert Kok
en op dinsdag 2 juli in het kader

van Klassiek Zoetermeer een
extra bespeling met voorafgaande
toelichting door Johan van Oeveren.
Hij verzorgt op zaterdag 6 juli
de maandelijkse bespeling met
eveneens een ‘klassiek’ thema.

Winkelend in de Dorpsstraat,
wandelend door het Wilhelmina
park of zittend op een bankje is
het steeds genieten van die vrolijk
door de lucht buitelende klanken.
De beiaardiers spelen bekende
musicalthema’s, muziek van
artiesten die in the picture zijn,
of sluiten aan bij Koningsdag en
hoogtijdagen. Dat mag best wat
vaker, is het streven van de Stich
ting Carillon Zoetermeer. Aan de
beiaardiers zal het niet liggen.
Word vriend en meld u aan via
E johov49@gmail.com of maak
een (eenmalige) bijdrage over op
NL58 INGB 0001 9250 08
t.n.v. Stichting Carillon Zoetermeer
W carillonzoetermeer.nl
• Johan van Oeveren
SECRETARIS CARILLON ZOETERMEER

Deel 4 in de serie 'muzikale portretten' met steeds de schijnwerper op een wijkgemeente.

MUZIEK IN DE KERK (4)

Muziek met een persoonlijke noot

Wat maakt een tot kerkgebouw omgebouwde
gymzaal nu zo muzikaal aantrekkelijk? Niet het
gebouw, niet de prachtige glas-in-loodramen
van De Oase in Meerzicht, zelfs niet het mooie
grote pijporgel in de kerkzaal. Het zijn de
ménsen, die de muziek máken.

‘Geven, niet presteren’

Toegankelijke taal

Het begint bij de organisten, Arie
Vooijs en Jaap van der Giessen,
en sinds kort ook Arend van der
Toorn. Ieders geheel eigen in
breng in de dienst past bij de veel
kleurige gemeente. Jaap of Arie
begeleiden enkele keren per jaar
de cantorij onder leiding van
Liselet van Gent. Vorig jaar is er
een kerstoratorium uitgevoerd. ‘De
cantorij wil dienstbaar zijn in de
dienst tot meerdere eer en glorie
van God’, zegt Liselet. ‘We willen
vooral géven, niet presteren.’
Dominee Carina Kapteyn is hier
heel blij mee: ‘Organisten en
dirigent denken mee over de
muzikale aankleding van de dienst
en doen suggesties als ze een lied
beter vinden passen.’ Carina
vindt het belang
rijk, dat de veel
kleurigheid van
De Oase ook
tot uiting komt
in de muziek.
Van traditioneel
tot evangelisch,
alles komt aan
bod.

Bij aanvang van elke eredienst is
er een muzikaal moment. Later
in de dienst is er ruimte voor een
kinderlied. Jeugdouderling Gerda
Vooijs zoekt deze liederen uit. Het
kinderlied wordt ook gezongen
als er geen kinderen in de dienst
zijn. ‘De toegankelijke taal wordt
ook door de volwassenen erg
gewaardeerd. De kinderliedjes
worden net zo enthousiast
meegezongen als de andere
liederen.’ Ook de tieners hebben
regelmatig een muzikale inbreng
in de dienst met een zelfgekozen
lied of eigen muziek.

KERK

Z

MUZIEK

Alle leeftijden
Maar er is meer.
‘Een muzikaal
hoogtepunt vond
ik persoonlijk de
Kerstnachtdienst uit
2018’, vertelt Arie. ‘Een orkest,
gevormd door gemeenteleden,
jong en oud, vertolkten samen
‘Go tell it on the mountain’.
Zoveel mensen die muziek
maken in De Oase! En wat een
verschillende instrumenten:

Mensen raken met muziek

o vlak voor de zomer
vakantie is het een mooi
moment om eens terug
te kijken op mijn (kerk)muzikale
activiteiten. In De Oase in Meer
zicht ben ik een van de vaste
organisten en sinds oktober
vorig jaar leid ik de Regenboog-
cantorij. Ook dirigeer ik het oud
ste koor van Scheveningen met
de welluidende naam ‘Volhar
ding Leidt tot het Doel’, en op
de bastuba ben ik gastspeler bij
Harmonieorkest Zoetermeer.
De omvang van die muzikale
activiteiten is echter vele malen
groter dan de zichtbare en hoor
bare uitvoeringstijd. Eerst bepaal
ik welke muziek gebracht zal

worden. Dan begint het instude
ren met het analyseren van de
muziek, zoals het bepalen van de
structuur. Daarbij besteed ik aan
dacht aan mogelijk lastige pas
sages, waarvoor ik efficiënte en
effectieve methodieken zoek.

Uitgangspunt
is altijd de emotie
die je overbrengt
Dan begint het daadwerkelijk
instuderen. Bij lange muziekstuk
ken begin ik vaak achteraan en
werk ik langzaam naar voren. Op
andere momenten pak ik steeds
een wisselend gedeelte. Pas aan
het einde van het studieproces

AGENDA

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

Live carillonconcerten
12.00-13.00 uur, vanaf de toren Oude Kerk

6 juli Klassiek Zoetermeer: Première van de ‘Kleine Suite voor Beiaard’,
		 verder werken van Vlaamse en Nederlandse componisten
3 aug nog niet bekend
14 sept Open Monumentendag ‘Plekken van plezier’: Nederlandse
		
‘kroegmuziek’ van Gouden Eeuw tot André Hazes, Weense walsen
		 van Johann Strauss, Schotse volksdansen en opera-melodieën
		 van Giuseppe Verdi
W carillonzoetermeer.nl

Zomerzangavonden
Zeven weken lang op woensdag
zomerse zangavonden om 19.00
uur in een aantal kerken in de
omgeving van Zoetermeer.
Welkom!

Lunchpauzeconcerten
Woensdag 12.45-13.15 uur

10 juli Isabelle van Dooren – piano
		Maaike Peters – cello
17 juli Ronald de Jong – orgel,
		piano en klavecimbel
Let op: zomerstop!
4 sept Sophie van Dijk – harp
Toegang gratis, deurcollecte
Tip: u kunt ook donateur worden!
W www.concertenzoetermeer.nl

Fijnschilder-doeken
in De Oase

Zie de websites van genoemde
kerken voor meer informatie

Zomerstudiedagen
liturgie en kerkmuziek

orgel, piano, elektrische gitaar
en basgitaar, trompet, fluit, viool,
harp en drums met samenzang
van de gemeente. Dat is De
Oase: ieder met zijn eigen talent
samen met elkaar iets doen!’

Vesper
Eens in de twee maanden is er
een vesper ‘Rondom het lied’,
voorbereid door gemeenteleden
samen met de dominee. Deze
zangdienst volgt een vast patroon:
lofzang met gebeden of gezongen
liederen en psalmen, liederen
rondom een thema, bijvoorbeeld
Pinksteren, en avondliederen,
die zelden in de ochtenddiensten
klinken.
‘In De Oase wordt
veel en goed
gezongen’,
zegt Coby Velzen,
ouderling Eredienst.
‘Zingen is een goed middel om je
geloof te beleven, gemeenschap
te voelen, zowel in droevige als in
blijde tijden. Muziek geeft troost.
Een kerk zonder muziek is geen
kerk.’

Tot en met augustus exposeert
autodidact Jan H.G. Smith
in zaal De Voorhof van kerk
gebouw De Oase landschappen,
zeegezichten en bloemen in
een realistische fijnschilderstijl.
Moderne stijlen zijn aan hem
niet besteed, ook als schilder
club-leider hield hij zich daar
niet mee bezig. Met recht een
veteraan (meer dan 25 jaar) in
olieverfdoeken-oude stijl.
Zijn voorliefde voor helderheid
en duidelijkheid is zichtbaar in
de tentoongestelde doeken.
• Evert de Graaf

In alle gevallen besteed ik direct
aandacht aan de interpretatie van
de muziek. Uitgangspunt is altijd
de emotie die ik door middel van
de muziek moet overbrengen.
Niet eerst de nootjes instuderen
en daarna muziek gaan maken.
Dat leidt vaak tot een emotieloze
uitvoering, omdat de noten er
nooit goed genoeg inzitten. Wat
mij betreft: liever een uitvoering
met enkele foutjes die mensen
raakt dan een perfect uitgevoerd
muziekstuk zonder emotie. Nog
liever natuurlijk: perfect uitge
voerde muziek die mensen raakt.
• Arie Vooijs

Van dinsdag 23 t/m vrijdag 26
juli worden er weer studiedagen
voor Liturgie en Kerkmuziek
georganiseerd door het Huis van
de Kerkmuziek in Centrum
Bovendonk te Hoeven in
Noord-Brabant. Bedoeld voor
gemeenteleden die genieten van
zingen in een liturgische zetting,
voorgangers, organisten, cantors
en cantorijdirigenten. Leer en
zing intensief onder professionele
leiding en begeleiding, zoek en
vind inkeer, zoek inspanning en
vind ontspanning en verbinding
met gelijkgestemde liefhebbers.
Informatie en opgeven:
E etelindert@icloud.com
W www.huisvandekerkmuziek.nl/
werkweken/werkweek-liturgie-en-
kerkmuziek

Advertenties

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

• Els Alebregtse

‘plak’ ik alles aan elkaar. Soms,
bij relatief korte stukken, start
ik bij het begin en werk ik maat
voor maat naar het einde toe.

17 juli HH Engelbewaarderskerk,
		Hazerswoude-Dorp
24 juli Brugkerk, Koudekerk aan
		 den Rijn
31 juli Bernarduskerk,
		Hazerswoude-Rijndijk
7 aug Hervormde Kerk,
		Hazerswoude-Dorp
14 aug Ontmoetingskerk,
		 Koudekerk aan den Rijn
21 aug De Hoeksteen, Benthuizen
28 aug De Korenaar,
		Hazerswoude-Dorp

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

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

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
D É O PLO SSI NG VO O R UW AD MI NI STRATI E

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

Elke dag de Bijbel open
Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen
gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst
van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider
bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.
DO. 4 JULI - Marcus 5:1-20
Jezus zei tot de door hem genezen man:
Ga naar huis, naar uw eigen mensen,
en vertel hun wat de Heer allemaal voor
u heeft gedaan en hoe hij zich over u
heeft ontfermd.

WO. 17 JULI - 1 Korintiërs 12:31-13:13
Paulus schreef: Nu kijken we nog in een
wazige spiegel, maar straks staan we oog
in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik
zelf gekend ben.

VR. 5 JULI - Klaagliederen 3:19-26
Goed is de HEER voor degene die hoopt,
voor iedereen die Hem zoekt. Het is goed
om in stilte op redding van de HEER te
wachten.

DO. 18 JULI - Jesaja 43:1-4a
Dit zegt de Heer, die jou schiep: Wees niet
bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je
naam geroepen, je bent van mij!

ZA. 6 JULI - 2 Petrus 1:16-21
Petrus schreef: Wij hebben de stem van
God, de Vader, tegen Christus horen zeggen:
“Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik
vreugde.”
ZON. 7 JULI - Lucas 10:1-9
Jezus zond zijn leerlingen uit en zei:
Als jullie een stad binnengaan en daar
welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg
tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft
jullie bereikt.”

nummer 6 - juli-augustus 2019

Leven is zingen is leven is zingen!
IMPRESSIE •

Zaterdagmorgen, half tien, gebouw Adventskerk.
De zon schijnt uitbundig door de hoge ramen en werpt een
helder licht op het ‘tuintje’ dat in het midden van de kerkruimte
is gecreëerd. Eromheen staan stoelen in een kring, links de
piano, verder is de ruimte leeg. Er druppelen wat mensen
binnen, die allemaal hartelijk worden ontvangen door Liselet
van Gent. Zij zorgt er direct voor dat je je op je gemak voelt.
We gaan zingen: het ‘Lied van de hemel en de aarde’.

Vrij laten gaan
Zij kiest zorgvuldig haar woorden
als zij antwoordt op de vraag wat
haar doel is. ‘Mijn hoop is dat
door het zingen mensen bereid
zijn zichzelf te laten raken, zodat
liefde en vriendelijkheid kunnen
stromen. Het ‘Lied van de hemel
en de aarde’ kan een contrapunt
in deze harde wereld zijn.’ Haar
geloof dat in de mens liefde
besloten is, noemt zij God. ‘Als
zingen liefde is, dan kun je het tot
je nemen en ook weer uitdelen.’

VR. 19 JULI - Lucas 9:18-24
Jezus zegt: Wie achter mij aan wil komen,
moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn
kruis op zich nemen en mij volgen.
ZA. 20 JULI - Sirach 2:1-11
Als je de Heer wilt dienen, bereid je dan
voor op beproevingen. Houd het rechte
spoor en word niet ongeduldig in tijden
van tegenspoed. Houd je stevig aan hem
vast en laat hem niet los.

‘Het kan een
contrapunt in deze
harde wereld zijn’

ZON. 21 JULI - Lucas 10:38-42
Jezus zei tegen Marta: Marta, Marta, je
bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk.
Er is maar één ding noodzakelijk.

MA. 8 JULI - Jesaja 57:14-15
Dit zegt de Heer: Ik ben de Heilige die
woont in den hoge, maar ook in het
MA. 22 JULI - Psalm 9
geslagen en diep vernederde gemoed:
Wie uw naam kent, Heer, kan op u
ik geef nieuw leven aan het vernederde
vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken.
gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart.
DI. 23 JULI - Jeremia 2:1-13
DI. 9 JULI - Jeremia 20:7-9
De Heer zegt tot zijn volk: Ik weet nog hoe
Jeremia zei: De woorden van de Heer
je me liefhad in je jeugd, hoe je van me
brengen mij schande en vernedering.
hield en me volgde door de woestijn.
Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen,
niet meer spreken in zijn naam, dan laait er WO. 24 JULI - Jesaja 58:6-8
Als je misdadige ketenen losmaakt, de
in mijn hart een vuur op. Ik kan het niet in
verdrukten bevrijdt, je brood deelt met
bedwang houden.
de hongerige, onderdak biedt aan armen
WO. 10 JULI - Lucas 10:21-22
zonder huis, dan breekt je licht door als de
Jezus zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel
dageraad en zul je voorspoedig herstellen.
en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen
en verstandigen hebt verborgen, maar ze
DO. 25 JULI - 2 Korintiërs 4:5-18
Paulus schreef: We worden van alle kanten
aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
belaagd, maar raken niet in het nauw.
We worden aan het twijfelen gebracht,
DO. 11 JULI - 1 Petrus 4:7-11
Petrus schreef: Heb elkaar vóór alles innig
maar raken niet vertwijfeld.
lief, want liefde bedekt tal van zonden.
VR. 26 JULI - Sirach 27:30-28:7
Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed.
VR. 12 JULI - Romeinen 8:26-27
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij
Hoe kan een mens die woede koestert
weten immers niet wat we in ons gebed
tegen een ander bij de Heer om verzoening
tegen God moeten zeggen, maar de Geest
vragen?
zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
ZA. 27 JULI - 1 Johannes 4:7-11
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij
ZA. 13 JULI - Matteüs 12:14-21
Met Jezus ging in vervulling wat gezegd is
God hebben liefgehad, maar dat hij ons
door de profeet Jesaja: Hij zal geen woorden- heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden
strijd aangaan en zijn stem niet verheffen,
om verzoening te brengen voor onze zonden.
noch dooft hij de kwijnende vlam. Op zijn
naam zullen alle volken hun hoop vestigen.
ZON. 28 JULI - Lucas 11:9-13
Jezus zegt: Als jullie, met jullie gebreken,
je kinderen al goede gaven schenken,
ZON. 14 JULI - Lucas 10:25-37
Na de gelijkenis van de barmhartige
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel
Samaritaan vroeg Jezus aan de wetgeleerde: dan niet de heilige Geest geven aan wie
“Wie is de naaste geworden van het
hem erom vragen.
slachtoffer van de rovers?” Hij zei:
“De man die medelijden met hem heeft
MA. 29 JULI - Psalm 105:1-5
Zie uit naar de Heer en zijn macht,
getoond.” Toen zei Jezus tegen hem:
“Doet u dan voortaan net zo.”
zoek voortdurend zijn nabijheid.
Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan.
MA. 15 JULI - Lucas 12:22-31
DI. 30 JULI - Johannes 17:20-26
Jezus zegt: Maak je geen zorgen over
jezelf. Wie van jullie kan door zich zorgen
Jezus bad voor zijn leerlingen tot zijn Vader:
te maken één el aan zijn levensduur
Laat hen één zijn zoals wij: ik in hen en u in
toevoegen?
mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal
de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden,
DI. 16 JULI - Romeinen 15:1-7,13
en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
Wij moeten niet ons eigen belang dienen.
Laat ieder van ons zich richten op het
WO. 31 JULI - Matteüs 6:7-15
belang van de ander, op wat goed en
Jezus zegt: Jullie Vader weet wat jullie
opbouwend voor hem is.
nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

Zie voor de pdf van het leesrooster van juli én van augustus www.kerkinzoetermeer.nl
Advertentie

Verbindend

Liselet organiseerde het afgelopen
seizoen zo’n zeven bijeenkomsten
op zaterdagmorgen onder de titel
‘Lied van de hemel en de aarde’,
steeds in de Adventskerk. Ieder
een is welkom, goede zangers,
minder getalenteerde, één keer
aanwezig of vaker, alles mag en
alles is goed.

‘Het gaat om zingen
in het moment,
daarin zit vrijheid’
Dat is het uitgangspunt van
Liselet: er hoeven geen prestaties
geleverd te worden en je hoeft
niet voorbereid te zijn. ‘Het gaat
om zingen in het moment’, zegt
Liselet. ‘Daarin zit vrijheid.’ De

UITGELEZEN
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eenvoud en de herhaling van de
muziek helpt daarbij.

Verlangen
Tijdens haar opleiding aan het
conservatorium in Rotterdam en
haar carrière als zangeres en zang
pedagoog voelde Liselet druk:
‘Het was wel goed, maar het kon
altijd beter’. De Academie voor
Stembevrijding in Amsterdam leer
de haar dat vreugde en verdriet er
toe doen, dat je dat mag bezingen

In deze sfeer zongen we zaterdag
morgen liederen van de aarde:
mantra’s uit culturen die dichtbij
de natuur staan, om de liefde voor
onze eigen aard en de aarde door
te geven. Er was aandacht voor
ademhaling en het vrij laten gaan
van je eigen geluid. Dat noemt
Liselet het lied van de hemel.
Aarde en hemel hebben elkaar
nodig: bij het lied van de aarde
gaat het meer om naar buiten
gericht zijn. Het lied van de
hemel is gericht op de stilte, het
innerlijke gevoel. Geluid geven
doet goed, de jubelende emotie
of de klaagzang kunnen eruit en
dat is bevrijdend en heilzaam.
Het samen zingen in de Advents
kerk werkte verbindend, gaf plezier
en kracht en smaakte naar een vol
gende keer. Zingen en leven horen
bij elkaar, volgens Liselet en zij vat
dat mooi samen op haar website:
‘Leven is zingen is leven is zingen.’
• Hanneke Lam

Het ‘Lied van de hemel en de aarde’ wordt gezongen op zaterdagochtend
om 10.00 uur. Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3. Deelname: € 10 per keer.
W www.liselet-zingen.nl. De nieuwe data in het seizoen 2019-2020 zullen
ook in het vormings- en toerustingsprogramma Gaandeweg komen en weer
vermeld worden in de agenda op www.kerkinzoetermeer.nl

Het ‘lawaai van je denken’ afleggen

P

ater Frans werd 7 april 2014
gedood in het Syrische
Homs. Eerder vroeg hij
in een indrukwekkende video
boodschap om voedselhulp.
Na zijn werk als studentenpastor
en godsdienstleraar had hij in
Homs een centrum opgezet voor
gehandicapte kinderen en hij was
daar tot de burgeroorlog in 2011
actief. Daarnaast organiseerde
hij trektochten voor jongeren van
alle etnische groepen in Syrië.

Echt luisteren

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

en dat het altijd goed genoeg is.
‘Stembevrijding is geen methode,
maar een verlangen’, schrijft Liselet
op haar website. Met dat verlangen
is Liselet aan de slag gegaan, met
zichzelf, met haar leerlingen en met
de deelnemers aan het ‘Lied van de
hemel en de aarde’.

In dit boek is die ontmoeting
met jongeren duidelijk terug te
vinden. Het bestaat uit drie
teksten die hij in de jaren negen
tig in het Arabisch schreef.
‘Van falen naar slagen’ vertelt
hoe een mens kan leven zonder
zich met mislukking of succes
bezig te houden. ‘Liefde en luis

teren’ komt heel actueel over.
Van der Lugt wijst een weg om
echt – zonder eigenbelang en
zonder vooroordelen – naar de
ander te luisteren. Dat begint
met jezelf zien zoals je werkelijk
bent inclusief tekort en fouten.
In ‘Wie ben jij, o liefde’ neemt
hij je daarom mee op de weg
naar binnen. Belangrijk is dat je
‘het lawaai van je denken’ aflegt.

Een weg van liefde
De teksten zijn toegankelijk
door de illustratie met bijbel
verhalen en situaties uit het
Syrische dagelijks leven. Er zijn
natuurlijk cultuurverschillen wat
betreft man-vrouw- en ouderkind-verhoudingen, maar toch
is het heel herkenbaar voor de
Nederlandse situatie.
Dit boek herinnert aan een bij
zonder mens. Uiteraard heb je al

lezend zijn gewelddadige levens
einde in gedachten. Pater Frans
schrijft mooie en wijze woorden –
dat is van waarde. Hij voegde de
daad van solidariteit bij die woor
den en ging tot het eind de weg
van liefde ontvangen en geven.
Een weg van onschatbare waarde
– het lezen en overdenken waard.
• Joke Westerhof

Frans van der Lugt S.J.,
‘Wie ben jij, o liefde.
Verzameld werk van
Pater Frans’, Utrecht:
KokBoekencentrum,
2019, € 19,99

