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We zullen 
doorgaan!
IMPRESSIE • De kop van dit  
artikel verwoordt heel goed  
de teneur van de antwoorden  
van de voorzitters van wijk- 
kerkenraden op vragen van  
de redactie over de kerkelijke 
‘tocht door de coronawoestijn’. 
De titel is geleend van een lied 
van Ramses Shaffy, waarvan  
de coupletten beginnen en  
besluiten met: ‘We zullen 
doorgaan … tot we samenzijn.’  
Heel positief dus. 

In de gesprekken wordt snel  
duidelijk dat het voor de voor-
zitters van de wijkkerkenraden 
in de Protestantse Gemeente 
Zoetermeer (PGZ) nog te vroeg 
is om concrete voornemens te 
benoemen, ook al is er meer en 
meer bewegingsvrijheid om weer 
samen te kunnen komen. 

Kwaliteitssprong
De grootste verrassing lijkt wel 
te zijn het betrekkelijke gemak 
waarmee alle wijken (misschien 
wel letterlijk) in een vloek en een 
zucht een digitale link hebben 
gelegd met de gemeente thuis. 
Natuurlijk is het even wennen, 
maar de meeste kerkleden weten 
de vieringen van hun kerk via de 
digitale snelweg goed te vinden. 
Gelukkig houden de kerkenraden 
ook goed in de gaten of er leden 
zijn die ondersteuning nodig  

hebben. Zo vertelt Jan-Kees 
Vos, voorzitter van de 

Oude Kerk Gemeente, 
dat zij een belronde  
georganiseerd heb-

ben om uit te vinden 

waar hulp nodig is. Ook wordt 
hier en daar een uitgeprinte tekst 
van de wekelijkse overdenking 
verspreid.

‘Veel mogelijkheden 
voor kerk-zijn de 

komende tijd’

Voorzitter Beppie 
van der Plas van 
de POR-wijken 
(Pelgrimskerk- Oase-

Regenboog), roemt de 
enorme kwaliteitssprong 

die is gemaakt van de oude kerk-
telefoon naar beeld en geluid 
via de online mogelijk heden die 
supersnel werden ontwikkeld. 
Volgens haar liggen er veel  

mogelijkheden voor het kerk-zijn 
in de komende tijd: ‘Er openen 
zich nieuwe perspectieven.’  
De diensten van de POR wor-
den uitgezonden via een eigen 
YouTube- kanaal. Onderdelen van 
de diensten worden van tevoren 
apart opgenomen en naderhand 
gemonteerd tot een uitzending. 
Ook door de week wordt hierop 
dagelijks uitgezonden. 

Meer luisteraars
Uit onderzoek van dagblad 
Trouw blijkt dat er nogal 
wat kerkelijke gemeenten zijn 
waar meer mensen de online  
diensten volgen dan er voorheen 
mensen in de kerk aanwezig 
waren. Henk Willem van Dorp, 

voorzitter van de Oosterkerk, meldt 
dat er zelfs in het buitenland wordt 
ingelogd op de eredienst van zijn 
kerk. En als er een ‘populaire’ voor-
ganger is wil het aantal luisteraars 
nog wel eens heel fors oplopen. 
Maar betrouwbare gegevens zijn 
daarover nog niet beschikbaar. 
In het gesprek met de voorzitters 
van de PGZ-wijken wordt duidelijk 
dat de mensen redelijk soepel de 

nieuwe situatie ondergaan. 
Toch blijft de ‘mooie oplos-
sing’ voor velen een ‘nood-

oplossing’. 

’Mooie oplossing’ 
blijft toch ook 

‘noodoplossing’

Persoonlijk contact met andere ge-
meenteleden, zoals dat tijdens de 
koffie na de dienst wordt beleefd, 
wordt node gemist. Ook al zijn we 
alweer in een volgende fase, het 
is nog steeds met een beperkte 
‘schare van gelovigen’, die ook 
nog niet mogen neuriën en zingen. 
Een andere uitkomst van deze 
voorzitters-gespreks-belronde is de 
overtuiging dat we de opgedane 
digitale ervaring ten nutte moeten 
maken voor de toekomst en met 
name voor het onderlinge contact. 
Dat geldt voor vergaderingen, maar 
ook voor alternatieve vieringen en 
activiteiten als gemeentetoerusting.

Collectes in onbalans
Met de collecte opbrengsten zijn 
we nog wat in onbalans, zo laat 
voorzitter Jos Nouwt van de 
Algemene Kerkenraad weten. 
De ene kerk krijgt 
meer inkomsten 
uit de collectes in 
coronatijd, terwijl 
de andere wat 

achterblijft. Kwestie van wennen, 
waarschijnlijk.
Hij verwacht niet zoveel van  
aanzetten na de crisis tot een 
herinrichting van onze maatschap-
pij. Wel zou hij de komende jaren 
meer nadruk willen leggen op het 
bereiken van mensen die tot nu toe 
niet werden bereikt. Hij hoopt met 
de Algemene Kerkenraad daarvoor 
te zijner tijd een handvat aan de 
wijkgemeenten aan te bieden. 

Gaan we dingen anders 
doen?
Van verschillende kanten valt te 
beluisteren dat als we weer een 
beetje terug bij ‘normaal’ zijn, 
we de aanwezigheid van de kerk 
duidelijker moeten uitdragen.  
De deuren dus meer open, de 
omwonenden vaker uitnodigen 
eens binnen te lopen. 
Daarvoor zijn verschillende  
moge lijkheden genoemd. Het blijkt 
dat sommige wijken al behoorlijk 
hebben ingezet op de missionaire 
rol van de kerk en het multifunc tio-
nele gebruik van het gebouw. Zo 
kan straks de Oude Kerk einde lijk 
gebruik gaan maken van De  
Herberg, de nieuwe aanbouw aan 
de kerk. Dat geeft prachtige  
kansen om ook sociale en culturele 
evenementen aan te bieden. Ook 
de Oosterkerk kijkt daar zo tegen-
aan. De kerk wil ‘de wijk in’, of 
op zijn minst de kerk (vaker) open 
voor de wijkbewoners. 
Jaap Sneep, voorzitter 
van de Ich thuskerk, 
wijst op de activitei-
ten van Open Ich-
thus. Die bestaan 
al een hele tijd, maar 
kunnen meer ‘klanten’ 
trekken. Hij kan zich voorstellen 
dat door de nieuwe technische 
mogelijkheden er ook discussie 
zal ontstaan over de tijdstippen 
van kerkelijke activiteiten, ook op 
de zondag. Hij denkt dat ook het 
aspect ‘kosten’ van de kerkomroep 
nader onderzoek vraagt nu blijkt 
dat de beeldverbinding snel weg-
valt als velen tegelijk aanhaken. 
Hij voelt er zeker ook voor de 
kerkmensen uit te nodigen met 
suggesties te komen voor nieuwe 
initiatieven van kerk-zijn.

Communicatie verbeteren
Steeds wordt het belang bena-
drukt de communicatie met de 
leden verder te verbeteren. Dat 
lijkt een belangrijke les te zijn: 
de gemeente bij elkaar houden 
is heel belangrijk. Al beseft men 
ook dat veel activiteiten ook weer 
meer vrijwilligers vragen. Want 
net als in de strijd tegen het virus 
zullen we het ook in de kerk ‘met 
z’n allen’ moeten doen, zoals 
onze minister-president niet moe 
wordt te herhalen.

• Fien Meiresonne

Perspectief

De Ichthuskerk had na een try-out  
op 14 juni nog wat meer tijd nodig om 
het gebruiksplan goed af te ronden.  
Vanaf 5 juli wordt eerst met 30 mensen 
plus medewerkers een dienst gehouden.  
Deze diensten blijven tevens via Kerk-
omroep.nl te beluisteren en mee te 
kijken, steeds ook met gebarentolk.  
De uitbreiding naar 100 bezoekers 
wordt besproken. Los hiervan is er elke 
woensdagochtend om 9.00 uur een  
digitaal meditatief moment, verzorgd 
door één van de pastores, met een 
knipoog getiteld: ‘Vier-de dag!’.

De POR-kerken – Pelgrimskerk-
Oase- Regenboog beginnen met  
diensten met bezoekers als de  
gebruiksplannen van de drie kerken 
klaar zijn. De bezetting varieert: 75 in de 
Pelgrimskerk, 50 in De Oase, 70 in De 
Regenboog. Naast de online diensten 
op zondag en dagelijkse inspiratie- 
momenten, steeds om 19.00 uur, worden 
de kerken door de week opengesteld 
voor het gezamenlijk bekijken van de 
uitgezonden diensten op zondag voor 
mensen zonder internet of voor mensen 
die behoefte hebben om die samen te 
bekijken. Aanmelden hiervoor is nodig. 

In de Oosterkerk kunnen vanaf 1 juli 
diensten met 100 mensen zonder  
probleem worden gehouden. Aanmelden 
is nodig. Vanaf 21 juni zijn er al diensten 
gehouden met dertig bezoekers, exclu-
sief medewerkers. Een kleine zanggroep 
zong op het (grote) podium. Ook de 
Perronmeetings zijn vanaf 21 juni hervat, 
op ruime (tijds)afstand van de andere 
diensten, en nu in de kerkzaal. De kerk-

diensten worden ook altijd uitgezonden 
via Kerkomroep en YouTube.

De Oude Kerk is inmiddels helemaal 
ingericht op anderhalve meter en de 
‘spelregels’ zijn vastgelegd in een 
gebruiksplan. Er zijn 60-75 plaatsen, 
afhankelijk hoeveel personen uit één 
huishouden komen. Aanmelden is nodig. 
Mensen zijn blij dat ze weer in de kerk 
mogen komen, al is afstand houden en 
niet mogen zingen onwennig. 
De kerkdiensten via een livestream 
met beeld blijken in een behoefte te 
voorzien, gelet op het wekelijkse aantal 
‘clicks’. Daarnaast zijn de diensten te 
beluisteren via Kerkomroep.nl en er zijn 
ook videoregistraties voor jong en oud 
via de eigen website. Binnenkort wordt 
de kerk ook doordeweeks op een vast 
moment opengesteld voor publiek. 

 Zie pagina 4 en 5 voor aanmelden, 
tijden en plaatsen, en pagina 6 voor 
open kerken doordeweeks. Zie voor 
actuele informatie de websites.

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)

Zomerspecial

Dit zomernummer met het  

thema ‘Perspectief’ verspreiden  

we op zoveel mogelijk ons  

bekende adressen. Meer weten  

of iets te vragen? Bel of mail,  

alle contactgegevens staan  

op pagina 4 en 5.

• De redactie
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AANRADERS

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

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

vandorp.eu

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven: 
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Begraafplaats Nicolaaskerk 

Foto: Ton Vermeulen/Aat Hoogland
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Ichthuskerk: van een betegeld voorplein naar een Hof van Lof.  
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

De graftuin achter de Oude Kerk is 

het oudste kerkhof in Zoetermeer 

en was eeuwenlang de enige 

begraafplaats van Zoetermeer 

en Zegwaart. Mensen van alle 

gezindten werden hier begraven. 

Rijkeren werden in de kerk zelf 

ter aarde besteld.

In een 18e-eeuws tarievenlijstje 

is te lezen hoe duur dat was: één 

gulden voor een graf op het kerk

hof, tien gulden voor een graf in 

KERKHOF

Dodenakkers in het dorp

de kerk en twintig gulden voor 

een graf in het koor van de kerk, 

het chicste gedeelte.

Hygiëne

In 1828 werd door het Rijk  

uit hygiënische overwegingen 

(‘rijke stinkerds’) een einde  

gemaakt aan het begraven in de 

kerk. De hervormde kerkvoogden 

protesteerden hiertegen. Hun 

inkomsten liepen al terug, omdat 

de rooms-katholieken een jaar 

eerder een eigen begraafplaats 

achter de Nicolaaskerk – gebouwd 

in 1817 – in gebruik hadden  

genomen. De begraafplaats  

behielden de kerkvoogden  

dankzij de steun van het 

gemeente bestuur wel.

Verscholen

Van de graftuin achter de 

Nicolaas kerk weten de meeste 

Zoetermeerders niet eens van het 

bestaan, verscholen als die ligt 

tussen kerk en Pastoorsbos.  

Deze dodenakker is onlangs hele

maal tot letterlijk groen rustpunt 

gerenoveerd. Sinds 1974 wordt 

er niet meer begraven, alleen 

in de familiegraven. De prijzen 

voor een begrafenis achter de 

Nicolaas kerk liepen in de vorige 

eeuw uiteen van fl. 1,50 voor de 

vijfde klas tot fl. 20 eerste klas.

Een begraafplaats wordt ook wel kerkhof genoemd, omdat  

deze oorspronkelijk werd aangelegd in de hof (= tuin of erf)  

van de kerk. Over het kerkhof achter de Oude Kerk en achter de 

Nicolaaskerk wist het Historisch Genootschap Oud Soetermeer 

het een en ander op te diepen.

Herinrichting

In de hof van de Oude Kerk  

worden sinds 1957 geen nieuwe 

graven meer gedolven. In de 18e 

eeuw mocht de koster de graven 

na veertien jaar ruimen. Later werd 

dat na tien jaar, behalve de eigen 

graven, waarvan het onderhoud 

door particulieren wordt betaald. 

Vandaar dat er op het kerkhof niet 

veel oude graven liggen. 

Het kerkhof wordt heringericht,  

nu er dit jaar een nieuwe aanbouw 

aan de Oude Kerk komt.  

Kerkhof Oude Kerk  Foto: Jaap van der Giessen

De eerste paal hiervoor is op 

woensdag 27 maart geslagen en 

naar verwachting zal dit begin 

volgend jaar gereed zijn.

Witte rozen

Op de laatste zondag van het  

kerke lijk jaar – Eeuwigheids zondag, 

eind november – staan er voorin de 

Oude Kerk witte rozen met daaraan 

een kaartje met de namen van  

degenen die het afgelopen jaar over-

leden zijn. Na de dienst mogen de 

nabestaanden de roos mee nemen. 

De rozen die overblijven worden 

op het kerkhof gelegd, waarbij de 

dominee een gebed uitspreekt en 

de gemeente samen zingt: ‘U zij de 

glorie, opgestane Heer, / u zij de 

victorie, nu en immermeer.’

• Liesbeth van Daal

‘Planten kunnen ons helpen te 

aarden in ons geloof ... en zo 

kan de kerk met tuin een echte 

‘Hof van Lof’ worden.’ 

INTERVIEW • Aan het 

woord is Rina Zegers, 

de ‘tuinvrouw’ van 

de Ichthuskerk aan 

de Parkdreef. Zij was 

lang geleden al actief in 

de tuin rondom de Olijftak (voor

heen een gereformeerde kerk) 

en nu is zij met een enthousiaste 

groep van vijf mensen op woens

dagmorgen aan het werk in de 

tuin van deze kerk in de Zoeter

meerse wijk Seghwaert. 

Bijbelse tuinen

Een symbolische tuin wilde Rina: 

van een betegeld voorplein naar 

een Hof van Lof. ‘Want’, zegt zij, 

‘een symbolische tuin is meer 

dan een plantentuin. Het is een 

tuin met planten en bloemen die 

verwijzen naar de Bijbel en naar 

de liturgie.’ 

In de Bijbel functioneert het beeld 

van een tuin op diverse manieren. 

De Hof van Eden als het paradijs 

in het eerste bijbelboek Genesis, 

de tuin als plaats van geluk in het 

poëtische Hooglied, en ook de 

Hof van Arimatea: de tuin met 

het graf van Jezus en de plaats 

van de opstanding, beschreven in 

het Evangelie van Johannes. 

Met zorg gekozen

Er worden in de Bijbel ook talrijke  

bloemen, planten en bomen  

genoemd, die door de eeuwen 

heen op symbolische wijze een 

grote rol heb ben gespeeld in  

de christelijke traditie.

Rina geeft aan dat er met zorg  

is gekozen voor symbolische  

beplanting voor deze Hof van Lof. 

Er zijn dwergheesters geplant,  

die in Israël voorkomen aan de 

zoom van woestijngebieden.  

De Viburnum (Sneeuwbal) 

heeft een beschut plekje 

gekregen. Deze plant 

komt voor in de bossen 

van de Karmel en wordt 

omschreven als ‘de  

heerlijkheid van Libanon’. 

De tuingroep koos ook 

voor planten met een 

veelzeggende naam, 

zoals Gebroken hartje, 

Judaspenning,  

Salomons zegel en  

Jacobsladder. 

Passieflora

En tegen de muurtjes  

van de tuin groeit de 

Passieflora. Rina legt 

uit: ‘De Passieflora 

staat voor lijden. De 

stampers van de bloem 

lijken op de nagels en 

de vijf meeldraden op 

de hamers, gebruikt bij 

de kruisiging van Jezus. 

De bloemkroon heeft  

gelijkenis met de door-

nen    kroon en het getal vijf verwijst 

naar de vijf wonden van Jezus.  

Dit past toch mooi in deze Veertig

dagen tijd op weg naar Pasen’, aldus 

deze vrouw met groene vingers.

• Hanneke Lam

HOF VAN LOF

Aarden 

in geloof

Kerk en 

tuin

Keizerskroon

Salomonszegel

Stokroos

Rode brem 

‘Als een graankorrel niet in de 

aarde valt en sterft, blijft het 

één graankorrel, maar wanneer 

hij sterft draagt hij veel vrucht.’ 

Johannes 12:24

Aan de hand van een serie 

spiegel verhalen verwerken de 

kindernevendiensten op zondag 

in wijkgemeente Noord, De Oase 

OP WEG NAAR PASEN

Een nieuw begin

Julia en Stef werken in hun tuintje. Ze maken de grond in orde,  

kopen zaadjes en plantjes, planten een boom. O, wat duurt het lang 

voordat er iets opkomt. En komen er wel vruchten aan de boom? 

en Oude Kerk een reeks bijbel-

verhalen en thema’s op weg  

naar Pasen: het nieuwe begin. 

Het verhaal van de onvruchtbare 

vijgenboom komt langs, de  

gelijkenis van de wijngaard, de  

intocht in Jeruzalem, het lege graf.

Het gaat over kiezen, geduld 

hebben, vergeven, zorgen voor 

de boom van iemand anders, 

samenwerken en juichen. Blij 

konden een aantal kinderen op 

zondag 24 maart al ontkiemende 

plantjes laten zien, trots op hun 

heuse beginnersdiploma’s.

Wij bidden om een nieuw begin, 

een nieuw begin van leven. 

God, stuur ons toch uw wereld in 

om liefde door te geven.

Refrein themalied
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HANDVEST VOOR COMPASSIE

‘Geraakt door 

de missie die 

ervan uitgaat’

INTERVIEW • In de Vredesweek 

van september vorig jaar werd 

gemeenteraadslid Arco Weening  

(CU/SGP) ‘Ambassadeur voor de  

Vrede’. Een jaar lang, om invul-

ling te geven aan de gestelde 

doelen in het zogeheten  

Handvest voor Compassie. 

Hoe ver is hij gekomen?

Wat is het Handvest voor  

Compassie ook alweer?

‘In 2009 werd in 32 landen het 

Charter for Compassion – Handvest 

voor Compassie gelanceerd, een 

initiatief van de Britse schrijfster 

Karen Amstrong. Dit handvest, een 

tekst op basis van de levensregel 

“Wat jij niet wilt dat jou wordt 

aangedaan, doe dat ook een ander 

niet aan” is bedoeld om wereldwijd 

mensen en groepen te stimuleren 

tot vreedzaam en  

humaan samenleven. 

Na Leiden, Groningen, 

Apeldoorn en Rotter

dam heeft Zoetermeer 

op 21 september 

2018 op de Dag van 

de Vrede het Hand

vest voor Compassie 

getekend. Als ‘Com

passionate City’ voegde 

onze stad zich hiermee bij een 

indrukwekkende lijst van steden 

wereldwijd die hierin voorop lopen. 

Een stad waarin compassie een 

belangrijk ethisch kompas vormt 

bij het ontwikkelen van beleid. 

Inmiddels is het Handvest door 

veel organisaties ondertekend. Na 

de burgemeester volgden kerkelijke 

en levensbeschouwelijke organisa

ties, moskeeën, politieke partijen 

en organisaties voor maatschappe

lijk werk (zie foto). Er komen nog 

steeds handtekeningen bij!’

Wat is jouw rol als Ambassadeur 

voor de Vrede daarin?

‘In een verkiezingsdebat, vooraf

gaand aan de gemeenteraadsver

kiezingen van 2018 en georgani

seerd door het InterLevensbeschou

welijk Overleg Zoetermeer (ILOZ), 

Lopend vuurtje

Heleen de Lange, ‘Bron van vreugde’, 2018, Zoetermeer. ‘Het verbeeldt voor mij de rijkdom van het leven, en zo ook de gaven van de Geest.’ 

werd ik geraakt door de missie die 

van het Handvest uitgaat. Als ver

tegenwoordiger van een christelijke 

politieke partij vond ik dat ik het 

voortouw moest nemen. 

Belangrijk 

ethisch kompas 

voor de stad

Bij de ondertekening in september 

2018 ben ik benoemd tot Ambassa

deur voor de Vrede. Sindsdien heb 

ik veel gesprekken gevoerd. Vooral 

de gesprekken met de moskeebe

sturen hebben mij erg geraakt, die 

waren heel leerzaam voor mij. Het 

verloste me van een aantal vooroor

delen en ik heb een goed contact 

met hen opgebouwd. Het grote 

bijbelse gebod ‘Hebt uw naaste lief 

als uzelf’ wordt ook daar als een 

leidraad voor het leven gezien. 

Dit soort ervaringen wil ik graag 

delen met anderen. Ik ben ervan 

overtuigd dat meer begrip voor 

elkaars religie tot een vreedzamer 

en verdraagzamer Zoetermeer kan 

leiden.’

Maar er zijn ook veel Zoetermeer-

ders die niet religieus zijn.

‘Er zijn ook niet-religieuze organi

saties die het Handvest nu op de 

agenda hebben staan. Bijvoorbeeld 

Buurtwerk, dat in opdracht van  

de gemeente Zoetermeer  

maatschappelijk werk verricht 

(Buurtwerk staat voor een wijk- en 

buurtgerichte aanpak van maat

schappelijke vraagstukken, JB). 

Maar ik erken tegelijk dat het  

niet altijd eenvoudig is om niet- 

religieuze politieke partijen hierbij 

te betrekken. Daarom zou het 

goed zijn wanneer mijn opvolger  

afkomstig is uit een andere, 

niet-christelijke partij. Er is nog 

veel werk te doen om iedereen in 

Zoetermeer te interesseren voor 

de missie van het Handvest: een 

vreedzame en gezonde, gelukkige 

samenleving.‘ 

Wat zijn de concrete doelen op 

korte termijn?

‘In september draag ik het stokje 

over aan een nieuwe ambassadeur. 

Samen met het ILOZ zoeken 

we naar een opvolger. Het ILOZ 

doet sowieso veel om een betere 

samenleving in Zoetermeer te 

bereiken. Het begeleidt ook het 

proces om een meer verdraag

zame samenleving in onze stad te 

realiseren. 

Het ILOZ organiseert vier maal 

per jaar een bijeenkomst in het 

Forum, bij de hoofdbibliotheek, 

waar dialoog tussen Zoetermeer

ders centraal staat. Facebook 

speelt een belangrijke rol in de 

communicatie van het ILOZ. Op 

die Forumbijeenkomsten komen 

steeds meer mensen af (zie ook 

pagina 2, red.). Ik neem daar  

uiteraard ook zelf aan deel. 

Het Handvest voor Compassie 

doet momenteel de ronde langs 

een aantal Zoetermeerse kerken.  

En ik hoop dat binnenkort ook 

de voorzitter van de Algemene 

Kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Zoetermeer zijn hand

tekening onder het Handvest zet, 

want die ontbreekt nog …’

• Jan Blankespoor

‘Vanaf het eerste moment dat ik 

achter de tralies belandde, voelde 

ik me thuis in het werken met 

gevangenen. De rauwe kanten 

van het leven, tot de kern komen, 

werken aan herstel. In Albanië nu  

werkzaam als directing manager 

van de organisatie, is mijn focus 

verschoven van herstel van  

gevangenen en slachtoffers naar 

groei en professionalisering van 

team en organisatie.’ 

Leven brengen

‘Jezus zei: “Ik ben gekomen om 

Leven te brengen, en dat in over

vloed.“ Ik geloof dat wij mensen 

uitgenodigd worden om in verhou

ding tot onze Schepper te leven en 

dat daar het Leven is. En terwijl het 

ons niet lukt, komt Hij het brengen.  

Als ik kijk naar mijn collega’s  

hier in Albanië, zie ik een mooie 

groep mensen die vol vuur en 

passie het Evangelie van Jezus 

Christus uitdelen en overdragen  

in gevange nissen en bij de achter

gebleven families thuis. 

Door middel van cursussen, kerk

diensten in gevangenissen, bijbel

studie, gebed, persoonlijke pasto

rale aandacht, praktische hulpver

lening, kansen voor achtergestelde 

kinderen van gevangenen creëren. 

Op mijn beurt mag ik hen weer 

ondersteunen. Wat hebben zij 

nodig om hun werk en roeping 

uit te voeren? Ik werk aan pro

fessionalisering, beleidsvoering, 

trainingen, plannen en projecten.’ 

Brandend verlangen

‘In dit land – waar decennialang 

een streng communistisch regime 

heeft geheerst – is initiatief nemen, 

verantwoordelijkheid dragen,  

durven uitproberen en persoonlijke 

ontwikkeling de kop in gedrukt. 

‘Zoveel mogelijkheden 

die tot bloei 

kunnen komen’

Ik denk dat ik daar het vuurtje 

voel branden, als ik zie wat een 

mogelijkheden er in mijn collega’s  

gelegd zijn die nog niet tot bloei 

zijn gekomen, waar nog laagjes 

van angst of onzekerheid overheen  

liggen. Daarom is mijn verlangen 

om naast de professionele ook 

de persoonlijke groei van mijn 

collega’s te helpen ontdekken en 

stimuleren.’  

Schakeltje

‘Pas zei een collega tegen me: 

“Esther, wat je ons hebt geleerd 

over intervisie vind ik zó’n goede 

werkwijze dat ik het ook in mijn 

kerk wil gebruiken, kan dat?“  

Ja natuurlijk! 

In Albanië, waar niet alleen indi

viduen maar ook de jonge kerken 

op zoek zijn naar effectiviteit, 

goede omgang met elkaar en het 

uitdelen van Gods liefde, hoop  

ik zo een schakeltje te zijn.  

Voor Leven in overvloed.’

 Kijk voor meer informatie over het 

werk van Esther Klaassen op  

W www.dedikim.nl

• Willeke van Trigt

ACHTER TRALIES

Vol vuur en passie in Albanië

PORTRET • Na twaalf jaar bij Gevangenenzorg Nederland 

verhuisde Esther Klaassen twee jaar geleden vanuit  

Zoetermeer naar zusterorganisatie Gevangenenzorg Albanië:  

Shoqëria Kristianë e të Burgosurve të Shqiperisë op z’n  

Albanees. Bij Perron Centrum in Oosterheem was ze ook  

een bekend gezicht. Wat drijft haar en wat komt ze tegen?

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith 

KERK IN ACTIE • Met 

Pinksteren wordt in 

veel kerken gecollec

teerd voor zendings

werk dat door Kerk 

in Actie wordt onder

steund, zoals Bijbel

vertaalwerk in China. 

Vorig jaar zijn er in 

China nieuwe reli

gieuze wetten aangenomen. 

Zij perken de vrijheid voor Chinese 

christenen behoorlijk in. De kerk in 

China gaat een moeilijke periode 

tegemoet. De White Yi bijvoorbeeld 

zijn een minderheidsgroep op het 

Chinese platteland. Van de 60.000 

mensen die tot deze groep behoren,  

zijn er 40.000 christen; velen zijn 

analfabeet. Voor hun geloof en 

voor hun identiteit is het van groot 

belang dat zij de Bijbel in hun eigen 

taal kunnen lezen.  

 NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending 

W kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina 

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE

Bijbelverspreiding Chinese platteland 

Advertenties

ACTUEEL 

VAN DE REDACTIE

Kwiek

P
rachtig, hoe de foto-
grafe het opborrelende 
water van de fontein op 

de voorpagina in één lijn vangt 
met het oplopende midden 
van de trap naar boven. Leven, 
hoop en perspectief ineen. 

Bij het zien van de foto moet 
ik denken aan wat Jezus zegt 
in hoofdstuk 7 van het Johan-
nes-evangelie: ‘Stromen van 
levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien.’ Hij zegt  
dit over de heilige Geest, die 
uitgestort wordt over alle  
levenden die in Hem geloven. 
Dat is kennelijk het effect van 
de ‘rivier vol van vrede’ en de 
‘fontein vol van blijdschap in 
mijn hart’, waar een vrolijk 
opwekkingslied van zingt.  
Je kunt het niet voor jezelf 
houden, je loopt ervan over. 

Zo’n bron, zo’n waterstroom 
is leven-gevend. Zeker als er 
iemand is die jou daar naartoe 
brengt. ‘Hij verkwikt mijn ziel, 
Hij leidt mij in rechte sporen’, 
staat er in Psalm 23 over de 
Herder die God de Heer wil 
zijn: zorgzaam, teder, na ‘een 
dal van diepe duisternis’ waar 
we vaak doorheen moeten. 
Verkwikt. Daar zit het wat  
oudere Engelse woord voor 
‘levenden’ in: ‘the quick’.  
En ons Nederlandse ‘kwiek’. 
Ik houd wel van dat woord. 
Verfrist, weer levend gemaakt. 
In spannende tijden is het de 
hoop die leven doet en het 
geloof dat perspectief geeft. 
Zoals in het lied op pagina 4: 
‘Wij gaan weer verder,  
vol van hoop ...’

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

ACTIE • In het vorige nummer van 
dit blad schreef ik dat ik bij de 
Zoetermeerse Gemeenteraad een 
oproep wilde laten bezorgen van 
het Beraad van Kerken van onze 
stad om zich aan te sluiten bij  
de ‘Coalition of the Willing’.  
Dat betekent in de praktijk dat  
de gemeenteraad de bereidheid 
uitspreekt dat onze stad een  
aantal minderjarige asielzoekers 
uit Griekenland gastvrijheid en 
toekomst wil bieden. 
Diaken Rob Wessels van de  
Ichthuskerk (wijkgemeente  
Zoetermeer-Noord) reageerde 
bliksemsnel. Hij verzorgde namens 

de kerken van de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer (PGZ) 
samen met het InterLevens-
beschouwelijk Overleg Zoeter-
meer (ILOZ) een stevige brief naar 
de gemeenteraad. Het resultaat 
van die actie staat in bijgaand 
bericht in het AD van 23 mei jl. 
 
Motie aangenomen
Hoe is dit gegaan? Het verzoek 
van het Beraad van Kerken 
kwam binnen toen er vanuit de 
gemeente raad al een voorstel liep 
om dit onderwerp te agenderen. 
Door het aannemen van een 
motie van de PvdA sprak de raad 

Minderjarige asielzoekers naar Zoetermeer?
dus in meerderheid uit om een 
humanitair gebaar te maken. De 
brief van de kerken is door de in-
dieners van de motie nadrukkelijk 
meegewogen. De motie is met 22 
voor en 17 tegen aangenomen. 

Hoe verder? 
De politieke situatie van dit 
moment is dat de Nederlandse 
regering steeds in een spastische 
kramp schiet bij het idee dat er 
nog wat mensen uit hun ramp-
zalige vluchtelingenkampen naar 
ons land komen. Men koopt een 
menswaardig beleid liever af met 
vele miljoenen om Griekenland 
die kinderen zelf maar (blijvend?) 
op te laten vangen. Als ze maar 
daar blijven! 
Maar het zal mij niet verbazen dat 
de druk vanuit het land, net als 
bij het Kinderpardon, weer net 
zover zal worden opgevoerd tot 
men zich verplicht voelt een aan-
tal kinderen op te nemen. Inmid-
dels hebben immers meer dan 
honderd gemeenten laten weten 
kinderen te willen opnemen.  
Dus, regering, wat let u?

• Fien Meiresonne

In Meerzicht is vanuit de protes-
tantse wijkgemeente De Oase 
contact gezocht met de buren: de 
El Qibla-moskee. Vanuit het con-
cept Kliederkerk ontdekken jong 
en oud op een creatieve manier 
de betekenis van bijbelverhalen. 
Er wordt een schatgravers-route 
uitgezet, waarbij in Meerzicht de 
gebouwen worden aangedaan 
van de ILOZ-deelnemers (plaatsen 
van samenkomst) en ILOZ-part-
ners (jongerenwerk, Piëzo en 
Buurtwerk). Een pracht-idee voor 
het verbinden van verschillen. 
In Dorp/Palenstein zoeken de ge-

reformeerd-vrijgemaakte kerk Het 
Kompas en de Adventskerk (vrij-
zinnig/remonstrants) de samen-
werking met de Oranjemoskee, 
met bijvoorbeeld interreligieus 
gesprek en meditatie of dieper 
doorpraten over actuele zaken 
met ‘de krant op tafel’. 
Voorbeelden die ook goed met 
een sociale partner kunnen wor-
den uitgewerkt voor een (wijk)- 
brede doelgroep. Er zijn vast 
meer mogelijkheden! 
Daarvoor dagen we de kerken 
in de wijken uit: zoek voor de 

Vredes week (19-27 september) de 
samen werking met (tenminste) een 
andere geloofsgemeenschap, en zo 
mogelijk ook met een maatschap-
pelijke organisatie. Wat we vanuit 
het ILOZ bieden: ondersteuning bij 
de organisatie van een aanspreken-
de activiteit door een hbo-stagiair 
voor een dag per week. 
Mooier kunnen wij het niet ma-
ken – jullie wel! Doe je mee? 
Meld je snel aan!
 Projectbureau ILOZ/AvV/Vredesweek:  

Els Alebregtse T 06 4976 0075  

Flip Bakker T 06 2468 9649

ILOZ/VREDESWEEK • Met alle on-
zekerheden in deze tijden wil 
het InterLevensbeschouwelijk 
Overleg (ILOZ) ‘compassie’ en 
‘verbinding’ de Zoetermeerse 
wijken in trekken. Daarom op 
deze plek aandacht voor de 
inzet vanuit de geloofsge-
meenschappen in de wijken. 
Twee voorbeelden en een op-
roep voor in de Vredesweek. 

Uitdaging voor kerken: verschillen verbinden

Nieuwe stichting 
In maart is de Stichting @Life opgericht, met als doel als christelijke 
ontmoetingsplek te fungeren. Een toekomstig inloophuis zal hierin 
een centrale rol gaan vervullen. Ondertussen wordt er al het een en 
ander georganiseerd.
• Interkerkelijke gebedsontmoeting: vrijdagavond 10 juli, 19.00 uur, Oude Kerk 
• Zoetermeerse Zomerloop: wandelend bidden voor de stad op zeven  

zaterdagen: 18, 25 juli, 1, 8, 15, 22, 29 augustus.
• Expositie ‘JesusArt’: in november in de Oude Kerk met werk van christelijke 

kunstenaars uit verschillende kerken. Heb jij mooie werken die je graag wilt laten 
zien? Stuur een bericht, app of bel. 

 E info@atlife.nl T 06-1700 2196 W www.atlife.nl (ook Facebook en YouTube)

Zomergezinsboekje
‘Op z’n kop’ van GZB, 
HGJB en IZB samen. 
Met materiaal voor  
vieringen, puzzels, 
leuke opdrachten 
afgewisseld met 
portretjes van jonge 
christenen wereldwijd.  
Basisschoolleeftijd en tieners,  
met gespreksvragen, stellingen  
en extra materialen.  
W www.zomergezinsboekje.nl

Samen ontdekken
Ontdek het 
bijzondere 
verhaal van de 
schepping. Met 
leuke opdrach-
ten, grappige 

spelletjes en vragen om over door 
te praten. Voor gezinnen, klieder- en 
kinderkerk, op vakantie of lekker 
thuis. € 1,95 W webwinkel.pkn.nl

Bible2020
Doe mee met 
Bible2020. Een 
app waarmee 
je elke dag 
hardop uit de 
Bijbel kunt lezen en ziet hoe chris-
tenen overal ter wereld dezelfde 
tekst voorlezen. Een initiatief van 
het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG) en Wycliffe Bijbelvertalers. 
W www.bijbelgenootschap.nl/
bible2020

Zomerleesplan ‘Vrij’
Het gratis boekje Vrij biedt vijftien 
dagen bijbelse inspiratie: leesroos-
ter, bijbelteksten, toelichtingen 
en overdenkingen, bijdragen van 
bekende denkers.  
W www.bijbelgenootschap.be/vrij-vbg

Theologie voor iedereen
Meer weten over 
wat er allemaal in de 
Bijbel staat? Je ver-
diepen in de geschie-
denis van de kerk? 
Welke levensvragen 
kom je tegen bij spi-
ritualiteit, ethiek en 
filosofie? Hoe zit het 
met andere religies? Kom naar de 
Cursus Theologische Vorming voor 
geïnteresseerden (TVG), open voor 
iedereen. W www.tgvdenhaag.nl
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PERSPECTIEF Broos leven

E
r leven zorgen in deze 
tijden over een onzicht-
baar virus dat ons leven 

bedreigt. Juist in deze tijd  
zetten andere berichten over 
onze kwetsbaarheid je weer met 
een schok stil. Zó broos is het 
leven, waar we tegelijkertijd zo 
nadrukkelijk aan hangen.

Huub Oosterhuis heeft ooit een 
lied geschreven bij Psalm 139. 
Het is eigenlijk pas goed bekend 
geworden toen zijn dochter het 
op de plaat zette: ‘Ken je mij? 
Wie ben ik dan?’
In dat lied staat onder andere 
deze zin: 

Hier is de plek waar ik woon 
een stoel op het water. 

Een treffend beeld over hoe open 
onze leefplek en ons samenzijn 
is. Zo breekbaar. Niet een stoel 
die stevig op de grond staat. 
Niet een tafel waaraan je je kunt 
vasthouden. Maar nee, zegt de 
dichter: een stoel op het water. 

Soms kijk ik er zo naar hoe 
mensen met elkaar omgaan.  

En dan ontroert het mij hoe zeer 
mensen houden van het leven. 
Als ze anderen het leven gunnen. 
Als ze zich verbinden aan de 
ander. 

Wij hebben als mensen iets 
buitengewoons in ons: de  
mogelijkheid om met ontferming 
te reageren op de broosheid van 
de ander. Juist als het leven van 
onze medemens wordt bedreigd,  
kunnen we zacht worden,  
zorgzaam, liefdevol – naast alle  
verdriet die het ook op kan  
oproepen. In het licht van de 
sterfelijkheid van de ander  
kunnen we dingen doen waar-
van we achteraf zeggen: dat 
was groter dan ik zelf ben. 

Misschien gaat het daar ook 
wel over als Psalm 139 zegt: 

Klom ik op naar de hemel –  
u tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk –  
u bent daar. 

• ds. Nico de Lange

WIJKPREDIKANT ZOETERMEER-NOORD  

(ICHTHUSKERK)

Advertentie

H
et is inmiddels bijna 
twee jaar geleden dat ik 
besloot om samen met 

de organisatie Compassion naar 
Tanzania te gaan om te kunnen 
strijden voor gerechtigheid, dáár 
waar armoede overheerst. De 
reis zou aanstaande oktober 
plaatsvinden, maar helaas – mijn 
vrees werd bevestigd: de reis 
is volledig gecanceld. Corona 
gooide óók hier roet in het eten. 
In mijn eerste, geschokte reactie 
berichtte ik mijn vriend, vol  
ongeloof. Ik schreef herhaaldelijk  
hoe erg ik dit vond. Voor een 
kort moment stonden de tranen 
in mijn ogen. 

Ik begreep het niet; ze hebben 
daar zó hard hulp nodig. Hoe 
kon dit gebeuren? Naarmate 
de avond vorderde, werd mij 

echter iets duidelijk. Iemand uit 
het team van de Muskathlon 
haalde het verhaal aan van de 
onthoofding van Johannes de 
Doper. In Marcus 6 is te lezen 
dat Jezus diep bedroefd was, 
omdat Hij gehoord had hoe zijn 
neef was vermoord door koning 
Herodes. Dit nieuws trof Jezus 
diep. Hij wilde tijd voor zichzelf. 
Samen met zijn discipelen ver-
trok Hij naar een afgelegen plek. 
Veel mensen hoorden van hun 
vertrek en volgden Hem. Hoewel 
Jezus rust wilde om zijn verdriet 
te verwerken, zette God Hem 
aan het werk. Nog vóór Jezus 
zelf was gearriveerd, zat die 
‘afgelegen plek’ al vol mensen. 
Jezus kreeg niet de rust die Hij 
zo graag wilde. Hij kreeg geen 
tijd voor zijn eigen verdriet. 

Het werd mij 
duidelijk dat er 
nu twee moge-
lijkheden zijn: 
verdrietig zijn, omdat de reis niet 
doorgaat, of het verdriet van 
deze kinderen in de ogen blijven 
kijken. Hun hulpvraag is niet 
minder geworden, integendeel: 
de coronacrisis heeft de situatie  
verergerd. Met Gods leiding  
kunnen wij alles. De reis mag 
dan niet doorgaan, maar God 
stopt nooit. Zíjn líefde houdt de 
wereld levend. Daar kan geen 
corona tegenop!

• Rozemarijn Burger

KiZ-MEDEWERKER

 
Zie www.likearose.nl voor meer  

over de Muskathlon-plannen.

Daar kan geen corona tegenop!JONG-
KiZ

‘Ik heb het in zekere zin makkelijk’, 
lacht Sandra. ‘Ik kon zeggen: Ik 
ben uw nieuwe pastor, en ik wil 
u graag leren kennen. Een goede 
openingszin van het gesprek is 
belangrijk, mensen moeten niet 
kunnen denken dat je van de  
telemarketing bent …’ 
Het is haar nog nooit gebeurd 
dat iemand daarop afwijzend 
reageerde met: Nou, daar heb ik 
geen behoefte aan.

Heel verhaal
‘Meestal zijn mensen blij verrast: 
Wat fijn om wat van mijn kerk te 
horen! Soms zegt iemand: O, kan 
de kerk me nu wel opeens vinden 
… Daar zit vaak een heel verhaal 
van teleurstelling achter. Bijvoor-
beeld dat de kerk niets van zich 
liet horen op een crisismoment, 
toen een kind overleed, of bij 
ernstige ziekte.’ 
Sandra vindt het belangrijk om in 
een reactie op zo’n verwijt dicht bij 
zichzelf te blijven. ‘Niet in de verde-
diging gaan, altijd luisteren, en als 
het kan: doorvragen en het gevoel 
van de ander erkennen. Ik vind het 
verdrietig te horen dat iemand zich 
door de kerk in de steek gelaten 
heeft gevoeld. Vaak gebeurde dat 
uit onmacht, denk ik. Van onwil 
lijkt me nooit echt sprake.’  

TELEFONISCH PASTORAAT

Opnieuw contact met de kerk
INTERVIEW • Sandra Hermanus, pastor van de POR-wijken  
Pelgrimskerk en De Regenboog, heeft de afgelopen tijd met 
veel mensen telefonisch contact gehad. Ze sprak nogal wat 
mensen die de kerk wat uit het oog verloren hebben. Dat leidde 
soms tot een voorzichtig nieuw contact. Hoe pakt zij dat aan?

Gebed en bosje bloemen
In zo’n gesprek vraagt Sandra of 
zij nog eens mag bellen en hen 
mag aanmelden voor een bosje 
bloemen. Dat wordt vaak zeer 
gewaardeerd! 
‘Ik eindig vaak met de vraag: 
Mag ik voor u bidden? Door de 
telefoon? Dat is soms wennen. 
Mensen zeggen wel eens: Bid u 
maar thuis voor mij … Dan doe ik 
dat, in mijn persoonlijk gebed.’

Administratie als 
basis voor 
pastoraat

Namenlijst 
Voor haar belrondes gebruikt 
Sandra de namenlijst van de  
administratie van de Pelgrims-
kerk. ‘Een paar jaar geleden is  
die bijgewerkt met wie bezoek  
of contact wil hebben.’ Pastorale  
ouderlingen en diakenen,  
contactpersonen en betrokken 
gemeenteleden bellen nu dus 
voornamelijk met de ‘vaste’  
mensen uit hun wijk of sectie.  
Of ze brengen een bloemetje. 
Sandra: ‘Ik heb contact met de 
anderen. Vaak diegenen die  
weinig andere gemeenteleden 
kennen en langzamerhand uit 
beeld verdwijnen.’

Over schroom heen 
Is het moeilijk om zo mensen te 
bellen die je niet kent, en van wie 
je niet weet of ze met jou als  
pastor willen praten? ‘Nee, niet 
echt. Ik houd van onze mensen en 
ga graag de diepte in over levens- 
en geloofsvragen. Maar eerlijk is  
eerlijk, soms moet ik me er toe 
zetten. Helemaal, wanneer ik 
vraag: Mag ik voor u bidden? Soms 
reageert men met: Dat heeft nog 
nooit iemand aan mij gevraagd! 

‘Al gaat het hakkelend, 
het is een kostbaar 

geschenk’

Ik bid dan wel op mijn eigen  
manier. Ook al gaat dat hakkelend  
en zoekend, ik vind het een kost-
baar geschenk, een bewijs van 
bijzondere aandacht dat je de 
ander aanbiedt. En dat is iets waar 
je tenslotte ook niet eens pastor of 
ouderling voor hoeft te zijn! Ik vind 
het belangrijk dat we vrijmoedig 
zijn, zeker als we een missionaire 
gemeente willen zijn. Kortom, durf 
over je schroom heen te stappen!’

• Mieke Brak

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

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

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Lieve Vader in de hemel,

Dank U dat U hier bent,  
samen bij ons

door de kracht van Uw  
Heilige Geest.

Wij geloven U,  
Heer Jezus Christus:

‘Wees niet bevreesd!’

Help ons te staan op Uw beloften:
maak ons vrij en vrijmoedig

om als gezegende mensen 
anderen tot zegen te zijn.

Niet omdat wij dit verdienen,
maar alles uit Uw grote genade, 

in de wonderbare Naam  
van Jezus,

Amen.
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KERKDIENSTEN JULI-AUGUSTUS 2020
Gemeente Zondag 5  juli   Zondag 12 juli   Zondag 19 juli   Zondag 26 juli   Zondag 2 augustus   Zondag 9 augustus   Zondag 16 augustus   Zondag 23 augustus   Zondag 30 augustus  

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

 10.00 uur:  
Ds. C.H.  
Wesdorp

 10.00 uur:  
Ds. C.H.  
Wesdorp 
Afsluiting  
jaarthema

 10.00 uur:  
Ds. C.H.  
Wesdorp

 10.00 uur: 
Ds. C.H. 
Wesdorp

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange  
Zoetermeer

 10.00 uur: 
Ds. H. Mast 
Terheijde aan Zee

 10.00 uur: 
Ds. H.E.J.  
van der Laan 
Valkenburg (ZH)

 10.00 uur: 
Ds. E. van den Ham 
Zoetermeer

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp

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

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

 10.00 uur:  
online 
Pastor  
J.J. Donkers

 10.00 uur:  
online  
Mw. M.  
Schipper-Boven

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

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

 10.00 uur: 
online  
Mw. W.J.  
Bettenhaussen- 
Baak

 10.00 uur: 
online  
Ds. N. de Lange

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

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

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

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

 10.00 uur:  
online 
Pastor  
J.J. Donkers

 10.00 uur:  
online  
Mw. M.  
Schipper-Boven

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

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

 10.00 uur: 
online  
Mw. W.J.  
Bettenhaussen- 
Baak

 10.00 uur: 
online  
Ds. N. de Lange

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

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

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

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

 10.00 uur:  
online 
Pastor  
J.J. Donkers

 10.00 uur:  
online  
Mw. M.  
Schipper-Boven

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

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

 10.00 uur: 
online  
Mw. W.J.  
Bettenhaussen- 
Baak

 10.00 uur: 
online  
Ds. N. de Lange

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

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

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

 09.30 uur:  
Ds. Th. Wegman  
Zeist

 17.00 uur: 
Ds. P.C.H.  
Kleinbloesem 
Goudswaard

 09.30 uur:  
Ds. E. van den 
Ham 
Doopdienst

 17.00 uur:  
Hart4U-dienst

 09.30 uur:  
Ds. P.J. Krijgsman 
Benthuizen

 17.00 uur: 
Ds. E.J. de Groot 
Katwijk aan den Rijn

 09.30 uur: 
Ds. J. Quist 
Scheveningen

 17.00 uur: 
Ds. A.H. Groen 
Rijsoord

 09.30 uur: 
Ds. E. van den 
Ham

 17.00 uur: 
Ds. E.H. Egberts 
Nijkerk

 09.30 uur: 
Ds. R.A. Houtman 
Epe

 17.00 uur:      
Dr. A.A.A. Prosman 
Amersfoort

 09.30 uur: 
Ds. A. Groeneveld 
Lunteren

 17.00 uur:     
Ds. J. Smit 
Katwijk aan den Rijn

 09.30 uur: 
Prop. E.J. Bergman 
Katwijk

 17.00 uur: 
Ds. R.A. Veen 
Dronten

 09.30 uur: 
Ds. E. van den Ham

 17.00 uur: 
Ds. M.A. van den 
Berg 
(wijzigingen  
voorbehouden)

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

 10.00 uur:  
Ds. N. de Lange  
Maaltijd van 
de Heer en 
afscheid  
ambtsdrager

 10.00 uur: 
Ds. R.A. Veen 
Dronten

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange

 10.00 uur: 
Ds. R.L. Algera 

 10.00 uur: 
Ds. R.L. Algera 

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange

 10.00 uur: 
Dr. B.A.M.  
Luttikhuis 
Utrecht

 10.00 uur: 
Ds. R.L. Algera 

 10.00 uur:   
Ds. N. de Lange 
Ds. R.L. Algera 
Maaltijd van de Heer 
en bevestiging 
kerkelijk werker

In alle diensten in de Ichthuskerk is een tolk gebarentaal aanwezig.

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

De zondagse diensten in de POR-gemeenten Pelgrimskerk- 
Oase-Regenboog zijn te volgen via Kerkomroep.nl en het eigen 
YouTube-kanaal. Voor gezamenlijk meemaken is reserveren nodig. 
Aanmelden: T 06 4976 0075 E reserveringenpor@gmail.com

 10.30 uur (?): 
Ds. K. van 
Klaveren

Voor het bijwonen van de diensten in Oude Kerk, Oosterkerk en  
Ichthuskerk geldt: van tevoren aanmelden, zie de contactgegevens op 
deze en de volgende pagina. Deze diensten zijn ook te beluisteren en mee 
te beleven via Kerkomroep.nl en de livestreams via de eigen websites.

 10.30 uur (?): 
Dhr. T. Vessies

Zie de website vcgz.nl 
voor actuele informatie 
over diensten en tijden 
in de Adventskerk.

KERK & DIENST

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie 
Jan Blanke spoor, Mieke Brak, Liesbeth  
van Daal, Hanneke Lam, Fien Meiresonne,  
Willeke van Trigt, Dirk Verboom,  
Joke Westerhof

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

Ontwerp en vormgeving  
Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Flip Bakker, Hans van der Bilt, Marcia Boeijinga, 
Rozemarijn Burger, Peter van Holten (strip), ds. 
Carina Kapteyn, ds. Nico de Lange, Theo Poot 
(tekening), Arie Vooijs (muziekcolumn), Leonie 
Vreeswijk-Feith (fotografie)

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 
Open op dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur 
Frans Halsstraat 3 • 2712 JS Zoetermeer 
T (079) 316 82 56 
Openingstijden kunnen afwijken in deze  
coronatijd. Bel bij gesloten deur of geen 
gehoor gerust T 06-1236 5054 (Gerda)
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl 

Bijdragen en giften KiZ-krant  
Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage aan 
lezers gevraagd, richtbedrag voor 10 nummers  
€ 22,50. Ook spontane giften zijn welkom.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar  
NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Zoetermeer Kerkblad.

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

Adverteren? 
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Berichten en kopij septembernummer

Kopij voor het septembernummer  

(4 september t/m 2 oktober) insturen  

woensdag 12 augustus. Dit nummer zal  

op woensdag 2 september verschijnen.

In juli en augustus zijn er GEEN diensten  
in het Lange Land Ziekenhuis, Vivaldi en 
Halte 2717 (Dovendiensten) en geen  
weeksluitingen in De Morgenster.

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

ONDER WOORDEN

 

Advertenties

Wij gaan weer verder ...

Wij gaan weer verder, vol van hoop
op ongebaande wegen
met onze droom op hinderloop
de meeste feiten tegen.

De onrust houdt ons op de been
en doet ons verder reizen,
een stem die klinkt door alles heen
een God niet weg te prijzen.
Zijn woord houdt aan in ons gemis
dat alles kan verkeren,
dat vrede hier bestaanbaar is
en onrecht om te keren
Hij doet ons kiezen voor de mens
bedreigd, verarmd, vergeten.
Hij voert ons naar de laatste grens
om van elkaar te weten.
Sjaloom, geluk op deze reis.
Het duurt misschien nog eeuwen
maar twijfel niet meer aan de wijs:
‘het lam huist bij de leeuwen!’

Uit: J.W. van de Velde, ‘Land van 
Belofte’, liederenbundel
tekst: Jan van Opbergen
melodie: Jan-Willem van de Velde

In het kerkelijk jaar leven we nu van 
zondag naar zondag in de zogeheten 
zomerkring, de eerste helft van de 
zondagen na Pinksteren tot aan 
Advent De liturgische kleur is dan 
groen . Bij bijzondere diensten  
wordt de kleur aangepast, zoals bij 
bevestiging van ambtsdragers (rood ) 
of bij doop en avondmaal (wit ).

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  

www.schoonheidssalonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij  

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

Schoonheidssalon Azora

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

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

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Advertenties

PERRONMEETINGS
In coronatijd om 11.15 uur in kerkzaal  
Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND 
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum Spreker
5 juli Timo Hagendijk

12 juli Hans Alles
19 juli Timo Hagendijk
16 juli Martijn de Jong 
2 aug Mart Keuning
9 aug Joost de Jager

16 aug Piet van Daalen
23 aug Hans Alles
30 aug Timo Hagendijk
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Het is zomer tijd. 
Voor velen tijd 
om de koffers 
uit de opslag te 
halen. De een 
reist ver, de ander 
blijft dichtbij of in huis. Eigenlijk 
reizen we wat af in ons leven. En 
overal waar we komen doen we 
ervaringen op die we als bagage 
meenemen. 

Zo ben ik twee jaar geleden  
begonnen aan een studiereis die 
me op diverse plaatsen bracht. Ik 
bezocht bijzondere kerkplekken in 
Nederland en vooral het landelijk 
educatiecentrum van de Protes-
tantse Kerk in Nederland in Doorn. 
Ook maakten we een rondreis langs 
diverse kerkplekken in Londen.
En van al die plekken heb ik wat 
meegenomen. Soms in de vorm 
van een boek of een mooi souvenir, 
maar vaker nog in de vorm van 
kennis en inspiratie. In de komende 
nummers van Kerk in Zoetermeer 
deel ik graag wat van die bagage. 
Want die is niet bedoeld om op een 
plank te liggen verstoffen, maar om 
mee aan de slag te gaan. Ik hoop 
dan ook dat je in mijn woorden iets 
zult ontdekken waar jij in jouw om-
geving mee aan de slag kunt. 

Wat je daarvoor nodig hebt is in 
de allereerste plaats gewoon een 
beetje lef. Geen uitgebreide oplei-
ding of jarenlange levenservaring, 
nee, het begint met lef. Lev is 
Hebreeuws en betekent: het hart 
hebben, de liefde, het gevoel. 
‘Probeer maar gewoon.’ Deze zin 
kwam tijdens de presentatie van 
de gastsprekers in de opleiding als 
een refrein steeds weer voorbij. 
In mijn werk zie ik dat iets van dat 
lef/v heb overgenomen. Direct na 
de afkondiging van de lockdown in 
maart zat ik alleen in de kerk tegen 
een camera te praten. Het bleek het 
begin van een prachtig YouTube- 
kanaal van onze POR-wijkgemeente. 
Niemand die dat van tevoren had 
bedacht of opgeschreven in een 
plan. Soms moet je gewoon maar 
iets gaan doen. En als het goed is in 
Gods ogen, dan mag je erop vertrou-
wen dat het groeit. En zo niet: heb 
dan het lef om er ook weer mee te 
stoppen en iets anders te gaan doen.

• ds. Carina Kapteyn

WAT NEEM JE MEE?

Lef hebben

Advertenties

VIEREN, VORMING  & TOERUSTING

CONTACT

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

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR: 
PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG 
Scriba Els Alebregtse • T (079) 323 72 39
E scribavandepor@gmail.com

GEMEENSCHAP PELGRIMSKERK
Pastor Prop. Sandra Hermanus-Schröder 
T 06 215 258 68 •E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen wo en vr (ook voor De Regenboog)
Beheerder F. v.d. Beld • Wijkgebouw ’t Centrum  
Frans Halsstraat 1 • T (079) 316 36 00
T (079) 316 74 70 • 06 1067 4094

GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Predikant ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33 • E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra Hermanus-Schröder (zie boven) 
Pastor Sjon Donkers • Kristal 17, 2719 SN 
T 06 2039 6023 / 079-361 90 32
E sjondonkers@gmail.com
Werkdagen ma, di, do

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant vacant
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker  
Cocky van Dorp • T 06 2473 5383 
E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do  
Predikant ds. Nico de Lange 
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl 
Kerkelijk werker Arianne Lodder
E  ariannelodder.kw@gmail.com 
Scriba E scriba@pwzn.nl

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

Perron Centrum 
Oosterheemplein 320

2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk  
Werkdagen: di t/m vr • T 06 5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl 

Halte 2717 
Carry van Bruggen - 
hove 27, 2717 XT

Buurtpastor Johan Roest • T 06 826 373 62
E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl

De Pelgrim • Frans Halsstraat 3 
Pionier Gerda Griffioen
T 06 2497 5092

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

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

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

Per 1 augustus a.s. gaat de in 
Zwijndrecht opgegroeide en nog 
steeds woonachtige Arianne 
het pastoreskoppel van Zoeter-
meer-Noord versterken. Nadat er 
een einde kwam aan haar werk 
als bibliothecaris zag Arianne 
nieuwe mogelijkheden om te 
doen ‘wat ik achteraf eigenlijk 
altijd gewild heb’: bezig zijn met 
en in de kerk. In haar woonplaats 
was zij actief in jeugddienst-
commissies, jeugdwerk en als 
jeugdouderling. Zij voelde zich 
‘senang’ in de kerk, ‘wilde er wel 
de hele dag mee bezig zijn.’ 
De kerk is haar passie en Arianne 
verwoordt het zo: ‘De kerk is niet 
alleen een gebouw met muren  
eromheen. De kerk is een plek 
waar mensen en God elkaar  
kunnen en mogen ontmoeten. 
Het is een ruimte om te zijn,  

NIEUWE KERKELIJK WERKER 

‘Doener’ verheugt zich op  
‘mooie ontmoetingen’
INTERVIEW • Het is een bijzondere kennismaking op Eerste Pinksterdag in de Ichthuskerk als  
Arianne Lodder zich voorstelt aan een bijna geheel afwezige gemeente. Door de coronacrisis 
kon de geplande bevestiging op deze pinkstermorgen niet doorgaan en vond de eerste ontmoe-
ting tussen gemeenteleden en hun nieuwe kerkelijk werker via het scherm plaats. ‘Toch voelt het 
al vertrouwd’, zei Arianne in haar inleiding en dat klinkt bemoedigend, ook via de computer.

te ontdekken, te proeven en te 
zoeken. En vaak ook te vinden.’ 
Als je denkt aan de kerk als  
gebouw, dan is dat te beperkt. 
Ook buiten de muren is er sprake 
van kerk-zijn. 

Kerk als ruimte 
om te ontdekken, 

te proeven, te vinden

In 2011 begon zij aan de studie 
Godsdienst Pastoraal werk, werd 
benoemd in Vlaardingen, Delft 
en Dordrecht en besloot twee 
jaar geleden als zzp‘er haar werk-
zaamheden voort te zetten. Ook 
is zij lid van het Kerkadviesteam 
en verzorgt zij naast projecten 
onder andere trainingen vanuit de 
Protestantse Kerk in Nederland 
voor kerkelijk medewerkers.
Nu Ariannes taak in Delft als ou-

deren-netwerker bijna afgerond  
is, gaat zij zich in Zoetermeer- 
Noord voornamelijk met jeugd, 
jongeren en jonge gezinnen  
bezighouden. Deze jonge mensen 
hebben volgens de nieuwe kerke-
lijk werker ingeleverd in de kerk 
en zij ziet het als een uitdaging te 
ontdekken hoe daar met elkaar 
uit te komen. 

Het open gesprek 
en zoeken 

naar dromen

Het open gesprek is een belang-
rijke mogelijkheid om met elkaar 
te zoeken naar wegen hoe de 
kerk en het geloof betekenis kun-
nen krijgen in het leven. Zij gaat 
daarbij uit van het positieve: niet 
blijven stilstaan bij wat er niet 
is en wat gemist wordt, maar 
zoeken naar wat er wel is aan 
dromen, verlangens en ideeën, 
mensen en menskracht.
Naast een ‘doener’ ziet Arianne 
zich als een ‘voorbijganger’.  
Zij kijkt er naar uit de gemeente  
van de Ichthuskerk te leren  
kennen, verbindingen te kunnen 
leggen tussen de verschillende 
generaties, vormen te zoeken om 
samen kerk te zijn, om na verloop 
van tijd de gemeente toegerust 
achter te laten. 
Zover is het nog niet. Arianne 
verheugt zich erop vier jaar met 
de mensen van de Ichthuskerk 
‘mooie ontmoetingen te hebben 
en samen op te mogen lopen’!

• Hanneke Lam

Besloten werd de cursus voor-
lopig stop te zetten. Ook geen 
digitale voortzetting, omdat de 
groepsdynamiek bij de Alpha- 
cursus belangrijk is. Niet iedereen 
deelt digitaal even gemakkelijk. 
De sterke onderdelen van een 
Alpha-cursus zijn juist het geza-
menlijk eten en het open gesprek 
in een veilige sfeer naar aanlei-
ding van de uitleg over een on-
derwerp uit het cursusboekje. 
Stoppen met de cursus voelde 
wel een beetje als loslaten. Het is 
niet wit, het is niet zwart. Stop-
pen is redelijk zwart. Doorgaan is 
wit, en dat behoorde niet tot de 
mogelijkheden. Is er grijs  
mogelijk? Wat kunnen we wél 
doen om elkaar vast te houden?
Het Alpha-team bedacht een 

REPORTAGE • In februari dit jaar begon missionair pionier Timo 
Hagendijk van Perron-Oosterheem en de Oosterkerk met een 
crew van vrijwilligers weer een Alpha-cursus. In de Alpha- 
cursus wordt naar elkaars verhaal geluisterd, (levens)vragen 
worden opgepakt, het gaat over God en over de betekenis  
van Jezus. Na vier cursusavonden (met diner) gooide het  
coronavirus roet in het eten. 

oplossing. De twintig deelne-
mers waren bij de start van de 
cursus verdeeld in groepjes met 
een gespreksleider. Die belden 
hun eigen groepje regelmatig: 
‘Hoe gaat het met je?’ ‘Hoe red 
je jezelf?’ Dat werd als positief 
ervaren: ‘Wat leuk dat je aan mij 
denkt.’ ‘Leuk dat je een kaartje 
stuurde.’ ‘Dank voor je mail.’ 

Ondanks korte 
kennismaking al 
onderlinge band

Timo heeft het over een 
gemêleerde groep als hij praat 
over de leeftijd van de deelne-
mers: jeugdigen, mensen van 
middelbare leeftijd, ouderen. Op 
een gegeven moment begonnen 

de deelnemers uit zichzelf met 
elkaar contact te zoeken. ‘Hoe is 
het met jou?’ ‘Je vertelde laatst 
over …’ ‘Heb je nog iets gehoord 
van ...?’ De contacten opgedaan 
tijdens de korte cursusperiode 
bleken voldoende sterk om naar 
elkaar te informeren. 
Op 18 juni wilden deelnemers en 
team graag weer fysiek bij elkaar 
komen. Dat bleek net te vroeg: 
de Oosterkerk werd die avond 
coronaproof gemaakt en er werd 
geoefend door de ‘voorgangers’.  
Het blijft voorlopig nog wel 
spannend. Het is goed om naar 
elkaars corona-ervaringen te luis-
teren en samen af te spreken hoe 
verder te gaan. 
Ook staat er alweer een nieuwe 
cursus op de planning. Timo is 
daarvoor in gesprek met andere 
geloofsgroepen. Om te verbinden 
en om samen de blijde bood-
schap van hoop te verspreiden.

• Dirk Verboom

Alpha-cursus moet het hebben 
van persoonlijk contact

M ANNELIESBOUWHUIS.NL

Uw PC opruimen? 
Slimmer werken met Outlook? 
Neem contact op voor meer 

informatie: 06-53757497

Advertentie
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Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

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

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

Advertenties

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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•  Nationale- en internationale  

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  

inboedel-/archiefopslag

PERRON-OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 320 T 06 5095 4628
W www.perron-oosterheem.nl

Ontmoeting en 
gemeenschap

GETEKEND

Samen verder als ‘Perron-Oosterheem’ 

GEBEDSMOMENTEN
	Oude Kerk
 Elke dinsdag 19.00-19.45 uur, consistorie Oude Kerk

 E leenmanf@xs4all.nl

	Oosterkerk
 Woensdag tweewekelijks:  

8 en 22 juli, 5 en 19 augustus, 2 september
 19.00-20.00 uur E arjenvantrigt@solcon.nl

  
DE PELGRIM 
Eerste Stationsstraat 86 T 06 2497 5092 
W www.depelgrimzoetermeer.nl

Nieuw seizoen: elke maandagavond
Vanaf september is er elke maandagavond een activiteit 
van 19.30-21.45 uur: boekbespreking, creatief, cursus  
zingeving, gespreksgroep verlies, lezing of bijbelstudie, 
met tot besluit een kort avondgebed. Meer op de website.

	Ochtendgebed ‘anders’
 Bel of mail met uw gegevens, 

dan ontvangt u de teksten van de 
ochtendgebeden. 

	Natuurwandeling
 Inmiddels zijn we op woensdag-

ochtend weer gestart met de 
natuurwandelingen, voorlopig in 
het Burg. Hoekstrapark. 
 Start 9.15 uur bij de Watertoren

	Langeafstandswandeling
 We lopen 20-25 kilometer. Neem 

eigen drinken en eten mee voor 
onderweg. Route na opgave. 
 11 juli, start: 8.30 uur Pelgrims-

kerk, aanmelden bij Ger van 
Vilsteren E penningmeester@
presentzoetermeer.nl T 06-5207 
7545; indicatie kosten: € 10, 
bijdrage als donatie

Alternatieve ‘Taizéreis 2020’ 
Door de coronapandemie gaat de reis naar Taizé dit jaar niet door.  
In plaats daarvan het volgende alternatief, gewoon hier in Zoetermeer.  
Vanaf donderdagavond 23 juli t/m zondagochtend 26 juli bieden we een 
programma aan in en rondom kerkgebouw De Wijngaard. We maken geen 
eten klaar, stellen wel eenvoudig drinken beschikbaar. Overnachten doen  
we ‘gewoon’ thuis, ontbijten ook. We houden anderhalve meter afstand en 
nemen alle coronamaatregelen zoals voorgeschreven. Lunch neemt ieder 
zelf mee en avondeten doen we weer thuis. Er wordt gezongen door één 
cantor, er zal geen samenzang zijn en er is plaats voor dertig mensen.
 Iedereen is welkom, ook om apart de vieringen mee te maken.  

Wel aanmelden: matthe.vermeulen@kpnmail.nl T 361 94 93

	Ontmoetingslunch
 Tot 15 juli verzorgt Fred Cammeraat 

nog elke woensdag een groot aantal 
maaltijden die aan huis worden  
bezorgd. Vanaf 15 juli is er weer 
elke woensdag een ontmoetings-
lunch (m.u.v. 12 en 19 augustus). 
 12.30 uur; € 3,50; opgeven:  

Fred Cammeraat T 06 2304 4470 

	Perronmeeting
 Sinds 7 juni is de wekelijkse Per-

ronmeeting op zondag weer moge-
lijk. Die wordt nu in de kerkzaal van 
de Oosterkerk gehouden, waar we 
ruimschoots aan de RIVM-maatre-
gelen kunnen voldoen. De meetings 
worden ook live via een YouTube- 
kanaal uitgezonden. 

Heempret Perron-Oosterheem (locatie Oosterkerk)

Vanwege de corona-
crisis liggen de activi-
teiten van Inloophuis 
De Regenboog (Rokke-
veen), Open Oase 
(Meerzicht) en Inloop-
huis De Herberg van  
de Oude Kerk (Dorp)  
tot 1 september stil. 

HALTE 2717

 

 
  

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

Onze gesprekken rondom ‘Druppels 
om te delen’ – over scheuren en 
barstjes in je leven, wat je dwarszit, 
hoe het leven ook zo de moeite 
waard kan zijn en je vaak anderen 
nodig hebt om dat te zien – hebben 
in de coronatijd een tijdje stilgele-
gen. De eerste donderdag van juni 
zijn we weer voorzichtig gestart met 
een serie van drie gesprekken op 
maandagmiddag van 13.00-14.30 
uur, georganiseerd door Piëzo en 
Halte 2717 in de ComPositie.  

In september hopelijk een nieuwe 
serie. Prima om nu al aan te melden! 
 Gespreksleiding: Heleen de Lange 

E berichten@atelierheleen.nl en 
Rein Algera E algeus@ziggo.nl  
Zie ook de website voor meer  
informatie over deze gespreksserie. 

OPEN ICHTHUS 
Parkdreef 258 T 341 36 20 
W openichthus.nl

‘Vier-de dag’
Een actieve woensdag 
is inmiddels een tradi-
tie geworden in de Ichthuskerk. 
Het bord op het plein, de deuren 
gastvrij open, de tafel met koffie, 
thee en altijd wat lekkers uitnodi-
gend achter in de kerkzaal. Het is 
precies halverwege de week, de 
vierde dag. Nou, dat kun je met 
een knipoog ook als een appèl 
beschouwen: ‘Vier-de dag!’ 

‘Zegen om negen’ 
 Een meditatief moment ‘online’ 

halverwege de week, om 9.00 
uur precies. Wie het later (terug) 
wil zien: dat kan ook! 
 W www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21273

Even stilzijn, even bijpraten 
 Dat kan: elke woensdag van 

10.00-11.00 uur. We houden 
ons aan de anderhalve meter 
afstand en andere maatregelen. 

Voorbeden(boek)
 Op woensdagmorgen ligt ook het 

voorbedenboek open. Wilt u, wil 
jij een voorbede doorgeven? Dat 
kan in het voorbedenboek, maar 
ook per telefoon of via e-mail. 

15 augustus ‘in de buurt’

75 jaar geleden eindigde de Tweede 
Wereldoorlog pas daadwerkelijk 
met de capitulatie van Japan op 15 
augustus 1945. In de Ichthuskerk is 
er weer gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten op deze datum en de live 
uitzending van de nationale plech-
tigheid in Den Haag te bekijken. 

11.30 uur: inloop
12.00-13.30 uur: gezamenlijk 
volgen van de tv-beelden van 
de nationale plechtigheid bij het 
Indisch Monument Den Haag.
13.30 uur: nagesprek

 Informatie: ds. Nico de Lange  
T (079) 360 31 01 E berichten@
nicodelange.nl W www.pwzn.nl; 
www.openichthus.nl

Binnen de wijk Oosterheem is de naam 
van Perron alom bekend. Zo was daar 
ooit Perron 61 en Perron 28. Toen de 
Oosterkerk in gebruik werd genomen 
werd de naam van Perron 61 gewijzigd 
in Perron- Centrum met als adres Oos-
terheemplein 320. Ook Perron 28 wij-
zigde, vanwege verhuizing, haar naam 
in Perron 1, aan de Schiebroekstraat 1.
Om aan deze verwarring van namen 
een eind te maken zijn beide Perrons 
overeengekomen om voortaan samen 

de naam Perron-Oosterheem te voe-
ren, met als toevoeging de locatie 
waar de activiteit wordt gehouden. 
Ook is er een nieuwe website en een 
nieuw logo in ontwikkeling. 
Hierdoor wordt de herkenbaarheid 
van het werk dat beide Perrons doen 
beter zichtbaar en herkenbaar. In het 
komende septembernummer van Kerk 
in Zoetermeer hopen we uitgebreider 
over deze wijzigingen te vertellen. 

• Willem Vermeulen PERRON-TEAM

Ook dit jaar wordt in vakantietijd het 
festijn ‘Heempret’ georganiseerd, 
deze keer in een andere vorm. Er 
zullen nu in alle zes weken van de 
zomervakantie activiteiten zijn voor 
kinderen, tieners en volwassenen. 
Alvast een inkijkje in het programma: 
• elke week middag/avondactiviteit 

voor kinderen en tieners

• vossenjacht met bijbelse figuren 
• afsluitende barbecue
Kinderen (tweeduizend!) van scholen 
in Oosterheem krijgen bij het ingaan 
van de zomervakantie een tasje met 
daarin het volledige programma van 
Heempret. Van harte welkom!
 E heempretoosterheem@gmail.com 

W www.perron-oosterheem.nl

Met elkaar verbonden blijven
Diaconaal-missionair inloopcentrum 
Halte 2717 is een laagdrempelige 
plek van kerkelijke presentie in  
Buytenwegh. Vanuit dit ‘huis voor 
Zorg en Zin’ willen de kerken  
activiteiten organiseren die  
bijdragen aan de sociale cohesie  
en gemeenschapsvorming in de wijk 
en de diaconale betrokkenheid  
vergroten. Maar hoe doe je dat in 
een samenleving van afstand hou-
den en de anderhalvemeterregel? 
Dat vraagt een hoop improvisatie-
talent van de buurtpastor en de 
vrijwilligers. Veel telefoneren, 
vaak appen, regelmatig een kaartje 
sturen, zorgen voor een leuke verras-
sing. Zo werden in de pinksterweek 

bij dertig kwetsbare wijkbewoners 
aardbeien bezorgd. Een gebaar dat 
veel blijde gezichten opleverde. 
Gelukkig is ‘Ons Honk’ in de zomer-
maanden weer gedeeltelijk open. 
Wijkbewoners kunnen op dinsdag- 
en donderdagmorgen weer gezellig 
bijpraten en vinden dan ook een  
luisterend oor. Natuurlijk met inacht-
neming van de coronavoorschriften. 
De andere activiteiten van Halte 
2717 laten nog even op zich wach-
ten. Houd de website in de gaten. 
 Bent u nieuwsgierig naar de activi-

teiten van Halte 2717 in het afgelo-
pen jaar? Lees het zojuist versche-
nen jaarverslag onder het tabblad 
WELKOM op www.halte2717.nl.

Druppels om te delen

Welkom weer! 

Met ingang van juli zetten  
Zoetermeerse kerken niet alleen  
op zondag maar ook doordeweeks 
hun deuren weer open. Welkom! 
Om te praten over corona (of juist 
niet), om tot rust te komen, te  
bidden of een kaarsje aan te  
steken, of gewoon even bij te 
praten met een kop koffie of thee. 

• Oosterkerk (Oosterheem): di 13.00-
16.00 E p.j.van.daalen@casema.nl

• Ichthuskerk (Seghwaert): wo 9.00-
12.00 E info@openichthus.nl

• Het Kompas (Dorp): di en do 10.30-
12.00 W www.gkvzoetermeer.nl 

• De Lichtzijde (De Leyens):  
ma 10.30-12.00, do 14.00-15.30 uur 
W www.delichtzijde.nl

 Alles binnen de RIVM-richtlijnen. 
Meer kerken: zie de websites of bel.
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CULTURELE AGENDA

  

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nlKERK       MUZIEK

‘H
oe houden we de 
lofzang gaande?’ Dat 
was een van de vragen 

die begin maart van dit jaar bij 
veel kerken speelde. Van het ene 
moment op het andere veran-
derde de vorm van kerkdiensten. 
Sommige kerken kozen voor 
het uitzenden van live diensten 
waarbij een kleine groep men-
sen (soms alleen de kerkenraad) 
aanwezig was. Andere voor het 
uitzenden van vooraf opgenomen  
kerkdiensten. Eén ding hadden 
deze kerkdiensten gemeen:  
de lofzang viel (bijna) stil. 
In wijkgemeente Pelgrimskerk- 
Oase-Regenboog gingen we 
daarom aan de slag om de 
samenzang bij de uitzendingen 
via internet te laten ervaren als 
gemeentezang. 

Voor de opname gebruiken we 
microfoons die het geluid maar 
van één kant (de voorkant)  
opvangen. De microfoons rich-
ten we op de zangers. Hierdoor 
klinkt het geluid van de zangers 
harder dan het geluid van het 
begeleidende instrument. 
Na het mixen van de verschil-
lende geluidsopnamen en het 
toevoegen van een klein beetje 
galm hebben we een opname 
die lijkt op gemeentezang.  
Bewust corrigeren we (kleine) 
foutjes in de zang en begeleiding  
tijdens het opnemen niet. Juist 
het toestaan van deze foutjes 
maken het geheel tot een  
geloofwaardige samenzang. 
Tot zover een klein kijkje ‘achter’ 
het beeldscherm.

• Arie Vooijs

Voor de opname van een online 
POR-kerkdienst komt wekelijks 
een vast groepje zangers  
(variërend van 6 tot maximaal  
15 gemeenteleden) bijeen om 
de gemeentezang samen met de 
dienstdoende organist te verzor-
gen. De organist krijgt het verzoek 
om de samenzang zo te begelei-
den alsof de hele gemeente aan-
wezig is. (Een volle kerk dus ...) 

Bij een elektronisch orgel kan de 
volumeknop zachter gezet worden 
om de zangstemmen in balans te 
brengen met de orgelklanken. Bij 
de akoestische instrumenten doen 
we het anders. We stellen de zan-
gers tegenover het begeleidings-
instrument op. De afstand maken 
we zo groot mogelijk. 

Kijkje ‘achter’ het beeldscherm

Ongeveer zes jaar geleden werd 
Liselet van Gent gevraagd om in 
wijkgemeente De Oase een aan-
tal lessen stemvorming te geven. 
Dat deed zij met veel plezier, tot 
het moment dat de cantorij werd 
opgeheven na het overlijden van 
de toenmalige dirigent. Maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, en de roep om te kunnen 
zingen klonk steeds luider. Beslo-
ten werd om tijdens hoogtijdagen 
opnieuw een koor samen te laten 
komen om de lofzang te zingen. 
Liselet werd gevraagd om een 
projectkoor te starten.

Voldoening
‘Met veel enthousiasme ben ik 
begonnen. Maar ervaring met 
dirigeren had ik niet, en dat miste 
ik. Met Karin de Jong, dirigente 
van Vocapella bij het CKC, kon ik 
afspreken dat ik koordirectieles  
kreeg in ruil voor zangles en 
stembevrijding. Daarnaast volgde 
ik een tweejarige opleiding koor-
directie in Utrecht. 

‘Dienstbaar mogen 
zijn in een proces, 

de liturgie’

Wat mij zo aantrok die vijf jaren 
lang was dat ik dienstbaar mocht 
zijn in een proces, de liturgie. Dat 
ik met muziek, die voor mij liefde 
betekent, een bijdrage heb kun-
nen leveren aan zowel de dienst 
als aan de koorleden.’

OASE-CANTORIJ

Afscheid van een bevlogen 
dirigent: Liselet van Gent
INTERVIEW • ‘Zo’n beslissing neem je niet van de ene dag op de 
andere. En eerlijk gezegd: het kostte me moeite om afscheid te 
nemen van dit koor, van deze mensen. Noem het gehoorzaam-
heid aan een innerlijke stem, die beetje bij beetje luider wordt.’

Sneller dan ik dacht
‘Ik wist dat er een moment zou 
komen dat ik zou stoppen, maar 
niet dat het zo snel zou zijn. Ziekte 
van mijn man twee jaar terug, en 
onze zoon die zojuist geslaagd 
is voor zijn eindexamen zorgden 
ervoor dat ik de mogelijkheid zag 
om te gaan reizen. De ruimte om 
te kunnen zeggen: ‘We pakken 
onze koffers en we gaan.’ Dat 
kan niet zolang je verbonden bent 
aan je verantwoordelijkheden. 
Het afscheid werd me makkelijker  
gemaakt door de vele blijken van 
dankbaarheid die ik van de koor-
leden heb ontvangen, dat ik  
mensen heb mogen inspireren, 
zoveel plezier aan hen heb  
beleefd én dat ik dankzij hen heb 
leren dirigeren.’ 

Iets nieuws
Voor Liselet is muziek liefde. 
Zonder dat zou haar leven niet 
compleet zijn. Het kon dan ook 
geen toeval zijn dat er iets nieuws 
op haar pad kwam. Kort na het 
afscheid van De Oase vroeg Karin 
de Jong haar of ze het kamerkoor 
Vocapella zou willen overnemen. 
‘Dat heb ik met beide handen 
aangegrepen. Wél met de  
afspraak dat zij mij vervangt,  
als ik er tussenuit wil.’

Perspectief
‘Mijn verlangen is om nog heel 
lang mooie muziek te kunnen en 
mogen maken en dienstbaar te 

zijn. Steeds met het uitgangspunt 
dat de ander goed is zoals hij is. 
En dat de muziek, zingen, je doet 
groeien en ontwikkelen, al gaat 
dat natuurlijk niet vanzelf. Maar ik 
hoop dat ik de mensen inspireren 
kan tot die ontwikkeling. 
Misschien start ik ooit nog wel 
eens een eigen koor. Een koor 
waarin én klassieke muziek én 
meditatie samenkomen en een 
eenheid worden. Waarin verstilling  
haar plaats heeft en toewijding 
het hoogste goed is. Waarin de 
hemel de aarde is, en de aarde de 
hemel. Zoals componist Gustav 
Mahler zegt: ‘What is best in music, 
is not to be found in the notes’.

• Marcia Boeijinga

KIZ-MEDEWERKER

Lunchpauzeconcerten  
Oude Kerk
Woensdag 12.45-13.30 uur

Na maanden van stilte worden de 
lunchpauzeconcerten op woensdag 
in de Oude Kerk hervat. Hierbij het 
juliprogramma. In de zomervakantie-
weken zijn er geen concerten.  
 1 juli Erwin Weerstra – vleugel,  
  Matteo Costanzi – hobo 
 8 juli Fernando Cordas – gitaar 
 15 juli Zohra Jongerius – viool,  
  Dante Jongerius – blokfluit  
  Ronald de Jong – klavecimbel  
  en orgel

 Let op: de toegang is gratis  

(deurcollecte), maar u moet zich 

van tevoren opgeven (verplicht!). 

U kunt dat doen via de website 

www.herbergoudekerk.nl

1 AUGUSTUS
Orgelconcert  
Iddo van der Giessen
Op zaterdag 1 augustus, 15.00 uur 
geeft Iddo van der Giessen een orgel-
concert in de Goede Herderkerk in 
Rotterdam-Schiebroek. De eerste helft 
van het programma is gevuld met 
muziek van Sigfrid Karg-Elert, Cornelis 
de Wolf en Johann Sebastian Bach 
over bekende liederen. Daarmee sluit 
hij aan bij de onwerkelijke coronatijd: 
diepte, vertrouwen en uitzien naar 
betere tijden. De tweede helft is ge-
vuld met de virtuoze fantasie en fuga 
van Franz Liszt over het operathema 
‘Ad nos, ad salutarem undam’. Daarin 
wordt het uiterste gevraagd van het 
orgel, de speler en de registranten. 
 Deurcollecte, reserveren verplicht: 

concerten@goedeherderkerk- 
schiebroek.nl

Vrijheid
Vrijheid blijkt een groot goed voor 
Liselet te zijn: lesgeven in stem-
bevrijding, trouw kunnen zijn aan 
je innerlijke stem, vrij om je daar te 
begeven waar je wilt zijn. 
Begin dit jaar ook het samenstellen 
van een ‘bevrijdingskoor’ in Zoeter-
meer van zo’n vijftig mensen. Door 
heel Nederland zouden zo’n 65 koren 
optreden om tijdens de 4 mei-viering 
het Largo uit de negende symphonie 
van Antonín Dvořák te zingen, een 
stemmenorkest gecomponeerd in het 
vrouwenkamp van Sumatra tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 
Tweemaal kwam Liselet van wege 
dit initiatief op de radio. Uiteinde-
lijk kon het bevrijdings koor alleen 
virtueel plaatsvinden vanwege de  
coronauitbraak. 
 W Te beluisteren via  

www.nporadio4.nl/zing-mee-de- 
 nieuwe-wereld-home/zing-mee- 

met-het-virtueel-bevrijdingskoor

Foto: Marcia Boeijinga

Elke pelgrimstocht is uniek en 
persoonlijk. De motivatie is voor 
iedere pelgrim anders, de route 
die je kiest idem. Om aan zo’n 
tocht te beginnen, hoe kort ook, 
is, moed nodig. Je begeeft je  
immers op nieuw terrein en je 
weet niet precies wat je zult  
tegenkomen. 
Elke dag begon met een ochtend-
gebed via Skype en werd met 
een online viering afgesloten. 
Centraal stond het lied ‘Blijf niet 
staren’, een vierregelige canon 
van Huub Oosterhuis op de tekst 
van Jesaja 43:18-19. Iedere dag 
kreeg ook een eigen thema en de 
lopers gingen op stap met een 
bezinningstekst. 
Wanneer je eenmaal bent  
vertrokken word je je bewust  
van de bagage die je met je  
meeneemt, materieel en innerlijk. 
Jouw pelgrimage: een zoektocht, 
wat ga je vinden?

Bijzondere reacties
• Een heel aparte ervaring om 

te pelgrimeren zonder fysieke 
contacten met je medepel-
grims, ontvangende kerken 
en gastgezinnen. Ik miste die 
contacten.

• Het was prachtig om dit te  
kunnen doen. De natuur groette 
en troostte mij weer onderweg, 
net als de jaren ervoor.  
De natuur trekt zich niets aan 
van Covid!

• Zo’n tocht lijkt vaak heel veel 
op wat er in het leven gebeurt, 
waarbij je je afvraagt: ‘Wat nu? 
Wat wordt er van mij verwacht, 
welke richting moet ik uit?’

• De ‘Pelgrimstocht Anders’ 
kwam onverwachts op mijn 
pad, precies op een aantal vrije 
dagen in een intensieve tijd. 
Stilstaan in het hier en nu.

• Een overweging onderweg: 
in bestemming zit het woord 
stem. Hoor je de stem? Volg je 
de stem? Voel je je geroepen?  

• Bijzonder, het lied ‘Blijf niet sta-
ren’ als uitgangspunt in deze 
coronatijd. 

• Waardevol zijn de dagteksten 
waarover je gedurende de tocht 
kunt nadenken en waardoor 
je soms weer even kennis met 
jezelf kunt maken.

• Tekst en foto's:  

Hans van der Bilt

‘Pelgrimage Anders’
IMPRESSIE • Vanwege de coronacrisis ging de voorgenomen  
pelgrimage vanuit De Pelgrim naar mede-pioniersplek Slangen-
burg bij Doetinchem niet door. We bedachten wat anders: een 
virtuele pelgrimage met langeafstandswandelingen rondom 
Zoetermeer. Zestien mensen gingen op stap.

 21 mei: Blijf niet staren op  
  wat vroeger was 
  Thema: Wat neem je mee?
 22 mei: Sta niet stil in het verleden
  Thema: Verdwalen?  
  Je weg vinden?
 23 mei: Ik, zegt Hij, ga iets nieuws  
  beginnen 
  Thema: Ontmoeting
 24 mei: Het is al begonnen, merk  
  je het niet? 
 Thema: Je bestemming

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

WO. 1 JULI - 1 Johannes 1:5-7
Als we onze weg in het licht gaan, zoals 
God zelf in het licht is, dan zijn we met 
elkaar verbonden.

DO. 2 JULI - Handelingen 10:1-35
Petrus zei: God maakt geen onderscheid 
tussen mensen, maar hij trekt zich het lot 
aan van iedereen, uit welk volk dan ook, 
die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig 
handelt.

VR. 3 JULI - Johannes 20:19-31
Een week na de opstanding waren de  
leerlingen samen, Jezus kwam in hun 
midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 
en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je 
vingers hier en kijk naar mijn handen, en  
leg je hand in mijn zij. Wees niet langer 
ongelovig, maar geloof.’

ZA. 4 JULI - Efeziërs 5:14-20
Laat de Geest u vervullen. Zing en jubel  
met heel uw hart voor de Heer.

ZON. 5 JULI - Matteüs 11:25-27
Jezus zei: Ik loof u, Vader, Heer van  
hemel en aarde, omdat u voor wijzen en  
verstandigen verborgen hebt gehouden,  
wat u aan eenvoudige mensen hebt onthuld.

MA. 6 JULI - Genesis 2:5-9
God maakte de mens uit stof, uit aarde,  
en blies hem levensadem in de neus.  
Zo werd de mens een levend wezen.

DI. 7 JULI - Handelingen 8:1-8
De gelovigen werden door hevige  
vervolgingen verspreid. Degenen die  
verdreven waren, trokken rond en  
verkondigden het woord van God.

WO. 8 JULI - 2 Timoteüs 2:1-7
Paulus schreef: Wees sterk door de genade 
van Christus Jezus.

DO. 9 JULI - Psalm 38
Mijn schuld steekt hoog boven mij uit,  
als een zware last, te zwaar om te dragen.  
Op u, Heer, hoop ik, van u komt antwoord, 
mijn Heer en mijn God.

VR. 10 JULI - Jeremia 3:12
De Heer zegt: Kom terug, want ik ben vol 
genade.

ZA. 11 JULI - Jesaja 40:6-8
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar 
het woord van onze God houdt altijd stand.

ZON. 12 JULI - Matteüs 13:1-9
Jezus zei: Eens ging een zaaier uit om te 
zaaien. Een gedeelte viel op goede grond, en 
dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, 
deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.  
Laat wie oren heeft goed luisteren!

MA. 13 JULI - Jeremia 31:31-34
De Heer zegt: Ik zal mijn wet in hun binnenste 
leggen en hem in hun hart schrijven.  
Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.

DI. 14 JULI - Jesaja 51:4-12
De Heer zegt: Wees niet bang voor de hoon 
van mensen, stoor je niet aan hun spot. 
Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan 
bang zijn voor een sterveling?

WO. 15 JULI - Hebreeën 12:18-24
U hebt niet voor een tastbare werkelijkheid 
gestaan. Nee, u staat voor de stad van de 
levende God, voor de bemiddelaar van een 
nieuw verbond, Jezus.

DO. 16 JULI - Romeinen 8:1-11
Hij die Christus Jezus uit de dood heeft  
opgewekt, zal ook u die sterfelijk bent, 
levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

VR. 17 JULI - Psalm 51
Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent 
vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was 
mij schoon van alle schuld,reinig mij van 
mijn zonden.

ZA. 18 JULI - Galaten 3:23-29
Paulus schreef: Door het geloof en in Christus 
Jezus bent u allen kinderen van God.

ZON. 19 JULI - Matteüs 13:31-32
Jezus zegt: Het koninkrijk van de hemel lijkt op 
een zaadje van de mosterdplant dat iemand 
meenam en in zijn akker zaaide. Het is welis-
waar het kleinste van alle zaden, maar het 
groeit uit tot de grootste onder de planten.

MA. 20 JULI - Lucas 4:14-30
Jezus las het volgende uit het boek Jesaja: 
om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft de Heer mij gezonden en om aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te maken.

DI. 21 JULI - Kolossenzen 2:6-10
Paulus schreef: In Christus is de goddelijke 
volheid lichamelijk aanwezig, en ook u bent 
van die volheid vervuld.

WO. 22 JULI - Psalm 5
Ik mag door uw grote liefde uw huis  
binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen. 
Leid mij, Heer, door uw gerechtigheid.

DO. 23 JULI - Jakobus 1:21-25
Jakobus schreef: Wie de boodschap van 
God hoort maar er niets mee doet, is net als 
iemand die zijn gezicht in de spiegel bekijkt: 
hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is 
hij vergeten hoe hij eruitzag.

VR. 24 JULI - Romeinen 8:31-39
Paulus schreef: Wie zal ons veroordelen? 
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, 
die is opgewekt en aan de rechterhand van 
God zit, pleit voor ons.

ZA. 25 JULI - 2 Korintiërs 4:7-15
Paulus schreef: We weten dat hij die de 
Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als 
Jezus, zal opwekken en ons samen met u 
naar zich toe zal voeren.

ZON. 26 JULI - Matteüs 13:44-52
Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van  
de hemel als met een koopman die op zoek 
was naar mooie parels. Toen hij een uitzon-
derlijk waardevolle parel vond, besloot hij 
alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

MA. 27 JULI - Jeremia 30:17-22
De Heer zegt: Weet dat ik je zal genezen,  
ik zal je wonden helen. Jullie zullen mijn 
volk zijn, en ik zal jullie God zijn.

DI. 28 JULI - Lucas 17:3-4
Jezus zegt: Als je broeder zevenmaal op een 
dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je 
terugkeert en zegt: “Ik heb berouw,”  
dan moet je hem vergeven.

WO. 29 JULI - Zacharia 12:10-13:1
De Heer zegt: Ik vervul mijn volk met een 
geest van mededogen en inkeer. Ze zullen 
zich weer naar mij wenden, door degene 
die ze hebben doorstoken. Op die dag zal er 
een bron ontspringen waarin mijn volk haar 
zonde en onreinheid kan afwassen.

DO. 30 JULI - 1 Tessalonicenzen 1:1-8
Paulus schreef: U hebt de Heer nagevolgd: 
onder zware beproevingen hebt u het woord 
ontvangen met de vreugde van de heilige 
Geest.

VR. 31 JULI - Marcus 14:32-41
Jezus zegt: Blijf wakker en bid dat jullie  
niet in beproeving komen; de geest is wel  
gewillig, maar het lichaam is zwak.

Advertentie

Zie voor de pdf van juli en augustus www.kerkinzoetermeer.nl

UITGELEZEN Dilemma’s van een mantelzorger

H
et zal je maar gebeuren. 
Je geldt wereldwijd als 
een deskundige op het 

gebied van langdurige zorg en 
dementie en dan word je binnen 
korte tijd mantelzorger voor  
allebei je ouders. Dat overkomt  
ouderenpsycholoog Anne  
Margriet Pot. Terwijl bij haar 
moeder sprake is van beginnende 
dementie, krijgt haar vader een 
herseninfarct. Ineens is voor 
beiden veel zorg nodig, geregeld 
of uitgevoerd door hun drie  
kinderen. Anne Margriet Pot is 
een van hen en schrijft nu over 
de dilemma’s van mantelzorg 
in de praktijk. Die praktijk blijkt 
lastiger, onduidelijker en minder 
hanteerbaar dan de theorie.  
Ze schrijft dan ook: ‘Mantelzorg 
is oneindig veel complexer dan 
het op het eerste gezicht lijkt.’  
Al lezend in dit boek denk je ook: 
mantelzorg is helaas maar al te 
vaak kiezen tussen twee kwaden.

Pot beschrijft haar ervaringen, 
frustraties en onmacht als  
zorgend kind. Dit zal zeker  
herkenbaar zijn voor andere 
mantelzorgende kinderen maar 
ook voor mantelzorgende  
partners. Pot wil geen klagende, 
beschuldigende mantelzorger 
zijn, ‘die de gemeente, zorg  
en artsen aan de schandpaal  
nagelt’. Haar verhaal maakt wel 
weer overduidelijk hoe stroperig 
en ondoorzichtig de organisaties 
soms zijn en dat het van mantel-
zorgers een grote mondigheid  
en doortastendheid vraagt.
Dilemma’s als ‘scheiden of  
verhuizen’ van een echtpaar, 
‘meepraten of tegenspreken’ 
bij wie dementeert, ‘klagen of 
prijzen’ als het om de zorg gaat, 
zijn voor iedere mantelzorger 
herkenbaar. Belangrijke hoofd-
stukken gaan over de mantel-
zorger zelf. Hoe houd je het vol? 
Belangrijk is om op tijd – liefst 

heel vroegtijdig – te bepalen 
waar je grenzen liggen. Nog 
wezenlijker lijkt mij dat je – zo 
nodig met goede hulp – die ook 
kunt bewaken.
Dit boek neemt je mee op een 
zoektocht naar goede zorg in 
een voor velen herkenbare prak-
tijk en geeft praktische en hier 
en daar ook theoretisch hand-
reikingen die van waarde zijn.

• Joke Westerhof

Anne Margriet Pot, 
‘Zorgen van een 

mantelzorger. Een 
dozijn dagelijkse 
dilemma’s’, Kok-
Boekencentrum 

2020, € 14,99
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Zomaar binnenlopen
Het eerste contact was met een 
rooms-katholieke kerk in het 
stadje Pingyao, een van de best 
bewaarde historische ommuurde 
steden. De deur van de kerk was 
open en een vrolijk muziekgezel-
schap van koperblazers verwel-
komde ons tijdens de repetitie 
van de band. Omdat we wisten 
dat het de christelijke kerken in 
China niet gemakkelijk wordt 
gemaakt hun geloof te belijden, 
verbaasde het ons dat we zomaar 
binnen konden lopen. 

Blijkbaar niet zo 
bedreigend voor 
machthebbers

Mijn persoonlijke indruk was 
dat het hier een heel kleine kerk 
betrof die in de ogen van de auto-
riteiten in zo’n eeuwenoud stadje 
wel kon doorgaan voor een stukje 
folklore. Anders was het ons als 
buitenlandse groep beslist verbo-
den geweest daar binnen te gaan. 
Ter vergelijking: de bezochte kerk 

REPORTAGE • In ons land krijgen we geen al te vreugdevol  
beeld van het functioneren van de godsdienstvrijheid in China. 
Toen ik dan ook enkele maanden geleden een vakantiereis door 
dit immens grote land maakte, nam ik me voor hiervan op z’n 
minst een indruk te krijgen. 

Vrolijke koperklanken in een rooms-katholieke kerk in het Chinese stadje Pingyao,  
zo’n zeshonderd kilometer ten zuidwesten van Peking. Foto: Fien Meiresonne

was nauwelijks groter dan onze 
Adventskerk in Zoetermeer, dus 
dat is blijkbaar niet zo bedreigend 
voor de machthebbers.

Grote Moskee
De tweede kennismaking met 
een godsdienst was een groot 
islamitisch complex in de miljoe-
nenstad Xi’an, de stad waar het 
van voor onze jaartelling date-
rende terracottaleger van keizer 
Qin Shi Huangdi in 1974 werd 
ontdekt. 
Onze reisleider liet zien dat er bij 
de ingang van de Grote Moskee 
een grote vlaggenmast met de 
Chinese vlag stond. Dat was 
betekenisvol, zo zei hij, want 
daarmee was het duidelijk dat 
deze geloofsgemeenschap in die 
stad zich nooit zou inlaten met 
de staat onwelgevallige opvattin-
gen of uitingen. Dus werden ze 
‘met rust gelaten’. Dat was met 
de staat ‘afgesproken’. In deze 
miljoenenstad is ook het aantal 
moslims fors, zodat er kennelijk 
wel ‘afspraken’ nodig zijn.

‘Hoe schrijft u dat?’
Deze beide situaties staan erg 
haaks op de berichten die voort-
durend uit China tot ons komen 
over de moslim-minderheids-
groep van de Oeigoeren die wel 
actief worden bestreden via zoge-
noemde heropvoedingskampen, 
waarvan we nu weten dat het een 
soort concentratiekampen zijn. 
Ik heb een serieuze poging onder-
nomen om van een Chinese lokale 
gids te horen wat het officiële 
beleid voor deze bevolkingsgroep 
is. De overigens heel bekwame 
gids wist ineens helemaal niet 
waarover ik het had. ‘Hoe schrijft 
u dat woord? Nee, daar weet ik 
niets van.’ Ook dat lag volgens 
onze (Nederlandse) reisleider 
geheel in de lijn der verwachting. 
Terwijl de gids een uur eerder 
zonder probleem met ons naar de 
kerk in Pingyao was gelopen. 

Geen vrolijke 
berichten over 

Oeigoeren 

Neem eens de moeite om via 
Google te bekijken wat bijvoor-
beeld Amnesty International en 
Wikipedia over de Oeigoeren te 
melden hebben. Helaas geen  
vrolijke geschriften. Goed om 
over na te denken, nu en ook 
straks in de post-coronatijd.
Nee, we mogen niet klagen in 
Nederland dat we onze vrijheid 
van godsdienst en meningsuiting 
ten volle kunnen beleven.

• Fien Meiresonne

CORRESPONDENT BUITENLAND

GODSDIENSTVRIJHEID

Tussen folklore en ‘afspraken’ in China
Deze reis was vóór de  
coronacrisis, maar dat  
betekent niet dat wat ik mee-
maakte er nu, tijdens de crisis, 
anders zou hebben uitgezien.  
Het Chinese systeem is naar  
alle onder danen en dus ook 
naar niet-communistische  
instellingen, zoals kerken,  
zeer repressief.


