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Ontdek de
protestant
in uzelf!

500 jaar
Reformatie
Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer vroeg
drie bekende Zoetermeerders
om semi-openbaar de
Nationale Protestantentest
in te vullen om te zien op
wie zij lijken: D66-wethouder
Robin Paalvast, kunstenares
Xandra Laperre en pastoor
Jaap van der Bie van de
Nicolaasparochie. Een test
met een knipoog.

Op 31 oktober is het voor
de vijfhonderdste keer
Hervormingsdag. In de aanloop
naar dit ‘jubileum’ is 2017
omgedoopt tot Lutherjaar met
landelijk al veel activiteiten.
In Zoetermeer is oktober uit
geroepen tot ‘Reformatiemaand’
en er staat in alle kerken, apart en
gezamenlijk, heel wat op stapel.
Een tip van de sluier opgelicht.

Robin Paalvast

Xandra Laperre

De Zoetermeerse wethouder
Robin Paalvast (D66) is afkomstig
uit een katholiek nest. Zijn moe
der gaat nog geregeld naar de
kerk, hijzelf eigenlijk niet (meer).
Hij vond het heel leuk om de test
te doen en kreeg als trefwoorden
‘authentiek en gedreven’ terug.

Xandra is lid van de kunstenaarsgroep 1819 en exposeert regel
matig in NH Hotel, Galerie en Rotonde Rokkeveen. Tijdens het
festival Feest van de Geest vorig jaar maakte zij voor De Regen
boog een drieluik over het leven van Jezus. Ook geeft zij teken
les aan kinderen, zowel op school als in haar atelier thuis.

‘Robin, Je hebt een groot
hart en bent begaan met
mensen die het minder hebben
dan jij. Als je kerkelijk actief
bent, ben je waarschijnlijk
vooral betrokken bij diaconale
activiteiten. Je bent goedlachs
en vergevingsgezind en drinkt
na een verhitte discussie ook
met je felste tegenstander
gerust een biertje. Je lijkt
daarom voor 48% op Ab
Harrewijn (1954-2002).’

‘Xandra, ‘Laat de kinderen tot mij komen’ – deze
woorden van Jezus liggen je na aan het hart. Als je actief
bent in een kerk, ben je waarschijnlijk betrokken bij de
kindernevendienst. Kinderen zijn immers de toekomst.
Je lijkt daarin voor 42% op Hanna Lam (1928-1988).’

Hanna Lam staat aan de wieg van
de geloofsopvoeding met als bijzonder
aandachtsgebied kerk en gezin. Ze
schrijft haar eerste kerkliederen voor
haar eigen kinderen. Samen met componist
en musicus Wim ter Burg publiceerde zij vijf bundels met liederen
voor kinderen: Alles wordt nieuw en Met andere woorden.

Xandra vindt de uitkomst bijzonder: ‘Daarin herken ik mij helemaal.
Ik ben gek op kinderen, ik geniet ervan hen te schilderen, maar ook
om met hen te werken. Kinderen zijn zo oorspronkelijk, ze komen
kersvers van God! Zo reageren ze, zo schilderen ze!’

• Mieke Brak

Jaap van der Bie

Ab Harrewijn, bijgenaamd
‘de rode dominee’, was namens
GroenLinks lid van de Tweede
Kamer. Hij zette zich als hervormd
predikant sterk in voor mensen aan
de ‘onderkant’ van de samenleving,
zoals daklozen en verslaafden.

Het doet hem goed dat hij bij
Groen Links uitkomt: ‘Immers een
beetje in de buurt van D66!’ Zijn
partij staat voor alles waarvoor
christenen niet staan, is vaak de
kritiek. ‘Inderdaad’, stelt hij, ‘maar
wij willen ruimte voor iedereen. Je
hoeft geen euthanasie te plegen,
je hoeft je winkel niet op zondag
open te stellen. D66 wil niemand
dogmatisch dwingen. Er zijn ook
overeenkomsten met christelijke
partijen: ook wij geloven in de
kracht van de samenleving, waar
door we initiatieven uit de stad
een warm hart toedragen. Ook
heeft D66 oog voor mensen die
zich niet op eigen kracht staande
kunnen houden, zoals bijvoor
beeld vluchtelingen.’
• Fien Meiresonne

Pastoor Jaap van der Bie komt uit een hervormd gezin. In 1998
werd hij tot priester gewijd en hij is sinds 1 januari 2016 pastoor
van de H. Nicolaasparochie. Met plezier vulde hij de test in. ‘Al
zijn sommige vragen nogal eenduidig gesteld. Bij de vraag naar
liedbundels op je onbewoonde eiland had ik er liever drie of vier
ingevuld. Ik houd meer van de nuance. Maar het is inderdaad
een beetje spielerei. De uitkomst viel me niet tegen!’
‘Jaap, Je houdt niet van
fratsen en opsmuk, maar bent
van het type ‘doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg’. Je doet
wat je hart je ingeeft en weet
grenzen te verleggen, ruzies te
slechten en mensen met elkaar te
verbinden. Je lijkt daarin voor 43%
op Majoor Bosshardt (1913-2007).’

Alida Bosshardt wordt
in 1934 opgeleid tot
Leger des Heils-officier.
Na de oorlog zet ze zich
in voor het opsporen van
ondergedoken kinderen.
In 1948 richt ze het Good
willwerk op ter onder
steuning van prostituees.
Dat project wordt haar
levenswerk. Ze keurt de
prostitutie niet goed,
maar accepteert de
vrouwen zoals ze zijn.

De twee andere protestanten die bij pastoor Van der Bie naar
voren komen zijn de theologen Dietrich Bonhoeffer en Helmut
Gollwitzer. ‘Het zijn bijzondere mensen, en het klopt dat ik
graag de verbinding zoek.’

• Jan Peter Leenman

Doe ook de test in vijf minuten op www.protestantsekerk.nl/
nationale-protestantentest! De KiZ-redacteuren deden het ook
en blijken trekken te vertonen van Dietrich Bonhoeffer, Johan
Ferrier, Hanna Lam, Majoor Bosshardt, Albert Schweitzer,
Vincent van Gogh, Menno Simons en Koningin Juliana. En u?

Als voorproefje was er op zaterdag
16 september een ‘muzikaal rondje
Reformatie’ in de Morgensterkerk
onder het motto ‘So predigt Gott das
Evangelium auch durch die Musik’.
Evelien de Gier tekende voor het pro
gramma met het lied van de Reforma
tie uit Duitsland, Engeland, Schot
land, Frankrijk en Zwitserland. De
jonge organist Gert van Hoef improvi
seerde volop en met hart en ziel werd
er gezongen. Nagesprek, historische
beelden en druiven op tinnen borden
maakten het plaatje compleet.

het middeleeuws ontbijt erna!’
Voor de Hervormingscantate op zon
dag 29 oktober wordt enthousiast
gerepeteerd. ‘Deze cantate van Jan
Zwart over ‘Een vaste burcht is onze
God’ ligt goed in het gehoor en we
voeren het uit met orgel en fluit. Het
bijzondere is dat er ook kinderen bij
worden ingeschakeld.’ Daaraan vooraf
gaand gaat hij op donderdag 26 okto
ber dieper in op ‘Zingen met Luther’.

‘Bezig zijn met 500 jaar Reformatie zet
je aan het denken over je eigen identi
teit. Waarom leef je zoals je leeft?’,
zegt Janine Otten, namens de Oos
terkerk in de interkerkelijke werkgroep
Reformatie 500. ‘Ik ben het boek
Protestanten van Alec Ryrie aan het
lezen. Vanuit niet-religieuze hoek laat
hij zien hoe de Reformatie als steen in
de vijver grote golven van verandering
teweegbrengt. Het is het verhaal van
de moderne wereld van nu.’

‘Luthers leer stelt vooral het Woord
van God centraal’, zegt cantororganist Dick van den Bosch.
‘Hij verzette zich tegen alles wat
tussen dat Woord en de gelovige in
stond. Behalve theoloog was Luther
ook een belangrijk lieddichter. Zijn
liederen zijn door tal van componis
ten bewerkt en worden nog altijd
gezongen. Dertien daarvan staan in
het Liedboek 2013.’ Twee daarvan
vormen de basis van enkele koraal
cantates die De Regenboogcantorij
onder Dicks leiding samen met een
strijkerstrio uitvoert op 29 oktober.

‘Luther kwam uit een mijnbouw
streek. Handjes laten wapperen en
eerst zorgen voor brood op tafel’,
zegt ds. Dick Sonneveld. ‘Dat werkt
door in zijn theologische opvattin
gen.’ Dinsdag 3 oktober gaat het
over Luthers innerlijke leven. ‘Opvalt
dat materie en geest bij hem onlos
makelijk verbonden zijn. Het celibaat
wees hij af als ongewenste scheiding
van het lichamelijke en het gees
telijke, andersom hield hij vast aan
de lichamelijke aanwezigheid van
Christus in brood en wijn. Wat opge
diend werd gebruikte hij ook graag
concreet in zijn tafelgesprekken.’

Op Hervormingsdag zelf is er in de
Vredekerk de traditionele herdenking
met muziek, zang en overweging
en in de Pelgrimskerk een vesper
met avondmaaltijd, geserveerd door
Fred Cammeraat. Luthers beroemde
tafelgesprekken krijgen er een eigen
tijdse invulling. ‘Het wordt vooral een
persoonlijke uitwisseling’, zegt ds.
Jaap van den Akker. ‘Pastoor Van
der Bie en ik reflecteren op de invloed
die de Reformatie heeft op ons geloof
en op ons kerk-zijn, rooms-katholiek
en protestant. Dat brengt gesprek op
gang: waar sta je voor? Of we aan eten
toekomen, is natuurlijk nog de vraag.’

‘De Reformatie is nog altijd spring
levend’, zegt dirigent en organist
Johan van Oeveren, aanjager van
een serie Zoetermeer-brede activi
teiten met een muzikale insteek.
‘We moeten ermee naar buiten en
mensen in beweging brengen.’
Zaterdag 7 oktober begint met de
‘lauden’, het tweede dagelijkse
gebed uit Luthers kloostertraditie.
‘Vroeg ja, om 7.30 uur, het hoort
eigenlijk bij zonsopgang. We zingen
het ‘Conditor’, ‘Schepper, verlicht
ons met uw geest’, gevolgd door
schriftlezing en gebed. Welkom bij

Zie pagina 3 voor alle activiteiten
• Marieke van der Giessen-van Velzen

Luther musiceert met vrouw en kinderen
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VAN DE REDACTIE

Zing en bid

J

e tachtigste verjaardag
vieren met alle 150
psalmen. Het Nederlands
Kamerkoor deed het. In twee
dagen, met vier koren en
gedurende twaalf concerten
klonk het meest persoonlijke
lied aller tijden op in alle toon
aarden en genres. Origineel
en verrassend actueel.

Onder het motto ‘Zing, vecht,
huil, bid’ vond eind augustus/
begin september het Festival
Oude Muziek Utrecht plaats,
met muziek van de Refor
maties uit de 16e en 18e
eeuw. Bijzonder dat juist de
psalmen, het geloofsgoed van
de kerk bij uitstek, hierin zo’n
prominente plaats toebedeeld
kregen.
Persoonlijker je twijfels, je
zoeken, je blijdschap, je
klagen, je lof en je toevlucht
tot God uitzingen en bidden
kan haast niet. Alle emoties
van toen en nu krijgen volop
de ruimte én een overduidelijk
adres: God de Heer van hemel
en aarde. ‘Tot wie zou ik mij
anders richten, Wie anders
die mij hoort?’
Gaat het daar ook niet om bij
het gedenken van 500 jaar
Reformatie? Luther en zijn
soortgenoten zochten naar
de kern van leven en geloven,
ontdaan van franje, verzinsels
en uitwassen. Genade, Gods
Woord, geloof in Christus
alleen. De Bijbel in je eigen
taal, een psalm, een lied op
de lippen, je vastklampen aan
Jezus Christus die de weg tot
God de Vader vrijmaakt, en
dat delen met de mensen om
je heen.
Het gaat om kiezen en
gekozen worden. Het gaat
om hervormen, reformeren,
je leven laten vernieuwen.
Wie anders kan dat dan God
alleen, de grote Hervormer,
die je alles geeft wat je nodig
hebt, voor nu en straks.
In mijn handel, in mijn wandel
In mijn slapen en ontwaken
‘k Heb Hem nodig
elke dag.
• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR
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Israëlzondag: drinken uit dezelfde bron

Volken & Talen

In de kerk lezen we iedere zondag uit de Bijbel en zingen we liederen
die ons in woord en gebruik herinneren aan onze verbondenheid met
het joodse geloof. Op Israëlzondag, de eerste zondag van oktober,
staan we daar bij stil. Deze dag valt dit jaar samen met het weekend
waarin Grote Verzoendag gevierd wordt.
Joden en christenen drinken uit
dezelfde Bron. Die Bron vloeit
over naar de gehele mensheid.
Vanuit het hart van Tora, Profeten
en Evangelie worden kernvragen
gesteld. Hoe leef je? Ben je
hoeder van je medemens?
Waar ben je, mens? Vanuit
Gods compassie worden joden
en christenen, samen met alle
mensen van goede wil, geroepen
om liefdevol met alle levende
schepselen om te gaan.
Met een aparte Israëlzondag
eens in het jaar wordt gestalte
gegeven aan de liefde voor het

volk Israël, is er bezinning op de
relatie van de Kerk met Israël,
en gebed voor dit volk. In dienen,
leren en vieren zoekt de Kerk de
relatie met het Joodse volk.
In 1949 stelde de hervormde
synode de Israëlzondag in, net
na de Tweede Wereldoorlog en
de vestiging van de staat Israël.
Met de opbrengst van de collecte
deze zondag wordt onder meer
de christelijke leef- en werk
gemeenschap Nes Ammim
gesteund en in eigen land het
OJEC dat het gesprek tussen
joden en christenen stimuleert.

Deel de Bijbel uit
Bijbels en kinderbijbels in meer
dan zestig talen. Er is ook
een Bible box beschikbaar,
ideaal voor inloophuis
en kerkgebouw.
W bijbelvereniging.nl
Voor handreiking en informatie
W www.protestantsekerk.nl/
themas/kerk-en-israel/israelzondag
• Koos en Kobi Hendriks
WERKGROEP KERK & ISRAËL ZOETERMEER

Op ‘Luther-toer’ in Duitsland

Vrouwen en Reformatie
Inspirerende special van
ZijSpiegel met ‘Echte vrouwen
lezen de Bijbel zelf’, ‘Middel
eeuwse bijbels in de volkstaal:
een vrouwenzaak?’, ‘Joodse
vrouwen in de zestiende eeuw’.
€ 7,50 W www.narratio.nl

Stripboek Luther

IMPRESSIE • Afgelopen

zomer reisde KiZ-redacteur Fien Meiresonne met een mannenprojectkoor
naar het land van Luther. In Eisenach gaven ze een concert in de Nicolaikirche en een dag later
hadden ze een spontaan optreden in de Dom van Erfurt, een prachtige kathedraal in de
voormalige DDR. Waar je ook kijkt, merkte hij, het is er een en al ‘Luther’ wat de klok slaat.

Dit Reformatie-jubileumjaar
annex Lutherjaar staat Duitsland
bol van de activiteiten rondom de
persoon van Luther. Anno 2017
lijkt hij wel tot idool verheven. In
zijn geboorteland Thüringen zijn
niet minder dan achttien routes
uitgezet voor wandelaars, fietsers
en pelgrims, die iets willen op
snuiven van de geschiedenis van
de grote Duitse Reformator.

Wie was Maarten
Luther en wat wilde
hij precies? € 7,95
W www.boeken
centrum.nl

Luther-koekjes
Leuke koekjesstekers
voor alle Luther-(en/of
Bach)-activiteiten.
€ 10 incl. recept,
biografie en verzendkosten.
W www.kerkmuzieknetwerk.nl
Proeven? Ook KiZ-eindredacteur bakt ze T 352 25 19

95 speldenprikken
Prikkelende gedachten over
kerk en geloof van
Rikkert Zuiderveld.
Elke maand eentje in
Kerk in Zoetermeer.
Meer prikken?
W webwinkel.pkn.nl

‘Luther-effect’
Er zijn indrukwekkende tentoon
stellingen. ‘Het Luther-effect’ in
het Duits Historisch Instituut in
Berlijn is zeker een bezoek waard
(loopt tot 5 november), evenals
‘Luther und die Deutschen’ in
Eisenach op de Wartburg. Dit slot
waar Luther het Nieuwe Testa
ment in het Duits vertaalde, wordt
dit jaar extreem druk bezocht door
mensen van over de hele wereld,
nieuwsgierig naar de ‘Werkstätte’
van de grote hervormer.
In dé Lutherstad Wittenberg kun
je naar ‘Luther: 95 schatten – 95
mensen’, een knipoog naar zijn
95 stellingen tegen alles wat
met de aflaat in de toenmalige
Roomse Kerk te maken had. Ook
de jeugd wordt niet vergeten.
Uitgever ‘Junge Gemeinde’ gaf
een klein boekje uit waarin het
verhaal van Luther toegankelijk
staat beschreven, verfraaid met
leuke tekeningen.

‘Bijbelvertalen anno
2017 – waarom?’
Jaarlijkse uitgave
van Wycliffe, organi
satie voor bijbelvertalen,
alfabetisering, wetenschappe
lijk werk en dienstverlening.
T (0343) 51 74 44 E info@
wycliffe.nl W www.wycliffe.nl

Nationale feestdag
De Wartburg in Eisenach, de ‘werkplaats’ van Maarten Luther

Zelfs cabaret
Allerlei al dan niet oecumenische
kerkdiensten worden er georgani
seerd, je treft er Luther in teksten
aan, de schijnwerper staat op
zijn muzikale ‘samenwerking op
afstand’ met zijn later levende
landgenoot Johann Sebastian
Bach, er is een Luther-musical, er
zijn films en podiumdiscussies,
en tientallen concerten in alle
soorten en toonaarden.
Dat de Duitsers het aandur
ven om zelfs via de kunstvorm
cabaret een persoon als Luther
centraal te stellen mag bijzonder
worden genoemd. Uit de reclame
voor een Duits automerk weten
we immers dat ‘Duitsers geen
grappen maken’. Maar Luther
wordt door nationaal bekende
cabaretiers op de hak genomen
en daar schijnt men niet alleen
tegen te kunnen, maar ook

plezier aan te beleven. Het duidt
misschien wel op een zekere
relativering van de ernst van het
onderwerp waarover we ons
de eeuwen door druk hebben
gemaakt.
Duo Camillo komt met het mu
zikaal cabaret ‘Luther bij de vis
sen!’ – het blijkt Duitslands beste
kerkelijk cabaretteam te zijn – en
cabaretier Uwe Steimle brengt
een ‘Lesung mit Musik’.
Wie dit najaar nog een bijzonder
interessant thema-reisje wil ma
ken, kan ik Eisenach aanbevelen.
En als Berlijn toevallig al in uw
agenda stond, bezoek dan zeker
het genoemde ‘Luther-effect’.
Wel verstandig om het internet te
raadplegen voor omlijstende pro
gramma’s en actuele gegevens.
• Fien Meiresonne

In Chili is Hervormingsdag 31
oktober een nationale feestdag
voor protestantse én evange
lische christenen, schrijft de
Goudse (voorheen zendings)predikant Gerrit Vreugdenhil
in het Reformatienum
mer van TussenRuimte
– missionair-inter
cultureel-verbindend.
W zendingsraad.nl/
tussenruimte

Christendom en
antisemitisme
Expositie tot 6 januari over de
complexe dynamiek tussen
christendom en antisemitis
me. Zwarte bladzijden zowel
als positieve ontwikkelingen
worden belicht vanaf de eerste
eeuwen via de Reformaties in
16e en 18e eeuw tot modern
antisemitisme. Met wandgrote
tekeningen van illustrator Karel
Kindermans. W sjoelelburg.nl

Advertenties

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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• Op 31 oktober 1517 heeft Luther met zijn 95 stellingen (in het Latijn) het gesprek aangekaart met zijn collega’s in
Wittenberg over een aantal misstanden in de kerk. Waarschijnlijk
zijn ze ook opgehangen aan de deuren van de slotkapel, destijds
een ‘prikbord’ van de universiteit. Later is deze daad geduid als
het startpunt van de Reformatie.

ACTIVITEITEN

Het is de moeite waard om hier
aandacht aan te besteden, vooral om
wat Luther ons te zeggen heeft. En
niet alleen voor de protestanten. Paus
Benedictus XVI zei op 23 september
2011 bij zijn bezoek aan de stad Erfurt,
de intellectuele thuisbasis van Luther,
niet voor niets: ‘De vraag: “In welke ver
houding staat God tot mij, en in welke
Sir Paton, ‘Luther in Erfurt’ (1861)
verhouding sta ik tot God?” – die bran
dende vraag van Maarten Luther, moet opnieuw onze vraag worden.’
Oktober is dé maand in Zoetermeer met allerlei activiteiten rondom 500
jaar Reformatie, door de kerken gezamenlijk georganiseerd en ook bin
nen de gemeenten zelf. Voor elk wat wils en overal van harte welkom!

3 oktober, 20.00 uur, De Regenboog; € 2
T 360 45 52 E daj.sonneveld@gmail.com
T 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl

 ‘Lauden’ met ontbijt
Morgengebed in de stijl van Luthers (klooster)tijd,
met een gezongen ‘Conditor’ door het Christelijk
Mannenensemble Zoetermeer o.l.v. Johan van
Oeveren, gevolgd door gebed, schriftlezing en lied.
Aansluitend een middeleeuws ontbijt!
7 oktober, 7.30-9.00 uur, Oosterkerk; aanmelden
(graag!) T 06-82 00 57 59 E oeveren49@casema.nl

 Zingen met Luther
Lezing over ‘zingen met Luther’ door de
Zoetermeerse musicus Johan van Oeveren bij
de Vrouwenontmoetingsochtend. Ook wordt
hét Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’ op
originele wijze gezongen: op de oorspronkelijke
melodie en begeleid door klassiek gitaar.

 Luthercantates
Koraalcantates over twee liederen van Luther:
‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’ van Dietrich
Buxtehude en ‘Verleih uns Frieden’ van Felix
Mendelsohn. Regenboogcantorij o.l.v. Dick van
den Bosch m.m.v. Deborah de Jong en Cilia
Admiraal (viool) en Martijn Kortleve (cello).
29 oktober, 10.00 uur, De Regenboog

 Hervormingscantate
Een projectkoor bestaande uit
gemeenteleden van jong tot oud
uit de Oosterkerk en De Lichtzijde
zingt Jan Zwarts Hervormingscan
tate ‘Een vaste burcht is onze God’.
Kinderen en gemeente doen mee.
29 oktober, 9.30 uur, Oosterkerk; 16.30 uur, De Lichtzijde

 Luther-zangdienst
Themazangdienst rondom Luther m.m.v.
ds. A. Treuren uit Pijnacker en Vocaal Ensemble
Cantica uit Almkerk o.l.v. Henk van Andel.
29 oktober, 18.30 uur, Oude Kerk

 Eigentijdse ‘Tischreden’
Tijdens een diner met muziek en zang
wordt de Reformatie belicht vanuit
protestantse en katholieke hoek. Wat is
de betekenis van de Reformatie voor ons
geloof, onze kerk en onze samenleving?
Met inleidingen van pastoor Jaap van der
Bie en ds. Jaap van den Akker.
31 oktober, 18.00-21.30 uur, Pelgrimskerk; € 10; graag van
tevoren opgeven T 331 71 33 E jvandenakker@casema.nl

 Reformatieherdenking
Thema ‘Wir sind Bettler’ (wij zijn
bedelaars). Met ds. G.W.S. Mulder
en H.A. van Zetten, project- en
gemengd koor ‘Sursum Corda’
o.l.v. Mariëlle Heidekamp, Chris
telijk Ensemble Filomusica o.l.v. Martien
van der Zwan en organist Jaap Boer. Collecte
t.b.v. hulp aan kwetsbare ouderen en noodhulp
aan vluchtelingen in Oekraïne en Moldavië.

26 oktober, 10.00 uur, Oosterkerk
T 06-24 73 53 83 E cockyvandorp@hotmail.com

31 oktober, 19.30 uur, Vredekerk
T 200 01 94 E scriba@ggzoetermeer.nl

 Reformatie-orgelconcert
Ronald de Jong speelt Bach, Mendelssohn en
Andriessen. Kerkliederen uit de lutherse traditie
hebben een belangrijke rol in de koraalbewerkin
gen van Bach en ook Mendelssohn heeft deze
melodieën gebruikt. 28 oktober, 15.00 uur, Oude Kerk

Zie voor alle activiteiten ook: W www.kerkinzoetermeer.nl
F reformatie500_Zoetermeer voor een volledig overzicht

PERSPECTIEF

What ’s in a name?

D

eze maand is het 500
jaar geleden dat Luther
zijn 95 stellingen op
de deur van de Slotkapel in
Wittenberg sloeg. Het werd
het geboorteuur van het
protestantisme. Onder de
titel ‘Refo500’ vinden er
overal in het land dit jaar
herdenkingen plaats.
De aanduiding ‘Refo500’
vind ik wat ongemakkelijk.
Die doet me eerder denken aan
de reformatorische zuil, die
sinds de jaren zeventig van de
vorige eeuw vorm heeft gekre
gen. ‘Refo’ is een aanduiding
voor mensen en voor dingen
geworden. ‘Ben jij een echte
refo?’ vroeg een predikant uit
reformatorische kring in een
artikel voor jongeren. En op
internet kwam ik refo-kleding
en zelfs refo-fitness tegen.
Mijn ongemakkelijke gevoel
geldt overigens niet alleen het
woord ‘refo’, maar ook het
woord ‘protestant’. Ooit hoorde
ik iemand uitleggen dat Luther
en de andere reformatoren pro
testeerden tegen de misstanden
in de Rooms-Katholieke Kerk,
vandaar de naam ‘protestant’.
Deze uitleg klopt echter niet,
want ‘protestant’ komt van
het Latijnse woord ‘protestari’.
Dat betekent: ‘openlijk ver
klaren’ of ‘getuigen’. Jammer
genoeg roept ‘protestant’ niet
de associatie met ‘getuigenis’
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 Lesbrief Luther - Reformatie
Lesbrief ontwikkeld door een werkgroep van
Vredekerk, Morgensterkerk, Oosterkerk en Oude
Kerk, met introfilmpje ‘Onleesbare brief’, uitleg
‘Wie was Luther?’ en verwerking ‘Lutherroos’.
Wordt begin oktober aangeboden aan alle mid
delbare scholen in Zoetermeer.
 ‘Storm’ met catechisanten
Catechisanten in de Oosterkerk bekijken
de film ‘Storm’ en gaan daar met verschil
lende verwerkingsvormen mee aan de
slag. Leeftijdgenoten uit Noord hebben
dat dit voorjaar al gedaan. Thema: ‘vrijheid
van meningsuiting en vrijheid van geloof’.
 Luther en zijn innerlijke leven
Aan de hand van Lyndal Ropers biografie komen
we het innerlijke leven van deze Augustijn op het
spoor. Hoezeer werd hij bewogen door Gods
ingrijpen in zijn leven? En kunnen wij, rooms-
katholieken en protestanten, beiden geïnspireerd
raken door de maatschappelijke relevantie van
zijn boodschap? Een spannende avond met
twee oecumenische inleiders!
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op, maar met ‘protest’ en
daarmee met verzet.
Gelukkig is er een andere aan
duiding waar ik veel meer mee
heb. ‘Christen’. Zo werden de
volgelingen van Jezus genoemd
in Antiochië, in de eerste eeuw
van onze jaartelling. Die aandui
ding komen we al in de Bijbel
tegen. Letterlijk betekent het:
‘die aan Christus toebehoort’.
De naam van Christus klinkt er
in door. Het getuigt ervan voor
wie je leeft en door wie je leeft.
Als ik Luther en Calvijn goed
heb begrepen, beschouwen ze
dát als de essentie van een van
de fundamenten van de Refor
matie: ‘door Christus alleen’!
Om over te blijven denken …
• Ds. E. van den Ham
PREDIKANT OOSTERKERK IN OOSTERHEEM

Advertentie



• Met dank aan Bertus Fortuijn,
Johan van Oeveren en Janine Otten

Advertentie

Van Dorp uw technisch dienstverlener

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

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

vandorp.eu

Verhuisbedrijf Henneken

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

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68
E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl
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KERKDIENSTEN oktober 2017
Gemeente

Zondag 1 oktober

nummer 7 - oktober 2017

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites
van de wijkgemeenten en ook onze nieuwe website www.kerkinzoetermeer.nl!
Zondag 8 oktober

Zondag 15 oktober

Zondag 22 oktober

Zondag 29 oktober

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp

10.00 uur
Ds. W.H. van Boeijen
Ter Aar

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp

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

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

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

10.00 uur
Ds. C.H. Wesdorp

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

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

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

10.00 uur
Ds. E.H. Egberts
Nijkerk

10.00 uur
Mw. ds. M.C. Kapteyn

10.00 uur
Mw. dr. J.G. Mooi
Hoogmade

10.00 uur
Mw. W.J. BettenhaussenBaak

10.00 uur
Ds. A. van Buuren
Amsterdam

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

10.00 uur
Ds. D.A.J. Sonneveld

10.00 uur
Ds. D.A.J. Sonneveld

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

10.00 uur
Mw. ds. M. Zebregs
Valkenburg(Z-H)

10.00 uur
Mw. P. Vossegat-de Bruin

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

09.30 uur
Ds. P.J. Visser
Amsterdam

09.30 uur
Ds. E. van den Ham

09.30 uur
Ds. E. van den Ham

16.30 uur Hart4U-dienst

16.30 uur
Dr. A.A.A. Prosman
Nijkerk

09.30 uur
Ds. F. Wijnhorst
Katwijk aan Zee

09.30 uur
Ds. L. Hoftijzer, Rijnsburg
Reformatiecantate

16.30 uur
Ds. E. van den Ham

16.30 uur
Ds. N.M. Tramper, Gouda

10.00 uur
Ds. J. van den Akker

10.00 uur
Ds. N. de Lange

10.00 uur
Ds. R.L. Algera

19.30 uur
Meditatieve viering

19.30 uur
Meditatieve viering

19.30 uur
Meditatieve viering

10.30 uur
Dhr. T. Vessies

10.30 uur
Ds. P. Wilbrink
Delft

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

18.30 uur
Ds. C.H. Wesdorp, Evensong

16.30 uur
Dr. A. Markus, Rotterdam
09.15 uur
Ds. R.L. Algera
Kind-op-schootdienst
19.30 uur
Meditatieve viering

19.30 uur
Meditatieve viering
10.30 uur
Ds. K. van Klaveren
Den Haag

OVERIGE DIENSTEN oktober 2017
Datum

nummer 7 – oktober – 1e jaargang 2017

Zondag
1 oktober

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

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker
Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag
Medewerkers aan dit nummer
Jan van der Linden (kerkdiensten), Jessica
Monker (advertenties), Theo Poot (tekening)

Zondag
15 oktober

Berichten en kopij De redactie is
verantwoordelijk voor selectie en bewerking.

Op 1 november zal het novembernummer
uitkomen. Kopij hiervoor graag inleveren
uiterlijk woensdag 11 oktober.
Jaarplanning Aan te vragen via:
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl
Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage van € 20,- gevraagd. Bijdragen en
giften kunnen overgemaakt worden op
rekeningnummer NL67 FVLB 0699768160
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer
o.v.v. ‘Kerk in Zoetermeer’.

Adverteren?
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
Abonnement of losse nummers?
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
of T (079) 316 82 56

Bekijk ook de website met agenda
en alle artikelen:
WWW .KERK INZO ETER MEER .NL

Zondag
29 oktober

EXTRA DIENSTEN
Woensdag 1 november 2017
in de Oosterkerk
Dankdag voor gewas en arbeid

Gebouw/locatie

Tijd

Voorganger

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Diaken W. Burgering

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Perron 28 • Maasstroom 28, 2721 BB

10.00 uur

Ds. A.D. Poortman
Veenendaal, Dovenmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Ds. M. Gilhuis

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Mw. M. Turk

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

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR

10.30 uur

Ds. J.R. Kubacki

Datum

Tijd

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

29 sept

15.30 uur Ds. M.A. van den Berg

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Mw. ds. J.A. Mekkes
Zoetermeer

6 okt

15.30 uur Drs. E. Leune

13 okt

15.30 uur Drs. A. van Dijk

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

20 okt

15.30 uur Mw. ds. J. Postma

Ziekenhuis ‘t Lange Land
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30 uur

Mw. ML. Hendriks-Vaessen

27 okt

15.30 uur Drs. E. Leune

De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG

11.00 uur

Perronmeeting

3 nov

15.30 uur Ds. C.H. Wesdorp

AAN HET WOORD

Tijd

Voorganger

14.30 uur

Ds. E. van den Ham
Kinderdienst

19.30 uur

Ds. E. van den Ham

WEEKSLUITINGEN

Voorganger

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

... had ik de liefde niet ...

ge

ur

Kerkelijk Bureau Dinsdag en vrijdag
van 9.00-12.00 uur • Tijdens Herfstvakantie
16-20 oktober gesloten • Frans Halsstraat 3,
2712 JS Zoetermeer • T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl

Zondag
22 oktober

nB
Rozemarij

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

10.00 uur Ds. N. de Lange

10.00 uur Ds. R.L. Algera

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

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

10.00 uur
Ds. R. Klijnsma
Pijnacker

19.00 uur
Ds. E. van den Ham

12.00 uur
Ds. R.L. Algera
Chagallviering

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

COLOFON

10.00 uur
Ds. W.L. Pera
Leersum

18.30 uur
Ds. M. Treuren, Pijnacker
Themadienst Reformatie
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ozemarijn Burger,
een jonge vrouw
van 19 jaar, is
enthousiast bezig met de
lerarenopleiding aan de Drie
star hogeschool in Gouda. Ze is
opgegroeid in wat je gerust ‘een
warm nest’ kunt noemen. Een
gezin dat met de Bijbel is groot
geworden en daar nog steeds
naar leeft. Rozemarijn kreeg al
op jonge leeftijd tijd en ruimte
voor het ontdekken van haar

plaatsje in de wereld, ook waar
het kerk en geloof betreft.
Het woord dwang kwam daar
niet bij voor.
Een kantelmoment in haar
leven was dat ze op tienjarige
leeftijd op school behoorlijk
werd gepest. Ze kon daar thuis
gelukkig goed over praten en
ze heeft het als Gods leiding
ervaren dat haar ouders een
andere school voorstelden.
Het laat zien hoe positief
Rozemarijn, mede dankzij haar
opvoeding, in het geloof staat.
Het mag dan ook geen ver
bazing wekken dat ze bewust
koos voor een reformatorische
opleiding als voorbereiding op
haar onderwijsloopbaan. Ze kan
zich op de Driestar in Gouda he

lemaal toeleggen op haar grote
droom: lesgeven aan kinderen.
Als je diep in haar hart kijkt,
zou ze dat ooit ook graag willen
doen op openbare scholen om
ook die kinderen met het geloof
in aanraking te brengen.
Rozemarijn ziet God als een lief
devolle Vader die er altijd voor
haar is. Een persoonlijke God
dus. Een kenmerkende bijbel
passage is voor haar allereerst
uit 1 Korinthe 13: ‘… had ik de
liefde niet, ik zou niets zijn’.
Maar ook het Oude Testament
geeft haar moed, inspiratie en
kracht, bijvoorbeeld Jesaja 40
waar onder meer staat: ‘maar
wie hoopt op de Heer krijgt
nieuwe kracht’. En daar
is geen woord Frans bij.

CONTACT
HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman, Pitrusvaart 10, 2724 VC
T (079) 331 74 22 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
Kostersgroep Peter Teeuw • T (079) 342 19 48
GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE
PELGRIMSKERK
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1
T (079) 316 36 00
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
E marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen ma, di en do
Beheerder F. v.d. Beld
T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94
Scriba Tom Westerhof
Charlotteplaats 6, 2713 BB • T (079) 316 93 79
E scribapelgrimskerk@pgzoetermeer.nl
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen wo- en vr-middag
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandeoase@gmail.com
Coördinator kosters
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com
PROTESTANTSE
WIJKGEMEENTE ROKKEVEEN
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur iedere ma, di, do en vr
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
Kerkelijk werker Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl
Werkdagen ma, di en do
Scriba Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 2719
AT T (079) 321 21 64 • E scriba@pwgderegenboog.nl
HERVORMDE WIJKGEMEENTE
OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • E ds@vandenham.mobi
Vrije dag wo
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
E cdvandorp@hotmail.com
Kostersgroep Fam. A.J. van Daalen
T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Jaap van den Akker
Velddreef 281, 2727 CH
T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl
Werkdagen ma, di, wo, vr (pastoraat
Noordhove en Oosterheem)
Predikant ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl
Perron 61 • Heicopstraat 61,
2729 BV • T (079) 593 78 08
Perron Centrum • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Buurtpastor Arte Havenaar
T 06 409 607 68
E artehavenaar@perron-oosterheem.nl
W www.perron-oosterheem.nl
Halte 2717
Busken Huethove 63, 2717 HN
Buurtpastor Johan Roest
T (079) 319 02 97 • 06 235 049 48
E buurtpastor@halte2717.nl
W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier en pastor
Maarten Goossensen
T 06 814 307 42
E maarten@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

VIEREN, VORMING & TOERUSTING
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Zie voor meer informatie ook de brochure Gaandeweg, de papieren editie en digitaal via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

1 OKTOBER

30 SEPTEMBER

VANAF 2 OKTOBER

Choral Evensong

Toerustingsochtend ‘Pastorale ontmoetingen’

Gaan voor God? Open geloofsgesprekken

OUDE KERK • Zondag 1 oktober

OOSTERKERK • Samen met Hart
voor de kerk organiseert Boeken
centrum zaterdag 30 september
een studieochtend
‘Pastorale ont
moetingen in de
praktijk’, gericht
op iedereen die
pastoraal be
zoekwerk doet
of wil doen. Met
lezingen van ds.

NOORD • In bijbelverhalen, geloofsliederen en kerkdiensten gaat het

is er in de Oude Kerk weer een
Choral Evensong, een avond
gebed in de anglicaanse traditie.
Het Projectkoor Oude Kerk zingt
een Magnificat (Lofzang van
Maria) en een Nunc dimittis
(Lofzang van Simeon) van J.B.
Calkin, een anthem van R. Farrant
en verschillende hymns. Lezingen,
gebeden, gemeentezang en koor
zang wisselen elkaar af in deze
gezongen eredienst. Het Project
koor staat onder leiding van
cantor-organist Ronald de Jong.
Verder werken mee voorganger
ds. C.H. Wesdorp en organist Dirk
Out uit Haarlem. Beleef het mee!
Aanvang 18.30 uur, Dorpsstraat 59
Jaap van der Giessen T 352 25 19
E projectkooroudekerk@gmail.com
W www.oudekerkgemeente.nl/
projectkoor

DE OASE
 Rondom de bron
Welkom midden
in de week voor
een moment van
rust ‘rondom de
bron’ in De Oase.
We beginnen en eindigen met
een kort liturgisch moment. In
het middendeel is ruimte voor
variatie: in gesprek over een
thema of korte presentatie over
een onderwerp dat ons raakt.

2 en 30 oktober, 13 en 27
november, daarna in overleg
16.00-17.15 uur in De Oase

 Opvoeden samen aanpakken
Twee avonden
over opvoe
den. Onder de
noemer van
‘deel je succes
sen’ of ‘vertel
over je rotdag’
kunnen ouders en grootouders,
kerkelijk of niet-kerkelijk, vra
gen, onzekerheden, uitdagin
gen kwijt aan elkaar. Ook als
u 28 september hebt gemist,
welkom op 12 oktober!
28 september en 12 oktober in
De Oase; inloop vanaf 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur; gratis;
georganiseerd door Stichting
Piëzo en Taakgroep Jeugd
Pelgrimskerk-Oase-Regenboog
(POR) T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com

30 september, 9.00-12.15 uur
Oosterkerk; € 20 /€ 30 incl. boek
‘Ontmoeting’; aanmelden:
bit.ly/2wFmaPK;
E dick@hartvoordekerk.nl

over God. Overtuigd geloven en hunkeren naar een houvast wisselen
elkaar af. Aan de hand van vragen over God vertellen de predikanten
van de Ichthuskerk iets over hun eigen zoektocht. Ieder legt een eigen
accent in het gesprek met de deelnemers en met elkaar.

2 okt
6 nov
5 febr
5 mrt

De verhouding tussen God en Jezus
Zijn er voorwaarden aan Gods liefde?
God is almachtig: hoeksteen of struikelblok?
Wie of wat is God voor mij?

ds. Jaap van den Akker
ds. Nico de Lange
ds. Rein Algera
de drie predikanten

20.00-22.00 uur; Chagallruimte, Ichthuskerk
T (079) 331 71 33 E jvandenakker@casema.nl

CHRISTELIJKE MEDITATIE

OUDE KERK

Een andere kijk op de
aloude woorden

 Bijbelleeskring
In september lazen we de
oergeschiedenis, in oktober
volgen de aartsvaderverhalen.

4 okt

Vanaf 3 oktober start er een nieuwe serie
‘Christelijke meditatie’ op de dinsdagmiddag, als een
van de activiteiten van De Pelgrim – ruimte voor
zingeving en spiritualiteit. ‘Het gaat om een andere
manier van omgaan met de Bijbel, met je openstellen
en ontvankelijkheid als sleutelwoorden’, vertellen
initiatiefnemers Marga Schipper en Joke den Hertog.

INTERVIEW

Joke en Marga: ‘Mediteren is
een manier om stil te worden, tot
inkeer en rust te komen en je te
laten aanraken door iets hogers.
Bij christelijke meditatie gaat het
niet om verstandelijk redeneren,
maar om je openstellen voor de
ervaring en de beleving. Je zelf in
het bijbelverhaal plaatsen, er deel
van worden en openstaan voor
het onverwachte.’

4 en 18 oktober, 1 november
19.00-19.45 uur in De Oase

 Gespreksgroep
‘Vader in de hemel’
Een serie
thematische
bijbelgesprek
ken op maan
dagen. Vanuit
een bijbeltekst
in gesprek over
beelden van
God die ons
inspireren of
juist afstoten,
waarbij gebruikgemaakt wordt
van werkvormen die verstand
en gevoel beide aanspreken.

Henk de Graaff, Jeanette de Kor
te, ds. Leo Smelt en workshops
door o.a. ds. Evert van den Ham
(pastoraat andere culturen), Aart
Peters (diaconaal), Dieuwertje
Dorr (crisissituaties).

Andrej Roebljov, icoon ‘de Heilige
Drie-eenheid’ (1410)

DE REGENBOOG
 Close reading
Tweede avond van de jaar
cursus Close reading, bedoeld
voor iedereen die wel eens wat
meer over de Bijbel wil horen,
gelovig of niet. Schuif gerust
aan. Gelezen wordt Mattheüs
6:19-27, waar het gaat over
God dienen of de ‘mammon’.
Jezus zet mensen nadrukkelijk
voor de keuze. Waar sta jij
voor? Welke keuzes maak jij?
25 oktober, 20.00 uur,
De Regenboog; € 2
T (079) 360 45 52
E daj.sonneveld@gmail.com

11 okt
18 okt
25 okt

Joke: ‘Elke bijeenkomst
begint met ontspan
ningsoefeningen. Deze
zijn bedoeld om je los te maken
van de zaken waarmee je binnen
bent gekomen en richten de
aandacht op het hier en nu. Een
belangrijke basis om je open te
kunnen stellen voor de ervarin
gen in de rest van de middag.’
Marga: ‘In het tweede deel
mediteren we aan de hand van
een beeld, een tekst of een lied.
In de eerste bijeenkomst van het
vorige seizoen deden we dat bij
het beeld dat voor in de Pelgrims
kerk staat. Wat beleef en ervaar
je als je hiernaar kijkt? Herken je
er elementen uit de christelijke
traditie in?’
Joke: ‘We hebben ook geme
diteerd bij de beroemde Drie-
eenheidsicoon van Alexander
Roebljov. Met behulp van vragen
probeerden we de deelnemers
dichter bij de icoon te brengen,
bijvoorbeeld: waar zou jij willen
zijn in deze icoon? Door aandach
tig te blijven kijken ontstond er

VANAF 1 OKTOBER

Meditatieve vieringen
NOORD • De najaarsserie

meditatieve vieringen heeft als
thema ‘de innerlijke ruimte’, naar
het gelijknamige boek van Maria
de Groot. Zij geeft een beeld van
een schiereiland: een kade waar
het druk en vrolijk is, en een
aantal stegen die van de kade
leiden naar een klooster waar
het stil is: beeld van de innerlijke
ruimte. Achtereenvolgens komen
de verschillende ruimtes van het
klooster aan de orde.

een sfeer van liefde en
vertrouwen. Hetzelfde
gebeurde tijdens de medi
tatie over de tekst uit Jesaja 43:
“Ik heb je bij je naam geroepen,
je bent van mij.” Het gaf de
deelnemers het gevoel dat zij
er mochten zijn, dat er Iemand,
God, met je meegaat.’
Joke en Marga: ‘Het waren zes
mooie en bijzondere bijeenkom
sten in het vorige seizoen. Soms
kwamen er hele onverwachte
ervaringen naar voren. De men
sen ervaren de meditaties in de
Pelgrimskerk daadwerkelijk als
momenten om tot rust te komen.
Vooral het sámen mediteren is
een belangrijke drijfveer om
te komen. Thuis in je eentje lukt
dat vaak minder goed. De deel
nemers ervaren ook een verdie
ping van hun geloof, ze merken
dat ze ontvankelijker worden en
een andere kijk krijgen op de
aloude woorden.’
Zie p.6 voor tijd en plaats
• tekst en foto’s: Aafke Halma

1 okt ‘De kloosterpoort’: overgang
naar de innerlijke ruimte
8 okt ‘De kloostergang’: leren
omgaan met de stilte
15 okt ‘De kapittelzaal’: waar vind ik de
liefde van God in mijn leven?
22 okt ‘De kapel’: ogen die mij
liefdevol aanzien
29 okt ‘De refter’: wij worden gevoed
19.30 uur, stilteruimte
de Toewending
Ichthuskerk
Werkgroep Refect:
Roeland van der 			
Kruk T 352 20 81

de roeping van Abraham tot
aan de geboorte van een eigen
zoon – Genesis 12 t/m 20
de geboorte van de aartsvaders
Izak, Jacob en de zonen van
Jacob – Genesis 21 t/m 30
geen samenkomst, wel lezen
we door: Genesis 31 t/m 38
over Jozef, Genesis 39 t/m 50

Woensdagavond 19.15 uur
Wijkgebouw Dorpsstraat 57

 Leerhuis over Exodus
Aan de vooravond van Hervor
mingsdag. Reformatie was bevrij
ding uit allerlei beklemmingen.
Exodus is het boek van bevrijding
uit de klemmen van slavernij en
de dood. God begint zijn geschie
denis met zijn volk. Wie was
de farao? Is het wel zo gebeurd
zoals we het in de Bijbel lezen?
30 oktober, 20.00 uur
Wijkgebouw Dorpsstraat 57

 Op de koffie met de Bijbel
Op woensdagochtenden zijn
er maandelijks twee bijbelkrin
gen, zowel gezellig als serieus,
voor alle belangstellenden die
verdieping zoeken voor hun ge
loof: Bijbelkring Dorp en Bijbel
kring Driepalen (Driemanspol
der-Palenstein). Er is koffie, we
zingen een lied, bidden om een
zegen en lezen samen de brief
van Paulus aan de Romeinen.
Aan de hand van gespreks
vragen proberen we dit toe te
passen op ons dagelijks leven.
10.00 uur, Wijkgebouw
Dorpsstraat 57; Bijbelkring Dorp
op 4 oktober, Bijbelkring
DriePalen op 11 oktober

 Bijbelstudiekring
Donderdagavond 12 oktober
start een kring voor belangstel
lenden die graag verdieping in
de Bijbel willen krijgen en over
dag geen kring kunnen volgen.
‘Als je de brief aan de Romei
nenbrief begrijpt, begrijp je in
principe de hele Bijbel’, wordt
er gesteld. We beginnen met
een overzicht en een inleiding
op de Romeinenbrief en lezen
het eerste gedeelte.
12 oktober, 20.00 uur
Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Advertenties

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

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

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

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

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

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie
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Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten www.kerkinzoetermeer.nl, de brochure Gaandeweg 2017-2018 en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

DE PELGRIM

INLOOPACTIVITEITEN DE REGENBOOG

Oktoberprogramma De Pelgrim

Elke vrijdag in De Regenboog van 10.00-13.00 uur.

Ruimte voor zingeving en spiritualiteit
elke werkdag
3 okt		
4 okt		
11 okt		
12 okt		
14 okt		
17 okt		
17 okt		
22 okt		
24 okt		
29 okt		
31 okt		
2 nov		
4 nov		

7.30-7.50
13.30 uur
18.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
17.00-21.00
13.30 uur
19.45 uur
19.30 uur
20.00 uur
15.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
11.00-17.30

Ochtendgebed
Christelijke meditatie
Zegen-de-dierendag
Stiltewandeling in de Balij
Cursus Innerlijke pelgrimage
Wereldvoedseldag
Christelijke meditatie
Meditatie en gebed
Taizéviering in De Wijngaard
Orgaandonatie: doodgewoon?
Herdenking overledenen bij de Watertoren
Christelijke meditatie
Voorbereiding Ionareis 2018
Inspiratiedag Medeschepselijkheid

Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 83 W www.depelgrimzoetermeer.nl

 Ochtendgebeden
Vanaf 2 oktober vinden er elke
werkdag weer ochtendgebe
den plaats in De Pelgrim. Het
ochtendgebed is een getijde
gebed: stilte, een bijbelgedeel
te lezen, gebed en de spirituele
tekst van de dag. Maarten
Goossensen, Piet Keus en Dick
Sonneveld en vanaf 1 januari
Hans van der Bilt zijn de
begeleiders van dit ochtend
gebed. Het is fijn als mensen
mee gaan doen met het ritme
van de getijden. Het helpt om
je dag te beginnen met God
en gebed. Het helpt zeker om
bewust de dag te beleven!
 Christelijke meditatie
Op 3 oktober start een nieuwe
serie Christelijke meditatie.
In de bijeenkomsten leren we
de meditatiehouding om zo
tot verstilling en overgave te
kunnen komen. Zie ook p.5
Interview ‘Een andere kijk’.
3, 17 en 31 oktober resp.
beeld-, schrift-, liedmeditatie
13.30 uur, Pelgrimskerk
Marga Schipper T 361 34 03
E marga_boven@ziggo.nl en
Joke den Hertog T 331 58 55
E f2hjfdenhert@hetnet.nl

blijft hij of zij immers ‘levend’.
Gedenken hoeft niet alleen
verdrietig te zijn. Het kan ook
iets heel wezenlijks geven en
zelfs mooi en goed zijn.
Voor de derde keer organise
ren de gemeente Zoetermeer,
ondernemers en kerkelijke
gemeenten van Zoetermeer
een dag van gedenken voor
iedereen!
Zondag 29 oktober, 15.00 uur
rondom de Watertoren
Derde Stationsstraat 371

 Iona-reis 2018
U bent van harte uitgenodigd
voor een spirituele reis van
23 augustus t/m 2 september
2018 naar het Schotse Iona,
waar sinds 1938 een oecu
menisch christelijke gemeen
schap gevestigd is die zoekt
naar nieuwe manieren om het
evangelie in deze tijd vorm te
geven. Een reis naar binnen,
naar ‘de zin van het bestaan’,
omringd door de prachtige
omgeving buiten. Een reis
voor iedereen, gelovig of niet.
Redelijke beheersing van het
Engels is gewenst.

 Gedenken wie ons lief zijn
Je zult maar iemand verloren
hebben dit jaar. Iemand die je
lief is. Of je denkt nog steeds
aan die ene, die er niet meer
is. Dan kan het heilzaam zijn
om in de openbare ruimte
die iemand te gedenken. Met
het gedenken van die ene,

Drie keer met in het laatste uur een Middagpauzedienst (MPD)
van 12.00-12.30 uur. Elke vierde vrijdag van de maand is er een
maaltijd, waarvoor u zich de derde vrijdag kunt opgeven.

datum		
29 sept		
6 okt		
13 okt		
20 okt		
27 okt		

voorganger
muzikale begeleiding
ds. Dick Sonneveld Jacques van Oosterom
Ab de Raad
Jan van Vliet
Joke Westerhof
Henk Harteveld
Leendert Smit
Dick van den Bosch
Maaltijd verzorgd door Jannie Marcusse

bijzonderheden
pannenkoeken eten
opgeven maaltijd

Wil Bettenhaussen-Baak T (079) 361 33 65

INLOOPACTIVITEITEN OPEN ICHTHUS
Ichthuskerk, Parkdreef 258, W www.openichthus.nl
 Inloopochtend elke woensdag:
van 10.00-12.00 uur,
koffie en thee staan klaar,
toegang is gratis.
Jacqueline Gravesteijn
T 06-17 07 61 84
E welkom@openichthus.nl

 KerkCaféPlus iedere
donderdagavond: de
deuren gaan open om 19.30 uur
en de eerste consumptie is gratis.
Joop Geuze T 06-40 01 06 71
E kerkcafeplus@openichthus.nl

 Lunch op 25 oktober: van
12.15-13.00 uur een eenvou
dige lunch met soep en een
broodje. Schuif gerust aan.
Vrijwillige startbijdrage van € 1.
Welkom steeds op de laatste
woensdag van de maand!

 Inloopmiddag dinsdag
31 oktober: programma van
14.00-16.00 uur in de Chagall
ruimte van de Ichthuskerk.
Jeanette van der Bol Bakker
T 06-12 52 00 61
E jeanettevanderbolbakker@
ziggo.nl W openichthus.nl

HALTE 2717
 Bijbel-oriëntatiecursus
Op 4 en 11 oktober van
20.00-22.00 uur de laatste
twee avonden van een serie
van vier.
ds. Jaap van den Akker
T (079) 331 71 33
E informatie@halte2717.nl



geloofsgesprek
tussen mensen
met verschillende
religieuze achtergrond.
Het accent ligt bij de dialoog
islam-christendom, en natuur
lijk is iedere geïnteresseerde
van harte welkom!
Op 25 oktober gaat het over
‘Ouderen en jongeren in
kerk en moskee’ en op 29
november: over ‘Gelovigen
en ongelovigen, beloning en
straf in Koran en Bijbel’.

Tweede avond in een
najaarsserie van drie avonden

25 oktober, 20.00-22.00 uur
Bus 63 (Busken Huethove 63)
ds. Rein Algera T 342 62 61
E algeus@ziggo.nl

18.00-21.00 uur, Pelgrimskerk, € 5
Sandra Hermanus-Schröder
E sandra@veganchurch.nl

 Inspiratiedag
Medeschepselijkheid
Zaterdag 4 november van 11.0017.30 uur vindt de tweede Inspi
ratiedag Medeschepselijkheid
plaats met als thema: ‘Wat voor
christen wil je zijn?’, georgani
seerd door Vegan Church (in het
bijzonder het werkgezelschap
VC Theologen). Hoofdspreker is
Hans Bouma, verder workshops
(creatief, meditatief, intellectu
eel en heel praktisch), Emmaüs
wandeling en een gezamenlijke
slotviering. Centrale vragen
zijn: In welke relatie sta jij tot je
Schepper en je medeschepse
len? Welke kansen en uitdagin
gen brengt dat met zich mee?
Hoe kun je dit concreet handen
en voeten geven in je dagelijks
leven?
Aanmelden uiterlijk 25 oktober via
W www.depelgrimzoetermeer.nl
E sandra@veganchurch.nl
€ 25 / € 20 studenten en 65+
inclusief vegan-verwennerij

Advertenties

Vacature invalkracht

Informatieavond 2 november
20.00 uur, Pelgrimskerk
reiskosten € 925
E daj.sonneveld@gmail.com

Enthousiast? Spontaan? Buitenmens?
Minimaal SPW 3? Flexibel?

Hou je van kinderen van 0 -12 jaar?

KOV De Koeienwei

Schrijf dan een sollicitatiebrief met

Hoeksekade 146

een recente CV naar;

Bergschenhoek

Wij werken vanuit een Christelijke identiteit

GEBEDSMOMENTEN 
• Oosterkerk: 11 en 25 oktober
van 19.00-19.55 uur. Gebed en
lied in afwisseling.

 Zegen-de-dierendag
Franciscus van
Assisi leefde
voor dat alle
leven kostbaar is
in de ogen van
de Heer. Zijn
gedenkdag 4
oktober is in
1929 is uitgeroepen tot Wereld
dierendag. Vegan Church viert
deze dag met een bijzonder
event: zegen-de-dierendag,
waarbij Gods schepping centraal
staat. Een maaltijd met geloofs
gesprek in twee delen over jouw
relatie met Gods schepping,
gevolgd door een liturgie met lie
deren, gebeden, bijbelteksten en
persoonlijke zegen. Neem eigen
soepkom en lepel mee, plus foto
of illustratie van je (huis)dier(en).

• Oude Kerk: Elke maandag
avond van 19.00-20.00 uur in
Wijkgebouw Dorpsstraat 57.

Advertenties

en hebben een sterke voorkeur
voor een medewerker met een
Christelijke geloofsovertuiging.
Hoeksekade
146
www.boerderijhetlansingerland.nl
2661 JL Bergschenhoek

Opbrengsten voor Perron en
voor Stichting Josiah Huis, een
gedroomd hechtingshuis met
24/7 ‘zorg binnen de muren’
in Pijnacker.
Advertentie

Van Dongen UitvaartZorg
&
Van Dongen UitvaartCentrum

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

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

Wij zijn een
kleinschalige
onderneming
en bieden
persoonlijke
zorg en
aandacht

flora project

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

Goed geschikt
Eigentijds bloemwerk
Verzorgd rouwwerk

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

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

e info@verlaanmakelaardij.nl
i www.verlaanmakelaardij.nl

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
advertenties@kerkinzoetermeer.nl
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ONDER WOORDEN

Nieuw Lutherlied

AGENDA

Rijnlands Symfonie Orkest en
500 jaar Reformatie

T

er gelegenheid van het
Lutherjaar 2017 en op
verzoek van de Evange
lisch-Lutherse Synode schreef
tekstdichter Andries Govaart
een nieuw Lutherlied. Jac Horde
componeerde de melodie.

Een druppel dauw, een roos ontluikt,
u bent er en nog kleiner.
En u gaat boven alles uit,
zo groot, voorbij de einder.
Vermomd en onnaspeurbaar, God,
bent u verborgen voor ons tot
wij u in Christus’ kruis zien.
Spreek tot ons door uw levend Woord
en richt ons met uw teken.
Geef troost in twijfel, schenk geloof,
genees onze gebreken.
Dan breekt een nieuwe vrijheid baan,
wij binden ons met Christus’ naam
en mogen in hem leven.
Bron, ook voor diverse
koorzettingen en begeleiding:
www.protestantsekerk.nl/
actueel/evenementen/500-jaar-	
protestant/lutherlied-2017

Kerstproject Oasecantorij
Zingt u graag? Doe mee met
het Kerstproject! Op 27 novem
ber, 4, 11 en 18 december stu
deert De Oase-cantorij onder
leiding van Liselet van Gent
voor Kerstavond 24 december
bekende carols en meerstem
mige Nederlands liederen in en
ook een Spaans tweestemmig
lied. Kosten deelname: € 15.

KERK

MUZIEK

Nieuwe
liederen
Maarten
Luther hield
van muziek en
hij wist dat
muziek

Zaterdagmiddagmuziek

27 sept
4 okt
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov

Dani Luca – cimbaal/piano
Lisa Franken – cello/piano
Ronald de Jong – orgel
Emma Huijser – harp
Erwin Weerstra – piano
Fernando Cordas – gitaar

W www.concertenzoetermeer.nl
OOSTERKERK • Het is geen toeval dat het najaarsconcert van het
Rijnlands Symfonie Orkest (RSO) onder leiding van dirigent
András Czifra te maken heeft met het Lutherjaar en 500 jaar Reformatie. De concertcommissie was op zoek naar een programma met louter Nederlandse componisten en dat is vrijwel gelukt.

Drieluik
Op het programma van 4 novem
ber in de Oosterkerk in Zoeter
meer een ouverture (opus 8) van
Johannes Verhulst, het hobo-
dubbelconcert van Alexander
Voormolen en de Vijfde symfonie
van Felix Mendelssohn-Bartholdy,
de beroemde Duitse componist
die in 1836 in Scheveningen
kuurde vanwege liefdesperikelen
… Daarmee is Mendelssohn
geen Nederlander, maar tijdens
zijn verblijf in Den Haag kreeg
hij een ouverture van de toen
20-jarige Verhulst onder ogen,
waarop Mendelssohn hem in
Leipzig als leerling aannam. Zie
daar het drieluik van het ‘500 jaar
Reformatie’-programma van het
Rijnlands Symfonie Orkest.

‘Reformation’-symfonie
De Vijfde symfonie van Mendels
sohn, bijgenaamd ‘Reformation’,
is gecomponeerd voor de viering

van 300 jaar Augsburgse Confes
sie in 1830. De 20-jarige Men
delssohn gebruikt hiervoor het
door Luther gecomponeerde lied
´Een vaste burcht is onze God´
als hoofdthema. Dat geeft deze
symfonie een bijzonder karakter.
Hoewel Mendelssohn er zelf
allerminst trots op was, is het een
muzikaal meesterwerk met een
schitterende andante-opening,
een lichtvoetig tweede deel, een
ontroerend vervolg in deel drie,
en een meesterlijk slot waarin de
melodie van hét Lutherlied terug
keert. Mis dit concert niet!
Zaterdag 4 november, Oosterkerk
Aanvang 20.15 uur; zaal open 19.45 uur
Toegang € 15, 65+ € 12,50, t/m 18 jr. € 5
Ook interessant: de RSO-première van
Mendelssohns Reformatie-symfonie
op dinsdagavond 31 oktober in
Den Haag (Scheveningen). Zie voor
kaarten en locatie: www.rijnsymfo.nl

belangrijk was om de bijbelse
boodschap over te brengen. Hij
zorgde er dus voor dat er nieuwe
liederen in de Duitse volkstaal
verschenen om zowel thuis als in
de kerk te zingen. Luther schreef
ook andere tekstdichters aan om
nieuwe liederen te maken.
Een andere reformator uit het
Duitse taalgebied, Huldrych
Zwingli, verzette zich eveneens
tegen de verkoop van aflaten
en ook hij maakte een bijbel
vertaling, de Froschauer Bibel.

REGENBOOGCONCERTEN

Kamermuziekserie

 28 oktober speelt Ronald de
Jong, vaste organist van de
Oude Kerk, koraalbewerkingen
van J.S. Bach, werken van
F. Mendelssohn (Sonate no 6),
H. Andriessen en van De Jong
zelf, in het kader van 500 jaar
Reformatie (zie ook p.3).
15.00 uur, Oude Kerk
€ 10, 65+ en donateurs € 7
t/m 17 jaar gratis
W www.concertenzoetermeer.nl
W www.ronalddejong.com

MUSICAL

Werken aan een
zingende gemeente
In tegenstelling tot Luther was
Zwingli echter geheel tegen het
zingen in de eredienst, ook al was
hij zelf een zeer muzikaal en dich
terlijk man. Het verhaal gaat dat
hij bij het lezen van de bladmu
ziek kon ‘horen’ hoe het klinken
moest – en de praktijk haalde dat
niveau meestal niet ... Toch zijn er
van Zwingli een aantal geestelijke
liederen bekend. Eén hiervan is
het in het Liedboek opgenomen
gezang ‘Heer, stuur zelf het schip

der kerk’, dat eindigt met ‘dan
stijgt / een lied dat nooit meer
zwijgt’ (Liedboek 2013, 965).

Berijmde psalmen
Toen Johannes Calvijn in 1538
gedwongen werd Genève te
verlaten, trof hij in Strasbourg
naast de Franssprekende
gemeente ook een Duits
sprekende gemeente aan.
Deze beschikte sinds 1525 over
een kerkelijk liedboek, waarin
berijmde psalmen waren opge
nomen. Deze bundel inspireerde
Calvijn tot het berijmen van de
psalmen, met hulp van Clemens
Marot in 1541 en daarna van
Theodore de Bèze vanaf 1543.
Voor de melodieën van de
berijmde psalmen gebruikte
Calvijn onder andere melodieën
van Matthias Greiter uit het
Duitstalige liedboek en liet hij
nieuwe melodieën maken door
onder andere de Geneefse
cantor Loys Bourgeois. Zo werd
er door verschillende reforma
toren ijverig gewerkt aan een
zingende gemeente.
• Arie Vooijs

Aanvang 16.00 uur; toegang
gratis, wel is er een collecte;
W podium320.nl

 30 september verzorgt
Willeke Smits het maandelijk
se z atermiddagconcert op het
Lohmanorgel in de historische
Oude Kerk.

Genade is als ademhalen:
je bent je er niet van bewust totdat je benauwd wordt.
Bron: 95 speldenprikken, 500jaarprotestant.nl

 30 september:
‘Poëzie van de
piano’ door Liene
Madern-Stradina
 28 oktober: Saxofoonkwartet
Sax Continuo uit Zoetermeer
met 16e-eeuwse madrigalen 
(een sprookje) en jazz
standards met bekende
stukken. Met medewerking
van het Jong Jazzcombo.

Orgelconcert op zaterdag

Advertorial

‘Een lied dat nooit meer zwijgt’

V

OOSTERKERK

Elke woensdag 12.45-13.15 uur

500 JAAR REFORMATIE

ijfhonderd jaar Reformatie
heeft ook zijn sporen
nagelaten in de kerk
muziek. Tot aan de Reformatie
in 1517 was het aandeel van de
gemeente in de muziek tijdens
de eredienst minimaal. Het koor
was daarvoor verantwoordelijk.
Tijdens de mis op hoogtijdagen,
zoals Eerste Kerstdag en Eerste
Paasdag, werden naast de vaste
Latijnse gezangen ook bekende
geestelijke liederen gezongen,
die gemeenteleden dan mochten
meezingen. Bekende reformato
ren brachten hier verandering in.

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

Lunchpauzeconcerten

Wij leven van genade
Wij leven van genade, God,
door u alleen gegeven,
niet door mijn ijver in mijn trots of mijn
lichtzinnig streven.
Ontheemden zijn wij in zwaar weer,
wij kunnen ons niet redden, Heer.
Als u wilt, spaar ons leven.
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In het nieuwe seizoen 20172018 vindt voor de tiende
maal een serie kamermuziek
concerten plaats in Kerkelijk
Centrum De Regenboog.
Alle concerten zijn op de
woensdagavond om 20.15 uur.
 4 oktober: vierhandig
pianorecital door Cathelijne
Noorland en Bas van
Westerop. Zij brengen een
programma met hoogtepunten
uit de quatre mains-literatuur
met werken van Ravel,
Satie, Mozart en Schubert.
De vleugel in De Regenboog
heeft een opknapbeurt gehad
en sprankelt weer als nieuw.
 1 november: tweeling
Takehiro en Mayu Konoe
op viool en altviool, 20 jaar
oud. In 2015 wonnen zij het
Prinses Christinaconcours met
onder meer de Passacaglia
van Händel. Ze traden op in
nationale en internationale
festivals, speelden met
beroemde pianisten in
binnen- en buitenland en
met het Residentieorkest.

 5, 6 en 7 oktober:
Musical ‘Op zoek naar
Judas’ van Gerard van
Midden en Gerard van Amstel
onder regie van Margot van
der Poel en Dries Piening.
Aanvang 20.00 uur; kaarten € 10
W www.opzoeknaarjudaszoetermeer.nl of stadstheater.nl
T 06-43782349
E guus.schouten@planet.nl

20.15 uur in De Regenboog;
€ 15, tot 25 jaar € 5, houders
Zoetermeerpas gratis; jaarabonnement voor 6 concerten € 70
W www.regenboogmuziek.nl

EXPOSITIE
DE OASE
 Christien
Wormer heeft in
de maand oktober
haar verzameling lieveheers
beestjes in de vitrines in de
koffiezaal staan. Van oudsher
worden ze als gelukbrengers
gezien, omdat ze bij het war
mer worden in het voorjaar
tevoorschijn komen en ze
Gods voorzienigheid in een
goede oogst uitdrukken.
Vanwege de kleur en vorm is
Christien al meer dan dertig
jaar verknocht aan het beestje,
en ook wel een beetje verliefd.
 Els van der Donck heeft als
aquarelschilder drie kleurrijke
thema’s in de zaal hangen:
bijbels-religieus, dieren en
bloemen. Ze schildert thuis

en de inspiratie komt vanzelf.
In 2007 heeft ze al eens in
De Oase geëxposeerd en ook
elders is haar werk
te bewonderen.
Een boekje
voor kijkers
ligt ter
inzage.
Foto’s: Els Alebregtse

OUDE KERK
 De tentoonstelling ‘Psalmen in
beeld’ van Christa Rosier is
vrijdagavond 29 september
en 6 oktober
tussen 13.3016.30 uur nog
te bezichtigen.
Dorpsstraat 59,
toegang vrij.
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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 bijbel
gedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

VR. 29 SEPTEMBER - (Ef 2:1-10)
Door de genade bent u gered, dankzij uw
geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf;
het is een geschenk van God.
ZA. 30 SEPTEMBER - (Fil 1:3-11)
Paulus schreef: Ik ben ervan overtuigd
dat hij die zijn goede werk bij u begonnen
is, het ook zal voltooien op de dag van
Christus Jezus.
ZON. 1 OKTOBER - (Mt 21:28-31)
Jezus zei in een gelijkenis: Iemand had twee
zonen. Hij zei tegen hen: “Ga vandaag in
de wijngaard aan het werk.” De eerste antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht
hij zich en ging alsnog. De ander antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. Wie van de
twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?

WO. 18 OKTOBER - (Lc 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.”
DO. 19 OKTOBER - (Kol 1:17-20)
Christus is het hoofd van het lichaam, de
kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van
de doden. In hem heeft God in heel zijn
volheid willen wonen.
VR. 20 OKTOBER - (Lc 13:18-21)
Jezus zegt: Het koninkrijk van God lijkt op
zuurdesem die door een vrouw met drie
zakken meel werd vermengd tot alle meel
doordesemd was.

ZA. 21 OKTOBER - (1 Tes 2:1-13)
MA. 2 OKTOBER - (Js 49:22-25)
Paulus schreef: Wij danken God dat u zijn
De Heer zegt: Je zult erkennen dat ik de Heer woord, dat u ontvangen hebt, niet hebt
ben, die niet beschaamt wie op hem hopen. aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het
DI. 3 OKTOBER - (Dt 26:1-11)
woord van God dat ook werkzaam is in u.
Wij klaagden de Heer, de God van onze
voorouders, onze nood. Hij hoorde ons
ZON. 22 OKTOBER - (1 Tes 1:1-5)
hulpgeroep en zag ons ellendig slavenPaulus schreef aan de Tessalonicenzen:
bestaan. En de Heer bevrijdde ons uit het Onze verkondiging aan u overtuigde niet
land van de slavernij.
alleen door onze woorden, maar ook door de
overweldigende kracht van de heilige Geest.
WO. 4 OKTOBER - (Joh 5:19-24)
Jezus zegt: Zoals de Vader doden opwekt MA. 23 OKTOBER - (Js 55:10-11)
en levend maakt, zo maakt ook de Zoon
De Heer zegt: Zoals regen of sneeuw neer
levend wie hij wil.
daalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken
DO. 5 OKTOBER - (Rom 15:1-6)
en haar te bevruchten – zo geldt dit ook voor
Moge God, die ons doet volharden en
het woord dat voortkomt uit mijn mond: het
ons troost geeft, u eensgezindheid geven.
keert niet vruchteloos naar mij terug.
Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof
brengen aan God de Vader.
DI. 24 OKTOBER - (Da 9:18-19)
Daniël bad: Geef, mijn God, gehoor aan ons
VR. 6 OKTOBER - (Fil 4:12-20)
en luister naar ons. Niet op grond van onze
Paulus schreef: Ik heb geleerd om in alle
verdiensten richten we ons tot U, maar op
omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik
grond van uw grote barmhartigheid.
ben tegen alles bestand door Christus die
mij kracht geeft.
WO. 25 OKTOBER - (1 Joh 2:1-6)
Johannes schreef: Wie zegt in God te
ZA. 7 OKTOBER - (1 Kor 15:12-22)
blijven, behoort in de voetsporen van
Christus is uit de dood opgewekt, als de
Jezus te treden.
eerste van de gestorvenen. Zoals wij door
Adam allen sterven, zo zullen wij door
DO. 26 OKTOBER - (Heb 13:14-19)
Christus allen levend worden gemaakt.
Houd de liefdadigheid en de onderlinge
solidariteit in ere, want dat zijn offers
ZON. 8 OKTOBER - (Mt 21:33-43)
waarin God behagen schept.
Jezus zei: Hebt u dit nooit in de Schriften
gelezen: De steen die de bouwers afkeur- VR. 27 OKTOBER - (Lc 6:39-45)
den is de hoeksteen geworden. Dankzij de Jezus zegt: Verwijder eerst de balk uit je
Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg
om te zien.
zien om de splinter in het oog van je
broeder of zuster te verwijderen.
MA. 9 OKTOBER - (Dt 4:29-31)
De Heer, uw God, is een God van liefde.
ZA. 28 OKTOBER - (Mt 6:31-34)
Hij zal u niet verlaten.
Jezus zegt: Zoek eerst het koninkrijk van
God en zijn gerechtigheid. Maak je geen
DI. 10 OKTOBER - (Re 5:31)
zorgen voor de dag van morgen.
Heer, maak wie u liefhebben onstuitbaar
als de opgaande zon!
ZON. 29 OKTOBER - (Mt 22:34-40)
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief
WO. 11 OKTOBER - (Joh 7:1-24)
met heel uw hart en met heel uw ziel en
Jezus zei: Wat ik onderwijs heb ik niet van
met heel uw verstand. Dat is het grootste
mijzelf, maar van hem die mij gezonden
en eerste gebod. Het tweede is daaraan
heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God
gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
wil, zal weten of mijn leer van God komt.
MA. 30 OKTOBER - (Js 32:15-20)
DO. 12 OKTOBER - (Dt 30:1-14)
Jesaja zei: Ooit wordt van boven door de
Mozes sprak tot het volk: Wanneer u naar
Heer een geest over ons uitgegoten. Dan
de Heer, uw God, terugkeert met hart en
zal mijn volk wonen in een oase van vrede.
ziel, dan zal hij zich over u ontfermen.
DI. 31 OKTOBER - (Jak 1:22-25)
VR. 13 OKTOBER - (1 Tes 1:1-5)
Jakobus schreef: De boodschap alleen hoPaulus schreef de Tessalonicenzen: Wij geren is niet genoeg, u moet wat u gehoord
denken voor onze God en Vader hoeveel uw
hebt ook doen.
geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw
liefde is en hoe standvastig u blijft hopen
WO. 1 NOVEMBER - (Mt 5:1-12)
op de komst van Jezus Christus, onze Heer. Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van hart
zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de
ZA. 14 OKTOBER - (Js 30:18-21)
vredestichters, want zij zullen kinderen
Jesaja zei: Hij die jullie onderricht gaf,
van God genoemd worden.
zal zich niet langer verbergen. Met eigen
ogen zul je hem zien, met eigen oren zul je DO. 2 NOVEMBER - (W 3:1-9)
een stem achter je horen zeggen: “Dit is
De zielen van de rechtvaardigen zijn in
de weg die je moet volgen.”
Gods hand, geen marteling kan hun deren.
ZON. 15 OKTOBER - (Js 25:6-9)
Uit de profeet Jesaja: Dat is onze God! Hij
was onze hoop: hij zou ons redden. Juich
en wees blij: hij heeft ons gered!
MA. 16 OKTOBER - (Joh 8:12)
Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
DI. 17 OKTOBER - (Lc 8:19-21)
Jezus zegt: Mijn moeder en mijn broers
zijn degenen die naar het woord van God
luisteren en ernaar handelen.

VR. 3 NOVEMBER - (Jak 2:1-5)
Heeft God niet juist hen die naar wereldse
maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te
zijn door het geloof en deel te krijgen aan
het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan
wie hem liefhebben?
ZA. 4 NOVEMBER - (Rom 12:1-13)
Paulus schreef: U moet uzelf niet aanpassen
aan deze wereld, maar veranderen door uw
gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is.
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14 OKTOBER

Viering op Wereldvoedseldag

Rommelmarkt
Genesareth-De Oase

DE PELGRIM • Op zaterdag 14

oktober organiseren onder andere
het Ministerie van Economische
Zaken en Wageningen Universiteit
& Research in Ede ‘World Food
Day’, het grootste Wereldvoedsel
dag-evenement van Europa. Doel
is om van Wereldvoedseldag hét
moment te maken waarop heel
Nederland bij dit thema stilstaat.
Zoetermeer doet mee!
Vegan Church, samenwerkings
partner van De Pelgrim, organi
seert op deze dag een viering
rondom deze woorden van de

Heer: ‘… wat je voor de minste
van Mijn broeders hebt gedaan,
heb je voor Mij gedaan’ (Mattheüs
25:31-40). We bidden voor de we
reld, we delen brood en druiven
sap als teken van Gods liefde, we
nuttigen een eenvoudige veganis
tische maaltijd en ontmoeten el
kaar in het geloofsgesprek. Eigen
soepkom en lepel meenemen.
14 oktober, 17.00-21.00 uur
Pelgrimskerk en ’t Centrum
uiterlijk 10 oktober opgeven voor de
maaltijd (€ 5), E anja@veganchurch.nl

MEERZICHT • Op zaterdag 14

oktober in de Genesarethkerk van
10.00-16.00 uur. Boeken, speel
goed, kleding, huishoudelijke
artikelen, kerstspullen, elektroni
ca, alles in goede staat en voor
weinig geld. Er is een gezellige
koffiecorner met koffie, thee en
lekkere hapjes en een tombola.
De opbrengst gaat naar de stich
ting ViaLisa (www.vialisa.com)
voor de realisatie van een school
in Dhaka (Bangladesh) voor kans
arme jongeren.

15 OKTOBER – of een andere zondag

4 NOVEMBER

Micha Zondag 2017-18

Winterfair voor
Perron en SCHiK

Wereldwijd staan op zondag 15 oktober duizenden
kerken wereldwijd stil bij sociale en ecologische
gerechtigheid. Met het online-pakket ‘De knop om’
vraagt Micha aandacht voor klimaatverandering en
zorg voor de schepping. Het thema van de Micha
Zondag is dit jaar geïnspireerd op Psalm 24:1:
‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de
wereld en wie haar bewonen.’ Het Micha Zondag-pakket bestaat uit
preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s en
is zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het
jaar kan worden gebruikt. Gratis te downloaden via michazondag.nl

15 OKTOBER

Werelddiaconaatscollecte voor Zuid-Soedan
Zaaizaad en bijen voor
vrouwen in Zuid-Soedan

De Werelddia
conaatszondag
staat dit keer in
het teken van
Wereldvoed
seldag. Op 15
oktober wordt er in veel gemeen
ten van de Protestantse Kerk ge
collecteerd voor ‘bijen en zaaizaad
voor vrouwen in Zuid-Soedan’. U
kunt ook bijdragen door een gift
te storten op: NL89 ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte Werelddiaconaat oktober.
In Zuid-Soedan lijden vrouwen
zwaar onder het voortdurende

geweld en onder discriminatie
en armoede. In vaak uitzichtloze
omstandigheden moeten zij hun
kinderen zien te voeden en te
kleden. Zij doen dit vooral met
kleinschalige landbouwactivi
teiten. Partnerorganisatie ERP
– Environmental Rehabilitation
Program – van Kerk in Actie
ondersteunt de meest kwetsbare
vrouwen met landbouwtraining
en zaaigoed. Komend jaar wil
ERP ook 100 vrouwen trainen in
het houden van bijen en in het
verwerken, verpakken en verko
pen van honing.

OPROEP

we Kerst met meestal zo’n 80
tot 100 bezoekers. Ontmoeting
staat voorop. Verder is er muziek,
een spelletje, samen zingen en
een kerstverhaal in een eigentijds
jasje. Een lekker kerstbuffet ont
breekt niet.
Ook ervaren hoe gezellig samen
Kerst vieren is en wil je daarvoor
de handen uit de mouwen ste
ken? Meld je dan aan! Keuze uit
wat het beste bij je past: keuken

Collecte Werelddiaconaat
15 oktober 2017
Jaargang 29, nummer 12
Foto: Kerk in Actie

Handje-bij
voor de
Kerst Inn
DORP • Al vele jaren verzorgt een

min of meer vaste ploeg vrijwilli
gers namens de H. Nicolaasparo
chie en de Protestantse Gemeente
Zoetermeer de Kerst Inn op Eerste
Kerstdag. Vanaf 16.00 uur vieren

UITGELEZEN

F

OOSTERHEEM • Welkom op de
gezellige, lekkere en creatieve
Winterfair van 10.00-15.00 uur
op zaterdag 4 november in de
Oosterkerk. De opbrengst is voor
missionair ontmoetingscentrum
Perron en voor SCHiK, de Stich
ting Christelijke Hulp in Kenia, die
door diverse wijkgemeenten in
Zoetermeer wordt gesteund.
Lekker
• Lunchcafé
• Oliebollen, stroopwafels,
appels en rookworsten
• Buurttuin Zoete Aarde met de
heerlijkste jammetjes
Creatief
• Breiclub Oosterkerk met
een beestenkraam, mutsen,
sjaals en omslagdoeken
én lappendekens.
Demonstratie granny
square haken
• Atelier JB:
schilderijen op doek
en houten panelen
• Quilts van Trijnie
Asscheman, met
demonstratie

ploeg, gasten verwelkomen, mu
zikale bijdrage, andere talenten.
Voltijd intekenen van 15.00-22.00
uur mag, helpers voor twee of
drie uur zijn niet minder welkom.
Opgeven: T 06-19 57 11 28
E vermeulenhanneke@hotmail.com
Giften: NL78 INGB 0009 6958 03
t.n.v. Par H Nicolaas Vicariaat Tabor
o.v.v. Kerst Inn F Kerst-InnZoetermeer-336636736782005

Loopt Jezus ook mee?

rits de Lange noemt zich
zelf een ‘stuntelend theo
loog, veerman tussen tra
ditie en vandaag, die schipbreuk
leidt’. Waar theologen van de
vorige generatie afscheid namen
van leerstukken en de traditie
vertaalden, wilden anderen de
traditie zelfs niet langer vertalen,
maar erachter opnieuw begin
nen met onafhankelijk denken.
De Lange wil noch vertalen noch
denken, maar komt in beweging
zoals de moderne pelgrim.
De essentie van mens-zijn is dat
iets maakt dat we de ene voet
voor de ander zetten. Die niet te
stillen onrust noemt de Lange
‘heilige onrust’. De pelgrim 2.0
belichaamt voor hem de kern
van geloof. Dit geloof is gestript
van wat hij religieuze franje
noemt: leerstellingen, rituelen

én de voorstelling van God met
menselijke trekken.
In het hoofdstuk over pelgri
mage als sociale onderneming
laat De Lange zien hoe centraal
gastvrijheid staat in de Bijbel.
Juist in onze tijd is dat wezenlijk.
Verrassend wordt het wanneer
hij de Indiër en hindoe Jarava
lal Mehta aan het woord laat,
die pleit voor respect voor de
vreemdheid van de ander.
De Lange komt ook terecht bij
Bonhoeffer. In brieven in 1944’45 uit de gevangenis wil deze
theoloog religie terugbrengen
tot de kale essentie. De Lange
spreekt van ‘minimal theology’,
ontdaan van alle franje. Daarbij
gaat het niet om kennis van
hemel of hiernamaals, maar om
een manier om je tot het leven
te verhouden. ‘Wie gelooft kijkt

Frits de Lange,
Heilige onrust.
Een pelgrimage
naar het hart van
religie,Utrecht:
Ten Have, 2017,
172 blz., € 17,99

niet naar Boven […]
maar strekt zich uit naar Voren’.
Deze schrijver loopt op met
mensen uit heden en verleden.
Vaak gaat hij in gesprek met
mystieke denkers. Hij keert zeker
terug naar christelijke bronnen,
maar ik mis een ontmoeting
met Jezus van Nazareth. Hoe
loopt hij mee in De Lange’s
zoektocht? Misschien is dit een
vraag voor het vervolg van een
pelgrimage, die zeker uitdaagt
om even mee te lopen.
• Joke Westerhof

