
Het ILOZ – InterLevensbeschouwelijk 
Overleg Zoetermeer wordt gevormd 
door mensen van allerlei overtuigin-
gen die aan een samenwerkende  
gemeenschap bouwen in Zoetermeer.
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Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)

Gelukkig zijn er in Zoetermeer meer 
dan vijfduizend vrijwilligers bij 
betrokken. Een groot deel hiervan 
is actief bij kerkelijke initiatieven 
om naar buiten te treden en in de 
omliggende wijk of in de stad in te 
spelen op de behoefte aan zorg. 

Met een missie
Het project Zorgzame Kerk van 
de landelijke organisatie Kerk in 
Actie van de Protestantse Kerk 
(zie pagina 3) is erop gericht om 
de kerken meer bewust te maken 
van hun diaconale functie, niet op 
de eigen leden maar juist naar  
buiten gericht, vaak op de mensen 
in de wijk en buurt waarin de 
kerk staat. Een project met een 
missie dus: kijk om je heen! 

Kerk in de buurt: 
‘Heb je naaste lief 

als jezelf’

De zorg voor de naaste wordt kern 
van het beleid. Eigenlijk is het niets 

anders dan de bijbelse opdracht: 
‘Heb je naaste lief als jezelf’. 
In Zoetermeer is er nog geen 
kerk, die zich tooit met het label 
‘Zorgzame Kerk’. Wel zijn er heel 
wat initiatieven die vanuit allerlei 
Zoetermeerse kerken worden on
dernomen, gericht op zorg voor de 
naaste. Letterlijk: kerk in de buurt!
Zonder de pretentie volledig te 
zijn (we beperken ons tot de Pro
testantse Gemeente Zoetermeer) 
wordt hier een aantal inspirerende 
initiatieven genoemd. 

Inloophuizen en Open kerk
Iedereen die behoefte heeft aan 
een praatje, een kop koffie, een 
maaltijd of moment van rust, aan
dacht en stilte, kan in elke wijk wel 
ergens bij een kerk terecht. Aan De 

Regenboog (Rokkeveen), Ichthus
kerk (Noordhove/Seghwaert), en  
de Oude Kerk (Dorp) zijn inloop
huizen verbonden. Vanwege de 
aanbouwactiviteiten is er een 
halfjaar geen inloopmorgen op 
dinsdag bij de Oude Kerk. Open 
Ichthus en Inloophuis Rokkeveen 
zijn op vaste dagen en tijdstippen 
geopend, met daarnaast ook  
extra activiteiten. U vindt ze iedere 
maand op pagina 6 van deze krant.

Samen aan tafel 
voor gesprek 

of ontmoetingslunch

In Meerzicht en Oosterheem hou
den De Oase en de Oosterkerk op 
wekelijkse momenten Open kerk: 
samen de lunch delen of je mok 

laten vullen, een stiltemoment in 
de kerkzaal, gesprek of samen aan 
tafel voor de ontmoetingslunch. 

Halte 2717
Ook Halte 2717, een zogenaamde 
‘pioniersplek’, gevestigd aan de 
Carry van Bruggenhove 27 (Buyten
wegh), staat open voor iedereen. 
Het verschil met de inloophuizen is 
dat hier een wisselend maandpro
gramma is met allerlei activiteiten: 
van creatieve verwerking tot wan
deling, van ‘geloven in gesprek’  
tot buurtmaaltijd en schrijfcafé. 
Lees meer op pagina 5 en 6.

De Pelgrim en Present
De Pelgrim, ook een pioniersplek, 
gevestigd bij de Pelgrimskerk op 
de hoek van de Karel Doormanlaan 

en de Stationsstraat (Dorp), is een 
‘ruimte voor zingeving en spiritua
liteit’. Een maandelijks programma 
biedt ruimte voor stilte en bezin
ning, zoals een dagelijks ochtend
gebed, wekelijks zingen, meditatie
bijeenkomsten, thee en gesprek in 
de Bovenkamer of in de Stiltetuin. 
Daarnaast is ook de Zoetermeerse 
afdeling van de landelijke stichting 
Present hier gevestigd. Present is 
een welzijnsorganisatie, die vrijwel 
volledig werkt met vrijwilligers. 
Present richt zich op mensen,  
die behoefte hebben aan hulp. Via 
Present of mondopmondreclame 
komen er mensen naar De Pelgrim 
voor een kop koffie, een ontbijt of 
gewoon een praatje. De Pelgrim wil 
deze mensen in de nabije toekomst 
ook warme maaltijden aanbieden.

Perron in Oosterheem
Missionair centrum Perron gaat uit 
van de Oosterkerk (Oosterheem). 
Naast doordeweekse activiteiten 
als een tienerclub, Perronlunches, 
breiclub of (Youth) Alphacursus, 
worden hier op zondag Perron
meetings gehouden. Een wekelijks 
ontmoetingsmoment voor iedereen 
die behoefte heeft aan contact met 
mensen, op zoek is naar rust of 
bezinning over het leven, geloven 
en God. Zie hiervoor pagina 4 en 
pagina 6.

Belangrijke spelers
Al deze ‘wijkplaatsen’ trekken 
in toenemende mate mensen, 
meestal uit de omringende buurt, 
maar ook uit andere Zoetermeerse 
wijken. Ze hebben inmiddels  
bewezen in een behoefte te  
voorzien en spelen een welkome 
en belangrijke rol op de sociale 
kaart van Zoetermeer.

• Jan Blankespoor

k in 
wijken

Kom erbij!

WELKOM • In onze stad zijn  
veel professionele welzijns-
organisaties actief. Door maat-
schappijveranderingen, zoals  
vergrijzing, armoede onder  
bepaalde groepen, toenemen de 
eenzaamheid, opstapeling van 
schulden, vluchtelingenopvang, 
werkeloosheid en een groter  
beroep op zelfstandigheid  
hebben die welzijnsorganisaties  
hun handen vol. Zonder vrij-
willigers kan de voor velen  
zeer gewenste hulp niet  
gegeven worden.

Walk of Peace 
Zondagmiddag 22 september 
start de Vredesweek met de Walk 
for Peace en met optredens van 
het Bosnisch straattheatergezel
schap Keepers, mogelijk gemaakt 
door Pax Nederland. Museum 
De Voorde zet die dag de deuren 
open met een bijzonder program
ma rond de tentoonstelling ‘Dit 
zijn wij!’, over generaties en alles 
wat ze delen. In het Forum zal Jos 
Douma spreken, in juli aangesteld 
door het ministerie van Buiten
landse Zaken als speciaal gezant 
voor religie en levensovertuiging.

22-29 SEPTEMBER

‘Vrede verbindt over grenzen’
VREDESWEEK • Samen met het Forum, Museum 

De Voorde, Filmhuis Cameo, Stadsschouw-
burg, Piëzo, Zosamen, Buurtwerk, IDB 
(anti-discriminatie), Vluchtelingenwerk 
en de gemeente Zoetermeer organiseert 
ILOZ/Ambassade van Vrede Zoetermeer 

dit jaar de Vredesweek van 22 tot en met 
29 september. Het thema is ‘Vrede verbindt 

over grenzen’. In deze week kunt u samen lopen, 
praten, eten en kennismaken met mede-Zoetermeerders van 
allerlei culturen en verschillende generaties.

22 SEPTEMBER

Vredeszondag

•  Wijkgemeente De Oase viert 
Vredeszondag samen met de 
katholieke broeders en zusters 
uit de Genesarethkerk. Deze 
gezamenlijke dienst in De Oase 
begint om 10.30 uur. Gelezen 
wordt Lucas 16:117 en het 
Genesarethkoor zingt. 
•  De Regenbooggemeente 
heeft samen met baptisten en 
roomskatholieke broeders en 
zusters in De Wijngaard een 
vredesdienst om 10.30 uur, 
waarin voorgaan ds. Dick  
Sonneveld, Matthé Vermeulen 
en Leendert Smit. De band van 
de Baptistengemeente verleent 
muzikale medewerking.
•  Naar een mooie traditie heeft 
wijkgemeente Zoetermeer 
Noord een oecumenische  
viering samen met de rooms 
katholieke Taborkerk en de 
Doortocht, om 10.00 uur in de 
Ichthuskerk. De voorgangers 
zijn diaken Ronald van Berkel 
van de Nicolaasparochie en  
ds. Rein Algera.

ren – met een grande finale en 
fairplaycup! Ook is er een multi
culturele maaltijd op het Nicolaas
plein, met daar omheen een bazar 
en info markt met presentaties van 
ILOZdeelnemers en partners.

	 Zie	voor	alle	tijden	en	plaatsen		
	 W	vredesweekzoetermeer.nl

29 SEPTEMBER

Gezamenlijk gebed

Zondag 29 september  
wordt de Vredesweek  
rond 11.30 uur door de  
zogeheten Centrum 
kerken – Oude Kerk,  
Adventskerk, Eritrese  
Gemeente, Nicolaaskerk,  
Het Kompas, Pelgrims
kerk – afgesloten met  
een korte gezamenlijke  
viering met lied en gebed.

‘De afsluiting van de Vredes-week met de Centrum kerken vind ik altijd heel bijzonder. Voor het einde van de dienst komen de kerkgangers van alle 
kerken met hun voorganger naar de kerk waar de afsluiting plaatsvindt. Zij brengen het ‘Licht’ 
mee en gezamenlijk bidden en 

zingen we voor Vrede in de wereld. 
We bidden samen het Onze Vader. 

Het ontroert me steeds weer.’
Liesbeth van Daal  Oude kerk Gemeente

Interculturele  
generatiegesprekken
Gedurende de week zijn er inter
culturele generatiegesprekken: 
verbinding over grenzen van  
landen, culturen, gender en  
leeftijden, in verschillende wijken.  
Piëzo biedt onderdak, een maal
tijd en veel ervaringsdeskundig 
heid. ZoSamen (ouderen), Buurt
werk (jongeren) en Vluchtelingen
werk doen actief mee. Pax 
Nederland levert vredeswerkers: 
mensen die in oorlogsgebieden 
over heel de wereld aan vrede 
bouwen. 

Film voor kinderen
Woensdag 25 september is er een 
minivredesfilmfestival. Filmhuis 
Cameo organiseert samen met het 
Stadstheater een middagfilm voor 
kinderen van basisschool tot brug
klas. Het programma begint met 
een verrassing ... ’s Avonds is er 
een film voor (jong)volwassenen 
en burgemeester Aptroot opent.

Muziek, game en maaltijd
Zaterdag 28 september is er 
een spetterend programma van 
15.0020.00 uur: muziekfestival, 
fifagamecompetitie voor jonge

Zorgzame ker
Zoetermeerse
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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

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

VAN DE REDACTIE

Hij is erbij

‘J
e bent een broer voor 
mij’, zegt onze Eritrese 
vriend. Hij is zijn  

ontroering nauwelijks meester 
en ook onze ogen glanzen  
verdacht. We blikken terug  
op de jaren dat we elkaar nu 
kennen en zoveel nader zijn 
gekomen. We herkennen  
elkaar in de taal van het hart. 
Hoe dat zo gekomen is?  
Gewoon. Aanbellen, een bord 
eten delen, onthaald worden 
met kinderen en al – ze weten  
het nóg, hoe klein ze ook  
waren. Rondkijken voor werk, 
gordijnen zomen, verjaardagen  
vieren, zingen in de kerk,  
meedraaien in een gemêleerde 
bijbelkring waar verschillende 
talen en culturen soms handen  
en voetenwerk opleveren.  
Je verstaat elkaar, het is die 
wereldwijde taal van geloof 
die verbindt. 
Als ik dit opschrijf, verschijnt 
net de dagtekst van de gratis 
emaildienst Dagelijks Woord. 
Die komt uit Exodus 3, waar 
God Zijn naam aan Mozes  
bekendmaakt: ‘Ikzalerzijn’. 
Een Naam vol belofte en con
crete, soms haast tastbare en 
voortdurende aanwezigheid. 
Het is deze God van dichtbij 
die mensen bij elkaar brengt, 
in elkaars kerk, in elkaars 
buurt. Zodat we tegen elkaar 
kunnen zeggen: ‘Kom erbij, 
Dieerisenzalzijn is er ook!’ 

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

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

Advertenties

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 

23-28 SEPTEMBER

Gebedsweek voor de 
vrede van Christus 
Bidden om vrede: heeft dat  
nog zin in een gebroken wereld, 
waar vrede zo kwetsbaar is  
en verkilling zo merkbaar?  
Juist daarom, juist nu!
We bidden om wereldwijde  
vrede, om een vrede die eeuwig 
is. Een roep om hulp, maar niet 
zomaar in het wilde weg. We 
bidden heel gericht tot de Vrede
vorst, Jezus Christus. Doe mee 
en weet u van harte welkom. 
	 19.00-20.00	uur	 
E	sameningeloof@gmail.com

14 SEPTEMBER

Open Monumentendag: ‘Plekken van plezier’
Muziek en torenbeklimming

OUDE KERK • Op  
Monumentendag 
is de Oude Kerk 
aan de Dorps
straat 59 open van 

12.0017.00 uur.  
Er is een doorlopende beamer
presentatie ‘Oude Kerk van 
verleden naar heden’, u kunt de 
kerk bezichtigen en om 13.00 en 
15.00 uur de toren beklimmen 
onder leiding van een gids  
(€ 10 per persoon, maximaal  
10 mensen per keer). Er zijn ver
schillende informatiepunten over 
kerk, orgel, Oude Kerk Gemeente 
en de aanbouw in wording. 

Op het Lohmanorgel, op trompet 
en op de vleugel (vierhandig!) 
worden muzikale intermezzo’s 
verzorgd. Om 12.00 uur en om 
15.00 uur wordt het carillon  
bespeeld. Ook buiten valt er zo 
veel te genieten.

Film en fotoshow
ADVENTSKERK • Op Monumenten
dag is de Adventskerk aan de 
Julianalaan open van 11.00 tot 
16.00 uur. Van harte welkom om 
het kerkgebouw van binnen te 
komen bekijken. 
Om 13.00 en 15.00 uur wordt  
de film ‘De zwarte bladzijde’  
vertoond, over de moord in 1787 

door Oranjegezinde 
inwoners van Zoeter
meer op de remonstrantse  
dominee Pieter van den Bosch 
(Greg & Baud Productions).  
Zoetermeerders spelen hierin 
mee. Tussendoor draait een foto
show over de ‘plekken van plezier’ 
in onze kerk en er is zelfgemaakte 
pompoensoep verkrijgbaar. 
Ook wordt stilgestaan bij 400 
jaar Remonstrantse Broeder
schap, 50 jaar Remonstrantse 
Zoetermeerse kring en 50 jaar 
samenwerkingsverband Doops
gezinden, Vereniging van  
Vrijzinnige Protestanten (VVP)  
en Remonstranten.

Nieuwe Maatjes 
nodig in Zoetermeer
Wie zijn geldzaken op orde heeft, 
kan weer genieten van het leven.  
Dat gunnen we iedereen.  
We hebben op dit moment 109 
SchuldHulpMaatjes en begeleiden 
ongeveer 200 gezinnen.  
En we hebben er meer nodig!
Als Maatje moet je goed kunnen 
luisteren en geduld hebben.  
Je moedigt de hulpvrager aan  
om vol te houden en geeft  
praktische hulp. 
Na de training op zaterdag 2, 11 
en 16 november  kun je aan de 
slag. Je maakt deel uit van ons 
maatjesteam, wordt ondersteund 
door de coördinator en krijgt  
bijscholing.  
Meld je aan!
	 Jan	de	Vries	 
T	06-39405015	 
W	www.schuldhulpmaatje.nl

Nieuwe ronde: zeven
JobGroup- workshops

Op woensdag  
11 september 
start JobHulp

Maatje Zoetermeer met een nieuwe  
Job Groupronde: zeven gratis work
shops voor mensen die moeite heb
ben om aan betaald werk te komen. 
In een JobGroup krijg je meer 
inzicht in wie je bent, wat je wilt 
en wat je kunt: leren netwerken, 
competenties en interesses testen 
gekoppeld aan een beroepskeuze
programma, actuele vacaturebank 
en presentatie bij een werkgever. 
Na afronding kun je kiezen voor 
een individueel begeleidingstraject 
met een JobHulpMaatje.
	 Start	11	september,	7	woensdag-
ochtenden,	Stadhuis-Forum	

	 T	06	4157	2157	(Marius	Cusell)	 
E	info@jhm-zoetermeer.nl	 
W	jhm-zoetermeer.nl

5 OKTOBER

Inspiratiedag INLIA

Landelijke ontmoetingsdag van de 
interkerkelijke vluchtelingenorgani
satie INLIA. Mpho Tutu van Furth 
spreekt over polarisatie, er zijn 
dialoogtafels en workshops.  
Hayarpi Tamrazyan, bekend van 
het kerkasiel in de Bethelkapel in 
Den Haag, sluit de dag af.
	 10.00	uur,	Emmaüskerk	Amersfoort;	
gratis,	wel	aanmelden	via 
E	krp@inlia.nl	W	www.inlia.nl

Oproep Halte 2717  
financiële man/vrouw

Halte 2717 is een 
oecumenische 
kerkelijke  
presentieplek  

in Buytenwegh. We bieden  
gastvrijheid, diaconale en  
pastorale steun en zingeving, 
vanuit een christelijke inspiratie.
De opstart van deze pioniersplek 
was mogelijk door subsidies.  
Als die eind 2020 ten einde lopen 
moet Halte 2717 daarin op andere 
wijze voorzien. De Stuurgroep 
ziet mogelijkheden, maar heeft 
menskracht nodig om dit  
voortvarend aan te pakken. 
	 Spreekt	het	werk	van	Halte	2717	 
u	aan	en	voelt	u	zich	uitgedaagd?	 
Bel	of	mail	dan	naar	de	voorzitter	 
van	de	Stuurgroep	Halte	2717:	 
Rob	van	Vliet	T	(079)	321	22	31	 
E	robvvliet@planet.nl

ICHTHUSKERK • Armoede in onze 
wijk? Wat merk ik daarvan en 
wat kunnen wij er in onze kerk 
aan doen? De protestantse wijk
gemeente ZoetermeerNoord 

houdt hier een themamiddag 
over waar iedereen welkom is.
Enkele mensen zullen vertellen 
over het werk van hun organi
satie en hoe ze daarin armoede 

tegenkomen. Ze lichten hun aan
pak toe en delen hun ervaringen: 
hoe herken je armoede, op welke 
manieren stagneert het je leven, 
wat doen deze organisaties en 
wat kunnen wij zelf betekenen?
	 13.30-16.00	uur;	Peter	Balk	 
T	06-4468	8670

12 OKTOBER

Diaconaal-pastorale middag in Noord

23 sept Chinees-Evangelische Kerk  
 Antigoneschouw 33
24 sept Pinkstergemeente 
 Morgenstond 
 César Franckrode 58
25 sept Oosterkerk   
 Oosterheemplein 320
26 sept Evangelische Gemeente  
 Parousia Wattstraat 64
27 sept  Iglesia El Nuevo Pacto 
 Forelsloot 5
28 sept  Oude Kerk   
 Dorpsstraat 59
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PERSPECTIEF Advies van een ‘ziener’

E
nkele weken geleden  
verscheen er een  
belangrijk en alarmerend 

VNrapport, dat de gevolgen 
van de klimaatverandering voor 
de voedselvoorziening in kaart 
probeert te brengen. Deze groep 
van wetenschappers verwacht 
dat er rond 2050 grote voedsel
tekorten zullen ontstaan door  
de sterke groei van de wereld
bevolking en het slechte beheer 
van de landbouwgronden.  
Honger dus – en de weten
schappers achten de kans  
groot dat onze kinderen en 
kleinkinderen er mee te maken 
zullen krijgen. 

Bron van duiding
Juist toen dit rapport verscheen, 
las ik de geschiedenis van  
Jozef. Hij werd bij de farao  
geroepen, die een droom –  
beter: een nachtmerrie! – had 
gehad: zeven vette koeien en 
zeven magere, zeven vette  
aren en zeven magere. 
En Jozef gaat uitleggen.  
Eerst over de bron van de  
duiding die hij geeft. God is  
degene die de wijsheid geeft 
om de nachtmerrie te duiden. 
Niet de goden van de farao, 
maar de God van Jozef. 

Dan komt er meer dan uitleg. 
Over zeven overvloedige jaren 
en over zeven jaren van schaars
te. ‘Ook zal er niets meer van de 
overvloed te merken zijn in het 
land, van wege de honger die 
daarna zal komen, want die zal 
zeer zwaar zijn’ (Genesis 41:31).  
Onheilspellende woorden.  
Ze konden zomaar in het 
VNrapport staan. 

Investeer in de toekomst
Het advies van Jozef: gebruik 
de winst van de overvloedige 
jaren om je voor te bereiden  
op de tijden van recessie. Eet 
niet alles op, maar investeer  
in de toekomst. 
Dat is geen advies van een eco
noom, maar van een ‘ziener’. 
Van iemand die een nachtmerrie 
doorgrondt en serieus neemt. 
Jozef stelt voor om een winst
belasting van twintig procent in 
te voeren. Nee, niet voor lasten
verlichting van de burgers.  
Maar om hongersnood af te 
wenden, ‘zodat het land niet 
van honger omkomt’. 
Wijsheid en visie van God.  
Niet alleen voor de tijd van  
Jozef toen. 

• ds. E. van den Ham

PREDIKANT OOSTERKERKGEMEENTE 

KIJK

• 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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Advertenties

Meld je aan voor de 

JobGroup - 11 september 
Samen met andere werkzoekenden 
in zeven praktische bijeenkomsten, 
doel gericht aan de slag met bepaalde 
thema’s. De bijeenkomsten hebben 
een vaste structuur met een mix van 
ontmoeting, inspiratie en samenwerking. 

Zoetermeer

Heb je je baan verloren of zit je niet op je plek? 
En vind je het fijn als iemand met je meedenkt? 
Met JobHulpMaatje kom je verder! 

E  info@jhm-zoetermeer.nl
T  06 - 4157 2157 (M. Cusell)
W  jhm-zoetermeer.nl

Elke donderdag van 
14.00 tot 19.00 uur 
Stadhuis - Forum
Stadhuisplein 1, Zoetermeer
Plein ‘Mens en Maatschappij’

Samen werkt het!

ZORGZAME KERK

Kerk-zijn in een  
participatiesamenleving

Oppakken
De centrale vraag van het project 
Zorgzame Kerk was: hoe kunnen 
ook plaatselijke kerken hun ver
antwoordelijkheid oppakken, en 
welke steun kunnen zij daar bij 
gebruiken? Aan dit landelijke pro
ject deden achttien kerken mee.
Eind 2018 eindigde dit project.  
In een slotonderzoek werden  
de ervaringen – successen en  
val kuilen – van de deelnemende  
kerken geanalyseerd. Welke 
lessen hebben de deelnemende 
kerken geleerd, en welke tips 
hebben zij voor andere kerken  
die Zorgzame Kerk willen zijn? 

Wijze lessen
• Samen bereik je meer! Door 

samenwerking met lokale part
ners, de burgerlijke overheid en 

IN PRAKTIJK • Rond 2015 kregen gemeenten er als taak bij om 
inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of 
psychische problemen te ondersteunen. Dat was voor Kerk in 
Actie, de diaconaal-missionaire poot van de Protestantse Kerk, 
de aanleiding om te starten met het project Zorgzame Kerk. In 
Zoetermeer geven we daar op verschillende manieren al han-
den en voeten aan. Wat kunnen we van dit project opsteken? 

andere kerken kun je de  
doelgroepen beter bereiken  
en meer voor hen betekenen. 

• Inspirerende voortrekkers  
en een team met diverse  
kwaliteiten, vaardigheden en 
netwerk zijn een succesfactor. 

• Het project Zorgzame Kerk helpt 
kerken om de blik naar buiten 
te richten en om zichtbaar te 
worden voor wijk of dorp. 

• Goede aansluiting zoeken bij de 
context is belangrijk. Onderzoek 
waar lokaal behoefte aan is, 
voor je begint met activiteiten. 

• Kerken zijn zich meer als  
gelijkwaardige partner in het 
maatschappelijk middenveld 
gaan gedragen in plaats van 
een aparte positie in te nemen. 

• Een goede relatie met de kerke
lijke gemeente wordt veel als 

wenselijk gezien, maar de prak
tijk is weerbarstiger. Zorg voor 
goede, blijvende afstemming 
met kerkenraad, met de  
diaconie en de gemeente. 

• Geld is in de meeste gevallen 
geen probleem. Bij relatief  
kleine bedragen kan de kerk  
of de diaconie voorzien.  
Als er professionals worden  
aan getrokken, wordt er creatief  
gezocht naar andere bronnen. 

Aan de slag
Het project Zorgzame Kerk is 
gestopt, maar de resultaten en 
ervaringen zijn verwerkt in een 
e-learning	module en toolbox.
• Elearning module Zorgzame 

Kerk: Wat houdt het concept 
Zorgzame Kerk in en is dit  
geschikt voor onze gemeente? 
Duur: 4 uur thuisstudie.  
W	www.protestantsekerk.nl/
training/zorgzame-kerk

• Toolbox ‘Aan de slag als  
Zorgzame Kerk’: Aan de hand 
van achtergrondinformatie, 
artikelen en tips worden de 
stappen doorlopen richting 
Zorgzame Kerk.  
W	www.kerkinactie.nl/toolbox	

	 Meer	informatie	is	te	vinden	op	 
W	www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk

• Mieke Brak

‘Kijk wat er al aan  
structuren zijn in  

buurt, wijk of stad en 
sluit daarbij aan. Zoek 
samenwerking en leg  

je oor te luisteren.  
Stem daar op af.’ 

Kruispuntgemeente  
Amersfoort-Vathorst

‘Doe het niet alleen, 
zoek zoveel mogelijk 
samenwerking met 

andere kerken en met 
andere zorginstellingen. 
Goede sfeer is daarbij 

belangrijk.’

Protestantse Gemeente 
De Lier

‘Geef niet te snel 
op, maar volhard. 

Belangrijk om inspiratie 
een onderdeel te laten 
zijn van de vergaderin-
gen en zoek taken die 

passen bij mensen.’

Protestantse Gemeente 
De Open Hof Ede

15 EN 29 SEPTEMBER

Start van het nieuwe seizoen
Op zondag 15 september in de morgendienst om 10.00 uur start 
in de meeste protestantse wijkgemeenten het nieuwe kerkelijke 
seizoen met volop bijbelstudie- en gespreksgroepen, kinder- en 
jeugdwerk en allerlei vrolijke, helpende en bezinnende activiteiten. 

• De Oude Kerk Gemeente  
start met het thema 
‘Verbinding’. ‘Ik zal 
er zijn’ is de Naam 
waarmee God zich 
wereldwijd heeft  
verbonden. De  
muziekgroep werkt 
mee en aansluitend 
is er een lunchbuffet.
• In De Oase is 
er een bijzondere 
dienst rondom het 

verhaal van David en Goliath:  
hoe het kleine groots kan zijn. 
Met verschillende verwerkings
vormen (creatief, lectio	divina)  
en koffie met iets lekkers. 

• Ook in De Regenboog staat 
het verhaal van David en Goliath 
centraal in een viering met een 
uitbundig karakter. Gelezen wordt 
ook het verhaal van de eerste 
christengemeente, waarin duide
lijk wordt wat vooral nodig is. 
• Wijkgemeente Zoetermeer 
Noord zet in de Ichthuskerk met 
het thema ‘Gezegend gemeente 
zijn’ een rode draad in, die in de 
loop van het seizoen ook in  
gespreksavonden en (Chagall) 
vieringen herkenbaar zal zijn. 
• De Oosterkerkgemeente heeft 
op 29 september om 10.00 uur de 
startdienst die in het teken staat 
van het jaarthema ‘Liefde is ...’ 

Een dankbare brief

Het hart van voorganger Habte 
Ghebre is vol dankbaarheid en 
hij schrijft dat in een brief aan de 
Protestantse Gemeente Zoeter
meer, Oosterkerk en Oude Kerk, 
De Pelgrim, het Beraad van  
Kerken, aan deze krant en een 
aantal mensen persoonlijk. 

Na drie jaar in Wijkgebouw Dorps
straat 57 heeft zijn gemeente nu 
onderdak gevonden in ’t Centrum 
bij De Pelgrim, waar ze iedere 
zondagmiddag samenkomt. 

‘Geliefde broeders en zusters, 

Graag wil ik u hartelijk bedanken voor alle gebed, 

meedenken en meeleven. Voor ons persoonlijk, voor 

ons gezin, voor uw oprechte betrokkenheid om een 

plek te vinden voor de Eritrees-Evangelische Gemeente 

‘Huis van de Levende God’. [...] We geloven dat God u 

allen gebruikt heeft om ons te helpen, zodat wij kunnen 

bouwen aan de Eritrese gemeenschap in Zoetermeer.  

We zijn Hem daar met hart en ziel dankbaar voor.’
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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, 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  
Els Alebregtse, Flip Bakker, ds. Evert van den 
Ham, Peter van Holten (strip), Esther Janse, 
Tannie Jorna, Jan van der Linden (kerkdien-
sten), Theo Poot (tekening), Johan Roest, Peter 
Teeuw, Arie Vooijs, 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
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl 

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22. Bijdragen 
en giften: NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v.  
Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 352 25 19

Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Insturen kopij oktobernummer
Berichten over 4 oktober t/m 6 november  

insturen woensdag 11 september.  

Wijzigingen en advertenties uiterlijk  

woensdag 18 september. Het oktobernummer 

verschijnt op woensdag 2 oktober.

KERKDIENSTEN SEPTEMBER
Gemeente Zondag 8 september   Zondag 15 september  Zondag 22 september  Zondag 29 september 

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

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

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

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Startzondag

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp 
Gezamenlijke afsluiting  
Vredesweek in Nicolaaskerk

 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp 
Evensong

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

 10.00 uur:  
Ds. W.L. Pera  
Leersum

 15.00 uur: 
Mw. M. Schipper-Boven 
Afscheidsdienst

 10.00 uur: 
Mw. ds. D. Sikkema 
Zoetermeer

 10.00 uur: 
Mw. drs. S.C.B.  
Hermanus-Schröder 
Gezamenlijke afsluiting  
Vredesweek in Nicolaaskerk

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

 10.00 uur: 
Mw. ds. E. van der Wolf-Kox 
Voorburg

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

 Let op: 10.30 uur: 
Mw. ds. M.C. Kapteyn 
Oecumenische dienst 
Vredeszondag

 10.00 uur: 
Ds. J. Bonnes 
Zoetermeer

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

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

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

 Let op: 10.30 uur: 
Ds. D.A.J. Sonneveld 
Oecumenische dienst 
Vredeszondag in De Wijngaard

 10.00 uur: 
Ds. R. Klijnsma 
Pijnacker

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

 09.30 uur:  
Ds. C. Blenk Den Haag

 17.00 uur:  
Marien Kollenstaart 
Hart4U-dienst

 09.30 uur:  
Prop. R.W. Baas Gouda

 17.00 uur:  
Ds. E. van den Ham 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

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

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

 09.30 uur:  
Ds. E. van den Ham 
Opening winterwerk

 16.30 uur:  
Ds. A.J. Zoutendijk Utrecht

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

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange  
Bevestiging ambtsdrager

 10.00 uur: 
Ds. R.L. Algera, ds. N. de Lange, 
Jeanette Vos en Johan Roest 
Startzondag

 10.00 uur: 
Ds. R. Algera 
Oecumenische dienst  
Vredeszondag

 10.00 uur: 
Mw. ds. M.A. Los 
Baarn  

Meditatieve viering

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

 10.30 uur: 
Ds. K. van Klaveren 

 10.30 uur: 
Ds. P. Wilbrink 
Delft

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl  
Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon 
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman 
Pitrusvaart 10, 2724 VC • T (079) 331 74 22 
E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR: 
PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG 
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandepor@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE  
PELGRIMSKERK
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1 
T (079) 316 36 00 
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69 
E marga_boven@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di en do (tot 15 september)
Beheerder F. v.d. Beld
T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94

GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Coördinator kosters 
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur ma, di, do en vr  
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond  
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • Vrije dag wo 
E ds@vandenham.mobi
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do  
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Nico de Lange 
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
Postadres: Ichthuskerk, Parkdreef 258
2724 EZ • T 06 528 564 17
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen ma, di, do 
(pastoraat Noordhove en Oosterheem)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3 
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl

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

Perron • Oosterheemplein 320 
2721 ND • T (079) 593 78 08

Missionair pionier Timo Hagendijk  
Werkdagen: di, wo, do 
(vanaf november ook de vrijdag)  
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 06 249 750 92

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

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

WEEKSLUITINGEN
Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum Tijd Voorganger

6 sept 15.30 Ds. C.H. Wesdorp

13 sept 15.30 Drs. E. Leune

20 sept 15.30 Ds. M.A. van den Berg

27 sept 15.30 Drs. E. Leune

4 okt 15.30 Mw. M. van den Boomgaard 

Zondag  
8 september

Langeland Ziekenhuis 
Toneellaan 1, 2725 NA 10.30 Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder 

Zoetermeer

Zondag  
15 september 

Perron 1 
Oosterheemplein 320, 2721 ND 10.00 Ds. J.F. Kievit, Dordrecht 

Dienst voor doven

Langeland Ziekenhuis 10.30 Mw. M. Speckens-van Tuijl

Vivaldi 
Brechtzijde 45, 2725 NR 10.30 Ds. J.R. Kubacki

Zondag  
22 september Langeland Ziekenhuis 10.30 Ds. M. Gilhuis

Zondag 
29 september Langeland Ziekenhuis 10.30 Mw. L. Hendriks-Vaessen

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

A
nnette Doorn (64) 
werkt als commu
nicatieadviseur met 

veel plezier bij de gemeente 
Zoetermeer. ‘Als ik vakantie heb, 
wil ik dan juist graag met mijn 
handen bezig zijn. Daarom ben 
ik een jaar of vijftien geleden 
met een aantal mensen van de 
kerk uit Nootdorp meegegaan 
om in Thailand mensen te  
helpen die het veel minder  
goed hebben dan wij.’ 

Lokale gemeenschap 
Om de paar jaar neemt ze  
deel aan de activiteiten van de  
Australische organisatie Mercy 

International daar. Er wordt 
vooral gewerkt aan onderhoud 
van woningen, keukens en  
scholen. Alles om de lokale  
gemeenschap goed te laten 
functioneren.

Iets voor de ander doen
‘Je talenten moet je gebruiken’, 
vindt Annette. ‘Kijk naar de 
praktische lessen die Jezus ons 
gaf tijdens zijn rondwandeling 
op aarde. Er zijn voor de ander 
staat daarin centraal.’

‘Kijk naar 
de praktische lessen 

van Jezus’

Vroeger zat het haar nog  
wel eens dwars dat vanuit je  
christelijke achtergrond sterk 
wordt ingezet op het liefhebben 
van de ander. ‘Dat is mooi, maar 
men vergeet wel eens dat je  
ook van jezelf mag houden.  
Jezelf wegcijferen is niet goed.’ 

Stabiele levensomgeving
Mercy International wil ook 
kinderen een stabiele levens
omgeving geven. ‘Zieltjes winnen’  
voert niet de boventoon. ‘Ik ga 
geen bijbeltjes lopen uitdelen, 
ik kom helpen’, zegt Annette, 
‘handen uit de mouwen!’ Zo is 
er bijvoorbeeld een regionale 
tweetalige school gesticht met 
een ‘openbaar’ karakter. Die telt 
inmiddels zo’n 1500 leerlingen. 
Voorafgaand aan elke nieuwe reis 
worden er fondsen geworven. In 
de Ichthuskerk wordt hier twee 
keer per jaar voor gecollecteerd 
en in De Oase is het onderdeel 
van de Klaverviermaaltijden.  
Zelf een gift overmaken mag 
ook, het geld komt goed terecht, 
want daar wordt streng op gelet. 
In het najaar hoopt Annette  
weer naar Thailand te gaan.  
Wil je ook mee, heb je twee  
rechterhanden en liefst een  
goede gezondheid? Mail 
annette.doorn@casema.nl!
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Met hoofd, hart en handen

AAN HET WOORD

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

Datum Tijd Spreker

8 sept 11.00 Timo Hagendijk

15 sept 11.00 Pieter-Jan Rodenburg

22 sept 11.00 Timo Hagendijk

29 sept 11.00 Henk Boerman

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

Advertenties

Wilt u elke maand 

Kerk in Zoetermeer 

thuis ontvangen? Dat kan! 

Geef uw naam en adres  

door, dan zorgen wij ervoor.

E info@kerkinzoetermeer.nl

W kerkinzoetermeer.nl
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Mystiek 1
Genesis	28

Jij daalt de ladder af,
ik zie je komen.
Vier treden voor ’t eind
verstar je, vraagt:
mag ik?
Ik spreid mijn armen,
antwoord zachtjes:
spring!

Uit: Frans Ort,  
Jij	en	ik.	Momentopnamen	 
van	een	zoektocht,	2016

ONDER WOORDEN

Advertenties

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

 

OUDE KERK
Bijbelleeskring
	 25	september,	19.15-20.00	uur,	
consistorie	

Cursus Hebreeuws
	 25	september,	16.30	uur,	 
consistorie

Vrouwenhoekje
	 25	september,	10.00-12.00	uur,	
De	Kapelaan

	 E	mhuurman21@gmail.com
Leerhuis  

‘Leven als christen’
	 30	september,	20.00	uur,	 
De	Kapelaan

Op de koffie met de Bijbel
	 2	oktober:	kring	Dorp,	 
10.00	uur,	De	Kapelaan	

DE OASE
Bijbelstudie Paulus
	 elke	dinsdag,	10.30-11.30	uur

Tienertent
	 elke	vrijdag,	19.00-20.00	uur

Rondom de bron  
(van ons geloof)

 Wekelijks een vraag/antwoord  
uit Gewone catechismus.  
Christelijk geloof in 100 vragen  
en antwoorden.

	 elke	donderdag,	19.30-20.30	uur	
Brief aan je (klein)kind
	 27	september,	10.30-11.30	uur
Kliederkerk  

voor jong en oud
	 28	september,	15.30-18.00	uur	 
E	gerdavooijs@gmail.com

DE REGENBOOG
Close Reading
	 10	september,	20.00	uur

Contextueel Bijbellezen
	 19	september,	20.00	uur

Samen nadenken
 Elke maand een boek of thema.
	 23	september,	20.00	uur;	€	4,50	
E	daj.sonneveld@gmail.com

Ouderensoos 60+ 
	 16	september,	14.00	uur;	 
€	3	voor	niet-leden;	 
Marianne	Brouwers	T	888	84	99

OOSTERKERK 
Senioren Kring en  

Algemene Bijbelkring
	 10	september,	10.30	/	20.00	uur

Vrouwen Ontmoetingsochtend
 Greet Zijlstra over ‘Joodse feesten 

en verhalen’.
	 19	september,	10.00	uur 
E	cockyvandorp@gmail.com

 Groene Senioren
 Excursie Wageningen University 

and Research Afdeling Bleiswijk.
	 2	oktober,	vanaf	13.00	uur	inloop	
Oosterkerk;	€	15						

	 E	nico.geleijnse@gmail.com

NOORD
Kliederkerk  

voor jong en oud
	 28	september,	15.30-17.30	uur	 
E	margaverbeek@gmail.com

Ouderengesprekskring
	 30	september,	14.30	uur	 
E	berichten@nicodelange.nl

ADVENTSKERK
 Leven in aandacht
	 7	september,	9.30-10.30	uur,	
Toon	Vessies	en	Saskia	Stolwijk	 
T	331	05	60

 Filosofen over de  
Tien Geboden
	 16	september,	15.00	/	20.00	uur,	
Adventskerk;	€	5	voor	niet-leden	

 De krant op tafel
	 30	september,	15.00	uur

 Gesprekskring  
‘Wat is vrijzinnig?’
	 vanaf	1	oktober	middag-	en	
avondkring,	voor	tijd	en	plaats:	
ds.	Karl	van	Klaveren	 

T	06-1104	1992

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

WWW.GBSWERELD WIJS.NL

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

VANAF 29 SEPTEMBER

Met Vincent van Gogh op zoek naar licht
15 SEPTEMBER

Afscheidsdienst  
Marga Schipper

Op zondag 15 september neemt 
Marga SchipperBoven in een 
middagdienst die om 15.00 uur 
begint, afscheid als pastor van de 
Pelgrimskerk en als kerkelijk werker 
van De Regenboog. Iedereen is 
hiervoor uitgenodigd. Na de dienst 
is er een receptie in ’t Centrum 
achter de kerk. Van harte welkom! 

23 SEPTEMBER

EcoWeight Watching

ADVENTSKERK • Werk maken van 
ons eigen ecologische gedrag, 
samen met de Ecoweight Watcher  
Club. Aan de hand van de docu
men taire ‘Demain/Tomorrow’ 
verdiepten we ons de vorige keer 
in de voedselproblematiek. Kun 
je verschil maken door bewuster 
boodschappen te doen, door een 
ander politiek beleid? Met inspire
rende voorbeelden van openbare 
volkstuintjes in de stad. Een idee 
voor ons als kerken met een eigen 
tuin? Deze keer richten we ons met 
deel 2 van deze documentaire op 
het energievraagstuk: zonnepane
len, energiezuinig rijden, de manier 
waarop je doucht en je tanden 
poetst. We verzamelen ook tips 
samen met de werkgroep Minder 
is Meer. ‘Wees zelf de verandering 
die je wenst’ (Mahatma Gandhi). 
 20.00	uur,	Adventskerk,	gratis	toegang

2 OKTOBER 

‘Duurzame’ excursie
Groene Senioren

OOSTERKERK • De Business Unit 
Wageningen UR Glastuinbouw 
in Bleiswijk verricht toegepast 
onderzoek voor de internationale 
kastuinbouwsector. Dit gebeurt 
met name in het kader van  
duurzaamheid, marktgericht  
produceren rondom duurzaam
heid, voedsel zekerheid en  
veiligheid. Volop actueel dus. 
	 13.00	uur	inloop	Oosterkerk,	 
daarna	vertrek;	€	15;	opgeven	 
voor	30	september	 
E	nico.geleijnse@gmail.com

28 SEPTEMBER 

Start Kliederkerk voor jong en oud
29 SEPTEMBER

Choral Evensong 

OUDE KERK • Zondag 29 september 
is er een viering met lezingen, 
gebeden, gemeentezang en koor
zang, als een gezongen eredienst. 
Het Projectkoor Oude Kerk zingt 
een Magnificat (Lofzang van Maria) 
en een Nunc dimittis (Lofzang van 
Simeon) van Th.A. Walmisley, een 
paar anthems van Ch.V. Stanford 
en verschillende hymns. Het  
Projectkoor staat onder leiding 
van cantororganist Ronald de 
Jong. Met voorganger ds. C.H. 
Wesdorp en organist Aarnoud  
de Groen uit Den Haag.
	 18.30	uur,	Oude	Kerk,	Dorpsstraat	59

ICHTHUSKERK EN DE OASE • Samen 
een bijbelverhaal spelenderwijs 
ontdekken, vieren én lekker eten, 
dat is gewoon een feest! Bij het 
woord kliederen denken veel 
mensen aan knutselen, vinger
verven en knoeien met lijm.  
Dat ook, maar dat is het zeker 
niet alleen! De naam Kliederkerk 
is gekozen om te laten zien dat 
we vanuit de chaos van het leven 
op allerlei manieren een bijbel
verhaal kunnen ontdekken. Klie
derkerk is voor jong én oud! 
Op zaterdag 28 september start 
op twee plaatsen in Zoetermeer 

een nieuwe serie  
Kliederkerk vieringen.
• 15.3017.30 uur, Ichthuskerk 
(ZoetermeerNoord). Het vieren 
heeft met eten en drinken te  
maken. Kom en voel je welkom!
	 T	06-4234	0926	 
E	margaverbeek@gmail.com	 
W	pwzn.nl

• 15.3019.00, De Oase (Meerzicht). 
Om 17.30 uur een korte viering 
en om 18.00 uur een maaltijd.  
Je kunt elk moment binnenlopen!
	 T	321	32	64	E	gerdavooijs@gmail.com	 
W	www.oase-meerzicht.nl	 
F	facebook.com/OaseMeerzicht/

NOORD • Dit najaar laten 
we ons in de meditatieve 
vieringen elke zondag
avond in de Ichthuskerk 

inspireren door steeds een  
schilderij van Vincent van Gogh. 

Op mijn levenslange reizen,
twijfel, donker, achtervolgt mij,
liefde, blind, holt voor mij uit …

Zo zingt een lied over de levensreis 
van een mens. Een lied dat ook bij 

Vincent van Gogh lijkt te passen. 
Een leven getekend door bewogen
heid en mededogen, zoeken naar 
waardigheid, troost en licht.  
De vieringen van een halfuur zijn 
naar het model van Taizé met  
zingen en bidden, teksten en stilte.
Daarna gesprek naar behoefte. 
	 29	september	t/m	1	december,	 
zondagavond	19.30	uur,	Ichthuskerk

	 E	rvanderkrukztm@ziggo.nl

De nieuwe Gaandeweg is uit, het uitgebreide jaaroverzicht met de vele en gevarieerde 
vormings- en toerustingsactiviteiten van de samen werkende kerken Zoetermeer. 
Ook te vinden op www.kerkinzoetermeer.nl en www.pgzoetermeer.nl

Van dinsdag tot donderdag is er 
de inloop, waar steevast een hand
vol tot tiental bezoekers komt. 
Twee keer in de maand wordt de 
tafel gedekt voor de Buurtmaaltijd. 
Vooral mensen die alleenstaand of 
eenzaam zijn of slecht in de slappe 
was zitten schuiven hierbij aan. 

Er is een druk 
pastoraal en 

sociaal uitwisselen

Voor Senioren Actief maandelijks 
op donderdag worden mensen 
persoonlijk met een uitnodigings
bezoekje vereerd. Dat werpt zijn 
vruchten af. Er is een druk pas
toraal en sociaal uitwisselen over 
van alles en nog wat.

KERK VOOR DE BUURT 

Blij met aanwezigheid en inbreng
IMPRESSIE • Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich  
eenzaam en mist verbondenheid met anderen. In de eerste 
week van oktober slaan sociale en diaconale organisaties  
daartegen de handen ineen. Bij wijk- en buurtplek Halte 2717  
in Buytenwegh is ‘Kom erbij!’ het hele jaar door de slogan.

Elk jaar is er een zomerprogramma 
voor jongeren en gehandicapte 
mensen die niet met vakantie gaan. 
Rond Halloween, Allerheiligen en 
Kerst doen we volop mee met acti
viteiten in het winkelcentrum. We 
evangeliseren niet, wel blijkt onze 
christelijke signatuur, soms sub
tiel. Denk aan: ‘Voor wie wil jij een 
kaarsje branden?’, pompoenenver
koop met recepten, Amnestyactie 
en wenskaarten in de kerstboom.

De koning te rijk
We krijgen vooral hulde van  
mensen die we individueel  
kunnen helpen. Een luisterend 
oor maakt al blij en als we con
creet iets extra’s kunnen doen, 
zijn mensen de koning te rijk.

Ook het Wijknetwerk en de Vrien
den van Buytenwegh zijn blij met 
onze aanwezigheid en inbreng.  
Het zou mooi zijn ook hen eens aan 
het woord te laten. Samen met hen 
kunnen wij kerk voor de buurt zijn.

• Johan Roest

BUURTPASTOR HALTE 2717

1 

Gaandeweg
Bezieling

Samenwerkende kerken Zoetermeer

Programma 2019-2020
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In Zoetermeer coördineert het  
Open Platform tegen Eenzaamheid 
Zoetermeer (OPEZ) de activiteiten in 
de Week tegen Eenzaamheid van  
1 t/m 8 oktober. Het is een platform 
van vrijwilligers, professionals en 
actieve bewoners. Het kernteam 
bestaat uit: Palet Welzijn, Piëzo, 
Mooi Welzijn, Buurtzorg, bibliotheek 
en gemeente Zoetermeer.  
W eentegeneenzaamheid.nl
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Elke twee weken zien we elkaar en 
breien we onder het genot van een 
hapje en drankje. De Breiclub is vijf 
jaar geleden op maandag 8 sep
tember gestart met vijf enthousias
te vrouwen. De groep is gegroeid 
naar dertig vrouwen, die trouw om 
de veertien dagen komen en van 

een vakantiestop niet willen horen. 
Wat begon met kussens, sjaals en 
sokken is uitgebreid naar omslag
doeken, lappendekens, kerststal en 
‘muizenkoffers’. Breien en bijpraten 
blijken heel goed samen te gaan. 

Samen bezig zijn
De Breiclub is voor elke vrouw  
die graag wil breien of haken.  
Kerkelijk, nietgelovig, jong, oud. 
Het samen bezig zijn heeft echt 
een functie voor de wijk en de 
kerk. Het is een creatieve uiting 

van letterlijk ‘kerk zijn in de buurt’.
Perron in de Oosterkerk staat voor 
iedereen open. De vlaggetjes han
gen uitnodigend aan de gevel en 
we zijn er van 14.00 tot 16.00 uur 
om de week op maandagmiddag. 

Winterfair
Dit jaar wordt op 2 november  
van 10.0016.00 uur een Winterfair 
georganiseerd in de Oosterkerk 
met leuke, lekkere, gezellige  
en bijzondere producten.  
De opbrengst is bestemd voor  
Perron in Oosterheem. Welkom!

	 F	Breiclub	Oosterkerk.	
 E	breicluboosterkerk@gmail.com	 
of	kom	gewoon	eens	binnenlopen.	

• Tannie Jorna

KERK & BUURT 
Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten de nieuwe brochure Gaandeweg 2019-2020 en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php
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DE PELGRIM 
W	www.depelgrimzoetermeer.nl

September-oktoberprogramma
 Elke werkdag 07.30 uur Ochtendgebed met aansluitend ontbijt
 Elke woensdag 09.15 uur Natuurwandeling in Balijbos – Kurkhout 100
 Elke woensdag  11.00 uur Samen zingen
 Elke donderdag 10.00 uur Koffieochtend 
 12 september 12.00 uur Bovenkamer
 22 september 19.30 uur Taizé-viering – De Wijngaard
 4 oktober 17.30 uur Zegen-de-dierendag (zie Gaandeweg p. 24)
   6 oktober 19.30 uur Kind-op-Schootdienst (zie Gaandeweg p. 19)
 22 oktober 13.30 uur Meditatie 
 27 oktober 15.00 uur Herdenken bij de Watertoren

	Lunchmoment
 Samen je lunch delen. De kerkzaal 

is open voor stilte en gebed.
	 Elke	dinsdag	en	donderdag	
11.30-13.00	uur

	Ouderensoos
 Maandag om de veertien dagen.
	 9	en	23	september,	14.00-15.30	
Thea	Heemskerk	T	351	25	72

	Klaverviermaaltijd
 Samen eten voor het goede doel.
	 24	september,	18.00-19.30	uur	
Ria	van	Dam	T	351	51	07

	Mok-tijd
 Lief en leed met elkaar delen en je 

meegebrachte mok laten vullen.
	 Elke	vrijdag	19.00-21.00	uur	 

E	dsmckapteyn@gmail.com

GEBEDSMOMENTEN 

	Maandagavondgebed  
Oude Kerk

 Elke week bidden voor stad en 
kerk, land en wereldwijd. 
	 19.00-20.00	uur;	 
let	op:	consistorie	Oude	Kerk

	Woensdagavondgebed  
Oosterkerk

 Om de twee weken op woensdag. 
 11	en	25	september 
19.00-20.00	uur

	Interkerkelijk gebed
 Elke eerste vrijdag van de maand 

voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.
	 E	fam-nebbeling@planet.nl

GETEKEND

PAH

	Samen zingen
 Elke woensdag om 11.00 uur.  

Het is geen koor, lekker zingen 
en samen muziek maken is het 
belangrijkste. 

	Koffieochtend
 Behoefte aan een praatje en  

een bakje koffie? Dan is de  
koffieochtend in de huiskamer of 
tuin iets voor jou.  

Meditatie op dinsdag
 Een nieuwe serie  

meditatiebijeenkomsten. 
 22 okt tekstmeditatie
 5 nov meditatie bij een afbeelding
 19 nov meditatie lied en muziek
 3 dec adventsmandala
	 13.30	uur,	Pelgrimskerk;	€	2
	 E	f2hjfdenhert@hetnet.nl	 
E	marga_boven@ziggo.nl

Kinderkledingbeurs
Op 5 oktober gaan de kerkdeuren 
van de Oosterkerk open voor de  
Kinderkledingbeurs. Mooie nieuwe 
en tweedehandskleding in de maten 
50 t/m 176 kunnen ingeleverd  
worden in de hal van de Oosterkerk. 

	Breiclub
 Elke twee weken op maandag. 
	 16	en	30	sept,	14.00-16.00	uur.

	Open kerk 
 Elke dinsdag van 13.00-16.00 uur 

ontmoeting, stilte en gesprek.
	 E	p.j.van.daalen@casema.nl

	Tienerclub Rock-Solid 
 Gezellige tienerclub om de week  

op dinsdag van 19.00-20.00 uur. 
	 E	lauraderooij1@hotmail.com

	Youth-Alpha+
 Voor jongeren die meer willen weten 

over God, geloven en de Bijbel. 
	 E	leonvdam@gmail.com

	Perron-ontmoetingslunch
 Elke vrijdag om 12.30 uur een  

lekkere en gezellige lunch.
	 T	06-2304	4470;	€	3	 
E	f.cammeraat@kpnplanet.nl

	Perronmeeting
 Elke zondag om 11.00 uur, mét 

kinderoppas. Zie pagina 4.

PERRON
Oosterheemplein	320	
W	www.perron-oosterheem.nl

Ontmoeting	en	
gemeenschap

Op zondag 1 september is Timo 
Hagendijk bevestigd als de nieuwe 
missionair werker in Oosterheem. 
Een bijzonder moment voor de  
Perrongemeenschap en de Ooster-
kerkgemeente. In het oktobernummer 
kunt u in een interview met hem 
kennismaken. Zie alvast pagina 4. 

HALTE 2717

 

  Inloop:  dinsdag, woensdag, donderdag 10.00-14.00 uur
Pastoraal spreekuur:  elke woensdagmorgen  
Buurtpunt – voor al uw vragen: elke woensdag 13.00-14.00 uur
Soep van de dag:  elke donderdag 12.00 uur
Crea-café:  elke donderdag 14.00-16.00 uur

Septemberprogramma
 5 sept 14.00 uur Senioren Actief: Zomerfeest met barbecue
 10 sept 18.00 uur Buurtmaaltijd 
 11 sept 10.00 uur Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
 24 sept 12.00 uur Vredesweek: Vredesgedicht lezen en bespreken
 24 sept 18.00 uur Buurtmaaltijd
 25 sept 12.00 uur Vredesweek: Vredesgedicht lezen en bespreken
 25 sept 20.00 uur Vredesweek: Geloven in gesprek
 26 sept 10.00 uur Vredesweek: Workshop vredesduiven maken
 26 sept 12.00 uur Vredesweek: Vredesgedicht lezen en bespreken

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

START 25 SEPTEMBER

Nieuwe serie Geloven in gesprek
Wie alleen op het nieuws  
afgaat, wordt vaak bepaald bij 
tegenstellingen en conflicten. 
Wie open het gesprek aangaat, 
ontdekt vaak verrassende  
overeenkomsten. 
Dat laatste gebeurt steeds weer 
in de gesprekken tussen christe
nen en moslims in Buytenwegh 
georganiseerd door Halte 2717. 

Met inleidingen van onder meer 
ILOZvoorzitter Shamier Madhar 
en vertegenwoordigers van de 
moslimgemeenschap en van de 
kerken in Zoetermeer.
 25 sept: ‘Vrede in Koran en Bijbel’
 30 okt: ‘Zegen in Koran en Bijbel’
 27 nov: ‘Dag van de dialoog’ (ILOZ)
	 20.00	uur;	ds.	Rein	Algera	 
T	342	62	61	E	algeus@ziggo.nl

Breien voor Roemenië
Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur 
is er ook een Breierij van de Oude 
Kerk Gemeente. Iedereen is welkom. 
Initiatiefneemster Eline van Noye: 
‘Het is ooit begonnen met een 
lappendeken waar iedereen aan 
meewerkte, nu zijn dat ook  
bijvoorbeeld kindertruitjes.  
Allemaal voor het goede doel,  
een zendings project in Roemenië.’ 
	 E	sameningeloof@gmail.com	

OPEN OASE

5 JAAR BREICLUB 

Creatief zijn verbindt

Crea Café in Buytenwegh
Ook bij Halte 2717 werkt creativiteit 
verbindend. Bij het Crea Café is er elke 
donderdagmiddag van 14.00-16.00 
uur Diamond Painting: ‘borduren met 
steentjes’. Vind je het gezellig om mee 

te doen of om het te leren? Kom erbij! 
Je kunt natuurlijk ook je eigen hand-
werk meenemen. Er zijn geen kosten 
aan verbonden.
	 E	informatie@halte2717.nl	

OPEN ICHTHUS 
Ichthuskerk	Parkdreef	258	W	openichthus.nl

	Inloopochtend
 Elke woensdag van 10.00-12.00 

uur. Er is ook een predikant of 
kerkelijk werker aanwezig.

	Inloopmiddag: High Tea
 Welkom dinsdagmiddag 24 sep-

tember van 14.00-16.00 uur voor 
een High Tea: lekker snoepen en 
elkaar ontmoeten in een gezellige 

sfeer. Er is ook een kleine loterij. 
De opbrengst is bestemd voor de 
Voedselbank en de Roemenië-actie 
Zoetermeer.
	 E	jeanettevanderbolbakker@

ziggo.nl;	€	7,50	T	06-1252	0061

	Maandelijkse lunch
 Welkom voor soep en brood.
	 25	september,	12.00	uur	

12 SEPTEMBER
Creatieve avond
Het Donderdagavond Open  
Ichthusseizoen start op 12  
september om 19.30 uur met  
drie gratis creatieve workshops: 
• kaarten maken 
• bloemschikken
• insectenhotel maken 
	 E	secretariaat@openichthus.nl	

IMPRESSIE • Het is een plek van ontmoeting en naar elkaar  
omzien. Als iemand een poosje niet komt, wordt ze gemist.  
‘Het is hier gezellig’, aldus een deelnemer over de Breiclub  
in Oosterheem die alweer vijf jaar bestaat.

 

INLOOPHUIS DE REGENBOOG  
Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur. Middagpauzedienst van 12.00-12.30 uur.
Elke vierde vrijdag warme maaltijd om 12.00 uur; welkom vanaf 11.30 uur.

 datum  voorganger muzikale begeleiding bijzonderheden
 6 september Ab de Raad Paul Pettinga
 13 september Petra Vossegat Jacques van Oosterom pannenkoeken 
 20 september Dick Sonneveld Hans Raaphorst opgeven maaltijd 
 27 september   warme maaltijd
 2 oktober Matthé Vermeulen Jan van Vliet 

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

KERK CULTUREEL

Lunchpauzeconcerten
Woensdag	12.45-13.15	uur	

 4 sept Sophie van Dijk – harp 
 11 sept Erwin Weerstra – piano 
 18 sept Ronald de Jong – orgel 
 25 sept Paulien van der Werf –  
  sopraan, Gert de Vries – gitaar 
 2 okt Sari van Brug – harp 

	 Toegang	gratis,	deurcollecte
	 Tip:	u	kunt	ook	donateur	worden!	
	 W	www.concertenzoetermeer.nl

KERK       MUZIEK

‘K
ijk eens om je heen,  
kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld niet 

alleen.’ Het zijn de eerste regels 
van een lied van Hanna Lam en 
Wim ter Burg. In eenvoudige 
woorden en een paar zinnen 
wordt duidelijk gemaakt hoe het 
er binnen de kerk aan toe moet 
gaan. Voor iedereen is er een plek 
om mee te doen. Onze opdracht: 
de lofzang gaande houden.

Op je eigen manier 
God lof zingen 

en spelen

Voor mij betekent dit dat ik als 
organist en cantor de samen
zang leidt. Voor zangers en ge

‘auditie’ te doen. Dit moet je bin
nen de kerk niet opvatten als een 
‘examen’ of je wel goed genoeg 
bent. Nee, het gaat er juist om 
dat jij er plezier aan beleeft, en 
daarvoor moet je weten of het 
muzikale niveau bij jou past. 

Op je plek zijn
Natuurlijk is een ‘nee helaas’ 
niet leuk om te horen. Het is  
ook niet altijd even leuk om dat  
tegen iemand te moeten zeggen. 
Als ik dit moet doen, doe ik dat 
altijd met een verwijzing naar 
een koor, band, zanggroep of 
cantorij waar iemand zelf beter 
op zijn plek is. 
Want natuurlijk geldt vooral de 
slotregel van het aangehaalde 
lied: ‘Samen spelen is pas fijn!’

• Arie Vooijs

meenteleden dat zij zingen tot eer 
van God. Voor de bandleden van 
de verschillende muziekgroepen 
dat zij op hun eigen manier God 
de lof toezingen en spelen.

Plezier beleven
Het allerbelangrijkste is dat  
iedereen mee mag doen. Ieder  
op het niveau waar hij of zij mee 
kan doen en plezier kan hebben. 
Vooral dat laatste is enorm  
belangrijk. Plezier hebben in  
het musiceren kan alleen als je 
musiceert op je eigen niveau of  
er iets boven. Als het je boven  
de pet gaat, is de lol er snel af. 
Daarom komt het voor dat je om 
mee te kunnen doen met een koor, 
band of cantorij, gevraagd wordt 

Samen spelen is pas fijn!

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

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

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

Het is puur genieten in de Oude Kerk
Onder de klanken van het carillon stap ik de Oude Kerk binnen 
voor een ontmoeting met cantor-organist Ronald de Jong.  
De Oude Kerk Gemeente is muzikaal gezien rijk bedeeld,  
zowel buiten als binnen.

MUZIEK IN DE KERK (5)
Deel	5	in	de	serie	‘muzikale	portretten’	met	steeds	de	schijnwerper	op	een	wijkgemeente.

Al 28 jaar begeleidt Ronald de 
Jong de erediensten en geeft hij 
orgelconcerten op het prachtige  
Lohmanorgel. In bijzondere 
diensten rondom Kerst, Pasen en 
Pinksteren komen daar de feeste
lijke klanken bij van de trompet, 
die door Wim Wiarda wordt 
bespeeld. Ook het koororgel, de 
vleugel en het klavecimbel van 
Ronald zelf worden regelmatig 
ingezet.

Seconde langer
‘Ik ben een bevoorrecht mens’, 
zegt Ronald, ‘met deze mooie 
instrumenten in deze prachtige  
kerk met een geweldige akoestiek. 
Sinds de oude rietenmatstoelen 
begin dit jaar zijn vervangen door 
moderne houten stoelen, is de 
nagalm zelfs vier seconden,  
een seconde langer.’
Ronald is dankbaar voor het 
improvisatietalent dat hij heeft 
gekregen. Ter voorbereiding op 
de dienst leest hij altijd de tek
sten van de te zingen psalmen 
en liederen in verschillende 
genres uit Liedboek	2013. Daar 
improviseert hij graag over. Voor 
de dienst en tijdens de collecte 
speelt hij vaak bestaande com
posities uit de orgelliteratuur.

Stukje gemeentewerk
Ongeveer acht keer per jaar werkt 
de cantorij met 21 leden onder 
leiding van Ronald mee aan de 
eredienst. Een hoogtepunt is ook 
het uur van bezinning op dinsdag
avond in de Stille Week voor 
Pasen, met lezingen, declamaties, 
gebeden en muziek. ‘Wij vinden 

het allemaal fijn om te zingen’, 
zegt Joke van der Kruk, voorzitter 
van de cantorij. ‘We zien het als 
een stukje gemeentewerk en ge
nieten ervan om op deze manier 
bij te dragen aan de eredienst.’

Als een talent
Bij gezinsdiensten staat de 
Muziek groep Oude Kerk opge
steld. Zes leden, in de tiener
leeftijd en wat ouder, met piano/
keyboard, elektrische en akoesti
sche gitaar, drumstel, dwarsfluit/ 
klarinet, en niet te vergeten: zang.  
Er wordt dan veel gezongen uit 
de bundel Hemelhoog. ‘We zien  
muziek maken als een talent’, zegt  
gitarist Bas Vis, ‘het is fijn dat we 
ons hiervoor kunnen inzetten.’

Aangesproken
Onder leiding van Ronald werkt 
het Projectkoor Oude Kerk mee 
aan Evensongs en Cantatedien
sten. Tekst en muziek, respectie
velijk volgens de Anglicaanse 
traditie en zoals J.S. Bach het in 
zijn tijd bedoeld heeft, leveren 
een inspirerende bijdrage aan 
deze avondvieringen. 
Een brede groep mensen wordt  
er door aangesproken, uit de  
eigen gemeente en ver daar
buiten, gelovig en nietgelovig. 

‘Alles komt samen in zo’n dienst’, 
zegt een van de Projectkoorleden. 
‘De muziek die je in drie avonden 
samen ingestudeerd hebt, de 
dienst als geheel en de enthousi
aste reacties van bezoekers.  
Daar doe je het voor!’

Goed bezocht
Ook buiten de eredienst worden 
akoestiek en instrumenten goed 
benut. Sinds 2004 zijn er elke 
woensdag de goed bezochte 
Lunchpauzeconcerten en elke 
maand is er op donderdagavond 
een concert, afwisselend op orgel 
of door een klassiek ensemble.

‘Meer gewijde stilte 
en focus op wat 

komen gaat’

Heeft Ronald nog dromen of wen
sen? ‘Ik ben een heel tevreden 
mens met een prachtig vak, waar 
ik nog altijd volop van geniet.  
Op de vraag ‘Zou je nog dingen 
anders willen?’ is het antwoord: 
‘Ja! Na de dienst is er koffie en tijd 
om bij te praten, voor de dienst 
zou ik meer gewijde stilte willen 
en focus op wat komen gaat’.

• Liesbeth van Daal

Op zaterdag 
12 oktober 
geeft het 
Christelijk  
Vocaal  
Ensemble 
Cantica onder 
leiding van 

Johan van  
Oeveren een feestelijk lustrumcon
cert in de Oude Kerk te Zoetermeer. 

Op het programma de eerste delen 
van Bachs meesterwerk Hohe 
Messe (BWV 232), gevolgd door 
de feestelijke Cantate 191 ‘Gloria 
in excelsis Deo’, waarvan het 
Gloria door de componist ook in 
de Hohe Messe is gebruikt. Na de 
pauze twee stralende werken van 
Antonio Vivaldi: Magnificat (RV 
610) en Gloria in Ddur (RV 589). 
Aan dit bijzondere concert werken 

verder mee: het Margaretha  
Consort, Ronald de Jong (klave
cimbel), Marjon Strijk en Hilde van 
Ruymbeke (sopraan), Barnabas 
Hegy (alt), David van de Braak 
(tenor), en Bram Trouwborst (bas).

	 20.00	uur,	Oude	Kerk;	€	20	in	de	 
voorverkoop,	€	22,50	aan	de	kerk	
(incl.	programmaboekje	en	drankje	
in	de	pauze)	W	www.cvecantica.nl

14 SEPTEMBER

Carillonconcert Monumentendag
Op Open Monumentendag met het thema ‘Plekken van plezier’  
bespeelt Gijsbert Kok weer live de beiaard bovenin de Oude Kerk 
toren: Nederlandse ‘kroegmuziek’ van Gouden Eeuw tot André  
Hazes, Weense walsen van Johann Strauss, Schotse volksdansen en 
operamelodieën van Giuseppe Verdi. Vanwege deze Monumentendag 
is er ook een tweede bespeling, verzorgd door musicus Johan van 
Oeveren. Bij hetzelfde thema speelt hij volksdansen uit Spanje,  
Italië, Nederland (met een Boerendans) en een dans uit Sicilië. 
	 12.00-13.00	uur,	15.00-15.30	uur	toren	Oude	Kerk	W	carillonzoetermeer.nl

26 SEPTEMBER

Orgelconcert  
OUDE KERK • Donderdagavond 
26 september bespeelt Jochem 
Schuurman (1989) het Lohman 
orgel van de Oude Kerk.  
Op het programma staan werken 
van J.S. Bach (Triosonate),  
F. Mendelssohn en J. Rheinberger  
(Sonate no. 4). Jochem Schuurman 
is titulair organist van de Martini
kerk te Franeker en concerteert 
als uitvoerend musicus en ook  
als begeleider van andere musici. 
	 20.00	uur,	vanaf	19.30	uur	koffie	
en	thee	en	een	toelichting	op	het	
programma;	€	10,	t/m	17	jaar	 
gratis,	vanaf	65	jaar	€	7,	korting	
voor	SCOKZ-donateurs

25 SEPTEMBER

Regenboogconcert: Trio Café Dansant
Het Regenboogmuziekseizoen 
wordt geopend door Sabine 
Wüthrich – sopraan, Eva van 
Grinsven – saxofoon en Daniël 
Kramer – piano. Sabine en Daniël 
waren al twee keer eerder te gast, 
met groot succes. Deze keer ko

men ze als trio, mét prijswinnend 
saxofoniste Van Grinsven.
	 20.15	uur;	€	15	/	tot	25	jaar	€	5 
Zoetermeerpas:	gratis	 
W	www.regen	boog- 
muziek.nl	

12 OKTOBER

Feestelijk lustrumconcert: 35 jaar Cantica

IN DE REGIO

Tien instrumenten  
in Berkelse Dorpskerk
BERKEL EN RODENRIJS • Derde 
concert in de jaarlijkse concertserie. Dit 
keer een bijzonder ‘muzikale vrienden- 
concert’ door Arjan en Matthijs Breuk-
hoven (orgel) met Nelline van Liere 
(blokfluit). Behalve het orgel wordt 
ook de piano bespeeld, klavecimbel, 
harmonium, blaasorgel en verschillende 
blokfluiten, van altblokfluit tot piccolo. 
	 7	september	20.00	uur,	Dorpskerk	
Berkel	en	Rodenrijs;	€	10,	t/m	15	jaar	
gratis	W	www.arjanbreukhoven.nl

Orgelconcert Willeke 
Smits in Nieuwerkerk
ZUIDPLAS • Zaterdag 14 september 
verzorgt de Leidse organiste Willeke 
Smits een concert op het Van Assen-
delft-orgel (1778) in de Oude Kerk van 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij is orga-
niste van de Leidse Hooglandse kerk en 
daarmee vaste bespeler van het monu-
mentale De Swart-Van Hagerbeerorgel 
en het romantische Willisorgel. 
	 14	september,	20.00	uur,	 
Kerkgang	3,	Nieuwerkerk	a/d	IJssel 
€7,50,	kinderen	en	CJP	€	5

Foto: Marja van den Boomgaard
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LEESROOSTER

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. 4 SEPTEMBER - Jesaja 30:15-18
Dit zegt de Heer: In rust en inkeer ligt jullie 
redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie 
kracht.

DO. 5 SEPTEMBER - Efeziërs 4:17-32
Uw denken moet voortdurend vernieuwd 
worden en u moet de nieuwe mens  
aantrekken, die naar Gods wil geschapen is.

VR. 6 SEPTEMBER - Psalm 143
Ik beschouw het werk van uw handen, Heer, 
ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als 
droge aarde.

ZA. 7 SEPTEMBER - 2 Korintiërs 3:16-18
Paulus schreef: Wij allen die met onbedekt 
gezicht de luister van de Heer aanschouwen, 
zullen meer en meer door de Geest van de 
Heer naar de luister van dat beeld worden 
veranderd.

ZON. 8 SEPTEMBER - Lucas 14:25-33
Jezus zegt: Wie mij volgt, maar niet breekt 
met zijn vader en moeder en vrouw en  
kinderen en broers en zusters, ja zelfs met 
zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.

MA. 9 SEPTEMBER - Psalm 46
God is voor ons een veilige schuilplaats, 
een betrouwbare hulp in de nood. Daarom 
vrezen wij niet, al wankelt de aarde.

DI. 10 SEPTEMBER - Jeremia 14:8-9
Jeremia bad: U bent onze hoop, Heer.  
U bent toch in ons midden, wij behoren u 
toch toe?

WO. 11 SEPTEMBER -  
Sirach 35:12-14,16-18 (35:14-22)
Persoonlijk aanzien is voor de Heer niet van 
belang. Hij is niet partijdig ten koste van de 
arme, hij verhoort de bede van wie onrecht 
werd gedaan.

DO. 12 SEPTEMBER -  
Marcus 14:12-16, 22-26
Jezus nam een beker, sprak het dankgebed 
uit en zei tegen zijn leerlingen: Dit is mijn 
bloed, het bloed van het verbond, dat voor 
velen vergoten wordt.

VR. 13 SEPTEMBER - Lucas 3:10-18
Johannes de Doper zei tot de mensen:  
Wie twee stel onderkleren heeft, moet 
delen met wie er geen heeft, en wie eten 
heeft moet hetzelfde doen.

ZA. 14 SEPTEMBER - Matteüs 5:13-16
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zijn het 
licht in de wereld. Een stad die boven op 
een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

ZON. 15 SEPTEMBER - Lucas 15:11-32
De vader van de verloren zoon zei tot zijn 
oudste zoon: We kunnen niet anders dan 
feestvieren en blij zijn, want je broer was 
dood en is weer tot leven gekomen.  
Hij was verloren en is teruggevonden.

MA. 16 SEPTEMBER - Psalm 40:7-12
Hier ben ik, Heer. Uw wil te doen, mijn God, 
verlang ik, diep in mij koester ik uw wet.

DI. 17 SEPTEMBER - Efeziërs 4:7-16
Door ons aan de waarheid te houden en 
elkaar lief te hebben, zullen we toe groeien 
naar hem die het hoofd is: Christus. Door hem 
bouwt het lichaam zichzelf op door de liefde.

WO. 18 SEPTEMBER - 1 Korintiërs 1:4-9
God, door wie u geroepen bent om één te 
zijn met zijn Zoon Jezus Christus, is trouw.

DO. 19 SEPTEMBER - Matteüs 6:25-34
Jezus zegt: Zoek eerst het koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle 
andere dingen je erbij gegeven worden.

VR. 20 SEPTEMBER - Ez 16:60-63
De Heer zei tot zijn volk: Als ik mijn verbond 
met jou heb gesloten, zul je beseffen dat 
ik de Heer ben; je zult van schaamte geen 

woord durven zeggen, omdat ik je alles heb 
vergeven wat je hebt gedaan.

ZA. 21 SEPTEMBER - Efeziërs 4:1-6
Span u in om door de samenbindende kracht 
van de vrede de eenheid te bewaren die de 
Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals 
u één hoop hebt op grond van uw roeping.

ZON. 22 SEPTEMBER -Lucas 16:1-13 
Jezus zegt: Geen enkele knecht kan twee 
heren dienen: hij zal de eerste haten en de 
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd 
zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie 
kunnen niet God dienen én de geldduivel.

MA. 23 SEPTEMBER - Psalm 119:17-24
Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg 
uw wil niet voor mij. Mijn ziel kwijnt weg 
van verlangen ernaar.

DI. 24 SEPTEMBER - Lucas 5:27-32
Jezus zag bij het tolhuis een tollenaar zitten 
die Levi heette. Hij zei tegen hem: “Volg mij!” 
Levi stond op, liet alles achter en volgde hem.

WO. 25 SEPTEMBER - 1 Petrus 1:3-9
In zijn grote barmhartigheid heeft God ons 
opnieuw geboren doen worden door de 
opstanding van Jezus Christus uit de dood, 
waardoor wij leven in hoop.

DO. 26 SEPTEMBER - 1 Petrus 5:5-7
In de omgang met elkaar moet ieder de  
minste willen zijn, want aan nederigen 
schenkt God zijn genade.

VR. 27 SEPTEMBER - Jesaja 40:25-28
Uit de profeet Jesaja: Mijn volk, waarom 
beweer je: “Mijn weg blijft voor de Heer 
verborgen, mijn God heeft geen oog voor 
mijn recht?” Weet je het niet? Een eeuwige 
God is de Heer. Hij wordt niet moe, hij raakt 
niet uitgeput.

ZA. 28 SEPTEMBER - Marcus 10:42-45
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie weten 
dat de volken onderdrukt worden door hun 
eigen heersers en dat hun leiders hun macht 
misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. 
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal 
de anderen moeten dienen.

ZON. 29 SEPTEMBER - 1 Tim 6:11-16
Paulus schreef aan Timoteüs: Strijd de goede 
strijd van het geloof, win het eeuwige leven 
waartoe je geroepen bent.

MA. 30 SEPTEMBER - Jesaja 44:21-28
Juich, hemel, want de Heer heeft gehandeld, 
jubel, bergen, ja, de Heer koopt zijn volk vrij.

DI. 1 OKTOBER - Marcus 6:30-34
Jezus zag een grote menigte en voelde 
medelijden met hen, omdat ze leken op 
schapen zonder herder, en hij onderwees 
hen langdurig.

WO. 2 OKTOBER - Johannes 14:27-31
Jezus zei tot zijn leerlingen: Maak je niet 
ongerust en verlies de moed niet. Jullie 
hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga 
en bij jullie terug zal komen? Als je me 
liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader 
ga, want de Vader is meer dan ik.

DO. 3 OKTOBER - Johannes 13:31-35
Jezus zei tegen zijn leerlingen: Ik geef jullie 
een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben.

VR. 4 OKTOBER - Johannes 5:30-47
Jezus zegt: Ik richt mij niet op wat ik zelf 
wil, maar op de wil van hem die mij  
gezonden heeft.

ZA. 5 OKTOBER - Kolossenzen 3:1-4
Uw leven ligt met Christus verborgen 
in God. En wanneer Christus, uw leven, 
verschijnt, zult ook u, samen met hem, in 
luister verschijnen.

UITGELEZEN Dienstbaar en eerlijk zijn

H
et boek Kerk	voor	de	
buurt van René van Loon 
is volgens ondertitel en 

achterflap een praktische gids 
voor missionair gemeentezijn. 
Ook de titel geeft dat duidelijk 
aan: kerk vóór de buurt duidt op 
actief zijn, meer willen dan kerk 
ín de buurt zijn en iets beteke
nen voor je dorp, wijk of buurt.

Ambassadeurs
Van Loon heeft met behulp van 
praktische voorbeelden een 
handleiding geschreven om  
gestalte te geven aan de roeping 
van de gemeente, namelijk een 
missionaire, dienstbare en  
eerlijke gemeente te zijn. Hij ziet 
daarbij Jezus als het grote voor
beeld, die immers ook missionair, 
dienstbaar en eerlijk leefde. 
Kerkzijn is voor hem niet een 
nieuw idee, maar een noodzaak 
om te laten zien hoe gemeente
leden ambassadeurs van Jezus 

kunnen zijn. Dit idee blijkt een 
leidraad voor het hele boek:  
Van Loon versterkt zijn ideeën 
met veel citaten uit de Bijbel.
De auteur onderscheidt in zijn 
boek twee sporen: algemene 
dienstbaarheid en hulp bij  
geloofsvragen. Om geloofwaar
dig en transparant te zijn, stelt 
hij, moeten die twee sporen wel 
uit elkaar gehouden worden. 
Mensen moeten niet het gevoel 
krijgen dat hun iets wordt opge
drongen. Toch ziet en hoopt Van 
Loon dat er verbinding tussen de 
algemene dienstbaarheid en hulp 
bij geloofsvragen tot stand komt. 

Erbij halen
In het tweede deel van het boek 
gaat hij uitgebreid in op hoe 
nieuwkomers en de zogenaamde 
nieuwe randkerkelijken betrokken  
kunnen worden bij het gemeente 
zijn. Ook in dit deel geeft de 
schrijver praktische tips en voor

beelden, maar daar slaat mijns 
inziens de wijzer toch te veel door 
naar het ‘bekeren’ van nietkerk
leden. Dat is jammer, want het 
praktische eerste gedeelte geeft 
goede informatie en tips die een 
gemeente op weg kunnen helpen 
bij het ‘er zijn’ voor anderen die 
in de buurt wonen. 

• Hanneke Lam

Zie voor de pdf van het leesrooster www.kerkinzoetermeer.nl

René van Loon, 
‘Kerk voor  
de buurt‘, 
Zoetermeer: 
Boekencen-
trum, 2010, 
131 blz.,  
€ 16,99

Advertentie

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

We kwamen in een dorp in  
Oeganda om een school te  
renoveren. De plaatselijke  
aannemer had gedacht dat er 
bouwvakkers zouden komen,  
dus het viel een beetje tegen  
dat het een groep jongeren bleek 
te zijn zonder enige ervaring. 
Gedurende de drie weken ging 
hij ons echter steeds meer waar
deren. Hij zag hoe enthousiast 
we waren, hoe hard we konden 
werken en hoe leuk het was om 
elkaar te leren kennen. 

Veel interactie
Ook de hoofddocent van de 
school had niet verwacht dat er 
zoveel interactie zou zijn tussen 
de lokale bevolking en ons. Hij 
vond het geweldig dat we een 
pannenkoekenfeest gaven,  

WORLD SERVANTS 

‘Hij zag hoe hard we 
konden werken’
REPORTAGE • Deze zomer zijn we als World Servants Zoetermeer 
naar verschillende projecten geweest. Allemaal reisden we  
af naar Afrika: een aantal naar Malawi, anderen naar Zambia,  
Ghana of Oeganda. Zelf ben ik naar Oeganda geweest:  
het was een fantastisch project!

waarbij wij stapels pannenkoeken  
hadden gebakken voor iedereen. 
Als reactie daarop gaven zij ook 
een diner voor ons. 

Enthousiast 
We hebben veel van elkaar  
kunnen leren. Er zijn heel veel 
verschillen, maar uiteindelijk  
komen we allemaal samen in 
Christus. Het was fantastisch  
om te zien hoe enthousiast de 
Oegandezen over God zijn, hoe  
zij Hem vol vreugde aanbidden. 

Meer armoede
We hebben ook meer van het 
land gezien toen we op safari 
gingen. Daarvoor moesten we 
eerst een aantal uur in een busje 
rijden, waarbij we het landschap 
van lieverlee zagen veranderen. 

Langs de kant van de weg was 
steeds meer armoede te zien en 
steeds meer open vlaktes. 
Op het safaripark werden we 
direct begroet door apen, we 
sliepen tussen de impala’s en de 
volgende ochtend hebben we in 
de sfeer van ‘The Lion King’film 
heel veel olifanten en giraffes 
gezien.

Honderd jerrycans
Het project heeft veel indruk  
gemaakt. Ik zal nooit vergeten 
hoe een local vertelde over zijn 
bekering tot God, dat een  
jongetje van de school thuis 
steeds meer mee ging helpen 
sinds wij aan het bouwen waren, 
dat een jongen van 16 elke dag 
honderd jerrycans met water 
naar ons bracht zodat wij konden 
drinken en douchen, en hoe de 
bewoners dansen en zingen voor 
God. 
Zonder de hulp van sponsors was 
deze reis niet mogelijk geweest. 
Daarom wil ik iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd heel har
telijk danken. Met elkaar hebben 
we een steentje bijgedragen aan 
een betere wereld! 

• Esther Janse

WORLD SERVANTS ZOETERMEER 


