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De mooiste dingen in het leven 
vallen ons toe. Iemand die voor 
je kiest, die jou liefheeft. Erva-
ringen die het leven van alledag 
kleur geven. Het zijn de kleine 
verrassingen die het leven glans 
geven. Je kunt ze niet organi-
seren. Je ontvangt ze. Liefde  
en genade van God worden 
ons aangezegd. Wat er ook is  
gebeurd of aan welk kwaad je 
ook debet bent, je mag uit  
genade opnieuw beginnen.1 

Genade en Maarten Luther
Het begrip ‘genade’ is in de  
kerkhistorie verbonden geraakt 
met Maarten Luther, theoloog en  
reformator, die leefde van 1483 
tot 1546. Een stukje geschiedenis.
In zijn tijd was genade iets dat 
door de kerk geschonken kon 
worden. Als je iets had gedaan  
of gedacht dat tegen de leer van 
de kerk was (let op: niet de Bijbel,  
maar de kerk), dan ging men 
biechten bij de priester. De gelo-
vige vertelde, zonder dat anderen 
daarvan op de hoogte werden 
gebracht, zijn overtredingen  
tegen God aan de priester. Deze 
schonk vergeving, maar er moest 
wel boetedoening plaatsvinden. 
Die boetedoening kon bijvoorbeeld 
het zeggen van een aantal gebeden 
zijn of het doen van barmhartig-
heid. Als je er snel van af wilde 
zijn kocht je een aflaat. (De kerk 
gebruikte het geld voor de bouw 
van o.a. de Sint-Pieter in Rome, 
maar de renaissance-pausen  

wisten het geld ook wel te beste-
den aan privébelangen.) De relatie 
met God kon dus alleen door de 
kerk worden hersteld en daarvoor 
moest je wel wat doen, in de zin 
van zogeheten ‘goede werken’. 

Genade ontvangen ‘om niet’
Luther dacht verder: ‘Wanneer 
weet ik dat ik er alles aan heb  

gedaan om vergeving te ontvan-
gen om gered te worden? Een 
mens is nu eenmaal mens en 
blijft in zijn leven dingen doen 
die de relatie met God in de weg 
staan. Wanneer is het genoeg? 
Of is het nooit genoeg?’ 
Luther ontdekte door het lezen 
van de psalmen (o.a. Psalm 103), 
dat het God Zélf is die genadig en 

barmhartig is en zonden vergeeft. 
En in de brief van de apostel  
Paulus aan de Romeinen, dat  
de relatie met God hersteld wordt 
door Christus. Hij neemt, in onze 
plaats, op zich wat wij verkeerd 
hebben gedaan en nog doen. 

Lege handen 
mogen openvouwen 

om te ontvangen

Dat mogen we ook nu nog steeds 
ervaren en vieren bij het Avond-
maal, de Maaltijd van Heer. Staan 
met lege handen en deze mogen 
openvouwen om te ontvangen. 
Vergeving, nieuw leven, opnieuw 
mogen beginnen. Om te kunnen 
bidden: ‘... niet omdat we het 
verdiend hebben, maar alleen uit 
genade.’ Om aan het begin van 
de kerkdienst ook de groet te  
ontvangen: ‘Genade zij u en  
vrede, van God onze Vader.’

Genade in 2021
We leven in een tijd waarin we 
niet kunnen ontkennen dat de 
grondregel van ons samenleven 
nog vaak dezelfde is: mensen zijn 
wat ze presteren. Of erger nog: 
je bent alleen maar iemand als je 
wat presteert. 

Dit geluid laten 
horen aan iedereen 

die het horen wil

Luther geeft ook ons vandaag het 
tegendraadse antwoord dat we 
God ‘door genade alleen’ kunnen 
kennen en ervaren. Een relatie met 
God begint niet bij goede daden 
en prestaties, maar bij de belofte 
dat Hij onze God wil zijn. Je bent 
geliefd, hoe en waar dan ook.
Wij zijn, als kerk, als gemeente 
van Christus, bij degenen die dit 
geluid moet laten horen aan  

iedereen die het horen wil.
Tot slot een paar regels uit het 
lied ‘Wacht maar af’ van Matthijn 
Buwalda. Beluister het ook eens 
op YouTube.

*Met dank aan mensen die al meer over 
Luther en genade hebben gestudeerd dan ik.

• Arianne Lodder

JONGERENPASTOR ZOETERMEER-NOORD 

1 Uit: ‘Van U is de toekomst’, Visienota 
Protestantse Kerk in Nederland, 2021
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Uiterste overgave  
‘Uw wil geschiede’

In de visienota ‘Van U is de toekomst’  
wordt gefocust op het begrip ‘genade’. 

Genade bevrijdt – genade is vergeving
Genade corrigeert – het is een geschenk  

van God en geen gevolg van je daden  
(dus denk niet aan zelfredzaamheid  
en zelfgenoegzaamheid)

Genade volstaat – confronteert en geeft  
perspectief om ermee om te gaan

Genade motiveert – zet je in beweging,  
schenkt vrijheid en vreugde

Genade ontspant – geeft geloofsvertrouwen
De centrale vraag is: Hoe verandert genade  
mensen, hoe zet genade in beweging? 
De nota splitst die vraag in vier deelthema’s,  
met een aantal bijbehorende vragen. 

1. Een gemeenschap van Woord en Tafel
Welke rol speelt de Bijbel  
in je dagelijks leven? Hoe  
kun je Bijbellezen stimuleren  

en de gemeente? Wat helpt om de Bijbel te  
lezen en te verstaan? Wat betekent het  
vieren van het Avondmaal voor je? Wat is  
wezenlijk daaraan? 

2. Als kinderen van één Vader
‘De Protestantse Kerk zoekt naar 
éénheid met kerken en christenen.’ 
Hoe ziet dat er bij jouw gemeente 
uit? Wat valt er van elkaar te leren? 

Is er contact met migrantenkerken? Hoe gaat het 
verder met de oecumene, is er nieuw elan? 

3. Van U is het Koninkrijk
Het gaat hierbij om het geloof in 
het dagelijks leven. Wat helpt om 
je geloof handen en voeten te 

geven? Is kerk op zondag voldoende? Een leven 
lang leren geloven? Wat betekent geloven voor je 
op je werk, thuis, voor je levensstijl, koopgedrag, 
eetgedrag, vieren en dankbaarheid, tijd voor rust, 
inzet voor de buurt?

4. Midden in het leven
Gods Geest gaat ons voor in deze 
wereld en de kerk staat midden in  
die wereld. Waar zien we de Geest 
aanwezig in de wereld om ons heen? 
Heeft je kerk een roeping in je directe 

omgeving? Met welke groepen mensen in je  
omgeving heb je contact als kerkgemeenschap  
en met welke niet? Hoe zouden die contacten 
kunnen groeien?

In dit septembernummer van Kerk in Zoetermeer 
focussen we op het derde deelthema. Het Konink-
rijk van God is volgens Jezus al op deze aarde. 
Het geloof in Gods toekomst krijgt hier handen en 
voeten als we ‘leven van genade’. Hoe geven we 
dat vorm als we bidden: ‘Uw Koninkrijk kome,  
Uw wil geschiede?’ en hoe werkt dat 
uit in ons dagelijks leven?  
       ► Lees meer op p. 3, 5, 7 en 8 

• Jan Blankespoor

LEVEN VAN GENADE

Je geloof handen en voeten geven, hoe doe je dat?
VISIENOTA • Onder het motto ‘Van U is de toekomst’ starten we deze maand  
het nieuwe kerkelijke seizoen. De bewaarbijlage Gaandeweg met de activiteiten  
het komende halfjaar kreeg dit thema en ook de Zoetermeerse wijkgemeenten  
gaan ermee aan de slag. Het is de titel van de laatste visienota van de  
Protestantse Kerk. De ondertitel maakt het praktisch: ‘Ontvankelijk en  
waakzaam leven’, met ‘genade als grondtoon’.  

DOOR GENADE ALLEEN

Het tegen-
draadse 
antwoord

Wacht maar af. 
Je bent nu hier
En dat is goed

Het heeft geen zin om weer  
te luisteren
Naar de stemmen in je kop
Die altijd zeggen dat het beter moet

Ligt de lat weer veel te hoog?
Loop er dan lachend onderdoor
Wie heeft gezegd dat je er over moet?

Maar als de zon straks weer komt
Sta dan op en doe je werk
Gewoon het werk dat je hand  
vindt om te doen

En stop op tijd, sloof je niet uit
Er is gebakken lucht genoeg.
Maar wordt een trouw-in-het-kleine 
kampioen

Liever gewoon levende mensen
Dan gracieus gestorven helden
Liever sterke schouders zijn
Dan sterke verhalen doorvertellen
Liever heilig in verborgenheid
Dan te koop met goede daden
Liever trouw aan wat nooit overgaat
Dan snelle roem zonder genade

Thema-avond  
‘Van U is de toekomst’
Lezing met gesprek over 
het jaarthema en de  
visienota ‘Van U is  
de toekomst’ van de 
Protestantse Kerk. Met 
classispredikant Julia van 
Rijn. Iedereen is welkom! 
 23 september, 20.00 uur; locatie:  

De Regenboog, Nathaliegang 263; aanmelden  
T 06-2184 5948 / (079) 360-01 54  
E hwvanzuilekom@hetnet.nl

 Gaandeweg -  ‘Van U is de toekomst’  1

GAANDEWEG Programma 
september 2021 

t/m januari 2022

 ‘Van U is de toekomst’

LEERHUIS EN LEZINGEN

COLOFON: Coördinatie: Henk van Zuilekom | Eindredactie: Marieke van der Giessen-van Velzen | Vormgeving: Jessica Monker 

Bewaarblad | Bijlage bij Kerk in Zoetermeer september 2021 | E info@kerkinzoetermeer.nl | W kerkinzoetermeer.nl

Activiteiten Vorming & Toerusting 

Voorwoord

I n de afgelopen periode waren ontmoetingen met anderen nauwelijks mogelijk. 
Heel de samenleving ging op slot vanwege de wereldwijde coronapandemie.  
En voor een samen leving zijn ontmoetingen tussen mensen juist van essentieel  

belang. Moeten we ons zorgen maken over de invloed hiervan op de toekomst van 
de kerk? We zien reikhalzend uit naar het moment dat wij weer als vanouds  
kunnen deelnemen aan de wekelijkse kerkdiensten en aan gespreksavonden,  
cursussen, lezingen en andere bijeenkomsten, waar veel mensen elkaar ontmoeten.Gelukkig is er weer een nieuwe Gaandeweg, met een ruim en gevarieerd activiteiten-

aanbod in de diverse protestantse wijkgemeenten voor de periode september 2021 
t/m januari 2022. We geloven dat het kan bijdragen aan het herstellen en versterken 
van de verbinding tussen kerkgangers onderling en de samenleving. We kunnen  
hierdoor onze kennis van onderwerpen die onze belangstelling hebben vergroten en 
verdiepen. Maar vooral het met elkaar daarover in gesprek gaan is belangrijk, zoals over 
ons geloof en de plaats van geloof en kerk in de samenleving, nu en in de toekomst. Vandaar het motto van deze Gaandeweg: ‘Van U is de toekomst’. Zo luidt ook de 

titel van de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk in Nederland en het  
septembernummer van Kerk in Zoetermeer steekt er eveneens het nieuwe kerkelijke 
seizoen mee in. U vindt in Gaandeweg de activiteiten voor het komende halfjaar  
in thematische rubrieken gegroepeerd en daarbinnen per kerk en pioniersplek  
gerangschikt. In februari volgt – als alles goed gaat – deel II voor de tweede helft 
van het seizoen 2021-2022. 

Neem en lees en wees welkom in en om de kerken! 
	 Alle	in	‘Gaandeweg’	gepubliceerde	activiteiten	zijn	nog	wel	onder	voorbehoud	vanwege	de	 
coronacrisis	en	met	inachtneming	van	de	officiële	RIVM-richtlijnen.	Voor	veel	activiteiten	–	 
maar	niet	alle!	–	geldt	dat	van	tevoren	aanmelden	noodzakelijk	is.	

• Henk van Zuilekom
COÖRDINATOR ‘GAANDEWEG’

‘Van U is de toekomst’  Ontvankelijk en waakzaam leven van genadeInleiding	door	ds.	Julia	van	Rijn,	classispredikant	Zuid-Holland-Noord
Genade, gratie, ‘Amazing Grace’ … we kunnen 

niet zonder. De kerk is 
geroepen vanuit deze 
genade Gods toekomst tegemoet te leven. De kernzin van de visienota Van	U	is	de	toekomst, die vorig jaar door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland is aangenomen, luidt niet voor niets: ‘De kerk leeft van genade. Dat is de dragende grond voor ons leven en werken als kerk.’ Met deze nota is de Kerk onderweg naar 2025. De werkgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Wijkgemeente Zoeter-meer-Zuid organiseert aan de hand van 

deze visienota een aantal geloofsgesprekken, waarbij iedereen welkom is. Op donderdag  23 september komt classispredikant ds. Julia van Rijn naar Zoetermeer. Zij zal stil staan bij de betekenis van genade in  algemeen bijbelse zin en proberen te  duiden hoe de uitwerking in verschillende deelthema’s (gemeenschap, oecumene, eerbiedig leven in gebed en actie, het werk van God in deze wereld) vanuit genade verstaan kan worden. Iedereen wordt  hiervoor van harte uitgenodigd, welkom!	 23	september,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 De	Regenboog,	Nathaliegang	263;	informatie	en	opgave	T	06-2184	5948	of	(079)	360-01	54	 E	hwvanzuilekom@hetnet.nl

Bewaarexemplaar!

OUDE KERK
Bijbels Hebreeuws voor geïnteresseerdenKom dichter bij de bron door kennis te  maken met de grondtaal van de Bijbel.  We beginnen nagenoeg weer bij het  begin en met kleine leesoefeningen ma-ken we ons de beginselen van het He-breeuws (weer) eigen. Langzamerhand krijgen we zinnetjes en zinnen letterlijk 

uit de Bijbel voor ons, zodat we dichtbij het Woord in de grondtaal komen. Weet u welkom en zegt het voort, want deze cursus is voor iedere geïnteresseerde. Inleider: ds. Kees Wesdorp. vanaf	woensdag	8	september,	16.30-17.15	uur;	kerkelijk	centrum	De	Herberg,	Dorpsstraat	59	Leerhuis Oude Kerk
• ‘Hoe verder als kerk?’De coronacrisis heeft ons aan het denken gezet: hoe verder als kerk? In de afgelopen tijd hebben een aantal gemeenteleden over dit onderwerp nagedacht aan de hand van het boekje Herkerken. Met die inbreng en met een samenvatting van een artikel ‘Kerk en event, de kans van een vloeibare kerk’ (van Marten van der Meulen in Kerk en	Theologie) hopen we in onze bezinning duidelijkheid en bemoediging te krijgen hoe we verder mogen. Inleiders: Jaap van der Giessen en ds. Kees Wesdorp.	 27	september,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 De	Herberg,	Dorpsstraat	59	 

E	chwesdorp@occidopagus.nl• Kerk en klimaat
Wij zijn door God gemaakt, wij leven van Gods schepping. Hoeveel eerbied zijn we verschuldigd aan de werken van Gods han-den? Welk respect moeten wij voor de die-ren hebben en heeft dat gevolgen voor ons eetgedrag? Moeten wij ons als kerk ook be-zighouden met de klimaatproblemen? Welke persoonlijke verantwoordelijkheid hebben wij en hoeveel vrijheid? Allerlei vragen om ons rustig op te bezinnen, aan de hand van de Bijbel en bezinningsmateriaal. Er is ook een PGZ-breed initiatief, waarbij collega’s van alle wijkgemeentes betrokken zijn. Inlei-ders: ds. Kees Wesdorp, ds. Pieter Baas, ds. Sandra Hermanus-Schröder, ds. Rein Algera.	 25	oktober,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 De	Herberg,	Dorpsstraat	59

• Kerk en de Bijbel
In oktober van dit jaar komt de Gereviseer-de Nieuwe Bijbelvertaling uit. De huidige Nieuwe Bijbelvertaling kwam in 2003 uit en meteen al is er discussie geweest over vertaalkeuzes. Het Nederlands Bijbel Genoot-schap heeft duizenden suggesties verzameld en afwegingen gemaakt. De Bijbel vertalen is een uiterst verantwoordelijk werk en deze buitengewoon mooie taak kent veel uitdagin-gen. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe spannend is het om de Bijbel te vertalen?	 29	november,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 De	Herberg,	Dorpsstraat	59• Augustinus – Nieuwjaarspreek Op 1 januari placht Augustinus een lange preek te houden. Dat deed hij om zijn paro-chianen te behoeden voor de verlokkingen van de heidense feesten die op Nieuwjaars-dag gehouden werden. De langste preek die de kerkvader gehouden heeft moet zo’n 4,5 uur geduurd hebben! Die preek lezen gaan we niet redden op een leerhuisavond. Ik neem een andere nieuwjaarspreek (sermo 197), die aanzienlijk korter is maar dezelfde sfeer heeft. Daarnaast kunnen we nog een preek lezen die Augustinus gehouden heeft op het feest van Epifanie (sermo 204). In deze preek gaat Augustinus in op de verhouding tot de Joden. Christus is de hoeksteen tussen de Joden en de heidenen. Inleider: ds. Kees Wesdorp.	 24	januari,	20.00	uur;	kerkelijk	centrum	 De	Herberg,	Dorpsstraat	59	 

E	chwesdorp@occidopagus.nl

DE PELGRIM
Thema-avond  
‘God en de pandemie’
Wat moeten we denken als het gaat om de  coronapandemie? Wat gebeurt er allemaal?  Kunnen we of moeten we de crisis die we nu  meemaken aan God verbinden? Vragen die  ons tot nadenken dwingen. 	 7	september,	19.30-21.30	uur;	’t	Centrum,	 Frans	Halsstraat	1;	vrijwillige	bijdrage;	informatie	 en	aanmelden	E	info@depelgrimzoetermeer.nl

Martin Buber-serie  
‘De weg van de mens’
Een zestal avonden rondom het bijzondere boekje De weg van 
de mens van Martin Buber. Iedere avond bespreken we één 
van de hoofdstukken. Wat heeft dit boekje ons te vertellen? 
Wat leest een ieder van ons hierin? Een schat aan kennis en 
gedachten over persoonlijke ontwikkeling en de keuzes die we te maken hebben op onze weg door het leven. 	 21	september,	19	oktober	en	23	november;	15	februari,	15	maart	 
en	19	april;	19.30-21.30	uur;	’t	Centrum,	Frans	Halsstraat	1;	€	5	 per	keer	(bijdrage	mag	geen	beletsel	zijn	om	mee	te	doen)

Gaandeweg is uitneembaar! Bewaar het binnen handbereik als informatieblad met alle  
contactgegevens voor de komende maanden. U vindt het Gaandeweg-programma ook  
als pdf op pgzoetermeer.nl/gaandeweg en kerkinzoetermeer.nl/gaandeweg Raadpleeg voor de actuele agenda en nieuwe activiteiten ook altijd Kerk in Zoetermeer  
en de Agenda op beide genoemde websites. Alle activiteiten staan daar op datum en  
zijn voorzien van een herkenbaar thema-icoontje uit de Gaandeweg-rubrieken.

Forum Romanum in Rome  Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

 ‘Van U is de 
           toekomst’
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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

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven: 
advertenties@kerkinzoetermeer.nlUitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
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‘Een plek om de drempel

van de kerk weer over te gaan’
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Nieuw vuur

in Het Noorderlicht
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‘Als ik weet dat morgen de 

wereld vergaat, plant ik van-

daag nog een appelboompje’ 

is een uitspraak die aan Luther 

wordt toegeschreven. Een 

bijzondere en hoopvolle ge-

dachte, die voor ons vandaag 

nog steeds als leidraad kan 

gelden. Een uitzicht op de 

toekomst, het nieuwe vuur.

Daarna zal het geschieden, 

dat ik mijn Geest zal uitstorten  

op al wat leeft, 

en uw zonen en uw dochters  

zullen profeteren; 

uw ouden zullen dromen dromen; 

uw jongelingen zullen gezichten zien.

De profeet Joël in de Bijbel 

spreekt van het nieuwe vuur voor 

alle generaties: ouderen en jon-

geren mogen geïnspireerd raken 

door het vuur. Op meer plaatsen 

in de Bijbel worden zowel oude-

ren als jongeren genoemd. Denk 

maar aan de jonge Samuël, die 

Gods boodschap moest over-

brengen aan het volk Israël, maar 
Gods stem niet herkende zonder 

de tip van de oude Eli. Of in het 

Nieuwe Testament, waar Johan-

nes in een brief zowel vaders, 

jongeren als kinderen aanspreekt.

De kerk als een gezin

Generaties verbinden is binnen 

de kerk in Nederland een belang-

rijk thema. De metafoor ‘kerk als 

een gezin’ kan duidelijk maken 

welke processen een rol spelen 

bij de verbinding van de genera-

ties. De rode draad van een gezin 

is het bij elkaar horen, samen 

optrekken en zorgen voor elkaar. 

Je hebt elkaar nodig om te  

leven, te groeien en nieuwe  

appelboompjes te planten.

Je gezien en 

gehoord weten; elkaar 

de ruimte geven

Het gezin is een bijbels beeld 

voor de kerk. Gelovigen worden 

door de apostel Paulus in zijn 

brieven vaak Gods kinderen  

genoemd met God als Vader.  

Een voor die tijd helder beeld, 

omdat het toen – en nog lang 

daarna – gebruikelijk was dat alle 

generaties in één huis woonden 

en voor elkaar zorgden. Dat is 

anno 2021 niet meer zo vanzelf-

sprekend, maar het blijft overeind 

en wenselijk dat ondanks alle 

kloven de huidige generaties 

verantwoor delijkheid voor elkaar 

dragen.

Hoe kun je die kloven dichten? 

Verbinding is daarbij een sleutel-

woord. Kijk naar wat generaties 

bindt en leg niet de nadruk op 

wat hen scheidt. Zoek vurig naar 

gemeenschappelijke ideeën,  

belangen, hobby’s, belevingen en 

taal. Het is verrassend te ontdek-

ken welke verbindende elemen-

ten er zijn tussen jong en oud 

ondanks de cultuurverschillen  

die tussen de generaties bestaan. 

We staan allemaal 

ergens op de 

doorgaande lijn

Wanneer de kerk een veilige 

thuisplek is voor zowel de oudere 

als de jongere generatie, ontstaat 

er net als in het gezin saamhorig-

heid, waarbij ieder tot zijn recht 

komt. Bij je veilig voelen hoort: je 

gezien en gehoord weten, respect 

voor elkaars mening hebben, 

elkaar de ruimte geven, en nog 

veel meer.

‘Generatie-bewust-zijn’ is het  

besef dat iedere generatie bestaat 

en alleen kan bestaan te midden 

van andere generaties. We staan 

allemaal ergens op de doorgaande  

lijn, het grotere, historische  

verhaal van opeenvolgende  

generaties. Met elkaar in gesprek 

gaan dus, ‘intergenerationele’ 

activiteiten organiseren en open-

staan voor elkaars meningen en 

ideeën helpen mee de verbinding 

tot stand te brengen.

Creatieve vormen

Hoe geef je dat praktisch vorm? 

Er wordt al veel gedaan in Zoeter-

meer. Het nieuwe vuur brandt in 

verschillende kerken al langere 

tijd. Zo maken ouders, groot-

ouders en kinderen enthousiast 

deel uit van bijvoorbeeld de  

‘kliederkerk’, waar geverfd,  

geknipt en geplakt, stofjes geknipt 

en aan elkaar genaaid worden. 

Kind bij oma op schoot, ouders op 

de grond tussen de kinderen om 

te luisteren naar het verhaal. 

Tijdens deze coronatijd worden 

veel creatieve online kinderneven-

diensten, kinderkerk en tiener-

diensten gehouden. Er werd en 

(hopelijk ook weer) wordt muziek 

gemaakt en uitgezonden, toneel 

gespeeld en musicals opgevoerd 

door verschillende generaties 

acteurs en zangers. 

Werk te doen

Maar desondanks is er nog veel 

werk te doen. Kerk als een gezin 

zijn, een veilige thuisplek bieden 

voor alle leden – dat vraagt om be-

wust bezig zijn met het verbinden 

tussen de verschillende generaties. 

Het vraagt om bewuste keuzes voor 

zowel ouderen als jongeren om de 

ingezette koers regelmatig te spie-

gelen, het goede te behouden en te 

wijzigen waar het nodig blijkt.  

Dan blijft het vuur tussen de  

generaties nieuw, brandend en  

kan iedereen zich warmen.

• Hanneke Lam

Nieuw vuur
PINKSTEREN

Vuur dat 

generaties 

verbindt

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

VIJF SLEUTELS

Ds. Niels de Jong van de relatief 

nieuwe gemeente Noorderlicht in 

Rotterdam-Blijdorp formuleerde  

in zijn onderzoek Young Urban  

Protestants (voor de IZB) vijf  

‘sleutels’ voor kerken die zoeken 

naar wegen om twintigers en  

dertigers te bereiken. Deze sleutels 

geeft René van Loon in zijn boekje 

Lente in de kerk ook door. 

1 Inhoud: ‘Het moet wel ergens 

over gaan.’ De geloofsinhoud is 

van belang: de centrale rol van 

Jezus, een goede Bijbeluitleg die 

de praktijk van het leven raakt.

2 Ruimte: Jonge mensen zoeken 

ruimte om hun eigen weg te  

kunnen vinden, in hun levensstijl 

en in keuzen die ze maken, maar 

ook in de liturgie en nieuwe  

vormen van muziek.

3 Gekend zijn: Je eigen plek  

kunnen vinden, een netwerk 

kunnen opbouwen, mensen van 

je eigen leeftijd kunnen vinden.

4 Sfeer: Je welkom voelen, of 

er mensen zijn die een praatje 

beginnen, een sfeer van liefde 

en hartelijkheid, geen afstande-

lijkheid, niet de maat genomen 

worden. 

5 Inzet voor de omgeving:  

Een kerk die naar binnen is  

gekeerd, met zichzelf bezig is, 

heeft weinig aantrekkingskracht.

In de notitie ‘Verbinding tussen de 

generaties’, van Jos Nouwt, voor-

zitter van de Algemene Kerkenraad 

van de Protestantse Gemeente 

Zoetermeer, staan onder meer deze 

sleutels en opgenomen en ook zes 

aanbevelingen uit het Amerikaanse 

onderzoek Growing Young. 

De notitie doet momenteel de ronde 

langs de wijkkerkenraden. 

 Zie ook het interview ‘Nieuw vuur 

in Het Noorderlicht’ op pagina 7  

en het onderzoeksverslag van 

Timo Hagendijk ‘Een onmogelijke 

kerkdienst’ op pagina 5.

Meer lezen

• jongprotestant.protestantsekerk.

nl/verdieping/kerk-als-thuisplek- 

voor-kinderen-en-jongeren/ 

• protestantsekerk.nl/nieuws/

hoe-bereik-je-dertigers-en- 

veertigers-in-de-kerk-vier-  lessen-

in-coronatijd/ 

• changeandchurch.nl/online- 

leersessies

Heer, raak mij  

aan met uw adem 

Heer, raak mij aan met uw adem,

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht!

Lied 695

Getijden van het jaar – Pinksteren 

Liedboek – zingen en bidden  

in huis en kerk (2013)
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Het moet verteld  

worden!

∞ pagina 7 - Ontspan. Vertrouw. Relax.   

∞ pagina 8 - Aan de slag met bijbelverhalen  
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Favoriete bijbelverhalen van 18 (jong)volwassenen, 3 tieners en 3 tekenaars, 19 kinderen en hun papa’s en mama’s       

        • Kleurplaat voor kinderen • Kruiswoordpuzzel om je bijbelkennis bij te spijkeren  Maak kans op 
een boek!

Ruim twintig jaar geleden 

werd ik gegrepen door het 

fenomeen ‘verhalen vertellen’. 

Ik had een heel vervelend jaar 

achter de rug en wilde nog 

een weekje weg. Min of meer 

op de gok koos ik voor een 

vertelcursus op Terschelling. 

En het was alsof ik thuis kwam 

… Ik ontdekte een talent waar-

van ik niet wist dat ik het had, 

maar dat ik echt nooit meer 

kwijt wilde raken. 

Ik groeide op met boeken en 

verhalen en er werd bij ons thuis 

regelmatig voorgelezen. Maar 

daar op Terschelling ontdekte ik 

dat er iets heel bijzonders gebeurt 

als je het boek er tussenuit haalt. 

Er ontstaat direct contact tussen 

verteller en luisteraar(s), ze gaan 

samen op reis in een verhaal dat 

nog nooit precies zo verteld is en 

dat ook nooit meer zal worden. 

Er gebeurt wat er gebeurt, door 

wie er op dat moment samen zijn. 

Iedereen beleeft dat verhaal op 

eigen wijze. En toch heb je het  

samen gehoord – samen gemaakt.

Er gebeurt iets heel 

bijzonders als je het boek 

er tussenuit haalt

‘De grote verhalen’

Als verteller heb ik een zwak voor 

wat ik ‘de grote verhalen’ noem: 

de oude mythen en sagen, die 

de mensen ontwikkelden om te 

verklaren wie ze zijn en waar ze 

vandaan komen. Scheppings

verhalen. Verhalen over vreemde 

helden, grote liefdes en vergeten 

oorlogen. Ze zijn in elke cultuur 

anders, en toch zijn er grote over

eenkomsten. En voor mij zijn ze 

ook nu nog razend actueel. 

Neem de Odyssee. Je kunt dat 

verhaal lezen als een verhaal 

over een held die wellicht niet 

eens bestaan heeft. Een man 

die rondzwierf in een wereld vol 

onwaarschijnlijke monsters en 

vreemde goden. Dat kan. Het is 

nog steeds een spannend verhaal 

trouwens. Maar het is ook het 

verhaal van een man die uit een 

oorlog komt, maar de oorlog nog 

in zich heeft.

 De Odyssee ... 

nog steeds gruwelijk 

actueel 

Een man die uiteindelijk álles 

moet verliezen om thuis te kun

nen komen. Hij spoelt uiteindelijk 

eenzaam en alleen aan op een 

eiland in de Middellandse Zee. 

Naakt. Een vreemdeling, die  

alleen kan hopen dat hij gastvrij 

ontvangen wordt … Wie het 

nieuws bijhoudt weet dat dit  

helaas nog steeds gruwelijk  

actueel is. Het is ook het verhaal 

van een vrouw die vecht om zelf 

over haar leven te kunnen beslis

sen. En van een jongen die uit de 

schaduw van zijn vader moet stap

pen om mán te kunnen worden. 

Thema’s van alle tijden en alle 

plaatsen. 

Boek vol verhalen 

Onze eigen Bijbel is natuurlijk 

ook een boek vol machtig mooie 

verhalen, maar ik vertel ze op 

het moment nog maar weinig. 

Als ‘theatraal’ verteller neem 

ik bepaalde vrijheden met mijn 

bronmateriaal om het verhaal te 

structureren, ik zoek mijn eigen 

woorden en beelden. Dat ligt bij 

religieuze verhalen, of die nu uit 

de eigen christelijke traditie of 

een andere religie komen, vaak 

gevoelig. Er zullen altijd mensen 

zijn die vinden dat je te ver gaat, 

dus het zijn verhalen waar ik heel 

voorzichtig mee ben. Maar wat 

niet is kan nog komen … 

Genesis 1

Een favoriet kiezen is voor mij 

bijna onmogelijk. Maar ik kies 

hier nu even voor een verhaal 

dat aansluit bij mijn voorliefde 

voor die andere ‘grote verhalen’: 

Genesis 1. Ik heb die tekst ooit 

in zijn geheel mogen lezen in een 

dienst, en dat was een feestje. 

Mensen vertellen van oudsher 

verhalen over waar we vandaan 

komen. De beelden zijn heel  

divers: van een gigantisch ei tot 

een koe tot een smid die op zijn 

aambeeld de hemellichamen 

smeedt uit goud en zilver. Die 

‘van ons’, om het even zo te zeg

gen, begint met woorden die bij 

mij meteen een beeld oproepen: 

De aarde nu was woest en ledig 

… en Gods Geest zweefde over 

het water.

Dan volgt een soort magisch 

ritme dat we allemaal van jongs 

af aan al kennen. Een ritme dat 

gesproken nog sterker voelt dan 

geschreven: 

Het werd avond, en het werd 

morgen: de eerste dag … 

In zeven dagen zie je een wereld 

ontstaan die ook voor ons nu nog 

heel herkenbaar is. Een wereld 

waarvan God vond dat ze goed 

was. 

Magisch ritme dat 

gesproken nog sterker 

voelt dan geschreven

Het verhaal lijkt daarmee klaar – 

maar toen begon het verhaal, óns 

verhaal, natuurlijk pas écht …

• Janneke Tanja

Janneke Tanja werkt als verteller, 

trainer en creatief facilitator binnen 

haar eigen bedrijf Behind the Story, 

waar verhalen de basis zijn voor 

een groot deel van haar werk.  

Ze geeft vertelcursussen bij CKC & 

partners, en werkt als verteller bin-

nen de Stichting Verhalenfontein en 

de Stichting Monument & Verhaal.

 W behindthestory.nl

VAN DE REDACTIE

Vertel het maar!

‘Waarom wordt er eigenlijk nooit 

gepreekt over David en Goliath?’, 

vroeg onze jongste ooit, thuisgeko-

men na een kerkdienst op zondag-

morgen. ‘Vraag het de dominee’, 

opperde ik. Hij belde, zo klein als 

hij was. En ja hoor, een paar weken 

later stond in het kerkblad dat er 

over David en Goliath gepreekt 

zou worden, daar had een jonger 

gemeentelid om gevraagd. 

Als ik hem half juni hierover opbel, 

herinnert oud-predikant ds. Ad 

Prosman het zich meteen. ‘Als zo’n 

jochie dat vraagt, dan doe je dat.’ 

Hij zocht het na: ‘Het was op 21 

oktober 2001.’ Ah, zoon was toen 

nog geen 6 jaar. ‘En ik had er één 

keer eerder over gepreekt, op 9 juli 

1978. Die verhalen over oorlog en 

andere gruwelijkheden in het Oude 

Testament komen inderdaad niet zo 

vaak langs, al gaan ze tegelijk ook 

over twijfel en geloofsvertrouwen.’

Dan belt oudste kleindochter van 

8 jaar. ‘In mijn dagboekje gaat het 

vandaag over Debora, de richteres, 

die de mensen leert wie hun echte 

Held is. Bij de opdracht staat: “Van 

wie heb je dit boekje gekregen? 

Vraag eens of diegene iets wil 

vertellen over wat God in zijn of 

haar leven heeft gedaan. Het helpt 

je om God te leren kennen.“  

Nou, vertel maar, oma!’

Prompt zie ik Rembrandts voorlees-

bijbel liggen in mijn bijbel-boeken- 

voorleeskastje. Rembrandt etste 

bijbelverhalen alsof hij er zelf bij 

was en in dit boek worden ze verteld 

vanuit het dagelijks leven-perspectief 

van ‘anonieme’ ooggetuigen. 

Precies zoals we met dit zomer-

nummer en een extra zomerspecial  

favoriete bijbelverhalen presenteren, 

die meegaan in het leven van kinde-

ren en volwassenen. Zoals een van 

hen opmerkt, ‘als een bijbelverhaal 

je raakt en iets met je doet, dan is 

dat van de Heilige Geest’.

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

SAMEN OP REIS IN EEN VERHAAL

Vertel –  

en ik luister 

ademloos … 
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‘En wees een gids  

naar dat andere Boek ...’

KERK ACTUEEL

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
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VAN DE REDACTIE

Hemelkracht

Het woord heb ik niet van 
mezelf. Ik leen het van 
een gastpredikant die 

het deze zomer zocht en vond voor 
Jezus. Hemelkracht. Omdat Jezus 
zichzelf het levensbrood noemt. 
Je leest dat in het Evangelie van 
Johannes, hoofdstuk 6.

Zoals het manna in de woestijn 
brood was dat elke dag uit de  
hemel kwam. Brood dat je in stuk-
ken breekt, om jezelf te voeden en 
te delen met anderen. Brood dat 
kracht geeft om te doen wat God 
wil dat je doet. 

Het is net zo’n woord als genade. Je 
hebt het niet van jezelf, je krijgt het 
niet van jezelf, je ontvangt het. Jij op 
aarde: in het hier en nu, en het komt 
uit de hemel: uit het daar en nu. 

Jezus is die dagelijkse hemelkracht.  
Jezus noemt zichzelf ook niet 
‘brood voor eeuwig leven’, Hij heeft 
het gewoon over ‘leven’. Over 
opstaan en in beweging komen. 
Over het zichtbaar maken van ‘uw 
koninkrijk’ en ‘uw wil’, waar we om 
bidden in het ‘Onze Vader’.

Hemels licht over de aardse werke-
lijkheid en het pad dat je beloopt. 
Een toekomst die niet straks na je 
dood pas komt, zoals eeuwig ook 
geen begin en geen einde heeft. 

Groot is uw trouw, 
o Heer, iedere morgen 
aan mij weer betoond,
... kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst

Die toekomst van U, die is toch      
  gewoon ook al nu? 

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

T/M 5 SEPTEMBER

AH-Voedselbankactie
schoolgaande jeugd

OPROEP • In de week t/m 5 sep-
tember houdt Albert Heijn met de 
Voedselbank een landelijke actie 
voor de schoolgaande jeugd: ‘Op 
een lege maag kan je niet leren’. 
Bij alle zes AH’s in Zoetermeer 
staat een ‘actie-eiland’ ingericht 
met themagerichte producten 
die klanten voor de Voedselbank 
kunnen kopen. Doe in ieder geval 
mee als klant. 
Kun je ook meehelpen flyeren bij 
de ingang om klanten op de actie 
te wijzen, in een blok van twee 
uur, meld je dan nog aan!  
Vooral op vrijdag en zaterdag  
zijn er vrijwilligers nodig! 

 Opgeven bij coördinator Ronald Spaan  
E vbz.transport@gmail.com  
W voedselbankzoetermeer.nl

Ook in Zoetermeer-Zuid 
geslaagde Actie Vakantietas
VERSLAG • Voor de derde maal deed de diaconie van Protestantse 
Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid (Pelgrimskerk, Oase en  
Regenboog) mee met Vakantietas, een landelijke actie van Kerk 
in Actie. Deze is bedoeld voor kinderen die opgroeien in arme 
en kwetsbare gezinnen en in de zomer niet op vakantie kunnen. 

In totaal 197 kinderen van  
0-17 jaar werden aangemeld door 
enkele scholen, maatschappelijk 
werk en de Voedselbank. Voor al 
deze kinderen werd een fleurige 
rugzak gevuld met vakantiespeel-
goed, andere leuke spulletjes  
en een tegoedbon voor een ijsje. 
De stoelen in kerkgebouw  
De Oase stonden vol, eerst met 

speelgoed, later met de gevulde 
rugtassen. Dit werd bij elkaar 
gebracht door het inzamelen van 
cadeautjes door de gemeente-
leden, collectes en giften,  
waarvoor nog meer gekocht kon 
worden. Ook was er een flinke 
bijdrage in geld en cadeautjes 
van Rotary Zoetermeer. 
Natuurlijk was dit niet mogelijk 
geweest zonder de hulp van zo’n 
veertien enthousiaste vrijwilligers 
uit de kerken en van de Rotary.  
In diverse ploegjes is heel hard 
gewerkt om alles in te pakken.
Een reactie van één van de  
scholen: ‘Wat hebben wij een 
hoop kinderen met een blij  
gezicht de vakantie in mogen 
sturen dankzij jullie!’

• Tineke Blankespoor

DIACONIE ZOETERMEER-ZUID

KERK IN ACTIE 

Collectanten gezocht  
voor vluchtelingenkinderen
OPROEP • Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie een 
landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Om deze collecte ook in Zoetermeer tot een  
succes te maken, zoeken we collectanten. Doet u mee?

Gammele tenten. Extreme kou  
of juist de ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid, gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen en  
sanitaire voorzieningen. En mis-
schien wel het ergst van alles: de  
uitzichtloosheid, het jarenlange, 
onzekere wachten. Dat is de rea-
liteit waarin duizenden kinderen 
in Griekse vluchtelingenkampen 
opgroeien. Wij gunnen hen een 
beter leven! Daarom komen we in 
actie en organiseren in november 
2021 opnieuw een huis-aan-huis-
collecte. Kerk in Actie helpt met 
voedsel, kleding en onderwijs en 
probeert deze kinderen op een 
betere plek te krijgen. 
Wilt u meehelpen? Meld u aan 
als collectant. Het gaat om twee 
tot vier uur van uw tijd, alleen 
of samen met iemand. Je hoeft 

niet bij een kerk betrokken te 
zijn om mee te doen. Informeer 
gerust eerst voor u beslist. Hoe 
meer mensen zich aanmelden, 
hoe meer wij voor vluchtelingen-
kinderen op Griekenland kunnen 
betekenen. 
Het Platform ZWO (Zending 
Werelddiaconaat en Ontwik-
kelingssamenwerking) is een 
samengaan van Zoetermeerse 
ZWO-groepen en zendingscom-
missies, dat zich bijzonder aan-
gesproken voelt door de nood in 
Griekenland en deze actie graag 
in Zoetermeer wil realiseren.

 Opgeven bij het Zoetermeers ZWO- 
platform E marius.cusell@hetnet.nl  
T 06-2168 1988 of bij het landelijk 
collecteteam van Kerk in Actie  
T (030) 880 17 01 E collecte@
kerk inactie.nl of via kerkinactie.n/
huisaanhuiscollecte Bekijk ook het 
filmpje op youtu.be/tmFT72iVbUc

• Marius Cusell

ZWO-PLATFORM ZOETERMEER

19-26 SEPTEMBER

Vredesweek:  
‘Inclusief samenleven’

Iedereen kent wel het gevoel 
er even niet bij te horen en te 
worden uitgesloten. Sommigen 
ervaren dat ze stelselmatig  
niet gehoord worden en dat  
ze geen onderdeel uitmaken 
van een groter geheel. Deze 
uitsluiting ligt diep verankerd 
in onze maatschappij. 

‘Er is pas sprake van vrede als er 
recht wordt gedaan aan iedereen’, 
schrijft PAX op zijn website. Daarom 
kiest het InterLevensbeschouwelijk 
Overleg Zoetermeer, net als PAX, 
als thema van de Vredesweek 2021: 
‘Inclusief samenleven’. Samen  
met onze partners werken we dit 
thema uit in diverse program ma-
onderdelen, zoals de traditionele 
Walk of Peace en de Drive-in  
voorstelling van de bijzondere film  
‘Burden’, coronaproof te bekijken 
vanuit uw eigen auto (of die van 
vrienden). Samen maken we een 
inclusieve samen leving. We hopen 
u in de Vredesweek te ontmoeten!

Hier alvast een voorproefje  
van het programma.
• Zaterdag 18 september 
 Walk of Peace – opening door  

burgemeester Bezuijen  
start 14.30 uur, Nicolaasplein

• Zondag 19 september
 Lezing Nagall-Gelin tijd volgt, Forum
• Maandag 20 september
 Voor de jeugd: Vooroordelenkoffer 

diverse locaties en data
• Dinsdag 21 september
 Vredesmaaltijd 12.30 uur,  

Rakkersveld, locatie Piëzo
 Drive-in filmvoorstelling  

i.s.m. Cameo 19.45 uur,  
Evenemententerrein Silverdome

• Woensdag 22 september
 Paneldiscussie n.a.v. de film ‘Burden’ 

14.30 uur, Forum
• Vrijdag 24 september
 Ambassade van Vrede/ILOZ –  

ambassadeurswisseling en uitreiking 
ILOZ-award 19.00 uur, Forum

• Zaterdag 25 september
 Samen voor de Stad i.s.m. met  

Stichting Present vanaf 10.00 uur
 Kinderfestival i.s.m. Stichting Rijkt 

vanaf 11.00 uur, Carry v. Bruggenhove
• Zondag 26 september
 Interreligieuze vredesviering  

14.00 uur, diverse gebedshuizen

 Meer informatie op W iloz.org, de 
Facebookpagina van ambassadevan-
vredezoetermeer of E info@iloz.org
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Nogal eens wordt deze bede  
opgevat als uiting van berusting. 
Je bidt ergens om, maar zegt 
uiteindelijk: ‘Uw wil geschiede.’ 
Want God heeft nu eenmaal het 
laatste woord. ‘Was mein Gott will, 
das g’scheh allzeit, Sein Will, der 
ist der beste’, klinkt het in Bachs 
Matthäus-Passion. Maar als Jezus 
in Getsémané bidt dat Gods wil 
zal geschieden gaat het niet om 
berusting. Integendeel, het gaat 
om een bewuste keuze voor God 
en mensen. Zelfs als God en men-
sen Hem in de steek laten, kiest 
Jezus ervoor om God lief te blijven 
hebben boven alles en daarin ook 
de naaste. Want dat is de wil van 
God. En dat tot het bittere einde. 

... op paden 
die je zelf nooit 
zou uitstippelen

Als wij als Kerk dit gebed met 
Jezus meebidden, moeten we 
daarom wel weten wat we doen. 
Het is een nogal vérstrekkend 
gebed. Wie ‘uw wil geschiede’ 
bidt, vraagt om totale en uiterste 
overgave. Hoe zwaar en moeilijk 
dit is, blijkt wel uit het feit dat  

Jezus Zelf deze woorden maar 
liefst drie keer herhaalt. Totale 
overgave aan God is een gevecht 
dat je voert met jezelf en met 
Hem. Het is het laatste wat je wilt. 
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat dit gebed te veel gevraagd 
is. Kijk naar de discipelen die, 
terwijl Jezus in gevecht is, het 
opgeven en in slaap vallen. Toch 
zijn we als Kerk geroepen om ‘uw 
wil geschiede’ met Jezus mee te 
bidden, omdat we bij Hem horen 
als zijn lichaam in deze wereld. 

Deze bede 
maakt ons alert 
en waakzaam

Wat is deze wil van God? Dat is 
niet de wil van de meerderheid 
of de sterkste. Ook niet per se de 
wil van de underdog. De wil van 
God is Hem liefhebben boven 
alles en je naaste als jezelf. De wil 
van God is gaan waar Hij je roept, 
het is Christus navolgen die je 
brengt op paden die je zelf nooit 
zou uitstippelen. 
Daarmee is ‘uw wil geschiede’  
ook een heel verontrustend en 
bedreigend gebed voor westerse 

christenen die zichzelf en hun  
status quo willen handhaven. 
Deze bede schudt ons wakker en 
maakt ons alert en waakzaam. Is 
het Gods wil die we volgen of onze 
eigen wil, aangepast aan de heer-
sende maatschappelijke mode? 
Christus navolgen betekent ook 
de openheid om altijd je eigen wil 
tussen haakjes te zetten. Zelfs als 
je van goede wil bent en de beste 
bedoelingen hebt.

Vingeroefening
Even een vingeroefening: wat 
betekent ‘uw wil geschiede’ in 
een tijd waarin meer en meer 
openbaar komt dat we hard op 
weg zijn deze wereld onleefbaar te 
maken? We leven op veel te grote 
voet. Dat vraagt niet om berusting, 
maar om beslistheid en dwarse 
keuzes voor een ander leven,  
gedreven door bijbelse waarden 
als eenvoud, nederigheid en  
gerechtigheid. Het smalle pad van 
Christus vraagt om kleine voeten. 

Spannend 
Om dat pad te gaan hebben we 
elkaar hard nodig. Als je in je 
eentje op zoek gaat naar wat God 

Onmiddellijk dacht ik aan wat mij sinds een half jaar 
vrijwel dagelijks wordt aangereikt in de app Bidden 
Onderweg en in het bijzonder aan het onderdeel 
Levensgebed. Daar wordt mij een weg gewezen die 
oefent in aandachtig en dankbaar leven. Het helpt 
mij om stil te staan bij in wie en wat ik geloof en  
hoe ik dat geloof handen en voeten kan geven.
Bidden Onderweg is een initiatief van de jezuïeten, 
geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit,  
het gedachtegoed van de stichter van de orde,  
Ignatius van Loyola. Het richt zich op christenen  
van verschillende denominaties en kent ook veel  
protestantse deelnemers. Juist in coronatijd ontdekten 
velen de bijbehorende app. Deze biedt elke dag een 
nieuwe gebedspodcast aan. Dit is een combinatie 
van muziek, een bijbelgedeelte en vragen om over 
te mediteren en al biddend aandacht te geven. Het 
bleek voor mij een goede invulling van een dagelijks 
stiltemoment. Een mooie foto, bijzondere muziek, het 
luisteren naar een bijbelgedeelte met daarbij soms 

verrassende vragen die je helpen het gehoorde te 
verbinden met het eigen leven op dat moment. Tien 
minuten even stil staan en stil zijn voor en met God.
De app liet mij ook kennismaken met wat gezien 
wordt als de meest kenmerkende vorm van ignatiaans 
gebed: het levensgebed. Andere namen ervoor zijn 
aandachts- of bewustzijnsonderzoek of reflectie,  
maar de benaming levensgebed is beter. Het gaat  
om meer dan onderzoek, het gaat om gebed.
Het eerste en belangrijkste onderdeel van het 
levens gebed is: ‘Dank u!’ Je kijkt terug naar wat 
deze dag je troost, vreugde, ruimte, rust, kracht  
en moed gaf. Neem daar de tijd voor. Dat wat je 
troostte zegt iets over waar en hoe je God hebt  
ervaren. Daar dank je God voor.
Pas daarna is het zinvol om ‘Sorry’ te zeggen.  
Waar ging het niet goed, waar heb je spijt van  
en wat wil je anders doen? Dat maakt de weg vrij  
naar het derde deel van het levensgebed. Er is  
ruimte gekomen voor een blik vooruit, voor goede 

voor nemens, voor alstublieft, dit ga ik anders doen.
Ooit leerde ik bij mijn pastorale opleiding dat het 
goed is je gebed te beginnen met te danken.  
Bidden Onderweg bepaalde mij via het levensgebed 
er weer bij hoe belangrijk en waardevol dat begin is. 
Vijf minuten levensgebed voor het slapen gaan helpt 
je om je aandacht te richten op God, bepaalt je bij 

wat je die dag gegeven werd en oefent je 
om aandachtig en dankbaar te leven,  

om te weten van genade.

• Joke Westerhof 

LEVENSGEBED

Dank u! – Sorry – Alstublieft ONDER WOORDEN

Onze vader 
verborgen

Hospice Elim in Moerkapelle is een bijna-thuis-huis voor mensen 
in de laatste levensfase. 

Scan de QR-code om een 
kijkje te nemen in het hospice. 

079 820 0881  www.hospice-elim.nl   

Wilt u meer weten over een verblijf of 
vrijwilligerswerk in het hospice?

 

Uiterste overgave
‘Uw wil geschiede’ (Matteüs 6:10)
Of ik iets wilde schrijven over deze bede van het Onze Vader: ‘Uw wil 
geschiede’. Voor ik het wist had ik ja gezegd. Maar toen ik ervoor ging 
zitten realiseerde ik me dat dit overbekende zinnetje uit het volmaakte 
gebed misschien wel het moeilijkste is wat er te bidden valt. En dat terwijl 
we het vaak gedachteloos uitspreken, zonder een goed besef van de 
diepten die er achter verborgen liggen. 

KERK & GELOOF
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In de Visienota 2021 ‘Van U is de toekomst’ schrijft de  
Protestantse Kerk dat Jezus in het ‘Onze Vader’ vanuit hemels  
perspectief het zicht scherpt op onze verantwoordelijkheid 
voor medemens, schepping en samenleven. Wat bidden we 
eigenlijk met ‘... uw koninkrijk kome, uw wil geschiede’?

Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad

Van U is de toekomst
kome wat komt

Huub Oosterhuis 

In: ‘Gezongen Liedboek’,  
Kampen: Kok, 1993

wil, loop je het risico van  
willekeur en wishful thinking.  
In je eentje kun je ook zomaar 
indommelen in vrome of cynische 
berusting. We zijn aan elkaar 
gegeven, ook om elkaar wakker 
te houden en samen te zoeken 
naar de goede en volmaakte wil 
van God. 
Dat is spannend. Overgave ís 
spannend. Het betekent loslaten 

en verliezen van status, bezit, 
controle en wat niet al. Spannen-
der nog: je schiet er zelf bij in. 
Maar je ontvangt er Christus voor 
terug. Het leven en de overvloed 
in Hem die ons voorgaat door 
een wereld die in brand staat. 
Heer, leer ons bidden! 

• ds. Pieter Baas

PREDIKANT OOSTERKERK

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith
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APP BIDDEN ONDERWEG • In onze redactie vergadering voor dit  
septembernummer spraken we over het bijbelse en theologische  
begrip ‘genade’. Dat kan snel zwaar en hoog gegrepen zijn.  
Hoe geef je het handen en voeten en een plek in je liturgie van  
alledag, zoals de PKN-nota ‘Van U is de toekomst’ ons voorstelt? 
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KERKDIENSTEN SEPTEMBER
Gemeente Zondag 5 september  Zondag 12 september  Zondag 19 september  Zondag 26 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 

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Startzondag met gezinsdienst

 10.00 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp 
Gezamenlijk begin Vredesweek 
Centrumkerken - online na de  
morgendienst

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

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

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-ZUID
Pelgrimskerk  
1e Stationsstraat 86, 2712 HK 
T (079) 316 36 00 • W pwzz.nl

 10.00 uur: 
Mw. ds. M. Zebregs  
Wateringen 
Heilige Doop 

 10.00 uur: 
Zie onder De Oase

 10.00 uur: 
Gezamenlijk begin Vredesweek 
Centrumkerken - online na de  
morgendienst

 10.00 uur:  
Mw. ds. E.L. van Schie-Hofman  
Gouda

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-ZUID
De Oase 
Kerkenbos 8, 2715 RP  
T (079) 351 67 28 • W pwzz.nl

 10.00 uur: 
Zie onder Pelgrimskerk

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

 10.00 uur: 
Zie onder De Regenboog

 10.00 uur: 
Zie onder Pelgrimskerk

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

 10.00 uur: 
Zie onder Pelgrimskerk

 10.00 uur: 
Zie onder De Oase

 10.00 uur: 
Mw. ds. M. Zebregs en  
mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder 
Startzondag en  
Maaltijd van de Heer 

 10.00 uur: 
Zie onder Pelgrimskerk

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

 09.30 uur:  
Ds. C.W. Rentier  
Amersfoort

 17.00 uur: Ds. P. Baas 
Heilige Doop

 09.30 uur:  
Ds. P. Baas Startzondag

 17.00 uur:  
Ds. A. van Duinen 
Loosdrecht

 09.30 uur: 
Ds. P. Baas 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

 17.00 uur: Hart4U-dienst 
Pieter Jan Rodenburg Delft

 09.30 uur: Ds. P. Baas 
Heilig Avondmaal

 16.30 uur: Ds. P. Baas 
Voortzetting en dankzegging  
Heilig Avondmaal

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

 10.00 uur: 
Ds. R.L. Algera

 10.00 uur:  
Dr. C. Bregman 
Soest

 10.00 uur: 
Mw. ds. M. v.d. Zwaag-de Haan,  
mw. A. Lodder en dhr. J. Roest 
Startzondag en  
Maaltijd van de Heer 

 10.00 uur: 
Mw. A. Lodder 
Oecumenische Vredesviering

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

 10.30 uur: 
Ds. K. van Klaveren

 10.30 uur: 
Dhr. T. Vessies

KERK & DIENST

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

5e jaargang | nummer 7 | september 2021

Redactie 
Jan Blanke spoor, 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  
Pieter Baas, Mieke Brak, Anja Hermanus- 
Schröder, Annemiek de Hoop-de Blois, 
Peter van Holten (strip), Jan van der Linden 
(kerkdiensten), Arianne Lodder, Johan van 
Oeveren, Theo Poot (tekening), Loes van der 
Sluis, Leonie Vreeswijk-Feith (foto’s) 

Bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,  
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Vrijwillige bijdrage 
Hebt u al aan de vrijwillige bijdrage voor het 
kerkblad gedacht? U kunt uw gift voor 2021 
nog overmaken op NL15 RABO 0373 7337 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer 
Kerkblad. De richtprijs is € 22, meer of 
minder mag natuurlijk ook. Hartelijk dank. 

Kerkelijk Bureau 
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur 
Frans Halsstraat 3, 2712 JS 
T (079) 316 82 56  / 06-1236 5054 (Gerda)  
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl  

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

Berichten en kopij oktobernummer

Kopij over 1 oktober t/m 3 november  

insturen woensdag 8 september. Het 

oktobernummer komt uit op 29 september. 

PERRONMEETINGS
Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 
320, 2721 ND om 11.30 uur
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum Spreker
5 sept Gezinsmeeting

12 sept Ton Spek
19 sept Timo Hagendijk
26 sept Arte Havenaar

WEEKSLUITINGEN
Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88
Datum Tijd Voorganger
3 sept 15.30 Mw. W. van Hengel

10 sept 15.30 Drs. E. Leune
17 sept 15.30 Mw. M. van den Boomgaard
24 sept 15.30 Ds. C. Wesdorp

1 okt 15.30 Mw. W. van Hengel

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

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrij di
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard  
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22 
E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
ZOETERMEER-ZUID 
Scriba Frits von Meijenfeldt  
T 06-4042 7683 • E scribavandepor@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM PELGRIMSKERK
Pastor Prop. Sandra Hermanus-Schröder 
T 06-2152 5868 • E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen dinsdag en donderdag  
Beheerder  Gerda Griffioen
Wijkgebouw ’t Centrum  
Frans Halsstraat 1 • T 06-2497 5092  
E beheerderpelgrimskerk@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Ambulant predikant: ds. Marjan Zebregs
E m.zebregs@protestantsekerk.nl 
T 06-2810 3371 • Werkdag: vooral dinsdag
Zaalreservering Eefke van den Broek 
T 06-2156 5723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra Hermanus-Schröder (zie boven) 
Waarneming pastoraat 
Wil Bettenhaussen-Baak
T (079) 361 33 65 / 06-1716 2619
E wil.bettenhaussen@gmail.com

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas
Berkelstroom 47, 2721 AG • T 06-8359 9143
E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dag di-middag, do-middag en zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp 
T 06-2473 5383
E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl 
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do  
Ambulant predikant m.i.v. 1 augustus 
ds. Marina van der Zwaag-de Haan
Werkdagen: dinsdag en donderdag 
T (0172) 607 329 / 06-2369 7249
E m.zwaaghaan@hetnet.nl 
Jongerenpastor Arianne Lodder
T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag
Scriba E scriba@pwzn.nl

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

Perron Centrum • Oosterheemplein 320 
2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk  
Werkdagen di t/m vr • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl 
Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR
Missionair opbouwwerker  
Jacqueline Gravesteijn
Werkdagen ma, do, vr • T 06-1165 3972 
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl
W www.perron1zoetermeer.nl 

Halte 2717 
Carry van Bruggen - 
hove 27, 2717 XT

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

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

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

Let op: voor de meeste 
kerkdiensten en vieringen 
geldt nog van tevoren  
aanmelden. Alles is ook 
online te volgen via 
livestream-uitzendingen

Ook adverteren?
Kerk in Zoetermeer werkt aan verbreding  in kwaliteit en kwantiteit. Bekijk onze  advertentietarieven en neem contact  met ons op over de mogelijkheden! E advertenties@kerkinzoetermeer.nlW kerkinzoetermeer.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

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

OVERIGE DIENSTEN
Zondag 
12 sept 
10.00 uur

Halte 2717  
Carry van Brug gen hove 27, 2717 XT
Prop. mw. E. Verheul Benthuizen 
Dienst voor doven

Zondag 
19 sept
10.30 uur

Vivaldi  
Brechtzijde 45, 2725 NR

Ds. J.W.B. Matahelumual

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

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

 THEMATISCHE KOOKWORKSHOPS ADVIES AAN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN GEZELLIG  (LEREN) KOKEN MET FAMILIE EN VRIENDEN KOOKDEMO OP LOCATIE

Cooking for Life staat voor 
een gezonde, plantaardige  
en duurzame keuken.  
Dit betekent dat ik met de seizoenen  
en met producten overwegend uit onze  
klimaatzone kook. Verbazingwekkend hoe groot  
de invloed van voeding op onze gezondheid is. 
Wil je het zelf ervaren? 
Bekijk mijn aanbod en meld je aan!

 Meer info op   WWW.COOKINGFORLIFE.NL



nummer 7 - september 2021 Kerk in Zoetermeer  5VORMING & TOERUSTING

UITGELICHT
Zie voor alle vormings- en 
toerustings activiteiten in 
september het bewaarblad 
Gaandeweg en de agenda 
op kerkinzoetermeer.nl

Bijbels Hebreeuws
 Nieuwe start. Iedereen kan  

aanschuiven. 
 8 september, 16.30 uur;  

De Herberg, Dorpsstraat 59  
E chwesdorp@occiopagus.nl

De Bergrede als levenskunst
 Gesprekskring over ‘De  

universele wijsheid van de  
Bergrede’ van Hein Stufkens.
 20 september (p. 9-38),  

20.00 uur; Adventskerk,  
Julianalaan 3 T 06-1104 1992 
E khvanklaveren@gmail.com

Kliederkerk
 Samen ontdekken, vieren en 

eten. Voor kinderen en hun 
(groot)ouders, voor iedereen. 
 25 september, 15.30 uur;  

De Oase, Kerkenbos 8  
E gerdavooijs@gmail.com

Leerhuis ‘Hoe verder als kerk?’
 Gesprek over kansen voor  

ons en de kerk. 
 27 september, 20.00 uur;  

De Herberg, Dorpsstraat 59  
E chwesdorp@occidopagus.nl

Krant op tafel
 Discussie over de actualiteit. 

 27 september, 15.00 uur; 
Adventskerk, Julianalaan 3  
T 06-1104 1992  
E khvanklaveren@gmail.com

• 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

• 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
• 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

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

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

• 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

•  Particuliere verhuizingen
• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
•  Nationale- en internationale  

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  

inboedel-/archiefopslag

Advertenties

Dit is de derde en laatste aflevering van de fictieve cursus ‘Nascholing voor 
theologen’, die probeerde een oud (bijbel)verhaal in een modern jasje te steken.  
Dit keer gaat het over het bruiloftsfeest van Matteüs 22.

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

‘Die band met Jezus 
bepaalde wat ik deed’
VERTROUWEN EN DURVEN • Van jongsaf aan ben ik opgegroeid met 
God. In mijn jeugd was dat een God die zoveel van mij hield, 
dat ik het vreselijk vond Hem verdriet te doen. Het was in ons 
gezin heel duidelijk: God hield van alle kinderen of ze nu arm 
waren of rijk, zwart, geel of wit, zo zongen wij altijd. 

Als een groepje kinderen iemand 
uitlachte of treiterde, dan had ik 
de opdracht van God daartegenin 
te gaan, ook als ik dat niet durfde. 
Mijn jeugd was dus vermengd 
met schuldgevoel. 
Inmiddels kan ik zeggen: dat ben 
ik gelukkig nooit kwijtgeraakt! 
Maar die wat duistere kant is in 
balans gebracht door steeds weer 
andere mensen die mij leerden 
meer op Gods Liefde te leren 
vertrouwen. Want als ik zelf niet 
kan genieten van het leven, hoe 
zou ik dan andere mensen kunnen 
helpen een goed leven te krijgen 
waar zij van kunnen genieten? 
Er was in mijn leven altijd Jezus 
die van mensen hield, vooral van 
mensen aan de onderkant van de 
samenleving; Jezus die mij vroeg 
Hem daarin niet in de steek te 
laten. Dat heb ik natuurlijk regel-
matig wel gedaan, uit angst of 
gemakzucht, maar het was ook 
duidelijk wat Jezus daarvan dacht 
… Dat heb ik altijd geweten, ook 
in de jaren dat ik me afvroeg of ik 
eigenlijk wel in Jezus geloofde.

Die band met Jezus (‘What would 
Jesus do?’) leidde niet zozeer tot 
een bepaalde leefstijl, maar be-
paalde wat ik deed en waar ik aan 
mee werkte: van het oprichten van 
een Meiden Blijf-van-mijn-lijf-huis 
tot het meedoen aan de demon-
stratie Red de Zorg en het onder-
tekenen van petities van Amnesty 
en Greenpeace. Dat leidde ook tot 
mijn keuze om vegetarisch te eten 
en geen cosmetica te gebruiken 
die is getest op dieren of waarin 
microplastics zijn verstopt. Soms 
moet ik daarbij accepteren dat 
ik aan m’n grens ben en dat het 
maar moet zijn zoals het is, soms 
dagen anderen me uit of ik niet 
nog een stapje verder kan gaan.

Soms dagen anderen  
me uit een stapje  

verder te gaan

Inspiratie komt me steeds weer 
overal vandaan tegemoet: gesprek-
ken met bijzondere (iedereen in 
feite) mensen over hun manier van 
geloven, hun keuzes en hun levens, 

in een preek of bij zomaar 
ergens koffiedrinken, in 
een leerhuis of een Inner-
lijke Pelgrimage, in De 
Regenboog of in de Re-
deemed Church of Christ. 
Ik hoop zulke gesprekken 
nog vaak en met veel van 
jullie te mogen voeren.

• Mieke Brak 

ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

Betaalbaar voor iedereen, 
duurzaam en verbindend 
KLEDINGBEURS • Twee keer per jaar wordt er een kleding- en 
speelgoedbeurs georganiseerd in de Oosterkerk. Mensen uit 
heel Zoetermeer en omgeving kunnen kleding die niet meer 
gedragen wordt maar nog wel goed is voor een tweede ronde 
aanleveren. Ook speelgoed wordt ingezameld. 

Uit heel Zoetermeer komen 
mensen naar de beurs in de kerk 
om kleding te kopen, en ook om 
gezellig wat te eten, te drinken 
en bij te praten. Helaas kon dit 
de afgelopen anderhalf jaar niet 
doorgaan wegens corona, maar 
we hopen dat het dit najaar wel 
weer mogelijk is.
De kledingbeurs heeft verschillen-
de doelen. Ons eerste doel is om 
de drempel van de kerk figuurlijk 
lager te maken voor mensen bui-
ten de kerk. We willen laten zien 
dat iedereen welkom is, en we 
willen de liefde die God voor ons 
heeft uitstralen. Daarnaast willen 
we leuke kleding en speelgoed 
betaalbaar maken voor iedereen. 
Daarom hebben we lage prijzen 
en worden er ook bonnen voor 
kledingstukken uitgedeeld bij  
de Voedselbank, vlak voor een 
nieuwe kledingbeurs. 
Natuurlijk betekent dat niet dat 
alleen mensen met weinig te 

besteden welkom zijn. Veel 
mensen kopen liever twee-
dehands spullen uit duur-
zaamheidsoverwegingen. 
Altijd maar weer nieuwe 
spullen kopen en oude weg-
gooien schaadt uiteindelijk 
de schepping, en wij hebben 
de verantwoordelijkheid voor 
goede zorg van de schep-
ping van God gekregen.

De liefde die God voor 
ons heeft uitstralen

Als derde doel steunen we het 
werk in de wijk dat door Perron 
georganiseerd wordt. Veel mensen 
uit de Oosterkerk en Perron helpen 
mee, door kleding en speelgoed 
te verzamelen, uit te zoeken, alles 
klaar te zetten, iets te bakken om 
te verkopen of op de dag zelf te 
helpen bij de verkoop. Dit bevor-
dert ook de onderlinge betrokken-
heid, het is altijd erg gezellig.

 Voor zaterdag 2 oktober staat er weer 

een kleding- en speelgoedbeurs op 

de planning. Dit keer willen we ook 

positiekleding aanbieden. We hopen 

en bidden dat het door kan gaan!

• Annemiek de Hoop-de Blois  

samen met Heleen Slingerland,  

Esther ’t Jong, Alicia van Steekelenburg

TEAM KLEDINGBEURS OOSTERKERK/PERRON

GELOOF EN LEVENSSTIJL

Hoe genade je doen en laten motiveert
VIERLUIK • Hoe verandert genade mensen? Hoe zet genade  
in beweging? En hoe beïnvloedt geloven je levensstijl?  
Vier inkijkjes in het leven van mensen over het effect van 
‘leven van genade’ op hun manier van zijn.

Start 

nieuwe seizoen:  

‘Er is toekomst’ – Leef!’

Kijk voor de startweekends 

en startzondagen deze maand 

op de kerkdienstenpagina 

en op de websites van 

de wijkgemeenten. 

Welkom!

T
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TAAL VAN VANDAAG (3 EN SLOT) De verziekte trouwpartij

De een of andere royalty in een ver  
land besloot eens flink uit te pakken 
toen zijn zoon liet weten dat hij wilde 

trouwen. Hij gaf zijn particulier secretaris  
opdracht om een lijst van genodigden op te 
stellen, vooral andere royalty’s en veel leden  
van de plaatselijke Rotary- en Lionsclubs.  
‘Vier met ons de bruiloft – met bal na.’ Uiteraard 
werd de genodigden gevraagd even via e-mail 
te laten weten of ze kwamen. Voor het aantal 
stoelen en de planning van de cateraar. 
Hoeveel uitnodigingen hij ook uitstuurde, er 
kwamen amper aanmeldingen binnen. Wel veel 
verhinderingen met de meest bizarre smoesjes: 

de een moest naar de presentatie van een nieuw 
model e-bike, de ander naar de verjaardag van zijn 
schoonmoeder in een andere hoek van het land. En 
weer een ander liet weten dat hij met zijn caravan 
naar de APK moest. Je kunt je indenken dat de 
royalty op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ was. 

Ik zal ze krijgen
Hij gaf opdracht om een nieuwe lijst van  
genodigden op te stellen. En die kwamen uit alle 
hoeken en gaten: de supporters van de lokale 
voetbalclub (F-side), de vaste bezoekers van 
het daklozencentrum van het Leger des Heils. 
En pesterig liet hij zijn secretaris er bij zetten: 

‘Jongens, gratis eten en drinken van de beste 
cateraar van de stad.’ Dat zou vast helpen.
Maar hij bleek zich verkeken te hebben op de 
interesse van de beoogde doelgroep, want in 
plaats van juichend naar het aanmeldingspunt  
te komen, maakten ze korte metten met de  
mensen die hen de uitnodiging door de strot  
wilde duwen. De koning op zijn beurt liet zijn 
koninklijke garde een keiharde charge uitvoeren 
tegen het ondankbare volk. Maar hij wilde wel 
gasten aan tafel zien. Dus liet hij de Mobiele Een-
heid opdracht geven om lukraak mensen bij elkaar 
te vegen. Eindelijk kwam de zaal een beetje vol. 
De koning ging echter helemaal door het lint 

toen hij een van de gasten zag lopen in een 
afgetrapte spijkerbroek met gaten op de knieën. 
Omdat de man geen goede verklaring kon  
geven voor zijn weinig feestelijk kostuum, liet 
de koning hem door zijn lijfwacht subiet de zaal 
uit werken, terwijl hij binnensmonds snauwde: 
‘Ik heb er wel veel uitgenodigd, maar ik ben niet 
blij met iedereen.’

De deelnemers aan de cursus 
mochten een poosje nadenken 
hoe ze dit aan de catechisanten 
zouden uitleggen.

• Fien Meiresonne
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Zie voor actuele informatie ook www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

OPEN KERK
Open Oosterkerk
Welkom met je persoon-
lijke verhaal en vragen,  
of voor stilte en gebed.  
Elke dinsdag van 13.00-16.00 uur. 
 Oosterheemplein 320  

E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Pelgrimskerk
Elke woensdag is de Pel-
grimskerk open van 10.30-
12.30 uur om een kaarsje te 
branden, in stilte te mediteren  
of te bidden. 
 Eerste Stationsstraat 86  

E scbhermanus@gmail.com

Open Oude Kerk
Elke vrijdag van 14.00-
15.30 uur. Voor iedereen 
die binnen wil rondkijken of 
even rustig wil zitten in een moment 
van bezinning en gebed. 
 Dorpsstraat 59  

E jokevanderkruk@yahoo.com

  
DE PELGRIM 
Eerste Stationsstraat 86 T 06-2497 5092
E info@depelgrimzoetermeer.nl W depelgrimzoetermeer.nl

 Thema-avond  
‘God en de pandemie’

 Wat gebeurt er allemaal om ons 
heen? Wat moeten we denken 
van de corona-pandemie?  
En hoe kunnen we dat met God 
verbinden? Vragen die ons tot 
nadenken dwingen. 
 8 september, 19.30-21.30 uur;  

’t Centrum, Frans Halsstraat 1  
E info@depelgrimzoetermeer.nl

 Nieuw: Pelgrimviering
 Delen wat een tekst, een lied of 

een beeld je brengt of uitwisselen 
wat je bezighoudt. Je geloof  
delen, met elkaar in gesprek en 
met de Ander. Welkom!
 12 september, 16.00-17.00 uur; 

graag aanmelden

 Langeafstandswandeling
 We lopen een afstand die ligt 

tussen de 20 en 25 kilometer. 
Neem eigen drinken en eten mee 
voor onderweg. 
 12 september, start 8.30 uur 

Pelgrimskerk; kosten: naar 
draagkracht; graag aanmelden

 Gespreksgroep  
‘Zin in mantelzorg’

 Wat bezielt je in de zorg voor de 
ander? Wat zijn je krachtbronnen 

en hoe stel je grenzen? Gespreks-
groep om ervaringen te delen met 
anderen en van elkaar te leren!
 14 september, 13.30-15.30 uur; 

’t Centrum, Frans Halsstraat 1; 
kosten: naar draagkracht;  
graag aanmelden

 Martin Buber-serie
 Zes gespreksavonden aan de hand 

van het bijzondere boekje De weg 
van de mens van Martin Buber. 
‘Ieder draagt iets kostbaars in 
zich, dat in geen ander te vinden 
is.’ Iedere avond een hoofdstuk 
met een eigen thema. 
 start 21 september,  

19.30-21.30 uur; ’t Centrum, 
Frans Halsstraat 1; € 5 per keer;  
meer informatie in Gaandeweg  
(bewaarexemplaar bij deze 
september-KiZ)

 Taizéviering
 Elke vierde zondag in De Wijngaard, 

Moeder Teresasingel 100.
 26 september, 19.30 uur; Matthé 

Vermeulen T (079) 361 94 93

 Meditatie
 Ervaren wat er in de stilte  

gebeurt? Welkom! 
 28 september, 13.30-15.00 uur,  

’t Centrum, Frans Halsstr. 1; € 5 

INLOOPHUIS
Inloophuis De Herberg 
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur welkom in De Herberg,  
Dorpsstraat 59, ontmoetingscentrum naast de Oude Kerk.  
Om er gewoon te zijn, voor een luisterend oor of een gezellig praatje.  
Niets moet, alles mag. Er zijn tijdschriften, spelletjes en er is koffie en thee. 
 T 06-2009 2729 E loes.landlust@ziggo.nl W oudekerkgemeente.nl/inloophuis

Inloophuis Rokkeveen 
Elke vrijdag in De Regenboog 10.00-13.00 uur
Middagpauzedienst van 11.30-12.00 uur (let op: vervroegd)
Elke vierde vrijdag maaltijd: welkom vanaf 11.30 uur 

Datum Voorganger Muzikale begeleiding Bijzonderheden
  3-9 Marga Schipper Geert Stauttener Soep en broodjes
10-9 Matthé Vermeulen Jan van Vliet Pannenkoeken
17-9 Sandra Hermanus Sandra Hermanus Opgeven maaltijd
24-9   Maaltijd 

 Nathaliegang 263 T (079) 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com

GEBEDSMOMENTEN
 Oude Kerk 

Elke dinsdag van 19.00-19.45 uur.
 Consistorie E leenmanf@xs4all.nl

	Oosterkerk
 Om de twee weken op  

woensdag, 19.00-20.00 uur
 1, 15 en 29 september  

E arjenvantrigt@solcon.nl

	Bidden voor Zoetermeer
 Interkerkelijk, elke eerste  

vrijdag, 19.00-20.00 uur
 Parousiagemeente, Wattstraat 64 

E h_nebbeling@kpnmail.nl  
W atlife.nl

	Gebed vervolgde christenen 
 Interkerkelijk, elke laatste  

 zaterdag, 10.00-10.30 uur
 Dobbe-eiland  

E hanstrapman  @planet.nl  
W atlife.nl 

Eindelijk weer een normaal programma. We kijken er naar  
uit, na anderhalf jaar improviseren! Uiteraard kun je ook de website 
van De Pelgrim raadplegen voor al onze activiteiten en veel staat  
ook in het algemene overzicht dat de bijlage Gaandeweg bij dit  
septembernummer biedt. 

Ochtendgebed: elke werkdag 7.30-08.00 uur
Ontbijt: elke werkdag 8.00-08.45 uur
Avondgebed: elke dinsdag 19.00-19.30 uur
Natuurwandeling: elke woensdag 9.15-10.15 uur; verzamelen bij de Watertoren
Open kerk: elke woensdag 10.00-12.00 uur
Koffie-, thee- en aandachtschenkerij: elke woensdag 10.30-12.30 uur, ’t Centrum

HALTE 2717

 

  

‘Ons Honk’, Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT  
Buurtpastor Johan Roest T 06-8263 7362  
E buurtpastor@halte2717.nl W halte2717.nl

Inloop: dinsdag 10.00-14.00 uur, woensdag en donderdag 10.00-16.00 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

 14 september 20.00 uur Buurtmaaltijd
 21 september 11.00 uur Vredesgedicht lezen en bespreken
 22 september 11.00 uur Vredesgedicht
 23 september 10.00 uur Workshop vredesduiven maken
 23 september 11.00 uur Vredesgedicht lezen en bespreken
 28 september 20.00 uur Buurtmaaltijd
 30 september 10.00 uur Schrijfcafé
   7 oktober  14.00 uur Senioren Actief

Jaarverslag 2020
Halte 2717 heeft zich vorig jaar 
bepaald niet uit het veld laten slaan 
door de coronapandemie. Er werd 
een bezoek- en contactteam in het 
leven geroepen en het aantal in 
behandeling genomen individuele 
hulpvragen groeide sterk. De buurt-
maaltijden werden met het nodige 

kunst-en-vliegwerk zoveel mogelijk 
voortgezet. Het schrijfcafé ging  
online. Dit en nog veel meer infor-
matie over het wel en wee van Halte 
2717 in 2020 vindt u in het onlangs 
verschenen jaarverslag. 
 W halte2727.nl  

onder het tabblad Welkom

PERRON OOSTERHEEM 
W perronoosterheem.nl

Perronmeeting  
met poppenspeler!

 Elke zondagmorgen om 11.30 uur 
in de grote zaal van de Oosterkerk. 
Gelukkig kunnen nu weer zestig 
mensen de meeting meemaken. 
Zondag 5 september is er een 
bijzondere meeting: met een pop-
penspeler. Actuele informatie, ook 
over aanmelden, op de website. 
• Perron Kids

 Twee keer per maand een eigen 
programma voor de kinderen  
tijdens de Perronmeeting. Er 
wordt een verhaal uit de Bijbel 
verteld en we gaan een spel doen, 
knutselen of iets anders leuks. 
• Perron Jong 

 Perron Jong is de maandelijkse 
ontmoeting voor tieners en jonge-
ren tijdens de Perronmeeting.  
We komen bij elkaar voor plezier 
en serieuze gesprekken.  
Meer informatie vind je in  
de agenda op de website.

 Ontmoetingslunch
• Elke woensdag om 12.30 uur. 
 € 4 en opgeven bij Fred  

Cammeraat T 06-2304 4470

• Op vrijdag 24 september wordt 
door Perron 1 in de Oosterkerk 
ook een lunch georganiseerd, 
van 12.00-13.30 uur. 

 Opgeven bij Jacqueline  
Gravesteijn T 06-1165 3972

 Start nieuwe Alpha-cursus
 Ben je op zoek naar de zin van je 

leven of wil je meer weten over 
het christelijk geloof, dan is deze 
cursus echt iets voor jou. Je ont-
moet nieuwe mensen en bespreekt 
je vragen en ideeën. Er wordt in 
september een vrijblijvende start-
avond georganiseerd in de Ooster-
kerk aan het Oosterheemplein 320. 
Voor een maaltijd wordt gezorgd. 
Je kunt je al opgeven en meer 
informatie vind je op de website! 
 Timo Hagendijk T 06-5095 4628 

E pionier.oosterheem@gmail.com

Perron Oosterheem is de  
over koepelende naam voor  
Perron 1 en Perron Centrum.  

Perron Centrum Oosterheemplein 320, Buurtpastor  
Timo Hagendijk T 06-5095 4628, E pionier.oosterheem@gmail.com
Perron 1 Schiebroekstraat 1 Missionair opbouwwerker Jacqueline 
Gravesteijn T 06-1165 3972  E jacqueline@perron1zoetermeer.nl 

Inloop Fitte Fifties: maandag 10.00-12.00 uur
Open kerk: dinsdag 13.00-16.00 uur 
Ontmoetingslunch: woensdag 12.00-13.00 uur
Inloop 55+: donderdag 16.00-18.00 uur
Wandelen 55+: vrijdag 10.00-11.00 uur

OPEN ICHTHUS
Ichthuskerk,  
Parkdreef 258
• Woensdagmorgen-inloop
 Elke woensdag van 10.00-12.00 uur 

welkom voor koffie, thee,  
ontmoeting en gesprek. Er is  
ook altijd een pastor aanwezig.
 Anton van Dijken T (079) 351 79 24 

E mail@antonvandijken.nl

• Creagroep Noord
 Elke woensdag van 9.00-12.00 uur 

in de Ichthuskerk.
 Nelleke de Kreij T (079) 331 67 78  

E nel.dekreij@ziggo.nl

• Inloopmiddag Chagallruimte
 Elke laatste dinsdag van  

14.00-16.00 uur, met iedere  
keer een andere invulling.
 Jenny van den Berg  

T (079) 351 22 40  
E jennyvandenberg@hetnet.nl

GETEKEND
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In de Bijbelpuzzel in de Zomerspecial bij het juli-augustusnummer  
van Kerk in Zoetermeer zaten helaas een paar kleine foutjes in  
de omschrijvingen. Hoewel de puzzel door sommigen daardoor  
als wat lastig werd ervaren, was er veel waardering onder de  
inzenders en ik heb er bij de controle rekening mee gehouden.  
Er zijn onder degenen met 0 fouten vijf boeken verloot. 
De gelukkigen zijn: Plony Ripmeester, dhr. Ger Nummerdor, 
Riet Bij de Vaate, Ria Kamp en Anneke van der Heijde. 

• Jan Blankespoor

CULTURELE AGENDA

  

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

KERK CULTUREEL

Advertentie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

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

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 
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Open Monumentendag 
Wilt u de Oude Kerk Zoetermeer en de recente aanbouw De 
Herberg eens uitgebreider bekijken? Dat kan tijdens de Open 
Monumentendag op zaterdag 11 september van 12.00-17.00 uur. 
Deze middag krijgt u uitleg over de gebouwen, de bijzonder-
heden in het interieur en de verschillende activiteiten die er 
plaatsvinden. Ook zal er muziek worden gespeeld op het grote 
Lohmanorgel en het kleinere koororgel, de vleugel en het carillon. 
 11 september, 12.00-17.00 uur; Oude Kerk, Dorpsstraat 59  

W herbergoudekerk.nl > okgeschiedenis.php

‘Tijd en Eeuwigheid’ Poëzie in beeld en woord
EXPOSITIE • T/m 19 september is in Den Haag de tentoonstelling  
‘Tijd en Eeuwigheid’ te zien in de Kloosterkerk en Museum Escher  
in het Paleis: 22 papierkunstobjecten van 
Annita Smit, gemaakt van ultradundruk 
en gered bijbelpapier, waar soms nog  
flarden teksten doorschemeren. Twee 
werken maakte Smit van gebruikte  
lied boeken, een ander van ‘total loss  
Bijbels’. Ook de toelichting is gedrukt  
op het speciale bijbelpapier van Royal 
Jongbloed. Het Bijbels Museum maakt 
reizende tentoonstellingen met nieuw, 
vaak speciaal gemaakt werk en bruik-
lenen. Het museum staat voor fair  
practice in de kunst en duurzaamheid. 
 W kloosterkerk.nl en bijbelsmuseum.nl

Carillonconcerten op Open Monumentendag 
10.00-11.00 én 13.00-14.00 uur, vanaf toren Oude Kerk

Op Open Monumentendag bespeelt Johan van 
Oeveren tweemaal het Eijsbouts-beiaard bovenin  
de toren van de Oude Kerk. Op het programma  
onder meer ‘Wonderful world’ van Louis  
Armstrong, ‘Theme from Schindler’s list’ van  
John Williams (arr. Joh. van Oeveren) en een  
eigen medley van Hollandse liedjes.

 11 september; buiten te beluisteren in bijvoorbeeld Dorpsstraat  
en Wilhelminapark

Architectuurwandeling Dorpsstraat
Wandeling door het historische deel van Zoetermeer: langs  
het oudste gebouw de Oude Kerk, langs de Nicolaaskerk en het  
moderne gebouw van CKC&Partners, langs Molen De Hoop en 
karakteristieke woningen in de Eerste Stationsstraat. De route  
is 3 km en begint bij RandstadRail-halte Stadhuis.
 Download de routekaart W zoetermeerisdeplek

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk
vanaf 1 september weer elke woensdag  
van 12.45-13.15 uur
  1 sept  Ronald de Jong – orgel 
  8 sept  Regina Ederveen – harp 
15 sept Johan Brouwer – klavecimbel 
22 sept Johann Markel – vleugel en  

 Sebastiaan van der Bergh – cello 
29 sept Albert Brussee – vleugel 
 Oude Kerk, Dorpsstraat 59; deurcollecte  

W herbergoudekerk.nl (reserveren is nog nodig) 

Zaterdagmiddag-orgelconcert
Ronald de Jong verzorgt het eerste concert in de serie 
zaterdagmiddagconcerten met werk van J.S. Bach  
en tijdgenoten op het Lohmanorgel. 
  25 september, 15.00 uur; Oude Kerk, Dorpsstraat 59;  
  concert met toegangsprijs W herbergoudekerk.nl 

Lunchconcert Oosterkerk 
Elke tweede dinsdag, tijdens de marktdagen in Oosterheem, is er 
een lunchconcert met afwisselende optredens van zangers, pianisten 
en ensembles, de ene keer professionals, de andere keer amateurs. 
Deze keer zingt het Christelijk Mannenensemble Zoetermeer en  
bespeelt Johan van Oeveren de piano. Op het programma onder 
meer ‘Amazing Grace’, ‘Houd mij vast’, ‘Maranatha’, om mee te 
zingen en mee te neuriën.
 14 september, 13.00-13.45 uur; Oosterkerk, Oosterheemplein 320 

Het ‘Onze Vader’ zoals 
wij het kennen vindt 
zijn oorsprong in de 
evangeliegeschriften 
van Mattheüs (hoofd-
stuk 6:9-15) en Lukas 
(hoofdstuk 11:2-4, een 
kortere versie). De tekst 
van Mattheüs vermeldt 
na de zeven beden ook 
de lofprijzing aan God: 
‘Want van U is het 
koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid tot 
in eeuwigheid.’ 

Eenstemmig 
In de eerste eeuw na 
Christus komen we 
het gebed al tegen 
bij de eerste chris-
tengemeenten.  
Voor zover bekend 
werd het voor het 
eerst gezongen in de Gallicaanse 
zang in de Latijnse liturgie:  
een mengeling van Oosterse  
en Westerse muziek. 
Toen de Romeinse zang en liturgie 
breder werden ingevoerd, kwam 
daarvoor het Gregoriaans in de 
plaats. Dit was eenstemmig  
gezongen muziek, zonder verdere 
begeleiding. De term Gregoriaans 
wordt sinds de achtste en negende 
eeuw gebruikt om kerkmuziek aan 
te duiden die een vast onderdeel 
vormt van de kerkelijke liturgie.
 
Prachtige koorwerken
Veel componisten hebben dit 
gebed gebruikt in hun composi-
ties. Als eerste is te noemen de 
bekende kerkhervormer Maarten 
Luther. Hij schreef in 1538 een 
melodie bij de zeven beden.  

Hij koos voor een oudere melodie 
van een anonieme componist,  
mogelijk met een wereldlijke tekst.  
Dat kwam in die tijd wel meer voor. 
Telkens weer inspireren de zeven 
beden en vaak ook de melodie  
zoals de meesten wel zullen kennen  
uit de diverse bundels. Veel com-
ponisten hebben deze melodie  
of in een wat gewijzigde vorm 
gebruikt in hun composities. Denk 
aan componisten als Heinrich 
Schütz, Johann Schein en  
Johann Sebastian Bach. Maar 
ook de latere musici, die geïnspi-
reerd door de tekst tot prachtige 
koorwerken zijn gekomen. 

Indringende devotie
Kijken we naar de twintigste 
eeuw, dan springt met name Igor 
Stravinsky eruit. Hij blijft dicht 
bij de sfeer van het Gregoriaans. 
Zeer ingetogen, slechts gebruik-
makend van vier melodienoten in 
de sopraan. De devotie, eerbied 
en de opperste concentratie die 
het zingen van dit ‘Pater Noster’ 
vereist, zijn indringend. Stravinsky 
is ook de componist van zeer 
expressief werk zoals ‘Le Sacre 
du Printemps’, en tegelijk dan  
dit ‘Pater Noster’ van hem:  
zo eenvoudig en verstild.

VAN RENAISSANCE TOT NU

Het ‘Onze Vader’  
in de (kerk)muziek
ACHTERGROND • Het ‘Onze Vader’ of ‘Pater Noster’ is het  
meest verbreide christelijke gebed. Deze levensomvattende 
gebedstekst, gericht aan God, voor onszelf, voor mensen  
en de wereld om ons heen, werd al in de eerste eeuw na  
Christus opgenomen in de kerkelijke liturgie en vormt  
steeds weer een inspiratiebron voor componisten en musici. 
Johan van Oeveren duikt een paar pareltjes op. 

De Woordenlijst van de Nederlandse 
taal vermeldt ‘Onzevader’ als  
officiële spelling, maar in de rooms- 
katholieke, orthodoxe en protes-
tantse traditie is de benaming  
‘Onze Vader’ gebruikelijker.  
Het wordt ook wel het ‘Gebed des 
Heren’ genoemd, omdat het Jezus 
Zelf was die het zijn leerlingen 
leerde bidden. Het is één van de 
bekendste gebeden, zo niet hét 
bekendste gebed in de Kerk.

Het ‘Onze Vader’ in het Latijn, 
genoteerd voor Gregoriaanse zang

Igor Stravinsky  
Pater Noster - Отче Наш (Otche 
Nash - Church Slavonic) - YouTube
Felix Mendelssohn-Bartholdy  
Sonata No. 6 in D minor “Vater 
unser im Himmelreich” - YouTube
Josquin des Prez  
Pater noster / Ave Maria - YouTube
Toon Hagen  
“Vater unser im Himmelreich” by 
Toon Hagen - A set of minimalist 
style variations for organ - YouTube

Onze Vader, Die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, 
gelijk in den hemel, 
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden  
ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen 
schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

Want uw is het koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. Amen.

Statenvertaling, 1773

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.

Herziene Nieuwe Bijbelvertaling: 
NBV2021 (verschijnt in oktober)

Variaties
Boeiend zijn ook de vele orgel-
werken die van het ‘Onze Vader’ 
geschreven zijn. Vaak met varia-
ties, om zo de beden te illustreren 
in klank. Denk hierbij aan de 
componist Felix Mendelssohn 
Bartholdy met zijn ‘Sonate nr.6’. 
Omdat het universele van de 
tekst zo inspirerend blijft, is dat 
vaak weer terug te horen in de 
verklanking van de vele compo-
sities. Om de verschillen te horen 
en eigenlijk ook weer niet ...
Luister eens naar ‘Pater Noster’  
vanuit de Renaissance van 
Josquin des Prez en daarna naar 
het ‘Vater unser im Himmelreich’ 
van de hedendaagse componist 
Toon Hagen, voormalig organist 
van de Oude Kerk Zoetermeer. 
Beide zijn te vinden op YouTube. 

• Johan van Oeveren
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LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor september kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

PERSPECTIEF

Laat je ‘bij-wateren’

Uitleg op maat - brieven in heldere taal 

Aurelius Augustinus was in zijn tijd een invloedrijk 
theoloog en filosoof. Hij is vooral bekend door zijn 
autobiografie Belijdenissen en zijn werk over kerk 

en staat Over de stad Gods. Hij was echter ook een trouw 
briefschrijver. Meer dan driehonderd van zijn brieven  
bleven bewaard. In een mooi uitgevoerd boekje Schrijf me 
en ik stuur je antwoord maak je kennis met acht daarvan. 
Zes schreef hij zelf en twee zijn aan hem gericht. 
De eerste brief staat op zichzelf. Als jong priester schrijft 
Augustinus omstreeks 394 aan een vriend over de proble-
men in zijn parochie. Op bepaalde christelijke feestdagen 
gaan zijn parochianen zich nog altijd te buiten aan de wijn. 
Met een reeks felle preken probeert Augustinus dit een 
halt toe te roepen. 
De overige brieven zijn twintig jaar later geschreven en 
vormen samen een briefwisseling tussen verschillende 
personen die elkaars bekenden zijn: bestuurders maar  
ook een jonge wel geïnteresseerde niet-christen. 
De samenstellers kozen juist deze brieven, omdat de  
problematiek erin nog altijd actueel is. Theologische,  
ethische en politieke vragen van alle tijden en dus ook  
van nu. Hoe ga je om met de verhouding kerk-staat?  

Hoe handel je als bestuurder én christen? Hoe leef je als 
christen in een samenleving met een meerderheid van 
niet-christenen? Sleutelwoord bij Augustinus – toch vaak 
gezien als een streng kerkvader – blijkt mildheid. Wees 
mild in je handelen en mild in je oordeel, maar laat de 
Bijbel je leiden en ga de weg van Jezus Christus. 
Dit is wel een boekje voor fijnproevers – het vraagt wat 
van je als lezer. Je moet wat heenlezen over de hoffelijke 
plichtplegingen aan begin en eind van een brief. Augustinus 
geeft overigens in zijn beantwoording van de vragen  
van zijn correspondenten zeker uitleg op maat. Zijn  
antwoorden zijn uitgebreid, in meestal heldere taal  
en met alledaagse voorbeelden. Daarom:  
wil je eens nader kennis maken met  
Augustinus, dan kan dit een goed  
begin zijn.

• Joke Westerhof

UITGELEZEN

Aurelius Augustinus, ‘Schrijf me en ik stuur  
je antwoord. Acht brieven’, vertaling  

Arie Akkermans en Han van Reisen, m.m.v.  
Vincent Hunink, Budel: Damon, 2021, € 15,90

In deze vijfde jaargang 2021 van ‘Kerk in Zoetermeer’ be-
lichten we in de Perspectief- rubriek een uitgekozen tekst 
uit het wekelijkse leesrooster van Taizé ‘Elke dag de Bijbel 
open’ en illustreren dit met een (bijbelse) kunstafbeelding. 

DIENEN & DELEN 

Heb je wel eens zo’n hele  
grote oude boom gezien? 
Daar moet ik aan denken bij 
deze tekst. Een boom die aan 
het water is geplant, heeft altijd water om door zijn wortels op te  
zuigen. Als het droger is, dan moet hij er meer moeite voor doen, 
maar toch lukt dat. Kijk maar eens naar de droge zomer van vorig jaar 
en al die bomen die nu weer vol in blad staan. Ze hebben het gered.

Een boom met veel groen blad geeft schaduw. Hij geeft beschutting 
als het een beetje regent. Hij heeft een stam waar je tegen kunt  
leunen. En van de vruchten kunnen mens en dier weer leven. 
Wat voor boom ben jij? Een boom die beschutting geeft? Of die zijn 
blad moet loslaten? Of zonder bladeren, die op krachten moet komen? 

Hoe het ook is: weet dat je geworteld bent in de bron die ‘God van 
liefde’ heet. Blijf putten uit die bron, zoveel je nodig hebt. Hij blijft 
altijd gevuld. Laat je in tijden van droogte zo nu en dan ‘bij-wateren’ 
door mensen om je heen. 
Hoe je ook bent, uiteindelijk zul je altijd weer vrucht dragen,  
omdat je gevoed wordt door die God die jou liefheeft.

• Arianne Lodder

JONGERENPASTOR ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

WO. 1 SEPTEMBER  - Jeremia 17:5-8
Wie op de Heer vertrouwt is als een boom 
geplant aan water. Tijden van droogte deren 
hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

DO. 2 SEPTEMBER - 1 Koningen 19:9-13
Op de berg van God hoorde Elia Gods stem in 
het gefluister van een zachte bries.

VR. 3 SEPTEMBER - Lucas 9:46-48
Jezus zegt: Wie een kind in mijn naam bij 
zich opneemt, neemt mij op; en wie mij op-
neemt, neemt hem op die mij gezonden heeft.

ZA. 4 SEPTEMBER - 2 Korintiërs 3:1-6
Paulus schreef aan de Korintiërs: U bent een 
brief van Christus, niet met inkt geschreven 
maar met de Geest van de levende God, niet 
in stenen platen gegrift maar in het hart van 
mensen.

ZON. 5 SEPTEMBER - Marcus 7:31-37
Jezus nam de doofstomme man apart en 
zei tegen hem: “Effata!”, wat betekent: “Ga 
open!” Meteen gingen zijn oren open, zijn 
tong kwam los en hij kon normaal spreken.

MA. 6 SEPTEMBER - Psalm 119:81-88
Elk van uw geboden is betrouwbaar, Heer, 
maar leugens achtervolgen mij – kom mij te 
hulp! Blijf mij trouw, laat mij leven.

DI. 7 SEPTEMBER - Sirach 30:21-25
Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd 
verdriet op een afstand, want verdriet dient 
geen enkel doel.

WO. 8 SEPTEMBER - Lucas 1:46-55
Maria zei: Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder.

DO. 9 SEPTEMBER - Openbaring 22:16-21
De opgestane Jezus zegt: Ik ben de stralende 
morgenster. Laat wie dorst heeft komen; laat 
wie dat wil vrij drinken van het water dat 
leven geeft.

VR. 10 SEPTEMBER - Filemon 1:27-30
Paulus schreef aan de Filippenzen: Wees één 
van geest. Aan u is de genade geschonken 
niet alleen in Christus te geloven, maar ook 
omwille van hem te lijden.

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

Advertentie

GELOOF EN LEVENSSTIJL 

‘Mijn manier van leven: 
vanuit de liefde’

NON-VERBALE DADEN • Als jong meisje ben ik op de basisschool  
in aanraking gekomen met het geloof. Vanuit huis werd niets 
met het geloof gedaan. In die tijd ben ik onder de indruk  
geraakt van de verhalen over Jezus en de schepping. 

Vervolgens heb ik hier jaren niets 
mee gedaan tot in mijn studenten-
tijd. Maar altijd knaagde het wat. 

Veel rust, 
alsof het geloof 

ontspant!

Uiteindelijk ben ik als volwassene 
gedoopt, op mijn drieëntwintigste, 
tijdens de Paasmorgenviering van 
2014 en heb ik mijn belijdenis  
gedaan. Mijn familieleden waren 
hier bij en dat maakte het extra 
bijzonder. En zo ben ik als gelovige 
in een ‘ongelovige(?)’ omgeving 
terecht gekomen. Na mijn doop 
en belijdenis voelde ik veel rust, 
alsof het geloof ontspant!
In het dagelijks leven uit ik mijn 

geloof vooral in mijn manier van 
leven: vanuit de liefde. Ik probeer 
energiezuinig te leven en ik eet 
geen vlees. Ook verzorg en help 
ik graag mensen, zowel thuis 
als tijdens mijn werkzaamheden 
in het ziekenhuis – ik ben radio-
therapeutisch laborant. Ik probeer 
gezond te eten en genoeg te  
bewegen uit dank voor het lichaam 
wat ik heb gekregen. Uiteraard 
mag af en toe iets lekkers wel. 
Verder is het gebod: ‘Heb je naas-
ten lief zoals je jezelf liefhebt’ erg 
belangrijk voor mij. Respect en 
begrip voor andersdenkenden is 
daarom ook zo belangrijk voor mij. 
Ik uit mijn geloof in mijn normen 
en waarden en non-verbale daden. 
Als ik op die manier iemand inspi-

reer dan is dat fantastisch, anders 
is het niet het juiste moment op de 
juiste plaats. Geloof is immers iets 
dan uit jezelf komt en niet iets dat 
je kunt opdringen. Op die manier 
ontspant het geloof ook. 
Gelukkig krijg ik thuis de ruimte 
om mijn geloof te belijden. Dit doe 
ik door af en toe in de Bijbel te 
lezen en ik heb tweewekelijks een 
bijbelgespreksgroep. Ook geniet 
ik erg van de zondagdiensten van 
de Protestantse Wijkgemeente 
Zoetermeer-Zuid. Vanaf het eerste 
moment voelde ik mij hier thuis. 
Daarnaast bid ik meerdere keren 
per dag en zo voel ik mij verbonden 
met ‘het Koninkrijk van God’. 
Halleluja! 
In Jezus’ naam. 
Amen.

• Loes van der Sluis

ZOETERMEER-ZUID 

(DE OASE)

Geloven met alle vezels van je lichaam
ZOVEEL LIEFDE • Als kind al heb ik geloofservaringen  
gehad, die mij tot op heden hebben gevormd. Zo kan  
ik mij een leven zonder geloof, zonder Jezus, zonder  
de Vader en de Heilige Geest niet voorstellen. 

Ik ben christelijk, maar niet kerke-
lijk opgevoed. Ik heb geleerd om 
te bidden, vooral bij het uit huis 
gaan en voor het slapen gaan. 
Er werd weinig over het geloof 
gesproken en zeker niet wekelijks 
naar de kerk gegaan. Omzien 
naar elkaar was de praktische 
kant van het geloof. Wel had ik 
als kind al geloofservaringen. 
In 2013 had ik mijn tweede beke-
ring. Ik heb God als Schepper van 
al wat leeft mogen leren kennen, 
waarbij de schepping geen decor is 
van het menselijk reilen en zeilen. 
Nee, ik mag juist onderdeel zijn van 
Zijn Schepping. Mijn geloof draait 
niet meer alleen om mijn relatie 
met Hem, maar juist ook over mijn 
bijdrage aan een goede zorg voor 
al hetgeen Hij geschapen heeft. 
Dat maakt ons soort, de mens, zo 
bijzonder. Wij hebben daarin een 
opdracht en grote verantwoordelijk-

heid. Dat gaat over goede zorg voor 
jezelf, je lichaam, je gezondheid. 
Dat gaat over onze medeschepse-
len, dat gaat over natuur en milieu. 
Zo heb ik ervoor gekozen om een 
opleiding te volgen tot natuurvoe-
dingskok en afgelopen juni ben ik 

afgestudeerd als natuurvoedings-
therapeute. Ik ondersteun mensen 
in hun zoektocht naar een gezonde 
leefstijl. Daarbij gaat het naast 
voeding ook om beweging en ont-
spanning. Als iemand hulp zoekt 
of een vraag heeft, geef ik advies 
dat in eerste instantie gericht is 
op voeding. Daar komen altijd ook 
andere leefstijlaspecten bij kijken.
Ook daarin heb ik mogen ontdek-
ken, dat geloven zoveel reëler en 
praktischer wordt als we dat met 
alle vezels van ons lichaam doen 
in plaats van alleen maar met 
ons hoofd. Hij heeft ons immers 
allemaal uniek en met zoveel 
liefde en wijsheid gemaakt, dat 
een goede zorg van onze kant het 
minste is dat wij kunnen doen om 
God daarvoor te danken. 

• Anja Hermanus-Schröder

ZOETERMEER-ZUID (DE OASE)

Bomen in alle 
jaargetijden, vier 
doeken gemaakt 
door gemeente-
leden, Ichthuskerk

Wie op de Heer vertrouwt 
is als een boom geplant aan water. 
Tijden van droogte deren hem niet, 

steeds weer draagt hij vrucht.
Jeremia 17:7-8
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Als vrijwilliger ben ik ook voorzitter van  
Vegan Church. Wil je daar meer over weten, 
kom dan naar een lezing met proeverij.  
Meer informatie vind je in Gaandeweg. 


