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De Bijbel
heeft lak aan
statistieken

eigen taal hebben. Ook onder
(buitenlandse) studenten is er
belangstelling voor een aantrek
kelijke uitvoering. Een stad als
Leiden heeft immers zo’n 12.000
studenten. En ieder jaar verkoopt
Van Dorp ook nog wel twee à drie
replica’s van de good old Staten
bijbel. Meestal komt die ergens
op een kansel te liggen.

• Begin over de Bijbel
en je krijgt een enthousiast
verhaal te horen. Is de Bijbel
niet verouderd en achterhaald?
Wie koopt er tegenwoordig
in een tijd van vergrijzing
en kerkverlating nog een
bijbeltje? Met dit soort vragen
weet Ichthus-boekhandelaar
Jo van Dorp wel raad.

INTERVIEW

‘In Leiden werden bij de komst
van de Nieuwe Bijbelvertaling
in 2004 ruim 6000 exemplaren
verkocht. Dit getal krijgt pas echt
reliëf als je weet dat er toen onge
veer 2000 actieve kerkgangers
waren in Leiden. Reden voor ons
om ook daar een filiaal te openen
in 2007. En de jaarlijkse verkoop
blijft eigenlijk vrij constant: rond
de 4000 exemplaren!’

Backpackers

‘De Bijbel leeft!’
Uit alle hoeken en gaten
Hij legt uit waar de bestellingen
zoal vandaan komen. Natuurlijk
nog steeds van kerken, maar
ook van basisscholen die het
belangrijk vinden de kinderen bij
de overgang naar het voortgezet
onderwijs een bijbeltje meegeven
als ‘gids op hun levenspad’.

Meegeven
als ‘gids op je
levenspad’

Jo van Dorp (62) is een telg uit een oud
Zoetermeers geslacht dat al zo’n 250 jaar
bestaat. Hij is de eigenaar van vier Ichthus-
boekhandels, waarvan De Goede Herder in
de Dorpsstraat de Zoetermeerse tak vormt.

Waar Van Dorp ook met warme
gevoelens over spreekt is het feit
dat er nogal wat (vaak jonge)
mensen zijn die als backpacker
graag een bijbeltje meenemen op
hun wereldreis. Hij laat exempla
ren zien, die zo klein zijn dat ze
ongeveer in een hoesje van een
paspoort passen, dus ook in je
borstzak kunnen. Het mag immers
niet te zwaar en te dik zijn.

Verrassend ook dat zoveel Engelsen Spaanstalige bijbels over de
toonbank gaan. Vaak betreft dat
expats uit onder meer Zuid-Ameri
kaanse landen of mensen aan
universiteiten en hogescholen.
Vaak ook wordt een bijbeluitgave
gebruikt als een middel om de
Nederlandse taal (beter) te leren.
Creatieve uitgevers geven ook

wel bijbels uit in twee kolommen-
vorm, dus twee talen naast elkaar.
Dat werkt heel goed.

Dundruk
Van Dorp verkoopt ook wel
e-bijbels, voor ruim € 10, dus
veel goedkoper dan een papieren
versie. Maar de grote voorkeur
van de klanten gaat toch uit naar
een degelijk papieren exemplaar.
Dat heeft soms ook een keer
zijde, want het is niet helemaal
toevallig dat bijbels bij De Goede
Herder in de winkel achter de
toonbank worden uitgestald. Het
is in het verleden namelijk wel
voorgekomen dat een bepaalde
bijbeluitvoering werd gestolen.
Niet door een godvruchtig plaatse
lijk kerklid, maar door een figuur
die in dat mooie dunne papier
interessante kansen zag voor het
draaien van heerlijke jointjes.

Maar daar werd meneer Van Dorp
toch niet echt vrolijk van.

Talloze uitgaven
De conclusie is eigenlijk dat de
bijbelverkoop zich niets aantrekt
van de ontwikkeling van voort
durend dalende aantallen kerk
gangers. Ook immigranten uit de
halve wereld willen bijbels kopen.
En er is keus uit talloze varianten.

De Bijbel
blijft zijn weg
wel vinden
De Nieuwe Bijbelvertaling is heel
gewild en zal over een paar jaar
(2021) weer een nieuwe update
krijgen. Daarnaast is voor het
Engelse taalgebied de King
James-versie erg gewild onder
buitenlanders die soms wel,
soms ook niet een bijbel in hun

Een prachtige
selectie voor in
de borstzak
Zo’n exemplaar bevat het Nieuwe
Testament en de tekst van de
boeken Psalmen en Spreuken, een
prachtige selectie. Een leuk cadeau
tje voor Sinterklaas of Kerst, niet?

‘De beste’
Van Dorp zal nooit meer snel oor
delen over een klant die een bijbel
zoekt. Zo had hij eens een Chinese
vrouw als klant in de winkel. Haar
Nederlands was goed en ze wilde
naar China een bijbel meenemen.
Dus dacht hij: Bijbel in Gewone
Taal-uitvoering! Maar nee hoor,
ze stapte de winkel uit met een
prachtige Naardense Bijbel onder
de arm, met als commentaar:
‘Dat is de beste, want die blijft
het dichtst bij de grondtekst.’
Ze bleek een stuk of zeven talen
te spreken …
• Fien Meiresonne

COLUMN

Roze Dwarsligger of Zware Zwarte
COLUMN • Iedereen zijn of haar

eigen bijbel: een roze in dwars
ligger-formaat voor in een mooi
tasje … een groene voor in de
rugzak naast de verrekijker …
Laat ik het maar bekennen: in
eerste instantie riep ik: ‘Bah, dol
gedraaid doelgroepenbeleid van
een handige uitgever!’ Intussen
denk ik daar anders over.
Allereerst: het is een oude
gewoonte, waar de apostel Paulus
ooit mee is begonnen. Hij schreef
geen ‘heilig boekwerk’, maar
brieven, gericht aan de gemeenten
waar hij op bezoek was geweest,

kortom: op maat gesneden. Want
het was de bedoeling dat de bijbel
lezers het Goede Nieuws begrepen
en erdoor geraakt konden worden.
En wat later gebeurde: de Bijbel
moest vanuit het Hebreeuws en
het Grieks in het Latijn (het Engels
van nu zeg maar) worden ver
taald, en daarna in de landstalen:
Spaans, Duits, Nederlands, zodat
ook gewone mensen de Bijbel kon
den lezen. Die beweging gaat door,
er worden nog steeds nieuwe
vertalingen gemaakt in Hawaïaans,
Chinees, Isoko, Tamil enzovoort.
Bovendien veranderen tijden en

culturen, vertalen is een levend
iets: wat als er in een tijd geen
woord meer is voor ‘nederig
heid’? Of als in een cultuur het
woord ‘Vader’ alleen angstaan
jagende kenmerken bezit?

Zó dat mensen
erdoor geraakt
worden
Elke bijbelvertaling, maar ook
elke nieuwe vormgeving van de
Bijbel, is dus een nieuwe poging
om de Bijbel zo te vertalen dat
nieuwe groepen mensen erdoor

geraakt kunnen worden.
Dat er in kerk en (leer)huis
steeds andere bijbelvertalingen
worden voorgelezen, heeft ook
een lastige kant: je leert niet
meer automatisch bepaalde ver
halen of teksten te herinneren.
Je moet nu zelf kiezen uit welke
bijbelvertaling je een tekst of een
psalm uit het hoofd wilt leren
om mee te nemen in je dagelijks
leven. Daarvoor kun je een ver
trouwde bijbelvertaling nemen,
bijvoorbeeld waar vroeger thuis
uit werd voorgelezen. Ik koos
voor de Psalmen van Ida Ger

De Bijbel online
bible.hispage.nl 16 online bijbelvertalingen (8 Nederlandse)
biblegateway.com bijbelvertalingen, van Arabisch en Maori tot Yoruba
debijbel.nl 3 Nederlandse vertalingen online, overige en vergelijking via account

hardt en Marie van der Zeyde.
Dus ook dan kies je voor de
vertaling die je raakt ...
Wat bijzonder is het dus dat
mensen een bijbeltje in pocket
formaat willen hebben om
mee op reis te nemen of in een
bepaalde kleur omslag omdat
dat bij hen past. Of een zware
‘Naardense Bijbel’ om te bestu
deren. Of een ‘Overschrijfbijbel’
met ruimte voor kalligraferen en
kleuren van een bijbeltekst die
hen raakt!
• Mieke Brak

‘You wen hear da
story bout Jesus?
He da Christ, da Sp
esho Guy God
Wen Send. He Go
d’s Boy. Dis da
time da Good Kine
Stuff Bout Christ
wen start happening
.’

Markus 1:1 in Hawa

ïaans (Pidgin)
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GELOVEN IN GESPREK

‘Verrassend, die herkenning’

VAN DE REDACTIE

12 OKTOBER

Bijbel Sponsorontbijt
Samen ontbijten om broers en
zussen in Christus die om hun
geloof vervolgd worden te steunen
met gebed en een bijbel: het
Woord van God dat leven geeft,
sterkt, inspireert en hoop geeft,
hoe de omstandigheden ook zijn.
Ontbijt mee en doneer een bijbel!

• Wie open een gesprek met een ander
aangaat, ontdekt vaak verrassende overeenkomsten met
eigen denken, doen en geloven.

INTERRELIGIEUS

Mensentaal

‘W

aar is Jezus?’,
vroeg het jongetje.
Nieuwsgierig
kwam hij de Oude Kerk in op
Open Monumentendag. ‘Dit
is toch het huis van God?’
‘Wat een mooie vraag’, zei ik.
‘Zal ik het jou eens laten zien?’
We liepen naar de opengeslagen
Bijbel in het midden van de
kerk. Ik bofte, het was een
exemplaar met plaatjes.
‘In de kerk vertellen we over
God en Jezus. Hij is heel dicht
bij je, als je bidt en als je zingt.
In de Bijbel staan alle verhalen
over Hem. Die lezen we, daar
vertelt de dominee uit, daar
werken de kinderen over.

Wij lezen in de Bijbel van
de liefde die God geeft
en groeien daardoor in geloof
dat Jezus Christus leeft!
Dan voel je, dan weet je dat
Jezus er is. Hij houdt van je,
Hij is God en Hij is mens
geweest, net als wij. De Bijbel
vertelt dat allemaal. Gewoon,
in mensentaal.’
Het jongetje wist er na wat
nadenken wel een liedje van,
geleerd van de juf op school.
‘Lees je Bijbel ... prie chaque
jour ... if you want to grow.’
Niet stuk te krijgen!

Dat gebeurt steeds weer in de
gesprekken tussen christenen en
moslims in Buytenwegh, georga
niseerd door Halte 2717. ‘Je gaat
bewuster nadenken over geloof
en Bijbel, naarmate je dichter bij
de ander komt’, zegt ds. Rein
Algera. ‘Er groeit verbondenheid,
dat is bijzonder.’
Samen met Shamier Madhar van
de Surinaamse moslimgemeen
schap en het ILOZ leidt hij de reeks
‘Geloven in gesprek’ nu voor het
derde seizoen. ‘Soms zijn er zeven,
dan weer twintig mensen: ge
meenteleden uit Ichthuskerk, wijk
bewoners uit Buytenwegh, mos
lims uit Meerzicht en Oosterheem.’
Ze komen met verrassende ideeën
en vragen over ‘hoe zit dat nu in de
Koran?’ en ‘wat zegt de Bijbel?’.
‘Toen kerkgebouw De Olijftak
verkocht werd, wilden we als kerk
aanwezig blijven in Buytenwegh.
Met Inloophuis Bus 63 is toen een
Halte-plek ontstaan, samen met
Stichting Mooi en het ID-college.

Een aanlooppunt voor buurt
genoten in een grote culturele
verscheidenheid. Om meer begrip
te kweken zijn we ‘Geloven in
gesprek’ begonnen: over vasten
en feesten, over belangrijke
figuren in Bijbel en Koran, zoals
Abraham. Er is veel meer verbin
ding dan je soms denkt. Zoals dit
overgeleverde verhaal over Abra
ham. Moslims kennen het ook,
via de Koran gaat het terug op
een joodse misdrasj-interpretatie!’

12 OKTOBER

9 NOVEMBER

‘Armoede –
in onze wijk?’
ICHTHUSKERK •

• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

Een diaconaal-
pastorale middag
over een hoofd
taak van de kerk:
Hoe staan we
mensen die dat
nodig hebben bij?
Vier organisaties
vertellen wat zij
doen, hoe zij dat
doen en hoe mensen steun erva
ren: Halte 2717, Stichting Piëzo,
SchuldHulpMaatje, Voedselbank
en we gaan daarover in gesprek.
13.30-16.00 uur, opgeven: T 06-4468
8670 E peterbalk@hotmail.com

9.00 uur, Brasserie Vandaag
(De Bouwhof), Edisonweg 115
E sameningeloof@gmail.com

25 OKTOBER

Interkerkelijk gebed

AANRADERS
 Inspiratiemarkt

Uitmarkt voor kerkgangers,
gelovigen en zinzoekers.
5 oktober, 10.00-16.00 uur
W kerkenrijnengouwe.nl

 JOP-ontbijtsessie

Kerk en geloofsopvoeding thuis.
30 oktober – 27 november,
9.00-12.30 uur W jop.nl/actueel

 Open Doors-dag

‘Hoop doet leven’. Met leuke
kinderactiviteiten.
9 november, 10.00-16.00 uur,
Jaarbeurs Utrecht
W opendoors.nl

 Landelijke Diaconale Dag

‘Ieder mens telt’. Met minister
Hugo de Jonge en 26 workshops.
9 november, 10.00-16.00 uur,
Jaarbeurs Utrecht
W kerkinactie.nl

‘Abraham slaat alle afgodsbeelden,
groot en klein, in de winkel van
zijn vader kapot. ‘Ze kregen ruzie’,
verklaart hij. ‘Dat kan niet’, zegt zijn
vader, ‘ze kunnen immers niets.’
‘Precies’, zegt Abraham dan, ‘daarom geloof ik in de Levende God!’
Bron: kinderbijbel ‘Woord voor woord’
van Karel Eykman

 ‘Smakelijk Israël’
Bidden voor de eenheid onder
christenen en voor Zoetermeer als
stad van het Leven, vol vrede
en veiligheid, en niet van angst,
schrik en dood, zoals het Hallo
weengebeuren op 31 oktober.
Daarna wandeling naar de rode
Naar House-bus bij Centrum-West.

30 oktober, 20.00 uur: ‘Zegen in Koran
in Bijbel’ W halte2717.nl (zie pagina 6)

19.00 uur, Oude Kerk

• Marieke van der Giessen-van Velzen

Kerst Inn:
‘Tijdcollecte’: doe mee! help mee!
PRESENT • Samen met de wijk

OPROEP • De Kerst
Inn is een heerlijke
happening voor honderd bezoekers
op Eerste Kerstdag. Een feestelijk
programma met een vleugje traditie
voor mensen die Kerst liever niet
thuis vieren.
- Speelt u piano of ander instru
ment? Kom tussen 19.00-20.00 uur.
- Maakt u iets lekkers voor bij de
koffie of het kerstbuffet?
- Wilt u iets bijdragen voor de
kosten? Altijd welkom!

diaconieën organiseert stichting
Present een ‘tijdcollecte’, project
en dagdeel naar keuze.
• Praktisch: klussen bij iemand
die dit zelf niet kan. Bijvoorbeeld
behangen, schilderen, schoon
maken, tuinieren.
• Sociaal: met ouderen of mensen
met een beperking een spelletje
doen, wandelen of lekkere
pannenkoeken bakken.
Met deze ‘tijdcollecte’ geven
we handen en voeten aan een
zorgzame kerk in Zoetermeer.

T 321 05 58 of T 321 22 31
E vermeulenhanneke@hotmail.com
E robvvliet@planet.nl Verrassingen
op: NL29 RABO 0143 8977 72
t.n.v. Diaconie PGZ o.v.v. Kerst Inn

Aanmelden voor project en dagdeel:
Gerda Griffioen T 06-2459 75092
E info@presentzoetermeer.nl

Recepten bij de Joodse feest
dagen, met Toralezingen voor
elke shabbat. € 22,50
W israelwinkel.nl
 Bijbel intercultureel

‘Onderweg naar Emmaüs’.
De Bijbel lezen met christenen
wereldwijd. Pdf op W gzb.nl
 GZB-gezinsdagboek

‘Een handvol koren’: voor het
hele gezin. Dagstukjes, puzzels,
recepten, wereldverhalen.
€ 12,50 W gzb.nl
 ‘Drama’ en ‘Goudkoorts’

Artios-bijbelstudies onder meer
over Nehemia en Romeinen. Gesprek- en liedsuggesties. € 9,95
 Samenleesbijbel

Bijbel in Gewone Taal, met veel
extra materiaal voor kinderen.
€ 59,95; Junior € 22,50
 Rembrandts voorleesbijbel

Bijbelverhalen verteld bij
Rembrandts bijbel-etsen, door
kinderboekenschrijvers. € 9,90
 Kijkbijbel

Haast ‘iconisch’ beeldboek van
Kees de Kort, aansprekend beeld
en korte tekst. € 29,95

Advertenties
Kleinschalige onderneming

Van Dorp uw technisch dienstverlener

met persoonlijke zorg en
aandacht

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

24 uur per dag bereikbaar
Ongeacht uw verzekering

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

Uitvaartzorg
met
karakter

UitvaartZorg & UitvaartCentrum

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

vandorp.eu

wij zijn 24 uur per dag
bereikbaar!

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

Aafio Ritueelbegeleiding

is uw persoonlijke coach voor
ondersteuning, begeleiding en
(inhoudelijke) vormgeving voor een
waardige en sfeervolle uitvaart
passend bij u en de overledene en
behulpzaam bij de overgang naar
de nieuwe situatie.
Neem vrijblijvend
contact op via:

info@aafio.nl
(0)6 486 930 54
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Het karwei van de preek
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KIJK

• Hoe leg ik de Bijbel uit? Hoe komt die zondagse
preek tot stand, de studeerkamer uit, de kansel op?
Drie voorgangers over dat ‘scheppingsproces’.

DRIELUIK

Beweging van ‘storm’
naar ‘worm’: Jona
In Noord volgen
we doorgaans
het oecume
nisch leesroos
ter. Tegelijk
met het zoeken
naar liederen
vraag ik: Welke
beweging toont de bijbeltekst?
Tekst en (ruime) context lees ik
in de Naardense Bijbel, in de oor
spronkelijke tekst en in gebruike
lijke vertaling. Ik kijk naar herha
lingen en patronen van woorden,
beelden en handelingen. Een
commentaar helpt mij dingen
niet over het hoofd te zien.
Neem Jona. God stuurt hem naar
Ninevé om te roepen: hun kwaad
‘is opgeklommen’. Jona vlucht
per schip – ‘daalt af’ (3x!). God
corrigeert hem: Hij ‘smijt’ een
storm naar zee (1:4). Als Jona
door zeelieden in zee is gesmeten
(! 1:15) gebruikt God een grote
vis (2:1) die Jona opslokt. Later
spreekt God tot die vis (2:11),
die Jona uitspuwt.
Jona vervult alsnog zijn roeping
(3:3). Een wending volgt direct
bij Ninevé – en ook bij God. Die
‘krijgt berouw over het kwaad dat
hij gesproken heeft om Ninevé
aan te doen’ (3:10). Jona is woe
dend (4:1), maar God laat ook
hem niet los. Hij stuurt een ‘pijl
snelpalm’ (waarover Jona zich
verheugt, 4:6) en later een worm
die de palm aanvreet (waarover
Jona verdriet heeft, 4:7-8). Dan
vraagt God aan Jona wat er dan
mis mee is als Hij verdriet heeft
om de mensen van Ninevé.

Geloof
betuigen in
Gods ontferming
De schrijvers verwoorden een be
weging van ‘storm’ naar ‘worm’,
van macht naar kwetsbaarheid.
Zo betuigen zij hun geloof in Gods
ontferming.

de dienst al weken eerder, zeker
als er een bijzonder thema cen
traal staat of een koor medewer
king verleent.
Meestal zijn de bijbelwoorden
leidend. Ik begin met het lezen
en herlezen van de tekst, in
verschillende vertalingen, hardop
of in stilte. Zoals nu Amos 6:9-11:
zelfs de minjan (tien man aanwe
zig) is niet veilig meer bij Gods
besluiten. Er komen als vanzelf
woorden of kernzinnen naar
voren: het belang van de minjan,
Greta Tunbergs vraag op de
Klimaatconferentie: ‘Hoe durven
jullie?’, Lied 973 en de missionaire
specialisatie waar theoloog Alain
Verheij zichzelf in de bijbelverhalen
herkende.
Dan volgt verdiepend onderzoek:
Waarom raakt deze tekst?
Wat staat er eigenlijk? Wat is de
context? Boeken en het internet
zijn vindplaats van nieuwe
antwoorden en nieuwe vragen:
‘Het besluit van God staat vast.’
Is dat zo? Maar we zijn er toch
nog? Geeft dat hoop voor ons
besluit om het beter te doen?
Hoop op de levende God, zoals te
vinden is in 1 Timoteüs 6:17-19?

Levend proces
dat tot zondagmorgen
doorgaat
Na deze grote verzamelreis wordt
er geschift en gezeefd. Een soort
scheppingsproces, waarin ik
regelmatig zelf verrast wordt
door de weg die zich ontvouwt.
Het is een scheppen, herschep
pen, vastlopen, worstelen,
gevonden worden. Ook al staat
het vrijdag voorlopig op papier,
de Geest gaat door en ervaringen
in de gemeente en de actualiteit
zorgen voor nieuwe formuleringen,
schrappen en aanvullen. Tot en
met zondagmorgen, als in het
midden van de liturgie de woor
den van de overdenking mogen
klinken.
• ds. Carina Kapteyn
PREDIKANT DE OASE

• ds. Nico de Lange
PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD

Schiften en scheppen:
de ‘hobbel’ Amos
De overdenking is
een onderdeel
van de liturgie
in de eredienst
die we samen
beleven. De
schriftwoorden,
de liederen en de
beelden vormen samen met de
gemeente en mijzelf de context.
Vaak begint de voorbereiding van

Schurende teksten:
Job, Elisa, ‘boeten’
Van de zomer heb
ik teksten uit de
Bijbel gekozen
die nogal schu
ren. Over het
waarom van
het lijden van
Job: ging daaraan
een weddenschap van de Aller
hoogste met de duivel vooraf?
Over de profeet Elisa, die getrei
terd werd door een troep kinde
ren en een vervloeking uitsprak,

waarop twee berinnen 42
kinderen verslonden. Over de
motivatie van het tweede gebod
uit de Tien Woorden, dat God de
kinderen laat boeten voor de
schuld van de ouders.
Eerst lees ik de teksten in de
Hebreeuwse Bijbel, dicht bij
de bron. Dat de kinderen
moeten ‘boeten’: staat dat er,
is de boodschap van de tekst
ook zo bedoeld?
Aan zo’n project begin ik niet
zomaar. Ik deed dat pas nadat
er een artikel over verschenen
was in het vakblad van het
Nederlands Bijbelgenootschap
‘Met Andere Woorden’. Met de
bespotting van Elisa, 2 Koningen
2:23-25, idem. Een staaltje
exegese waarmee je je voordeel
kunt doen.
Daarna begint het bezinken en
bezinnen. ‘Hoe zeg je het de
kinderen?’ Al denkend schrijf
ik en al schrijvend denk ik. Een
krantenartikel kan triggeren, een
inspirerende inval geven of hel
pen om een tekst in het leven te
zetten, net als voorbeelden hoe
andere predikanten met een tekst
omgaan.

Helpen om
een tekst in het
leven te zetten

Wat een leven!

A

ls ik kijk naar de wereld
om mij heen, heb ik last
van twijfels. Als ik in mijn
Bijbel lees, zijn die twijfels ver
weg. Wonderlijk eigenlijk: het
eeuwenoude boek doet wat met
je. Zoals de wereld om je heen
je wat doet. Die wereld doet mij
wankelen. De Bijbel houdt mij
staande.

Geborgen
Wat mij raakt, is dat ik in de
Bijbel net zo goed twijfelende
mensen tegenkom. Zij worste
len met hun vragen door wat
hun in het leven overkomt.
Die staan eerlijk in de Bijbel
geschreven. Zij worstelen met
God. Niemand van hen echter
wordt verpletterd. Integendeel,
ze worden opgericht en bemoe
digd. Zonder uitzondering.
Op een of andere manier
gebeurt mij dat ook. Je wordt
niet klem gezet door een alles
overweldigende mening waarte
gen je niets meer in te brengen
hebt. Er wordt kracht gegeven,
bemoediging en troost. Hoe,
dat is iets waar je de vinger niet
achter krijgt. Maar wonend in

de bijbelwoorden, met name in
die van de psalmen, weet ik mij
geborgen en ontvang ik rust. De
Bijbel lees ik ook in andere talen.
Dat houdt me dicht bij de Bron.

Opleven
Pas geleden is een boekje
verschenen: Lezen en laten
lezen van Arnold Huijgen. We
lezen de Bijbel misschien wel op
een verkeerde manier, betoogt
deze auteur, te geïndoctrineerd
door het rationalisme. De Bijbel
is een boek dat ook ons leest.
Wij lezen onszelf voor het
aangezicht van God.
In het Woord schuilt een
geheim. Een mysterie. Dit mys
terie onthult zich als we gelovig
lezen. Dat mysterie heeft een
naam: Heilige Geest. Die blaast
ons de adem van God in. Wij
ademen ons door bijbelwoorden
leven in. Daar leeft mijn geloof
van op. Volgens de Bijbel volgt
er nog meer leven op een levend
geloof. Wat een leven! Ik leef,
omdat de Bijbel leeft.
• ds. Kees Wesdorp
PREDIKANT OUDE KERK GEMEENTE

Regelmatig is het een worsteling
om een goed verhaal te maken.
Vaak komt er te veel uit, terwijl
een gemiddelde preek nog niet
de helft is van wat er uit een
bijbeltekst op te diepen is! Soms
ook vloeit een betoog zo uit je
toetsenbord. De Heilige Geest
moet er maar mee doen wat
God wil ...
• ds. Kees Wesdorp
PREDIKANT OUDE KERK
Advertenties
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inboedel-/archiefopslag

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

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

15 taartsduoG
• Particuliere verhuizingen • Kantoor-Goudstraat
en bedrijfsverhuizingen
reemreteoZ DR 8172
51
E-mail: info@henneken.nl
•Goudstraat
Nationale-51
en internationale verhuizingen
Verhuiswinkel
86 31 163-97)0( 13+ :noofeleT
2718 RD• Zoetermeer
2718
RD
Zoetermeer
Internet:
www.henneken.nl
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68 ln.nekenneh@ofni :liam-E

Professionele verhuizers
van huis uit.

Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

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

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

ln.nekenneh.www :tenretnI

• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen

KERK & DIENST

4 Kerk in Zoetermeer 

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites
van de wijkgemeenten,
de website PGZOETE RMEER.N L en vooral ook onze website KERKINZ
OETERM EER.NL

KERKDIENSTEN OKTOBER
Gemeente

nummer 8 - oktober 2019

CONTACT

Zondag 6 oktober 

Zondag 13 oktober 

Zondag 20 oktober 

Zondag 27 oktober 

Zondag 3 november 

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

 10.00 uur:
Ds. C. van den Berg

 10.00 uur:
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur:
Ds. C.H. Wesdorp

 10.00 uur:
Ds. J. Quist

 10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp
Dankstond voor
gewas en arbeid
 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp
Cantatedienst

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

 10.00 uur:
  10.00 uur:
Prop. mw. L.H. Woord
Ds. D.A.J. Sonneveld
Almere
Maaltijd van de Heer

 10.00 uur:
Dhr. D.J. Gutter Baarn
 15.30 uur: Afscheid
ds. Dick Sonneveld De Pelgrim
Meditatieve viering

 10.00 uur:
Mw. D. Adams-Booster

 10.00 uur:
Ds. N. de Lange

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

 10.00 uur:
Mw. drs. S.C.B.
Hermanus-Schröder
 17.00 uur:
Rondom het Lied

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

 10.00 uur:
 10.00 uur:
Mw. ds. M.C. Kapteyn
Prop. Mw. M. Gehrels
Amsterdam
 15.30 uur:
zie Pelgrimskerk

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

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

 10.00 uur:
Ds. F.A. van Helden

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

 10.00 uur:
  10.00 uur: Mw. drs. S.C.B.
Ds. D.A.J. Sonneveld
Hermanus-Schröder
Afscheidsdienst
 15.00 uur: Watertoren
 15.30 uur:
Mw. ds. M.C. Kapteyn,
dhr. H. van der Bilt e.a.
zie Pelgrimskerk
Gedenken overledenen

 10.00 uur:
Mw. J. van der Vis

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

 09.30 uur:
Ds. E. van den Ham
 17.00 uur:
Dr. W.M. Dekker

 09.30 uur: Ds. E. van den Ham
Bevestiging ambtsdrager
 17.00 uur:
Ds. B.J. van der Graaf
Amsterdam Hart4U-dienst

 09.30 uur:
Ds. E. van den Ham
 17.00 uur:
Ds. C.W. Rentier

 09.30 uur:
ds. J. van het Goor

 09.30 uur:
Ds. M.A. van den Berg
 17.00 uur:
Ds. C.M. van Loon

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:
Ds. W.L. Pera Leersum
 12.00 uur: Ds. R.L. Algera
Chagall-viering
 19.30 uur:
Meditatieve viering

 10.00 uur:
Ds. N. de Lange

 10.00 uur:
Ds. N. de Lange
Maaltijd van de Heer

 19.30 uur:
Meditatieve viering

 19.30 uur:
Meditatieve viering

Gouda

Delft

Waddinxveen

 19.30 uur:
Meditatieve viering

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

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van
de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
3e jaargang | nummer 8 | oktober 2019
Redactie Jan Blankespoor, Mieke Brak,
Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien
Meiresonne, Willeke van Trigt, Joke Westerhof
Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl
Ontwerp en vormgeving Jessica Monker
Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag
Medewerkers aan dit nummer
Els Alebregtse, ds. Rein Algera, Peter van
Holten (strip), ds. Carina Kapteyn, ds. Nico de
Lange, Jan van der Linden (kerkdiensten),
Theo Poot (tekening), Arie Vooijs, Leonie
Vreeswijk-Feith (fotografie), ds. Kees Wesdorp

Kopij novembernummer
Berichten over 6 november t/m 6 december
insturen uiterlijk woensdag 9 oktober.
Wijzigingen en advertenties uiterlijk woensdag
16 oktober. Het novembernummer verschijnt
op Dankdag, woensdag 6 november.

in de herfstvakantie
Het Kerkelijk Bureau is
oktober.
25
t/m
21
van
n
geslote
Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22. Bijdragen
en giften: NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v.
Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.
Abonnement of losse nummers?
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 352 25 19
Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
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 17.00 uur:
Ds. E. van den Ham

Zondag 6 oktober

Langeland Ziekenhuis
Toneellaan 1, 2725 NA

10.30

Mw. ds. D. Sikkema

Zondag 13 oktober

Langeland Ziekenhuis

10.30

Dhr. H. van der Bilt

Zondag
20 oktober



Aarlanderveen

Rotterdam

  09.15 uur: Ds. R.L. Algera 
Kind-op-schootdienst
 10.00 uur: Ds. R.L. Algera
Heilige Doop
 19.30 uur:
Meditatieve viering

 10.30 uur:
Dhr. T. Vessies

OVERIGE DIENSTEN OKTOBER

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

Voorganger
Mw. M. van den Boomgaard

‘Ons Honk‘ (Halte 2717)
10.00
Carry v. Bruggenhove 27, 2717 XT

Dhr. H. van der Veen
Dienst voor doven

11 okt 15.30

Drs. E. Leune

Langeland Ziekenhuis

Ds. R.L. Algera

18 okt 15.30

Ds. C.H. Wesdorp

25 okt 15.30

Mw. M. van den Boomgaard

1 nov 15.30

Ds. M.A. van den Berg

8 nov 15.30

Drs. E. Leune

10.30

Vivaldi
Brechtzijde 45, 2725 NR

10.30

Ds. M.A. van den Berg Zoetermeer

Zondag 27 oktober

Langeland Ziekenhuis

10.30

Mw. L. Hendriks-Vaessen
Afscheidsdienst

Zondag 3 november

Langeland Ziekenhuis

10.30

Ds. M. Gilhuis Gedachtenisdienst

14.30

Timo Hagendijk Kinderdienst

19.30

Ds. E. van den Ham

Woensdag 6 november
Dankdag voor gewas en arbeid

Oosterkerk

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

Advertenties

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

Datum Tijd

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

Spreker

6 okt 11.00

Timo Hagendijk

13 okt 11.00

Arte Havenaar

20 okt 11.00

Piet van Daalen

27 okt 11.00

Martijn de Jong

3 nov 11.00

Timo Hagendijk

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

AAN HET WOORD

Liefde als rode draad
Geraakt

Ad

n,

Kerkelijk Bureau Open op dinsdag en
vrijdag van 9.00-12.00 uur • Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer • T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl

 10.30 uur:
Ds. K. van Klaveren

Cees Moerma

Bezorging Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers • T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Amersfoort

Scheveningen

ve
ntsk
e rk

C

ees Moerman (net
65) werd geboren
in Berkenwoude,
Krimpenerwaard. Hij komt uit
een boerenfamilie en is dat vak
behoorlijk trouw gebleven, als
zelfstandig ondernemer-adviseur
in de agrarische sector. Zijn
ouders stonden wat verschillend
in hun kerkelijke oriëntatie, maar
rechtvaardigheid stond hoog in
het vaandel. Het levensmotto dat
hij meekreeg luidde: ‘Vertrouw
niemand, maar wees (zelf in
ieder geval) betrouwbaar.’

Een voor Cees belangrijke
leidraad is de liefde. In zijn hbstijd kreeg hij een folder onder
ogen, waarin 1 Korintiërs 13 was
samengevat als: ‘God is liefde’.
Dat raakte hem. Ook in de kerk:
hier gebeurt wel wat!

‘Breng vooral
verdraagzaamheid
in praktijk’
Met dogma’s kan Cees niet zo
goed uit de voeten. ‘Met dat zon
debegrip heb ik moeite.’ Te lang
is volgens hem het zondige in de
mens benadrukt. ‘Ik herinner me
een doopplechtigheid waarbij de
dopeling door de predikant werd
aangesproken met: “klein zonda
resje”.’ In de kruisdood van Chris
tus meent hij een zeker licht te

zien, dat helpt bij het omgaan met
het lijden in onze eigen omgeving.

Verantwoordelijk
Cees is vele jaren actief (geweest)
in de Zoetermeerse Adventskerk,
waarin de Vereniging van Vrijzin
nig Protestanten samengaat met
Doopsgezinden en Remonstran
ten. Jarenlang droeg hij bestuur
lijke verantwoordelijkheid. Zijn
gevoel voor verantwoordelijkheid
is een belangrijke drijfveer voor
zijn vrijwilligersactiviteiten.
Een tip van Cees als uitsmijter:
‘Laten we over problemen wat
meer met elkaar praten en ons
korte lontje wat intomen door
niet alles wat ons voor de mond
komt via sociale media de ether
in te schreeuwen. Breng zo
vooral de verdraagzaam
heid in praktijk!’

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl
Vrije dag di
Pastoraal contactpersoon
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman
Pitrusvaart 10, 2724 VC • T (079) 331 74 22
E scriba@oudekerkgemeente.nl
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR:
PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG
Scriba Els Alebregtse
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
E scribavandepor@gmail.com
GEMEENSCHAP RONDOM DE
PELGRIMSKERK
Wijkgebouw ’t Centrum • Frans Halsstraat 1
T (079) 316 36 00
Wijkpastor vacant
Beheerder F. v.d. Beld
T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94
GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Coördinator kosters
Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com
GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Predikant ds. Dick Sonneveld - t/m 20 oktober
Parelgrijs 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52
E predikant@pwgderegenboog.nl
Tel. spreekuur ma, di, do en vr
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond
van 19.00-19.15 uur • Vrije dag wo
HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
T (079) 316 00 58 • Vrije dag wo
E ds@vandenham.mobi
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
Postadres: Ichthuskerk, Parkdreef 258
2724 EZ • T 06 528 564 17
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen ma, di, do
(pastoraat Noordhove en Oosterheem)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl
VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren
T 06 1104 1992
Secretaris Max Hofman
E secretaris@vcgz.nl • W www.vcgz.nl
Perron • Oosterheemplein 320
2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk
Werkdagen: di, wo, do
(vanaf november ook de vrijdag)
T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl
Halte 2717
Carry van
Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest • T 06 826 373 62
E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
T 06 249 750 92
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

VIEREN, VORMING & TOERUSTING
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THEMA

ONDER WOORDEN

Hoe lees ik de Bijbel?

• Een rondje langs de redactie van Kerk in
Zoetermeer leverde een persoonlijk inkijkje op van de Bijbel
in ons dagelijks leven.
HANDREIKING

er is een Woord gesproken
– tussen kyrie en gloria

‘Passend bij
dagelijks leven’

er is een Woord gesproken
een gebaar gemaakt naar ons bestaan
wie het leven zwaar valt
krijgt een hand gereikt om op te staan
er is een Woord gesproken
een zin gegeven aan ons bestaan
voor wie gebukt gaat onder schuld
er is recht op verder gaan

‘Oases, die momenten’

er is een Woord gesproken
dat richting geeft aan ons bestaan
wat dood liep in tekort
vult een weg ten leven aan
er is een Woord gesproken
door een God die deelt in ons bestaan
verheugd door onze vreugde
geraakt door ons verdriet
is de God die mensen aanspreekt
de God aanspreekbaar in ons lied
Rein Algera
In: ‘Lucht tegen leegte. Verhalen,
gedichten en gebeden over geloof,
hoop en liefde in taal en thema’s
van vandaag’, Boekscout 2012

ADVENTSKERK
Leven in aandacht

Ik geniet van de Bijbel zoals die
wordt gelezen en uitgelegd in
preken, leerhuizen en vooral de
‘close reading’ in De Regenboog!
Die momenten voelen als oases
in een verder wat bijbellezen
betreft nogal dor gebied, want ik
ben geen gedisciplineerd bijbel
lezer ... Daarom gebruik ik graag
de app ‘Bidden Onderweg’, met
tekst, muziek en onderwerpen
om over na te denken en te
bidden. Deze app volgt het
traditionele bijbelrooster van de
Rooms-Katholieke Kerk, wat vaak
ook dat van de Protestantse Kerk
is. Daarmee stap ik in en uit een
wereld van bijbellezen en gebed,
die door blijft gaan en mij weer
opneemt als ik een tijd ben
weggeweest. • Mieke

Ik lees uit de Bijbel als voor
bereiding op een vergadering:
om er mee te openen en te
sluiten. Soms na een thema-
avond of een dienst om een
en ander nog eens na te
lezen. Ook wel eens als er
in een boek dat ik lees, naar
verwezen wordt. Bijbelverhalen
en bijbelteksten die mij echt
raken, passen vrijwel altijd bij een
bepaalde context uit het dagelijks
leven. Ik put over het algemeen
veel meer inspiratie uit het Nieuwe
Testament dan uit het Oude, maar
dat lijkt me nogal logisch voor een
christen. • Jan

‘Troost en inspiratie’
Voor de opening van de maande
lijkse contactmiddag gebruik ik
vaak het dagboek van ds. André
F. Troost, Gaandeweg Hem tegemoet. Ik lees dan voor mijzelf de
bijbeltekst die daarbij hoort. Ik
neem me steeds voor om thuis
met de Bijbelleeskring van de
Oude Kerk mee te lezen, maar ik
pak toch eerder een boek, zoals

Hoe leest u de Bijbel? Met behulp
van een dagboekje of leesrooster
zoals op pagina 8? Of een leesplan
‘De Bijbel in één jaar’? Of gewoon
van voor naar achter en weer terug?
Mail het ons, we zijn er benieuwd
naar! E redactie@kerkinzoetermeer.nl
van Lynn Austin. Daar haal ik
veel inspiratie en troost uit. Of
Psalmenpalet van Christa Rosier of
gedichten van Nel Benschop, Phil
Bosmans of Ina van der Beek. Ik
kan in de goede zin van het woord
‘jaloers’ zijn op mensen met een
vast geloof, die ‘zeker weten’. Of
God gevoeld of gehoord hebben.
Maar ik wil geloven in een God die
er is en altijd zijn zal. • Liesbeth

‘Houvast en richting’
Ik lees de Bijbel dagelijks op
verschillende manieren. Met het
gezin aan tafel naar keuze een
bijbelboek en soms hebben we er
ook een dagboek bij. Persoonlijk
maak ik gebruik van de app ‘Bid
den Onderweg’ en ook wel andere
hulpmiddelen bij het lezen om
me te verdiepen in een bepaald
bijbelboek. De Bijbel is voor mij
een manier om God te ontmoeten.
Ik geloof dat het woorden zijn van
God aan ons gesproken. Het geeft
me houvast en het geeft richting
aan mijn leven. • Willeke

Kerk in Zoetermeer 5
Zie voor alle activiteiten ook de nieuwe brochure
Gaandeweg (papier en website) en de actuele
Agenda op W www.kerkinzoetermeer.nl

OUDE KERK
Bijbelleeskring
elke woensdag, 19.15-20.00 uur,
consistorie

Cursus Hebreeuws
elke woensdag, 16.30 uur,
consistorie

Verdieping van je geloof
E predikant@oudekerkgemeente.nl

Kring Jonge Gemeenteleden
E predikant@oudekerkgemeente.nl

Op de koffie met de Bijbel
9 okt Driepalen, 6 nov Dorp,
10.00 uur, De Kapelaan

Leerhuis ‘Leven met de dood’

Gedichten Jacqueline van der Waals.
28 oktober, 20.00 uur, De Kapelaan

DE OASE
Brief aan je (klein)kind
3 en 10 oktober, 10.30 uur
E oelt@ziggo.nl

Symbolisch bloemschikken
9 oktober, 19.30 uur
E andel40@zonnet.nl

Meegaan tot het einde
17 oktober, 10.30 uur
E dsmckapteyn@gmail.com

Ouderensoos
7, 21 okt, 4 nov, 14.00 uur;
Thea Heemskerk T 351 25 72

Bijbelstudie Paulus
elke dinsdag, 10.30-11.30 uur

Rondom de bron
elke donderdag, 19.30-20.30 uur

5 okt, 2 nov, 9.30 uur T 331 05 60

Filosofen over de Tien Geboden

Spinoza en Althusser, eerste en
tweede gebod.

6 OKTOBER

Israëlzondag

7 oktober, 4 november,
15.00 / 20.00 uur; € 5 niet-leden

Lunchbios:
Tegendraads geloven

Lunch en film ‘Mary Magdalene’.
13 oktober, 12.30 lunch,
13.00 film € 8

Wereldreligies:
een kennismaking

De eerste zondag
van oktober is naar de
gewoonte van de kerk de Israël
zondag, waarop we bedenken
dat we een onopgeefbare band
hebben met het volk waaruit
onze Verlosser Jezus Christus
geboren is. Thema: ‘Wie ben jij?’,
over identiteit en respect.

DE REGENBOOG

3 EN 6 NOVEMBER

Dankdag voor gewas en arbeid
Een dankdag is een gebruik uit
de Middeleeuwen, waar men
vaste bededagen kende. In 1578
werd bepaald dat er tijdens oor
log en andere rampen massaal
gebeden en gedankt moest wor
den. Een vaste dag om te danken
voor het gewas werd in 1653 in

Overijssel vastgesteld. Toen de
industrialisatie toenam, kwam
daar de arbeid bij. Het is altijd de
eerste woensdag in november.
In veel Zoetermeerse kerken
gebeurt dit ook wel op de zondag
ervoor (zie voor dag en tijd pagina
4 Kerk & dienst hiernaast).

W protestantsekerk.nl/israelzondag

21 oktober, 15.00 / 20.00 uur;
€ 5 niet-leden

De krant op tafel
28 oktober, 15.00 uur, Adventskerk

EcoWeight Watcher Club

‘Demain/Tomorrow’: bewust
omgaan met energie.

21 OKTOBER

3 NOVEMBER

‘Oneindig veel liefde’

‘De Bijbel in je
moedertaal’

Cantatedienst
‘Nun danket alle Gott’

DE OASE • Verhalenverteller Bart

OUDE KERK • Zondagavond 3

Sikkema komt bij de Seniorensoos
vertellen over de geschiedenis en
het wereldwijde werk van de
organisatie Wycliffe Bijbelvertalers.
Deze organisatie richt zich op het
vertalen van de Bijbel in talen die
vaak nog niet op schrift zijn
gesteld. Iedereen welkom!

28 oktober, 20.00 uur

november voert het Christelijk
Vocaal Ensemble Cantica onder
leiding van Johan van Oeveren
Cantate 192 van J.S. Bach uit:
‘Nun danket alle Gott’. Dankbaar
heid en vreugde zullen tevens
klinken in de Schriftlezingen en de
Woordverkondiging. Met orkest,
solisten, liturg ds. Kees Wesdorp
en organist Ronald de Jong.

Gesprekskring
‘Wat is vrijzinnig?’
ds. Karl van Klaveren
T 06-1104 1992
Elke werkdag het kerkelijk nieuws
beluisteren? Stem af op het pro
gramma Op de hoogte bij ZFM-ra
dio frequentie 96.2 (18.50-19.00
uur) of bezoek www.zfmradio.nl
> Op de hoogte

Ontmoetingsochtend met
bijbelstudie samen met ds. E.
van den Ham. Thema: ‘Oneindig
veel liefde’, over 1 Korinthe 13,
de lofzang van Paulus in het
Nieuwe Testament over de kracht
van liefde. Door een seizoen lang
bij dit thema stil te staan, willen
we onszelf bepalen bij wat liefde
is en hoe we dit een centrale plek
geven in ons (gemeente)leven.
10.00 uur, hal Oosterkerk
E cockyvandorp@gmail.com

14.00 uur, Kerkenbos 8
aanmelden
T (079) 316 91 04
E bregvandam@casema.nl

18.30-19.45 uur, collecte
W oudekerkgemeente.nl/projectkoor

Advertentie

WereldWijs
onderwijs met de Bijbel als basis

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

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

OOSTERKERK
Senioren en Algemene
Bijbelkring
8 en 29 oktober, 10.30 / 20.00 uur

17 OKTOBER
OOSTERKERK • Vrouwen

Het programma Vorming en
Toerusting voor De Regenboog,
zoals gepubliceerd in de nieuwe
Gaandeweg, wijzigt door het
aanstaande vertrek van ds. Dick
Sonneveld. Houd de agenda op
www.kerkinzoetermeer.nl in de gaten!

OKTOBER-NOVEMBER

20 OKTOBER

‘Tel je zegeningen’

Afscheidsviering van
ds. Dick Sonneveld

ICHTHUSKERK • Zegen is wezenlijk

voor geloven, maar juist daarom
zijn er ook vragen. Hoe moet
je zegen zien? Wat staat erover
in de Bijbel, wie zegent en wie
wordt gezegend?
Een mooie uitdrukking is ‘tel uw
zegeningen’. Kunnen we gesti
muleerd worden meer ‘zegen’ te
zien en daardoor dankbaarder te
leven? Drie gespreksavonden in
de Ichthuskerk, gekoppeld aan
Chagallvieringen om 12.00 uur
op de zondagmorgen erna.
7 en 13 oktober: Wat zegt het
Oude Testament over zegen? 4 en 10
november: Jong en oud verbeelden
zegen. E kerkelijkwerker@pwzn.nl

REGENBOOG/DE PELGRIM • Ds. Dick

Sonneveld, voorganger in de pro
testantse wijkgemeente Pelgrims
kerk-Oase-Regenboog (POR), heeft
een beroep aangenomen naar
Rivierenland-Oost en verhuist naar
Beuningen. Op zondag 20 oktober
neemt hij afscheid in een viering
die om 10.00 uur in De Regenboog
begint. Thema: ‘Om Liefde ga ik
een leven’. Hij was ook voluit be
trokken bij de missionaire gemeen
schap De Pelgrim. ’s Middags zal
er om 15.30 uur een meditatieve
viering gehouden worden in de
Pelgrimskerk met het thema ‘Waar
liefde en zorg zijn, daar is God!’.

Vrouwen Ontmoetingsochtend

Bijbelstudie over 1 Korinthe 13.
17 oktober, 10.00 uur
E cockyvandorp@gmail.com

NOORD
Zegen zien

‘Gezegend zijn en zegen zijn’.
7 oktober gespreksavond,
13 oktober viering

‘Zo zie ik zegen’.
4 november creatieve avond,
10 november viering

Met Vincent van Gogh
op zoek naar licht

Meditatieve vieringen met zingen,
bidden, tekst en stilte rondom
schilderijen van Van Gogh.
Elke zondagavond, 19.30 uur
E rvanderkrukztm@ziggo.nl

Ouderengesprekskring

Verkenning bijbelboek Openbaring.
4 november, let op: 14.00 uur
E berichten@nicodelange.nl

NICOLAASKERK
Als kinderen andere
wegen gaan
10, 24, 31 oktober, 10.00 uur,
De Kapelaan

Bijbelgeloofsgesprek
28 oktober / 30 oktober,
20.00 / 10.00 uur, De Kapelaan
E geloofscentrum@hnpz.nl

Don Bosco inspireert

Aandacht voor (kwetsbare) jongeren.
31 oktober, 19.30 uur,
De Kapelaan Pastor R. van Berkel

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

Gaandeweg
Bezieling

Progra
mm
a
20192020

Samenwerkende

kerken Zoetermee

r
1
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Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten de nieuwe brochure Gaandeweg 2019-2020 en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

HALTE 2717

GETEKEND

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

Inloop:

		
Pastoraal spreekuur:

Buurtpunt:
Soep van de dag:
Crea-café:

Oktober-november

3 okt 14.00 uur
7 okt 13.00 uur
8 okt 18.00 uur
9 okt 10.00 uur
29 okt 18.00 uur
30 okt 20.00 uur
			
2 nov 19.30 uur
6 nov 10.00 uur

PAH

DE PELGRIM

OPEN ICHTHUS

W www.depelgrimzoetermeer.nl

Ichthuskerk Parkdreef 258
W openichthus.nl

elke dag
elke wo
elke wo
elke do

07.30 uur
09.15 uur
11.00 uur
10.00 uur

Ochtendgebed met ontbijt
Natuurwandeling in Balijbos
Samen zingen
Koffieochtend

Elke woensdag
vanaf 10.00 uur.
Van 10.00-11.00
predikant aanwezig.

Oktober-november

4 okt 17.30 uur
10 okt 12.00 uur
12 okt 16.00 uur
19 okt		
22 okt 13.30 uur
24 okt 12.00 uur
27 okt 15.00 uur
27 okt 19.30 uur
31 okt 12.00 uur
5 nov 13.30 uur

 Zegen-de-dierendag

Open Ichthus Dictee
Prezwalskipaard of przewalski
paard? Doe mee met het Open
Ichthus Dictee in de Chagall
ruimte (met of zonder streepje?)
van de Ichthuskerk (met 2 h’s)!
19.30 uur
E secretariaat@openichthus.nl

 Lange-afstandswandeling

Maaltijd met speciaal viermoment:
liederen, gebeden, bijbelteksten,
persoonlijke zegen, ook voor je
(huis)dier(en).

Ongeveer 20-25 kilometer op
19 oktober. Neem eigen drinken
en eten mee. De route is nog niet
bekend, maar meld je vast aan bij
Gerda Griffioen. Bijdrage: donatie
(€ 10 + kosten openbaar vervoer)

4 oktober, 17.30 uur; € 5
W www.veganchurch.nl/winkel

 Ontmoeting ‘Wie ben jij?’

Voor Pelgrim-leden en iedereen
die geïnteresseerd is. Maaltijd,
gesprek en viering. Iedereen
neemt iets te eten mee.
Aanmelden voor 9 oktober.

Op 22 oktober is er een tekstmeditatie, waarbij stilte centraal staat.
Op 5 november mediteren we
naar aanleiding van een schildering van Ton Schulten.

12 oktober, vanaf 16.00 uur;
vrije gift (indicatie: € 5)
T 06-2497 5092
E info@depelgrimzoetermeer.nl

13.30-15.00 uur, daarna bijpraten;
€ 2 E marga_boven@ziggo.nl;
f2hjdenhert@hetnet.nl

27 OKTOBER

Herdenking bij de Watertoren
Op zondag 27 oktober staan we stil bij de mensen die gestorven
zijn. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar komen we hiervoor bij
de Watertoren in Rokkeveen bij elkaar. Iedereen is hierbij welkom.
We steken lichtjes aan en zullen gedichten lezen. Een ieder,
gelovig of niet, is hiervoor van harte uitgenodigd.

KENIA

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

ELEN

Laatste dinsdag van de
maand van 14.00-16.00 uur.
Op 28 oktober bloemschikken of
wandelen. Zelf bakje en mesje
meenemen of goede schoenen!
KOM

SC

-

Breiclub
IG

LU
HET
É!
CAF

NCH

Elke di en do, 11.30-13.00 uur

 Klaverviermaaltijd

Elke laatste dinsdag samen eten
voor het goede doel in viervoud.
18.00-19.30 uur; T 351 51 07

 Tienertent

(On)geloof en gezelligheid.
Ruimte voor een goed gesprek,
eigen vragen en thema’s.

S

A
N M

HM

INK

KEN

Dankzij een gift van de Pelgrims
hoeve en de geweldige inzet van
de vrijwilligers konden 54 gasten
van dit leuke evenement genieten.

Elke dinsdag van 13.00-16.00 uur
E p.j.van.daalen@casema.nl

 Tienerclub Rock-Solid

erk

Oosterk

Om de week op dinsdag van
19.00-20.00 uur.

2019
EMBER
2 NOV
UUR
0
3
.
5
- 1
10.00
R
RKE K
OOSTE
320
PLEIN
E
RHE M
OOSTE

E lauraderooij1@hotmail.com

 Youth-Alpha+

n donderdagavond.
WiElke
kte
een

 Oude Kerk

Elke maandag voor stad, land, kerk
en wereldwijd, 19.00-20.00 uur.
let op: consistorie Oude Kerk
E leenmanf@xs4all.nl

aEa leonvdam@gmail.com
geh
 Perron-ontmoetingslunch
tstal
kers

Elke vrijdag om 12.30 uur.

E f.cammeraat@kpnplanet.nl

 Perronmeeting

Elke zondag om 11.00 uur, mét kinderoppas. Zie p. 4 voor de sprekers.
OUDE KERK
 Missionair breien

Samen creatief voor het goede doel.
Elke zaterdag, 10.00 uur,
kleine consistorie Oude Kerk

 Contactmiddag
voor alle leeftijden

 Oosterkerk

Om de twee weken op woensdag,
steeds van 19.00-20.00 uur.

Elke eerste dinsdag ontmoeting,
koffie/thee, creativiteit en spel.
5 november, 14.00-16.00 uur,
't Centrum achter Pelgrimskerk
E scriba@oudekerkgemeente.nl

9 en 23 okt, 6 nov
E p.j.van.daalen@casema.nl

 Interkerkelijk gebed

Elke eerste vrijdag van de maand
voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.

 ’t Vrouwenhoekje

Elke laatste woensdag.

E fam-nebbeling@planet.nl

Elke vrijdag 19.00-21.00 uur
E dsmckapteyn@gmail.com

12 OKTOBER

Rommelmarkt
Welkom bij de rommelmarkt van
De Oase en de Genesarethkerk
van 10.00 tot 16.00 uur.
De markt wordt gehouden in
het Genesareth-Kerkgebouw,
Monnikenbos 10, in Meerzicht.
Kom gezellig snuffelen!

30 oktober, 10.00 uur, Parochiehuis
E mhuurman21@gmail.com

Advertentie

 Mok-tijd

Lief en leed delen, een spelletje,
je meegebrachte mok laten vullen.

Ontmoeting en
gemeenschap

EN

 Open kerk

• Ichthus creatief. Tot 12.00 uur
 Breiclub
ook creatief bezig zijn: kaarten
Elke twee
weken
S E op maandag.
N VER
OP VA
maken, breien, borduren.
V E R K O 2 november:
FELS
Winterfair!
A
W
P
OO
- STR
• Ichthus-lunch. Op woensdag O L I E B O L L E N 14
en
28- oktober, 14.00-16.00 uur
TJES
- NOO
28 oktober om 12.15 uur lunch. A P P E L SE T J E S E breicluboosterkerk@gmail.com
JAMM
Soep en brood staan klaar.
GEBEDSMOMENTEN

Samen je lunch delen. De kerkzaal
is open voor stilte en gebed.

RK

RTE

air
Winterf

LL
Jenny van den Berg T 351G22
EZE
N
N
40 E mvdberg42@hetnet.nlE T E I

 Inloopochtend

WO

A
KA

Elke vrijdag, 19.00-20.00 uur

Verrassings-‘High Tea’
Om de bezoekers van het inloop
huis te verrassen hadden we op
23 augustus een midzomermaal
tijd in de vorm van een High Tea,
maar dan tussen de middag.

ARTIK

 Inloopmiddag

 Lunchmoment

pannenkoeken

S

November is de maand van
gedenken. Je staat dan stil bij
de mensen die gestorven zijn.
Daarom organiseert Halte 2717
op zaterdagavond 2 november
een korte en stijlvolle herden
kingsbijeenkomst met muziek,
het noemen van namen, en
rozen. Als steun voor iedereen
die iemand mist. Iedereen die
iemand wil gedenken is van
ERS
LHANG
SLEUTE
harte welkom.

el mee
PERRON
nog ve
inspireert. Prikkelende thema’s, ken
n
e
iwer Oosterheemplein
IFTEN
S C H R320
muziek, films, gesprek. Bre
+ TIJD
TIE
EKEN
B Owww.perron-oosterheem.nl
NSTRA
O
M
W
E
N
D
TE
Info op W www.openichthus.nl
NAAI
KAAR

Elke vrijdag 10.00-13.00 uur. Middagpauzedienst 12.00-12.30 uur
Elke vierde vrijdag maaltijd om12.00 uur

bijzonderheden

Herdenken in
Buytenwegh

Showing Hearts Club

OPEN OASE

muzikale begeleiding
Jan van Vliet
Aad Baak
Paul Pettinga
maaltijd
Hans Raaphorst
Dick van den Bosch

2 NOVEMBER

Druppels
om te delen

N
NDEKE
13.00-14.30
L A P P E uur,
KEN
GDOE
A
L
KERST
S
M
O
e Franckrode
tCésar
62-64
19.30 uur, Carry van Bruggenhove 25
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m
K
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S
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N
E berichten@atelierheleen.nl;
ds.
Rein Algera T 342 62 61
E
S
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A
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Laat je hart zien! Voor jongvol
al E algeus@ziggo.nl
a
i
eiwerkealgeus@ziggo.nl
r
c
s
b
Spe e kid
wassenen, met een boodschap
d
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o
v
!
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die verder helpt, raakt en
r

INLOOPHUIS DE REGENBOOG

datum voorganger
4 okt Matthé Vermeulen
11 okt Petra Vossegat
18 okt Wil Bettenhaussen
25 okt 		
1 nov Marga Schipper
8 nov Hans van der Bilt

7 EN 21 OKTOBER

27 OKTOBER

E gerda@depelgrimzoetermeer.nl

 Meditatie in De Pelgrim

Senioren Actief – Spellenmiddag
Druppels om te delen (Piëzo, ‘de ComPositie’)
Buurtmaaltijd
Schrijfcafé (Focuskamer Middin)
Buurtmaaltijd
Geloven in gesprek: ‘Zegen in Koran en Bijbel’
(Focuskamer Middin)
Herdenken in Buytenwegh (Focuskamer Middin)
Schrijfcafé (Focuskamer Middin)

Er is een mooi verhaal
over een kruik die een
beetje lekt. Juist de druppels uit
die kruik zorgen dat er mooie
bloemen langs de weg kunnen
groeien. Die kruik lijkt op ons
leven. Ook al zijn er wat barstjes
of scheuren, je leven kan nog
steeds de moeite waard zijn.
Vaak heb je een ander nodig
om dat te zien.
TRUIEN

10 OKTOBER

Zegen-de-dierendag
Bovenkamer
Ontmoetingsdag in De Pelgrim
Lange-afstandswandeling
Meditatie
Bovenkamer
Herdenken bij de Watertoren
Taizé-viering (De Wijngaard)
Meditatieve middagviering
Meditatie

di-wo-do 10.00-14.00
wo 10.00-11.00
wo 13.00-14.00
do 12.00
do 14.00-16.00

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

Hebt u iets te
veel financiële
administratie
omhanden?

Vindt u uw
administratie
eigenlijk vervelend en
tijdrovend werk?

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

Ing. Nettie van der Kruk
t
(06) 371 55 371
e
contact@vanderkrukconsultancy.nl
i
www.vanderkrukconsultancy.nl
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CANTICA 35 JAAR

Enthousiasme voor barok
én modernere muziek
• ‘Ze krijgen het voor elkaar om dit te
zingen, zij voelen zich daarin thuis!’ Met ‘dit’ bedoelt
Johan van Oeveren, dirigent en medeoprichter van het
Christelijk Vocaal Ensemble Cantica, de zeventiende en
achttiende-eeuwse barokmuziek waar zowel de koorleden als
hun dirigent grote affiniteit mee hebben. Maar zij kunnen meer!

INTERVIEW

AGENDA

12 OKTOBER

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

Carillonconcerten
zaterdag 12.00-13.00 uur, Oude Kerk

Op zaterdag 12 oktober geeft
het Christelijk Vocaal Ensemble
Cantica onder leiding van Johan
van Oeveren een feestelijk
lustrumconcert in de Oude Kerk,
met medewerking van orkest
en solisten. Het concert begint
met de eerste delen van Bachs
meesterwerk Hohe Messe.
Aansluitend wordt de feestelijke
Cantate 191 ‘Gloria in excelsis
Deo’ uitgevoerd en na de pauze
twee stralende werken van
Antonio Vivaldi: Magnificat en
Gloria in D-dur. Beleef het mee!
20.00 uur, Oude Kerk; € 20
voorverkoop/€ 22,50 aan de kerk
W www.cvecantica.nl

Johan van Oeveren vertelt hoe het
35 jaar geleden begon. Eigenlijk
al eerder vatte hij het plan op om
een kamerkoor op te richten, wat
ook letterlijk gebeurde. Al in 1982
had hij met enkele enthousiaste
zangers de eerste repetities in de
huiskamer en dit bleek een goed
concept. Vrij snel volgde het eer
ste concert in de Oude Kerk.

‘Intensief bezig zijn met hemelse
muziek dringt het aardse gedoe
van alledag voor even naar de
achtergrond.’ – Renzo

Het ‘grotere werk’
Officieel werd het Christelijk Vocaal
Ensemble Cantica op 1 oktober
1984 opgericht en sindsdien
worden op verschillende locaties
in Zoetermeer concerten gegeven,
zoals in de Nicolaaskerk, waar inte
graal de ‘Messiah’ van G.F. Händel
werd uitgevoerd, in de Oude Kerk
met verschillende keren ‘Membra
Jesu Nostri’ van D. Buxtehude en
de ‘Johannes Passion’ van J.S.
Bach, meer recent in de Oosterkerk.

Ook heel wat
cantatediensten en
a capella optredens
Naast integrale uitvoeringen van
oratoria en passies zoals het
‘Weihnachtsoratorium’ van J.S.
Bach – het ‘grotere werk’ volgens
Van Oeveren – verzorgde Cantica
ook heel wat a capella-optredens
en stonden er de afgelopen 35
jaar verschillende cantatediensten
op het programma.

D

MUZIEK

Breed publiek
Hoewel de nadruk ligt op muziek
uit de barokperiode, worden er
werken van zowel bekende als
minder bekende componisten uit
gevoerd. ‘We houden ervan om uit
stapjes te maken naar modernere
muziek’, zegt Johan van Oeveren.
Met hun programmakeuze streven
koor en dirigent ernaar een breed
publiek te bereiken. Op de website
cvecantica.n/site/over-ons/ staat
een duidelijk overzicht van de
variëteit aan muziek en concerten,
die laten zien wat dit ensemble
muzikaal te bieden heeft.

Gemotiveerde zangers
Het zijn dan ook gemotiveerde
en goede zangers bij Cantica. Zij
hebben allen een stemtest gedaan
en er wordt veel aan stemvorming
en koorscholing gewerkt. Dit om
inzicht in de uit te voeren muziek
te krijgen en een goede voor
dracht te bewerkstelligen. Het
niveau is hoog en het plezier
groot, wat onder andere blijkt uit
het kleine verloop van koorleden.

‘Fervente muziekliefhebbers,
plezierige sfeer en een dirigent die
het koor tot prachtige resultaten
weet te brengen.’ – Ariejan

‘Gezellig én gedisciplineerd prachtige
muziek repeteren met als bekroning
een concert op een sfeervolle
locatie. Een feest!’ – Annemieke

Feestelijk
Samen met de koorleden heeft
hij het programma voor het
lustrumconcert samengesteld.
Aangevuld met enkele project
leden zal het Christelijk Vocaal
Ensemble Cantica delen uit de
Hohe Messe en Cantate 191
‘Gloria in excelsis Deo’ van
J.S. Bach en ook het ‘Gloria’
en ‘Magnifcat’ van A. Vivaldi ten
gehore brengen. Daarmee vieren
zij op feestelijke en eigen muzikale
wijze het zevende lustrum in de
Oude Kerk op 12 oktober om
20.00 uur. Van harte gefeliciteerd!

De dirigent en medeoprichter is
vanaf het eerste uur betrokken,
hij vertelt er met passie over.

Zing, lees, bid die Psalmen

e Bijbel kent één liedboek
bij uitstek. Een bron van
inspiratie voor theologen,
tekstschrijvers en musici. Ieder
een kan in dit boek wat van zijn
of haar gading vinden. Woorden
van vreugde, verdriet, eenzaam
heid, rouw en trouw. Liederen
over woede, boosheid en
vergeving. Gebeden, lofliederen,
dankliederen. Kortom, een
onuitputtelijke bron.
Helaas hebben wij deze schat
aan liederen de afgelopen
honderd jaar in de kerk steeds
meer losgelaten. Het juk van
‘alleen maar psalmen zingen’ in
de wekelijkse eredienst hebben
we van ons afgeworpen, maar
onder het motto: ‘Er zijn zoveel

‘We wilden graag zangers uit ver
schillende kerkgenootschappen
betrekken. Er werd veel vanuit het
gangbare kerklied of de oratoria
gezongen. Met Cantica als kleiner
ensemble laten we horen dat je
ook tot eer van God kunt zingen
met minder bekende en verfijnde
muziek uit een ander genre.’
Cantica is overigens niet zijn enige
koor in Zoetermeer. Hij is sinds
2011 ook dirigent van het Christe
lijk Mannenensemble Zoetermeer.
Naast het dirigeren, componeren,
bespelen van de piano en het or
gel in de Oosterkerk, laat hij zich
ook als beiaardier horen op het
carillon van de Oude Kerk.

mooie andere geestelijke liederen’
hebben wij met het badwater het
kind weggegooid.

Kernachtig
Als christen en musicus krijg ik
echter een steeds diepere en
hechtere band met de psalmen.
Telkens weer ontdek ik dat er in dit
boek liederen zijn die mij raken en
passen bij mijn gemoedstoestand.
Steeds weer merk ik dat psalm
teksten kernachtig in een paar
zinnen hele preken samenvatten.
Steeds meer groeit bij mij de
behoefte om psalmen te zingen.
Of dat zingen nu op een oude of
nieuwe wijs, oude tekst of nieuwe
tekst gebeurt, maakt mij niets uit.
Het gaat mij om de kern, de tekst

•

Hanneke Lam

THEMA

KERK

‘Prachtige muziek en geweldige
uitvoeringen onder de bezielende
leiding van Johan.’ – Connie
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van het lied. Deze tekst
kan natuurlijk versterkt
worden door heldere
verstaanbare woorden
en een mooie krachtige melodie.
Wat dat betreft hebben we in
onze liedboeken keus genoeg.

Pijnlijk actueel
Waar het mij om gaat is dat
wij de schat aan liederen die het
Psalmenboek biedt niet verge
ten. Zing, lees, bid de psalmen
en ontdek hoe pijnlijk actueel
deze liederen zijn. Zoek vooral
de wat onbekendere psalmen
op en laat ze klinken. Ontdek
op deze wijze juweeltjes van
liederen, ontdek die waardevolle
schat waar u ongemerkt en
ongedacht in volle rijkdom over
blijkt te beschikken.
• Arie Vooijs

Lunchpauzeconcerten
Woensdag 12.45-13.15 uur

9 okt Fernando Cordas – gitaar
16 okt Ronald de Jong – orgel
23 okt Panos Glist – piano
30 okt Alisa van Dijk – viool en
		 Johan den Hoedt – orgel
6 nov Ronald de Jong – orgel
		 en klavecimbel
Toegang gratis, deurcollecte
W www.concertenzoetermeer.nl

31 OKTOBER

Klassiek in Oude Kerk
Drie talentvolle studenten Oude Muziek
van het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag brengen donderdag 31
oktober in de Oude Kerk een interessant programma met kamermuziek uit
de 18e eeuw: Dorota Matejova –
traverso, Lucas Bernardo – viool,
Anastasiya Akinfina – klavecimbel.
20.00 uur, Oude Kerk; € 15 / t/m
17 jaar gratis / vanaf 65 € 10 /
korting voor SCOKZ-donateurs

6 NOVEMBER

Regenboogconcert:
duo op piano en cello
‘Onze’ Zoetermeerse
cellist met een wereldcarrière, Alexander Warenberg, komt
even terug voor een
recital samen met het
17-jarige supertalent
op piano Nikola Meeuwsen. Mis het
niet en kom genieten van dit duo!
20.15 uur, De Regenboog; € 15 / tot
25 jaar € 5 / Zoetermeerpas gratis

•		 5 okt Gijsbert Kok: ‘Rembrandt’.
Muziek bij de sterfdag van Rembrandt
(4 oktober 1669, 350 jaar geleden):
treurmuziek van Dowland, Purcell
en Froberger, de ‘Frans Hals Suite’
van Wim Franken en Nederlandse
muziek uit de 17e eeuw.
• 26 okt Johan van Oeveren: ‘Sola
Scriptura’. Muziek uit het Reformatie-
carillonboek: koralen en bewerkingen
van Jacob van Eyck, Samuel Scheidt,
Heinrich Scheidemann, Triptiek over
‘Lutherliederen voor Beiaard’ van
Johan Th. Lemckert.
• 2 nov Gijbert Kok: ‘Zuid-Amerika’.
Liedjes en dansen uit Mexico: La
Cucharacha, Mexican Hat Dance, Tico
Tico; Argentinië: tango’s van Piazzolla,
Adios Muchachos; Brazilië: Heitor Villa
Lobos; Antillen, Cuba en Jamaica.
Het carillon is goed te beluisteren in
Dorpsstraat en Wilhelminapark.
W www.carillon-zoetermeer.nl

aarde,
Het Lied van de hemel en de
jaar helaas
locatie Adventskerk, gaat dit
gen.nl
niet door. W www.liselet-zin
30 NOVEMBER

Scratch The Young Messiah
OPROEP • Op zaterdag 30 november
wordt onder leiding van dirigent Johan
van Oeveren The Young Messiah
uitgevoerd, een muziekstuk gebaseerd
op Messiah van G.F. Handel en bewerkt
door Tom Parker. Zin om mee te doen
en ook wat koorervaring? Meld u aan!
’s Middags repetitie met zangers,
solisten en musici, ’s avonds concert.
19.30 uur, Oosterkerk; toegang
gratis; informatie en aanmelden
W www.podium320.nl

21 DECEMBER

Kerstproject The Sprinter Singers
OPROEP • Projectleden gevraagd
voor het kerstproject van The Sprinter Singers onder leiding van Ies
Roos op 21 december: prachtige
songs uit het stuk ‘Little Lion, little
Lamb’, die het aloude kerstverhaal
in een ander licht zetten.
Repetities: woensdag 20.00-22.00
uur, CKC-theaterzaal; deelname:
€ 60 E info@thesprintersingers.nl

OKTOBER-NOVEMBER

Oase-expositie: kleurrijke schilderijen en glassieraden
• De muren van de Voorhof zijn
bekleed met kleurige schilderijen van
Heleen de Lange. Veel werk is uitgevoerd met paletmes
op een zeer
besliste manier,
de stijl is figuratief-abstract.
De felle kleurenpracht heeft een
verfrissend effect
op de wanden.
W atelierheleen.nl

• Al vele jaren is Emmy van de Veer
met glassmelten bezig. Haar glas
sieraden zijn een genot om naar te
kijken en zullen goed staan om de nek
of de hand. Ze maakt ook composities,
als een soort panorama.
W www.emmyvanderveer.nl

Advertentie

Schoonheidssalon Azora

• Schoonheidsbehandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij
ANBOS en Provoet
• Diabetisch pedicure
• Shellac CND
• Microdermabrasie
• Diverse specialisaties

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.schoonheidssalonazora.nl
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NIEUWE PERRON-PIONIER

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen
gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst
van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider
bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.
WO. 2 OKTOBER - Joh 14:27-31
Jezus zei tot zijn leerlingen: Maak je niet
ongerust en verlies de moed niet. Jullie
hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga
en bij jullie terug zal komen? Als je me
liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader
ga, want de Vader is meer dan ik.
DO. 3 OKTOBER - Joh 13:31-35
Jezus zei tegen zijn leerlingen: Ik geef jullie
een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben.
VR. 4 OKTOBER - Joh 5:30-47
Jezus zegt: Ik richt mij niet op wat ik
zelf wil, maar op de wil van hem die mij
gezonden heeft.
ZA. 5 OKTOBER - Kol 3:1-4
Uw leven ligt met Christus verborgen in
God. En wanneer Christus, uw leven,
verschijnt, zult ook u, samen met hem,
in luister verschijnen.

ZA. 19 OKTOBER - 1 Joh 3:14-20
Johannes schreef: We moeten niet
liefhebben met de mond, met woorden,
maar waarachtig, met daden.

DI. 22 OKTOBER - Tit 3:4-7
God heeft de heilige Geest door Jezus
Christus, onze redder, rijkelijk over ons
uitgegoten. Door zijn genade krijgen wij deel
aan het eeuwige leven waarop we hopen.
WO. 23 OKTOBER - 1 Kor 12:4-11
Paulus schreef: In iedereen is de Geest zicht
baar aan het werk, ten bate van de gemeente.

MA. 7 OKTOBER - Js 42:10-17
De Heer zegt: Ik voer mijn volk over
wegen die ze niet kennen. Duisternis
verander ik in licht.

VR. 25 OKTOBER - Hnd 5:17-33
Petrus zei: God heeft Jezus tot leidsman en
redder verheven om de mensen tot inkeer te
brengen en hun zonden te vergeven.

DI. 8 OKTOBER - Kol 1:24-28
God heeft bekend willen maken hoe
glorierijk dit mysterie is voor alle volken:
Christus is in u.

ZA. 26 OKTOBER - 2 Kor 4:8-12
Paulus schreef: We worden van alle kanten
belaagd, maar raken niet in het nauw. We
worden aan het twijfelen gebracht, maar
raken niet vertwijfeld. We dragen in ons
bestaan altijd het sterven van Jezus met
ons mee, opdat ook het leven van Jezus in
ons bestaan zichtbaar wordt.

DO. 10 OKTOBER - Js 66:18-21
De Heer zegt: Ik zal komen om alle landen
en volken bijeen te brengen. Ze zullen
komen en mijn luister zien.
VR. 11 OKTOBER - Mt 24:4-14
Jezus zei tot zijn leerlingen: Men zal jullie
onderdrukken. Maar wie standhoudt tot het
einde, zal worden gered. Het goede nieuws
over het koninkrijk wordt in de hele wereld
verkondigd.
ZA. 12 OKTOBER - Ef 3:7-12
Paulus schreef: In Christus hebben wij
vrijelijk toegang tot God, vol vertrouwen
door ons geloof in hem.
ZON. 13 OKTOBER - Lc 17:11-19
Jezus zei tegen de door hem genezen
Samaritaan, die terugkeerde om hem te
danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft
u gered.
MA. 14 OKTOBER - 1 Kon 8:22-40
Salomo bad: Heer, luister en vergeef.
Grijp in en geef ieder wat hun toekomt,
want u weet wat er in hen omgaat.
U alleen immers kunt de mens doorgronden.

• Op zondag 1 september is Timo Hagendijk bevestigd
als pionier van Perron Centrum, de missionaire plek vanuit de
Oosterkerkgemeente. Timo is de opvolger van Arte Havenaar,
die een nieuwe uitdaging bij OMG in Rotterdam heeft gevonden.
Op zijn vijfde werkdag bezocht ik Timo voor een interview.

INTERVIEW

MA. 21 OKTOBER - Js 26:7-9
Reikhalzend kijk ik naar u uit, Heer,
zelfs ’s nachts verlang ik naar u.

DO. 24 OKTOBER - 2 Pe 1:5-8
Verrijk uw volharding met liefde voor uw
broeders en zusters, en uw liefde voor uw
broeders en zusters met liefde voor allen.
Als u deze eigenschappen bezit, is uw kennis
van onze Heer Jezus Christus vruchtbaar.

WO. 9 OKTOBER - Joh 17:11-21
Jezus bad voor zijn leerlingen en zei:
Zoals u in mij bent en ik in u, Vader, laat
hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld
gelooft dat u mij hebt gezonden.

Timo Hagendijk:
man met een missie

ZON. 20 OKTOBER - Lc 18:7-8
Jezus zegt: Zal God niet zeker recht
verschaffen aan hen die dag en nacht
tot hem roepen?

ZON. 6 OKTOBER - 2 Tim 1:6-18
Paulus schreef aan Timoteüs: God heeft
ons niet een geest van lafhartigheid
gegeven, maar een geest van kracht,
liefde en bezonnenheid.

ZON. 27 OKTOBER - Lc 18:9-14
Jezus zegt: In de tempel sloeg iemand zich
op de borst en zei: “God, wees mij zondaar
genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis
als iemand die rechtvaardig is in de ogen
van God.
MA. 28 OKTOBER - Mt 7:24-27
Jezus zegt: Wie mijn woorden hoort en
ernaar handelt, kan vergeleken worden met
een verstandig man, die zijn huis bouwde
op een rots.
DI. 29 OKTOBER - 1 Joh 4:16-21
God is liefde. Wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God blijft in hem.
WO. 30 OKTOBER - Lc 12:4-12
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer ze jullie
beschuldigen, vraag je dan niet bezorgd af
hoe je je moet verdedigen of wat je moet
zeggen, want de heilige Geest zal jullie op
dat moment ingeven wat je moet zeggen.
DO. 31 OKTOBER - Lc 6:17-23
Jezus zegt: Gelukkig jullie die honger
hebben, want je zult verzadigd worden.
Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.

DI. 15 OKTOBER - Ez 11:17-20
Dit zegt de Heer: Ik zal mijn volk eensgezind
maken en hun een nieuwe geest geven.

VR. 1 NOVEMBER - Ps 24
Van de Heer is de aarde en alles wat daar
leeft, de wereld en wie haar bewonen,
hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.

WO. 16 OKTOBER - Heb 7:23-28
Jezus kan ieder die door hem tot God komt
volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft
en zo voor hen kan pleiten.

ZA. 2 NOVEMBER - Ps 56
God, u hebt mijn leven aan de dood ontrukt.
Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in
het licht van het leven.

DO. 17 OKTOBER - Kol 2:16-23
Paulus schreef: Uiterlijke regels zijn
slechts een schaduw van wat komt –
de werkelijkheid is Christus.

ZON. 3 NOVEMBER - Lc 19:1-10
Zacheüs klom in een vijgeboom om Jezus
te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.
Jezus zei tot hem: “Kom vlug naar beneden,
want vandaag moet ik in jouw huis
verblijven.” Hij kwam meteen naar
beneden en ontving Jezus vol vreugde.

VR. 18 OKTOBER - Ps 65
Worden onze zonden mij te zwaar,
God, u neemt weg wat wij misdeden.
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Timo Hagendijk, pionier van Perron Centrum
Je profileert je als ‘pionier met
een missie’. Wat is die missie?
‘Pionieren is nieuwe mensen
zoeken, dat is sowieso missionair!
Ik wil mensen vinden die God
nog niet kennen en willen weten
wat ons in Perron Centrum
inspireert. Ik hoop ze daarbij
te kunnen helpen om God te
ontdekken. Ik zoek samenwerking
met bestaande maatschappelijke
organisaties, die relatiegericht
werken. Daarbij denk ik ook aan
scholen in de nabije omgeving.
De winkeliersvereniging bijvoor
beeld zouden we meer kunnen
betrekken bij de Heempret-dagen
in de laatste week van de zomer
vakantie, die we als Oosterkerk
en Perron Centrum organiseren.

‘Mensen vinden
die God nog
niet kennen’

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith
dus vanuit onze identiteit in op
relatie. Dat betekent ook dat we
diaconaal actief zijn.

‘Wekelijkse
Perronmeeting zie ik
als kernactiviteit’
De wekelijkse Perronmeeting op
zondagmorgen vind ik de kern
activiteit van onze pioniersplek. Ik
hoop dat meer mensen uit de wijk,
ook gezinnen met kinderen, de weg
naar de meeting zullen vinden.’
Je was twaalf jaar leraar in het
basisonderwijs. Vanwaar deze
carrièrewending?
‘Al jaren was ik één dag per week
in de kerk actief, bijvoorbeeld
door jeugddiensten te leiden. Wat
ik voor de klas een beetje miste
was differentiatie in mijn taken.
De HBO-studie Theologie heb ik
opgepakt om mij te verdiepen

Nog voordat ik mijn eerste vraag aan
Timo voorleg raken we langdurig aan
de praat over zijn afstudeeropdracht
voor zijn HBO-Theologiestudie aan
de Christelijke Hogeschool te Ede.
Zijn onderzoek richt zich op de vraag:
is het mogelijk om een inspirerende
kerkdienst te organiseren waarin alle
soorten generaties actief betrokken
zijn? Een interessante vraag waar
menige kerk mee worstelt omdat
bijvoorbeeld jongeren en ouderen
vaak een verschillend verwachtings
patroon van een kerkdienst hebben.
Omdat er veel meer reacties kwamen
op zijn enquête dan verwacht,
is Timo nog bezig zijn onderzoek
af te ronden. We zullen hier
ongetwijfeld meer van horen!

in het beter leren spreken vanuit
mijn geloof. Dat ik dat nu al in de
praktijk kan brengen is een onver
wachte maar wel gehoopte kans.’
Wat speelt er zoal in Oosterheem?
‘Er zijn veel echtscheidingen,
hoor ik, met vervelende gevolgen
voor de kinderen. Hopelijk kunnen
we iets voor hen betekenen. Ik
wil snel ontdekken wie de sleutel
figuren zijn in deze wijk en horen
hoe we van betekenis kunnen zijn.’
Wat wil je bereiken met je werk
in Perron Centrum?
‘Ik hoop dat meer mensen uit de
wijk de weg naar God weten te vin
den. We kunnen ons denk ik nog
beter profileren. Verder zoek ik ook
naar de mogelijkheid om verbin
dende diensten Perron-Oosterkerk
te organiseren, denk aan de maan
delijkse Hart4U-diensten daar.
Daarbij hoop ik uit mijn afstudeer
onderzoek te kunnen putten.
Iedereen die mee wil werken,
nodig ik hierbij van harte uit voor
een gesprek.’
• Jan Blankespoor

Met elkaar kunnen
we door het beden
ken van verschillen
de activiteiten meer
mensen bereiken.
Het organiseren van
eigentijdse spellen
blijkt een goed
middel te zijn om
met tieners en jon
geren in contact te
komen. We zetten

UITGELEZEN

O

Hopen op een leefbaar samenleven

ndanks het verschil
bereiken in een bijzon
dere briefwisseling twee
werelden elkaar. Oumaima Al
Abdellaoui is een Marokkaans-
Nederlandse tiener, moslima
en vwo-leerling. Lody van der
Kamp is vijftig jaar ouder, joods
en gepensioneerd rabbijn. Bij
een ontmoeting ontstond het
plan om elkaar te schrijven met
als doel de eigen wereld toegan
kelijk te maken voor de ander.
Wat bindt samen of wat scheidt,
welke misvattingen zijn er door
gebrek aan kennis?
In de eerste brieven beschrijven
ze hun familiegeschiedenis, die
bij beiden ingewikkeld en aangrij
pend is. Er is zowel herkenning
als verbazing. Zo is Oumaima
verbaasd dat in de geboorte
plaats van haar vader en groot

vader eeuwenlang een joodse
gemeenschap was. Ze herken
nen elkaars gevoel van een uit
zondering zijn vanwege je geloof.
Bij hun komst in Nederland voel
den Oumaima’s grootouders zich
welkom – waarom ervaart zij dat
nu niet meer?
De actualiteit van het moment
komt ter sprake: Trumps erken
ning van Jeruzalem als hoofdstad
van Israël in november 2017.
Het brengt hen bij de Palestijnse
kwestie. Lody geeft eerlijk toe
dat zijn beeld daarvan ingrijpend
veranderde. Eerst keek hij alleen
vanuit joods perspectief, nu
hoopt hij met Oumaima op een
leefbaar samenleven. Zij bena
drukt wel dat de Palestijnen recht
moet worden gedaan.
Twee mensen kijken over elkaars
muren naar de wereld van de

ander. Ze zijn duidelijk nog lang
niet uitgeschreven en ze nodigen
de lezer uit hun voorbeeld te vol
gen. Dat voorbeeld is duidelijk:
begin met naar het verhaal van
de ander te luisteren – zonder
vooringenomenheid. Muren
vallen dan niet, maar blijken
anders en vaak minder hoog.
• Joke Westerhof

Lody van der Kamp
& Oumaima
Al Abdellaoui,
‘Over muren heen.
Een hoopvolle
briefwisseling’,
Utrecht:
KokBoeken
centrum, 2019,
€ 14,99

