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 En u? 
Hoe vind je zin 

in je leven? 
Lees de persoonlijke 

ervaringen op pagina 1, 3 en 5. 
Herken je daar iets van? 

Hoe geeft u zin en betekenis 
aan wat u overkomt? Of wat staat 

daarbij juist zo in de weg? 

Mail vóór 16 november naar 
lezers@kerkinzoetermeer.nl 

of bel de eindredactie 
(079) 3 522 519

Drang om te leven
‘Ik heb het een en ander in mijn leven meegemaakt’, vertelt een jonge vrouw,  
twintiger. ‘Juist op moeilijke momenten had ik de drang om te leven. Wat er gebeurd 
is, heeft me uiteindelijk gevormd tot iemand die geniet van de kleine dingen, van  
mensen om mij heen. Van het samen zijn en samen doen. Wie goed doet, goed  
ontmoet, is mijn motto. Me inzetten voor de wereld, duurzaamheid en milieu, er zijn 
voor anderen, vind ik belangrijk. Op momenten dat het bij mij even wat minder gaat,  
zijn die anderen er weer voor mij.’ Ook dat geeft zin. ‘Genieten van het leven is voor  
mij gekoppeld aan God. Want Hij staat aan de basis van de dingen en de mensen, 
waarvan ik geniet en zin aan beleef.’
 • Met toestemming opgetekend 

Fokke Obbema kreeg in 2018 in 
zijn slaap een hartstilstand en 
behoorde als een wonder bij de 
tien procent die zo’n gebeurtenis 
ongeschonden overleeft. Door zo 
dicht bij de dood te zijn geweest 
begon hij zich af te vragen wat de 
zin van het leven eigenlijk is. Hij 
interviewde veertig mensen uit 
alle hoeken van de samenleving: 
schrijvers, predikanten, monniken, 
wetenschappers, leraren, en ook 
cabaretiers. Steeds was de eerste 
vraag: ‘Wat is de zin van het leven?’
De interviews leveren een indruk-
wekkende reeks visies op het 
leven, maar geen eenduidige  
antwoorden. Opvallend is dat 
slechts een enkeling komt met het  
christelijke antwoord ‘God dienen 
en Christus volgen’, al heeft dat 
uiteraard met de achtergrond 
van de geïnterviewde personen 
te maken. Obbema brengt in het 
laatste hoofdstuk de antwoorden 
in zeven categorieën onder.  
Zeven inzichten noemt hij dat. 

Verbinding, gekoppeld 
aan kwetsbaarheid

De meeste geïnterviewden stellen 
dat het leven alleen zin heeft in  
verbinding met anderen en de  
natuur. Anderen, waarvoor jij  
van betekenis kunt zijn in hun 
kwetsbaarheid en andersom.  
Geconfronteerd met kwesties van 
leven, ziekte of dood. Maar ook in 
verbinding met de natuur, als klein, 
kwetsbaar, nietig schepsel.’

Veerkracht, hand in 
hand met dankbaarheid

Opvallend veel geïnterviewden 
blijken te beschikken over een 

Zin in je leven

grote veerkracht, 
terugkomend van-
uit een complexe 
situatie (ernstige 
ziekte, zware  
ongelukken, dood 
van een bekende). 
Er zijn er die de 
zin van hun leven 
vanuit die situatie 
ontlenen, zoals 
inzet voor goede 
doelen, een thea
tervoorstelling 
maken, relative
ring (‘er zijn  
ergere dingen’) 
of, zoals Obbema 
zelf, dankbaarheid 
voor het bestaan.

Het leven 
is een leerschool

Sommigen zien het leven als een 
leerproces met als doel de zin ervan 
te ontdekken. Een biochemicus 
stelt dat het leven doorgronden 
en fundamentele kennis ervan te 
vergaren een levenstaak is. Iemand 
anders zegt: ‘Je eigen behoeften 
vinden, het vak waar je talenten 
liggen kiezen of je talenten ont-
wikkelen’. Levenswijsheid krijg je 
ook door ervaring, wordt daaraan 
toegevoegd, maar ook dat kun je 
leren, bijvoorbeeld door meditatie.

Hoop op vooruitgang – 
op weg naar een groter 
ethisch bewustzijn

Ondanks de verschrikkingen – oor-
logen, genocides – uit de twintigste 
eeuw, zien sommige geïnterview-
den dat ons collectieve bewustzijn 
enorm is toegenomen. Een weten-

schapper stelt dat de kerntaak van 
de mens bestaat uit het opbouwen 
en doorgeven van kennis, normen 
en waarden om de beschaving 
stapsgewijs op een hoger plan te 
brengen. ‘De wereld wordt veiliger, 
de mensheid gezonder en wel
varender, zelfs in de armste landen.’ 
Heeft dit iets met ethiek te maken? 
Nee, zegt een sterrenkundige.  
De reden dat we in het vrije Westen 
zo ‘beschaafd’ kunnen zijn is dat 
we het ons kunnen permitteren.

Beperkingen van 
de wetenschap en 
herwaardering van religie

Heeft de wetenschap het geloof 
negatief beïnvloed, met sterke 
secularisatie als gevolg? Obbema  
vindt dat deze constatering aan-
passing behoeft. Ieder weten
schappelijk probleem dat we  
oplossen levert tien nieuwe  

problemen op, wordt gesteld.  
De wetenschap heeft dus zijn  
beperkingen. Het geloof in de  
wetenschap is veel te absoluut, 
vindt een ander. Wetenschap heeft 
religie geenszins opgeslokt. Religies 
bieden ook houvast, de mens heeft 
behoefte aan iets groters dan hij-
zelf, dat ergens op is gericht, stelt 
een sociologe. We moeten meer 
respect hebben voor religie, vinden 
verschillende wetenschappers.

Het nut van de dood –  
zoeken naar de essentie

De dood kwam in vrijwel elk ge-
sprek dat Obbema voerde aan bod. 
Daarmee nam de afstand tot zijn 
‘even dood’ervaring steeds verder  
af. We beschouwen de dood 
meestal als iets voor anderen.  
De overlevingsdrang wint het dan 
van de sterfelijkheid. Totdat we de 
dood in onze nabijheid meemaken: 

‘Als ik er iets van wil maken, dan 
moet ik het nu doen.’ De dood dus 
als aanjager van het leven. Een 
andere ‘functie’ van dood – én van 
nieuw leven! – is ‘aanjager van 
dankbaarheid’ jegens God. Elke 
dag geleefd, dus elke dag een dag 
dichter bij de dood, is een reden 
voor dankbaarheid.

Geen zin, wel betekenis
Sommigen vonden de vraag ‘Wat 
is de zin van het leven’ irrelevant 
en wilden er geen woorden aan 
kwijt. Anderen betwijfelden, in  
navolging van Darwin, of het leven  
wel een bedoeling heeft als toeval 
zo’n grote rol speelt. Een filosoof 
vond de vraag verkeerd: ‘Wat 
maakt het leven betekenisvol?’ 
zou een betere vraag zijn. Iemand 
antwoordde daarop: ‘De grondwet  
van het leven is God – verbindt  
die met liefde voor de medemens 
en de natuur.’ Het geven van  
betekenis, ofwel zingeving, is iets 
wat wij de hele dag doen, merkt 
iemand anders op. ‘We vinden van 
allerlei dingen wat, we leven ons 
leven met waarden en normen. 
Zingeving hoort bij menszijn.’

Het boek De zin van het leven 
werd een bestseller. Een eenduidig 
antwoord kreeg Fokke Obbema 
niet. Wel bracht het 
hem tot een tweede 
serie interviews, met 
andere mensen, 
steeds beginnend 
met de persoonlijke 
vraag: ‘Wat is voor 
u een zinvol leven?’

• Jan Blankespoor

INZICHTEN • ‘Wat is de zin van het leven?’  
Een vraag waar weinig mensen een direct 
antwoord op hebben. Wel zijn we veel bezig met 
‘zingeving’ en de vraag naar: ‘Hoe heeft mijn leven 
zin of betekenis?’, vooral bij tegenslag, ziekte en 
verlieservaringen. 
Twee jaren achtereen stond er een gesprekskring 
hierover op het programma in een van de wijken, 
twee keer kon die niet doorgaan vanwege corona. 
In deze Kerk in Zoetermeer pakken we dit thema op. 
De aanleiding is het boek De zin van het leven van 
Volkskrant - journalist Fokke Obbema, die na een 
confrontatie met de eindigheid van het leven zichzelf 
en anderen bevroeg op de ‘zin in je leven’ en tot 
een aantal inzichten komt. 
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Een zinvol leven
Veel lezers zullen zichzelf in een of 
meer van deze persoonlijke levensver-
halen herkennen. En natuurlijk speelt 
de ‘ander’ daarin een belangrijke rol. 
Obbema stelt enigszins jaloers te zijn 
op gelovige mensen, die de zin van hun 
leven mede ontlenen aan hun geloof. 
Gelovigen vinden het vanzelfsprekend 
dat die ‘ander’ zin aan hun leven 
geeft. Omdat God het van hun vraagt. 
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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

 

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?• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  

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

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

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

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

Verhuisbedrijf Henneken
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 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
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Verhuisbedrijf Henneken
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•  Nationale- en internationale  

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  
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A.M. van der Giessen-van Velzen

(079) 3 522 519
Redactie.AMG@online.nl

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

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 vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

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

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl
info@photosbyleonie.nl

06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

Jan Konijn Beheer / Advies o.g.
Tel: +31 (0) 79 316 33 20
GSM: +31 (0) 6 53 277 242
E: jan.konijn@solcon.nl

te Oud-Soetermeer

Bedrijfsruimte te huur  
in Pijnacker:

2000m2 bedrijfsruimte met 300m2  
kantoor- en 3000m2 buitenruimte 
en 3000m2 nieuwbouw mogelijk.

Tevens te huur in Zoetermeer:
700m2 kantoorruimte op 1ste etage.

Naar eigen inzicht te renoveren  
en in te delen.

Tevens te huur in Ede:  
Bedrijfsunits +/- 200m2

Voor info bel Jan 06 - 53 277 242           inclusief gratis ondernemersadvies!

De fiets van Oud-Soetermeer

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n lDorpsstraat 74 
2712 AM  Zoetermeer

079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

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 

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?

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  
www.salonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij  

ANBOS en Provoet
• (Diabetisch) pedicure
• Shellac CND
• Microneedling
• Diverse specialisaties

Schoonheidssalon Azora
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lEVEN IS

STAGE LOPEN VOOOR 
DE EEUWIGHEID

VAN DE REDACTIE

Geduld

KERK & GELOOF

In een week tijd kunnen er heel 
wat jobstijdingen langs komen. 
Ook zonder dat je eigen persoon 

in het geding is of dat je zelf tegen-
slag aan den lijve ondervindt. Een 
bericht van overlijden, een plotse-
linge diagnose met verstrekkende 
gevolgen, de effecten van een  
burn-out, verlies van jong leven, over-
leven na een scheiding. Jobsgeduld 
vereist, lijkt dan het credo. In het 
Nieuwe Testament schrijft Paulus: 

‘We weten dat ellende tot 
volharding leidt, volharding tot 
betrouwbaarheid, en betrouw-
baarheid tot hoop. Deze hoop zal 
niet worden beschaamd, omdat 
Gods liefde in ons hart is uitge-
goten door de heilige Geest.’

Vijf gemeenteleden uit verschillende 
kerken, van jonger tot wat ouder, 
weten ervan. Ze geven in deze krant 
een inkijkje in hun levensweg. Vijf 
voorgangers beschrijven iets van hun 
persoonlijke pastorale ervaringen. 
Daarbij denk ik aan een spreuk die  
ik laatst kreeg toegestuurd: 

Geduld met anderen is liefde
Geduld met jezelf is hoop
Geduld met God is geloof

Geduld in deze combinatie vormt 
een sterke driehoek om je in het 
leven overeind te houden. Dát dit 
kan, hoor je in deze verhalen.

• Marieke (A.M.) 
van der Giessen- 

van Velzen

HOOFD/EINDREDACTEUR

Met z’n  
drieën lopen

Hoe geef je zin aan je leven, 
hoe doe je dat? In contac-
ten met mensen die (weer) 

op zoek zijn naar zingeving in hun 
leven, na een ingrijpende ervaring 
of omdat ze tegen het leven  
oplopen, probeer ik er eerst te 
zijn. Hen te zien en hun verhaal te 
horen. Ik mag met hen ‘meelopen’ 
in een periode in hun leven. 
Meelopen is actief, we zijn samen  
in beweging op zoek naar … 
Soms weet je dat niet direct 
maar wordt dat gedurende de 
reis zichtbaar. Als je samen met 
iemand loopt kunnen woorden 
belangrijk zijn, maar ook stilte. 
Zoals het letterlijk stil kan zijn  
als je met iemand wandelt. 
Samen stil zijn kan helend zijn  
in de zoektocht naar zin. Ook  
muziek en zingen kunnen dat zijn. 
De laatste tijd zing ik met iemand 
na onze ontmoetingen een lied. 
Een lied dat herinnert aan een 
persoon of een lied dat op dat 
moment hoop geeft. 
Verhalen zijn belangrijk om te 
ontdekken wat of wie zin geeft 
aan jouw leven, jouw bestaan. 
Ik probeer verhalen van mensen 
die ik hoor ergens te linken aan 
het verhaal van God met mensen. 
Dat is niet altijd makkelijk, want 
als je het liefste wat je had bent 
verloren, is het soms hard zoeken  
naar dat andere verhaal. Dat 
proberen we te ontdekken in dat 
samen oplopen. Ik geloof dat we 
nooit met twee maar altijd met 
drie lopen. God is erbij, ook als je 
dat niet ervaart op dat moment. 

• Arianne Lodder

JONGERENPASTOR ZOETERMEER-ZUID

Als ik bij iemand ben die 
een weg gaat van zieker 
worden, die weet dat beter 

worden er niet meer inzit en ik 
maak verbijstering en ontreddering 
mee, ontkenning en berusting, 
ben ik eerst stil om de zorg en de 
strijd tot me door te laten dringen. 
Misschien kan ik de last een klein 
eindje meetorsen. 
In de loop van het er zijn probeer 
ik een deur van hoop te openen. 
Vaak lees ik de profetie van Jesaja, 
dat God zijn volk bij zijn naam 
geroepen heeft. Die roep begon 
met de doop, hét teken en zegel 
dat zegt: ‘U bent van Mij!’  
De belofte dat God erbij is, als  
bezorgdheid als een kolkende rivier 
door het gemoed trekt: Hij houdt 
vast en laat u niet meesleuren. 
Of als angst en stress je energie 
opvreet, de belofte dat God je niet 
door de vlam zal laten verteren.  

U bent kostbaar in zijn ogen. 
Met een psalm laat ik horen dat 
het lijden niet langs God heen-
gaat, maar dat Hij uw situatie in 
zijn hand weegt en dat Hij er is 
om mede de schouder te zetten 
onder uw last. Daarna lees ik een 
gebedspsalm: ‘Bij U, here, schuil 
ik.’ Een paar verzen later klinkt 
het gebed dat Jezus aan het kruis 
bad, waarmee Hij zich aan God 
toevertrouwt. 
Een volgende keer lees ik het 
lied van de Bewaarder, die mee 
optrekt als een schaduw aan uw 
rechterhand. ‘Hij maakt het kwade  
goed, Hij is het die u hoedt.’  
Er zijn wel eens situaties waarin  
ik Psalm 88 lees, de psalm van  
de uitzichtloze klacht, die alleen  
begint met: ‘here God, mijn  
redder.’ Ik blijf erop wijzen dat 
God zich ontfermt, dat Hij draagt 
en dat Hij perspectieven opent. 

Als het einde nadert, klinkt het 
lied van de goede herder, die door 
het donkere dal van de schaduw 
van de dood vooropgaat. Aan het 
eind daarvan is er licht, waarin we 
een gedekte tafel gewaar worden, 
met de hemelse Vader die ons als 
Gastheer opwacht. 
Als de krachten minimaal zijn  
geworden, geef ik een zegen met 
het leggen van mijn hand op het 
hoofd. Dat vind ik zelf het krachtig
ste en het mooiste, want soms heb 
ik met mijn woorden van uitzicht 
het gevoel of ik over hoofden heen  
praat. En zo vaak hoor ik naderhand,  
dat de zegen rust heeft gegeven. 
Het voormoment van de eeuwige 
rust, waarover we met woorden en 
muziek bidden: ‘Requiem aeternam 
dona eis, Domine’ – ‘Geef hun  
eeuwige rust, Heer.’ 

• ds. Kees Wesdorp

OUDE KERK

Wat doe ik hier nog?

Zin ontdekken

Je kunt vinden dat er helemaal 
niet zoiets is als een zin van 
het leven. Je bestaat, je bent 

doelloos deze wereld ingetuimeld. 
Er blijft niet anders over dan een 
beetje harken in de chaos van het 
leven. Sommige lijden daaraan, 
andere vinden het wel een  
bevrijdend idee. Je kunt ook  
menen dat je zelf een zin aan het 
bestaan moet geven. Zoals op een 
Loesjeposter staat: ‘De zin van 
het leven die schrijf je zelf’ en  
Gerard Reve zei: ‘De dood die heb 
je al, bedoel ik, maar het leven is 
wat je er zelf van weet te maken.’ 
Maar alle grote religieuze tradities 
stellen dat het leven een bepaalde 
zin heeft. Ze vullen het verschillend  
in, maar ze zeggen allemaal:  
er is een weg. Die weg hoef je niet 
te maken of uit te vinden. Alleen 
te ontdekken. Je hoeft niet zelf 
een weg door de oerwoud van het 
leven uit kappen. Er is een weg. 
‘Ik ben de weg, de waarheid en 
leven’, zei Jezus over zichzelf. 

• ds. Jan van der Wolf

ZOETERMEER-ZUID

Crisispastoraat: wat zeg, lees, doe ik? 

We hielden deze zomer 
in Zuid kerkdiensten 
rond liederen van Stef 

Bos over mensen uit de Bijbel. 
De eerste dienst ging over Lea, 
de nietgeliefde vrouw van aarts-
vader Jakob. Het grijpt je bij de 
keel, zoals Stef Bos het zingt. 

Wij leven langs elkaar
Jij weet niet wie ik ben
Jij laat jezelf niet zien. 

Tegen beter weten in geloven 
dat deze leegte ooit verdwijnt. 

Maar we blijven bij elkaar. 
Om de lieve vrede, 
of om de kinderen, 
of om ik weet niet wat 
de anderen er van vinden. 
Of om de angst 
om te verliezen. 
Maar niet om de liefde. 
Wat doe ik hier nog?

Met dit lied wordt een verdriet wat 
vaak verborgen blijft, zichtbaar in 
de kerk. Ik moest denken aan een 
vriend die leeft met een partner 
die psychisch ziek is. Iedere keer 
besluit hij: ‘Ik kan niet meer  
verder.’ En toch gaat hij door.  
‘In voor en tegenspoed’ heeft hij 
beloofd en daar houdt hij aan vast. 

Of aan die vrouw die na 25 jaar 
haar huwelijk beëindigt en met 
terugwerkende kracht ontdekt  
hoe eenzaam zij was in die relatie. 
Als je dan in de Bijbel leest, in  
Genesis 29:31 en verder, hoe Lea 
bij ieder kind dat zij krijgt, hoopt 
de liefde van Jakob te winnen, 
snijdt het door je ziel. Met welke 
valse hoop leef je? Als de kinderen 
eenmaal wat ouder zijn, als we 
een ander huis hebben … En  
intussen ploeter je verder, alleen.
Het trof me in de Bijbel dat er 
staat: de heer zíet. De heer ziet 
dat Lea niet geliefd is en zorgt 
ervoor dat zij kinderen kan krijgen. 
In Genesis betekenen die kinderen 
voor Lea vooral bestaansrecht.  
De heer ziet. Ik hoop dat dat 
troost geeft aan mensen in hun – 
vaak stille – verdriet. Er is er  
Eén die weet van jouw strijd. 
Het was ook goed om dit lijden in 
een kerkdienst zichtbaar te maken. 
Erkenning. Mensen die na afloop 
van de dienst je toefluisteren:  
‘Dit ging over mij …’ Even waren 
zij niet eenzaam, maar werden zij 
gezien met hun vraag ‘Wat doe ik 
hier nog?’. 

• ds. Els van der Wolf-Kox

ZOETERMEER-ZUID

Er zijn altijd lichtpuntjes
‘De dag voordat ik opgenomen werd voor  

een operatie aan mijn arm, verhuisde  
mijn man naar De Strijp in Rijswijk om  
daar verpleegd en verzorgd te worden.  
Hij lijdt aan vasculaire dementie’, 

vertelt Liesbeth van Daal-ten Pas, 75 jaar.  
‘Dat ik geen deel kan hebben aan zijn leven  

vind ik het meest verdrietig. Dat ik er niet  
elke dag heen kan. Uiteengerukt zijn we. Maar  

‘dat draadje tussen jullie, dat gaat niet kapot’, zei de dominee. 
Na die armoperatie in augustus vorig jaar en daaropvolgende  
revalidatie moest mijn linker knieprothese vervangen worden.  
Dat is in december gebeurd en bij deze revalidatie brak mijn  
rechterbeen spontaan. Ik ben in februari heel even in mijn eigen huis 
geweest. Nu na zeven maanden gips word ik daaraan geopereerd.  
Al die tijd heb ik niet kunnen staan of lopen en alleen maar mijn  
rechterarm kunnen gebruiken. 
Acht maanden woon ik nu in het Buurtzorgpension aan de School-
straat, in de mooiste kamer. Al die lieve mensen die zo trouw blijven 
komen. Mijn twee zoons, mensen uit de kerk, oud-collega’s, van het 
Rode Kruis, het blokfluitensemble, vriendinnen. Mensen die zelf ook 
met gebrokenheid te maken hebben. 
In die warmte om me heen zie ik de hand van onze Heer. Hij is een  
God vol liefde. Ik zie vaak de ronde poster voor me op een van de  
kinderkamers vroeger: ‘God is liefde’. Ja, ik kan blijmoedig zijn,  
geduldig, dat is me echt gegeven. Ik bid wel maar vraag niet waarom. 
Waarom ik niet, en zoveel anderen wel? Er is altijd Iemand die me 
draagt. Er zijn altijd lichtpuntjes – en ik had nergens beter kunnen zijn 
dan hier, schrijf ik op de afscheidskaarten voor de zorgmedewerkers. 
Het is nu weer spannend, dat ongewisse: waar ga ik naartoe na de 
operatie, en voor hoe lang? 

• Marieke van der Giessen-van Velzen
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PERRONMEETINGS
Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 320, 2721 ND
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum Tijd Spreker

zondag 6 november 11.15 uur Theo Vreugdenhil

zondag 13 november 11.15 uur Jaron Jongeneel

zondag 20 november 11.15 uur Timo Hagendijk

zondag 27 november 11.15 uur Ton Spek

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

Datum Tijd Voorganger

vrijdag 4 november 15.30 uur Drs. E. Leune

vrijdag 11 november 15.30 uur Het Lichtbaken

vrijdag 18 november 15.30 uur Mw. W. van Hengel Gedachtenis overledenen

vrijdag 25 november 15.30 uur Nicolaasparochie

UITGELICHT
Zie voor de uitgebreide Agenda 
kerkinzoetermeer.nl/agenda en 
kerkinzoetermeer.nl/gaandeweg

KERKDIENSTEN NOVEMBER
Gemeente Zondag 6 november  Zondag 13 november  Zondag 20 november 

Eeuwigheidszondag
Zondag 27 november         
Eerste Advent

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

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

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Aan tafel!-dienst 

 18.30 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Avondmuziek

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Gedachtenisdienst

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

 18.30 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Dankzegging H. Avondmaal

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

 10.00 uur: 
Ds. J.T. van der Wolf

 10.00 uur:  
Mw. ds. E. van der Wolf-Kox 
Maaltijd van de Heer

 10.00 uur: 
Ds. J.T. van der Wolf 
Gedachtenisdienst

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

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

 09.30 uur: 
Ds. L. Wüllschleger 
Harderwijk

 17.00 uur: 
Ds. P. Baas

 09.30 uur:  
Dr. M.J. Paul 
Ede

 17.00 uur: 
Ds. P. Baas 
Hart4U-dienst

 09.30 uur:  
Ds. P. Baas 
Gedachtenisdienst

 17.00 uur: 
Ds. W.J. Dekker 
Amersfoort

 09.30 uur: 
Ds. P. Baas 
Voorbereiding H. Avondmaal

 17.00 uur: 
Ds. J.C. van Trigt 
Ameide

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

 10.00 uur:  
Ds. J. van den Akker 
Voorburg 

Maaltijd van de Heer
 12.00 uur: Chagallruimte 

Mw. A. Lodder en  
mw. ds. M. van der Zwaag-de Haan

 10.00 uur:  
Mw. ds. M. van der Zwaag-Haan 
Heilige Doop

 16.00 uur: 
Vrouwenviering

 10.00 uur:     
Mw. A. Lodder en  
mw. ds. M. van der Zwaag-de Haan 
Gedachtenisdienst

 10.00 uur:  
Mw. A. Lodder 
Muziekzondag

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

 10.30 uur: 
Ds. K. van Klaveren 
Herdenking overledenen

 10.30 uur: 
Mw. ds. M. van Zoest

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

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN
Ons Honk Halte 2717 • Carry van Brug gen hove 27, 2717 XT
Maandelijkse dienst voor doven

Zondag 13 november 10.00 uur Mw. H. Kramer-de Jong

KERK & DIENST

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR 
Maandelijkse dienst

Zondag 20 november 10.30 uur Ds. J.W.B. Matahelumual

GETEKEND

GAANDEWEG
oktober 2022 t/m januari 2023

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

Bewaarblad 2022-2023 | Uitgegeven als bijlage bij Kerk in Zoetermeer oktober 2022 | E info@kerkinzoetermeer.nl | W kerkinzoetermeer.nl

Activiteiten Vorming & Toerusting 

Voorwoord

Als de afgelopen periode ons  
iets geleerd heeft, is het wel  
dat het idee van maakbaarheid onhoudbaar is gebleken. We zullen 

andere keuzes moeten maken, en dat is niet alleen om de aantasting van de natuur en het klimaat te keren. Hoe zijn we als mens bedoeld? Wat betekent 
dat voor ons persoonlijk handelen?  
De huidige heersende gedachte dat we moeten streven naar een zo succesvol mogelijk leven, leidt er toe dat de  
samenleving verschraalt en verbinding, respect en zorg voor elkaar en voor de schepping steeds meer uit beeld raken.In deze nieuwe Gaandeweg vindt u 

weer een rijk en gevarieerd aanbod  
van activiteiten in de protestantse 
wijkgemeenten van Zoetermeer: alle 
zin tuigen worden uitgedaagd. Het biedt een handvat om samen aan de slag 
te gaan. Samen nadenken in leerhuis, lezingen, Bijbel- en gesprekskringen, 
samen bidden en vieren, samen je laten inspireren door muziek, samen zijn in ontmoetingen, maaltijden, persoonlijke  gesprekken, samen een wandeling  

maken of creatief bezig zijn, en zo  
voor elkaar en voor de samen leving  
van betekenis te kunnen zijn. 
U vindt in deze Gaandeweg de activitei-ten voor de periode t/m januari 2023 in thematische rubrieken, en daarbinnen gerangschikt per kerk en pioniersplek.  In februari volgt een aanvullend deel II voor de lente- en zomermaanden van 

het seizoen 2022-2023.
Neem deze Gaandeweg op uw gemak door, bewaar het blad binnen hand-
bereik en noteer de activiteiten waar 
uw oog op valt in uw agenda!     
 N.B. Alle in Gaandeweg gepubliceerde  activiteiten zijn onder voorbehoud van  eventuele coronamaatregelen.

• Henk van Zuilekom
COÖRDINATOR ‘GAANDEWEG’

Bewaarexemplaar!

DEEL
I

Gaandeweg 2022-2023 deel I is  
een apart uitgegeven programma-
overzicht bij de maandelijkse krant 
Kerk in Zoetermeer. Bewaar het als  
handig informatieblad met alle 
contact gegevens voor de komende  
maanden. Raadpleeg voor de  
actuele agenda en nieuwe  
activiteiten de maandelijkse uitgave 
Kerk in Zoetermeer en de Agenda 
op de websites pgzoetermeer.nl 
en kerkinzoetermeer.nl. Daar vindt 
u nieuwsberichten en veel achter-
grondinformatie en alle activiteiten 
staan er op datum, voorzien van 
een herkenbaar icoontje uit de 
Gaandeweg-rubrieken.   
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ADRESSEN 
Adventskerk  Julianalaan 3 W vcgz.nl
Oosterkerk  Oosterheemplein 320 W oosterkerkzm.nlOude Kerk Dorpsstraat 59 W oudekerkgemeente.nlDe Herberg  W herbergoudekerk.nl
De Pelgrim   Pelgrimskerk Eerste Stationsstraat 86   

De Wijngaard Moeder Teresasingel 100  
W depelgrimzoetermeer.nl

Perron Oosterheem  Perron Centrum Oosterheemplein 320 
Perron 1 Schiebroekstraat 1 
W perronoosterheem.nl

Zoetermeer-Noord  Ichthuskerk Parkdreef 258 W pwzn.nl 
Open Ichthus W openichthus.nlZoetermeer-Zuid  De Regenboog Nathaliegang 163   
De Oase Kerkenbos 8  
W pwzz.nl

Samen eten schept verbondenheid, lichaam én ziel worden gevoed. Aan de maaltijd ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien, je spreekt elkaar van hart tot hart. Deze afbeelding is gekozen bij de jaarthema’s in de  Protestantse Gemeente Zoetermeer ‘Aan tafel!’ en ‘Van  hart tot hart’. Gekend en gezien door Jezus Christus – van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. 
Sieger Köder, ‘Ihr habt mir zu essen gegeben‘,  Werke der Barmherzigkeit (Matthäus 25), Schwabenverlag Ostfildern

BIJBEL- EN GESPREKSKRINGEN 2

LEERHUIS EN LEZINGEN 3

WORKSHOPS EN WANDELEN 3

KINDEREN EN JONGEREN 4

KERK EN MUZIEK  4-5

MAALTIJD EN ONTMOETING  5

SPIRITUALITEIT EN ZINGEVING  6

Vrouwenviering 
‘Poorten van de ziel’
Hoe staan we in verbinding met 
onszelf, met anderen, met de  
wereld om ons heen? In deze  
viering ontdekken we dat met onze 
zintuigen. Wat zie, hoor, voel, proef, 
ruik je? Welkom om mee te gaan 
op deze ontdekkingstocht. Muzikale 
begeleiding: Anton Furnée.
 13 november, 16.00 uur,  

Ichthuskerk, Parkdreef 258;  
Marga Schipper T 079-361 34 03

Avondmuziek Oude Kerk 

Zondagavond 13 november staat de 
Avondmuziek– met lezing en lied, 
gebed en instrument – in het licht 
van Eeuwigheidszondag. Er is  
mede werking van Matteo Costanzi 
op hobo, het Oude Kerk Ensemble 
onder leiding van cantor-organist  
Ronald de Jong en ds. Kees Wesdorp. 
 13 november, 18.30 uur,  

Dorpsstraat 59 W oudekerk-
gemeente.nl, ook voor online 
meevieren en de liturgie

Jong en geloven
Gesprekskring met wisselende  
thema’s. Heb je interesse om je bij 
ons aan te sluiten en ben je tussen de 
18 en 35? Stuur dan even een mailtje 
naar jongerenpastor Arianne Lodder. 
 E kerkelijkwerker@pwzn.nl 

Dementie & geloven
Bemoedigende bijeenkomsten voor 
familie, vrienden en mensen in het be-
ginstadium van dementieel syndroom. 
 3 november en 1 december, 

14.00-16.00 uur, De Regenboog; 
€ 5 T 06-2152 5868  
E scbhermanus@gmail.com

Woorden geven  
aan je geloof
Deze cursus omvat twee  
avonden: 7 en 14 november.  
Met ds. Jan van der Wolf.
 Opgeven T 06-3863 6293  

E tvanderwolf@gmail.com  
Meer info in Gaandeweg.

Christelijke meditatie
Maandelijks uur van stilte en gebed 
o.l.v. ds. Els van der Wolf-Kox. 
 10 november, 19.30-20.30,  

De Regenboog; 17 november, 
9.30-10.30 uur, De Oase

Moderne Profeten
Hoofdstuk 2 uit het boek van Kees 
van Ekris: de monnik Christian de 
Chergé, oftewel frère Christian 
(1937-1996). In zijn leven speelt 
liefde een sleutelrol. 
 12 november, 20.00 uur,  

Oosterkerk E predikant Oosterkerk

Najaar 2022

Muzikale avonddiensten

9 oktober 2022  | 18.30 uur

Choral Evensong
Avondgebed met Engelse koormuziek

13 november 2022  | 18.30 uur

Avondmuziek
Lied, lezing & gebed

18 december 2022  | 20.30 uur

Festival of Lessons & Carols
Kerst gezegd & gezongen

 Oude Kerk  |  Dorpsstraat 59  |  Zoetermeer  |  www.oudekerkgemeente.nl

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl
Vrije dag dinsdag
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard  
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba: Ria Kamp •T (079) 361 03 18
E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Ambulant predikant ds. Marina van der Zwaag-de Haan
Werkdagen: di en do 
T (0172) 607 329 / 06-2369 7249
E m.zwaaghaan@hetnet.nl 
Jongerenpastor Arianne Lodder
T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen: ma en di
Scriba E scriba@pwzn.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T (079) 8897432 
T 06-3863 6293 (Jan)  
E jtvanderwolf@gmail.com  
Werkdagen: ma t/m vr
T 06-3863 6292 (Els) 
E evanderwolfkox@gmail.com 
Werkdagen: ma, di, do en vr
Scriba Frits von Meijenfeldt  
T 06-4042 7683 • E scriba@pwzz.nl

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

Perron Centrum • Oosterheemplein 320, 2721 ND
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

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

Halte 2717 
De locatie Carry van Bruggenhove 27 
is met ingang van 1 september gesloten.

Buurtpastor Johan Roest blijft bereikbaar 
T 06-8263 7362 • 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
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jE LEEFT NIET 
OM TE STERVEN,

JE STERFT
OM TE LEVEN

DOE JE BEST,

GOD DOET DE REST

hEB IK EINDELIJK
DE ZIN VAN HET LEVEN
IN ELKAAR GEPUZZELD

Zijn er nog 
drie schroefjes over

AANRADERS

KERK & GELOOF

Een pastor met lege handen

Als het langer 
duurt

Je krijgt te horen dat je onge-
neeslijk ziek bent. Hooguit 
zes weken, heeft de dokter 

gezegd. Je wereld staat op z’n 
kop. De tijd verstrijkt. De weken 
gaan voorbij. Je voelt je eigenlijk 
wel goed. Intussen zijn er al maan-
den verstreken sinds die jobstijding. 
De horizon blijkt toch verder weg 
te liggen dan je eerst dacht. Waar 
moet je je op instellen? Wanneer 
ga je definitief afscheid nemen van 
je geliefden? Hoe vul je de bonus-
tijd zinvol in? Vragen die niemand 
anders voor jou kan beantwoorden. 
Langer leven dan gedacht is dan 
niet alleen een geschenk,  
maar ook een opgave. 

Een gebed uit Iona bidt: 

O Heer, onze Schepper,
Uw barmhartigheid heeft ons
het geschenk gebracht  
van een nieuwe morgen.
Help ons gisteren  
achter ons te laten,
niet vooruit te lopen op morgen 
maar deze dag als uniek  
te aanvaarden.

• ds. Jan van der Wolf

ZOETERMEER-ZUID

Tegenslagen 
geven je kracht 
Drie jaar geleden werd bij Wouter 
Zegwaard, 24 jaar, teelbalkanker 
geconstateerd. Nu heeft zijn 
beste vriend het. 
‘Bij hem is de tumor snel ontdekt 
en hij is al aan de chemo’s begonnen. 
Ik kan erover praten met hem. 
Maar het is lastig, ik zou zoveel 
meer willen betekenen. 
Zelf vond ik het vooral naar voor 
de mensen om me heen. Tot  
mezelf drong het niet zo door.  
Je trekt een soort muurtje op, 
uit zelfbescherming denk ik,  
want je moet er doorheen. 
De chemokuren duurden 3x3  
weken. Mijn haar hadden we uit 
voorzorg gemillimeterd. Dat  
hebben we geweten, toen het 
uitviel zorgden die haartjes voor 
enorme jeuk overal. De dagen  
vliegen en tegelijkertijd duurt het 
vreselijk lang. En net toen ik schoon 
verklaard was en aan herstel kon 
beginnen, werd m’n zusje ziek. 
Wat ik precies geloof kon ik eigen-
lijk nooit onder woorden brengen. 
Ook niet wat God nou echt  
betekent in mijn leven. Ken je  
De Binnentuin, in Voorthuizen?  
De oom van een vriend heeft  
een zwembad verbouwd tot een 
binnentuin over God, we waren er 
vorige maand met de vrienden-
groep. Daar zág ik wie God is,  
daar ontdekte ik wat ik geloof! 
In grotkamers wordt uitgelegd  
wie God is als Vader en Schepper,  
Jezus als de Weg en de Heilige 
Geest als vernieuwend Water, je 
ziet het letterlijk voor je. Ik zou daar 
iedereen wel naartoe willen sturen.
Je kan leuk werk hebben, fijn  
sporten, maar alles kan dus zomaar 
stoppen. Tegenslagen zeggen je 
wat je kunt ervaren van de kracht 
van God. Ik vroeg twee gasten van 
de zaak: Wat is de zin van het le-

ven? Eerder had 
ik daar zelf 

geen  
antwoord 
op. Nu kan 
ik zeggen:  
Ik weet 

het, kom 
naar me 

toe!’

 Benieuwd naar de Binnentuin?  
W binnentuinovergod.nl

• Marieke van der Giessen-van Velzen

Op weg ben ik naar een 
vrouw die er niet meer zou 
zijn. Ze is niet ‘verhuisd’ 

naar de hemel, maar naar het ver-
pleeghuis tegenover de Oosterkerk. 
Vier maanden wachtte ze in het 
hospice op haar overlijden, maar 
dat gebeurde niet. ‘Het verzuim 
van de dood’, zoals José Saramago 
zou zeggen. God geeft haar nog 
genadetijd, zou jij misschien  
zeggen. Maar ik weet vandaag 
niet wat ik moet zeggen. Ik ga 
deuren door. Neem de trap in 
plaats van de lift. In de hoop dat 
ik door meer tijd en beweging 
een ingeving krijg. Iedere stap 
dichterbij valt me echter zwaar-
der. ‘Gewoon er zijn is genoeg’, 
maar ik wil hier eigenlijk hele-
maal niet zijn. Wat moet deze 

vrouw met een pastor die alleen 
maar kan zijn en niets zinnigs 
weet te zeggen? Ik vind haar  
aan een tafel met haar nieuwe 
medebewoners. Een activiteit 
taart versieren. Ze heeft zichzelf 
gedwongen om te gaan. Goed om 
met mensen kennis te maken.  
Hoe aardig ze ook mogen zijn, ze 
zijn nieuw. Ik duw haar in de rol-
stoel naar haar kamer. Daar zitten 
we. Ontheemd in Oosterheem. 
We praten wat over en weer.  
Tussen de regels door merk ik 
op dat ze nadenkt over het leven 
buiten dit huis waar ze niet wilde 
wonen. Ze kan erover nadenken, 
maar ze heeft de energie niet.  
Wat zou ik graag als pastor dat 
voor haar oplossen. Maar ik ben 
een pastor met lege handen. 

Protestantse Lezing 
‘Zinnig zoeken’
Maatschappelijk actueel statement 
vanuit de protestantse traditie.  
Jaarlijks rond Hervormingsdag  
31 oktober en dit jaar met het thema 
‘Zinnig zoeken’, met ds. René de Reuver, 
scriba Protestantse Kerk, en Annemiek 
Schrijver van 'De Verwondering'.  
Verkrijgbaar als boekje via  
protestantsekerk.nl/nieuws

Concert ‘De zin  
van het leven’ 
Filosofisch muziektheater 
met intieme a capella zang 
& indrukwekkende levens-
verhalen uit het boek van 
Fokke Obbema, vervlochten 
met repertoire en levenser-
varingen van Wishful Singing. 4 en 16 
november, Nieuwe Kerk en Amare in 
Den Haag W wishfulsinging.nl/ 
concert/de-zin-van-het-leven-2-2-3-2

Praten met Job
Over het Bijbelboek Job in  
relatie tot het lijden in de  
wereld. Knagende en herken-
bare vragen, met ‘hand-woor-
den’, als houvast voor jezelf  
en anderen om je heen.  
KokBoekencentrum, € 17,99 

Kerk in Actie-dag Gouda
Regionale Kerk in Actiedag op 19 
november 10.30-16.30 uur in Gouda: 

‘Aan tafel! Ontvangen & delen’ met 
workshops rond vijf tafels: geloofs-, 
generatie-, buurt-, groene tafel en de 
Kerk in Actie-tafel.  
W aanmelder.nl/129776

Adventskalender
De adventskalender 
2022 sluit aan bij 
het jaarthema 'Aan 
tafel!' en laat zien 
hoe we juist met 

Advent en Kerst mogen ervaren dat we 
uitgenodigd worden in Gods nabijheid. 
Elke dag een korte overdenking, aan-
gevuld met mooie citaten, liederen en 
(gespreks)vragen. W petrus.protestant-
sekerk.nl/adventskalender

HGJB-Kerstconferentie 
Andere jongeren ontmoeten en meer 
leren over God en jezelf. Van 28-30 
december Kerstconferentie ‘Leef in 
vrijheid!’. Aanmelden W hgjb.nl/kc 

Hoop houdt je levend
‘We hadden een feestje gegeven toen  

mijn broer genezen was verklaard’, vertelt 
Anouk Zegwaard, 21 jaar. ‘Maar twee 
maanden later begon het hele circus  
opnieuw, van april tot oktober 2020.  

Het begon met een bult in mijn nek, die niet 
wegging. Mijn kettinkje met hartje kon ik niet 

meer dragen, zo gevoelig was het geworden. 
Het bleek de ziekte van Hodgkin, lymfeklierkanker. 

Eerder had Wouter mij getroost toen ik bang was hem te verliezen,  
ik maakte voor het eerst van dichtbij mee dat iemand zo ziek is.  
Nu was ik het zelf. Ik had een groot schuldgevoel, omdat iedereen al 
die ellende weer moest doormaken. Zelf dacht ik: ik ga hier doorheen, 
ik fiks dat wel. Maar het was coronatijd, we moesten heel voorzichtig 
zijn en ieder verkoudheidje van anderen ontwijken. Dat was heel  
eenzaam, terwijl ik een knuffel juist nodig had. 
Na vier kuren in het LUMC was ik opgelucht: zie je wel, gefikst!  
Toen kwam er bericht dat er toch zes nodig waren ... Dat was heel 
moeilijk. Ik lag op een eenpersoonskamer, want nog steeds corona. 
Muziek hielp, vooral het lied ‘Hope Rising’ van Bryan Lanning.  
Bij het ombeurten-stukje stelde ik me dan voor dat ik de vrouwens-
tem was en God antwoordde. Bij het horen ervan schiet ik weer vol. 
We hebben best wel wat 
meegemaakt, twee kanten 
op: zelf ziek en mijn broer 
ziek. Daarom wilde ik eigenlijk 
een opleiding gaan doen om 
anderen te helpen: luisteren, 
aandacht geven, praktische  
tips. Een meisje had via 
mijn Instagram -account 
bijvoorbeeld veel aan de 
‘smoothies’-tip voor als je 
misselijk bent na de chemo. 
Maar mijn broer raadde dat 
af: het gaat niet altijd goed 
en ik raak snel aan mensen 
gehecht. Daarom doe ik 
eerst wat ik echt leuk vind – 
de opleiding tot zelfstandig 
bakker – om verder te kunnen 
met mijn eigen leven.  
Daarna wil ik dat graag  
gaan combineren. 

• Marieke van der  

Giessen-van Velzen

‘Ik ben er geweest’. Dat kan  
ik zeggen, want ik mag zo weer 
naar buiten. Maar wat heb je nog 
te zeggen als je daar blijft? ‘Ik ben 
met lege handen gekomen. Geen 
houvast, geen richting, geen spijt. 
Geen grote gedachten of dromen. 
Alleen maar ruimte en tijd. Alleen 
maar ruimte en tijd’, zingt Lenny 
Kuhr. Ik gebruik de ruimte en tijd 
’s avonds om mijn lege handen te 
vouwen en bid tot God, mijn hou-
vast. Hij die zegt dat Hij door de 
kracht die in ons werkt, bij machte 
is oneindig veel meer te doen dan 
wij vragen of denken (Efeze 3:20). 
Aan Hem vertrouw ik mij en haar 
toe. Bij Hem in goede handen. 

• Timo Hagendijk 

PIONIER PERRON OOSTERHEEM

Veerkracht:  
van ernstig verlies 
naar een nieuwe  
levensinvulling

Helma 
Nieuwstad-
Grave steijn, 
48 jaar, 
werd na haar 

hbo-opleiding 
maatschappelijk 

werk & dienstverlening uitein-
delijk personeelsadviseur. Toen 
ze in 2013 bij een reorganisatie 
ontslagen werd besloot ze geen 
betaalde baan te zoeken. ‘Ik wilde 
graag beschikbaar zijn voor mijn 
gezin en mijn ouders. Mijn vader 
was toen al een aantal jaar  
ongeneeslijk ziek. Regelmatig 
ging ik mee naar het ziekenhuis en 
vroeg ook hulpmiddelen en zorg aan. 
In 2019 bleek ook mijn moeder  
ongeneeslijk ziek. De mantelzorg 
werd steeds intensiever. Mijn 
moeder overleed in februari 2020 
en mijn vader in januari 2021.  
Een heel groot verlies.
Al voor het overlijden van mijn 
ouders wist ik dat ik mij wil  
inzetten voor andere mantel-
zorgers. Ik heb ervaren welke 
zoektocht er nodig is en welke 
grote hindernissen je tegenkomt 
wanneer je een beroep doet op de 
verschillende wetten waar je zorg 
of hulpmiddelen uit kunt krijgen. 
Daarom heb ik de opleiding tot 
Mantelzorgmakelaar gevolgd.
Ik ondersteun de mantelzorger 
om de zorg voor hun naaste zo 
goed mogelijk vol te houden:  
ik luister naar het persoonlijke 
verhaal, bekijk wat voor hulpmid-
delen of diensten de zorg kunnen 
verlichten en ik informeer de  
mantelzorger hierover. En als  
dat gewenst is regel ik de zorg  
of hulpmiddelen.
Sinds september ben ik bezig met 
het opstarten van mijn bedrijf 
Kompas in Mantelzorg land. Daar 
komt nogal wat bij kijken. Wel ben 
ik al beschikbaar voor mantel-
zorgers die mij particulier willen  
inhuren. Ik hoop dat ik veel  
mantelzorgers kan helpen!’

 Herken je jezelf als mantelzorger en 
heb je ondersteuning nodig, neem dan 
contact op met Helma T 06-5355 6580

• Jan Blankespoor

You may not see ...
What I see ...

You may not know ...
What’s really inside ...

There’s a piece in you ...
That’s impossible to hide ...

There is Hope ...
and It’s ...

Starting to Rise!

There is Hope Rising in you!
and it takes the place,  

the place of pain;
Wherever you are, just let it rain!

There is Hope Rising in you!
There is Hope!

Uit: ‘Hope Rising’, van Bryan Lanning 
W songlyrics.com
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Open Oosterkerk
Elke di 13.00-16.00 uur. 
 E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Ichthuskerk
Elke wo 10.00-12.00 uur.
 E mail@antonvandijken.nl

Open Pelgrimskerk
Elke wo 10.00-12.00 uur. 
 T 06-2497 5092
Open Oude Kerk
Elke vr 14.00-15.30 uur.  
 E jokevanderkrukkrop 

@gmail.com
Open Lichtzijde
Elke ma en do  
14.00-15.30 uur. 
 Broekwegzijde 196  

W lichtbakenzoetermeer.nl/openkerk
Open Kompas
Elke di 10.00-12.00 uur
 T 06-1322 5946

OPEN KERK

Oosterkerk
Op woensdag, 19.00-19.55 uur. 
 9 en 23 november
 E rodenburg.jeanneanna@gmail.com

Ichthuskerk
Maandelijks op dinsdagavond  
20.00 uur. Bidden voor kerk  
en samenleving. 
 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87  

E koosje-l@live.nl

Oude Kerk
 Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur.

 consistorie E leenmanf@xs4all.nl

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur. 
 Parousiagebouw, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl 

Gebed vervolgde christenen 
Bidden voor Pakistan, Afghanistan en 
Noord-Korea, elke laatste zaterdag, 
10.00-10.30 uur op het Dobbe-eiland.   
E hanstrapman@planet.nl

GEBEDSMOMENTEN

DE PELGRIM 
Ochtendgebed: elke werkdag 7.30-8.00 uur 
Ontbijt: elke werkdag 8.00-8.45 uur
Koffie-, thee- en aandachtschenkerij: door omstandigheden  
niet open op woensdag 10.00-12.00 uur, ook de Open kerk niet
Emmaüswandeling: elke vrijdag 10.30-12.00 uur, Balijhoeve, Kurkhout 100

KERK & STAD

INLOOP OPEN ICHTHUS
Elke woensdag tussen  
10.00 en 12.00 uur  
welkom voor ontmoeting  
met koffie en thee, een  
praatje of een pastoraal gesprek.  
Thea Streef T 06-2095 7228  
en Jenny van den Berg  
T 079-351 22 40 

INLOOP DE HERBERG 
OUDE KERK
Elke dinsdag van  
10.00 tot 12.00 uur in  
De Herberg naast de Oude 
Kerk, Dorpsstraat 59. Open voor 
iedereen die binnen wil komen 
lopen en van harte welkom voor 
koffie, thee en gesprek. 
 T 06-2009 2729 E loes.landlust@

ziggo.nl W oudekerkgemeente.nl

 Middagpauzedienst voorganger muzikale begeleiding
   4 november Marga Schipper Jan van Vliet
 11 november Ab de Raad Aad Baak
 18 november Wil Bettenhaussen Frank van de Beld
 25 november geen Middagpauzedienst – wel Maaltijd
 2 december Matthé Vermeulen Geert Stauttener

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

INLOOPHUIS ROKKEVEEN
Elke vrijdag in De Regenboog  
van 10.00-13.00 uur 
Middagpauzedienst van 11.30-12.00 uur 
Elke vierde vrijdag maaltijd om 12.00 uur  
(week voorafgaand opgeven)

WWW.BONDTEGENVLOEKEN.NL/VRIEND 

Word 
vriend van 
de Bond!

Vloeken en grof taalgebruik, 

je kunt je er vrijwel niet voor 

afsluiten. Op straat, via de radio 

en op tv, bij sportverenigingen 

en sociale media, nergens 

ter wereld worden zoveel 

scheldwoorden en vloeken 

gebruikt als in Nederland! 

Woorden kunnen ongelooflijk 

veel pijn doen en kwetsend 

zijn. Daarom zet de Bond tegen 

vloeken zich in voor respectvolle 

communicatie tussen mensen 

en het eerbiedig gebruiken van 

Gods naam. 

Doet u mee?

Kees van Dijk, 

directeur

De Bond tegen vloeken blijft aandacht 

vragen voor respectvol taalgebruik

Pelgrimsviering
 13 november, 9.30-10.30 uur, 

Pelgrimskerk

Langeafstandswandeling
 13 november, 10.30 uur verza-

melen bij de Pelgrimskerk; € 10 
T 06-2497 5092

Creamiddag
 15 november, bloemschikken – 

kaarten/doosjes maken, 13.30 
uur; consistorie Pelgrimskerk; € 5 

Taizéviering
 27 november, De Wijngaard, 

Moeder Teresiasingel 100

SchuldHulpMaatjes hard nodig!

Levensmiddelen, energie, zorg en huur. 
Het wordt voor steeds meer inwoners 
van Zoetermeer moeilijk om met hun 
geld uit te komen. Veel mensen hebben 
schulden. Schulden geven stress en 
gezondheidsklachten. Het is dan fijn als 
iemand meekijkt en helpt om overzicht 
te krijgen.

Wil jij een helpende hand bieden en 
zo’n Maatje worden waarmee je je 
vrijwilligerswerk een zinvolle, maar 
ook inhoudelijk boeiende invulling 
geeft? SchuldHulpMaatje Zoetermeer 
start in januari 2023 met een cursus 
om nieuwe SchuldHulpMaatjes  
op te leiden. 

 Bel voor meer informatie met Arthur Schipper T 06-2340 4596 of stuur een 
bericht E info@shmzoetermeer.nl Je wordt z.s.m. teruggebeld.

Helpende handen voor Kerst Inn

Voor je het weet is het Kerst en dan 
willen, nee moeten de kerken van zich 
laten horen. En daar hoort ook de Kerst 
Inn bij op Eerste Kerstdag. We hopen op 
de vertrouwde gratis inloop van 16.00-
20.30 uur in de zaal van ’t Centrum aan 
de Frans Halsstraat, met een programma 
van: ontmoeting, verhaal, zingen, muziek 
en een lekker kerstbuffet. Voor iedereen 

die Kerst graag samen viert! Mocht  
corona roet in het eten gooien, dan wordt 
het thuisbezorging van een feestelijke 
high tea. We hebben helpende handen 
nodig, voor deze middag en avond.  
Ben jij die enthousiaste meedoener, geef 
je dan op bij Rianne T 079-341 3 306 
(antwoordapparaat) of mail naar Rob: 
robvvliet@planet.nl

 Financiële steun is bijzonder welkom op NL29 RABO 0143 8977 72  
t.n.v. Diaconie PG Zoetermeer o.v.v. Kerst Inn 2022 (giften zijn aftrekbaar).

Moldavië-project  
met maaltijd

PLATFORM ZWO • Dit jaar zetten een 
aantal gemeenten samen de schouders 
onder projecten in Moldavië, het 
armste land van Europa. Op woensdag 
9 november is er een gezamenlijke 
maaltijd met inloop vanaf 17.30 uur, 
met daarna om 19.30 uur informatie 
over de projecten en de manieren om 
hieraan bij te dragen. Organisatie: 
Platform ZWO Zoetermeer – voor 
zending, werelddiaconaat en ontwikke-
lingssamenwerking. 
 De Regenboog, Nathaliegang 263  

E jboogaard@ziggo.nl W kerkinactie.
protestantsekerk.nl/projecten

Open stiltecentrum 
Gedachtenismoment

ICHTHUSKERK • Op zaterdag  
19 november is de Ichthuskerk tussen  
16.00 en 17.00 uur open. In stilte-
centrum De Toewending kan een kaars 
aangestoken worden om iemand die het 
afgelopen jaar overleden is te gedenken. 
Er zijn gastpersonen en iemand van het 
pastoresteam aanwezig. 

Druppels om te delen

PIËZO • We delen de zoete druppels 
als dauw op een bloem. We delen 
de zoute druppels als tranen om af 
te wissen. Op maandagmiddag van 
13.30-14.30 uur en georganiseerd  
door Stichting Piëzo en Halte 2717.  
Welkom op de César Franckrode 62!
 7, 14, 21, 28 november; Marijke Bal 

(Ichthuskerk) T 06-3735 3090 en 
Milou van Loenen (Piëzo) T 06-1171 
5238 E milou@stichtingpiezo.nl

Zin in mantelzorg
Wat bezielt je in de zorg voor de ander, 
wat zijn je krachtbronnen en hoe stel je 
grenzen? Gespreksgroep om ervaringen 
te delen met andere mantelzorgers. 
 8 november, 13 december, 11 januari 

13.30-15.30 uur, € 5 per middag 

Omgaan met verlies
Iemand verliezen van wie je veel hebt 
gehouden, grijpt diep in je leven in. Het 
kost vaak veel tijd en inspanning om je 

leven weer ‘op de rails’ te krijgen.  
Wat kan helpen is inzicht in de weg  
die je als rouwende moet gaan. 
Samen met lotgenoten delen we  
ervaringen. Dat geeft herkenning en 
het gevoel dat je niet alleen staat. 
Begeleiding: Gerda Griffioen en  
Hans van der Bilt. 
 15 november, 6 december,  

17 januari, 7 februari, 19.30 uur,  
Huiskamer De Pelgrim;  
opgeven T 06-2497 5092

 Meer informatie over deze activiteiten staat in Gaandeweg en op de website.

Jezus zegt in de Bijbel  
vaak: ‘Ik ben …’ 
Kun je de woorden vinden 
die erachter horen? 
Bij elke naam is de eerste 
letter al gegeven.

1 W

2 B

F

3 L

4 G

5 L

6 H

7 M

8 D

9 K

10 O

PERRON OOSTERHEEM 

Perronmeeting:  elke zondag 11.30 uur 
Inloop Fitte Fifties:  elke maandag 10.00-12.00 uur
Open kerk:  elke dinsdag 13.00-16.00 uur 
Ontmoetingslunch:  elke woensdag 12.00-13.00 uur 
Inloop 55+:  elke donderdag 16.00-18.00 uur 
Wandelclub 55+:  elke vrijdag 10.00-11.00 uur 

Perronmeetings 
 Elke zondagmorgen om 11.30 uur 

in de kerkzaal van de Oosterkerk 
– zij-ingang. Meer informatie op 
de Perron Oosterheem-website en 
pagina 4 van Kerk in Zoetermeer. 

Ontmoetingslunches
 Elke woensdag in de ontvangst-

ruimte van de Oosterkerk.  
Welkom om aan te schuiven.
 12.30 uur; €4,00; opgeven bij 

Fred Cammeraat T 06-2304 4470

Breiclub
 Elke twee weken op maandag in de ontmoetingsruimte van de Oosterkerk. 

 14 en 28 november, 14.00-16.00 uur; bijdrage € 1 
E tanniejorna@gmail.com

Advertentie

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUZZEL

‘Namen van God’
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KERK       MUZIEK

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

KERK CULTUREEL

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk
elke woensdag 12.45-13.15 uur W herbergoudekerk.nl  
 9-11  Johann Markel – vleugel & Sebastiaan van der Bergh – cello 
 16-11  Deborah de Jong – viool & Ronald de Jong – orgel & vleugel
 23-11  Festival Klassiek Zoetermeer: Wouter Harbers – vleugel, 
  Sophie van Dijk – harp & Ronald de Jong – orgel 
 30-11  Ronald de Jong – Sinterklaasconcert op orgel

Na-de-lunchconcert Oosterkerk
Elke tweede dinsdag op marktdag in Oosterheem. Op 8 november is er een 
liederenrecital ‘Bach tot De Korte’ door bas Dick van der Lecq, begeleid op 
piano door Johan van Oeveren: ‘Entsagung’ van Mendelssohn, liederen van 
Schumann en ‘Ik zou wel eens willen weten’ van Jules de Korte. 
 8 november, 13.00-13.45 uur, Oosterheemplein 320, vrijwillige bijdrage

Cantate Deo zingt ‘Een muzikaal herfstpalet’
Zaterdag 12 november zingt Christelijke Zang- en Oratoriumver-
eniging Cantate Deo in de Ichthuskerk ‘Een muzikaal herfstpalet’, 
met medewerking van een samengesteld barokensemble. Werken 
van Bach, Vivaldi en Buxtehude en een speciaal gecomponeerd 
‘Magnificat’ van dirigent Marco Kalkman.   
 12 november, 15.30 uur, Parkdreef 258; € 12.50 incl.  

programmaboekje en consumptie. Kaarten aan de kerk of via 
dhr. Van de Brug T 079-331 45 28 E info@covcantatedeo.nl 

Carillonconcert
12.00-13.00 uur, vanaf toren Oude Kerk, buiten te beluisteren

• 19 november: Johan van Oeveren speelt in het kader van het Festival Klas-
siek Zoetermeer: ‘Adagio’ van Beethoven, ‘Papageno’ van Mozart, ‘Summer-
time’ van Gershwin, en werk van Carcassi.

CKC-concert ‘Muziek in de stilte’
Op zondagmiddag 20 november organiseert het 
Centrum voor Kunst en Cultuur in de Oude Kerk 
een concert waaraan verschillende docenten 
en leerlingen meedoen. Het concert heeft een 
ingetogen karakter, passend bij Eeuwigheids-

zondag. Zo zingt Kamerkoor Vocapelle o.l.v. Liselet van Gent het motet ‘Jesu, 
meine Freude’ van J.S. Bach (BWV 227) m.m.v. Jaap van der Giessen (klave-
cimbel), Ellen Lisa van Woerden (cello) en Mirna Baak (viool). Dit vijfstemmige 
motet is in 1723 geschreven voor een rouwdienst: zeven coupletten, afgewis-
seld met teksten uit de bijbelse Romeinenbrief. 
 20 november, 16.00 uur; Dorpsstraat 59; € 5,  

via ckc-zoetermeer.nl/evenementen/concerten/ of aan de kerk 

Recital cello en piano
De Zoetermeerse cellist met een wereldcarrière, Alexander Warenberg,  
komt weer even terug in zijn geboortestad voor een recital met de jonge  
pianist Nikola Meeuwsen. Mis het niet! 
 23 november, 20.15 uur, Kerkelijk Centrum De Regenboog;  

€ 16,50 / tot 25 jaar: € 5 / Zoetermeerpas: gratis W regenboogmuziek.nl

Winterverhalenconcert
Janneke Tanja vertelt twee magische winterverhalen over de 
Notenkraker en de Wolven in de Kerstnacht, muzikaal omlijst 
door dwarsfluitensemble Multisono met muziek van onder 
andere Thaikovsky en Grieg.
 26 november, 15.00 uur, Parkdreef 258; € 10,  

kinderen t/m 12 jaar gratis; kaarten via  
multisonoensemble@hotmail.com en ook aan de zaal

Scratch Oosterkerk: ‘Gloria’ van Vivaldi
Zin om in een paar uur het ‘Gloria’ van Vivaldi in te studeren en ’s avonds uit 
te voeren samen met nog 49 andere zangers? Het kan bij de Oosterkerkscratch 
op 26 november in het kader van het Festival Klassiek Zoetermeer onder  
leiding van Johan van Oeveren. Repetitie: 14.00-17.00 uur, concert: 20.00 uur. 
 W netwerkzoetermeer.nl/klassiekzoetermeer voor aanmelden 

Nel weet hoe het allemaal begon. 
Een aantal gemeenteleden van 
de Oude Kerk was op bezoek 
geweest bij hun zustergemeente 
in Oberhausen. Zij hadden er  
genoten van prachtige muziek 
uitgevoerd door een ‘Kantorei’. 
‘In de bus terug naar huis werd het 
idee geboren om in de Oude Kerk 
ook zo’n cantorij op te richten.’
Onder meer Bea en Piet Brouwer 
trokken er enthousiast aan: op  
8 november 1972 werd de Cantorij 
Oude Kerk als vereniging werke-
lijkheid en op 24 november 1972 
was de eerste repetitie. Zo’n  
dertig koorleden zongen onder  
leiding van dirigent en luchtmacht
predikant ds. Zorn en dhr. Geerts 
senior was de begeleidende  
organist. Hij schreef ook muziek 
voor de nieuw geboren cantorij. 

Zingen verbindt
Na ds. Zorn kwam mevrouw 
Coenecoop – september 1973  
tot mei 1976, opgevolgd door 
Dick Geerts (de zoon ván inder-
daad) – 1976 tot 1986, daarna 
cantororganist Toon Hagen – 
1986 tot 1991, en sindsdien  
dirigeert Ronald de Jong de  
Oude Kerk Cantorij. 
Joke: ‘Altijd werd en wordt  
er fijn gezongen. Het draait om 
zingen, maar net zo goed ook om 
elkaar ontmoeten.’ ‘We gingen 
soms in een hele optocht er  
naartoe’, herinnert Nel zich.’
Een aantal keer per jaar werkt de 
cantorij mee aan kerkdiensten en 
hoogtijdagen. Meestal bedenkt 
de dirigent welke muziek inge-
studeerd wordt. ‘Niet altijd even 
makkelijk, al ging het andere  

keren weer als vanzelf’, vertelt 
Nel. ‘Het was steeds uitdagend.’ 
Dat muziek verbindt bleek ook 
als bijvoorbeeld bij trouw en 
rouwdiensten gevraagd werd of 
de cantorij kon zingen. Hierdoor 
werd de cantorij meer en meer 
een begrip in de kerk, want door 
hun muziek wisten ze menig hart 
te raken. In de Stille Week verzorgt 
de cantorij altijd een meditatieve 
avond, al sinds 1994. Juist een 
cantorij brengt dan prachtige 
teksten, gebeden en gedichten, 
die zeer aanspreken.

Muziek die je stil maakt
Dirigent Ronald de Jong schrijft 
ook zelf stukken voor de cantorij, 
zoals een Kyrie, dat in mei nog 
werd uitgevoerd. De alten noemen 
allebei Psalm 100, een koorwerk 
van Ronald, als een hoogte punt. 
‘Dat gaat echt door je heen, het 

raakt je’, zegt Joke, en Nel  
valt haar bij: ‘Die openings 
maten, dat resoneert lang na.  
Of, al langer geleden hoor, de 
Engelse bewerking van Psalm 23 
‘The Lord’s my Shepherd’.  
Dat is muziek die je stil maakt.’ 

De lofzang gaande 
Vijftig jaar cantorij is niet niks. 
Waar er voorheen volop bassen 
en tenoren waren en jarenlang 
rond de veertig cantorijleden, 
vraagt het de laatste jaren terdege  
vakmanschap van de cantor om 
muziekstukken uit te zoeken 
voor een kleinere bezetting. Een 
terugloop die bij (helaas) meer 
kerkkoren te zien is. Maar ‘wat 
de toekomst ook brengen moge’, 
is de wens van allebei, ‘laat de 
lofzang gaande blijven!’

• Marjolijn van der Haven-Verweij
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50 jaar Cantorij Oude Kerk
INTERVIEW • Op 8 november 2022 bestaat de Cantorij Oude Kerk vijftig jaar. 
In een zondagmorgendienst wordt daar feestelijk aandacht aan gegeven 
en Kerk in Zoetermeer sprak twee alten die jarenlang zij aan zij zongen: 
Nel Ruiter-van Eijl, 42 jaar lang lid geweest, en voorzitter Joke van der 
Kruk-Krop, die er in 1986 bij kwam. Een inkijkje in cantorij-geschiedenis.  

Deel van de Cantorij Oude Kerk, links van de preekstoel bij het toenmalige koororgel,  
bij de intrede van ds. T. Poot op 20 januari 1980. (omcirkeld: Nel Ruiter-van Eijl)

De cantorij op zondagmorgen 8 mei 2022 in het koor van de Oude Kerk. 
(omcirkeld: Joke van der Kruk-Krop)

Cantor-organist Ronald de Jong achter het 
Breetvelt-koororgel. 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw schoten 
ze als paddenstoelen uit de grond. Door invoe-
ring van het Liedboek voor de Kerken en de 

contacten met Duitse zusterkerken werden er ook 
in Nederland cantorijen opgericht. Niet zomaar het 
zoveelste (kerk)koor, maar een groep gemeente-
leden met een duidelijke liturgische functie: 

• het zingen van de vaste onderdelen van  
de eredienst, zoals Kyrie, Gloria en Credo

• het zingend verkondigen van het evangelie, 
in de vorm van een motet

• en last but not least het ondersteunen  
van de gemeentezang.

In veel kerken heeft de cantorij echter nooit een 
vaste plek in de eredienst gekregen. Hiervoor 
zijn allerlei oorzaken te benoemen. Om te begin-
nen bij de zangers van de cantorij zelf. Zingen is 
leuk, maar om nu iedere week verplicht naar een 
kerkdienst gaan omdat je cantorij meewerkt ...
Ook de gemeente zat niet altijd te wachten op een 
vast koor in de eredienst. Een groep enthousiaste-
lingen die van zingen hielden en die zelf bepaalden 
dat ze recht hadden om in veel diensten te zingen. 
Daar was toch het kerkkoor voor, dat op hoogtij-
dagen de dienst opfleurde, of anders kon het  
plaatselijke jongerenkoor uitgenodigd worden.

Voorgangers stonden er ook niet altijd voor open. 
Niet omdat zij tegen een cantorij waren, wel om 
het extra werk dat er bij kwam kijken en het  
overhevelen van een deel van de regie. Waar in  
de lutherse kerken in Duitsland de cantor-organist 
de te zingen liederen kiest, bepaalt in het calvinis-
tische Nederland de voorganger van oudsher alles 
wat er in een eredienst gebeurt, tot aan de keuze 
voor een melodie toe.
Effect van dit alles is dat er na vijftig jaar weer veel 
cantorijen verdwenen zijn, en mogelijk volgen er 
nog meer. Gelukkig zijn er ook plekken waar de can-
torij een vaste plek heeft, denk aan de Domcantorij 
in Utrecht en de Laurenscantorij in Rotterdam.

cantorij: kerkkoor geleid door een cantor;  
geen koor dat optreedt, maar deelneemt in het 
geheel van de liturgie; als deel van de gemeente,  
en bestaand uit gemeenteleden.
cantor: van het Latijnse cantare = zingen; zanger,  
voorzanger of leider van de zang in kerken.
motet: benaming in westerse muziek voor een 
(kerkelijke) compositie voor zangers. Latijn voor: 
mondelinge uiting; of afgeleid van movere =  
bewegen, voor de verschillende stemgroepen  
van het koor; of van het Franse  
petit mot = klein woordje.

• Arie Vooijs

KERKMUSICUS EN KIZ-MEDEWERKER

Een duidelijk liturgische functie

 

Multisono & Janneke Tanja 
presenteren: 

De Notenkraker &   
De wolven in de Kerstnacht 

Een Magisch Winterverhalen Concert 
in: 

de Ichthuskerk Zoetermeer 
Zaterdagmiddag 26 november 2022 

Aanvang 15.00 uur 
Toegang €10 (kinderen t/m 12 jaar gratis)  kaarten verkrijgbaar via: MultisonoEnsemble@hotmail.com 
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PERSPECTIEF

Over het hoe en waarom van ons bestaanUITGELEZEN

In deze zesde jaargang 2022 van ‘Kerk in Zoetermeer’  
belichten we in de Perspectief- rubriek een uitgekozen tekst 
uit het leesrooster van Taizé ‘Elke dag de Bijbel open’. 

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 deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

Zinnig genoeg?!

Zin om naar school of werk te gaan? Nee natuurlijk, niet altijd.  
Je kunt er vreselijk tegen opzien: omdat je het proefwerk niet  
voldoende hebt geleerd, je een moeilijk gesprek te wachten staat  

met je baas. Of je vindt het saai en wordt niet meer uitgedaagd, je bent  
moe, hebt slecht geslapen en bent niet vooruit te branden. We kennen het 
allemaal denk ik wel. 
Als ik dit vroeger zei, was de reactie van mijn moeder altijd: ‘Dan maak je 
maar zin.’ Maar kan dat wel: zin maken? Met enige moed stapte je op je 
fiets, ging toch maar naar school en meestal bleek het wel mee te vallen. 
Hoe zit het dan als het om grotere thema’s gaat, die het leven meer raken?  
Als je mantelzorger bent en je leven daar geheel door bepaald wordt?  
Als je iemand verloren hebt, heeft het leven dan nog zin? Als je ziek bent  
en niet weet of het ooit nog beter wordt? Werkt het daar ook zo: toch maar 
gaan doen, dan komt het wel goed? Soms wel, maar lang niet altijd. 
Hoe kun je daar dan toch mee omgaan? Soms helpt het om met elkaar in 
gesprek te gaan. Zin heeft dan soms ook met hoop te maken. Wat hoop je 
dat je leven je nog brengt? En heb je zin, de moed om dat te beleven of er 
aan te werken. 

‘Hoop zal niet worden beschaamd’, schreef Paulus aan de Romeinen,  
‘omdat Gods liefde in ons is uitgegoten door de heilige Geest.’ 

Is het dan de vraag 
of we die liefde 
weer kunnen vin-
den in onszelf. Als 
we dat ontdekken 
mogen, kan de zin 
weer terug komen, 
kunnen we weer 
opstaan en groei-
en. Omdat we in 
Gods liefde mogen 
bestaan en verder 
mogen leven.  
Is dat niet zinnig 
genoeg?!

• Gerda Griffioen

PIONIER DE PELGRIM

DIENEN & DELEN

Andrea Roggi, ‘Omnia 
vincit Amor – Liefde 
overwint alles’, brons, 
2019, Lucca/Italië.
Foto: Gerda Griffioen

MA. 14 NOVEMBER - 
Deuteronomium 4:29-31
U zult de Heer, uw God, weer zoeken,  
en hem ook vinden, als u hem tenminste  
met hart en ziel zoekt.

DI. 15 NOVEMBER - Marcus 1:1-15
Jezus zegt: Het koninkrijk van God is nabij: 
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit 
goede nieuws.

WO. 16 NOVEMBER - Hebreeën 12:12-24
Streef ernaar in vrede te leven met allen.  
Zorg ervoor dat er geen giftige kiem opschiet.

DO. 17 NOVEMBER - Romeinen 8:31-39
Paulus schreef: Ik ben ervan overtuigd dat  
dood noch leven, noch krachten, heden 
noch toekomst, hoogte noch diepte, of  
wat er ook maar in de schepping is, ons  
zal kunnen scheiden van de liefde van God,  
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus.

VR. 18 NOVEMBER - Psalm 24
Uit de Psalmen: 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.

ZA. 19 NOVEMBER - Daniël 7:9-14
Daniël zei: In mijn nachtelijke visioen zag ik  
dat er met de wolken van de hemel iemand 
kwam die eruitzag als een mens. Alle 
volken, welke taal zij ook spraken, dienden 

hem. Zijn heerschappij was een eeuwige  
heerschappij die nooit te gronde zou gaan.

ZON. 20 NOVEMBER - Lucas 23:33-46
De misdadiger die naast Jezus gekruisigd 
was, zei: “Jezus, denk aan mij wanneer u in 
uw koninkrijk komt.” Jezus antwoordde: “Nog 
vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.”

MA. 21 NOVEMBER - Romeinen 5:1-11
Paulus schreef: De hoop zal niet worden  
beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart  
is uitgegoten door de heilige Geest, die ons 
gegeven is.

DI. 22 NOVEMBER - Jakobus 2:14-26
Jakobus schreef: Zoals het lichaam dood is  
zonder de ziel, zo is ook geloof zonder 
daden dood.

WO. 23 NOVEMBER - 
1 Johannes 3:16-24
We kunnen met een gerust hart voor God 
staan. Zelfs als ons hart ons aanklaagt: 
God is groter dan ons hart, hij weet alles.

DO. 24 NOVEMBER - Marcus 6:45-52
Toen de leerlingen Jezus over het water 
zagen lopen, raakten ze in paniek. Maar hij 
sprak hen meteen aan en zei: Blijf kalm!  
Ik ben het, wees niet bang.

VR. 25 NOVEMBER Lucas 23:33-34
Aan het kruis zei Jezus: Vader, vergeef hun, 
want ze weten niet wat ze doen.

Dit boekje van bijna 150 bladzijden geeft een 
verrassende kijk op de relatie tussen geloof en 
wetenschap. Auteur is prof.dr. Gijsbert van den 

Brink, hoogleraar aan de theologische faculteit van de 
Vrije Universiteit en broer van de bekende tv-persoonlijk-
heid Tijs van den Brink. Het bevat tien Bijbelstudies over 
Bijbelgedeelten die op het eerste gezicht botsen met de 
wetenschap zoals die zich ontwikkeld heeft. 
De schrijver constateert dat je vastloopt wanneer je de 
Bijbel letterlijk ‘van kaft tot kaft’ als historische waarheid 
aanvaardt. Schrijvers van Bijbelgedeelten werden  
weliswaar geïnspireerd door Gods Geest, maar niet boven 
hun persoonlijke, culturele en historische achtergrond 
uitgetild. 
Van den Brink laat zien dat je bij nauwkeurig lezen wel 
degelijk zowel de waardering van de wetenschap als je 
geloof kunt behouden. Dat doet hij bij boeiende thema’s, 
zoals de schepping van de aarde en het universum,  
de schepping van de mens, de opstanding van Christus 
en andere wonderen. Volgens Van den Brink is er meer 
overeenkomst tussen de evolutietheorie en het christelijk 
geloof dan je op het eerste gezicht denkt.

Deze bundel helpt om te begrijpen wie God is, wie wij zijn 
en wat de functie is van de Bijbel. Er wordt positief over 
de wetenschap gesproken en tegelijk blijft het wonderlijke 
handelen van God in de geschiedenis beleden,  
vastgehouden en uitgelegd. Kennis over het hoe kunnen 
wij gerust door de natuurwetenschap verder (laten)  
onderzoeken. De Bijbel vertelt ons waarom we bestaan, 
waarom we dingen doen en heeft niet de pretentie  
natuurwetenschappelijke verklaringen te geven.
Onderzoek alle dingen kan individueel gelezen worden ter 
verdieping van het geloof en 
is ook zeker geschikt om te 
bespreken in kringen. Aan 
het eind van elk hoofdstuk 
staan boeiende gespreks-
vragen.

Gijsbert van den Brink, 
‘Onderzoek alle dingen. 

Bijbelstudies over geloof 
en wetenschap’, Utrecht: 

KokBoekencentrum, 2021, 
€ 14,99

Sterke driehoek
Veel kerken hebben contact  
met scholen in hun wijk rondom 
speciale KerkenSchooldiensten. 
Perron Oosterheem wil een stap 
verder gaan: ons aanbod integreren 
in het lesprogramma van scholen. 
Op basis van de bestaande  
contacten willen we komen tot een 
integraal aanbod van identiteits
gebonden activiteiten, met het oog 
op geloofsontwikkeling van leer
krachten, kinderen en gezinnen. We 
hebben de overtuiging dat we door 
dit plan een sterke driehoek kunnen 
vormen tussen ‘GezinSchoolKerk’. 

Waar begin je? 
Als eerste zoeken we contact met 
de schooldirecteur. Tijdens een 
kennismakingsronde stellen wij 
onszelf voor aan de school en de 
school aan ons. Geen school is 
immers hetzelfde. 
Zo kwamen we door onze kook-
workshop voor kinderen van  
basisschool De Oranjerie als 
vanzelf ook in contact met de 
directeur van basisschool De Oos-
terwijzer. Ze roken in hun school 
dat we in De Oranjerie aan de slag 
waren en dat smaakte naar meer! 
We komen niet met een vaststaand 
pakket van activiteiten, maar wel 
met ideeën. Ook kijken we samen 
met de directie naar wat er in het 
jaar gaat komen. Op welke activitei-
ten zouden we kunnen aansluiten? 

Hierna komen we vaak in gesprek 
met een identiteitscommissie en 
denken we met de school mee 
hoe de identiteit versterkt kan 
worden. Onlangs werden we 
uitgenodigd door Richard van 
Bochove, adjunctdirecteur van 
het Oranje Nassau College, om 
mee te werken aan een studie-
middag voor basisschooldirecties 
en het management voortgezet 
onderwijsscholen van de Unicoz 
Onderwijsgroep. Een unieke kans 
om te netwerken en vooral ook 
te doen wat we zeggen: samen 
zoeken naar hoe we jeugd en  
jongeren in aanraking laten  
komen met het christelijk geloof. 

Project in de praktijk 
• Door missionaire organisatie 

IZB hebben we een promotie-
film laten maken die binnenkort 
uitkomt. 

• Ook hebben we een waaier  
ontwikkeld met onze activiteiten. 

• Op de Florisschool gaven we 
vorig jaar tijdens de adventsvie-
ringen in achttien klassen in tien 
minuten een gastles over ‘Jozef’, 
‘Priester Zacharias’ of ‘de bevei-
ligingsbeambte van Herodus’. 

• In de Oosterkerk en op school 
gaven we aan ruim zestig kinde-
ren van De Oranjerie een kook-
workshop. Aan het einde van 
de zeven keer was er een ‘high 
tea’ met ouders. Een overweldi-
gende rij stond voor de kerkdeur 
om al het lekkers te proeven. 

• Op Het Noorderlicht hebben we 
een identiteitsworkshop aan leer-
krachten verzorgd die erg goed 
ontvangen is. Het team moest 
bijvoorbeeld foto’s maken van 
wat ze wel en niet bij de identiteit 
van de school vonden passen. 

• Ook waren we op het school-
feest van het Noorderlicht, waar 
we veel ouders konden uitno-
digen voor het poppen theater 
tijdens een van de Perron
meetings op zondagmorgen. 

Blijven luisteren en dromen
De komende tijd bouwen we ver-
der. Zo willen we met ‘Kliederkerk’ 
te starten op een basisschool in 
Oosterheem. Daarnaast werkt de 
GSKwerkgroep activiteiten uit 
voor klassen die ze kunnen uitvoe-
ren in de Oosterkerk. Mede daar-
om heeft er een interne verbou-
wing in het kerkgebouw plaatsge-
vonden. We hopen en bidden dat 
we komend jaar nog meer met de 
gezinnen in aanraking komen, om 
te kunnen helpen bij de geloofs
opvoeding van hun kinderen. 

• Timo Hagendijk

PIONIER PERRON OOSTERHEEM

GELOOFSONTWIKKELING EN IDENTITEIT

Vliegende start Gezin-School-Kerk
PERRON OOSTERHEEM • ‘Hopelijk ontstaat er zo een fikkie, dat uitgroeit tot een heilig vuur!’ 
Daarmee eindigde pionier Timo Hagendijk vorig jaar in de Pinkstereditie van Kerk in Zoetermeer 
zijn column ‘Aanstekelijk onderwijs’. Wat toen nog een droom was, is vandaag realiteit. ‘Inmiddels 
zijn we in contact met vier basisscholen in Oosterheem. Samen goed voor tweeduizend leerlingen.’

Samen met jong en oud op een 
creatieve manier de betekenis 
van Bijbelverhalen ontdekken. Dat 
is ‘Kliederkerk’. Een verrassende 
vorm van kerk-zijn met mensen die 
weinig of niets met kerk hebben én 
met meer betrokken kerkleden, die 
kinderen en volwassenen helpt om 
in het voetspoor van Jezus te gaan. 
In Meerzicht heeft De Oase hier 
al veel ervaring mee en ook vanuit 
de Ichthuskerk (Zoetermeer-Noord) 
wordt hiermee gewerkt. 
 Zie het seizoensprogramma Gaan-

deweg 2022-2023, ook op kerkin-
zoetermeer.nl en pgzoetermeer.nl.  
Zie ook protestantsekerk.nl/ 
verdieping/wat-is-kliederkerk


