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Wijzer wordenWat is 
wijsheid

Zingeving

Wijzer voel ik mij worden als waarheid aan het licht komt. Want: “Die zal je 

bevrijden”. Wederzijds. Helaas blijft openheid in het justitiepastoraat meest-

al achter in de kamer van de dominee. Maar op een keer... Ds. Christiaan Donner >

Paus 
Franciscus
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vervolg van pag. 1

“Alles wat aan het licht komt, is licht”. En 
hij voegde er nuchter Hollands aan toe: 
“Eerlijk duurt het langst, maar dat kan 
ook betekenen dat je langer vastzit”. 

Ik ben die man
Toen stond daar die man met zijn rasta-
haren op. En zei: “Ik ben die man”. En ik 
hoorde ‘Hineni’, Hebreeuws voor: ‘Hier 
ben ik’. Wat Abraham wél zegt. Wat de 
profeet Nathan van David wil horen, die 
dat niet kan: ‘Die man ben ik’.

Alles wat aan het licht komt, wórdt licht.
In goedgekozen worden vertelde hij het 
nog eens na: hoe hij slapeloze nachten 
had van al zijn misdaden. Hoe die domi-
nee het erger maakte toen hij zei: ”Alles 
wat aan het licht komt, is licht”. Wórdt 
licht? Hij zag het niet gebeuren. Maar 
brak zichzelf toch open en ging vertellen. 
En daarmee naar de politie. Wist ook dat 
hij dan een heel goede advocaat nodig 
had. Die hem afremde waar nodig, maar 
respecteerde in zijn behoefte aan waar-
heid. Hij nam de 8 jaar die hij uiteindelijk 
kreeg. Was nu vrij en had zijn leven op 
orde gekregen met zijn al die tijd trouwe 
liefde aan zijn zijde.

Niemand kon van te voren vermoeden 
dat dit zo gebeuren zou. Het was er op-
eens. Nadat de zoon van Jan het lied van 
Labi Siffre had gezongen ‘Something in-
side so strong’. Kon het mooier samen-
vallen? Leunen op de betrouwbaarheid 
van de Ene. Of op wie die mag verte-
genwoordigen. Want zo ervaren gevan-
genen dat wél. 

Nieuwe medicijnen voor één 
wereld, wat is wijsheid?
In 2017 nam ik, na meer dan 41 jaar, afscheid 
van de Universiteit Leiden. In een nieuwe levens-
fase is er ruimte voor reflectie. 

Fascinerende wereld
Ik heb gewerkt in de fascine-
rende wereld van de ontwik-
keling van nieuwe medicijnen. 
Vooruitgang in de wetenschap heeft het moge-
lijk gemaakt medicijnen te ontwerpen die ingrij-
pen in het ziekteproces. Daarmee kunnen ziek-
ten daadwerkelijk worden genezen. Dat is niet 
alleen wetenschappelijk interessant, het is ook 
een basis voor bedrijvigheid en commerciële 
activiteiten. Daar is veel geld mee gemoeid. De 
vraag is wat een passende financiële vergoe-
ding is voor een nieuw medicijn.

Parkinson
In 2011 werd bij mij de diagnose ‘ziekte van 
Parkinson’ gesteld. Ik ervaar aan den lijve hoe 
belangrijk medicijnen zijn voor de kwaliteit van 
leven. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd 
medicijnen te ontwikkelen waarmee de ziekte 
kan worden genezen. Daarvoor moeten in klini-
sche trials patiënten langdurig worden blootge-
steld aan stoffen, waarvan de werkzaamheid en 
veiligheid nog niet zijn vastgesteld. Patiënten 
dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe me-
dicijnen zonder daar zelf beter van te worden.

COVID-19
In 2020 werd de wereld geconfronteerd met de 
COVID-19-pandemie. Vriend en vijand zijn het 
erover eens dat er geïnvesteerd wordt in de 
ontwikkeling van een vaccin. Door je te laten 
vaccineren bescherm je niet alleen jezelf, maar 
draag je, door verhoging van de vaccinatiegraad, 
ook bij aan de bescherming van anderen. Door 
je niet te laten vaccineren benadeel je anderen. 

Nieuwe medicijnen: wat is wijsheid?
De COVID-pandemie heeft ons geconfronteerd 
met de noodzaak nieuwe medicijnen te ontwik-
kelen. Daarbij moeten wetenschappelijke, com-
merciële, ethische en maatschappelijke belan-
gen tegen elkaar worden afgewogen. Dat vraagt 
om veel wijsheid. Meindert Danhof

Emeritus hoogleraar Farmacologie

Van de redactie
Het thema van deze OKe is Wijzer worden. Zoals een gedetineerde getuigt in het artikel 
Dat ben ik…, geschreven door ds. Christiaan Donner. Maar ook in Wijzer worden in relatie 
tot de gevolgen van de pandemie (pag. 3). Wouter de Jonge geeft hierin een handreiking 
tot zelfdiagnostiek. Of in de medicijnontwikkeling, Nieuwe medicijnen voor een wereld, 
wat is wijsheid?, de visie van Meindert Danhof, ook pag. 3. En in het omgaan met demen-
tie, door Thera de Vries-Noordhuis op pag. 12 beschreven. Kortom een thema dat vanuit 
vele invalshoeken kan worden benaderd. In deze OKe worden slechts een paar aspecten 
daarvan aangestipt.

Wat ís wijsheid?

Wat is wijsheid in mijn doen en la-
ten tijdens en vanwege de pande-
mie? Er borrelt iets omhoog en ik 
heb een brij aan ingrediënten: een 
congres, twee boekjes, onze eigen 
jaaragenda, een bezinningspamflet 
hier en een heidag daar, met nog 
wat verdiepende krantenartikelen 
bovendien. Ten slotte de nu lopende  
prekenserie van onze ds. Pieter 
Kleingeld over Ruth en Nehemia 
en mijn eigen columns van vorige 
jaren. Ofwel: ‘onduidelijkheid troef’. 
En toch…en tóch…zie ik meerdere 
rode draden, aan de hand waarvan 
ik graag en opgewekt verder leef, in 
en ondanks alle ellende, narigheid 
en ontwrichting. Ik noemde wel tien 
heel verschillende en zeer recente  
bronnen, en dús – zou ik zeggen –  
zijn veel meer mensen zoekend 
naar diepere antwoorden waar we 
echt en elke dag wat mee kunnen.
Ik som weer wat op, in de hoop dat 

één of enkele van deze richtingwij-
zers nieuwsgierig maakt, als haakje 
werkt of aanzet tot nadenken en 
bepraten met een goede vriend(in): 
durf stil te staan, leef aandachtig,
meander tussen Godsvertrouwen 
en eigen verantwoordelijkheid,
zoek verder naar je eigen waarden,
verlaat de prestatiedrang,
loslaten is een teken van kracht,
leer omgaan met tegenslagen,
stop met snel-snel en nu-nu,
blijf bidden, hoe eenvoudig ook,
blijf werken,
blijf vooral ook hopen. 

Want weet je: hoop heeft twee 
wonderschone dochters: woede en 
moed. Woede is nodig om in be-
weging te komen en moed moet.
Heer, leer mij hoe ik moed leven

Wouter de Jonge

Lid van de RvKO namens de NGK

Schrijfwijze laatste regel is de wens van de scribent.

 Verschijningsrooster OKe 2021 
  Inleveren kopij Verschijning 
  donderdag vóór 15.00 uur zaterdag
 1. 23 dec. 2020 9 januari 
  2. 28 januari 13 februari 
  3. 25 februari 13 maart 
  4. 1 april 17 april  
  5. 6 mei 22 mei  
  6. 17 juni 3 juli  
  7. 19 augustus 2 september 
  8. 16 september 2 oktober 
  9. 21 oktober 6 november 
 10 18 november 4 december

... We namen afscheid van een collega  
die met pensioen ging. We zaten bij 
elkaar, vrijwilligers, directeuren en col-
lega’s in de sportzaal, die zondags de 
kerkzaal was. Vertrouwd, ik had er ook 
gewerkt. Eén opvallende verschijning 
nam plaats op de eerste rij. Torende 
boven iedereen uit. Strak pak met ellen-
lange wrongen van rastaharen die over 
brede schouders welfden, keurig sikje op 
zijn kin. 
Naast zich een duidelijk hem toegewij-
de vrouw, ook zo te zien met de voeten 
stevig op de grond.

Waarheid
Het thema van het afscheidssymposium 
was ‘Grond onder de voeten’: over waar-
heid in het justitiepastoraat. Wil je het 
altijd echt weten, hoe het zit met dat 
misdrijf? Er klonk een theologisch betoog 
over waarheid. Daarna volgde een mooi 
ervaringsverhaal van een advocaat. Toen 
kwam Jan, de collega die afscheid nam. 
Hij was nogal van het doorzetten, hij 
wilde het precies weten. Daarom kende 
hij die advocaat, want hij vroeg gewoon 
na, hoe het nou echt zat met wat deze 
of gene misdaan had. Met allebei een 
ambtsgeheim mag je best uitwisselen.

Alles wat aan het licht komt, is licht
Jan besloot zijn betoog met het ver-
haal van een man die veel meer op zijn 
kerfstok had dan waar hij op dat mo-
ment voor gestraft was. Die bekende 
aan Jan dat hij ermee op slot zat en het 
niet aandurfde erover te praten. Toen 
zei Jan, volgens hemzelf in een impuls: 

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 5 december 2020. Kopij 
daarvoor inleveren uiterlijk op donder-
dag 19 november 2020 vóór 15.00 uur. 
Uitsluitend per e-mail, met vermel ding 
van uw naam, telefoonnummer en 
voorkeur rubriek. 
Inleveradres kopij en gegevens rooster 
diensten en vieringen: 

e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt 
op 9 januari 2021.

Volgende nummer

Deze OKe 
wordt ook 
geplaatst 
op de web- 
site van de 
Raad van 
Kerken.

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad
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bekend. Ik ging in Leiden naar school en 
heb er gestudeerd. Maar eerlijk is eer-
lijk: er zijn ook plekken in Oegstgeest 
die ik later pas echt heb leren kennen. 
Daar had ik eigenlijk geen idee van. Dat 
zal in Maastricht anders zijn. Echt álles 
is nieuw. Dat treed ik dus anders tege-
moet. Een volgende keer zou ik dat bij 
‘schijnbaar bekend gebied’ ook doen. 
Zo word je inderdaad wijzer; er is altijd 
meer om te ontdekken.

Waarom zet je deze stap in je ont-
wikkeling als dominee? 
De PKN stimuleert doorstroom van pre-
dikanten. De minimale tijd is vier jaar 

om een gemeente te dienen. Ik ben hier 
ruim zes jaar. Wisseling van de wacht is 
goed voor de gemeente en goed voor 
jezelf als voorganger. Je moet wel ‘voor-
bijganger’ blijven. Dan bewaar je een 
open blik en blijf je vragen stellen. 

Ik ben afgestudeerd in Praktische Theo-
logie. Dat diaconie mij altijd heeft ge-
trokken is dus niet verwonderlijk. Een 
stad kent over het algemeen andere 
nood dan een dorp. Al zal ik niet zeggen 
dat er geen nood is in Oegstgeest. Die 
heeft dan vooral een pastoraal karakter; 
zo is eenzaamheid een probleem. Toen 
ik dacht aan een volgende stap had een 

Ds. Iris van der Heul, zes jaar voorganger bij de Protestant-
se Gemeente Oegstgeest (PGO), vertrekt in december naar 
Maastricht. Voor haar een spannende stap in haar ontwik-
keling als dominee. Het betekent afscheid van haar gelief-
de gemeente én een uitdaging die ze graag aangaat, zo 
vertelt ze in gesprek met Ardi Warnar. 

Het zoeken naar betekenis in alledaagse 
dingen is dus al zo oud als onze bescha-
ving (en veel ouder dan dat). Ruim 5000 
jaar geleden was het alledaagse jagen, 
koken, eten, slapen en kleden niet vol-
doende en zochten de vroege voorou-
ders ook al naar bescherming buiten het 
zichtbare. In vleugels in de hut en heilige 
bomen in de buurt.
Ook ik zoek naar betekenis in het alle-
daagse. In mijn dagelijks werk in het on-
derwijs heeft zelfs alles een doel. Graag 
geef ik het alledaagse kleur. Omdat het 
voor de leerlingen leuk is om naar te kij-
ken en met kleur soms beter te onthou-
den is. Maar vooral wanneer alles om je 
heen zwart wordt, heb je iets nodig om 
je eruit te tillen, het leven weer kleur te 
geven. 
Voor mij bestaat God uit allerlei kleuren. 
Hij geeft mij vrijheid en vrede (wit), hoop 
(paars), maakt mij zuiver (blauw), geeft 
mij warmte (geel), maakt mij nieuw 
(groen) en maakt mij koninklijk (rood en 
oranje). 

Het aardse, alledaagse even ontsnappen, 
juist in onzekere tijden. Tilt muziek, kunst, 
liefde in allerlei vormen je niet even bo-
ven het alledaagse uit? Zingeving is het 
alledaagse betekenisvol maken. Met een 
handwerkje of een deuntje, een kleurige 
jurk, een prachtig gedicht, dat ene kunst-
werk of buitengewone vrede in je hart. 
Vorige week trok een leerling me naar 
buiten. “Juf, kijk!" En samen verwonder-
den we ons over de prachtige regen-
boog. Kleurig en hoopvol. Niet alledaags.

Hoe verhouden zich geluk 
en zegen met elkaar?

Zingeving heeft alles met het aardse 
en alledaagse te maken. Wat vind jij?

Thera de 
Vries-Noordhuis

Een alledaags tafereel voor de kunstenaar 
Anders Zorn. Geen nutteloos tijdverdrijf, 
waarschijnlijk een kledingstuk in de maak  

voor de winter in 
Zweden. Zou de 
dame op het schilde-
rij dit een zingeven-
de activiteit hebben 
gevonden? De vraag 
over zingeving zou ik 
kunnen beantwoor-

den met een psychologische invalshoek 
of een wetenschappelijke. Ik beantwoord 
het eens vanuit het creatieve...

Kamala Harris droeg een paarskleurig pak 
toen ze haar nominatie als running mate 
accepteerde. De kleur paars symboliseert 
al sinds de vroege 19e eeuw vrijheid en 
loyaliteit. De strijdsters voor het vrouwen-
kiesrecht droegen dit naast wit en groen. 
Niet toevallig dus dat ze deze kleur koos. 
Koningin Wilhelmina werd begraven in het 
wit, de kleur van de hoop. Kleur heeft al 
sinds de oudheid vele betekenissen, zo 
zijn blauw en zwart in onze christelijke 
traditie groot geworden omdat deze kleu-
ren geassocieerd werden met Maria, de 
moeder van Jezus. 
Alledaagse kleding met grote betekenis. 
Kennelijk willen we zelfs met kleur iets 
zeggen. De kleur rood in het schilderij 
valt op. Je oog wordt getrokken naar het 
handwerk op haar groene schort, mooi 
contrast. Een stukje folklore, oude traditie 
die Anders Zorn hier vereeuwigt. 

Kortgeleden…
… was ik in het Archeon met mijn groep 
4 leerlingen. We werkten over het thema 
‘En toen’ van de kinderboekenweek. Vol 
verwondering bekeken we de jagershut. 
Boven de ingang van de hut hingen witte 
vleugels met een schedeltje. We vroegen 
ons af wat het was. Waarschijnlijk hing dat 
daar om tegen boze geesten te bescher-
men.

Mijn vraag voor de volgende OKe: 

Leg mij eens uit...

legt uit
stad mijn voorkeur, om de reden 
van diaconie en ook vanwege 
de diversiteit. Daarnaast heeft 
oecumene altijd mijn hart gehad, 
ook in Oegstgeest. Ik vind dat de 
kerk altijd een plek moet zoeken 
in de gemeenschap, zoals we dat 
hier ook doen. Dat staat ook op 
de agenda van de gemeente die 
ik nu ga dienen. 

Hoe kijk je terug op je tijd 
bij de PGO in Oegstgeest  
en heeft het je wijzer  
gemaakt? 
De PGO vind ik een geweldige 
gemeente. Ik vraag me af of ik 
het ooit weer zo goed zal heb-
ben. Maar voor je ontwikkeling 
is het goed om dat te durven 
loslaten. Iedereen heeft er hier 
plezier in om samen ergens aan 
te werken en het is heel warm. 
Natuurlijk heb ik ook veel ge-
leerd, dat neem ik mee. Toen 
corona uitbrak en de diensten di-
gitaal werden merkte ik hoezeer 
de preek een dialoog is. Mensen 
‘doen heel erg mee’, dat ervaar je 
als voorganger. Je denkt toch aan 
mensen, met wie je optrekt en 
zij kijken in gedachten mee naar 
de tekst. Ik vraag me dan af: hoe 
horen zij dit? Dit was mijn eerste 
‘echte’ gemeente. 

Al deze ervaringen hebben mij 
verrijkt als mens én als voor-
ganger. Het heeft mijn geloof 
verdiept. Bijvoorbeeld over de 
kracht van het gebed en de we-
derzijdsheid daarvan. Ik heb ge-
beden voor hen, maar er zijn ook 
momenten geweest dat mensen 
hebben gebeden voor mij. Pas 
toen merkte ik hoeveel kracht 
dat kan geven. 

Met   Hart

en   Ziel...

…om de kerk te dienen
Je verlaat de PGO voor een nieuwe 
uitdaging als dominee in Maas-
tricht; ver weg van Oegstgeest, er-
vaar je dat ook zo? 
Maastricht voelt voor mij inderdaad zo’n 
beetje als buitenland. Ik heb tot nu toe 
de sfeer als heel anders ervaren, de om-
geving en ook wel de mensen. Het is 
echt een stad, met andere eigenschap-
pen, ook in sociaal en maatschappelijk 
opzicht. Daarbij heeft het door de ligging 
internationale invloeden. De mensen 
in de Protestantse Gemeente Maas- en 
Heuvelland die ik heb ontmoet, komen 
vaak ‘van boven de rivieren’, dus van bui-
ten Limburg, dat voelt wel bekend. 

Hoe ga je deze nieuwe uitdaging 
aan? 
Ik ben vooral nieuwsgierig. Het is heel 
anders om naar een plek te gaan die ik 
helemaal niet ken, dan toen ik in de PGO 
beroepen werd. Dat is waarom ik deze 
keuze heb gemaakt; ik stap er volkomen  
nieuw en open in. Ik was toen ik in 
Oegstgeest kwam met de omgeving 
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Op 4 oktober, de feestdag van Sint Franciscus, sprak paus Franciscus zich in  
zijn derde encycliek  ‘Fratelli tutti’ – allemaal broeders – uit voor ruimhartig  
migratiebeleid. Tegen populisme, kapitalisme en een rechtvaardige oorlog. 

De paus laat het realisme varen en schrijft zijn eigen ‘I have a dream’ naar  
Martin Luther King, aldus hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. De paus 
vreest na de coronapandemie een terugval in consumentisme en zelfzucht. Hij 
benadrukt dat iedereen het recht heeft om geluk elders te zoeken, want  
rechten hebben geen grenzen. Ook spreekt Franciscus zich uit tegen het idee 
van een rechtvaardige oorlog, volgens Van Geest een keerpunt in de kerk- 
geschiedenis. 

De paus hamert op de kracht van het woord, meditatie en overleg. (Trouw)

Paus Franciscus schrijft zijn eigen ‘I have a dream’

w w w . w i l l i b r o r d o e g s t g e e s t . n l

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 
Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com 
Gastvrouwen in de pastorie: ma, di, do 9.00 - 12.00 uur. 
Secretariaat: Charlotte van Steijn (ma-, di- en do-ochtend)
Bankrekeningen: misintenties: NL66 INGB 0000 1550 99,  
kerkbijdrage: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO 0138 4020 19, 
diaconie: NL06 RABO 0138 4000 32

We maken een ook voor de kerk in vele 
opzichten lastige periode mee.
Persoonlijk ervaren velen de druk van 
de almaar weer strenger wordende co-
ronamaatregelen, emotioneel, psychisch 
en voor een groot aantal mensen ook 
materieel. Dachten we na de eerste piek 
langzaamaan weer op te krabbelen, 
momenteel zien we door het groeiend 
aantal besmettingen en ziekenhuisopna-
men het sociale leven noodgedwongen 
weer meer aan banden gelegd worden. 
Daarnaast vallen er banen weg en wordt 
er om offers gevraagd, zodat onderne-
mingen en instellingen het hoofd boven 

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR  Oegstgeest, tel. 517 53 04, 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: 
rochusfranken@outlook.com, diaken G. Brink, tel. 06 30 78 03 64, 
e-mail: diakenbrink@gmail.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 
45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, kapelaan B. Plavčić, 
tel. 06 43 51 45 95, e-mail: borisplavcic@hotmail.com

H E E E E L P ! ! ! !

Welkom, communicantjes!

Op zondagmiddag 27 september deden vijf kinderen hun Eerste Heilige Communie : 
Emma, Olivier, Viktor, Willemijn en Valerie. Het moest helaas een besloten viering zijn 
maar de vreugde was er niet minder om! De kinderen waren goed voorbereid door 
Helma Mars en kapelaan Boris maakte er samen met diaken Peter Winnubst een 
mooie viering van. Hartelijk gefeliciteerd, namens de Pastoraatgroep, Els van Leuken

Heilig Doopsel

Op zondag 11 oktober heeft  
diaken Peter Winnubst  
de kleine Lumi gedoopt  

en op zondag 18 oktober de 
kleine Sophie.

Mogen deze meisjes opgroeien 
tot blije en gelovige christenen.

U begrijpt, dat het investeringen vergt 
om dit streamen van vieringen moge- 
lijk te maken….. Daarnaast blijft het 
onderhoud van onze gebouwen en de 
begraafplaats aandacht vragen.
In de afgelopen periode zijn er toilet-
ten gerealiseerd in het portaal van de 
kerk en zijn de goten van de pastorie  
vervangen. Ook zijn er in de regen-
pijpen bladvangers gemonteerd, die 
moeten voorkomen dat het riool ver-
stopt raakt. Binnenkort worden er in-
braak- en brandwerende glazen deu-
ren aangebracht bij de doorgang van 
de Mariakapel naar de kerk en wordt 
de bliksemafleiding van de toren ge-
repareerd. Vrijwilligers zijn bezig met 
de reparatie van de noodverlichting in 
kerk en pastorie. Ook voor 2021 staat 
er het een en ander op stapel: repara-
ties aan de leien daken en lokaal voeg-
werk van kerk en toren, onderhoud 
van de buitenverlichting. Ook moet de 

ruimte boven ons prachtige tongewelf 
nodig schoongemaakt worden.
De kosten van dit planmatig onderhoud 
lopen aardig op. Daarnaast zijn er de 
kosten voor het dagelijks onderhoud, 
energie en water, verzekeringen enz.

Hoe kunt u (extra) bijdragen?
U voelt het al: we kunnen dit alles niet 
realiseren zonder uw bijdragen aan de 
Actie Kerkbalans en de collectes (ook 
via de Givt-app, waarmee u vanuit 
huis een bijdrage aan de wekelijkse 
collectes kunt leveren). Wellicht kunt 
u, mede gezien de moeilijke Covid-19 
periode, iets extra’s bijdragen. Het 
duurt namelijk nog tot 14 januari 2021 
voordat de Actie Kerkbalans 2021 van 
start gaat.
Ook nu nog is uw bijdrage, hoe klein of 
groot ook, meer dan welkom! Mogen 
we op u rekenen? Pim Kouwenhoven,

voorzitter Beheercommissie

water kunnen houden. Na de eerste 
piek konden we langzamerhand weer 
een groter aantal mensen in de kerk 
ontvangen. Door de laatste ontwikke-
lingen is het bezoekersaantal weer te-
ruggedraaid naar 30. Laten we hopen, 
dat dat voor korte tijd zal zijn.
Toch is het ook bemoedigend hoe we 
in deze moeilijke tijd samen kerk kun-
nen zijn. De parochie is en blijft een 
belangrijke plek in het leven van veel 
mensen. Het online bijwonen van de 
eucharistievieringen heeft zijn intrede 
gedaan, waardoor een zekere betrok-
kenheid mogelijk blijft.

Wij gedenken...
...Jozef Gijsbertus Maria (Jos) Hilhorst, echt-
genoot, vader en opa. Jos werd op 8 juli 
1934 in Rotterdam geboren en overleed on-
verwachts op 27 september in Oegstgeest. 
De uitvaart vond in besloten kring plaats 
op vrijdag 2 oktober in de H. Willibrordkerk, 
waarna Jos op het parochiekerkhof te rusten 
werd gelegd.

...Nicoline Rooyakkers-Dusseldorp, weduwe, 
moeder en oma. Nicoline werd op 9 decem-
ber 1921 geboren en overleed op 6 oktober. 
Het afscheid en de crematie vonden in be-
sloten kring plaats op zaterdag 10 oktober.

...Henricus Adrianus Antonius (Harry) Grim-
bergen, ‘pater familias’ en bindende factor 
binnen de familie. Harry werd op 17 januari 
1926 geboren en overleed op 8 oktober. De 
uitvaartdienst vond plaats op woensdag 14 
oktober, waarna Harry in stilte is gecremeerd 
in crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer.

...Catharina Cornelia Maria Kingma-van Rijn, 
weduwe van Julius Kingma, moeder en oma. 
Catharina werd in Alkemade geboren op 27 
augustus 1930 en overleed op 11 oktober in 
Den Haag. Op donderdag 15 oktober werd 
zij bijgezet in het graf van haar man.

...Louis Petrus Catharina (Louis) van Steen, 
weduwnaar van Coby van Steen, vader en 
opa. Louis werd geboren op 4 september 
1943 en overleed op 17 oktober. De uit-
vaartdienst vond plaats op zaterdag 24 ok-
tober in de H. Willibrordkerk, waarna Louis is 
gecremeerd.

...Nicolaas Adrianus (Nico) Huiberts, echt-
genoot. Nico werd geboren op 11 juli 1949 
en is overleden op 19 oktober. De uitvaart-
dienst vond plaats in de H. Willibrordkerk op 
vrijdag 23 oktober, waarna Nico is begraven 
op het parochiekerkhof.

Mogen deze lieve doden rusten  
in Gods licht en vrede.

Waaraan besteden we het geld van de Actie Kerkbalans?
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moeten leiden tot 
een beter binnen-
klimaat. 
Recent zijn de nieu-
we vloerdelen  
voorzien van een 
soortgelijke lei-
steen als de oor-
spronkelijk stenen 
vloer. De hele vloer 
is opnieuw gepo-
lijst en ziet er weer prachtig 
uit. In samenhang met de 
aanleg van de vloerverwarming is beslo-
ten om de traditionele knopstoelen te 
vervangen door deels banken en deels 
stoelen. Een ingrijpende beslissing, om-
dat de knopstoelen voor velen zo pas-
send zijn voor het beeld van hún Groene 
Kerk. De beslissing was echter noodza-
kelijk vanwege de huidige wet- en re-
gelgeving op het gebied van veiligheid. 
De knopstoelen zijn te koop aangebo-
den en de opbrengst daarvan is gebruikt 

voor de investering in 
camera’s voor online-uit-
zendingen van de dien-
sten. Veel mensen die 
een knopstoel hebben 
gekocht, gaven aan dat 
de Groene Kerk een 
heel speciale betekenis 
heeft voor hen. 

De doop van kinderen, 
een huwelijksinzegening, de 
rouwdienst van een dierba-

re, markeringen in het leven, vormgege-
ven tijdens diensten in de Groene Kerk. 
Het proces van de herinrichting verloopt 
stapsgewijs. Er zijn nog veel stappen te 
zetten, maar alles is erop gericht dat eind 
maart 2021 de Groene Kerk weer hele-
maal gebruiksklaar zal zijn en een mooie 
en sfeervolle plek zal zijn om samen te 
komen, te vieren, te overdenken en te 
gedenken. En hoewel de zondagse dien-
sten voor een deel verplaatst zijn naar de 
Regenboogkerk, is tijdens de werkzaam-
heden de Groene Kerk voor kleinere 
groepen in gebruik gebleven. De eerste 
online-uitzendingen van de kerkdiensten 
waren vanuit de Groene Kerk en er kon-
den, op enkele weken na, ook rouw- en 
trouwdiensten doorgang vinden. We ho-
pen van harte dat na afronding van alle 
werkzaamheden velen de weg naar de 
Groene Kerk weer weten te vinden en 
deze mogen gaan ervaren als hún Groe-
ne Kerk. Marianne Smit

secretaris CvK, PGOw w w . p g o e g s t g e e s t . n l

We steunen de komende twee jaar 
Stichting Kleine Arbeider, in Bogotá. 
Deze stichting heeft eigenlijk een Spaan-
se naam: Fundación el Pequeño Traba-
jador, kortweg FPT. Wij zullen u hier regel-
matig over informeren.

We zetten ons via Kerk in Actie in voor 
het thema Kinderen in de knel. Samen 
met partners van Kerk in Actie bestrijden 
we hiermee kinderarbeid.

In de hoofdstad van Colombia wonen 8 
miljoen inwoners. Er wonen veel mensen 
van het platteland, die op zoek zijn naar 
werk of die het geweld in hun regio zijn 
ontvlucht. Het tekort aan werk, slechte  
huizen, slechte gezondheidszorg en on-
derwijs, leiden tot grote sociale proble-
men, drankmisbruik en vaak huiselijk 
geweld. Vooral kinderen zijn hiervan de 
dupe. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen 
moeten werken in Colombia.
Wie door de sloppenwijken van Bogotá 
loopt, ziet dan ook talloze kinderen wer-
ken op de markt of in het vuilnis. School 
komt vaak op de laatste plaats. In Colom-

Diaconale dienst 15 november 
in het kader van duurzaam 
consumeren
Het lag allemaal al klaar toen corona 
uitbrak en er tijdelijk alleen diensten 
waren met maximaal vijf mensen. De 
Taakgroep Diaconaat en Zending had 
een dienst voorbereid met gastspre-
ker Alfred Slomp, auteur van het boek 
Superwaar. Daarin bespreekt hij alle 
aspecten van duurzaam eten, maar 
ook de dilemma’s waar je tegenaan 
loopt als je anders wilt gaan eten. 
Met praktische tips en inspirerende 
voorbeelden. Het is Alfred vooral om 
een eerlijke wereld te doen vanuit 
zijn christelijke overtuiging. Hij schuwt 
daarbij het moraliserend vingertje.

Toen ik hem vroeg te vertellen over 
diervriendelijke keuzes antwoordde hij 
dan ook: “zijn jullie een GroenLinks kerk 
of zo?”. Van Alfred moeten we dus niet 
ineens van alles, maar hij neemt ons 
wel mee in hoe we ons geloof vertalen 
in ons dagelijks leven en voor welke 
keuzes we komen te staan. Jammer 
genoeg kunnen we dat niet interactief 
doen, omdat de meeste mensen van-
uit huis kijken. Maar Alfred is bijzonder 
flexibel en gedreven en zal ons dan 
ook coronaproof inspireren over God in 
de supermarkt. 
Hopelijk zien we elkaar in de online-
dienst van 15 november,
Namens de Taakgroep Diaconaat en 
Zending, 
 Ds. Iris van der Heul

Taakgroep Diaconaat & Zending

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST
 Predikant: ds. I.E. (Iris) van der Heul 

Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest 
tel.: 06 - 19 19 48 04, 
e-mail: ds.i.vanderheul@pgoegstgeest.nl

SECTIE NOORD-WEST
 Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman 

Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest 
tel.: 06 - 14 27 30 13, 
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest. 
Telefoon: 517 54 98.
E-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Administratie en reservering / verhuur van 
zalen in Regenboogkerk, Groene Kerk en Wil-
librords Erf. 
Bezoek alleen na afspraak via telefoon of 
e-mail, zie boven.
Ledenadministratie. 
E-mail: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl; 
bezoek mogelijk op dinsdag van 10 – 12 uur. 

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: M. (Marien) den Boer,
Korenbloemlaan 45, 2343 VB  Oegstgeest, 
tel. 06 - 41 36 82 46, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Mirjam) Huizer,  
tel. 06 - 44 04 80 19, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

GEBOUWEN 

Regenboogkerk: 
Mauritslaan 12, 
tel. 517 52 05

Groene Kerk: 
Haarlemmerstraatweg 6,
tel. 517 54 98

Willibrords Erf: 
Haarlemmerstraatweg 6, 
tel. 517 54 98

Onderhoudswerkzaamheden 
Groene of Willibrordkerk
Vanaf januari hebben er diverse onder-
houdswerkzaamheden plaatsgevonden 
aan en in de Groene Kerk. In januari vond 
de restauratie plaats van de gevel. Res-
tauratie daarvan was een geduldig en 
secuur werk dat de nodige deskundig-
heid vraagt. Beelden hiervan zijn terug 
te zien op de website van de PGO, onder 
het kopje wetenswaardigheden / onder-
houdswerkzaamheden. Daarnaast vond er 
schilderwerk plaats, waarbij het in de verf 
zetten van de klokkentoren een spectacu-
lair gebeuren was. 

Gedurende enkele weken heeft er een 
steiger rond de toren gestaan en degenen 
die er een kijkje mochten nemen, konden 
genieten van een fraai uitzicht. Bij deze 
gelegenheid is er verlichting aangebracht, 
waardoor vanaf zonsondergang tot 12 
uur ’s nachts de toren van de Groene Kerk 
mooi wordt uitgelicht. In maart werden 
de binnenmuren gestuukt en kregen we 
te maken met de coronamaatregelen. Het 
werd duidelijk dat er, vanwege de relatief 
beperkte ruimte, voorlopig geen diensten 
zouden worden gehouden in de Groene 
Kerk. De reguliere diensten van de PGO  
werden verplaatst naar de Regenboog-
kerk. Dit gaf de mogelijkheid om in de 
Groene Kerk het probleem van de verwar-
ming aan te pakken. In de zomermaanden 
is er aan de rechter- en linkerzijde van het 
looppad vloerverwarming aangelegd en 
ook voor een gedeelte in de beide zijbeu-
ken. In combinatie met convectors zal dit 

bia gaan kinderen vaak 
alleen ‘s morgens óf 
alleen ‘s middags naar 
school. Ze kunnen na 
schooltijd, ‘s avonds of 
in het weekend, allerlei trainingen vol-
gen bij Stichting Kleine Arbeider.
De bevlogen medewerkers van deze 
stichting zoeken naar alternatieven voor 
werk, zodat kinderen veilig zijn en niet 
te zwaar werk hoeven te doen. Ze bie-

den kinderen een veilige haven, 
waardoor ze opgewassen zijn 
tegen moeilijke omstandighe-
den. Zo krijgen kinderen een 
kans op een betere toekomst. 
Zo’n 120 jongeren volgen vak-
onderwijs. Ze leren allerlei pro-
ducten maken die ze kunnen 
verkopen. FPT heeft daarnaast 
een eigen internetcafé, een 
cafetaria en een koksopleiding 

voor 60 jongeren. Ook hun ouders wor-
den ondersteund.

Met onze bijdrage kan het belangrijke 
werk van FPT worden voortgezet.
Samen zijn we de kerk in actie.
Geïnspireerd door Jezus Christus willen 
wij delen wat ons gegeven is.
Om in Nederland en wereldwijd mensen 
hoop te bieden en tot hun recht te laten 
komen.
Namens de Taakgroep,

Martine Delver en Guusje Onderwaater, 

Zending Werelddiaconaat en  
Ontwikkelingssamenwerking

Wij gedenken…

26 sep.  mw. Margo Margarida  
  Engberts-Meijer,  96 jaar
27 sep.   mw. Wilhelmina Rozelaar- 
  Bouwman,  88 jaar
01 okt.   mw. Alida Johanna van  
  Orden-Vis,  82 jaar
16 okt.  dhr. Marius van Gent, 100 jaar

Zie voor de gedachtenis  
www.pgoegstgeest.nl
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COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

8 nov., Zending: Indonesië, kerk 
met vrouwen in de hoofdrol (Kerk 
in Actie)
Vrouwen in West-Papoea zijn actief be-
trokken bij de ontwikkeling van hun land 
en volk. Dat is hard nodig en zeker niet 
vanzelfsprekend in een maatschappij 
waar vrouwen traditioneel voorbestemd 
zijn tot een leven binnenshuis. Veel 
vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het 
vormingscentrum P3W wil daar verande-
ring in brengen. Vrouwen leren lezen en 
schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen 
praktijklessen over gezonde voeding of 
een vakopleiding.  Daardoor staan vrou-
wen sterker in hun schoenen én ze ne-
men hun kennis en ervaring mee terug 
naar hun dorpen. Vaak richten ze daar 
een vrouwenvereniging op of ze starten 
lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen 
steeds meer vrouwen een actieve rol 
in hun lokale gemeenschap en bouwen 
mee aan kerk en samenleving. En zij ge-
ven dit op hun beurt weer door aan hun 
dochters.

15 nov., Prins Willem Alexander 
Kinderziekenhuis, kinderafdeling 
in het LUMC
Het Willem Alexander Kinderziekenhuis 
(WAKZ)  is onderdeel van het LUMC. Het 
is een modern, prettig en kindvriende-
lijk centrum voor kinderen van 0 tot 18 
jaar. In het WAKZ werken op verschillen-
de afdelingen pedagogisch medewer-
kers. Zij zorgen onder andere voor een 
kindvriendelijke sfeer op de afdeling en 
voor passende activiteiten. Ook bereiden 
zij kinderen en ouders voor op onder-
zoeken of een operatie. Zij richten zich 
hiermee op het voorkomen van proble-
men in de ontwikkeling van kinderen. 
Ook is er aandacht voor het gedrag en 
het functioneren van kinderen, omdat 
ziekenhuisopname vaak emotioneel is 
voor kinderen.  
Er is een ruimte speciaal ingericht voor 
tieners op één van de afdelingen. Hier 

kunnen de tieners even tot rust 
komen, televisie kijken, spelletjes 
doen, gebruik maken van internet 
of spelcomputer. Ook hun vrienden 
zijn welkom in de tienerkamer. Voor 
o.a. de inrichting van de ruimten, de 
aanschaf van spullen voor de kinde-
ren (televisie, iPad) is men afhanke-
lijk van giften.  

22 nov., Pastoraat, omzien naar 
elkaar
De kern van pastoraat is omzien 
naar elkaar in de naam van Christus. 
Het is de hulp die we elkaar bieden 
om de weg met God te gaan, in alle 
omstandigheden van het leven. Bin-
nen de gemeente, maar vaak ook 
buiten de muren van de kerk. Zeker 
ook voor mensen in kwetsbare om-
standigheden. Wat kan het belang-
rijk zijn: een luisterend oor en een 
begrijpend woord.

29 nov., Kinderen in de knel: 
Oekraïne, school van onze dro-
men biedt kinderen veiligheid
Veel weeskinderen en kinderen met 
gedragsproblemen in Oekraïne wor-
den opgevangen in staatsinterna-
ten die moeite hebben om een echt 
gezinsvervangend huis te zijn. Zo 
ook in het stadje Vynnyky. Directrice 
Liliya Svystovych richtte de School of 
our Dream Vynnyky op om deze kin-
deren betere kansen te geven. Deze 
school zet zich in om het speciaal 
onderwijs in internaten positief te 
veranderen. Ze trainen personeels-
leden hoe ze een goede, liefdevolle 
relatie kunnen opbouwen met de 
kinderen, hun ouders, voogden of 
verzorgers. Het personeel leert om 
te gaan met de sociale problemen 
en gedragsproblemen. Er is een uit-
wisseling met een school in Polen, 
die zich hier ook voor inzet. Daar-
naast wordt het gebouw opgeknapt 
tot een veilige, schone en vrolijke 
leefomgeving voor kinderen.

Post-theïsme is religieus denken na het 
theïsme dat ervan overtuigd is dat God 
bestaat en dat men van alles over God 
weet. Post-theïsten vinden ‘de naam van 
God’ wel waardevol, waarbij het echter 
niet duidelijk is wat het woord ‘God’ bete-
kent. Bij post-theïsme gaat het erom het 
heilige te herkennen in het alledaagse 
door een andere manier van kijken: iets 
‘hogers of ‘diepers’ zien in het gewone. 
Post-theïsten worden gedreven door een 
ethische visie. Post-theïsme sluit soms 
aan bij elementen uit de christelijke tradi-
tie, maar het kan ook leiden tot decon-
structie van traditionele opvattingen. 
Invloedrijke post-theïstische denkers zijn 
o.a. de Italiaan Gianni Vattimo en de Ier 
Richard Kearny. Van hun visies geef ik een 
samenvatting. Over John Caputo schreef ik 
reeds eerder.  

Visie van Gianni Vattimo
Vattimo schrijft in zijn boek ‘Ik geloof dat 
ik geloof’ dat ultieme zekerheid verloren 
is gegaan met de ontbinding van de tra-
ditionele metafysica van de bovennatuur-
lijke God en het absolute waar-
heidsbegrip. Het Nieuwe Testament 
spreekt over de ‘incarnatie’, over de 
‘menswording’ van God. Vattimo: 
doordat God mens is geworden in 
Jezus en na de dood van Jezus als 
Geest de wereld is ingegaan, is God 
verdwenen. Het betekent dat God alleen 
nog aanwezig is als ‘God van het boek’, in 
de bijbelse verhalen, steeds opnieuw ge-
interpreteerd  door de gemeenschap der 
gelovigen. Het maakt een nieuwe relatie 
tot God mogelijk, niet God als de verhe-

ven God ‘daarboven’, 
maar als één van ons. 
God niet als heer, maar 
als vriend. Zoals Jezus 
zegt: ‘Voor mij zijn jullie 
geen dienstknechten 
meer… vrienden noem ik jullie’. De 
interpretatie die Jezus geeft van het Oude 
Testament, van de wet en de profeten, is 
de op barmhartigheid gebaseerde verhou-
ding tussen God en de mensheid en ook 
tussen mensen onderling.

Visie van Richard Kearny
Kearny schreef het boek ‘The God Who 
May Be’. God kàn zijn en moet daarom 
worden begrepen als mogelijkheid en 
niet als feitelijkheid. Je kunt de ‘plaats’ van 
God  daarom beter in de toekomst den-
ken dan in de hemel of in het oerbegin. 
Kearny meent dat God volgens de bijbel 
beloften doet die pas in de toekomst 
werkelijkheid zullen zijn. Het hangt af van 
onze menselijke verantwoordelijkheid, 
door te strijden voor rechtvaardigheid. 
God roept vanuit de toekomst mensen 

op, in te gaan op het appèl van 
de medemens die lijdt of in nood 
is. Dat appèl van de lijdende an-
der, is God. De God die zichzelf 
in Exodus de naam ‘Ik ben die ik 
ben’ geeft, noemt Kearny ‘de Ene 
die-zal-zijn’. God is volgens Kear-

ny zélf een belofte. Als wij trouw blijven 
aan die belofte, dan zal ‘Ik-ben-die-kan-
zijn’ eindelijk worden wat beloofd is: een 
koninkrijk van liefde en  rechtvaardigheid.
 Harm Bosscher

Uit: ‘God, iets of niets?’ door Taede Smedes

 

Anders denken over God 

VRIJZINNIGE PROTESTANTENNa 6 jaar als predikant ver-
bonden te zijn geweest aan 
de PGO Oegstgeest, heeft ds. 
Iris van der Heul een beroep 
aanvaard van de Protestantse 
Gemeente Maas- en Heuvel-
land, locatie Maastricht. Dit 
betekent dat wij helaas af-
scheid van haar gaan nemen. 
Het afscheid zal plaatsvin-
den met een bijeenkomst op 
zaterdag 21 november. Deze 
bijeenkomst staat in het te-
ken van de samenwerking van Iris en de 
PGO met andere organisaties in de Oeg-
stgeester samenleving. De afscheids-
dienst is op zondag 22 november in de 
Regenboogkerk te Oegstgeest. Door de 
coronamaatregelen kan helaas een be-
perkt aantal genodigden aanwezig zijn. 
Beide bijeenkomsten zullen voor ieder-
een te volgen zijn met beeld en geluid 
via www.kerkdienstgemist.nl.
In ontmoeting afscheid nemen is in deze 
tijd heel lastig. Wilt u een persoonlijke 
bijdrage leveren aan het afscheid, dan 
kunt u als aandenken een A4-tje maken, 
met een persoonlijke herinnering aan of 
boodschap voor Iris. 
Het A4-tje kunt u digitaal aanleveren via 
afscheid-ds-irisvdheul@pgoegstgeest.nl 
of opsturen naar het kerkelijk bureau, 
Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegst-
geest. In verband met de verwerking 
vragen wij u een brede linkerkantlijn aan 
te houden. De uiterste inleverdatum 
is: 9 november a.s.
Naast een persoonlijk A4 is het de wens 

V.l.n.r.: Marien den Boer, Maureen van den Brink en  
ds. Iris van der Heul

Muzikaal optreden tijdens de opening van het 
kerkgebouw van de Eglise Evangélique de la Haye.

van Iris, als persoonlijk cadeau, aan u te 
vragen een bijdrage te schenken aan de 
Eglise Evangélique de la Haye. Zelf zegt 
Iris hierover:
‘Ik heb in Den Haag bij het opzetten van 
het centrum voor Afrikaanse vrouwen 
Kariboe Bibi de Franstalige Eglise Evan-
gélique de la Haye leren kennen. Een 
heel vitale gemeenschap waar vrijwilli-
gers ook bereid waren zich in te zetten 
voor dit centrum. Het was een gemeen-
schap, die veel meer was dan alleen 
een kerk. Hun predikant, ds. Jean Marie 
Luemba afkomstig uit Congo, stelde 
allerlei belangrijke sociaal maatschap-
pelijke onderwerpen aan de orde. Van 
schulden tot huiselijk geweld, van hoge 
bloeddruk tot opvoeding. Vrouwen run-
den groepen kinderen en jongeren. Ook 
zij gingen met hen in gesprek over waar 
ze mee zaten. Een warme gemeenschap 
voor mensen die het niet altijd gemak-
kelijk hebben. Die ook zorgden dat kin-
deren ambitie ontwikkelden en ook wil-
den bijdragen aan de samenleving.’

Op de website van de PGO (www.
pgoegstgeest.nl) is actuele informatie  
over het afscheid en het afscheidsca-
deau opgenomen. We zijn dankbaar 
dat een commissie, onder leiding van 
Jan Hendrik Luijt, de organisatie op zich 
heeft genomen voor het afscheid op 21 
november. De organisatie van de dienst 
op 22 november ligt bij de Kerkenraad.
Namens de Kerkenraad,

Marien den Boer, voorzitter

Vrijzinnige Protestanten 
Mw. Gerrie Kooijman-van Andel, Pastoraal werker en Coördinator Activiteiten, Prinses Irene-
laan 19, 2341 TP Oegstgeest, 06-18392604, gerriekooijman@planet.nl, 
Mw. S. Nielen, secretariële ondersteuning Pastoraat en Activiteiten, Duinzichtstraat 13A, 
2341 BW Oegstgeest, 071-5156187, snielen@xs4all.nl. Stichting Vrijzinnig-Pro testants Steun-
fonds heeft een ANBI-status. Graag uw vrijwillige bijdrage op: banknummer 
NL73 ABNA 0644 3486 15. E-mail: info@nieuwvrijzinnig.nl

Afscheid van ds. Van der Heul op 21 en 22 november

Taede Smedes

Fo
to

 S
an

dr
a 

Ha
ve

rm
an

www.vvpleidenoegstgeest.nl
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NEDERLANDS GEREFO  RMEERDE KERKGEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT Heerschappij 
Hoe het Christendom het Westen vormde 

Holland geeft, aan de hand van een 
overzicht van de christelijke kerk- en 
geloofsgeschiedenis die doorloopt tot 
in het heden, tal van voorbeelden. 
De scheiding tussen het religieuze en 
het seculiere domein; de afkeer van 
geweld en wreedheid; de gedach-
te dat alle mensen waardevol zijn 
en recht hebben op bescherming; 
de gelijkheid van mensen voor de wet: 
al deze zaken zijn, zo betoogt Holland, 
rechtstreeks afkomstig van de christelijke  
leer en traditie. Regimes waaronder deze 
normen en waarden niet of slechts zeer 
ten dele golden, zoals nazi-Duitsland en 
de ‘Islamitische Staat’, vervullen ons in 
het algemeen met diepe afkeer. 

Hoe anders was dit in klassieke niet-chris-
telijke culturen, ook die, die wij beschou-
wen als ‘de bakermat’ van onze bescha-
ving. Holland schetst het in beeldende 
taal. Romeinse veldheren gingen prat op 
het grote aantal slachtoffers dat zij onder 
vijanden maakten: hoe meer doden, hoe 
beter. Bij triomftochten werden de over-
wonnen strijders en heersers geketend 
door de straten van de stad gedreven. 
Romeinen verlustigden zich massaal aan 
de aanblik van gladiatorengevechten op 
leven en dood. Slaven die een overtre-
ding hadden begaan, stierven niet zelden  
een gruwelijke kruisdood, bespot en 
gepijnigd door voorbijgangers, belaagd 
door roofvogels. Het doden van 
zwakke of gebrekkige kinde-
ren was normaal in Sparta. Ook 
in de Babylonische en Perzi-
sche rijken waren geweld en 
gruwelijkheid verweven met 
het dagelijkse leven. De Perzen 

hadden hun marteltech-
nieken tot een ware 
kunst verheven.

Hiernaast steekt de 
boodschap van de evan-

gelisten en Paulus scherp af, scherper 
dan we ons nu soms realiseren. De ge-
weldloosheid van de eerste christelijke 
gemeenschappen, ook tijdens gruwelijke 
vervolgingen, was nieuw en bijzonder. De 
idee van principiële gelijkheid van men-
sen en van verantwoordelijkheid van het 
individu was dat evenzeer. De verheffing  
van de zwaksten boven de rijken en 
machtigen kwam neer op een comple-
te omdraaiing van de toen als vanzelf-
sprekend beschouwde sociale orde. Zo 
geeft Holland nog tal van voorbeelden. 
De christelijke boodschap moet destijds 
ronduit onthutsend geweest zijn - hoe 
vertrouwd deze ons nu ook in de oren 
klinkt. Holland concludeert: veel van wat 
wij nu als vanzelfsprekend beschouwen, 
ook in het seculiere domein, is voortge-
komen uit het christendom.

Holland’s nieuwe boek is heel leesbaar en 
zeer de moeite waard. Het biedt veel stof 
tot nadenken. Wellicht ook bij diegenen 
die meenden het christelijk gedachte-

goed voorgoed en volledig vaar-
wel gezegd te hebben.

Tom Holland: Dominion. The Making of the 
Western Mind. London, Little, Brown, 2019, 
594 pp. Vertaling: Tom Holland: Heerschap-
pij. Hoe het Christendom het Westen vorm-
de. Amsterdam, Athenaeum, 2020, 630 pp.

Wijzer worden
In Nehemia gaat het over de herbouw 
van de muren van Jeruzalem na de bal-
lingschap van het volk Israël in Babylon.
Het vormgeven aan kerkdiensten in deze 
periode kunnen we ook bouwen noemen. 
Na opbouw in de zomer betekent dat 
sinds oktober weer afschalen. Nu kan de 
kerk als instituut wel een stootje hebben 
– maar het gaat om de mensen die ver-
bondenheid met elkaar en met God mis-
sen. Het kan voelen als in Nehemia 4:4 
- ‘De sjouwers zijn uitgeput, het puin is te 
zwaar. Nooit zal het ons lukken de muur 
te herstellen.’ De reactie van de bouwers 
uit Nehemia op tegenstand is echter een 
veelzeggend zinnetje: Wij baden tot onze 
God, en met het oog op hun plannen zet-
ten we wachten uit om hen dag en nacht 
in de gaten te houden. Nehemia bad en 
bouwde waakzaam verder. Zo ook wij. We 
stellen een blokkendoos samen met blok-
ken die we zo mogelijk inzetten.

Blokken uit een  
blokkendoos

- Livestream in Duinzigt, na 
eerdere livestream in de klei-
nere Rehobothkerk. Zo  kun-
nen we ons jeugdwerk organi-
seren en tot 100 volwassenen 
in de dienst ontvangen (maar 
nu mogen er dus maar 30). We 
hebben een flexibele pool van 
muzikanten.

- Viering van het Avondmaal, 
zittend aan tafels, coronaproof.

- Sinds zondagmiddag 1 no-
vember speciaal voor 20 seni-
oren een maandelijkse viering 
met avondmaal.

- We hopen dat binnenkort met 30 men-
sen in de Rehobothkerk gekeken kan wor-
den naar de livestream vanuit Duinzigt.

- Gemeenteleden van de NGK die in Voor-
hout en Leiderdorp wonen experimente-
ren met samenkomen op wijkniveau.

De tekentafel
Er zijn ook plannen voor een kerkdienst 
speciaal voor jongeren en tieners, voor 
nog een derde locatie en voor avondmaal 
aan huis. Sommige dingen zullen niet 
verder komen dan de tekentafel, andere 
zullen we (misschien in gewijzigde vorm) 
toevoegen aan onze blokkendoos.

Gebed
We willen vooral samen bidden dat God 
ons zijn plannen ingeeft, want die plan-
nen zullen zeker slagen. Er zijn diverse ge-
bedsmomenten en -groepen.

Ds. Pieter Kleingeld, Erica Blokhuis (scriba)

Samen bouwen aan samen komen

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest
e-mail: thera_noordhuis@hotmail.com
Scriba: Margaret Jansen
e-mail: scriba@gkvoegstgeest.nl

Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Predikant: vacature,  
Contactadres: Thera de Vries-Noordhuis, 

w w w . n g k o e g s t g e e s t . n l

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegst  geest  e.o.
Samenkomsten: Duinzigtcollege,  
Wijttenbachweg 23. 
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude Rijns-
burgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: 737 
04 56, e-mail: pieter.kleingeld1968@gmail.com
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,  

e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Hein Griffioen,  
tel. 561 21 86, 
Scriba: Erica Blokhuis - Jansen,  
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

21 september jl. was het de dag van Alz-
heimer/dementie. Er werd in de media 
veel aandacht aan besteed. Het herin-
nerde mij aan de laatste levensfase van 
mijn oma en mijn opa. Het was confron-
terend om een matriarch en patriarch 
van de families te zien veranderen.

Mijn oma was mijn raadgever en trooster, 
een wijze vrouw die veel heeft meege-
maakt. Opeens was ik als kleindochter  
degene die de herinneringen onder 
woorden bracht. Tot we zongen in de 
kerk, dan keek ze helder uit haar ogen en 
zong alle psalmen mee. Haar prachtige 
zangstem ontroerde me vaak. Kennelijk 
waren het woorden die diep opgeborgen 
zaten, niet aangetast door de dementie. 
De avond voor haar sterven zongen we 
om haar heen: ’t is well with my soul, let 
go my soul and trust in Him, the waves 
and winds still know His name’  
(Bethel music, Kristine di Marco).

Vele honderden jaren terug regeerde 
koning Salomo in Israël.  Van heinde en 
ver kwamen ze luisteren naar zijn wijze 
woorden. Hij schrijft in Spreuken 1:7 ‘het 

begin van alle wijsheid is eer-
bied voor de Heer’.

Veel wijze mensen hebben 
mijn pad gekruist, ik luister 
graag naar hun verhalen en 
verworvenheden. Vaak hel-
pen ze ander licht op zaken te 
werpen. Toch zijn er momen-
ten dat er geen woorden zijn. 
Dat het verdriet te groot is, 
dat er verwarring is of er even 
geen uitzicht is op een oplos-
sing. Dat zijn de momenten 
dat ik naar Degene van het 

begin van alle wijsheid ga. Zonder woor-
den komt Hij tegemoet. Troost, verlicht en 
geeft rust.

Op momenten dat mijn oma onrustig 
was, zegende ik haar of begon ik met 
zingen van haar favoriete liederen. Di-
rect werd ze rustig, dan keek ze opeens 
en knikte. Alsof ze het begreep en het 
goed was. Haar Heer, de schepper van de 
wind en de golven, ze kende Hem. Dat 
was haar echte wijsheid; ze wist waar 
het goed en veilig was. Ik ben dankbaar 
dat ze dat aan ons als kleinkinderen door 
heeft kunnen geven!

Alle mensen werkzaam  in de zorg in 
Oegstgeest wens ik zegen en veel wijs-
heid toe bij hun belangrijke werk. Families 
en vooral kinderen die te maken hebben 
met de zorg voor een ouder die demen-
teert wens ik veel geduld en wijsheid 
toe in het maken van beslissingen rond 
de zorg van een geliefde. En als je het 
even niet meer weet, luister dan naar de 
woorden van koning Salomo: de Heer be-
schermt je, op Hem kun je vertrouwen!

Thera de Vries-Noordhuis

In zijn nieuwste boek, recent vertaald (zie 
onder), beschrijft de Britse historicus Tom 
Holland de alomtegenwoordige invloed van 
het christelijk gedachtengoed op de Wes-
terse cultuur, ook waar deze steeds meer 
geseculariseerd is.  Wolter Mooi

http://www.gkvoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
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Diensten en vieringen Varia-agenda
Radboud Universiteit niet meer ‘katholiek’REGENBOOGKERK

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

De diensten van de PGO zijn op afstand te 
volgen via kerkdienstgemist.nl. Indien u aan-
wezig wilt zijn, kunt u zich (tot vrijdag 15.00 
uur) aanmelden via pgoegstgeest.nl of tele-
fonisch bij het Kerkelijk Bureau, 
tel. 071 - 517 54 98. Uiterlijk zaterdag krijgt u 
dan bericht of u inderdaad bij de dienst aan-
wezig kunt zijn.

zo  8 nov 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 15 nov 10.00 ds. I.E. van der Heul, 
   diaconale viering
zo 22 nov 10.00 ds. I.E. van der Heul en  
   ds. R.C. Veldman,  
   afscheidsdienst
   ds. I.E. van der Heul
zo 29 nov 10.00 ds. R.C. Veldman, Advent I

Autodienst
Vanwege het coronavirus worden alle dien-
sten uitgezonden en zijn er geen autodien-
sten.

GROENE OF WILLIBRORDKERK

zo 15 nov 19.00 Taizéviering

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en Gere-
formeerde Kerk vrijgemaakt

Voor actuele informatie:  
www.ngkoegstgeest.nl
Er is een beperkt aantal mensen welkom, 
vooraf aanmelden. Eigen gemeenteleden via 
de gemeenteapp, gasten via  
scriba@ngkoegstgeest.nl. Ook kan meegeke-
ken worden via www.ngkoegstgeest.nl

zo   8 nov 10.00 mw. A. Siepelinga
zo 15 nov 10.00 ds. M. Boersema
zo 22 nov 10.00 Herdenkingsdienst  
   overledenen   ds. P. Klein- 
   geld en mw. A. Siepelinga
zo 29 nov 10.00 hr. B. Bakker

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS 
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Het streamteam blijft livestream uit de paro-
chiekernen verzorgen. Let op: de vieringen in 
de parochiekernen variëren in aanvangstijd: 
9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wassenaar) 
en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorschoten). Zie 
www.augustinus-parochie.nl voor de actuele 
livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken:  
071 - 889 5938, of met kapelaan Boris: 06 – 
43 51 45 95.

Er zijn 30 personen toegestaan in een vie-
ring.
Voor de vieringen op zondag dient u zich aan 
te melden bij het secretariaat, 071 - 517 5304 
of pastorie@willibrordoegstgeest.nl

32e zondag door het jaar
za  7 nov 19.00 Viering in Katwijk
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
    kapelaan B. Plav ̌ci ́c 
   (tot 22.00 uur)
zo  8 nov 11.00 Eucharistie, pastoor  
   R. Franken
   Willibrordzondag

33e zondag door het jaar
za 14 nov 19.00 Eucharistie, pastoor  
   R. Franken
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
    kapelaan B. Plav ̌ci ́c 
   (tot 22.00 uur)
zo 15 nov 11.00 Eucharistie, kapelaan  
   B. Plav ̌ci ́c

Christus Koning
za 21 nov 19.00 Viering in Katwijk
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding, 
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c 
   (tot 22.00 uur)
zo 22 nov 11.00 Eucharistie, pastoor 
   R. Franken
  
Eerste zondag van de Advent
za 28 nov 19.00 Eucharistie, kapelaan 
   B. Plav ̌ci ́c 
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding, 
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c  
   (tot 22.00 uur)
zo 29 nov 11.00 Eucharistie, pastoor 
   R. Franken

VAN WIJCKERSLOOTH 
EN RUSTENBORCH

Voorlopig zijn er in Van Wijckerslooth nog 
geen vieringen. Mede omdat vrijwilligers en 

voorgangers/organisten nog niet naar binnen 
mogen.

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

Geen vieringen, omdat geen voldoende
afstand kan worden gehouden.

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)

Tot het eind van het jaar zijn er geen vierin-
gen.

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

In het LUMC worden momenteel geen zon-
dagse vieringen meer gehouden vanwege 
corona, in ieder geval tot en met 31 decem-
ber.  

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE

Geen opgave

REGENBOOGKERK, ADVENTISTEN

Geen opgave

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo  8 nov 10.00 Joshi van Veen, Elspeet
zo 15 nov 10.00 H. Koehorst, Mijdrecht
zo 22 nov 10.00 T. Mey, Nijkerk
zo 29 nov 10.00 B. van den Bosch,  
   Veenendaal

voor de periode van 7 november tot en met 4 december 2020

Activiteiten Raad van Kerken

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden / 

Katwijk met tijdstippen en plaatsen

- Prot. Gemeente Oegstgeest:
 Regenboogkerk, Mauritslaan 12 

3e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur
 Groene of Willibrordkerk,  
 Haarlemmerstraatweg 4-6 
3e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur,  
 ook in Willibrords Erf
 Dorpscentrum, Lijtweg 9 
3e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur,
 hal kerkgebouw 

- R.K.-parochie H. Augustinus, 
 parochiekern H. Willibrord, 
 Rhijngeesterstraatweg 35 
1e zondag v.d. maand, 10.30 – 11.00 uur

- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, 
 locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23 
1e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur

- Geref. Kerk (vrijgemaakt), Lijtweg 1
1e dinsdagavond v.d. maand, 
 19.00 – 19.45 uur, hal kerkgebouw

Let op: voor alle activiteiten moet 
u zich van te voren aanmelden!
 
Herdenken doe je samen  8-11
GAAT NIET DOOR
Info: Gerrie Kooijman,  
06 - 18 39 26 04
gerriekooijman@planet.nl

De ontmoeting met Vrouwen is ver-
plaatst van vrijdagochtend 13-11 naar 
9-4-21

Menswording 17-11
Bespreking Over de menswording van
het Woord Gods, Athanasius van 
Alexandrië 
Locatie: nader te bepalen
Tijd: 20.00-22.00 uur
Opgave: ds. Pieter Kleingeld, 06 – 42 
87 38 60, pieterkleingeld@pm.me

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma 
(het Groene Boekje), en www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Wandelen met ruimte 22-11
Plaats: Rehobothkerk, 
start met koffie/thee
Tijd: 14.00-16.00 uur
Opgave: Franca Koning, francakoning@
gmail.com
Zie voor meer info het artikel op pag. 16

Kunst & Spiritualiteit, 
Sailing Letters 29-11
Dr. Els van Eijck van Heslinga over geloof, 
hoop en liefde, verdriet en vreugde in 
de 17e en 18e eeuw, aan de hand van 
brieven
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 15.00-17.00 uur 
Kosten: richtbedrag € 5,00 
Opgave: Marjan Driessen, 513 14 22, 
marjandriessen1949 
@gmail.com

Op zesjarige leeftijd (1953) liep ik met het 
groene VU-busje de deuren langs voor 
een kleine bijdrage voor onze Vrije Univer-
siteit. Dat was heel gewoon, het paste in 
ons denken over kerk, school en identi-
teit. Maar een eenmaal gekozen identiteit 
is kennelijk niet voor de eeuwigheid. 

In Dei nomine feliciter
Besturen hebben ervaren dat de identi-
teitsopdracht in de loop van de tijd steeds 
lastiger levend is te houden. Uiteindelijk 
heeft dat er toe geleid dat de Radboud 
Universiteit Nijmegen vanaf 15 november 
2020 niet meer katholiek is. Aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen werden pro-
moties en plechtigheden nog steeds met 

een Latijns gebed gestart. Dat is 
waarschijnlijk voorgoed voorbij. 
De Latijnse spreuk onder het 
kruis in het logo luidt ‘In Dei no-
mine feliciter’ (‘Gelukkig in Gods 
Naam’), maar hoe lang nog?

Botsende visies
De Nederlandse bisschoppen hebben 
besloten de in 1923 gestichte katholie-
ke universiteit het predicaat ‘katholiek’ 
te ontnemen. Het is de uitkomst van een 
langslepend geschil tussen de universiteit 
en de Nederlandse bisschoppen over de 
‘katholiciteit’ van bestuursleden. De ver-
tegenwoordiger van de bisschoppencon-
ferentie gaf aan dat het criterium van de 
katholieke identiteit zwaarder weegt dan 
de andere criteria. Zowel de Bisschop-
penconferentie als de Stichting Katholie-
ke Universiteit van Nijmegen vinden ‘dat 
zij verschillende visies hebben over de 
wijze waarop Radboud Universiteit en 
Radboud UMC invulling zouden moeten 
geven aan hun katholiciteit’ en de ver-

wachting dat deze visies ‘naar elkaar toe 
zullen groeien’ ontbreekt. 

Helaas geen roomse soepelheid
Sjirk Kuijper, hoofdredacteur Nederlands 
Dagblad, verwoordde zijn gevoelens: 
“Met wat meer roomse soepelheid had 
de Radboud zijn band kunnen bewaren 
met de ruim tweehonderd leden van de 
Internationale Federatie van Katholieke 
Universiteiten (IFCU), die in 1924 nota 
bene gegrond werd door de academies 
van Nijmegen en Milaan. En dat is toch 
een van de rijkste meerwaarden van het 
katholicisme: dat men zich opgenomen 
weet in een mondiaal verband. Dat gaat 
nu teloor in kerkelijk provincialisme“.

Johan de Gier

Verzoek
Meditatiegroep Regenboogkerk op zoek 
naar een draagbare cd-speler met in-
wendige kleine boxen. Mocht u in het 
bezit zijn van een dergelijke cd-speler 
en deze niet meer gebruiken, dan kunt 
u contact opnemen met Gerrie Kooij-
man, 06 - 18 39 26 04.

Senioren vieren Kerst op  
16 december om 16.30 uur 
(of eventueel later te volgen)

De kerstviering, mogelijk gemaakt door 
de PGO, AVP en het Dorpscentrum, 
wordt vanwege het coronavirus niet 
gehouden in het Dorpscentrum, maar is 
te volgen op: kerkdienstgemist.nl. Via 
deze internetpagina kunt u een korte 
viering met medewerking van Cappel-
la pro Cantibus volgen. U ontvangt (na 
aanmelding) de liturgie voor deze vie-
ring en een verrassing tijdig thuisbe-
zorgd. Mocht u overigens nog vragen 
hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van 
de internetpagina, dan kunt u Jeanne 
Taal ook bellen of mailen. 
Aanmelding: Jeanne Taal,  
071 - 515 57 17 of 06 - 51 40 75 33;  
jeannetaal@gmail.com Anna Louwerse

http://www.augustinus-parochie.nl/
mailto:kooijman@planet.nl
mailto:pieterkleingeld@pm.me
www.raadvankerkenoegstgeest.nl
mailto:marjandriessen1949@gmail.com
mailto:marjandriessen1949@gmail.com
http://kerkdienstgemist.nl/
mailto:jeannetaal@gmail.com
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De jaarlijkse Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie van 
Nederland, organiseert in 2021 door heel Nederland opvallende start-
momenten volgens een geheel nieuw concept. Plaatselijke kerken 
rollen voor de toegangsdeur letterlijk de rode loper uit met daarop de 
nieuwe slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Actie Kerkba-
lans geeft de eerste honderd rode lopers gratis weg!

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zich-
zelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van 
verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu 
oproept om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de 
plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van 
de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te 
houden met parochianen en gemeenteleden.

Kerken en parochies kunnen de rode loper bestellen via de geheel 
vernieuwde website Kerkbalans.nl. De eerste 100 exemplaren (50 
stuks voor de eerste aanmelders uit de deelnemende protestantse 
kerken en 50 stuks voor de eerste aanmelders uit de deelnemende 
katholieke kerken) zijn gratis te reserveren. De rode loper is een unie-
ke kans om te laten zien dat de verschillende generaties zich inzetten  
voor een gezamenlijke toekomst, onder het thema ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’. Waar zullen we in Oegstgeest de rode loper 
aantreffen?  Johan de Gier

Wandelen met ruimte
Nu elkaar ontmoeten in binnenruimtes steeds 
moeilijker wordt, is het een mooi alternatief om sa-
men te gaan wandelen. Samen wandelen met alle 
ruimte. Eerst ontmoeten we elkaar ‘corona-proof’ 
met een kopje koffie/thee (binnen). Daarna wor-
den de wandelgroepjes ingedeeld, voor wie wat 
verder of juist minder ver wil wandelen. Er zullen 
altijd verschillende routes zijn om te volgen tussen 
de 1 tot 4 km. En dan gaan we op pad. 
Er is ruimte voor gesprek of gezamenlijk 
wandelen in stilte en verwondering over 
wat er om 
ons heen te 
zien is.
We hopen op 
beter weer 
dan in sep-
tember toen 
vanwege het barre weer maar enkele mensen het 
aan durfden. 
Startpunt: Rehobothkerk
Opgave: zie het activiteitenoverzicht van de Raad 
van Kerken op pagina 15.

Tot slot...
Gebed naar aanleiding  

van de pandemie

God onze Vader, Schepper van de wereld, 
U bent almachtig en barmhartig. 

Uit liefde voor ons hebt U Uw eigen Zoon naar de 
wereld gezonden voor het heil van het lichaam 

en de ziel van alle mensen.
Kijk naar Uw kinderen, die zich in deze moeilijke 
tijden van grote beproevingen en uitdagingen in 
vele regio’s in Europa en de rest van de wereld, 
tot U wenden om kracht, troost en verlossing 

te zoeken.
Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze zie-
ken, troost hun families, schenk de verantwoor-
delijken van de regeringen wijsheid, schenk de 

artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrij-
willigers doorzettingsvermogen en kracht en de 

overledenen het eeuwige leven. 
Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving,  

maar verlos ons van alle kwaad.
Amen.

Bron: Kerk in Nood

De rode 
loper 
en de 
Actie Kerkbalans 

Kerken en organisaties bieden hulp in tweede coronagolf
Kerken en christelijke organisaties slaan tijdens de tweede coronagolf al-
weer de handen ineen om te helpen. Dat hebben ze in een brief aan het 
Nederlandse kabinet medegedeeld. De brief is onder meer ondertekend 
door de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk, sa-
men met het platform #nietalleen.nl. Naar eigen zeggen vertegenwoor-
digen de briefschrijvers zes miljoen inwoners van Nederland.
In de brief die de kerken en organisaties aan het kabinet sturen, schrijven 
ze onder andere dat ze ‘in alle steden, dorpen en wijken in het hele land 
beschikbaar zijn’. Vrijwilligers en gebouwen worden ter beschikking gesteld 
in de strijd tegen het virus. ‘We willen niet dat ook maar iemand in ons land 
(of die nu gelovig, anders gelovig of niet gelovig is) in eenzaamheid en 
zonder naastenliefde door deze zware tijd zou moeten gaan’, volgens een 
citaat uit de brief. Uiteraard hoort Oegstgeest ook daarbij. Johan de Gier


