
Nu Kerstmis, het feest van het Licht, weer 
in aantocht is, denk ik terug aan de pa-
tiënten die ik de afgelopen maanden als 
geestelijk verzorger in het LUMC sprak. 
Stephanie Poelman, Geestelijk verzorger LUMC  
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ben dat er een grote wolk is geschoven 
voor het licht dat je eerder voelde. Als 
de vanzelfsprekendheid van wie je altijd 
was er niet meer is en je leeft tussen 
hoop en vrees, speur je naar lichtpunt-
jes in het donker. Door zo’n ontwrichten-
de ervaring kan het meest wezenlijke 
ineens in het volle licht komen te staan. 
Wie is voor mij het licht van mijn leven 
of voor wie mag ik dat licht zijn?

Samen het licht vieren
Mijn collega’s en ik geven patiënten de 
ruimte voor die zoektocht naar wat er in 
hun schijnwerpers staat. Dagelijks ervaar 
ik hoe door oprechte aandacht en eerbied 
het licht, dat versluierd is door alles wat 
er speelt, weer zichtbaar kan worden. 
Dan breekt het licht door en krijgt ie-
mand een inzicht. ‘Nu ik spreek over mijn 
familie, weet ik wat ik moet doen. Ik wil 
alles op alles zetten om er voor hen te 
zijn.’ ‘Plotseling ervaar ik mij gesteund 
door licht van boven, alsof een engel zijn 
handen op mijn schouders legt.’ 

Het licht dat iemand ontdekt, zit meestal 
al ergens diep van binnen. Samen kun je 
het licht vieren dat de ander vindt of kun 
je het samen uithouden in het donker.

Groene theologie is échte 
theologie
Covid-19 heeft thuis, in econo-

mie, politiek en samenleving, en 

ook in de kerk, een hoop narig-

heid en ontwrichting gebracht. 

Tegelijkertijd heeft het ons ook stil gezet, vooral 

afgelopen voorjaar tijdens de eerste golf. Het was 

letterlijk stil. Tijdens mijn thuiswerk-lunchpauzes in 

de tuin hoorde ik weinig vliegtuigen overvliegen. 

Ik vermoed dat velen van ons daar niet zo rouwig 

om waren …

We zijn als samenleving ook figuurlijk stilgezet. Er 

komen vragen op als: al dat lawaai, al die drukte, 

al dat verkeer van vóór Covid – willen we dit terug 

als de pandemie straks voorbij is? En ook diepzin-

nige vragen: heeft de Covid-pandemie wellicht 

dezelfde wortels als de klimaat- en ecologische 

crisis? En als dit zo is, vereist de oplossing ervan 

dan een fundamentele vernieuwing van de sa-

menleving én van uw en mijn persoonlijke leven? 

Grote vragen die tijdens het verplicht thuiswerken 

of gedwongen thuisquarantaine kunnen opkomen.

Afgelopen zomer las ik het boek Groene theologie 

van Trees van Montfoort (2019, Uitgeverij Skanda-

lon). Zij plaatst vanuit duurzaamheidsperspectief 

een aantal kritische kanttekeningen bij het wes-

terse christendom. Bijvoorbeeld bij de vanzelfspre-

kendheid van het wereldbeeld waarin de mens 

centraal staat in de schepping en heerser is over 

de natuur. Daartegenover plaatst zij dat in de Bij-

bel en de christelijke traditie niet de mens centraal 

staat, maar Gods liefde voor héél de schepping. 

Dit vraagt in de westerse kerk om een herbezin-

ning in denken, doen én geloven.

Nee, de Covid-pandemie wordt hiermee niet op-

gelost. En op korte termijn ook niet de klimaat- en 

ecologische crisis. Herbezinning is echter wel een 

belangrijke stap op weg naar een fundamentele 

vernieuwing. Een vernieuwing die volgens Paulus 

mens én natuur omvat “(…) omdat ook de schep-

ping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de 

vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luis-

ter die Gods kinderen geschonken wordt” (Rom. 

8: 21). Trees van Montfoort bevindt zich dus in 

goed gezelschap met haar pleidooi voor een groe-

ne theologie. Misschien is het daarom wel échte 

theologie.
 Sander Dekker,

 lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Oegstgeest 
e.o. en in het dagelijks leven strategisch adviseur Klimaat-

adaptatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Van de redactie
Het thema van deze OKe is Licht. Op weg naar de herinnering aan de geboorte van 
Jezus, als het Licht dat in de wereld is gekomen om vrede, verzoening en redding te 
brengen.
Het hoofdartikel ‘Licht’ van Stephanie Poelman getuigt ervan, maar ook In het licht 
van Kerstmis, van Koos van der Bruggen op pagina twee. Verder natuurlijk de diverse 
kerstconcerten, zij het in uitvoering aanzienlijk beperkt door de coronamaatregelen – 
zie pagina 15 en 16.

De redactie wenst u gezegende feestdagen en een mooie  

jaarwisseling: dat onze Heer in deze donkere dagen over u  

mag lichten en u vrede geven met en door Zijn Geest!

In het licht van Kerstmis

Licht is het thema van dit kerstnum-
mer van OKe. Metaforen met licht 
doen het goed in de christelijke ker-
ken, en niet alleen rond Kerstmis.  
Tijdens de Paaswake klinkt in alle 
katholieke kerken het Lumen Christi 
(licht van Christus). In zorgelijke tij-
den – en daar zitten we nu midden 
in – zingen we vaak het prachtige 
Taizélied ‘Als alles duister is, ontsteek 
dan een lichtend vuur dat nooit meer 
dooft, vuur dat nooit meer dooft’.

Licht en duisternis staan voor de te-
genstelling tussen goed en kwaad, 
heil en onheil. Dat is geen exclusief 
christelijk beeld. Het is universeel 
menselijk. Het zit bij ons mensen 
ingebakken. Duisternis roept angst 
en zorg op. Het is niet voor niets dat 
vaak bij kinderen – en soms ook bij 
volwassenen – een klein geruststel-
lend nachtlampje brandt. Ons kerst-
feest heeft een aantal elementen 
overgenomen van de ‘heidense’ 
zon newende: het keerpunt waarbij 
de dagen weer beginnen te lengen. 

De lichtjes in de kerstboom, de vele 
kaarsjes: ze branden in onze gese-
culariseerde wereld meer dan ooit 
tevoren.
Christenen hebben dus geen mono-
polie op het licht, letterlijk noch fi-
guurlijk. Maar we mogen het beeld 
wel koesteren. Beelden en verhalen 
van licht in de duisternis bieden 
troost en houvast. Daarom mogen 
we blijven zeggen en zingen dat 
het ‘daagt het in den oosten’ en dat  
Jezus het ‘licht van de wereld’ is. 
Maar dat er meer is dan dat beeld 
van licht klinkt het duidelijkst door in 
wat misschien wel het mooiste  
kerstlied is. De Stille en Heilige 
Nacht van dat lied heeft het licht 
niet nodig. Het roept juist het beeld 
op van verlossing en geborgenheid 
in het donker van de nacht.

Ik wens u namens de Raad van Ker-
ken een ‘verlichtend’ kerstfeest.

Koos van der Bruggen,

 vertegenwoordiger r.k.-parochie  
in de Raad van Kerken

Licht van de hoop
Veel van hen zochten net als de herders 
de weg. Een pad dat zij konden afleggen 
in het donker van onzekerheid, angst 
en kwetsbaarheid. In wat ze vertelden 
over die zoektocht, spraken zij over het 
licht, waardoor zij zich lieten leiden. Het 
licht van hun hoop, hun verlangens en 
hun streven. Ze spraken over het licht: 
dat waar ze het ondanks alles nog voor 
deden. Hun kinderen of kleinkinderen, 
hun taak in de maatschappij, de mensen 
die aan hun zorg waren toevertrouwd of 
de mensen die er voor hen waren. Die 
drijfveren waren als een richtinggevende 
ster. Dat licht vormde de zin en het doel 
van hun reis, hoe de weg ook zou lopen 
en wat hen daarop ook zou overkomen.

Als je leven verduisterd is
Zoals de herders zich in het donker 
moesten oriënteren op de sterrenhe-
mel om hun weg te vinden, hebben veel 
mensen die ervaring. Als er dingen ge-
beuren die je leven op zijn kop zetten, 
kan het prettig zijn om ruimte te hebben 
voor bezinning. Even stilstaan en je af-
vragen: waar ben ik nu en waar wil ik 
heen? Als je leven verduisterd is door 
ziekte of verlies, kun je het gevoel heb-

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 9 januari 2021. Kopij daar-
voor inleveren uiterlijk op donderdag 
23 december 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 13 februari 2021.

Volgende nummer

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

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad

PersoonlijkColofon

OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave 
van de Raad van Kerken Oegstgeest:
Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 
2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26
e-mail: j.de.kogel@planet.nl
Redactie: 
Arjan de Kok (voorzitter), Johan de Gier, Els 
van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, 
Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman 
Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00
Bezorgdienst:
Charlotte van Steijn (administratie) en Hans  
de Wilde (logistiek), e-mail: BezorgdienstOKe
@gmail.com. 
Wilt u geen OKe ontvangen? 
Geef dit door aan de bezorgdienst.
Postabonnementen: 
Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 517 
41 93, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl
Financiële administratie: 
Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, 
tel. 517 57 54, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl
Bankrelaties: 
NL65 INGB 0005 8563 89 en  
NL13 ABNA 0566 9422 40
Vormgeving en realisatie: 
Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Oplage: 
8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, 
richtbedrag €30 per jaar.

 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
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rige begon ik in de Hervormde  
Gemeente van Wilnis en later 
in meer dorpen. Toen ik in 2017 
bij Jos van der Kooy ging stude-
ren volgden ook diensten in de 
Westerkerk van Amsterdam. 

Op jonge leeftijd speelde ik  
piano, later kwam hier het orgel 
bij. Vele muzieklessen volgden met als 
resultaat een studie Orgel aan het Con-
servatorium in Den Haag. Een opleiding 
die ik met veel plezier volg en waarvan 
ik volgend jaar de bachelor afrond. Dit 
is ook voor een organist een bijzonde-
re tijd. Bij de digitale verbinding tijdens 
diensten is de interactie met mensen 
thuis lastig. 

Gelukkig zijn er genoeg andere momen-
ten waarbij die wisselwerking plaats-
vindt, zoals het digitaal koffie drinken 
na afloop van de dienst. De sfeer is met 
een kleiner aantal kerkgangers, mond-
kapjes en vooraf opgenomen liederen 
wat ingetogener. Dit geeft de viering 
ook iets intiems. 
En door uitzending van de diensten via 
een livestream bereik je misschien ook 
juist wel een groep mensen die anders 
niet zo snel naar de kerk komt.

Je combineert dit werk met een stu-
die bestuurskunde, hoe doe je dat?
Ik studeer inderdaad ook bestuurskunde. 
De combinatie met een conservatorium-
opleiding is goed te doen. Ik kan veel tijd 
zelf indelen. Door de coronacrisis vindt 
veel onderwijs online plaats, waardoor 
ik zowel voor het conservatorium als de 
universiteit vakken thuis volg. Vaak heb 
ik dan de rest van de dag tijd om muziek 
te maken. Ik heb gekozen voor een com-
binatie van beide studies omdat ik van 
afwisseling houd. Wanneer ik een tijd 
met beleidsstukken bezig ben, vind ik 
het heerlijk om achter het orgel te krui-
pen en vice versa.

Wat betekent de muziek voor jou? 
Muziek is voor mij een essentieel deel 
van het leven. Als kind groeide ik op met 
vele soorten muziek en werd ik op be-
paalde momenten volledig gegrepen  

De nieuwe, jonge organist van de PGO Leonard 
Seeleman is enthousiast over wat hij met zijn 
muziek voor mensen kan bijdragen. Over hoe 
hij zijn liefde voor muziek beleeft en combi-
neert met zijn studie bestuurskunde vertelt hij 
in een gesprek met Ardi Warnar.

gaan op zoek naar die betekenis, maar 
onafhankelijk daarvan is die betekenis 
er dus al. Dat is een gedachte die be-
vrijdt van krampachtigheid: wij hoeven 
het leven niet zelf betekenis te geven 
– succesvol te maken – maar kunnen  
naar de waarde zoeken, een waarde 
die God aan ons leven gegeven heeft.

Wat is een goed, betekenisvol leven? 
Ook onze minister-president heeft 
daarop een antwoord gegeven. Hij 
deed dat in de Protestantse Lezing ter 
gelegenheid van Hervormingsdag. Hij 
verwees naar Romeinen 12: het is een 
leven in dienst van de wil van God.  
Een goed leven is volgens hem géén 
perfect en succesvol leven. Het enige 
dat telt, is verantwoordelijkheid en 
aandacht voor de mensen om je heen.  

Een goed leven is een leven dat bete-
kenis heeft in het leven van ande-
ren. En iedereen kan daarbij meedoen 
met zijn eigen gaven, waarin er geen 
hiërarchie bestaat. Ook mensen die 
pech hebben kunnen veel betekenen 
voor anderen. Tot zover onze premier. 
Mooi dat juist Rutte zo’n geluid laat 
horen. Vertaald in termen van zegen, 
denk ik:  de bron van zegen – het ech-
te geluk – ontspringt bij God. En men-
sen kunnen voor elkaar ook een bron 
van zegen zijn. Daarin komt het geluk 
mee, maar dan als ‘bijproduct’ en niet 
als levensdoel.

Deze rubriek is hiermee tot een einde ge-
komen. Volgend jaar wordt dit 'Wat is ...?'

Redactie OKe

Hoe verhouden geluk en zegen 
zich tot elkaar?

Gerda 
Heslinga
lid redactie OKe

Filosoof en psychiater Damiaan Denys 
heeft een nieuw boek geschreven:  
Het tekort van het teveel. De paradox 
van de mentale zorg. Westerse landen 
behoren volgens de statistieken tot 
de gelukkigste ter wereld: welvarend, 
rijk, ontwikkeld en veilig. Toch wor-
den heel veel Nederlanders behan-
deld voor psychische klachten. We 
zijn in de loop der jaren welvarender 
en gelukkiger geworden, maar lijden 
meer dan ooit. Wat is er aan de hand 
in onze samenleving? Denys ziet dat 
zo: we vinden dat we perfect moeten 
zijn en succesvol. Falen en ongelukkig 
zijn is geen optie, want dan ben je te-
kortgeschoten. Daarom hebben we de 
neiging om te ontkennen dat angst, 
depressie en verslaving gewoon bij 
het leven horen. En dat het leven dus 
niet zo maakbaar is als we denken. We 
streven tevergeefs naar geluk en suc-
ces. Pas als we onze kwetsbaarheid 
accepteren, kunnen we die krampach-
tige zoektocht loslaten. Dan hoeven 
we ons niet meer blind te staren op de 
schone schijn en het vermeende geluk 
van anderen. Streven naar geluk als 
levensdoel is dus een vergissing. Ver-
driet  en kwetsbaarheid mogen ook 
een plaats hebben. Maar waar draait 
het in het leven dan wél om?

Kijken we naar het woord zegen, dan 
kiezen we een andere blikrichting. We 
komen dat woord wel tegen in het 
hedendaagse spraakgebruik, bijvoor-
beeld bij de zegeningen van de medi-
sche wetenschap. Maar eigenlijk ken-
nen we het woord uit de bijbelse taal. 
Een gelovige geeft ermee aan dat iets 
een geschenk is van God. Bovendien 
is er het besef dat de bron van zegen 
bij God ligt. In de christelijke levensbe-
schouwing geeft God betekenis aan 
het leven en aan ons leven. Mensen 

Leg mij eens uit...

legt uit

door de klanken. Het bijzondere aan 
kerkmuziek is dat deze door het religi-
euze aspect een diepere dimensie krijgt. 
Hieruit putten mensen hoop in moeilijke 
tijden. Soms gaat muziek werkelijk door 
merg en been en ervaar je de ongelo-
felijke kracht ervan. Datzelfde gevoel 
ervaar ik soms bij het spelen van een 
muziekstuk, het tilt je als het ware op: 
een stukje hemel op aarde. 
Muziek is zeer belangrijk voor mensen. 
De verbindende factor van muziek is er 
het hele jaar, maar vooral in de komen-
de donkere dagen is dit een lichtpuntje. 
Juist in tijden van afstand kan muziek 
verbinden, verlichting geven en het le-
ven goed maken. De feestdagen zullen 
dit jaar anders zijn dan we gewend zijn, 
maar de muziek gaat door. Ik wens ie-
dereen dan ook toe zich te laten inspi-
reren, voeden en vervoeren door alle 
prachtige klanken die ons gegeven zijn!

Met   Hart

en   Ziel... …met de muziek die 
‘lichter’ maakt

Je bent vorige maand begonnen 
bij de PGO als nieuwe organist, 
hoe is dat?
Ik ben ruim een maand ‘in dienst’ van 
de gemeente als organist en het bevalt 
me prima. Ik heb diverse momenten 
van samenzijn in en rondom de kerk 
meegemaakt: ook de indrukwekkende 
dienst waarin de overledenen herdacht 
werden. 
Omdat niet door de gemeente gezongen 
kan worden, beperkt mijn taak zich tot 
de muzikale momenten in en rondom de 
liturgie. Als kerkmusicus probeer ik hierin 
dienend te zijn. 

Vaak improviseer ik na de verkondiging 
over een lied en plaats ik voor en na 
de dienst toepasselijke orgelliteratuur. 
Dat leidt tot mooie gesprekken met ge-
meenteleden. Niet alleen na de dienst 
maar ook doordeweeks. Als musicus 
ben ik veel in de Groene kerk of Regen-
boogkerk om te studeren en dan kom 
ik gemeenteleden tegen die graag even 
bijpraten.  

Wat heb je hiervoor gedaan en hoe 
ben je opgeleid?
Voordat ik hier benoemd werd was ik or-
ganist van diverse gemeenten. Als 12-ja-
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

hebben, om richting te geven aan ons leven, onze zoektocht. 
Bezinning, inkeer, is juist in deze tijd van onrustige informa-
tiestromen, wereldwijde rampen, een groot goed. Ruimte ma-

ken voor inkeer, bezinning, is een wegwij-
zer naar zijn Woord van troost.
De geboorte van de zoon van God, ons 
Licht in het leven, kan ons troost geven. 
Maar het vraagt van ons ook om inzet, 
om inkeer. ‘Jezus, het Licht van de wereld’ 
is er voor ieder van ons. De vraag blijft: 
wat gaan wij daar, binnen in onszelf, mee 
doen? Hoe kunnen wij ‘in alle nuchterheid’ 
het licht van Christus in ons leven laten 
schijnen? Zijn licht uit onze daden naar bui-
ten laten stralen? Door naar ons binnenste 
te gaan en ons te richten op de geboorte 
van ons kerstkindje. Daar de vreugde te 
vinden van de komst van ons Licht op aar-
de, Gods liefde voor ons, Jezus Christus.

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en 
Gods rijke zegen over het komende jaar!

Diaken Peter Winnubst

aangepast 
worden. 
In Oegst-
geest is dat 
om 20.00 
uur. Houdt 
u alsjeblieft 
goed de 

website, digitale nieuwsbrief, medede-
lingen in de kerk in de gaten voor de 
juiste informatie.
We vinden dit als Pastoraal Team ontzet-
tend verdrietig. Het is een heel moeilijke 
en pijnlijke beslissing die we liever niet 
hadden genomen.  
We hopen en bidden dat de blijde Ge-
boorte van Christus toch dit jaar wer-
kelijk gevierd en gevoeld mag worden, 
in ons hart, onze gezinnen en onze ge-
meenschap, die niet fysiek, maar wel 
geestelijk kan samenkomen.
Namens het Pastorale Team,

Pastoor Rochus Franken

Een engel zong
Onlangs las ik het gedicht ‘Kerstmis’ van Gerrit Achterberg. 
Een gedicht dat hij meer dan een halve eeuw geleden heeft 
geschreven. Ik voelde me geraakt door zijn oproep om stil te 
staan bij de geboorte van het Kind. 
Om alles wat je bezighoudt in het 
leven even op stil te zetten. Om 
even stil te staan bij de geboorte 
van Het Kind!  
We leven in een wereld die zich 
voornamelijk bezighoudt met tech-
nologie, wetenschap en het verkrij-
gen van rijkdom en status. Mensen 
voelen zich opgejaagd en mee-
gesleept door de prestatiedrang 
waaronder we leven. Ons dagelijks 
leven wordt vaak beheerst door de 
veelheid van afleiding die we tot 
ons nemen via mobiele telefoons, 
computers en televisie. We wor-
den er onrustig van en ervaren een 
steeds grotere behoefte aan zinge-
ving in ons leven. Juist in ‘stilte’ vin-
den we de helderheid die we nodig 

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

Elk jaar weer is Kerstmis een hoogte-
punt in ons kerkelijke leven. Veel meer 
mensen dan gewoonlijk nemen deel 
aan de vieringen in de kerk. Zij willen 
de geboorte van Jezus meevieren en 
zoeken de geborgenheid van kerk en 
geloof, ook als zij daar de rest van het 
jaar weinig aandacht voor hebben. Het 
stemt dankbaar dat de komst van het 
Licht van Christus in de wereld ook na 
tweeduizend jaar nog zovelen in bewe-
ging brengt. Maar in deze tijd van corona 
vormt dat tegelijk een probleem.
Overwegend dat er in de vieringen op 
kerstavond per kerk gemiddeld zo’n 
1000 mensen naar de kerk komen, 
maakt dit vieringen met kerkgangers 
vrijwel onmogelijk. Want wie gaat be-
slissen wie de enkele ‘gelukkigen’ zullen 
zijn die naar de kerk mogen komen? Het 
betekent óók dat honderden anderen 
teleurgesteld thuis moeten blijven. Zo’n 

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

Vieringen met Kerstmis in coronatijd

Kerstengelenproject 2020
In navolging van Katwijk en Voorschoten 
willen we hier in Oegstgeest ook een 
Kerstengelenproject opzetten.
Om te beginnen in een beperkte vorm: 
niet vier keer maar éénmaal in de Ad-
vent een kaartje, 
bloemen of atten-
tie anoniem afge-
ven bij iemand die 
dat nodig heeft. 
We zoeken daar-
om kerstenge-
len én adressen 
van mensen die 

in aanmerking komen voor een liefde-
vol gebaar. In beide gevallen kunt u zich 
aanmelden bij het secretariaat van de 
parochiekern: 071 - 517 53 04 of per 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
U kunt zich ook bij mij aanmelden, via 

mijn e-mailadres 
vanleukenels@gmail.
com. Wij kijken uit 
naar uw reactie!
Namens de MOV en 
de Pastoraatgroep,
 Fulco Jongsma en  

 Els van Leuken, ‘hoofd-

 engelen van dienst’

er helaas niet in. Hopelijk ontstaat op een 
later moment die gelegenheid alsnog. 
We zijn wel erg benieuwd of er onder u 
ideeën leven die ons kunnen helpen bij 
de realisatie van dit hele project, waar-
voor overigens al de afgelopen jaren fi-
nanciële reserveringen zijn gedaan. Ook 
zijn we in de gelukkige omstandigheid 
dat er een legaat beschikbaar is dat voor 
een deel van het project is bestemd.
We gaan ons in de komende maanden 
beraden over hoe en wanneer e.e.a. ge-
realiseerd zou kunnen worden.

Ideeën
Graag nodigen we u uit om met ons, Pas-
toraatgroep en Beheercommissie (BC), 
mee te denken bij al deze ontwikkelingen.
We zouden het op prijs stellen wanneer 
u ons uw reacties, vragen of ideeën wilt 
schrijven of mailen:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl.
Namens Pastoraal Team, Pastoraatgroep 
en Beheercommissie, Pim Kouwenhoven,

voorzitter BC

keuze mag 
je uit soli-
dariteit met 
elkaar ei-
genlijk niet 
maken!
Om deze 
reden heeft het Pastorale Team in zeer 
nauw overleg met vertegenwoordigers 
van de Pastoraatgroepen tot zijn grote 
spijt moeten besluiten dat de vieringen 
op kerstavond en Eerste Kerstdag zon-
der kerkgangers zullen plaatsvinden en 
alleen via een livestream te volgen zijn.
Op kerstavond zal er vanuit elk van onze 
vier dorpen een Kerstnachtmis wor-
den gestreamd, op Eerste Kerstdag zal 
er één Eucharistieviering gestreamd 
worden voor de hele parochie. Tevens 
onderzoeken we of een gestreamde ge-
zinsviering mogelijk is.
Dit betekent ook dat de aanvangstijden 

Kerstmis
Klokken haalden mij uit de slaap vandaan:
Kerstmis over Den Haag om middernacht.

Hij, die ik dagelijks te wezen dacht,
trok uit mij weg en kwam alleen te staan.

Ik keek tegen mijn eigen leven aan,
alsof een ander het had doorgebracht.
Een lege helderheid betrok de wacht
tussen mij en het opgeschoven raam.

De stad verstomde. Mijn verbeelding ging
over de torens heen naar Bethlehem.

2000 jaren her is daar een kind
zojuist geboren en de moeder windt
het in een doek. De ezel en de man

maken het nuchter mee. Een engel zingt.

Gerrit Achterberg

Wij gedenken…
...Johanna Ignatia Carolina Maria 
(Joop) Jacobs-Oostdam, weduwe 
van Jeu Jacobs, moeder. Joop werd op 
17 juni 1930 in Den Haag geboren en 
is op 5 november overleden. De af-
scheidsdienst vond plaats op dinsdag 
10 november in de H. Willibrordkerk, 
waarna Joop op het parochiekerkhof 
is begraven.

Moge deze lieve dode rusten in Gods 
licht en vrede.

Pastoraatgroep en Beheercommissie, sa-
men met het Pastoraal Team, over bera-
den en kwamen tot de conclusie dat het, 
mede door de bescheiden afmetingen, 
een mooi hoogaltaar voor onze kerk zou 
zijn, uitstekend passend bij onze neogo-
tische kerk. Daar hebben we het bisdom 
van in kennis gesteld.

Hoe nu verder
Het plaatsen van dit prachtige hoofdal-
taar in onze kerk brengt, zoals hiervoor 
al bleek, een kettingreactie teweeg, niet 

alleen in materieel opzicht. Het ver-
trouwde beeld van een koor op het 

priesterkoor zal, wellicht deels, 
veranderen. We zoeken naar 
mogelijkheden om passende 
oplossingen te vinden.
We hadden graag een in-

formatiebijeenkomst gehou-
den voor alle betrokkenen 
en belangstellenden. Gezien 

de huidige corona-
maatregelen zit dat 

Veranderingen in de kerk
Om de vier jaar vindt er vanuit het bis-
dom een canonieke visitatie plaats in de 
parochies. Al een aantal keren is daarbij 
verzocht om ons tabernakel te verruilen 
voor weer een hoogaltaar, centraal op 
het priesterkoor. De consequentie is: ver-
plaatsing van en/of wellicht vervanging 
van het orgel en alle bouwkundige aan-
passingen die daarbij komen kijken.
Door de verkoop van Mariënhaven, het 
voormalige grootseminarie in Warmond, 
kwam het fraaie, 17e-eeuwse uit hout 
gesneden altaar van de kapel van 
Mariënhaven beschikbaar. Veel 
oudere priesters uit ons bisdom 
kennen dit altaar uit hun op-
leidingstijd. Voor ons bisdom 
dus een hoogaltaar van 
grote betekenis en met 
steun van het bisdom 
kunnen we het om niet 
een plek geven in onze 
H. Willibrordkerk. We 
hebben ons er als 

http://www.willibrordoegstgeest.nl
mailto:pastorie@willibrordoegstgeest.nl
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genlijk had ik verwacht dat diverse men-
sen aan zouden komen met de bijbel in 
Statenvertaling, nog van hun grootou-
ders, maar er waren verschillende, die 
– net als ik – een bijbel in dagelijkse taal 
meegenomen hadden. 

Zelf had ik de ’bijbel in gewone taal’ 
meegenomen, omdat ik het verfrissend 
vind een bekende tekst in net iets ande-
re bewoording te lezen, en een of meer 
hoofdstukken achter elkaar in onderlin-
ge samenhang te lezen. Het was voor 
mij verrassend dat zulke overwegingen 
ook voor andere mensen van ons groep-
je  bleken te gelden. Ieder kwam daarbij 
aan het woord en er was voldoende ge-
legenheid om goed naar elkaar te luiste-
ren. Er blijken ook verschillende manie-
ren te zijn om met de bijbel om te gaan.

In het tweede deel stond het (korte) 
bijbelboek Jona centraal. Iris vroeg ons: 
wat raakt je in deze tekst en waarom? 
Boeiend is dat de profeet Jona zo kwaad 
is op God. Aanvankelijk wil hij niet doen 
wat God van hem vraagt, nl. naar Ninevé 
gaan om te zeggen dat ze daar verkeerd 
bezig zijn. Want, zegt Jona: ik wist het 
wel: u bent een God die genadig is en 
liefdevol, geduldig en trouw, en tot ver-
geving bereid. En later, als Jona tóçh in 
Ninevé gewaarschuwd heeft dat ze an-
ders moeten handelen, gaat hij afwach-
tend toezien, hoe de stad door de woe-
de van God verwoest zal worden.  Maar 
de mensen van Ninevé luisteren naar de 

waarschuwing. En God maakt Jona dui-
delijk dat Hij verdriet zou hebben over de 
bewoners van Ninevé. Jona blijkt meer 
last te hebben van woede, dan God...

Alles tezamen heb ik deze avond als 
zeer verrijkend ervaren. Ik heb andere 
gemeenteleden leren kennen op een 
manier die verder gaat dan een ’koffie 
na de kerk’-gesprek. Begin februari or-
ganiseren we weer gespreksbijeenkom-
sten. Afhankelijk van de situatie in een 
huiskamer of in Willibrords Erf of achter 
je eigen pc-scherm. U mist iets als u 
zich daar niet voor opgeeft. Probeer het 
eens. Juist in deze tijden waarin regel-
matige kerkgang  lastig is, is een moge-
lijkheid om met elkaar meer de diepte in 
te gaan waardevol. En, anders dan in de 
kerk, kun je ook wat terugzeggen.
Namens het team onderling pastoraat

Hennie Dijkhuis

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

Diaconie – Balans: Graag uw 
aandacht!
In april van dit jaar heeft de Taakgroep 
Diaconaat en Zending met een wervings-
actie aandacht gevraagd voor haar werk. 
`Dienen, delen, doen` is onze leus, waarbij 
gevraagd werd voor 2020 een financiële 
toezegging te doen voor Binnenlands Dia-
conaat, Werelddiaconaat en Zending.
Nu het einde van het jaar nadert, con-
stateren we fors minder toezeggingen 
dan voorgaande jaren. Graag vragen we 
daarom nogmaals uw aandacht om, als u 
dat nog niet gedaan hebt, alsnog een toe-
zegging te doen voor het belangrijke werk 
van de bovenstaande doelen.

Ik kom dan meteen met het tweede ver-
zoek, want van de toezeggingen die we 
wél hebben ontvangen, heeft nog niet 
iedereen het door hem/haar toegezegde 
bedrag daadwerkelijk overgemaakt.
Ook in dat geval vraag ik graag uw aan-
dacht om een en ander in uw adminis-
tratie te controleren en zo nodig tot actie 
over te gaan, zodat we uiteindelijk dit 
toch al vreemd verlopen jaar goed kunnen 
afsluiten.
Met dank en vriendelijke groet,

Lex Huisman,

Penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending

Kerstengelproject: omzien naar elkaar

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST
 Predikant: vacature

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,
Grunerielaan 2, 2343 AM  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

‘Geloofsgesprek’ via je scherm
In de OKe van oktober stond 
een uitnodiging voor ge-
spreksbijeenkomsten: een 
middag of avond om ge-
loofsgenoten te ontmoeten, 
bij te praten of gewoon een 
goed gesprek te hebben. 
Helaas niet bij iemand aan 
huis of in Willibrords Erf, maar 
vanwege corona achter je 
eigen pc-scherm verbonden 
via Zoom. Later hebben alle 
PGO-gemeenteleden ook een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Geen 
bijbelkring of vaste discussiegroep, maar 
een groepje gemeenteleden die behoefte 
hebben hun visie op het geloof te delen 
en met andere PGO-leden een laag die-
per te gaan. Omdat er niet zoveel men-
sen zich opgegeven hebben voor deze 
gesprekken, wil ik hier een indruk geven 
van wat je daarvan verwachten kunt.  Dan 
weet je beter wat je gemist hebt.

Inmiddels hebben er drie zulke gesprek-
ken plaats gehad, met ad hoc groep-
jes van 6 à 10 personen, onder leiding 
van Rian Veldman of Iris van der Heul.  Ik 
woonde één van die bijeenkomsten bij, 
met 5 personen, geleid door Iris. 

In OKe en bij de persoonlijke uitnodiging 
was een pleidooi gevoegd: ‘De bijbel in 
het midden; het geloofsgesprek te mid-
den van verschillen’. Ter voorbereiding 
kregen we de vraag: is er een bijbel die 
voor jou bijzondere betekenis heeft? Ei-

Op adem komen
Ook in december willen we de Groene Kerk elke 
week openstellen op woensdagmiddag van 16 
tot 17 uur. Er klinkt dan meditatieve muziek, 
er is gelegenheid een kaarsje te branden en er 
is iemand beschikbaar met een luisterend oor, 
soms de predikant, soms een ander gemeente-
lid met pastorale gaven. Ds. Rian Veldman

College van 
Diakenen
   Delen
        Dienen
              Doen

Wij gedenken...
25 okt.  dhr. Dick Jansen,  74 jaar
26 okt.  mevr. Clasina Maria van  
 Niekerk-de Vos, 81 jaar
2 nov.  dhr. Pieter Kanaar, 95 jaar
10 nov.  mevr. Hermina Margot Esther  
 Oegema-Hollander 87 jaar
14 nov. dhr. Lambertus Stikkelorum 
 69 jaar

Zie voor de gedachtenis 
www.pgoegstgeest.nl

De landelijke Protestantse Kerk promoot 
juist in deze vreemde tijden van afstand 
houden en gebrek aan sociaal contact 
het kerstengelproject. 

Het werkt als volgt: vrij-
willigers brengen in de 
vier weken van Advent 
als kerstengel een kleine 
attentie/kaart bij iemand 
die om wat voor reden dan 
ook extra aandacht nodig 
heeft. Dit gebeurt anoniem. De doel-
groep van de kerstengelen is heel divers 
en bepaalt u zelf. 
Denk aan oudere, eenzame, zieke of 
rouwende mensen, iemand voor wie het 
leven zwaar valt, iemand voor wie de 
decembermaand een moeilijke maand 
is, of juist iemand die heel veel doet voor 
kerk en/of dorp en zo waardering krijgt 
als dank voor het vele werk. Het hele 
project is anoniem. Dit geeft de gelegen-
heid om engel te zijn voor iemand waar 
je normaal geen contact mee hebt. Er zit 
geen (verplicht) bezoek aan vast. Juist de 
verrassing dat er onverwachts iets leuks 

in de brievenbus zit of aan de deur hangt 
is wat mensen vaak zo raakt. Wat je die 
vier weken brengt, is afhankelijk van de 

kerstengel en van de ont-
vanger. De ene kerstengel 
gaat met al zijn/haar cre-
atieve gaven aan de gang 

met bloemstukken maken. 
Een andere stopt iedere 

week een mooi gedicht in 
de bus, al dan niet met een 
chocolaatje. 

Om allerlei redenen lukt het ons dit jaar 
helaas nog niet om dit project helemaal  
te organiseren vanuit de nieuwe struc-
tuur van het werken in pastorale teams. 
Daarom moedig ik u bij deze aan om ge- 
 woon spontaan zelf kerstengel te zijn 
voor iemand in uw buurt waarvan u weet  
dat die wel wat aandacht kan gebruiken. 
Ik daag u uit: ontdek de engel in u zelf. 
Als u graag een naam of adres ontvangt 
van iemand die wel aandacht kan ge-
bruiken, kunt u mij een mailtje sturen.
Namens de pastorale teams,

ds. Rian Veldman,

ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

http://www.pgoegstgeest.nl
https://maps.google.com/?q=Korenbloemlaan+45,+2343+VB%C2%A0+Oegstgeest&entry=gmail&source=g
mailto:voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl/
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COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

6 dec. – Kinderen in de knel:  
Nederland, kinderen betrekken bij 
diaconaat
Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt 
de wereld over en vertelt verhalen over 
kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in 
de wereld gaande is en hoe wij daarin 
kunnen delen. Kerk in Actie ontwikkelt 
bij de verhalen van Rainbow creatieve 
ideeën en materialen voor plaatselij-
ke kerken om kinderen, en daarmee de 
hele gemeente, op een speelse manier 
te betrekken bij diaconaat.

13 dec.  – Solidaridad
Eten, kleren en sieraden leggen vaak 
een lange weg af voordat ze bij ons in 
de winkel liggen. Boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden worden in de pro-
ductie en handel niet altijd eerlijk behan-
deld en het milieu lijdt vaak schade. Veel 
factoren spelen hierbij een rol. Solidari-
dad pakt die aan. En mobiliseert actief 
alle spelers − van boer tot multinational, 
van overheden tot consument. 

Godsdienst is een erfenis uit een tijdperk 
waarin God en mens samenwoonden in 
een ongebroken wereld, die nog niet was 
uiteen gevallen in leefwereld en kosmos. 

Godsdienst, toen en nu
Door ‘de Verlichting’ is godsdienst ra-
tioneel geworden. Het gaat dan om 
‘waarheden’ over God. In deze ‘rationele 
theologie’ is God een constructie gewor-
den. God is dan almachtig, alwetend, 
alomtegenwoordig. Door het centraal 
stellen van kennis, van weten, wordt dit 
godsbeeld nu massaal verlaten.

‘Religie zonder God’
Theo de Boer en Ger Groot, hoogleraren 
filosofie, schreven in dialoog een boek 
met deze titel. Hiermee wordt bedoeld 
dat mensen in de godsdienst bezieling 
kunnen vinden, zonder geloof in het be-
staan van God, zonder een geloofsleer 
met waarheden. Het inspirerende, ont-
roerende en vertroostende van religie, 
hangt volgens hen af van verhalen en 
rituelen die een religieus besef in stand 
houden, zoals het besef dat het kwets-
bare bemind wordt. Mensen kunnen diep 
gehecht zijn aan die verhalen en rituelen.

De kracht van verhalen
In de bijbelse verhalen is sprake van God.  
Theo de Boer heeft een joodse kijk op die 
verhalen en op mythen. Een bijbelse tekst 
wint aan kracht door interpretatie. De 
ethiek krijgt er bijna vanzelfsprekend een 
belangrijke plaats in. Hij noemt het ‘bijbel-
se theologie’. Hij geeft twee voorbeelden.

Genesis is niet een 
historisch verslag,  
maar een levensles 
waarin verteld wordt 
hoe het met de wereld, met de 
mens, is gesteld. Er moet een halt wor-
den toegeroepen aan de om zich heen 
grijpende chaos. Genesis 1 is een ballade, 
een levenslied, in strofen met refrein.
In het Oude Testament kan het volk Isra-
el, de koning, of een bijzonder recht-
vaardige, de titel ‘zoon van God’ krijgen. 
Daardoor kan in het Nieuwe Testament, 
in het verhaal van de Joodse Jezus als de 
rechtvaardige, die titel ook aan hem wor-
den toegekend.

De kracht van rituelen
Ger Groot zegt dat kerkelijke vieringen  
voor het leven van gelovigen beteke-
nis krijgen door de beleving van rituelen. 
Gebeden, sacramenten, liederen, liturgi-
sche teksten realiseren wat ze uitspre-
ken. Gelovigen ervaren dan dat er God 
is, als kracht in hun leven. Het ritueel be-
lichaamt de zinvolheid waar de gelovige 
naar zoekt. Geloof is niet het weten van 
iets, maar het besef, in de rituelen ge-
schonken, dat het leven zinvol is en goed. 
Geloof ontstaat niet door denken maar 
door doen, door fysieke ervaring. Niet 
de gedachte maar de handeling geeft de 
doorslag bij mensen om te geloven. Eerst 
zijn er de rituelen, dan het geloof, daarna 
komt de ethiek.  Harm Bosscher

‘Religie zonder God. Een dialoog’,  
Theo de Boer, Ger Groot | Uitg. Sjibbolet, 
2011; ISBN 9789491110054.

Godsdienst: Verhalen en Rituelen

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Terugblikken en vooruitkijken
We hebben in allerlei opzichten een 
bijzonder jaar achter de rug als Protes-
tantse Gemeente Oegstgeest. De co-
rona-epidemie heeft enorme conse-
quenties gehad op ieders persoonlijke 
leven, maar ook op het leven van onze 
gemeenschap. 
Al maandenlang ontmoeten velen van 
ons elkaar (bijna) niet meer op zondag-
morgen, tijdens de viering of tijdens het 
koffiedrinken, niet meer samen zingen 
en veel minder sociale contacten. Ja, 
er is ook veel wél georganiseerd: we 
vieren al maandeling erediensten mét 
een livestream. De koffiekamers en ge-
spreksbijeenkomsten gingen online door. 
Het afscheid van dominee Aart Verburg 
hebben we toch zo feestelijk mogelijk 
kunnen vormgeven evenals het onver-
wachte afscheid van dominee Iris van 
der Heul. We mochten een nieuwe orga-
nist verwelkomen: Leonard Seeleman en 
namen met grote dank afscheid van Cor 
de Jong. 
We hebben een transitie gemaakt in de 
vormgeving van ons pastorale werk, van 

secties, naar teams. Een transitie waar 
we nog middenin zitten. 
In deze bijzondere tijden mogen we ons 
wel gesteund en gedragen weten door 
Gods aanwezigheid. We zijn ontzettend 
dankbaar voor al die mensen die zich het 
afgelopen jaar hebben ingezet om ons 
gemeenteleven creatief vorm te blijven 
geven. Mensen die zorgden voor het 
camerawerk op zondagmorgen, men-
sen die protocollen opstelden, mensen 
die zorgden voor opname van de zang, 
mensen die gewoon hun pastorale werk 
bleven doen. Al onze mensen in taak-
groepen, commissies en bestuur die 
ervoor zorgden dat onze gemeenschap 
ook in deze crisistijd een levende ge-
meenschap is. 
In het nieuwe jaar gaan we als PGO be-
palen hoe wij de komende jaren kerk 
willen zijn in Oegstgeest. Dat doen we 
met elkaar en, hopelijk, eind 2021, sa-
men met een nieuwe predikant. Na-
mens de kerkenraad wens ik u een 
gezegende advents- en kersttijd toe en 
een heel gezond en gelukkig 2021.

Marien den Boer - voorzitter

20 dec. – Missionair werk: Daarom Kerst
Voor christenen draait het om de geboor-
te van Jezus Christus. In Hem gaf God licht 
in het donker. Juist met Kerst staan altijd 
de deuren wagenwijd open voor ieder-
een die op zoek is naar warmte, licht en 
geborgenheid. Vanwege de coronamaat-
regelen is dat helaas dit jaar onmogelijk. 
Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse 
Kerk diverse materialen en activiteiten 
aan om mensen op een aantrekkelijke 
manier tóch kennis te laten maken met 
de echte kerstboodschap.

24 en 25 dec. – VluchtelingenWerk 
Oegstgeest
VluchtelingenWerk Oegstgeest zet zich 
met behulp van vrijwilligers in voor de 
vluchtelingen die in ons dorp wonen. Zij 
worden begeleid vanaf het moment dat ze 
aankomen totdat ze volwaardig meedoen 
in onze samenleving. Onze bijdragen zijn 
voor het noodfonds dat leningen verstrekt 
en bijzondere of onverwachte kosten dekt.

27 dec.– SchuldHulpMaatje Leiden e.o.
Schulden, armoede, we zien het overal 
om ons heen. Maar liefst een op de vijf 
huishoudens heeft te maken met (drei-
gende) financiële problemen. Ook in de 
omgeving van uw kerk. 
SchuldHulpMaatje en Kerken hebben sa-
men hart voor mensen en gunnen men-
sen met geldzorgen een hoopvolle toe-
komst. We vullen elkaar aan en kunnen 
samen werkelijk mensen helpen om hun 
financiële problemen de baas te worden. 
Die hulp is gericht op zelfredzaamheid. 

3 jan. 2021 - Ondersteuning  
Gemeenten: Goed toegerust aan de 
slag in de kerk
In onze protestantse kerken zijn tiendui-
zenden mensen actief op allerlei terreinen: 
van pastoraat tot missionaire presentie, 
van diaconaat tot catechese en van bestuur 
tot beheer. Met een divers trainingsaan-
bod helpt de academie van de Protestant-
se Kerk zowel professionals als vrijwilligers 
om hun taak zo goed mogelijk te doen. 

Vrijzinnige Protestanten 
Mw. Gerrie Kooijman-van Andel, Pastoraal werker en Coördinator Activiteiten, Prinses 
Irenelaan 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 
Steunfonds heeft een ANBI-status. Graag uw vrijwillige bijdrage op: banknummer 
NL73 ABNA 0644 3486 15. E-mail: info@nieuwvrijzinnig.nl

Hartelijk dank voor een geweldig afscheid
dienst waarin collega Rian Veldman 
mij 'losmaakte' van de gemeente. 
In deze beperkte ruimte wil ik ie-
dereen bedanken voor de kaartjes, 
berichtjes, lieve wensen en zege-
ningen voor mijn tijd in Maastricht, 
waar ik de Protestantse Gemeente 
Maas- en  Heuvelland zal dienen. 
En ook voor het delen van herinne-
ringen aan en dankbaarheid voor 
wat we hier samen hebben mee-
gemaakt. Ook de gift aan de Eglise 
Evangélique de la Haye is zoveel 
groter dan verwacht; heel grote 
dank daarvoor. 

Ik wil eindigen met te zeggen: 
dank voor alles en tot ziens, hetzij 
hier in Oegstgeest, hetzij in Maas-
tricht.  Ds. Iris van der Heul

Op 21 en 22 november heb ik afscheid 
genomen van de Protestantse Gemeen-
te Oegstgeest, van de organisaties waar 
ik mee heb samengewerkt en van het 
dorp waar ik de afgelopen jaren heb 
gewoond. Ik houd niet van afscheid 
nemen, maar dit zou ik zo over doen. 
Er was een afscheidscommissie in het 
leven geroepen die een geweldige za-
terdagmiddag heeft georganiseerd rond 
de betekenis van de kerk in Oegstgeest. 
De bijgevoegde foto is van een ‘mini-me’ 
gemaakt door gemeenteleden met aan 
de binnenkant van mijn stola de namen 
van die organisaties, taakgroepen en 
de redactie waar ik mee heb samenge-
werkt. De binnenkant van de stola ligt 
immers tegen je hart. Vanzelfsprekend 
gaat ‘ze’ met dit mooie gebaar mee naar 
Maastricht. Zondag was mijn laatste 

www.vvpleidenoegstgeest.nl
https://www.boomfilosofie.nl/auteur/110-436_Boer
https://www.boomfilosofie.nl/auteur/110-290_Groot
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De kerk is fantastisch!

Het boek bevat 8 essays over 
de kerk in een aantal van haar 
facetten. Hoofdstukken als De 
kerk als verrotting, De kerk als 
noodhospitaal en De kerk en 
humor. Soms behandelt hij de 
kerk als instituut dan weer als 
gemeenschap, maar ook de kerk 
als gebouw laat hij niet onbesproken. 
Wel bedoelt Torfs meestal de rooms ka-
tholieke variant van alle drie.

Elk hoofdstuk beziet de ontwikkeling die 
de Rooms Katholieke Kerk doormaakte 
van net voor het tweede Vaticaans con-
cilie tot nu, wat op zich al lezenswaardig 
is. Niet in het minst door Torfs’ scherpe 
commentaar en soms bijtende kritiek. 
Maar zijn liefde voor de kerk, waar hij zo 
te lezen nooit van plan is afscheid van te 
nemen, blijkt uit een onversneden opti-
misme. Daar gaat hij mijn inziens soms 
wat ver in. We kennen allemaal mensen 
die met nonchalance de kerk definiëren 
als geloof, dan weer als het instituut en 
indien nodig als haar leden. In gesprek-
ken rond het toegedekte en jarenlange 
seksueel misbruik blijken die mensen 
dan ook in een keer alles, inclusief hun 
God, te zijn verloren vanwege het wan-
gedrag van Zijn grondpersoneel.

Maar zelfs als je het onderscheid tussen 
die drie wel maakt is er nog een harde 
noot te kraken om op de verrotting van 
de kerk het optimistische beeld van hu-
mus te plakken. Rotting waar een ster-
ker geloof uit opkomt dat gefundeerd 
is op de overtuiging: zo’n kerk wil ik in 
ieder geval niet.
In de verwachting van iets vrolijkers be-

gon ik aan zijn hoofdstuk over 
de kerk en humor. Helaas trof ik 
slechts één Jezuïetenmop, die 
de functie van humor illustreer-
de. Hij ontmaskert de uiterlijke 
waarheidsrelativering van de 

Rooms Katholieke Kerk en constateert 
dat alleen zij de waarheid bezit. Dit zorgt 
ervoor dat een gesprek met andere 
christelijke kerken altijd gesprekken zijn 
met mensen die zich vergissen volgens 
Torfs.  Bovendien zit die absolute waar-
heid transcendentie danig in de weg. 
Humor relativeert, breekt ingenomen 
stellingen open en kan soms het onzeg-
bare zeggen. De kerk zou dus gebaat zijn 
bij wat meer humor, is zijn stelling.

Torfs sluit regelmatig af met dezelfde 
conclusie, namelijk dat de kerk dat waar 
ze zich tegen verzet, heel hard nodig 
heeft. Relativering, humor, ongelovigen, 
buitenbeentjes, zondaars, … het maakt 
de kerk tot wat Torfs onder een kerk 
verstaat: onaf, rafelig en ongrijpbaar. Het 
christendom draait om verhalen en die 
spreken elkaar ook nog wel eens tegen. 
Juist dat onafgeronde geheel biedt een 
opening om een glimp van de waarheid 
te tonen.
De kerk is fantastisch is een boeiend 
boek met meer dan voldoende aankno-
pingspunten om over verder te denken. 
Ook, of juist, als je het er niet mee eens 
bent.

Ds. Iris van der Heul

‘De kerk is fantastisch!’, Rik Torfs, sept. 2020, 
uitg. VBK Media in het genre Theologie; ISBN 
9789043534789.

Led-licht in de duisternis
We zijn dankbaar dat we, ondanks en 
in lijn met de coronamaatregelen, de 
afgelopen tijd samen met de Gerefor-
meerde Kerk vrijgemaakt (GKv) kerkdien-
sten op twee locaties konden houden: 
live in Duinzigt en met livestream in de 
Rehoboth kerk. Daarin vieren we nu ook 
maandelijks het Avondmaal. Tevens is er 
op zondagmiddag eenmaal per maand 
een avondmaalsviering voor mensen die 
volgens het RIVM kwetsbaar zijn.

- Op 22 november, de laatste zondag 
voor Advent, stond de dienst in het 
teken van herdenking van overleden 
gemeenteleden en andere dierbaren. 
Goed en mooi om hun namen te noe-
men en zo bewust stil te staan bij rouw 
en verdriet om verlies. Na de dienst 
kon men ook nog terecht in beide loca-
ties om een kaars aan te steken en de 
naam van een dierbare op te schrijven.

- Diezelfde avond was er een jongeren-
dienst voor jongeren van 14 tot onge-
veer 24 jaar.

- Ook zijn er – samen met andere kerken 
– de midweekse vespers op woensdag-

avond half 8 in de Rehobothkerk en was 
er de afgelopen periode elke maand 
een Taizéviering op de derde zondag 
van de maand, waarmee voorzichtig 
een gewoonte lijkt geïntroduceerd.

- Zo hebben we heel wat mogelijkheden 
om als gemeente en daarbuiten in klei-
ner verband bij elkaar te komen.

- We zien ook dat meer mensen komen 
om te bidden – zowel op de maandag-
avonden als de vrijdagochtend. Gebed 
is zo belangrijk – we zijn kinderen van 
onze hemelse Vader, Hij heeft alle 
macht.

- En natuurlijk zijn er de kringen. Sommi-
ge daarvan komen samen in de Reho-
bothkerk. 

- Andere gebruiken Zoom of Teams of 
bespreken tijdens een wandeling twee-
aan-twee geloofs- en levensvragen. 
Samen bouwen en herbouwen we zo 
onze gemeente.

Via de website www.ngkoegstgeest.nl 
kunt u thuis een deel hiervan ook mee-
maken. Pieter Kleingeld en Alice Siepelinga

Licht in deze tijd
Sinds 29 november, de eerste zondag van 
Advent, leven we toe naar het kerstfeest. 
Een tijd van dankbaarheid voor de komst 
van Het Licht in een duistere wereld: Jezus 
Christus, de Zoon van God. Ook een tijd 
van verlangen naar de beloofde terug-
komst van onze Heer.

Uit de gemeente
Op 14 december hopen we Rowan Benja-
min en Caspar Eduard te dopen, respectie-
velijk zoon van Douwe en Fleur van Zuylen 
en van Eduard en Marian Klapwijk.

Eke de Gier-van der Jagt

Licht doorgeven

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

In het avondduister 
fietste ik van werk 
naar huis. Ik reed in 
de bocht bijna een 
jonge fietser aan en 
zei hem geschrok-
ken dat hij echt niet 
zichtbaar was in 
het donker. ‘Sorry!’, 
riep hij nog…Maar ik 
dacht alleen aan zijn 
veiligheid. Een klein 
led-lampje had hem 
al zichtbaar gemaakt.

Het zette me aan het 
denken. In deze donkere tijden van de 
wintermaanden, maar ook in de duis-
ternis van alle ellende van het afge-
lopen jaar: waar is onze verlichting? 
Wat verlangen we naar verlichting. Een 
lichtpuntje in het donker. We hebben de 
huizen al vroeg versierd dit jaar om aan 
dit verlangen tegemoet te komen. Meer 
dan 2000 jaar geleden verscheen bijzon-
dere verlichting in het Midden-Oosten. 

Een Koningsster. Wijze magiërs uit het 
Oosten zochten naar de aanleiding voor 
dit symbool: een Koning geboren, waar? 
Ze verlangden ernaar om Hem te ont-
moeten en hadden er een behoorlijk 
onzekere reis en dure geschenken voor 
over. Ze volgden het bijzondere teken 
tot aan Jeruzalem, tot aan Bethlehem. Ze 
vonden Hem. De Koning. De Lichtbren-
ger.

Ik blijf Hem ook zoeken. Hij laat zich ge-
lukkig vinden. Juist in de duisternis. Niet 
spaarzaam maar overvloedig geeft Hij 
licht en wij mogen dat doorgeven. Het 
vergt soms inspanning van onze kant.  

Jezus vraagt ons op 
weg te gaan. Hij vraagt 
ons om te zoeken. 
Maar Hij belooft ook dat 
we zullen vinden. Hij 
vraagt ons om onze blik 
te richten weg van het 
duister naar het Licht. 
Dat kost soms moeite 
om je te richten op dat 
wat Licht geeft, omdat 
het duister zo kan op-
slokken. Hoog Sam-
my, kijk omhoog!, zong 
Ramses Shaffy. Hoog, 
kijk omhoog! Zie je de 

sterren fonkelen, zie je de zon opkomen, 
zie je de wolken verdwijnen? Zodra je 
omhoog kijkt, verleg je de focus. Je kijkt 
over de omstandigheden heen. Soms 
hebben we gewoon geen invloed op om-
standigheden maar… zie je het Licht? Of 
sluit je ogen, vraag oprecht vanuit je hart: 
Geef mij Licht! Pas op! Het kan je over-
spoelen, overvloedig Licht en liefde in jou. 
Of het zwelt aan van een klein led-lichtje 
tot fel lamplicht. Zodra dat gebeurt, wijkt 
de duisternis en ben je zichtbaar. Juist ook 
voor een ander.

Voor de jongen op de fiets, in het avond-
duister: zeg geen sorry tegen mij maar 
richt je op en zorg voor een lampje op je 
fiets. Zo zie ik jou en zie jij mij en zeggen 
we ‘goedenavond’ en gaan we glimla-
chend en vooral veilig naar huis. Kom uit 
het duister. Verstop je niet. Zet je led-
lamp maar aan, met Liefde, van en voor 
de Eeuwige, in dankbaarheid voor dat wat 
er wel is en zal zijn. De GKv Oegstgeest 
(Rehoboth) wenst u liefdevolle feestda-
gen en een verlicht Nieuwjaar!

Thera de Vries-Noordhuis

Rik Torfs (63), hoogleraar kerkrecht aan de 
Katholieke Universiteit in Leuven, schreef het 
boek De kerk is fantastisch. De titel is triom-
fantelijk, maar ook een beetje misleidend. 
Een jolig of betweterig boek is het allerminst, 
al is het geenszins van humor verstoken. 

http://www.gkvoegstgeest.nl
https://boekhandelriemer.nl/shop/uitgever/vbk-media/#/catalog///&publisher=VBK%20Media
https://boekhandelriemer.nl/afdeling/boeken/christelijke-boeken/theologie-christelijk-leven/#/catalog/afdeling/boeken/christelijke-boeken/theologie-christelijk-leven/
http://www.ngkoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
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Diensten en vieringen Varia-agenda
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 
5498. Uiterlijk zaterdag krijgt u dan bericht of 
u inderdaad bij de dienst aanwezig kunt zijn.

zo  6 dec 10.00 ds. N.C. Smit, Advent II
zo 13 dec 10.00 ds. R.C. Veldman; viering  
   Maaltijd van de Heer,  
   Advent III
  16.30 Festival of Advent Lessons  
   and Carols, m.m.v. Cappella 
   pro Cantibus,  
   ds. P. Ravensbergen
do 24 dec 19.00 Kerstspel voor jong  
   en oud
vr 25 dec 10.00 Eerste Kerstdag, ds. R.C.
   Veldman
zo 27 dec 10.00 zondag na Kerst,  
   ds. Chr. de Jonge
do 31 dec 16.30 Oudejaarsviering,  
   ds. N.C. Smit
zo  3 jan 10.00 ds. N.M.J. Binnendijk

GROENE OF WILLIBRORDKERK

zo 20 dec 10.00 ds. Tj. de Boer, Advent IV
  19.00 nu in de Rehobothkerk,  
   Taizéviering
do 24 dec 22.00 ds. G.J. de Bruin,  
   Kerstnachtviering

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

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en  
Gereformeerde 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 meegekeken worden via  
www.ngkoegstgeest.nl

zo   6 dec 10.00 ds. P. Kleingeld 
zo 13 dec 10.00 ds. P. Kleingeld 
zo 20 dec 10.00 ds. A. Vos
  19.00 Rehobothkerk,  
   Taizéviering
do 24 dec  Kerstavond

vr 25 dec 10.00 Eerste Kerstdag
zo 27 dec 10.00 mw. A Siepelinga
do 31 dec 19.30 Oudjaar, ds. P. Kleingeld
zo  3 jan 10.00 ds. P. Kleingeld 

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 ac-
tuele livestream.

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken: 071 
889 5938, of met kapelaan Boris: 06 4351 
4595.
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

Zie voor de kerstvieringen pagina 7 van 
dit blad

Tweede zondag van de Advent
za  5 dec 19.00 Viering in Katwijk
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c  
   (tot 22.00 uur)
zo  6 dec 11.00 Eucharistie,  
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c

Derde zondag van de Advent
za 12 dec 19.00 Eucharistie, pater P. Magnin
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c 
   (tot 22.00 uur)
zo 13 dec 11.00 Eucharistie,  
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c

Vierde zondag van de Advent
za 19 dec 19.00 Viering in Katwijk
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c  
   (tot 22.00 uur)
zo 20 dec 11.00 Eucharistie, pastoor  
   R. Franken

do 24 dec 16.00-17.00 kerk open voor 
   bezoek kerststal
  20.00 Kerstavond, Eucharistie, 
   pastoor R. Franken,  
   livestream

vr 25 dec 10.30 Eerste Kerstdag,  
   Eucharistie,
   pastoor R. Franken + team,
   livestream Voorschoten

vr 25 dec 14.00-15.00  kerk open voor 
           bezoek kerststal
  
Feest van de Heilige Familie
zo 27 dec 11.00 Eucharistie, kapelaan 
   B. Plav ̌ci ́c
do 31 dec 19.00 Oudejaarsviering,  
   diaken P. Winnubst
vr 1 jan. 11.00 Viering in Katwijk

Openbaring des Heren (Driekoningen)
za  2 jan 19.00 Viering in Katwijk
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c  
   (tot 22.00 uur)
zo  3 jan 11.00 Eucharistie, kapelaan 
   B. Plav ̌ci ́c

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  6 dec 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 13 dec 10.00 J.H. Meinema, Ter Apel
zo 20 dec 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
vr 25 dec 10.00 Eerste Kerstdag,  
   P. Van der Geest, Putten
zo 27 dec 10.00 R. Speelman, Almere
zo  3 jan 10.00 J. Nugter, Katwijk a/Zee

voor de periode van 5 december tot en met 8 januari 2021

Kerstconcert
Zoals elk jaar heeft het Gemengd Koor 
St. Willibrord de intentie een kerstcon-
cert te geven, ook in coronatijd. Mocht 
dat door kunnen gaan dan zal dat op 
zaterdag 19 december plaatsvinden. 
We hopen hiermee een lichtpuntje 
te kunnen verzorgen in deze onze-
kere en voor velen eenzame tijd. Of 
daar wel of geen publiek bij aanwe-
zig kan zijn, zal afhangen van de dan 
geldende coronamaatregelen, maar 
via streaming gaan wij zeker probe-
ren u in ieder geval fijne hoopgeven-
de, kerstsfeervolle muziek te laten 

horen. Of het oorspronkelijk geplan-
de programma met naast traditione-
le kerstliederen ook liederen van o.a. 
Willcocks, Stopford en Rutter in zijn 
geheel kan worden uitgevoerd, hangt 
ook af van de mogelijkheden die we 
als koor weer hopen te krijgen. 
Houdt u daarom vooral in de week 
voor 19 december de website www.
willibrordkooroegstgeest.nl en de 
berichtgeving in de Oegstgeester Cou-
rant in de gaten.
Wat ons betreft, graag tot ziens of tot 
horens. Jacqueline van Arend

Taizéviering in de Rehobothkerk
Ondanks corona zijn we in september 
weer gestart met het organiseren van 
maandelijkse Taizévieringen in Oegst-
geest. Op 20 dec., vierde advent, bent 
u van harte welkom bij alweer de vijfde 
oecumenische Taizéviering van dit jaar. 
Omdat we het coronaproof houden, 
worden de liederen door een koortje 
gezongen. Bent u nog nooit bij een Tai-
zéviering geweest? Kom gerust eens 
kijken! Er is in de kerk plaats voor 30 
mensen. Daarom moet u zich wel even 
van te voren aanmelden. Maar u kunt 
de viering ook thuis meeluisteren. Alle 
gegevens op een rijtje:

Locatie: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Datum/tijd: zondag 20 dec., 19.00 uur, 
inloop vanaf 18.40 uur
Aanmelding: uiterlijk vrijdag 18 dec. 
15.00 uur via www pgoegstgeest.nl.
Meeluisteren: op pgoegstgeest.nl staat 
een link naar de opname op  
kerkomroep.nl.

De Taizéwerkgroep
Edward Breeuwer, ds. Pieter Kleingeld, 
Marion Kuiper, Jos Meester, Els Noort, 
Wouter Pieper, Pieter Johannes Steen-
bergen, ds. Rian Veldman en Evelien 
Wietsma

Activiteiten Raad van Kerken

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

Let op: voor alle activiteiten moet u 
zich van tevoren aanmelden!

Festival of Lessons & Carols 13-12 
Met Cappella pro Cantibus 
Lezingen en adventsmuziek, zie p. 16
Tijd: 16.30 uur
Plaats: Regenboogkerk 

Senioren vieren samen kerst 16-12
Vanuit huis via livestream mee te ma-
ken. M.m.v. Cappella pro Cantibus.

Info en opgave: jeannetaal@gmail.
com, 515 57 17, 06-51 40 75 33
Kosten: vrijwillige bijdrage
Tijd: 16.00-19.30 uur
Zie verder www.pgoegstgeest.nl

Kerstconcert 19-12
Plaats: H. Willibrordkerk en/of via 
livestream Zie t.z.t. www.willibrord-
kooroegstgeest.nl/
Tijd: 20.00 uur

Alpha
in onze parochie!

De Alpha geeft uitleg over het christe-
lijk geloof. De Alpha is vrijblijvend en 
gratis voor iedereen van 15 tot 100+ 
jaar. Tien avonden en een weekend 
kom je als groep online bij elkaar. Je 
kijkt naar een filmpje over het chris-
telijk geloof. Daarna praat je in vaste 
kleine groepjes hierover door. Je zult 
merken dat je in korte tijd elkaar leert 
kennen en een band opbouwt.

Twijfel je of het iets is voor jou? Kom 
online vrijblijvend naar de introductie-
bijeenkomst om 19.30 uur op 13 januari 
en kijk zelf of de Alpha iets voor je is.
De eerste avond is de introductie- 
avond. Dan kun je kijken of je mee wil 
doen. Je moet je van te voren hiervoor 
opgeven, omdat we anders niet de 
link naar de Zoom-bijeenkomst kunnen 
sturen.

Data: woensdagen 20 en 27 jan., 3,10 
en 24 febr., 3,10,17,24 en 31 mrt. 
Verder is er nog een weekeind in een 
klooster. Hier volgt nog informatie over.
Info en deelname: alle bijeenkomsten 
zijn online via Zoom (https://zoom.us). 
Zoom kun je gebruiken op je pc, lap-
top of op je smartphone. Een came-
ra, geluid en microfoon zijn vereist. 
Gebruik de Zoom-app op je mobiel. 
Windows-gebruikers kunnen het beste 
de Zoom Client for Meetings installeren 
(https://zoom.us/download).
Aanmelding: via alpha.jozefkerk@hot-
mail.com
Meer info: https://www.facebook.com/
alpha.jozefkerk; ook bij: pastoor Franken:  
rochusfranken@outlook.com, Erik Flik- 
    kenschild:erik@flikkenschild.nl  
                  of bij Reinoud Kaasschieter:  
                alpha.jozefkerk@hotmail.com.

http://www.augustinus-parochie.nl/
mailto:pastorie@willibrordoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl
www.raadvankerkenoegstgeest.nl
mailto:jeannetaal@gmail.com
mailto:jeannetaal@gmail.com
http://www.pgoegstgeest.nl
https://www.willibrordoegstgeest.nl/
https://www.willibrordoegstgeest.nl/
https://zoom.us/
https://zoom.us/download
mailto:alpha.jozefkerk@hotmail.com
mailto:alpha.jozefkerk@hotmail.com
https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk
https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk
mailto:rochusfranken@outlook.com
mailto:alpha.jozefkerk@hotmail.com
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Varia-agenda

uitnodiging voor het Kerstspel
Uitzending: donderdag 24 dec. 19.00 uur. 

Gratis te bekijken via www.pgoegstgeest.nl. 
Een hechte groep van vier vrienden die elkaar na lange tijd weer ontmoe-
ten op kerstavond. Ze hebben een hoop in te halen en verheugen zich op 
een heerlijk weekendje weg. Wout, Simone, Justine en Menno kennen el-
kaar al van kinds af aan, zo blijkt uit de grappige manier waarop ze elkaar 
begroeten. Het lijkt een mooie reünie te worden totdat ze geheel onver-
wacht met iemand uit hun verleden worden geconfronteerd. En dan barst 
de bom… We gaan met de vrienden terug naar het verleden. Naar de plek 
en de tijd waar ze elkaar lang geleden hebben ontmoet. Op een kerst-
kamp. We horen dat er een vijfde persoon betrokken was bij het groepje. 
Er is iets vreselijks gebeurd waarna de vrienden afspreken er nooit meer 
een woord over te zeggen. Tegen niemand. Daar begint het geheim. In dit 
kerstspel zien we wat een lang onbesproken geheim met je doet. We vol-
gen de vrienden in 3 generaties en zien hoe het geheim hun levens heeft 
beïnvloed. Pas als iemand er een nieuw licht op laat schijnen, lost het ge-
heim op en kunnen de vrienden een nieuwe start maken. Het is een heel 
spannend kerstverhaal voor alle leeftijden. Helaas kunnen we jullie dit jaar 
niet met z’n allen verwelkomen voor het kerstspel in de Regenboogkerk. 
Om het te kunnen zien, zie: www.pgoegstgeest,nl.
We doen er alles aan om er een geweldige uitzending van te maken en 
hopen jullie ook op deze manier een mooi begin van kerst te geven.
 Anja Froeling

Festival of
Advent Lessons and Carols
Op zondag 13 dec. verzorgt Cappella pro Canti-
bus o.l.v. Rens Tienstra in samenwerking met de 
PGO weer een Festival of Advent Lessons and 
Carols. Een viering waarin traditioneel het ver-
haal van de zondeval, de belofte van de Messias 
en de geboorte van Jezus wordt verteld. Dit ge-
beurt aan de hand van negen korte lezingen, de 
lessons, afgewisseld met het zingen van carols 
en hymnen van Vaughan Williams, Howells,  War-
lock en Tavener.
Een beperkt aantal bezoekers is welkom. Ande-
ren kunnen via de website www.pgoegstgeest.nl 
kijken, ook later nog. 

Aanmelding: via www.pgoegstgeest.nl, uiterlijk 
vrijdag 11 dec. 15.00 uur. 
Datum/tijd/duur: 13 dec.,16.30 u., 45 min.
Locatie: Regenboogkerk
Liturg: ds. Piet Ravensbergen 
Organist: Leonard Seeleman
Toegang: gratis. Een bijdrage stellen we op prijs: 
zie het rekeningnummer in het programmaboekje. 
Zie ook: www.cappellaprocantibus.nl.
 Marion Kuiper

Durft u hulp te vragen?
Stel dat uw buurman of buurvrouw aan u vraagt om een hand- of spandienst, 
zou u dan daartoe bereid zijn als het enigszins binnen uw mogelijkheden ligt?

Maar wat nu als u niet verbonden bent 
met een kerk en nauwelijks een net-
werk hebt? Durft u uw buren te vragen, 
of u nu goed contact met hen hebt of 
hen zelfs nauwelijks kent? Of vult u zo-
maar hun eventuele antwoord in: ze 
zullen het wel te druk hebben… 
En ook als u weet dat het tot het DNA 
van kerken hoort om een luisterend 
oor te bieden en naast mensen, kerklid 
of niet, te staan en zo mogelijk hulp te 
bieden, durft u dan zelf aan te kloppen?
Naast de kerken zijn er allerlei organi-
saties, zowel professioneel als van vrij-
willigers, die u om raad kunt vragen. In 
de Sociale kaart voor welzijn en onder-

steuning van de Gemeente Oegstgeest 
vindt u een enorm aanbod. En komt u er 
niet uit, dan wil sociaal makelaar Sietske 
Steenbergen*) graag met u meedenken!

Mijn moeder leerde ons: “Vragen staat 
vrij. Nee heb je, ja kun je krijgen, dus 
kom maar op met je vraag…”. Zij stond 
altijd klaar om te helpen en velen wis-
ten dan ook dat ze een beroep op haar 
konden doen. Want het is wel goed om 
dat te communiceren, liefst zo concreet 
mogelijk. Dat maakt de drempel voor 
iemand die niet graag hulp vraagt veel 
lager! Eke de Gier-van der Jagt

*) U vindt Sietske op vrijdagen van 14.30-
17.00 uur in het Dorpscentrum en via tel. 06 
- 83 07 98 84, steenbergen@oegstgeest.nl.

Veel mensen zullen hier ja op zeggen, 
schat ik in. Veel minder mensen echter 
durven zelf de vragende partij te zijn als 
ze hulp nodig hebben… Waarom is dat 
toch zo moeilijk?

Ina (gefingeerde naam) durft het ge-
woon: zij moet nogal eens naar het zie-
kenhuis voor consult, onderzoek of in-
greep. Als het enigszins kan gaat zij op de 
fiets of met het OV. Maar soms heeft ze 
bijvoorbeeld iemand nodig die haar rijdt. 
Ze lost dit op door in de kerk of in haar 
verdere netwerk afwisselend deze of 
gene te vragen. Zo blijft het voor helpers 
behapbaar. Dat werkt prima.

http://www.pgoegstgeest,nl
http://www.pgoegstgeest.nl
http://www.cappellaprocantibus.nl
mailto:steenbergen@oegstgeest.nl

