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Wereldwijd in gebed

Ds. Pieter Kleingeld

#Blijf
in
mijn
liefde

3

In de jaarlijkse 'Week van gebed voor eenheid van
christenen' bidden christenen samen voor eenheid.
Deze gebedsbeweging begon ruim 150 jaar geleden
en wordt wereldwijd gehouden. Alleen al in Nederland bidden zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee.
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#Blijfinmijnliefde
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OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave

Ben je sceptisch, dan denk je wellicht,

Heer van de kerk zelf! Deze mensen bid-

van de Raad van Kerken Oegstgeest:

dat dit gebed dus geen zin heeft. Chris-

den alle drie om verbonden te blijven

Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27,

tenen zijn immers ook 150 jaar later nog

met Hem, want de Heer Jezus is de ech-

2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26

steeds verdeeld. De Week van gebed is

te wijnstok en zij zijn de ranken. En ik? Ik

e-mail: j.de.kogel@planet.nl

een bewijs tegen het bestaan van God.

wil ook bij hen en bij die Heer horen.

Redactie:

Maar, misschien is dit wat te sceptisch.

Arjan de Kok (voorzitter), Johan de Gier, Els

We zeggen toch ook niet dat opvoeding

Verbondenheid vieren

van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink,

en onderwijs geen zin hebben; ondanks

In Oegstgeest zijn best wat initiatieven

Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman

eeuwen opvoeding worden baby’s nog

Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00
Bezorgdienst:

#Blijfinmijnliefde (Johannes 15:9); dat is de oproep die in 2021 centraal
staat tijdens de 'Week van gebed voor eenheid van christenen'. Het is
een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

Liefde vieren
Ik ben de tel kwijt
hoeveel stellen ik
de afgelopen ze-

Zusters uit de oecumenische klooster-

ven jaar getrouwd

gemeenschap in Grandchamp (Zwitser-

heb. Twee mensen

land) – die zich verbonden weten met

die de liefde vieren

die eenheid onder christenen laten zien

de oecumenische kloostergemeenschap

met een feestelij-

steeds niet zindelijk geboren en moeten

zoals vrouwengespreksgroepen, het sa-

in Taizé – hebben het materiaal van de

ke ceremonie, het

kinderen nog steeds leren lezen. Daarom

men vieren van 5 mei, de Taizévieringen

gebedsweek voorbereid. 'Blijf in mijn

blijft prachtig! Soms krijg ik de cynische

Charlotte van Steijn (administratie) en Hans

moet dit gebed voor eenheid door elke

en natuurlijk dit blad, de OKe. Maar ik

liefde en je zult veel vrucht dragen'. Dit

vraag of ik ook weet hoeveel er alweer

de Wilde (logistiek), e-mail: BezorgdienstOKe

generatie ook opnieuw gebeden wor-

mis in Oegstgeest het gezamenlijk ge-

motto wordt uitgewerkt in de thema’s:

zijn gescheiden. Ik wil het niet weten.

@gmail.com.

den. Verdeeldheid wordt vaak zichtbaar

bed. Een week waarin we in de H. Willi-

Wilt u geen OKe ontvangen?

in instituties, maar begint bij onszelf. Wij

brordkerk bidden onder leiding van onze

Geef dit door aan de bezorgdienst.

zijn zelf vaak al innerlijk verdeeld, ver-

katholieke broeders en zusters, een vol-

Postabonnementen:

strooid en vermoeid.

gende avond in de Regenboogkerk met

- verbinding met jezelf,
- verbinding met Christus,
- verbinding met anderen en met de

Struisvogelpolitiek? Nee hoor. Ik ben
nuchter, maar geloof ook hardnekkig in
de kracht van de liefde. Mijn man en ik
zijn er het levende bewijs van na 42 jaar

wereld.

de protestanten, en weer een volgende

De liturgie die we zullen volgen in onze

huwelijk. Ik weet dus heus wel dat ‘mijn’

dag in de Pauluskerk te gast zijn bij de

oecumenische viering zal bestaan uit

bruidsparen geen leven tegemoet gaan

Ik heb gemerkt dat, wanneer ik samen

Volle Evangelie Gemeente, bij de Evan-

drie wakes:

van louter rozengeur en maneschijn.

met andere christenen bid, ik me met

gelische Gemeenschap – in het Dorps-

tel. 517 57 54, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

hen verbonden weet en ook mezelf

centrum – en dan ook nog een keer met

Bankrelaties:

meer innerlijk verbonden weet. Ik krijg

de gereformeerden in de Rehobothkerk

NL65 INGB 0005 8563 89 en

een soort focus, ook innerlijk. Ik geloof

en wie weet zelfs een avond georgani-

NL13 ABNA 0566 9422 40

dat God zelf ons die verbondenheid

seerd door de Eritrees-Orthodoxe kerk.

Vormgeving en realisatie:

schenkt in ons gezamenlijke gebed met

Kortom: een week waarin we ons aan

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

de ander. Daarom vind ik het geweldig

Gods veelkleurige liefde verbinden en

We hopen van harte dat u met ons mee

Oplage:

om een pinksterchristen uitbundig te

die veelkleurigheid vieren.

wilt vieren en waken, omwille van de

Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 517
41 93, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

Innerlijk verbonden

Financiële administratie:
Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN,
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van christenen

Aanmelding: www.pgoegstgeest.nl, ook

je samen verder het leven in wilt? Eer-

Derde wake: De eenheid van alle

voor het volgen van de livestream

lijk gezegd trouwden wij onder druk

Meer informatie:

van ouders. Zo ging dat toen. Achteraf

www.weekvangebed.nl

ben ik blij dat we met alles erop en er-

-

mensen en de hele schepping.

aan ons huwelijk hebben gevierd. Want

Week van gebed voor eenheid, Oecu-

Raad van Kerken Oegstgeest,

uitgesproken statement. Je belooft om

lerlei manieren moeilijk om zo’n week in

menische (Taizé)gebedsviering online

uitspreekt. Allemaal gebedsgewoontes

januari 2021 te organiseren, maar heel

en via aanmelding

die net wat anders zijn dan ik gewend

veel plaatsen om ons heen laten zien

Locatie: Groene of Willibrordkerk

ben. En bij sommige van die gewoontes

dat zo’n week van gebed mogelijk is.

bedreigen zeg maar. Naar die mijlpaal

voelde ik me weleens ongemakkelijk –

Dus ik zie uit naar 2022. En: het gebed

kun je terugkeren als het ‘even niet zo

maar ik herken het inmiddels: hier is de

daarvoor mag al in 2021 beginnen.

een protestant die een liturgisch gebed

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad

toch gewoon tegen elkaar zeggen dat

Ik weet, covid-19 maakt het ons op al-

te zien prevelen en te luisteren naar

Kerken.

Maar waarom dan trouwen? Je kunt

19 uur

dat grote 'JA-woord' aan elkaar is een

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

Deze OKe
wordt ook
geplaatst
op de website van de
Raad van

Datum/tijd: Zondagavond 24 januari,

Tweede wake: De zichtbare eenheid

Namens de Taizéwerkgroep en de

horen bidden, een katholiek zachtjes

Het volgende nummer van OKe verschijnt op 13 februari 2021. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag
28 januari 2021 vóór 15.00 uur.
Uitsluitend per e-mail, met vermelding
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 maart 2021.

-

eenheid van de hele persoon

eenheid.

8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

Volgende nummer

-

Eerste wake: In Christus blijven: de

Ds. Pieter Kleingeld (NGK/GKV), Jasper de
Kogel (secretaris RvK), diaken Peter
Winnubst (RK), ds. Rian Veldman (PKN)

Alpha in onze parochie!

trouw en loyaal aan elkaar de toekomst
in te gaan. En niet weg te lopen voor
beproevingen, problemen die je relatie

leuk’ is.

Kom online vrijblijvend naar de introductiebijeenkomst om 19.30 uur
op 13 januari en kijk zelf of de

de Zoom-app op je

Bruidsparen van nu wonen meestal al

mobiel. Windows-ge-

een tijd samen. En toch willen ze hun

bruikers kunnen het

Alpha iets voor je is.

beste de Zoom Client for

keuze voor elkaar beklinken met een
openlijk jawoord dat iedereen kan ho-

Meetings installeren (https://zoom.us/

ren. Elkaar voortaan mijn man of vrouw

Data: woensdagen 20 en 27 jan.,

download).

kunnen noemen. Daarom trouwen ze

3, 10 en 24 febr. 3, 10, 17, 24 en 31 mrt.

Aanmelding: via alpha.jozefkerk@

alsnog, vertellen ze mij. Bruidsparen in

Vieren en verbinden is wat je samen doet: in de Week van gebed, met de Maaltijd van de

Verder is er nog een weekeind in een

hotmail.com

coronatijd hebben daar extra goed over

Heer en de Eucharistie, in onze relatie met elkaar en 'gewoon' in de kerk. In tal van artike-

klooster. Hier volgt nog informatie over.

Meer info: zie ook de vorige OKe, pag.15.

nagedacht, merk ik. Niet het feest, maar

len wordt daar vanuit diverse visies aandacht aan gegeven. Helaas is ‘vieren en verbinden’

Info en deelname: alle bijeenkomsten

https://www.facebook.com/alpha.

het statement. Dáár gaat het hen om.

nu alleen mogelijk via radio, tv, telefoon, internet, YouTube en een enkel bezoek. Maar

zijn online via Zoom (https://zoom.us).

jozefkerk; Els van Leuken: vanleukenels

Het huwelijk is een unieke verbinding

het mooiste blijft toch om ‘vieren en verbinden’ samen fysiek te ervaren.

Zoom kun je gebruiken op je pc, laptop

@gmail.com, Erik Flikkenschild: erik@

tussen twee mensen die hopelijk snel

De redactie wenst u, ondanks de beperkende maatregelen in deze tijd en de

of op je smartphone. Een camera, ge-

flikkenschild.nl en Reinoud Kaasschieter:

weer groots gevierd kan worden.

nare gevolgen voor kerk en samenleving, veel heil en zegen in het nieuwe jaar.

luid en microfoon zijn vereist. Gebruik

alpha.jozefkerk@hotmail.com.



Van de redactie

Mieke Kerkhof-Scheenaard
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Wat is
verbond

Met Hart
en Ziel...

...verbinden

V.l.n.r.: pastoor Rochus Franken
en ds. Rian Veldman

Foto Els van Leuken

vieren

ik aan verband, afspraak, rechten en
plichten. Het voelt zakelijk, als een af-

			en
Pastoor Rochus Franken
(58), sinds maart 2020
moderator van de parochie H. Augustinus, en ds.
Rian Veldman (39), sinds
juli 2018 voorganger bij
de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO), samen in
gesprek over Eucharistieviering en Maaltijd van de Heer.
Els van Leuken zat erbij en tekende hun verhalen op.

Hoor ik het woord Verbond, dan denk

Overweging door
Ds. Ronald da Costa

Rian: ‘Het vraagt veel van men-

spraak tussen twee of meer partijen

sen om het nu vol te houden; je

waar ieder zijn voordeel mee doet,

hebt elkaar nodig om te geloven.

voor zolang het duurt. Maar ik denk

Het is ook hard werken, niets is

ook aan trouw, nabijheid, saamhorig-

meer vanzelfsprekend, alles moet

heid, voor elkaar door het vuur gaan,

neer de vader van Jonatan, koning

georganiseerd worden: vieren we

niet afhankelijk van omstandigheden

Saul, rivaal David wil doden, zweren

Avondmaal aan tafel, lopend of in

en tijd. Zo kunnen twee mensen die

de vrienden elkaar eeuwige trouw en

een kring’. ‘Bij de katholieken in de

hun leven willen delen, kiezen voor

roepen daarbij God als getuige aan (1

parochie is het meestal lopend, al-

een huwelijk (ze geven elkaar onvoor-

Samuel 20). Maar ook bij een huwelijk

leen in een klooster ontvangt men

waardelijk hun jawoord), of voor een

wordt een verbond gesloten

soms in een kring’, aldus Rochus:

geregistreerd partnerschap of een

(Maleachi 2:14). Bij zo’n verbondsslui-

‘Eerst neemt de voorganger zelf

samenlevingscontract. Aan de laatste

ting hoort als ritueel het brengen van

brood en wijn, vervolgens ontvan-

twee zijn voorwaarden verbonden.

een offer, het slachten van een offer-

gen de parochianen de hostie, in
deze tijd met een pincet vanachter

dier, en een maaltijd.
Lees ik in de bijbel over de betekenis

ruimte en tijd. Tijdens zijn opleiding werd

een scherm. De priester gaat als eerste

van het woord Verbond, dan spelen

Het Verbond uit het Oude Testament

gezegd: wanneer het je om welke reden

te communie, omdat hij dit nodig heeft

beide gedachten mee. Het gaat in het

wordt in het Nieuwe Testament ver-

dan ook niet lukt om te bidden, weet

om aan de mensen te kunnen delen. Hij

Oude en Nieuwe Testament om af-

nieuwd. Hier is Jezus Christus, een

dan dat er anderen zijn die bidden.

is niet de gastheer, Christus is de gast-

stand in nabijheid. De relatie tussen

mens van vlees en bloed, de tussen-

heer. Je ontvangt als priester Christus, en

God en mens staat centraal.

persoon die bemiddelt tussen God en

Actueel: omgaan met corona

Rochus: ‘Tijdens corona hebben we al-

Verschillen tussen Avondmaal en
Eucharistie

Op de vraag van Rochus hoe vaak men

tijd Eucharistie gevierd, ook als er geen

in de PGO Avondmaal viert, antwoordt

parochianen in de kerk mochten komen.

Rian dat dit normaal acht keer per jaar
is, met een minimum van vier keer. ‘Met

daarna kun je Hem uitdelen’.

mens. Hij laat zich offeren, zijn bloed

‘Daarin verschillen onze belevingen’, zegt

In het Oude Testament gaat het om de

vloeit, om de verstoorde relatie tussen

Rian vertelt: ‘Bij het begin van de dienst

Rian, ‘als een predikant als eerste brood

keuze van God voor een klein kwets-

God en de mensen te herstellen.

steekt de ouderling de tafelkaarsen aan,

zou nemen, zou de gemeente dat onbe-

baar volk (Israël), om bescherming,

Een priester wordt geacht elk dag Eucha-

in verbondenheid met de wereldwijde

leefd vinden’.

met als doel geloof en vertrouwen in

Wanneer wij in de kerk de Eucharistie

ristie te vieren. Wij lezen de Schrift, in

kerk. Protestanten zijn niet zo sacramen-

(rooms-katholiek) of de Maaltijd van

corona is dat veranderd. Rondom de

gemeenschap met de kerk over de hele

teel, zij kijken in deze tijd meer naar de

Functioneren van de gemeenschap

een gezegende toekomst van vrede,
waar ook de andere volken in mogen

de Heer (protestant) vieren, denken wij

Witte Donderdagviering werd er in de

wereld en aansluitend bij de inspiratie

logistiek en de veiligheid. Het sacrament

Volgens Rian is de beleving van de ge-

delen. Dat verbond is eeuwig en wordt

aan die vernieuwing van het verbond.

PKN een landelijke discussie gevoerd of

van onze voorouders. De Eucharistie sluit

wordt niet als heilsnoodzakelijk be-

meenschap nu min of meer verbroken.

telkens vernieuwd via Abraham, Izaäk

Zoals je kunt lezen in het evangelie

het gepast was om nu juist wel of juist

aan bij het boek Handelingen. In Hande

schouwd. De PGO is sterk gekleurd door

Gespreksgroepen vinden nu deels via

en Jacob (de aartsvaders) en Mozes,

van Lukas waar Jezus na de maaltijd de

niet de Maaltijd van de Heer te vieren.

lingen 2,46 staat: ‘dagelijks braken ze het

de Liturgische Beweging, maar bij het

Zoom plaats.

die tien spelregels krijgt om het ver-

wijnbeker neemt en zegt: ‘Deze beker

Nu de gemeenschap verbroken was en

brood.’ Dat verwijst naar het dagelijks

Avondmaal is dat duidelijk minder. Op

Rochus sluit hierbij aan en ziet de toe-

bond in het leven van alledag vorm en

is het nieuwe verbond dat door mijn

we niet het brood voor elkaar konden

vieren van de Eucharistie. Het horizontale

dit moment missen zij het samen zingen

komst van de kerk als een netwerk van

inhoud te geven.

bloed gesloten wordt’ (Lukas 22:20).

breken, moesten we dan niet alleen de

vindt zijn bron in het verticale. Omdat je

als verbinding met mensen en God het

kleine groepen, bijvoorbeeld van 30 tot

instelling van de Maaltijd gedenken in

samen het Lichaam van Christus ontvangt

meest. Dat is wat wij met hart en ziel

55-ers die eenmaal per maand samen

Een paar voorbeelden, prachtig her-

Terug naar vandaag. Terwijl ik dit stuk

plaats van vieren? In de zomer vierden

ben je één familie. Na Vaticanum II in de

doen: het geloof naar binnen zingen. Bij

eten en over het geloof spreken. Samen

taald door Karel Eykman: ‘Ik ben jullie

schrijf staat beneden de radio aan. Ik

we voor het eerst Maaltijd van de Heer

zestiger jaren van de vorige eeuw werd

de vieringen op afstand zingen mensen

eten maakt de drempel voor ontmoeting

God, ik heb jullie vrij gemaakt, zorg

herken een 'gouwe ouwe': Als de dag

in tijden van corona: de mensen kwa-

het vreemd om als priester zonder men-

soms thuis mee’.

lager.

dan dat je vrij blijft; leef zo dat moord

van toen van Reinhard Mey uit 1975

men naar voren en verlieten daarna de

sen erbij te vieren’.

Rochus: ‘Bij de katholieken zingt meest-

Rian reageert: ‘dit is een vorm van sa-

niet nodig is; blijf trouw aan wie bij je

over een liefdesrelatie van lang gele-

kerk. In de Regenboogkerk was men

Rian snapt theologisch dit ‘pars pro toto’

al een koor, soms zingen de parochia-

men maaltijd vieren die zowel voor pro-

hoort; houd niet voor jezelf wat ook

den. Ik vang de tekst op: Jij bent mijn

gewend om in een kring te gaan staan,

denken (wanneer er één aanwezig is, zijn

nen mee. Zingen is meer meditatie. Bij

testanten als voor rooms-katholieken

van anderen is’.

leven, sta aan mijn zij..’ en denk: Ver-

in onderlinge verbondenheid én in ver-

allen aanwezig), maar ziet dat dit voor le-

ons is het sacrament veroorzaker, bij de

herkenbaar is en wat mij betreft ook te

Behalve over de relatie tussen God

bond, band van liefde, voor altijd, ver-

bondenheid met Christus. Die onderlin-

den van de PGO niet herkenbaar is.

protestanten bevestiging van het geloof.

maken heeft met de geest die spreekt

en mens gaat het verbond ook over

bonden met je leven, verankerd in je

Datzelfde verschil zie je bij het dopen:

uit de verhalen van de eerste christelijke

de verhouding mens-medemens. Een

hart, je ziel. Met God of mens. Maakt

een gemis ervaren. Het sámen breken

Rochus geeft aan dat gemeenschap gro-

een katholiek ontvangt het geloof, een

gemeenschappen die in Handelingen be-

mooi voorbeeld is het verbond tussen

niet uit.

en delen is essentieel’.

ter is dan de plaatselijke gemeenschap, in

protestant maakt een keuze’

schreven worden’.

de vrienden David en Jonatan. Wan-

Dat is het.

ge verbondenheid werd door velen als
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD
bij de pakken neerzitten, of gaan we er

Mij is ooit geleerd dat je de moed mak-

Een nieuwe dirigent voor de Schola

In september 2020 heb ik het stokje

Vorige week zei een mevrouw tegen mij:

samen wat van maken? Als echte op-

kelijker houdt, wanneer je onthoudt dat

Ik ben Anton van de Werken en ik woon

helemaal overgenomen. En dat midden

“Mensen zeggen nu steeds tegen mij dat

timist, die totaal op God de Vader ver-

je er zelf bij bent, wanneer iets gebeurt.

in Katwijk aan Zee. Mijn hele leven heb

in een vreemde tijd. We konden pre-

alles zo verandert, het laatste jaar. Dat

trouwt, ben ik ervan overtuigd dat het

Dat je zelf besluit hoe je omgaat met

ik al in meerstemmige koren gezongen

cies één zondag met de gehele Schola

niets meer hetzelfde is. Nou, alles veran-

belangrijk is hoop te houden. Hoop op

wat je overkomt. ‘Het is niet wat er ge-

in het midden van het land. Zowel op

zingen. Daarna was het weer afschalen

derde altijd al, niets is ooit hetzelfde ge-

het besef dat we hier samen sterker,

beurt, maar hoe je er mee omgaat’. Dit

het voortgezet onderwijs, als op het HBO

naar twee personen. Veel missen moe-

bleven!” zei ze. “Mensen hebben het nu

wijzer en misschien ook een beetje ne-

doet mij denken aan de reis die de drie

hadden we koren op school. Op de Pabo

ten we nu zingen omdat andere koren

gewoon eens een keertje door.”

deriger uit zullen komen.

koningen hebben gemaakt. Deze drie

destijds was het zelfs een vak van 1 uur

uitvallen en dat is best druk. Ik hoop

wijzen hadden een plan: de ster aan de

in de week, ‘koorzang’. Na mijn oplei-

toch ook werkelijk dat we snel weer

Na overpeinzing moest ik toegeven dat

Sterker omdat we allen hebben geleerd

hemel volgen die hen zou leiden naar

ding kwam ik in Katwijk aan het werk als

met meer mensen, zo niet met een heel

deze vierennegentigjarige dame eigen-

dat je gezondheid erg belangrijk is. Maar

de pasgeboren koning. Ze hadden een

leerkracht. In 2003 ben ik via een pro-

koor, kunnen zingen. Want ik heb ook de

lijk wel een punt had. In ons leven ko-

ook sterker omdat we, nu bewuster door

plan, een routekaart en een bestem-

jectkoor Schola Cantorum Gregoriana, in

stemmen van mijn zangers nodig om sa-

men we dagelijks voor veranderingen te

alle beperkingen, omkijken naar de an-

ming. Bij hen viel ook alles stil: ster weg,

de Haagse Kloosterkerk, in contact geko-

staan en zijn we gebonden aan, soms

der.

weg kwijt, doel verdwenen. Waarna ze

men met het gregoriaans. Daar groeide

zelf opgelegde, regels en beperkingen.

Wijzer omdat we hebben geleerd dat we

onderdak vonden in een paleis, bij He-

de liefde voor het gregoriaans en leerde

Het is zo dat onze wereld niet snel meer

er samen voor staan, dat we uiteindelijk

rodes. Een koning die flink op geld en

ik Vespers zingen. Vanaf die tijd ben ik

zal worden zoals hij was. Echter de vraag

allemaal gelijk zijn. Dat we elkaar nodig

macht belust was en op z’n zachtst ge-

me gaan toespitsen op het gregoriaans.

is: hoe gaan we hiermee om? Gaan we

hebben. Wijzer, omdat ik hoop dat we

zegd ‘snode plannen’ had. Toch hielden

Foto Charlotte van Steijn

men de vieringen te zingen. De christelijke viering is immers een gemeenschapsgebeuren, en dan zing je samen.
Anton van de Werken

der iemand van de Schola van de Hei-

meer respect zullen

deze drie wijzen vast aan hun droom,

Wat me boeit in het gregoriaans, zijn

lige Willibrordkerk van Oegstgeest. Op

gaan hebben voor

aan hun visioen, aan hun hoop voor de

de complete psalmteksten en de vaak

zijn uitnodiging ben ik eens meegegaan

de ander. Dat we

toekomst. Om een lang verhaal kort te

letterlijke bijbelteksten die als antifoon

naar een gregoriaans gezongen mis in

meer respect zullen

maken: dit zorgde ervoor dat zij toch

gezongen worden en de verstilling van

Oegstgeest. Naderhand heb ik met de

...Maria Elizabeth (Rie) van Rijn-Enge-

hebben voor onze

verder konden gaan. Ze maakten pas op

de eenstemmige zang op het ritme van

toenmalige dirigent, Rens Tienstra, ge-

ringh, weduwe van Jan van Rijn, moe-

wereld en gaan

de plaats, richtten zich naar binnen, ze

de adem en tekst. Dat in tegenstelling

sproken en sindsdien ben ik blijven plak-

der en (over)grootmoeder. Rie werd

beseffen dat niet

legden alles in vertrouwen bij God de

tot de gereformeerd protestantse ge-

ken. Er kwamen cursussen bij, zoals in

geboren op 9 augustus 1930 in Oud-

alles draait om geld,

Vader. Ze hervonden hun weg, hervatten

meenschap waaruit ik afkomstig ben.

Essen de Folkwang Universität, waarbij

karspel en overleed op 13 december.

macht en bezit.

hun reis en vonden de stal met het pas-

Daar werden vrijwel uitsluitend psalmen

gekeken werd naar de oude handschrif-

De afscheidsviering vond plaats op

Nederiger omdat

geboren kindje Jezus.

gezongen, maar altijd een of twee be-

ten, de neumen (muzikale symbolen) en

donderdag 17 december in de H. Wil-

rijmde coupletten.

de interpretatie daarvan.

librordkerk, waarna Rie op het paro-

we hebben gezien

Wij gedenken...

dat je met geld geen

Terugkijkend konden zij zien dat zij alles

Ik denk zelfs dat de hele psalmen en de

garanties kunt ko-

hebben kunnen doen wat zij hadden ge-

letterlijke teksten het belangrijkste wa-

Toen Rens als dirigent vertrok naar de

pen. We hebben ge-

wild, al was het op andere wegen dan zij

ren wat me aantrok in het gregoriaans,

Haarlemse kathedraal, moest er uitge-

...Adrianus Cornelis (Aad) Borst, echt-

zien dat economieën

hadden vermoed, toen zij op pad gingen.

zeker voor iemand die gereformeerd

keken worden naar een nieuwe cantor/

genoot, vader en opa. Aad werd ge-

stil komen te staan,

Voor mij is het altijd hoopgevend om

opgegroeid is, met een liefde voor de

dirigent van de Schola in Oegstgeest.

boren op 21 april 1929 en is op 22

wanneer de gezond-

te onthouden dat, wanneer dingen niet

bijbelteksten en verhalen. Ook was ik al

In die tijd werd door medezangers al

december overleden. De afscheids-

heid van mensen in

gaan zoals ik had gedacht, ik er altijd

jaren bezig met de geschiedenis van de

gevraagd of het niet iets voor mij was.

viering was op dinsdag 29 december

gevaar komt.

samen met de Vader wel uit kom. Zoals

liturgie van de kerken van alle tijden en

Maar ik hield het nog af, want ik had

in de H. Willibrordkerk, waarna Aad is

ook wij deze moeilijke tijden, samen

plaatsen. Van west tot oost, Romeins tot

geen professionele muzikale scholing.

begraven op het parochiekerkhof.

met elkaar, eruit gaan komen.

Byzantijns. Van katholiek tot gerefor-

De voormalige dirigent, Franz Straat-

meerd, de volle breedte van liturgie heb

man, nam het nog een tijdje waar, maar

Mogen deze lieve doden

ik bestudeerd tot op de dag van van-

kwam na enige tijd met dubbele afspra-

rusten in Gods licht en vrede.

daag.

ken te zitten.

Diaken Winnubst
tijdens de kerstboodschap.

Diaken Peter Winnubst

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord
Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04,
Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: Gastvrouwen in de pastorie: ma, di, do 9.00 - 12.00 uur.
rochusfranken@outlook.com, diaken G. Brink, tel. 06 30 78 03 64,
Secretariaat: Charlotte van Steijn (ma-, di- en do-ochtend)
e-mail: diakenbrink@gmail.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 Bankrekeningen: misintenties: NL66 INGB 0000 1550 99,
kerkbijdrage: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO 0138 4020 19,
45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, kapelaan B. Plavčić,
diaconie: NL06 RABO 0138 4000 32
tel. 06 43 51 45 95, e-mail: borisplavcic@hotmail.com

w w w. w i l l i b ro rd o e g s t g e e s t . n l
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Foto Els van Leuken

We gaan er samen voor

chiekerkhof bij haar man is begraven.

Daarop kwam de vraag of ik een zonGaandeweg verdiepte ik me meer in het

dag, nu dik 2 jaar geleden, zou kunnen

gregoriaans en begon ik te kijken of ik

invallen en heb ik ja gezegd. Al gauw

dingen kon organiseren. Zoals Donkere

ontdekte ik dat ik het erg leuk vind om

Metten, Getijdendagen, met de Scho-

de mannen mee te nemen als dirigent

la van de Kloosterkerk in Den Haag. In

door het gregoriaans en de kerkelijke

datzelfde koor zaten ook mannen die

eredienst heen. Een keer invallen werd

bij meerdere Scholae zongen. Waaron-

structureel invallen.
Nr. 1 - Januari 2021
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PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST
Jongerenbijeenkomst

Taakgroep Diaconaat en Zending

Ds. Ad Alblas

Wat was het fijn om op zondag 13 december maar liefst 24!

Op 7 februari 2021 vindt er weer een

De Kerkenraad van de PGO is dankbaar

in het nieuwe pastorale beleidsplan be-

kinderen te mogen verwelkomen op de jeugdzolder van de

diaconale dienst plaats, om 10.00 uur

en verheugd dat ds. Ad Alblas ons de ko-

schreven. Eens per maand zal ik voor-

Regenboogkerk. In verband met alle huidige maatregelen kon-

in de Regenboogkerk. Deze dienst is

mende, vacante, periode komt ondersteu-

gaan in een zondagse eredienst.

den ouders niet aanwezig zijn, maar doordat de kinderen een

ook online te volgen en werd voorbereid met een gastspreker

nen. Ds. Albas is op 28 december gestart

vriendje of vriendinnetje mee mochten nemen ging het heel

van Kerk in Actie. Vanwege de beperkingen door het corona-

en zal in principe een jaar aan de PGO

Wat spreekt je aan in de PGO en het werk

erg goed.

virus zal deze persoon, relatiebeheerder voor de regio van

verbonden zijn. Op 24 januari is er tijdens

dat je gaat doen?

Samen met de kinderen hebben we een verhaal over advent

o.a. Colombia, echter niet fysiek aanwezig zijn. We vertonen

de ambtsdragerszondag een liturgisch

Ik ken de PGO niet zo goed, hoewel ik

geluisterd en de kaarsjes aangestoken. Er was ruimte voor

daarom in de dienst een filmpje met een presentatie over dit

moment waarin hij aan de PGO verbon-

hier al 20 jaar woon. Dat komt omdat

wensen en gebed van de kinderen. Voor alle kinderen was en

project van straatkinderen in Colombia. De diaconie van de

den wordt. Ds. Albas zal voor een aantal

ik ‘onder de radar vloog’. Als predikant

is dit een bijzondere periode, waarin ze zich soms zorgen ma-

PGO steunt de komende twee jaar dit project van Kerk in Actie,

mensen niet onbekend zijn, vanwege zijn

in Leiden en later in Warmond was ik

ken om opa’s en oma’s, het niet leuk vinden dat ze niet naar

Kinderen in de Knel.

predikantschap in de Leidse Binnenstad-

betrokken bij die kerkelijke gemeentes.

school kunnen en er minder activiteiten zijn. Wat is het fijn om

Het gaat om stichting Kleine Arbeider in Bogotá om onderwijs

gemeente. Maar voor wie Ad nog niet

Voor ik aanklopte bij de Kerkenraad heb

dan samen te mogen zijn en te kunnen delen.

te realiseren voor werkende kinderen. In Colombia moeten

kent, ging Marien den Boer, voorzitter van

ik goed kennis genomen van het reilen

1,5 miljoen kinderen zwaar en gevaarlijk werk doen en lange

de Kerkenraad, digitaal in gesprek met Ad.

en zeilen van de PGO. Met name wat be-

Na het verhaal hebben de kinderen lantaarntjes, kerstmobielen

dagen maken, waarbij ze vaak opgroeien in een omgeving

en kerstkaarten geknutseld. De hele zolder lag vol met glitter!

met veel geweld en drugsgebruik. In de sloppenwijken van

Wie ben je en wat is je achtergrond?

en gezien sluit naadloos aan bij mijn

Er werd gelachen, gekletst en zo hard gewerkt dat er ondanks

Bogotá zie je bijv. talloze kinderen werken op de markt of bij

Eerst de makkelijke vraag, die over m’n

gedachten daarover. Met kerkenraads-

het goede ventileren, rode blosjes op wangen verschenen. Tus-

het vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisa-

achtergrond. Ik werd twee-hoog-achter

beleid ga ik me nadrukkelijk niet bezig

sendoor kregen de kinderen wat te drinken en wat lekkers.

tie die onderwijs biedt aan deze kinderen om hun kansen op

geboren in Utrecht. Op mijn achtste werd

Wij kijken dankbaar terug op een heel warme en fijne middag

een betere toekomst te vergroten, en waarbij ook ouders en

m’n vader predikant. Ik kwam terecht in

met het oog op onze samenwerking,

en zijn al aan het nadenken over een mooi vervolg! Wij wen-

tienermoeders worden ondersteund. Er zijn diverse verhalen

verschillende pastorieën. Aanvankelijk

wil ik wel kwijt dat ik mezelf als een

sen iedereen een heel goed nieuw jaar!

over kinderen die geholpen zijn door dit project, o.a. over de

koos ik een andere studie, maar na enige

spiritueel en geëngageerd mens ervaar,

Wanneer ben je bereikbaar?

nu 28-jarige Jhon, zie foto, die zich op 12-jarige leeftijd aan-

tijd werd het toch theologie, in Utrecht.

met compassie als bron en doel. Ik ben

Als parttime invaller ben ik natuurlijk niet

sloot bij de FARC en vijf jaar lang actief was als verzetsstrijder.

Mijn loopbaan in de kerk begon ik als

orthodox opgevoed, ben zelf als ‘mid-

altijd beschikbaar, maar ik ben wel (bij-

Daarna is hij omgeschoold tot kok en hij werkt nu als hulpkok

jeugdwerker in Amsterdam-West. Daar-

den-orthodox’ predikant met een ‘evan-

na) altijd bereikbaar. Als pensionado wil

in een Hindoestaans restaurant. Meer informatie over zijn ver-

na werd ik predikant in Amsterdam-Wa-

gelisch tikje’ begonnen. Later kwam ik

ik mijn werk voor de PGO graag flexibel

Taakgroep Jeugd en Jongeren, PGO

treft het pastoraat. Wat ik heb gehoord

houden; daar is Rian Veldman de verantwoordelijke predikant voor.

haal en dat van andere jongeren is te vinden op www.kerkin-

tergraafsmeer. Na acht jaar nam ik het

vooral in een oecumenische en geënga-

invullen. Dat heeft het voordeel dat ik

actie.nl/fpt. Wij zullen u regelmatig over dit project informeren

beroep aan naar Leiden. Daar werkte ik

geerde omgeving terecht. Onlangs liet ik

kan inspringen op de momenten dat dit

via OKe en de Gemeenteberichten.

zeven jaar aan een forse reorganisatie,

me spontaan ontvallen: ‘ik geloof in en

het meest nodig is.

De presentatie op 7 februari zal ons hopelijk mede inspire-

met kerksluitingen, en in 1994 ontstond

verlang naar de nieuwe wereld van God,

ren om te willen delen wat ons gegeven is en bij te dragen

de Leidse Binnenstadsgemeente in de

en zet me daarvoor in waar mogelijk’.

aan dit belangrijke werk. Op deze manier maken we deel uit

Hooglandse kerk, waarvan ik bijna 25 jaar

van de kerk die in actie komt om wereldwijd en in Nederland

de wijkpredikant was. Na m’n emeritaat in

Wat ga je de komende periode bij de PGO

heeft, is de mail een goede manier om

mensen hoop te geven en tot hun recht te laten komen, daar-

2017 werkte ik een ruim jaar als tijdelijk

doen?

me te spreken. Mijn mobiele telefoon

toe geïnspireerd door Jezus Christus. Namens de Taakgroep

predikant voor de PGWarmond.

Na het emeritaat van ds. Aart Verburg

heb ik altijd bij me: 06 - 54 79 70 98. Die

en het vertrek van ds. Iris van der Heul

doe ik altijd uit als ik in gesprek ben of

ontstond er een flink gat in het pastorale

even niet aan de lijn kan komen. Voor

team. Samen met een vertegenwoordi-

dat geval is er een voicemail service,
zodat er een bericht achtergelaten kan



Guusje Onderwaater-Nortier,
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Als ik het waag mezelf te kenschetsen

Wie mij wil spreken heeft verschillende mogelijkheden. Voor wat geen haast

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

KERKELIJK BUREAU

GEBOUWEN

PASTORALE SECTIES

ging van de Kerkenraad heb ik gekeken

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

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 Willibrords 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.

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
tel. 517 52 05

SECTIE ZUID-OOST
Interim predikant: ds. A. (Ad) Alblas
Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
tel.: 06 - 54 79 70 98,
e-mail: ds.a.alblas@pgoegstgeest.nl

of ik daarin zou passen. We kwamen

worden, en ik zo spoedig mogelijk con-

unaniem tot de conclusie dat het goed

tact opneem. Voor de gebruikers van

zou passen. Mijn eerste aandacht zal

WhatsApp ben ik heel goed en snel be-

gaan naar mensen in kwetsbare posities,

reikbaar op bovengenoemd nummer.

die willen doorpraten over levensvragen.

Momenten waarop de kans het grootst

Daarbij denk ik iets te kunnen beteke-

is om mij direct te treffen zijn de dins-

nen bij ernstige ziekte, het afscheid ne-

dag-, woensdag- en donderdagochtend

men van het leven en geliefden en het

van 9.00-9.30 uur.

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
tel. 517 54 98
Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
tel. 517 54 98

www.pgoegstgeest .nl
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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

verzorgen van een uitvaart. Als tweede
concentratiepunt zal ik meedenken en

Dank je wel Ad en

-werken met de pastorale teams zoals

van harte welkom in de PGO!
Nr. 1 - Januari 2021
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PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST
Nieuws van de Taakgroep Diaconaat & Zending
Wat is 2020 een bewogen jaar geweest,

In de landen van herkomst

voor ons dichtbij en voor zovelen ver

wordt geïnvesteerd in een

weg. Naast alles wat ons zelf trof, wer-

beter leven voor kinderen.

den we ook afgelopen jaar weer gecon-

CO L L E C T E N

wen en traumaverwerking.

- Noodhulp Libanon: hulp voor ge-

- Noodhulp Syrische vluchtelingen

in Libanon en Jordanië

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Tekst : Maureen van den Brink

10 jan.: Stichting Camelia Indonesië
De Stichting Camelia steunt het huis van

God, ofwel: het Essentiële

ontvlucht en verblijven in buurlanden zo-

liefde op de helling van de vulkaan Merapi

Velen zijn gewend om God voor te stel-

geschiedenis is een

Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land

troffenen explosie Beiroet

als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluch-

in Java. Daar leren mensen met een ver-

len als een persoon. Carel ter Linden zegt

continu leerproces, in

wereld. De Diaconie heeft onderstaande

Door de enorme explosie op 4 augus-

telingen daar leven in extreme armoede.

standelijke beperking vaardigheden die

daarover: wij moeten beseffen dat het

de ontwikkeling van

doelen van Kerk in Actie in december elk

tus in de haven van Beiroet werd zeker

Kerk in Actie steunt via het ACT Allian-

van nut zijn in de maatschappij.

daarbij gaat om een beeld, dat wij niet

de wereld naar een grotere humaniteit.

met een gift van € 1000 kunnen onder-

de helft van de stad beschadigd en zijn

ce netwerk kerken en kerkelijke organisa-

17 jan.: Bangladesh, beter bestand

mogen overvragen door daaraan eigen-

steunen:

300.000 mensen dakloos geraakt. Kerk

ties in Libanon en Jordanië. Zij delen voed-

tegen water

schappen toe te kennen die dat beeld niet

Het heilig krachtenveld

fronteerd met noodsituaties elders in de

- De kerstactie voor vluchtelingenkin-

in Actie levert noodhulp via het inter-

selpakketten uit en helpen ontheemden

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwe-

dragen kan. Als het in de bijbel over God

Het enige waarmee Carel ter Linden

deren in Griekenland

nationale kerkelijk netwerk en via de

bij het zoeken naar onderdak en werk.

ge overstromingen. Door de klimaatver-

gaat, gaat het over ons mens-zijn als een

het woord ‘God’ zou willen verbinden,

Kerk in Actie werkt in Griekenland sa-

eigen partners ter plekke. Ondersteu-

Deze extra steun aan bovengenoemde

andering zullen die helaas steeds vaker

opdracht. God, de Essentie van het be-

zijn de krachten die deze wereld in

men met drie partnerorganisaties. Er

ning wordt geboden bij het uitdelen

doelen is mogelijk dankzij uw bijdragen,

voorkomen. De overstromingen spoelen

staan, zoals het oude Israël dat heeft be-

stand houden en het leven mogelijk

wordt geholpen met voedsel, kleding en

van voedsel, kleding en hygiënemate-

waarvoor hartelijk dank!

de oogst van de toch al zeer arme bevol-

grepen, is ethisch van karakter. De discus-

maken. Krachten als liefde en trouw,

onderwijs. Ook wordt er geprobeerd de

rialen. Op de langere termijn zal gehol-

Namens de Taakgroep Diaconaat & Zen-

king weg. Kerk in Actie helpt de inwoners

sie of er een God ‘bestaat’ of niet, kunnen

recht en barmhartigheid, verontwaar-

kinderen op een betere plek te krijgen.

pen worden bij het herstel van gebou-

ding,

van Bangladesh na een ramp, maar ook bij

we achter ons laten, als we het woordje

diging over en bevrijding uit onrecht,

hoe ze zich zo goed mogelijk op een over-

‘God’ bewaren voor het geheim van deze

vergeving, verzoening.

stroming kunnen voorbereiden. Dit kan

wereld. De geboden hebben met dit ge-

Waar mensen strijd voeren tegen hon-

bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die

heim te maken, in de geloofstaal van de

ger en armoede, waar wij deze aarde

Het afscheidscadeau was zó groot, dat we

beter bestand zijn tegen storm en regen.

bijbel met ‘God’. De enige vraag die telt is:

en haar rijkdommen leren delen, waar

bezorgd waren of het bestuur van de Stich-

24 jan.: Missionair werk, een kerk van

Wàt is het geheim van deze wereld en van

kinderen in vrijheid kunnen opgroei-

Classispredikanten organiseren geloofsgesprek over coronacrisis

Martine Delver, diaken ZWO

Bestemming bereikt!

dringende ervaringen die maandenlang

Digitale ontmoetingen en webgesprekken

onze samenleving en het kerkelijk leven

Kerkenraadsleden, predikanten, pastores

ting voor Gezins-Welzijn (LKK) in Surabaya

betekenis

het leven? Waar gààt het in dit leven om?

en en kansen krijgen om zichzelf te

ontwrichten? Wat heeft de belijdenis

en andere geïnteresseerden kunnen over

wel waar zou kunnen maken wat afgespro-

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp

Wat vráágt het leven van ons?

ontplooien, waar mensen naar elkaar

‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen

dit onderwerp in gesprek met de auteurs

ken was. Dat was dat zij zouden proberen

welkom is. Een moestuin voor de hele

tijdens de coronacrisis? Over die vragen

van de brochure. De bedoeling is om

een even groot bedrag op tafel te brengen

buurt. Een mobiel koffietentje voor men-

God als het Essentiële

schreven een aantal classispredikanten

hiermee het geloofsgesprek over de co-

voor het pensioen voor de medewerkers van

sen die een praatje willen. Kerken zijn

Carel ter Linden schrijft dat de gedachte

artsen en helpers gevochten wordt om

een brochure en organiseren ze digitale

ronacrisis te stimuleren. Er volgen prakti-

het sociale project. Dat is gelukt! Eind dec.

creatief in het zoeken naar verbinding met

van God als het Essentiële helderheid

mensenlevens te redden, raken zij aan

ontmoetingen.

sche suggesties om het geloofsgesprek

hebben alle 10 medewerkers die – mede

hun omgeving. De Protestantse Kerk in

schept in zijn kijk op het heilige krachten-

God.

in eigen kerkelijke kring voort te zetten.

door corona – moesten stoppen bij de LKK

Nederland ondersteunt missionair-diaco-

veld dat hij wel ‘God’ wil blijven noemen.

Er zijn drie webinars, waarin de auteurs

het dubbele uitgekeerd gekregen van waar

nale initiatieven van gemeenten, want zo

Door de kostbare verhalen van de bijbel,

De elementaire waarden

Enkele classispredikanten, waaronder

de meditaties presenteren en er over re-

ze volgens de Indonesische standaard recht

zijn we een kerk van betekenis.

die nu eenmaal met de oude voorstelling

De uitzonderlijke inzichten van het

onze eigen classispredikant ds. Julia van

flecteren. En er zijn drie webgesprekken,

op hadden. 

31 jan.: Stichting De Brug (Katwijk)

van een God die in de hemel woont, ver-

oude Israël over recht en onrecht, wat

Rijn, hebben een boekje gemaakt met

waarop de deelnemers worden uitgeno-

De Brug is een ggz-instelling voor versla-

bonden zijn, kan hij het woord ‘God’ niet

humaan is en inhumaan, hebben eeuw

de titel ‘Als het leven kantelt’.

digd zelf een meer meditatieve verken-

vingszorg. Zij bieden hulp aan verslaafden,

missen. Als hij het woord ‘God’ nader zou

na eeuw onze cultuur diepgaand beïn-

‘Vanuit het vertrouwen in God de Geest,

ning te maken op een concrete psalm.

ouders/partners en familieleden. Ieder

moeten omschrijven, zou hij zeggen: het

vloed. De samenleving mag, wat Carel

heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is

gaat om een innerlijk ervaren beslissend

ter Linden betreft, minder godsdienstig

Waar kan je God herkennen bij de in-

Brochure ‘Als het leven kantelt’

de Zoon en de Vader komen diverse the-

Ds. Aart Verburg (emeritus)

Meer info: www.pgoegstgeest.nl

Wij gedenken…

omzien, daar is God in het spel. Waar in
ziekenhuizen en in rampgebieden door

ma’s aan de orde die door de coronacri-

Data: 18,19 en 20 januari.

26 nov. dhr. Jelle Pieter Buwalda,87 jaar

een luisterend oor. De Brug is een instel-

appèl, tot verantwoordelijkheid voor

worden, als de verbinding met

sis actueel zijn geworden; thema’s die

Tijd: steeds om 14.00 uur en 20.00 uur.

26 nov. dhr. Jan Schuringa,

ling waarvoor professionals en vrijwilligers

deze aarde en alle leven. Om een

die elementaire waarden maar

telkens worden uitgewerkt in een medi-

Kosten: geen

29 nov. mevr. Geertruida Baks-

zich met hart en ziel inzetten.

samenleven in vrede en rechtvaar-

bewaard blijft. 

tatie bij een psalm. In de bundel zijn ver-

Opgave: men moet zich van te voren

7 febr.: Colombia Stichting Kleine

digheid gaat het, om een andere,

Uit: ‘Wat doe ik hier in GODS-

der gebeden opgenomen van pastores.’

opgeven.

3 dec. dhr. David Schrikkema,  72 jaar

Arbeider, zie ook pagina 8

meer humane wereld. De menselijke

NAAM’ door ds. Carel ter Linden

5 dec. mevr. Lutgerdiena Gé

Tijdens de diaconale dienst wordt u van-

Meer informatie: zie pagina
16 en www.protestantsekerk.
nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis/

van Wijnen, 

83 jaar

Pleijsant-Bolt,

81 jaar

8 dec. mevr. Sophia van Zoestvan der Stoel, 

daag geïnformeerd over het werk van
Stichting Kleine Arbeider in Bogota. De

100 jaar

14 dec. mevr. Lena Wilhelmina

PGO steunt de komende twee jaar dit
project. We zetten ons via Kerk in Actie

Via deze weblink kunt u ook

Spierings-van den Bosch,91 jaar

in voor het thema Kinderen in de knel.

gratis het boekje downloaden.

Zie voor de gedachtenis:

Samen met partners van Kerk in Actie be-
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95 jaar

Ds. Rian Veldman

www.pgoegstgeest.nl

strijden we hiermee kinderarbeid.

Harm Bosscher

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-Protestants
Steunfonds heeft een ANBI-status. Graag uw vrijwillige bijdrage op: banknummer
NL73 ABNA 0644 3486 15. E-mail: info@nieuwvrijzinnig.nl
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NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK
Vieren en verbinden

komen? Af en toe hoor ik van

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT

Nieuwe glossy over ‘bezield’ leven

Verbinding verbroken?

activiteit. God gaf ook manna, daar was

Eind 2020 lag er een nieuwe glossy

Dat stond in de laatste schoolweek

het ieder voor zich, rapen wat je nodig

in de tijdschriftschappen: OMG. Een

ren we elkaar om corona-

gemeenteleden, maar

opeens op mijn digitale schoolbord te

hebt. Niet meer en en niet minder. Wij

magazine ‘voor een bezield leven,

proof samen thuis naar de

dat blijkt dan al maan-

lezen. Ik kon geen lesgeven vanaf mijn

hebben lang van de kwakkels mogen ge-

over zingeving en spiritualiteit’, vol-

kerkdiensten te kijken. Hoe

den geleden gespeeld

scherm en viel terug op het altijd succes-

nieten, samen en overvloedig.

gens de feestelijk vormgegeven

ziekten en ontslag bij

In deze lockdown stimule-

het na 17 januari gaat is nog

te hebben. Ik verlang

volle verhalen vertellen. Ik vertelde van

onbekend: we halen steeds de

ernaar dat we weer iedere

de troonzaal in de hemel waar engelen

Nu is het tijd voor het manna. Aan de

uit 139 pagina’s vol artikelen, inter-

bouwstenen tevoorschijn

zondag allemaal bij elkaar

de wacht houden. Waar ze zagen dat

slag. Zelf. Zoek Hem op.

views, indrukwekkende fotorepor-

die passen bij de geldende
situatie.

kunnen komen…
… Mijn verlangen en

cover. Het eerste nummer bestaat

Jezus opeens verdween om pas na 33

tages, reisverslagen, bijbelcitaten

jaar terug te keren. De engelen die Hem

Ook merk ik dat mensen om mij heen

en stukken over o.m. kunst, natuur-

oproep is om trouw te blijven aan onze

zagen vertrekken zagen Hem geschon-

wanhopig zoeken naar antwoorden, naar

verschijnselen, theologie, psycholo-

waarden. In verbinding met elkaar te blij-

den terugkeren; wonden op Zijn handen

schuld. Zoek dan verbinding en begin bij

gie, literatuur, muziek en architec-

Als voorzitter van de Kerkenraad aan onze

ven en, al dan niet samen, op de knieën

en in Zijn zij. ‘De koning vol majesteit wil

jezelf. Omarm de kracht en de vrijheid.

tuur.

gemeente citeer ik een paar stukjes:

te gaan. Er is zoveel mogelijk in kleine

binnengaan, wie is die koning vol majes-

Jezus geeft die. Vanuit die vrijheid en

… De kern van ons bestaan is om met el-

groepjes, daarover horen we prachtige

teit…? Ps. 24

kracht is alles mogelijk. Niet voor niets

Op de glanzende cover staat een

kaar in verbinding te zijn en onze relatie

verhalen...

omschrijft Jezus zichzelf als het Leven-

madonna-achtige jonge vrouw

met de Heer van de Kerk te onderhou-

… Wat gebeurt er ontzettend veel in onze

Ik raakte onder de indruk van deze

de brood. En als het dan zover is dat we

in kerstrode zijde, die via oortjes

den. Om Hem present te stellen, lichtend

gemeente. Dat stemt tot dankbaarheid.

woorden. Het indrukwekkende van

weer samen mogen komen… dan gaan

luistert naar muziek op haar smartpho-

ping en een culinaire

licht en zoutend zout te zijn in de sa-

Gemeente-zijn, dat doen we gelukkig sa-

Jezus' daad trof mij diep. De verbinding

we vieren, groots vieren.

ne. Dat is wat de redactie met dit nieu-

rubriek (over de granaatappel).

menleving. Maar hoe doe je dat als je el-

men!

met mijn digibord werd pas ‘s middags

Ds. Pieter Kleingeld

Uit mijn brief…

Hein Griffioen

kaar niet meer elke zondag kunt tegen-

Voorzitter Kerkenraad

we blad wil brengen: ‘Met beide benen

hersteld door een klein draadje onder

Een nieuw jaar, dichter bij het grootste

op de grond staan en toch bezig zijn met

Door de grote diversiteit aan onderwer-

het bureau te repareren. Ik moest er

feest dat je kunt indenken. Blijf verbon-

het hogere. Een ander nodig hebben om

pen is het inhoudelijk afwisselend. Al

voor op mijn knieën. Ik moest alles even

den!

gelukkig te zijn en je levensdoel te ver-

zullen niet alle onderwerpen voor ieder-

vullen. In OMG komen hemel en aarde

een even boeiend zijn en is de focus op

Drijfveren en inspiratie

met vuil vlak voor zijn voeten in het water

Uit een interview met ds. Pieter

gooide. Vernedering en geweld. Toen zag

samen’. Alle onderwerpen worden met

zingeving er soms wat nadrukkelijk op

Kleingeld

ik het opeens: die ‘onreine’ man was als

Omdenken dus en een nieuwe verbin-

die invalshoek, zingeving en (Westerse)

gelegd. Aan dit eerste nummer werkten

‘Geloven is voor mij heel concreet. De

Jezus: hij maakte het onreine water weer

ding maken. Hoe treffend voor de tijd

spiritualiteit behandeld.

bekende filosofen, schrijvers en theo-

essentie is dat we zijn gemaakt om lief

rein zodat de priester het kon gebruiken.

waarin wij leven. We zijn verbonden met

te hebben. Dus om samen te zijn. We

Ik was onder de indruk hoe ik het bijbel-

Jezus en Hij laat niet los. Het avondmaal

‘OMG’ is een speelse verwijzing naar de

speciaal voor het blad geschreven door

hebben elkaar nodig, soms ook om het

verhaal zich voor mijn ogen zag afspe-

heb ik al lang niet kunnen vieren met

alom gebruikte uitroep ‘O My God’. Maar

Jan Terlouw, bijdragen van en interviews

vol te houden. Het mooiste is als je je

len. Ook bij een maaltijd met mensen van

mijn broers en zussen. Dat mis ik.

het staat hier vooral voor de drie-een-

met Désanne van Brederode, Esther Ger-

leven terugleest in de Bijbel. Dan zie je

verschillende geestelijke stromingen en

heid, zo meldt de redactie: Other, Me en

ritsen, Manon Uphof, Susan Smit, Leo

hoe het alledaagse tot iets heiligs wordt.

nationaliteiten ervoer ik dat. Iemand daar

Ik mis het samen breken van het brood,

God. Ook de indeling op onderwerpen

Blokhuis, Umberto Tan, Paul van Geest,

Een voorbeeld? In Mumbai, India, kwa-

noemde deze maaltijd een teken van ver-

maar werd getroffen deze week door de

is hierop gebaseerd. Onder het the-

Marli Huijer en ‘pop-up dominee’ Rikko

men wij bij een meer waar ook Shiva ge-

zoening. Inderdaad, zei ik, en ik vertel-

woorden van Henk Binnendijk over het

ma ‘Other’ staan artikelen over onder

Voorberg.

lopen zou hebben. Een heilige plek dus

de over Gods grote maaltijd in Jesaja 25

brood van het leven. Hij vertelde over

meer wonderen, natuurverschijnselen,

OMG combineert zo op een vernieuwen-

waar priesters druk in de weer waren.

en over Jezus. Dit is het evangelie! Het is

het manna en de kwakkels. Het volk in

een reisverslag naar IJsland en inter-

de manier zingeving en spiritualiteit met

Een man uit de onderste laag van het

nooit ver weg. Het gebéurt. Je ziet het en

de woestijn kreeg dit te eten van God.

views over persoonlijke inspirators. On-

luchtigheid en aantrekkelijke vormge-

kastensysteem liep in het water om het

ervaart het. Jezus zei ook al: kijk naar de

Hiermee kwam het volk weer met God

der de noemer ‘Me’ vinden we een stuk

ving. Daarmee voorziet het in een be-

schoon te vegen, want het water moest

vogels en verwonder je.’

in verbinding na lang op Hem gemop-

van Frits Spits over zijn blik op kunst en

hoefte, zeker nu meer mensen zoeken

rein zijn. Ik zag hoe een priester een vat



perd te hebben over honger. God gaf

komen er drie dominees aan het

kwakkels, vlees uit de hemel. Samen

woord over een bekentenis die

moesten ze die rapen, een verbindende

hen in het bijzonder raak-

Mieke Kerkhof - Scheenaard

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.
Samenkomsten: Duinzigtcollege,
e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Wijttenbachweg 23.
Voorzitter kerkenraad: Hein Griffioen,
tel. 561 21 86,
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude
Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: Scriba: Erica Blokhuis - Jansen,
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
737 04 56, e-mail: pieter.kleingeld1968@
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest
gmail.com
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,
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van een andere kant bekijken.

Thera de Vries-Noordhuis

logen mee: er is o.a. een kort verhaal

naar zingeving en hiervoor niet alleen de traditionele wegen bewandelen.

Ardi Warnar

te. Onder het thema ‘God’

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegst geest
Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Scriba: Margaret Jansen
Predikant: vacature,
e-mail: scriba@gkvoegstgeest.nl
Contactadres: Thera de Vries-Noordhuis,
e-mail: thera_noordhuis@hotmail.com

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

staan interviews over le-

OMG, ‘voor een bezield leven’. Uit-

vensvragen en wordt inge-

gever: OMG BV, Den Haag. In Ne-

gaan op bijbelteksten. Deze

derland als abonnement voor € 25

artikelen worden afgewisseld
door luchtiger rubrieken over bijvoorbeeld podcasts, architectuur, shop-

voor vier nummers. Abonnement is
aan te vragen via: omgmagazine@spabonneservice.nl Losse nummers (boekhandel) € 6,95.
Nr. 1 - Januari 2021
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REGENBOOGKERK
Protestantse Gemeente te Oegstgeest
De diensten van de PGO zijn op afstand te
volgen via kerkdienstgemist.nl. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich tot vrijdag 15.00
uur aanmelden via pgoegstgeest.nl of telefonisch bij het Kerkelijk Bureau,
tel. 517 54 98. Slechts een zeer beperkt aantal
kerkgangers mag aanwezig zijn. Na sluiting
van de inschrijving krijgt u bericht of u al dan
niet bij de viering aanwezig kunt zijn.
zo
zo
zo
zo
zo

10 jan
17 jan
24 jan
31 jan
7 feb

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

ds. R.C. Veldman
ds. Ph. van Wijk
ds. R.C. Veldman
ds. Ph. van Wijk
ds. R.C. Veldman

Autodienst
Vanwege het coronavirus worden alle diensten
uitgezonden en zijn er geen autodiensten.

GROENE- OF WILLIBRORDKERK
zo 24 jan 19.00 Oecumenische (Taizé)ge			
bedsviering, aanmelding zie
			
pagina 3
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 10 jan 10.00
zo 17 jan 10.00
zo 24 jan 10.00
zo 31 jan 10.00
			
zo 7 feb 10.00

ds. P. Kleingeld
mw. M. Harmsen
ds. P. Kleingeld
ds. P. Kleingeld /
ds. M. Alagbe
ds. A. Vos

voor de periode van 9 januari tot en met 12 februari 2021

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch
contact opnemen met pastoor Franken:
889 59 38, of met kapelaan Boris: 06 - 43 51
45 95.
Doop van de Heer
za 9 jan 19.00 Tienermis, kapelaan
			
B. Plavčić
		
20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
			
kapelaan B. Plavčić
			
(tot 22.00 uur)
zo 10 jan 11.00 Eucharistie, pastoor
			
R. Franken
2e zondag door het jaar
za 16 jan 19.00 Viering in Katwijk
		
20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
			
kapelaan B. Plavčić
			
(tot 22.00 uur)
zo 17 jan 11.00 Eucharistie, pater P. Magnin
			
en diaken P. Winnubst
3e zondag door het jaar
za 23 jan 19.00 Eucharistie, kapelaan
			
B. Plavčić
		
20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
			
kapelaan B. Plavčić
			
(tot 22.00 uur)
zo 24 jan 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken
			
4e zondag door het jaar
za 30 jan 19.00 Viering in Katwijk
		
20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
			
kapelaan B. Plavčić
			
(tot 22.00 uur)
zo 31 jan 11.00 Eucharistie, pater P. Magnin
			
en diaken P. Winnubst
5e zondag door het jaar
za 6 feb 19.00 Eucharistie, kapelaan
			
B. Plavčić

Het streamteam blijft livestream uit de parochiekernen 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. Er zijn 30 personen toegestaan in
een viering.
Voor de vieringen op zondag dient u zich aan
te melden bij het secretariaat, 517 53 04 of
pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Nr. 1 - Januari 2021

Katwijk met tijdstippen en plaatsen

- Prot. Gemeente Oegstgeest:
Regenboogkerk, Mauritslaan 12
e
3 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
e
3 zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur,
hal kerkgebouw

Actie Kerkbalans 2021:

Geef vandaag
voor de kerk van morgen!

Waarom uw bijdrage voor de actie Kerkbalans van onschatbare waarde is

De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met

De parochie zet zich in

als thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

om een plek van bete-

Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk

kenis te zijn voor álle

Voorlopig zijn er in Van Wijckerslooth nog
geen vieringen. Mede omdat vrijwilligers en
voorgangers/organisten nog niet naar binnen
mogen.

centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn,

mensen: jong of wat ou-

als wij ons daar vandaag voor inzetten.

der, gelovig en zoekend.

Net als voor een huishouden is een gezonde financi-

Veel activiteiten in de

ële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de

Kerk worden door vrij-

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

kerk. Vandaar dat we ook dit jaar al onze gemeen-

willigers gedragen. Al is

teleden weer om een bijdrage vragen. Uw bijdrage

hun inzet gratis, wat zij

hebben we hard nodig, want de PGO krijgt geen sub-

doen is niet kosteloos.

sidie en we dragen met elkaar alle kosten.

Denk aan de koffie, thee,

Het geld is natuurlijk nodig voor de zondagse ere-

verwarming, elektrici-

dienst en voor het pastoraat. Zo worden de predikan-

teit, kaarsen, bloemen en

ten uit uw bijdrage betaald. Maar ook het onderhoud

onderhoud van het ge-

van onze twee kerkgebouwen en de organisatie van

bouw. Zo moest onlangs

alle activiteiten.

de bliksemafleider op de

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

Geen vieringen, omdat geen voldoende
afstand kan worden gehouden.
ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)
Voorlopig zijn er geen vieringen.
LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
In het LUMC worden momenteel geen zondagse vieringen meer gehouden vanwege
corona.
PAULUSKERK,
VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
Geen opgave
REGENBOOGKERK, ADVENTISTEN
Geen opgave
DORPSCENTRUM,
St. Evangelische Gemeenschap
De diensten zijn tot nader order vervallen,
tenminste tot en met 19 januari 2021.

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden /

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

		
20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
			
kapelaan B. Plavčić
			
(tot 22.00 uur)
zo 7 feb 11.00 Eucharistie, kapelaan
			B. Plavčić

Varia-agenda

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

Foto Koos van der Heijden

Diensten en vieringen

kerktoren hersteld worden, letterlijk een klus op niveau! Ook voor het
In deze onzekere tijden willen we de Actie Kerkbalans nog extra bij u onder de aandacht brengen.

pastoraal team dat beroepsmatig mensen persoonlijk ondersteunt,
vieringen leidt en de parochie draaiende houdt, is geld nodig.

De schadelijke gevolgen van het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid,
kunnen worden verzacht door een goed

Mogen we u vragen om de parochie naar kunnen en vermogen
financieel te ondersteunen? De parochie ontvangt geen

functionerende kerk. Juist

subsidie van de overheid en is afhankelijk van giften.

het verbindende aspect

Daarom is uw financiële steun van onschatbare waarde.

van kerk-zijn is in deze

Op zaterdag 16 januari 2021 gaat de actieperiode Kerk-

tijd heel hard nodig. Bo-

balans van start, die duurt tot en met 30 januari.

vendien lopen de vaste

Beheercommissie r.k.-parochie

kosten van de kerk gewoon door en zijn er extra uitgaven gedaan om alle
diensten te kunnen uitzenden.
Het bestaande vermogen gebruiken we bij voorkeur
voor investeringen, zoals het aanleggen van vloer-

Op adem komen in de Groene Kerk

verwarming in de Groene Kerk en de verbouwing

Ook in het nieuwe jaar willen we de Groene Kerk elke week

van Willibrords Erf. En we kunnen er een tweede full-

openstellen op woensdagmiddag van 16 tot 17 uur. Er klinkt dan

time predikant mee betalen.

meditatieve muziek, er is gelegenheid een kaarsje te branden

Actie Kerkbalans 2021 start op zaterdag 16 januari om 13.00 uur met het luiden van de klok van de

en één van ons beiden is aanwezig samen met een host.
Het predikantenteam PGO

Ds. Ad Alblas & Ds. Rian Veldman

Groene Kerk. In twee weken tijd zullen we al onze
leden benaderen (digitaal en via de post) met de
vraag ‘Geef jij om je kerk?’. Wij hopen weer heel veel

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

ingevulde toezeggingsformulieren te ontvangen. Elke
bijdrage telt!
De Taakgroep Diaconaat en Zending zal in april een
aparte actie zal houden voor dit belangrijke werk

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

van de kerk: omzien naar elkaar en steun geven aan
mensen in de knel dichtbij en ver weg.
Marien den Boer,
voorzitter Kerkenraad
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Varia-agenda
Brochure:
‘Als het leven kantelt’
Terwijl een groot deel van

We maken ons zorgen over de medische zorg.

ons leven wordt beheerst

We stellen ons de vraag of we ons laten vaccine-

door een pandemie, be-

ren. We horen over de ernstige gevolgen die een

ginnen we deze uitga-

besmetting kan hebben. We merken psychische

ve met aloude woorden

druk bij velen die lijden onder eenzaamheid en

uit de Geloofsbelijdenis

onzekerheid. We hebben te maken met maat-

van Nicea-Constantino-

regelen die allerlei vanzelfsprekendheden van

pel. Met de kerk van alle

vroeger wegnemen. Ook als kerk zijn we stilge-

eeuwen en alle plaatsen

zet. We denken en organiseren wat af. We zijn er

belijden we: ‘Wij geloven

druk mee.

in één God.’ Deze woor-

In deze brochure willen we met een bepaalde

den kunnen ons vertrou-

lens kijken naar de hoop die in ons leeft en de

wen en hoop schenken en kunnen ook vragen oproepen. Het corona-

vragen die we onszelf en elkaar stellen. Die lens

virus houdt ons bezig. We volgen de ontwikkelingen.

is de boodschap van Gods heil voor mensen. Wat
is de betekenis van dit heil in onze tijd? Hoe ver-

O God,

houdt God zich tot de huidige situatie? Of met

er is een vreemde soort van storm opgestoken in de wereld.

andere woorden: waar is God in dit alles te vin-

We zien hem niet, maar toch doet hij zijn vernietigende werk.

den? Juist in het geloof is er ruimte voor het stel-

Bomen blijven staan, dakpannen blijven liggen, alleen de mensen vallen om.

len van vragen. Ze sluiten aan bij vragen die door

Het is beangstigend om met zo’n ongrijpbare vijand te maken te hebben.

de eeuwen heen gesteld zijn. We verwoorden ze

En dan is het eerste wat we willen:

in de gebeden, waarin we uiting geven aan de

onszelf en onze liefsten veilig stellen, overleven.

nood van de wereld. We bidden om ontferming:

Terwijl het juist nu de uitdaging is om met U te leven, in vertrouwen op de

Kyrie eleison. We verwachten dat God hoort en

betekenis van Uw naam: ‘Ik zal er zijn.’
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

zich over de wereld en over ons ontfermt.


Ds. Rian Veldman

Tot slot...

Activiteiten Raad van Kerken

Let op: voor de activiteiten moet u zich van tevoren aanmelden. Op moment van samenstellen
van deze OKe is nog niet bekend of e.e.a. kan doorgaan en zo ja hoe – dus vraag dat t.z.t. na.

Alphacursus online 

v.a. 13-1 ook: https://iedereenisbijzonder.nu/

Wie snel is, kan zich nog opgeven voor de
introductieavond van deze cursus over het

Ruimte voor wonderen?

v.a. 4-2

christelijk geloof, die de week daarna start Op zoek naar wonderen in het N.T.
(10 woensdagavonden). Zie vorige OKe

Volgende data: 18-2, 4-3 en 18-3

pagina 15.

Plaats: Dorpscentrum

Info en opgave: vanleukenels@gmail.com

Tijd: 20.00-22.00 uur

en erik@flikkenschild.nl

Info en opgave: Barend Drewes, 517 66
92, bfdrewes@hotmail.com

Verdere activiteiten in januari gaan
niet door.

Iedereen is bijzonder! UITGESTELD
De bijeenkomst die op 3-2 zou zijn zal op

Drieluik Zin deel I
Het verlangen naar zin – lezing door
Mw. Hans Alma

Info en opgave: Gerrie Kooijman, 06 - 18

een nader te bepalen datum plaatsvinden. 39 26 04, gerriekooijman@planet.nl
Info: Wessel Eijkman, 06 - 42 24 54 70, zie

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

Vaak, Heer,
voel ik mij
verlaten en eenzaam
zonder ook maar iemand
die aan mij denkt.
Maar U, U komt
U buigt U voorover
U neemt mij in Uw armen
zoals iemand dat zou doen
voor een kind
of voor een ernstig zieke.
O Heer,
maak dat ik opkijk
om te ontdekken
dat U dicht bij bent
dat U er bent
en dat U echt van mij houdt
ondanks alles.
Paul Aymard

