
Alles sal reg kom...

Nr. 2 - Februari 2021 - Jaargang 51OKe

125 123

www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Nqutu-zending
Hoop Wordt alles 

beter?

Deze uitspraak van de 19e-eeuwse Zuid-Afrikaan se 
leider J.H. Brand is ook in Nederland een staande  

uitdrukking geworden. Maar hij 
zei er wel bij ‘as ons almal ons 
plig doen’. Met andere woorden, 
het komt niet zomaar goed: we 
moeten er wel iets voor doen.
Koos van der Bruggen >

Beloofde land
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noot Jelle Wesseling – een loos geloof. 
Maar als het alleen nog maar draait om 
een betere wereld wordt het misschien 
een leeg geloof. Oegstgeest herbergt 
een traditie die laat zien dat het kan: je 
vanuit je geloof inzetten voor een be-
tere wereld. In het Zendingshuis en het 
klooster aan de Rhijngeesterstraatweg 
zijn jarenlang missionarissen en zende-
lingen opgeleid en gesteund voor hun 
missionaire inzet in vijf continenten. Hun 
inzet was gericht op de verbreiding van 
het christelijk geloof, maar niet minder 
op de verbetering van het dagelijks le-
ven van grote groepen mensen. En dat 
werd hen niet altijd in dank afgenomen 
door ‘de machten die ons dwingen’.
Het tijdperk van missie en zending is 
vrijwel voorbij. Maar de vrouwen en 
mannen uit dat tijdperk hebben ons ge-
leerd dat het kan: ‘je plig doen’ vanuit 
het geloof dat ‘alles sal reg kom’. In deze 
moeilijke tijden blijven zij een bron van 
inspiratie.

Belofte

Wat is een belofte?  
Mijns inziens is dit 
een toezegging met 
inhoud voor de toe-
komst, gedaan in het 
heden of verleden. Iets dat houvast geeft 
voor morgen. In deze tijd waarin ons be-
staan beheerst wordt door covid-19 be-
perkende maatregelen komen beloftes 
voor de toekomst in een ander daglicht te 
staan. Vorig jaar leek de belofte van een 
vaccinatie die ons terug zou loodsen naar 
een 'normaal' leven nog ver weg. Nu vac-
cinatie er daadwerkelijk is, vragen wij ons 
af of het echt gaat lukken. Komt het voor 
onze groep op tijd? Zal er genoeg zijn en 
hoe werkt het? Als het niet eerlijk over de 
wereld verdeeld wordt, hoe ziet de toe-
komst (van reizen) er dan uit? Gaat een 
mutatie, of wie weet een ander virus, het 
ons beloofde 'terug naar normaal' toch nog 
onderuithalen? Zoals alle medische ont-
wikkelingen niet alle ziektes hebben kun-
nen uitbannen, zo houdt de belofte van 
deze vaccinaties geen garanties in voor 
een probleemloze toekomst.

'Belofte maakt schuld' is een uitspraak 
die wij allemaal kennen. Uit ervaring we-
ten we ook dat een belofte zo goed is als 
wie hem doet (nakomt). Is die persoon 
betrouwbaar gebleken in het verleden? 
Kunnen we algemeen toepasbare beloftes 
doen als de omstandigheden kunnen ver-
anderen en de toekomst sowieso niet te 
voorspellen is?

Hier is voor mij de waarde van de ge-
meenschap, de familie, mijn geliefden, 
de kerk duidelijk. Geïnspireerd door Gods 
liefde zoals in het verhaal van Jezus te le-
zen valt, doen wij beloftes van trouw aan 
elkaar. Ondanks de onzekerheden van de 
toekomst blijven we trouw aan omzien 
naar de ander. De bijbel staat vol beloftes. 
Mij is verteld dat het er 365 zijn, een voor 
iedere dag van het jaar. Ik heb het niet na-
geteld. ‘God met ons’, dat is de belofte die 
de hele bijbel door klinkt. Cobie Visée

     In memoriam
Op 6 januari is Nel Mandema in de leeftijd van 88 jaar over-
leden. De dankdienst voor haar leven was op 12 januari. Zij 
was lid van de OKe-redactie van 1996 tot begin 2002. We 
denken met dankbaarheid aan haar enthousiasme en be-
trokkenheid, toentertijd in de OKe-redactie.

Op 25 januari is ds. Henk Plomp overleden, 80 jaar oud. 
Henk was adviseur van de redactie OKe van 1998 tot 
2002. Hij was heel betrokken en had een inspirerende in-
breng. Later heeft Henk voor OKe menigmaal een bijdrage 
geleverd, waarvoor grote dank.

We wensen allen die het verlies van dichtbij hebben meegemaakt veel 
sterkte, troost en Gods nabijheid toe in het verwerken van hun verdriet.
  De redactie OKe

zaam als we samen als gelovigen de 
prangende vragen kunnen stellen en 
samen op zoek gaan naar antwoor-
den vanuit de Bijbel. 
Wat is de betekenis van Gods heil 
voor mensen in onze coronatijd? 
Waar is God te vinden in de pande-
mie?
Ik heb het bemoedigende boekje 
gelezen en heb deelgenomen aan 
een Zoom-sessie met mensen die 
ook de behoefte hadden dit geloofs-
gesprek te voeren. Dat was inspire-
rend. Eenvoudige antwoorden wor-
den niet gegeven. Aan de hand van 
psalmen worden twaalf kernwoor-
den besproken, waaronder klagen, 
vernieuwen, bevrijden en expliciet 
ook het woord hopen.
Vestig je hoop op God, eens zal ik 
Hem weer loven (Psalm 42:6). Deze 
psalmregel staat boven het kern-
woord hopen. Helaas ontbreekt mij 

de ruimte om dieper op deze para-
graaf en deze brochure in te gaan, 
maar ik kan wel zeggen dat het mij 
geholpen heeft weer perspectief te 
krijgen. 
Ik kan dit boekje van harte bij u 
aanbevelen om het zelf te lezen 
en bemoedigd te worden. Wat mij 
naast dit boekje ook erg helpt om te 
blijven hopen, is het volgen van de 
online kerkdiensten. Vóór de dienst 
kan ik gedeprimeerd zijn door de cri-
sis. Mijn ervaring is dat ik na afloop 
van de dienst altijd weer hoopvol en 
geïnspireerd ben. 
Op 24 januari was er een gemeen-
schappelijke gebedsdienst. Daar 
klonken deze woorden, waarmee ik 
volmondig instem en deze column 
wil beëindigen: God van vrede, God 
van liefde, in U vinden wij hoop.

Tjeerd Heslinga,

 lid van de Raad van Kerken namens de GKv

We kunnen ervan uitgaan dat voor Brand 
en zijn volgelingen die plicht vooral ook 
de plicht was om als een goed christen 
te leven. Maar intussen weten wij ook 
hoe hun interpretatie van het christelijk 
geloof heeft geleid tot een beleid van 
apartheid en discriminatie. Uiteindelijk is 
het pas zo’n dertig jaar geleden ‘reg ge-
kom’ voor de zwarte bevolking van Zuid 
Afrika.

Je plig doen
Het is onmiskenbaar dat christenen 
hoop op een beter leven aan hun geloof 
ontlenen. De bijbel biedt ook op tal van 
plaatsen daarvoor aangrijpingspunten: 
van het land van belofte dat de Joden 
onder leiding van Mozes tegemoet gaan 
in Exodus, tot de eschatologische ver-
wachting van een nieuwe aarde en een 
nieuwe hemel in Openbaringen. Heel 
belangrijk is dan of je gelooft dat die be-
loftes hier op aarde al gerealiseerd kun-
nen worden of dat dit alles ons pas toe-
valt in het hiernamaals. Ook is het een 
vraag of dit alles ons zal overkomen, of 
dat we ‘ons plig’ moeten doen.
De christelijke traditie lijkt daarover 
verdeeld. Dat kan worden geïllustreerd 
aan twee kerkliederen. Velen van ons 
hebben ongetwijfeld het lied Stil maar, 
wacht maar, alles wordt nieuw gezon-
gen. Het kan troost geven, maar het lied 
schetst toch wel een erg passief beeld. 
Daarnaast kennen we ook liederen als 
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
met daarin de zin ‘Hij zal de machten die 
ons dwingen breken en binden’. En het 
is duidelijk dat de gelovigen Hem daarbij 
wel een handje mogen helpen.  

Alles sal reg kom!
In de praktijk komen de meeste kerken 
en gelovigen uit tussen beide uitersten. 
Een geloof zonder inzet voor een betere 
wereld is – in de woorden van plaatsge-

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 13 maart 2021. Kopij daar-
voor inleveren uiterlijk op donderdag 
25 februari 2021 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 17 april 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.

Hoop
Een opmerkelijke kop  in 
de krant: Burgemeester  
Halsema vraagt kerken 
om hoop. Om hoop in de 
angstige coronacrisis, 
waar maar geen einde aan 
komt. Maar kunnen de 
kerken die hoop bieden?

De Protestantse Kerk is heel nadrukke-
lijk op zoek gegaan naar die hoop. Ze 
heeft een boekje hierover uitgegeven 
onder de titel Als het leven kantelt. Ik 
was zelf bijzonder blij met deze uitga-
ve. Persoonlijk kwam ik er niet goed 
meer uit, hoe je nu vanuit het geloof 
tegen deze enorme crisis moest aan-
kijken. Het is dan troostend en behulp-

...as ons almal ons plig doen...
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in (bijna) alles weer kan. Vanuit zijn 
biomedische achtergrond weet hij 
hier uiteraard weer een completer 
beeld over te vormen dan de gemid-
delde Nederlander, dus hij ziet hier 
toch ook weer de haken en ogen. Hij 
hoopt en ziet er in ieder geval weer 
naar uit om dit jaar nog met de jon-
geren van ZAC samen te komen. En 
uiteraard heeft hij er zin in om te zij-
ner tijd weer op een terras in Leiden 
te kunnen zitten.

Intro
 Jacomijn Prins zit juist aan het begin van 
haar studententijd en is sinds afgelopen 
zomer aan het studeren in Amsterdam. 
Ze woont nog thuis en aan het begin van 
het studiejaar had ze nog de mogelijk-
heid om één keer per week naar Amster-
dam te gaan voor haar studie. Dit is ech-
ter al snel overgegaan tot volledig online 
lessen. Jammer genoeg is het hierdoor 
erg moeilijk om nieuwe contacten op te 
doen met studiegenoten.

Samen muziek maken
Gelukkig is Jacomijn naast haar studie ook 
nog actief met onder andere het geluids-
team in de kerk. Hierdoor kan ze met enige 
regelmaat aanwezig zijn bij de kerkdiensten 
die worden opgenomen. Ze merkt dat het 
fysiek kunnen volgen van de kerkdiensten 
op deze manier toch fijner is. Daarnaast 
sport ze nog en speelt ze soms samen met 
een vriendin muziek (op 1,5 meter afstand).

Samen geloof beleven is nu lastig
Wat betreft het dagelijkse geloof merkt 
Jacomijn eigenlijk een verdieping op, om-
dat ze genoodzaakt is hier zelf veel meer 
energie in te steken (in plaats van dat dit 
wordt aangedragen door bijvoorbeeld kerk 
of ZAC). Wel mist ze de sociale rol die bei-
de innamen en het samen beleven van het 
geloof.

Verlangen
Jacomijn geeft aan weer uit te zien naar 
het moment dat we weer samen naar de 
kerk kunnen en geeft aan dat dat wellicht 
ook weer een moment wordt waarop we 
beseffen hoe mooi en fijn dat eigenlijk is. 
Ook zij geeft aan blij te zijn met de sociale 
mogelijkheden die er op dit moment nog 
zijn met familie en het bezoeken van een 
enkele vriend.

De ZondagAvond Club (ZAC) is een club voor jongeren vanaf  
17 jaar in de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest 
e.o. en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest. 

In principe is het idee om om de week samen te komen en 
een onderwerp met elkaar te bespreken, wat door enkele 
ZAC’ers wordt voorbereid. De groep bestaat uit ongeveer 25 
jongeren. In het kader van ‘wordt alles beter?’ heb ik twee 
jongeren van ZAC gesproken en gevraagd naar hun ervarin-
gen, hobbels en wensen. Johan Niemeijer, begeleider ZAC

gint door een lokroep om de bekende 
wereld te verlaten. Veel culturen en 
landen hebben dergelijke oerverha-
len over een land dat beloofd is. Het 
is een archetypisch thema dat diep in 
ons collectief onbewuste zit (citaat van 
Carl Gustav Jung).

Mijn vierde invalshoek is mijn per-
soonlijke ervaring. In 1984 bezocht 
ik Israël. Het was een onvergetelijke 
rondreis langs bijbelse plaatsen. Plaat-
sen waarbij je denkt “hier moet Jezus 
ook gelopen hebben”. Maar ik zag ook 
dat dat beloofde land rafelrandjes had. 
De bezetting van Palestijnse gebieden. 
De dreiging van oorlog en de verhar-
de verhoudingen. Een mooi land, maar 
ook een ‘moeilijk land’, waar je onmo-
gelijk kritiekloos voorbij kunt gaan aan 
de misstanden.

Misschien kunnen we het bijbelse 
‘land van belofte’ zien als metafoor 
voor elke woonplek of leefsituatie 
waar een mens zich thuis voelt, in vre-
de woont en zich kan ontplooien? Ik 
denk het wel. Iets daarvan schemert 
door in het gedicht van Amanda Gor-
man bij de inauguratie van Joe Biden. 
Daar hoorden we:

De bijbel leert ons dat iedereen, on-
der zijn eigen wijnstok of vijgenboom 
moet zitten. Zodat niemand hem nog 
bang kan maken. Als we voldoen aan 
de eisen van onze tijd, wordt de zege 
niet gebracht door het zwaard, maar 
door alle bruggen die we hebben 
geslagen. Dan worden we naar de 
beloofde beemden gebracht op de 
hoge heuvel die ons wacht.

Naschrift
Beide jongeren geven aan dat een van 
de belangrijkste zaken in deze tijd blijft 
dat er gelukkig nog wel ontmoetingen 
kunnen zijn met een select gezelschap, 
zoals huisgenoten of familie en er zo-
doende (weliswaar in kleiner gezelschap) 
nog wel enige ruimte is voor sociaal  
(offline) contact. De jongeren wilden 
overigens geen foto, vandaar iets sym-
bolisch als illustratie.  Johan Niemeijer

Met   Hart

en   Ziel... …‘ZAC’-jongeren aan het woord

Intro
Arend Boogaard is net afgestudeerd 
en is momenteel op zoek naar een 
baan binnen zijn vakgebied als (bio-
technisch) analist. Solliciteren gaat op 
dit moment niet makkelijk. Hij woont 
op kamers in Leiden en kan gelukkig 
nog wel aan de slag bij Albert Heijn, 
waar hij tijdens zijn studie ook werkte.

Leven nu
Hij omschrijft het leven op dit moment 
verder als rustig. Hij eet zo nu en dan 
met huisgenoten en gaat wekelijks bij 
zijn ouders langs, die in de buurt wonen. 
Gelukkig heeft hij deze mogelijkheden 
nog om ‘offline’ contact met anderen te 
hebben. Verder vult hij de tijd met lezen, 
muziek maken en series kijken.

De sociale positie ZAC in  
de lockdown
De bijeenkomsten van bijvoorbeeld kerk 
en ZAC vallen nu voor een groot gedeelte 
weg. Kerkdiensten online volgen is niet 
per se de norm en ZAC is sinds de com-
plete lockdown ook op een lager pitje 
komen te staan. Dit is soms wel jammer. 
Hiermee vervalt namelijk ook de grote 
sociale positie die kerk en ZAC innemen 
voor jongeren. Daarnaast is het een plek 
om met elkaar in gesprek te gaan en te 
discussiëren over dingen die je belangrijk 
vindt. “Het is altijd leuk om te zien welke 
onderwerpen bepaalde mensen aandra-
gen”, zegt Arend: “Hierdoor leer je elkaar 
ook weer beter kennen”.

Verwachtingen
Arend hoopt en verwacht dat er weer 
een post-corona tijdperk komt waar-

Wat is

Overweging door

het Beloofde Land

Om een antwoord te geven op de 
vraag wat nu het beloofde land is, wil 
ik vier invalshoeken kiezen. Allereerst 
de invalshoek van de bijbel. In het 
Oude Testament staat in het boek Ge-
nesis het verhaal dat God aan Abram 
beloofde dat zijn nakomelingen het 
land Kanaän zouden bezitten. Ook aan 
zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob 
werd die belofte gedaan. Er werd door 
God een land beloofd.

Het wordt ook wel het Heilige Land 
genoemd vanwege de in de bijbel be-
schreven plaatsen en gebeurtenissen 
die hier hebben plaatsgevonden. Vooral 
plaatsen die met de persoon en het le-
ven van Jezus Christus verband houden.

De tweede invalshoek is de huidige si-
tuatie van het beloofde land. Het in de 
bijbel beschreven beloofde land zou 
volgens velen grotendeels samenval-
len met het grondgebied van de huidi-
ge staat Israël plus de Gazastrook, de 
Westelijke Jordaanoever, de Golan-
hoogten en aangrenzende delen van 
Syrië en Jordanië. Gebaseerd op die 
visie claimen zionistische joden die 
gebieden als exclusief eigendom: 'hun 
land'. Land wat hen immers beloofd 
was. Hier komen we op een lastig pro-
bleem. Want mogen Joden vandaag de 
dag dat land opeisen omdat God het 
hen beloofd had? En, zo ja, wat is dan 
de positie van de Palestijnen? Woor-
den over het beloofde land zijn daar-
door beladen.

Een derde invalshoek is een kijk van-
uit de mystiek. Naast dit verhaal over 
het aan Israël beloofde land zijn er 
veel meer vertellingen over beloofde 
landen. Denk aan Ithaka uit de Odys-
see of de Pilgrim Fathers die Amerika 
als het beloofde land zagen. Vaak is 
er een held of heldin die een reis be-

Arjan de Kok
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Ik heb ontdekt, en dat was niet gemak-
kelijk, dat de armen, in o.m. Brazilië,  
niet onwetend zijn. Zij kennen misschien 
geen Engels of Frans, zij verstaan mis-
schien niet veel van techniek, zij hebben 
zeker geen universiteitsdiploma's. Op die 
vlakken weet het volk van Europa veel 
meer.
Maar op het gebied van het evangelie 
weten zij veel meer dan wij, en leren zij 

steunt, vieringen leidt en de parochie 
draaiende houdt, is geld nodig. Eind 
2020 is een inbraak- en brandwerende 
glazen deur aangebracht bij de door-
gang van de Mariakapel naar de kerk. 
Bijkomend (milieu-) voordeel is dat deze 
deur ook kou en tocht tegenhoudt.
Mogen we u vragen om de parochie 
naar kunnen en vermogen financieel te 
ondersteunen? De parochie ontvangt 
geen subsidie van de overheid en is 
afhankelijk van giften. Daarom is uw 
financiële steun van onschatbare waar-
de. Van zaterdag 16 januari tot en met 
zaterdag 30 januari was de actieperio-
de Kerkbalans, maar u kunt nog steeds 
geven, het hele jaar door, op rek.
nr. NL45 INGB 0000 0739 00 of NL95 
RABO 0138 4020 19. Hartelijk dank!

Beheercommissie H. Willibrord

Overweging voor de Vasten

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

Waarom uw bijdrage voor de actie Kerkbalans 
van onschatbare waarde is

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

Nieuw in de 
Mariakapel
Misschien hebt 
u het gezien: 
vóór Kerstmis 
stond er een 
schaal met 
mooi beschil-
derde stenen, 
waarvan u er een mee kon nemen als 
aandenken of als symbool voor een spe-
ciale gelegenheid. Het bakje was leeg, 
maar is inmiddels weer gevuld!

ons die naar hier 
gekomen zijn om 
hen het evange-
lie te verkondigen. 
Trouwens, Jezus zei 
het al dat de armen 
het evangelie beter 
verstaan dan de wijzen en de geleerden. 
Dat is de wil van de Vader (Matteüs 11, 
25-26). Zou Europa, dat zo ontwikkeld 
is, zo kritisch, zo bewust van zijn histo-
rische zending, bereid zijn zich te laten 
onderrichten door de armen, die ze altijd 
geminacht en uitgebuit hebben? Zou de 
autoritaire professor bereid zijn leerling 
te worden van zijn eigen leerlingen?

Een tweede zaak die ik ontdekt heb, 
en dat was ook niet gemakkelijk, is dat 
de armoede geen noodlot is, maar de 
vrucht van een lange en duivelse ge-
schiedenis. Ik dacht dat de aalmoes het 
probleem van de armoede kon oplos-

Aswoensdag
De Aswoensdagliturgie zal dit jaar anders zijn dan 
wij gewend zijn. Zie voor de viering op 17 februari 
pagina 16 van deze OKe.
Samen kunnen we ons in deze vastentijd voorbe-
reiden op Pasen. Van harte kan ik de online veer-
tigdagenbegeleiding van de jezuïeten aanbeve-
len. U kunt zich hier zelf voor inschrijven. U krijgt 
dan dagelijks een e-mail met een mooie tekst en 
vragen voor persoonlijke reflectie. U kunt daar-
naast ook vrijblijvend aansluiten voor begeleiding 
en uitleg. Meer informatie hierover vindt u op de 
website: https://www.ignatiaansbidden.org

Diaken Peter Winnubst

Wij gedenken…
...Petronella Elisabeth Maria  
(Ellen) van der Helm-van Rijn, we-
duwe van Joop van der Helm, moe-
der en oma. Ellen werd geboren op 
19 februari 1943 en overleed op 31 
december. De uitvaartdienst vond 
plaats op donderdag 7 januari in de 
H. Willibrordkerk, waarna Ellen op 
het parochiekerkhof bij haar man is 
begraven.

...Johanna Hermanna Theresia  
(Anny) Wessels, oudste zus, 
schoonzus en tante. Anny werd ge-
boren op 12 juni 1925 te Avereest 
en overleed op 24 januari. De uit-
vaartdienst is gehouden op dinsdag 
2 februari in de H. Willibrordkerk, 
waarna Anny is gecremeerd in cre-
matorium Rhijnhof.

…Christophe (Chris) Hermans, echt-
genoot en vader. Chris werd gebo-
ren op 22 oktober 1960 in Wittem en 
overleed op 24 januari in Leiden. De 
begrafenis was op maandag 1 febru-
ari in Wahlwiller.

Mogen deze lieve doden rusten 
in Gods licht en vrede.

De parochie zet zich in om een plek 
van betekenis te zijn voor álle mensen: 
jong of wat ouder, gelovig en zoekend. 
Veel activiteiten in de Kerk worden door 
vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet 

gratis, wat zij 
doen is niet 
kosteloos. Denk 
aan de koffie, 
thee, verwar-
ming, elektri-
citeit, kaarsen, 
bloemen en 
onderhoud van 
het gebouw. 
Ook voor het 
pastoraal team 
dat beroepsma-
tig mensen per-
soonlijk onder-

sen. De aalmoes 
is noodzakelijk. Zij 
is een evangelisch 
werk. Maar zij zal 
niets oplossen als 
zij niet gepaard 
gaat met de strijd 

om de rechtvaardigheid. Anders zal wie 
een aalmoes geeft slechts geven wat 
overblijft van wat hij ooit gewonnen 
heeft door een samenloop van omstan-
digheden dankzij het onrechtvaardige 
wereldbestel. En dan wordt de aalmoes 
in plaats van Gods werk slechts een mid-
del om het geweten te sussen en zal zij 
Europa bevestigen in het uitbuiten van 
de armen, die dat allemaal al eeuwen 
ondergaan. Carlos Mesters

Nederlandse karmeliet (1931),  
missionaris in Brazilië sinds 1949

Bron: Wereldwijd Brevier, een uitgave van Bijeen 
- Den Bosch en van Wereldwijd - Antwerpen, ver-
schenen najaar 1983

Alpha is gestart!
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we de introductie en twee 
avonden achter de rug. Er zijn zes deelnemers, die met enthousiasme 
aan de Alpha begonnen zijn. Het was even spannend hoe het online zou 
gaan, want Alpha is echt iets om mensen te ontmoeten.
Maar het gaat boven verwachting goed. Na het bekijken van een film – 
in je eentje, op je eigen scherm – ontstaat een levendige discussie in de 
gezamenlijke ‘virtuele ruimte’. Een van de deelnemers is Erik Flikkenschild 
die ook de technicus voor het online gebeuren is. Reinoud Kaasschieter 
en ik zijn gespreksleider. Daarnaast is ook pastoor Rochus Franken aan-
wezig. Maar het belangrijkst zijn                   natuurlijk de deelnemers. En 
zij vinden het leuk, leerzaam                           en gezellig en daar gaat 
het om. Misschien iets voor                             jou/u volgend jaar?

Els van Leuken

heer zou worden van de WJD. Jonge 
mensen uit de hele wereld worden 
uitgenodigd zich met Maria te identifi-
ceren wanneer ze het lied zingen, “zich 
wijdend aan het dienen, aan de missie 
en aan de omvorming van de wereld”, 
zo verklaart de organisatie. De tekst 
roept ook feeststemming op, net als 
de vreugde die van Jezus uitgaat.
Zondag 31 januari heeft het bisdom 
Breda de aftrap gegeven voor de We-
reldjongerendagen. Jongeren uit het 
bisdom Rotterdam sloten zich aan bij 
de online ontmoeting.

Bisdom Rotterdam

“Há Pressa no Ar”. Dat is de titel van 
het themalied voor de Wereldjonge-
rendagen (WJD) die in 2023 in Lissa-
bon worden gehouden. De titel, die 
vertaald kan worden met ‘er hangt 
spanning in de lucht’ en ‘er staat iets te 
gebeuren’ herinnert aan Maria’s haast 
om haar nicht Elizabeth te ontmoeten 
evenals haar “ja” aan de engel Gabriël 
bij de aankondiging van de geboorte 
van Jezus.
Op woensdag 27 januari 2021 werd 
het lied uitgebracht, exact twee jaar 
nadat paus Franciscus bekendmaakte 
dat de Portugese hoofdstad de gast-

Jongeren uit de hele wereld worden uitgenodigd zich met 
Maria te identificeren

Carlos Mesters

http://www.willibrordoegstgeest.nl
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Het is bijna een jaar geleden dat we in 
de eerste lockdown terechtkwamen. 
Waar we vorig jaar met de avondge-
beden nog ‘gewoon’ aan de veertigda-
gentijd konden beginnen, stak het 
coronavirus in Nederland al snel steeds 
meer de kop op. We moesten tijdens 
de avondgebeden de eerste aanpas-
singen doen, we deden de eerste 
ervaringen op met opnemen, uitzen-
den en in kleine groep bij elkaar ko-
men. We eindigden, weliswaar nog vol 
technische gebreken, met een eerste 
livestream uitzending. In een bedank-
brief aan alle taakdragers van de veer-
tigdagentijd schreef ik (HvD): ‘mede 
namens de voorbereidingsgroep wil ik 
jullie nogmaals heel hartelijk bedan-
ken. Voor inzet, meeleven, meeden-
ken en meevieren. Ik hoop van harte 
dat we volgend jaar weer ‘gewoon’ bij 
elkaar kunnen komen. Onder ande-
re omstandigheden, met behoud van 
creativiteit, inventiviteit, flexibiliteit, 
solidariteit EN dankbaarheid. Vergeten 
zullen we dit nooit.’
We konden toen niet vermoeden dat 
we er een jaar later nog middenin zit-
ten. En we gaan wéér door met in de 
veertigdagentijd invulling te geven aan 
de avondgebeden; juist nu. Als oase 
middenin deze woelige weken. Een 

van God. Psalmen gaan over het voort-
durende leven tussen hoop en vrees. Dat 
maakt ze tot spirituele geloofsliederen. 
We hopen dat de psalmen ook uw spiri-
tuele leven zullen voeden. Samen gaan 
we op zoek naar nieuw vuur in oude 
woorden. Onze organist Leonard Seele-
man zal ieder avondgebed improviseren 
over de psalm die centraal staat.
Ook een vast onderdeel van het avond-
gebed zijn de voorbeden. Dit jaar nodigen 
we u van harte uit om, als u dat wilt, uw 
voorbede te sturen naar Heleen van Dig-
gele, Heleenvandiggele@ziggo.nl. Ik zal 
zorgen dat uw gebeden meegenomen 
worden door degene die die avond de 
voorbeden van het avondgebed verzorgt.

Leestips bij de psalmen:

- Niek Schuman: Drama van crisis en 
hoop. De psalmen: gedicht, gebundeld 
en gebeden

- Gerard Swüste: Altijd hetzelfde lied. 
150 psalmen bewerkt en toegelicht

- Huub Oosterhuis: 150 psalmen vrij

Met de psalmen op weg naar Pasen
Dit ´Psalmen café´ is te vinden in Parijs. Het is een sociale 
plek, bedoeld voor allerlei mensen die met hun ziel onder 
hun arm lopen, maar ook om de wijk nieuw leven in te  
blazen, joodse bezieling.

PASTORALE SECTIES

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

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  
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. 

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. (Maureen) van den Brink,  
tel. 06 - 23 12 35 37, 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

- De Psalmen in de bewerking van 
Lloyd Haft

- Karel Eykman: Een knipoog van u zou 
al helpen. Bij iedere psalm een gedicht

Mede namens de voorbereidingsgroep 
van de PGO, in samenwerking met de 
diverse kerken van Oegstgeest, no-
digen we u van harte uit om mee te 
vieren, mee te bidden, in de weten-
schap van de verbondenheid met el-
kaar en met de Eeuwige. De avond-

gebeden zullen (vanwege de avondklok) 
van te voren worden opgenomen en op 
de gewone tijd worden uitgezonden:
Tijd: iedere woensdagavond om 19.30 
uur
Data: 17-2 (Aswoensdag, zie pagina 16), 
24-2, 3-3, 10-3, 17-3, 24-3 en 31-3
Meer info: de links naar de vieringen van 
de avondgebeden: www.pgoegstgeest.nl.

Rian Veldman, Pauline Verkerk, 

 Leonard Seeleman, Heleen van Diggele

Speldenprik
‘Zullen we...?’
“Hoe ziet je dag er vandaag uit mam?”, 
vraagt onze dochter op de gezinsapp. Ze 
zit in de bus vanuit haar drukke nacht-
dienst op de longafdeling van het Sche-
per ziekenhuis in Emmen. Hét moment 
bij uitstek om even contact te hebben 
met de thuisbasis. Ze appt om wakker te 
blijven, de tijd te doden en even contact 
te hebben met wat vertrouwd voelt na 
alle indrukken van de nacht.

“Ik ga een stukje schrijven voor de 
OKe, over de avondgebeden in de 
veertigdagentijd”, app ik terug. “De 
OKe? Wat is dat voor een blad?” vraagt 
de vriendin van onze zoon. Ze is com-
municatieadviseur bij een agrarisch 
bedrijf en neemt even pauze vanachter 
haar schermen.
“Zullen we, net als vorig jaar, weer met 
elkaar iets afspreken om ons aan te 
houden in de veertigdagentijd?”, vraagt 
vriendin. Ze is niet van de kerkgang. 
Echter de bezinning, bewust leven en 
stilstaan bij wat ertoe doet spreken 
haar aan.
We beloven elkaar onze ideeën op de 
app te zetten en erop terug te komen. 
Onze dochter is inmiddels op de plaats 
van bestemming en we wensen elkaar 
een fijne dag. De dag van de perscon-
ferentie over de mogelijke aankondi-
ging van de avondklok en de dag van 
de presidentswissel in Amerika.

Heleen van Diggele

moment van bezinning 
en je verbonden voelen 
met elkaar.
Dit jaar zal er elk avond-
gebed een psalm cen-
traal staan die past bij 
die specifieke zondag 
van de veertigdagentijd. We gaan op 
weg met de psalmen, zoals mensen 
al eeuwenlang met de psalmen 'van 
kracht tot kracht steeds voort' gaan 
(Psalm 84). Zoals ook Jezus leefde met 
de psalmen, tot aan het kruis (Psalm 
22). Zoals Sytze de Vries dichtte:

Wie zingt kan met U leven
en met u sterven mettertijd,
want Christus heeft met Psalmen
voorgoed de weg voor ons bereid.

Het mooie van de psalmen is dat ze 
geen afgerond geloofssysteem weer-
geven. Er mag van alles worden ge-
zegd, geroepen, geschreeuwd zelfs. 
Er komen hooggestemde lofzangen 
en diepe klaagzangen in voor en het 
wordt allemaal niet rondgebreid. Niets 
wordt opgedrongen. Je wordt uitge-
nodigd om mee te roepen, mee te 
zingen (thuis mag dat!), mee te klagen 
en mee te loven. De psalmen zijn ge-
loofsgedichten: vol ongeduld om al het 
onrecht, vol hoop op het koningschap 

Zeven keer barmhartigheid
Dit jaar staan we tijdens de veer-
tigdagentijd stil bij het leven van 
Jezus. Hij inspireert ons. Als ultie-
me daad van goedheid gaf Hij 
zijn leven en stond Hij op uit de 
dood. De hoop die dát geeft, ge-
ven we door: door barmhartig 
te zijn en goed te doen. Er zijn zóveel 
mensen die wachten op een beet-
je barmhartigheid, op een daad van 

goedheid. 
Jezus laat 
ons zien 
wat barm-
hartigheid 
is. 

De the-
ma’s van 
de collec-
tes in de 
veertig-

dagentijd hebben betrekking op 
de zeven werken van barmhartig-

heid: de zieken bezoeken, de dorstigen 
te drinken geven, de vreemdeling on-
derdak bieden, de naakten kleden, de 
hongerigen eten geven en de doden 
begraven. 
Het zevende werk van barmhartigheid 
is het thema van de Paasgroetenactie: 
de gevangenen bezoeken. Helpt u ons 
mee om er voor deze mensen te zijn? 
Bij voorbaat hartelijk dank!

Zie ook: zeven keer barmhartigheid, 
www.protestantsekerk.nl

Taakgroep Diaconaat & Zending
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Een mens te zijn op aarde

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

Lied 538: 3, NLB 2013
Willem Barnard (1920-2010)

http://www.pgoegstgeest.nl
mailto:kerkelijkbureau%40pgoegstgeest.nl?subject=
mailto:ledenadministratie%40pgoegstgeest.nl?subject=
mailto:?subject=
mailto:voorzitterkr%40pgoegstgeest.nl%20?subject=
mailto:scribapgo%40pgoegstgeest.nl?subject=
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Gemeente-avond  
15 februari 

over de PGO in 2025

De Kerkenraad nodigt gemeentele-
den van harte uit voor het bijwo-
nen van een gemeente-avond op 
maandag 15 februari a.s. om 20.00 
uur. Helaas zal ook deze avond al-
leen via de digitale weg te volgen 
zijn. 
Onderwerpen van deze avond zijn 
versie 1 van het beleidsplan 2021-
2025 van de PGO en het profiel 
voor de te benoemen predikant. 

Meer informatie is beschikbaar op 
de website.
Namens de Kerkenraad,

Maureen van den Brink, scriba

Overlijden ds. Henk Plomp
De Kerkenraad is bewogen door het 
overlijden van ds. Henk Plomp. Henk 
heeft in de gemeente gediend van 
1986 tot 2005. Hij ging met emeritaat 
en bleef lid van onze gemeente. Wij 
dragen Henk op aan de Eeuwige en 
bidden om kracht voor Joke, kinderen 
en kleinkinderen.  

Het In Memoriam vindt u op de 
website van de PGO.
Namens de Kerkenraad,

Marien den Boer, voorzitter

De joodse apostel Paulus schrijft zijn 
brieven omstreeks het jaar 50. De 
evangelisten schrijven tussen het jaar 
80 en het jaar 100 hun geloofsver-
halen over Jezus van Nazareth vanuit 
hun joodse, oudtestamentische ach-
tergrond. De meeste Joden wonen 
in die tijd in de joodse diaspora in de 
Grieks-Romeinse wereld buiten Pales-
tina, met als centrum  Alexandrië in 
Egypte. Alle teksten zijn in het Grieks 
geschreven, 2000 jaar geleden.

De evangeliën
De joodse mens Jezus van Nazareth 
is een 'rechtvaardige' die leeft uit de 
geest van God. Hij wordt in de evan-
geliën ook 'de lijdende zoon van God' 
genoemd. Voor sommigen is hij de 
'messias' die verwacht wordt door het 
joodse volk, voor de spoedige reali-
sering van het 'koninkrijk van God'. In 
het Grieks wordt 'messias' vertaald 
als 'christus'. De volgelingen van Jezus 
worden daarom christenen genoemd. 
De Romeinse bezetters zien Jezus als 
een rebel en laten hem kruisigen. De  
evangelisten vertellen een tragisch lij-
densverhaal over Jezus, zij geloven dat 
hij door God is opgewekt uit de dood. 
Volgens het evangelie van Johannes, 
ontstaan in de religieuze smeltkroes 
van Alexandrië, is Jezus werkelijk Zoon 
van God. Hij was al van voor de schep-
ping bij God. Hij is uit de hemel op aar-
de neergedaald. In hem is God mens 
geworden: de incarnatie. Volgens Jo-
hannes begint daarmee 'het wegne-
men van de zonde', niet bij het kruis. 

De dood  aan het 
kruis is niet het 
dieptepunt, maar 
symbool van ver-
hoging en verheerlijking, het begin 
van de weg terug naar 'boven'.  
 
De apostel Paulus
Paulus schrijft niet over Jezus van 
Nazareth als de joodse messias. Hij 
heeft een visioen waarin hij een 
openbaring ervaart van Jezus Christus 
als Zoon van God. Hij vertelt ook geen 
dramatisch lijdensverhaal over Jezus. 
Paulus stelt als betekenis van kruis 
en opstanding: het geloof in de ge-
kruisigde Christus ter bevrijding van 
de zondige mens. Paulus schrijft ook 
dat hij 'met Christus is gekruisigd' en 
'Christus leeft in mij'. De Grieks-Ro-
meinse cultuur van die tijd zal van in-
vloed zijn geweest op de christologie 
van Paulus. Hij leeft daar en schrijft er 
zijn brieven aan de geloofsgemeen-
schappen van joden-christenen en 
heiden-christenen.

Concilie van Nicea
Eind 4e eeuw wordt besloten dat de 
mens Jezus van Nazareth uit de evan-
geliën dezelfde is als Jezus Christus. 
Hij heeft een menselijke natuur en 
een goddelijke natuur. Uit de Mithras 
cultus en andere mysteriegodsdien-
sten kiezen de Romeinse keizers het 
christendom als staatsgodsdienst. 

Harm Bosscher

De tekst is gebaseerd op 'Van Jezus naar 
christendom' door prof. dr. C.J. Den Heyer.

Visies op Jezus en zijn kruisiging

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Wij gedenken…
25 dec. dhr. Pieter Olivier,  82 jaar
27 dec. mevr. Johanna Wilhelmina de 
 Graaf,  90 jaar
3 jan.  mevr. Margaretha Houwaart, 
 91 jaar
4 jan. mevr. Maartje Judith Stoffel-
 Steensma,  90 jaar
10 jan. mevr. Coby Vermond- 
 Francken,  81 jaar
18 jan. mevr. Hendrina Schuringa- 
 Bouman,  92 jaar
19 jan. dhr. Bastiaan van Rijswijk, 
 78 jaar
25 jan. ds. Hendrik Roeland (Henk) 
 Plomp, emeritus predikant 
 PGO,  80 jaar
26 jan. mevr. Maria Cornelia (Riet) 
 van der Schee-Tjerkstra,
 91 jaar
29 jan. dhr. Eduard Jacobus 
 Veldhuyzen 83 jaar

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

In actie voor de naaste …
… dichtbij én ver weg

14 febr. Ethiopië, noodhulp en 
rampenpreventie
Ethiopië wordt geregeld getroffen door 
extreme droogte en soms juist door 
overstromingen. Oogsten mislukken, 
vee sterft en waterbronnen drogen op. 
Samen met de kerk van Ethiopië  
helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare 

inwoners met noodhulp. Maar nog beter 
is het als noodhulp kan worden voorko-
men. Daarom krijgen boeren trainingen 
over de juiste landbouwgewassen en 
leren vrouwen op andere manieren geld 
te verdienen.

21 febr. Veertigdagentijd Wereld-
diaconaat: Moldavië, kerk helpt 
kwetsbare mensen
Jezus roept ons op om de zieken te be-
zoeken. In Nederland is de zorg voor 
zieken goed geregeld en heeft de kerk 
vooral een pastorale taak. Maar hoe is 
dat in landen waar nauwelijks of slechte 
gezondheidszorg is? In Moldavië verbin-
den kerken jongeren en ouderen met el-
kaar. De jongeren bezoeken de zieke ou-
deren die op hun beurt de jongeren tot 
steun zijn. Het onderlinge contact is voor 
beiden van grote waarde. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken in Moldavië hierbij.

28 febr. Veertigdagentijd Missio-
nair werk: Voor iedereen een kerk
Het aantal kerkgangers in Nederland 
neemt af, maar een groeiende groep is 
op zoek naar zingeving. Ze hebben het 
misschien goed voor elkaar, maar tege-
lijkertijd is er het gevoel iets te missen. 
Op deze ‘dorst’ naar zin speelt de Protes-
tantse Kerk in door mensen een plek te 
bieden waar ze zingeving en saamho-
righeid kunnen vinden. Pioniersplekken 
in heel Nederland zijn zo een bron van 
levend water voor iedereen die op zoek 
is naar zin.

7 mrt. Veertigdagentijd: Vreemde-
lingen onderdak bieden
Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht 
voor het aanhoudende geweld en wer-
den gastvrij opgevangen in buurland 
Libanon. In dit kleine land is inmiddels 
één op de vier inwoners vluchteling. Dit 
zet de samenleving onder druk. Huur- 
en voedselprijzen zijn gestegen en de 
werkloosheid is verdubbeld. Kerk in 
Actie helpt zowel vluchtelingen als de 
arme bevolking van Libanon.

Vrijzinnige Protestanten 
Mw. Gerrie Kooijman-van Andel, Pastoraal werker en Coördinator Activiteiten, Prinses 
Irenelaan 19, 2341 TP Oegstgeest, 06-18392604, gerriekooijmanva@outlook.com, 
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

Paasgroetenactie  
2021
Vanuit de Protestantse 
Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit 
jaar paasgroetenkaarten 
aan gevangenen in Ne-
derland en Nederlandse 
gevangenen in het bui-
tenland. De afbeelding op 
de paaskaart wordt onder 
leiding van een justitiepredikant door 
gevangenen zelf ontworpen. Aan de 
hand van het thema van de veertigda-
gentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik 
ben er voor jou’, werd de verbonden-
heid van de gemeente binnen de mu-
ren met de gemeente daarbuiten uit-
gebeeld in een prachtig kunstwerk.
Ook onze gemeente doet mee aan de 
paasgroetenactie. U kunt op twee ma-
nieren meedoen dit jaar:

- U kunt na de dienst van 21 februari  
één of meerdere kaarten meenemen 
om thuis te schrijven. Wilt u de week 
erna, op 28 februari, de geschreven 

kaart weer inleveren bij de kerk? Hier-
voor zal een doos klaarstaan bij de 
ingang.

- U stuurt een mail met één of meerde-
re groeten naar hermapauptit@gmail.
com  of guusjenortier@hotmail.com. 
Dan schrijven de diakenen uw bood-
schap op één van de kaarten en zorgen 
ervoor dat deze bij de PKN komt.

Wilt u meer weten over de actie, kijk 
dan op protestantsekerk.nl/paasgroe-
tenactie. We hopen dat velen van u 
paasgroeten zullen sturen! Hartelijk 
dank! Taakgroep Diaconaat & Zending

www.vvpleidenoegstgeest.nl
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  Waarom 
zou je volwassen worden?

We kijken vaak met weemoed terug op 
onze jonge jaren, toen de wereld voor 
ons open lag en we nauwelijks verplich-
tingen hadden. Volwassenheid wordt 
vaak geassocieerd met het opgeven 
van onze jeugddromen, om ze vervol-
gens in te wisselen voor een bestaan 
dat een fletse afspiegeling is van het 
avontuurlijke, vrije leven dat we onszelf 
voorstelden toen we jong waren. Maar 
is volwassen worden echt zo erg?

Volwassen worden is een ideaal
Susan Neiman (1955) onder-
zoekt deze vraag in haar spran-
kelende, toegankelijke en 
prikkelende boek Waarom zou 
je volwassen worden? Aan de 
hand van het werk van beroem-
de filosofen als Immanuel Kant, 
Jean-Jacques Rousseau, David Hume en 
Simone de Beauvoir laat Neiman zien 
dat opgroeien wel degelijk een positie-
ve wending aan ons leven kan geven. 
Volwassenheid, zo stelt ze, is een ide-
aal: iets wat misschien nooit helemaal 
gerealiseerd kan worden, maar wat het 
tegelijk waard is om na te streven.
We worden overstelpt met dubbele 
boodschappen. De helft daarvan maant 
ons serieuzer te worden, op te houden 
met dromen en de wereld te accepte-
ren zoals die is, met de boodschap van 
volwassenheid als capitulatie voor de 
status quo. De andere helft bestookt 
ons met producten en suggesties die 
ons jong moeten houden. Wat we he-
laas maar zelden krijgen voorgescho-
teld, is het beeld van volwassenheid 
als een nastrevenswaardig ideaal.

Ouder en dus gelukkiger…
Het verstrijken van de tijd brengt van-
zelf ervaring met zich mee, en daar-
mee een bepaald perspectief. Dat is 
nog geen wijsheid, maar doorgaans 
verschaft dat perspectief wel genoe-
gens die de jeugd niet kent. Ongeacht 
sociale of economische status beoor-

delen mensen 
hun leven als 
gelukkiger 
naarmate ze 
ouder wor-
den.

Genieten van elke vreugdevolle 
seconde
Ook in een cultuur die de eeuwige 
jeugd lijkt te propageren worden we 
vanzelf ouder, en gedurende dat pro-
ces worden we ondanks onszelf stukje 

bij beetje volwassen. Naarmate 
de tijd vordert, ontdekken we 
dingen die beter worden. Vol-
wassen worden betekent be-
seffen dat er in je leven geen 
beste tijd is en besluiten om te 
genieten van elke vreugdevol-

le seconde die je geschonken wordt. 
Het vermogen om je leven te zien als 
het geheel dat het geworden is, geeft 
je inzicht in de sterke kanten die je 
daarbij hebt ontwikkeld, wat je bewust 
maakt van je eigen karakter. Wellicht 
ontdek je de vreugde van generositeit. 
Je kunt een geschenk of een oprecht 
compliment geven zonder angst dat 
men het als vleierij ziet, je beschouwt 
kritiek op alles leveren niet langer als 
een teken van intelligentie.

Een aansprekend citaat: ‘In overeen-
stemming zijn met jezelf is iets wat 
we kunnen bevorderen door ons con-
sequent af te vragen of dit leven het 
leven is dat we willen leiden en door 
actie te ondernemen als het antwoord 
negatief uitvalt. Aan de andere kant: 
ligt het probleem niet meer in wat ie-
der van ons met zekerheid te wach-
ten staat dan in het leven dat we tot 
dusverre hebben geleid? Weigeren 
mensen niet vooral om volwassen te 
worden omdat wie volwassen wordt 
ook oud wordt?’ Els van Leuken

‘Waarom zou je volwassen worden?’, Susan Neiman, 
2014, uitg. Ambo|Anthos, ISBN 978 90 263 2837 4.w w w. g k v o e g s t g e e s t . n l

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT

Nqutu-zending
Pandora, de eerste menselijke vrouw 
in de Griekse mythologie, opende uit 
nieuwsgierigheid het geschenk van de 
goden: de doos. Zo gaat het verhaal. 
Grote rampen ontsnapten. Geschrok-
ken sloot ze de doos, te laat. Maar de 
hoop bleef achter.  

Adam en Eva werden uit het paradijs 
verdreven. Geen weg terug, er moest 
hard gewerkt worden. Maar ze zagen 
hun familie groeien. Noach zag de aar-
de en alles erop verdwijnen in een gro-
te watermassa, maar hij zag het eerste 
teken van hoop, de regenboog. Abra-
ham verliet zijn familie, zijn levenswerk, 
om te gaan wonen in het onbekende 
met alleen een belofte; de Heer 
zegent jou.

Er is niets nieuws onder de zon. 
Wordt alles beter? We weten 
het niet. Onder christenen is 
een grote verdeeldheid, de 
één roept: “het eind der tijden 
is nabij”, de ander haalt zijn 
schouders op over de maatre-
gelen, de één wil vaccineren, 
de ander heeft het over com-
plottheorieën. In die kakofonie 
van meningen proberen we 
een weg te zoeken in ‘wat is 
waar?’ en ‘wordt alles beter?'. 
We wensen het allemaal, op 
onze manier en met ons toe-
komstbeeld. Het vertrekpunt 
bij veel mensen is oordeel, het 
niet eens zijn met elkaar, de ander wil-
len overtuigen. In deze tijden probeer 
ik het Hebreeuwse denken te hante-
ren: ‘staat er niet ook geschreven…’ En 
houd ik me vast aan de beloften die 
God zeker heeft gegeven. 

Dit is er één: God heeft een plan met 
jouw leven. Jeremia 29:11: “Mijn plan 
met jullie staat vast”, spreekt de HEER, 
“Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie 
ongeluk: ik zal je een hoopvolle toe-
komst geven”. Geluk voor ogen...niet 
angst. Mijn week rijgt zich aaneen met 
hard werken en weinig hoogtepunten. 
Tot ik ging tellen waar ik dankbaar voor 
ben, wat ik wel kan en waar ik van ge-
niet. Uit angst kijk en luister ik en raak 
ik verward. Vanuit Gods geluk beoefen 
ik mijn hobby’s en kan ik rust en liefde 
delen. 
Een herinnering schoot me te binnen. 
De zoon van mijn jeugdvriendin kreeg 
kanker. Nadat hij uitbehandeld was en 

niet genezen, 
sprak zij met 
hem over zijn 
toekomstbeeld. 
Hij zei: ‘Mam, het 
kan alleen maar 
beter worden: 
of God geneest 
mij en dat is een 
wonder, of ik ga 
naar Hem toe en 
dan heb ik het 
goed, dan word 
ik beter.’ Daar 
word ik stil van. 
Misschien vin-
den mensen het 
onzin, vinden ze 
dat ik me vast-
houd aan loze 
hoop. 

Ik weet dat precies die hoop vrede 
geeft. Vanuit de relatie met een God die 
jouw geluk voor ogen heeft. 

Thera de Vries-Noordhuis

Wordt alles beter?

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegst  geest
Scriba: Margaret Jansen
e-mail: scriba@gkvoegstgeest.nl

Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Predikant: vacature.  
Contactadres: Thera de Vries-Noordhuis, 
e-mail: thera_noordhuis@hotmail.com

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

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest  e.o.
Samenkomsten: Duinzigtcollege,  
Wijttenbachweg 23. 
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude 
Rijnsburgerweg 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

Door zendingswerk samen 
met andere NGK kerken 
zijn in de loop van jaren in 
het Nqutu-district in KwaZu-
luNatal, Zuid-Afrika, vier ge-
meenten gesticht met in to-
taal bijna 30 'preekplaatsen'. 
D.m.v. partnership worden 
deze gesteund en worden 
er lokale predikanten opge-
leid. Het is mooi om te zien 
dat deze gemeenten steeds zelfstandi-
ger functioneren. Dit jaar gaat de laatste 
zendeling met emeritaat en dan moeten 
de kerken het echt zelf gaan doen. Wel 
blijft ondersteuning nodig, zowel gees-
telijk als financieel. 
Voor ontwikkelingshulp en het verbe-
teren van de sociale omstandigheden 
wordt samen gewerkt met de Stich-
ting Sizanani. Sizanani (betekent ‘laten 
we elkaar helpen’) verzorgt onder meer 

scholing, training, oprichting en begelei-
ding van kleine bedrijven en AIDS-pre-
ventie en -zorgverlening. Ook in Nqutu 
heeft het coronavirus veel teweeg ge-
bracht. De kerken hebben samen met Si-
zanani tijdens de lockdown de schrijnen-
de armoede enigszins kunnen verlichten 
via voedselpakketten, zowel binnen als 
buiten de eigen gemeente. 

De zendingscommissie: Peter Boogaard, Jelle 

Boshuizen en Wim van Tuijl

Lied voor de Lunch
Sinds de start van de Week van Gebed 
op 17 januari plaatsen we op werkda-
gen rond de klok van 12 uur een Lied 
voor de Lunch op onze Scipio-kerkapp. 
Gemeenteleden sturen een favoriet lied 
in met daarbij een persoonlijke toelich-
ting. Op die manier delen ze iets van wat 
hen drijft en wat ze geloven en geven 
ze daar ook een muzikale insteek aan. 
Het is een mooie manier om samen ge-
meente te zijn. Extra leuk is dat we voor 
een deel van de liederen kunnen terug-
vallen op opnames van onze muzikanten 
uit de NGK en de GKv van Oegstgeest. 
De afgelopen negen maanden hebben 

zij namelijk een behoorlijk online reper-
toire opgebouwd. En, mogen we wel 
zeggen, kwalitatief goed uitgevoerd. Hoe 
goed? Neem zelf eens een kijkje op ons 
YouTube kanaal. Zoek op NGK Oegstgeest 
en je vindt er als deel van onze kerkdien-
sten mooi uitgevoerde eigentijdse en 
klassieke liederen.
 Ds. Pieter Kleingeld

Uit de gemeente
Op 6 januari overleed op 88-jarige leef-
tijd onze zuster Nel Mandema-Wynia. We 
hebben haar op 12 januari na een dank-
dienst voor haar leven begraven bij de 
Groene Kerk.  Eke de Gier-van der Jagt

Pandora, schilderij van 
John William  
Waterhouse (1896)

http://www.gkvoegstgeest.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 www.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. 071 
- 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 14 feb 10.00 mw. ds. A. Peper
wo 17 feb 19.00 Aswoensdagviering, online 
   zie Oecumenische dienst
zo 21 feb 10.00 ds. Rian Veldman, 
   Maaltijd van de Heer
wo 24 feb 19.30 Avondgebed, online via
    Kerkdienstgemist.nl
zo 28 feb 10.00 ds. J.C. Donner
wo  3 mrt 19.30 Avondgebed, zie boven
zo  7 mrt 10.00 ds. Rian Veldman
wo 10 mrt 19.30 Avondgebed, zie boven

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

OECUMENISCHE DIENST GROENE KERK

wo 17 feb 19.00 Aswoensdagviering, online 
   vanuit de Groene Kerk, 
   diaken Winnubst en 
   ds. Rian Veldman

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Voor actuele informatie en meevieren van de 
kerkdiensten, zie: www.ngkoegstgeest.nl

zo  14 feb 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 21 feb 10.00 ds. I. Maaswinkel
zo 28 feb 10.00 mw. A. Siepelinga
zo  7 mrt 10.00 ds. A. Boshuizen

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 59 38, of met kapelaan Boris: 06-4351 
45 95.
Er zijn 30 personen toegestaan in een vie-
ring.
Voor de vieringen op zondag dient u zich aan 
te melden bij het secretariaat, 071-517 53 04 
of pastorie@willibrordoegstgeest.nl

6e zondag door het jaar
za 13 feb 19.00 Viering in Katwijk
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c 
   (tot 22.00 uur)
zo 14 feb 11.00 Eucharistie, 
   pastoor R. Franken
wo 17 feb 19.00 Aswoensdagviering, online
   zie Oecumenische dienst

1e zondag van de Veertigdagentijd
za 20 feb 19.00 Eucharistie, 
   pastoor R. Franken
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding, 
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c
   (tot 22.00 uur)
zo 21 feb 11.00 Eucharistie, 
   pastoor K. van Vliet

2e zondag van de Veertigdagentijd
za 27 feb 19.00 Viering in Katwijk
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding, 
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c
   (tot 22.00 uur)
zo 28 feb 11.00 Eucharistie, 
   pastoor R. Franken en
   diaken P. Winnubst

3e zondag van de Veertigdagentijd
za   6 mrt 19.00 Eucharistie, kapelaan  
   B. Plav ̌ci ́c
  20.30 Rozenkrans en Aanbidding,
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c
   (tot 22.00 uur)
zo  7 mrt 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 af-
stand kan worden gehouden.

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)

Voorlopig worden er geen zondagse vierin-
gen gehouden vanwege corona.

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

In het LUMC worden momenteel geen zon-
dagse 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.

voor de periode van 13 februari tot en met 12 maart 2021

Activiteiten Raad van KerkenInzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden / 
Katwijk met tijdstippen en plaatsen
- Prot. Gemeente Oegstgeest:
 Regenboogkerk, Mauritslaan 12 

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

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

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

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

Ruimdenkend maar niet  
vrijblijvend!  v.a. 1-3
Drie avonden (ook 8 en 15 maart) 
over Dietrich Bonhoeffer, sym-
bool van het Duitse verzet tegen 
het nazisme. In welke vorm deze 
avonden kunnen plaatsvinden ziet 
u t.z.t. op www.pgoegstgeest.nl
Info en opgave: ds. Rian Veldman, 
tel. 06 -14 27 30 13, ds.r.veld-
man@pgoegstgeest.nl

In het kerstnummer van Tussen-
beide (het bisdomblad van Rot-
terdam) schreef Jolanda de Wolf 
over de zusters Dominicanessen in 
Voorschoten, in Huize Bijdorp, dat 
zwaar werd getroffen door corona. 
Onlangs is tijdens de tweede golf 
pater Spruijt overleden. Ook pater 
Piet Magnin blijkt corona te heb-
ben. Beiden gingen – vóór corona 
– als emeriti vaak voor in de door-
deweekse vieringen.

Voorjaar 2020 brak corona uit in 
Huize Bijdorp. Zusters, paters, bur-
gerbewoners evenals personeels-
leden werden ziek. De congre-
gatie verloor vier zusters en ook 
een pater en een burgerbewoner 
zijn overleden  Zuster Regina Plat, 
overste van de congregatie, ver-
telt: “De zusters die besmet waren, 
werden ontzettend ziek. Het moei-
lijkste was dat niemand naar de 
zieken mocht. Toch ben ik naar de 
zieke zusters gegaan ook al wist 
ik dat ik risico liep. Ik voelde heel 
sterk dat ik dit moest doen. De 

zusters die het betrof waren niet 
aanspreekbaar. Maar ik ben bij hen 
gaan zitten en heb voor hen gebe-
den. En ik heb hen bedankt voor 
alles wat ze voor de congregatie 
gedaan hebben.” 

De uitvaartdiensten
“Daar sta je dan, samen met pa-
ter Piet Magnin, in een volkomen 
lege kapel. Alle zusters waren bij de 
dienst betrokken via huistelevisie. 
Een van de overleden zusters wilde 
graag honderd worden. Een maand 
voor haar honderdste verjaardag is 
ze overleden. Het heeft ons allen 
veel gedaan. We voelden ons – ook 
al waren we elkaar niet fysiek nabij – 
sterk verbonden. We waren bezorgd 
om elkaar. Met een belcirkel hielden 
we contact. Het was een zeer indrin-
gende tijd, met veel beperkingen, 
verlies en verdriet.” 
Nadat de zusters weer van hun ka-
mer en naar buiten mochten, was 
hun eerste gang naar de overleden 
medezusters op het kloosterkerkhof.

Els van Leuken, tekstbewerking

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 houd de websites in 
de gaten of vraag dat t.z.t. na.

Het drieluik Zin  v.a. 11-2
VERSCHOVEN NAAR VOLGEND 
SEIZOEN

God is ruimte  2-3
Lezing Jean-Jacques Suurmond
VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN

Passieconcert Cappella pro 
Cantibus   6-3
VERSCHOVEN NAAR 9 APRIL 2022

Kunst en spiritualiteit  21-3
VERSCHOVEN NAAR  
VOLGEND SEIZOEN

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

Huize Bijdorp, Voorschoten

Voor Elkaar 
Leiden e.o.
Deze stichting (ANBI) biedt voor Leiden, Leider-
dorp, Voorschoten en Oegstgeest ondersteuning 
aan kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen 
en ouderen, ongeacht afkomst en levensovertui-
ging. Uit liefde voor God en medemens. Dat doen 
wij niet alleen, maar samen met lokale kerken en 
diaconieën (het Diaconaal Platform Oegstgeest) 
en met andere maatschappelijke organisaties.
Onze ondersteuning is altijd aanvullend bedoeld 
op de aanwezige professionele voorzieningen en 
zonder winstoogmerk. Persoonlijke aandacht en 
respect vieren de boventoon.

De Stichting ondersteunt: 
- op het gebied van 
financiën: SchuldHulpMaatje; 
          - bij het vinden van (vrijwilligers)werk: 
   JobHulpMaatje;

- biedt individuele steun
Hulp In Praktijk (HIP Helpt). 

Hiernaast zijn er ook kleinere projecten, die bot-
tom-up georganiseerd worden.
Vrijwilligers komen uit kerken, studentenvereni-
gingen, de gemeentes en uit bedrijven. Wilt u 
voor dit belangrijke werk maatje worden of u als 
hulpvrager melden: tel.: 071-203 21 20. Website: 
www.voorelkaarleiden.nl. Marc Aldewereld, 

coördinator SchuldHulpMaatje Oegstgeest

www.raadvankerkenoegstgeest.nl
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Alles is dit jaar anders dan anders, ook de oecumenische Aswoensdag-
viering. Het zal niet mogelijk zijn om het askruisje uit delen en we zul-
len digitaal vieren. Toch lijkt het ons goed gezamenlijk het begin van 
de 40dagentijd te markeren. Juist in deze tijd, waarin kleurloze weken 
zich aan elkaar rijgen, is het belangrijk om de verglijdende tijd te mar-
keren. Dat is wat liturgie doet: een bepaalde ordening geven in de tijd.

Verlangend vasten
Er zijn stemmen die zeggen: we moeten ons al zoveel ontzeggen in 
deze tijden van corona, moeten we dan ook nog gaan vasten? Een 
goede vraag, wat is eigenlijk de zin van vasten?

Thomas Quartier (Benedictijner monnik en hoogleraar rituele en litur-
gische studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en liturgische 
en monastieke spiritualiteit aan de KU Leuven), schrijft in zijn boek 
‘Anders leven. Onderweg naar hedendaagse monastieke spiritualiteit’ 
over zin en onzin van het vasten. Wat is betekenisvol vasten? Hij vat 
het bondig samen en spreekt over een passieloze Passie. 

Overwin je passies om open te staan voor de Passie. Je vergroot je 
behoefte aan God door je behoefte aan 'de wereld' niet te bevre-
digen. Het gaat om het versterken van een dieper verlangen, dat 
open te houden. En ja, daar hoort gevecht bij, om open te blijven, 
open te blijven staan voor het goede, het ware en het schone. Monni-
ken ontvangen van hun abt een boek om te lezen. Een bijbelboek, of 
een ander spiritueel boek. Om zich zo te voeden met ander voedsel. 
Het gaat om verlangend vasten: het verlangen voeden om een nieuw 
mens te worden. En ja, dat vraagt om training. De vastentijd biedt de 
mogelijkheid van een inten-
sieve en tegelijk ontspannen 
training om je spirituele con-
ditie op peil te houden. 
We hopen dat u online aan-
wezig zult zijn bij het start-
schot van deze training, op  
17 februari.

Tijd: woensdagavond 19.00 u. 
 Voorgangers: diaken Peter 
Winnubst en ds. Rian Veldman
Organist: Leonard Seeleman
Meer informatie: 
www.pgoegstgeest.nl

Online Aswoensdagviering 

vanuit de Groene Kerk

Veertigdagen-
kalenders 2021
De veertigdagentijd, vanaf woensdag 17 februari 
t/m zaterdag 3 april, is traditioneel een ‘woes-
tijnperiode’, een tijd van soberheid en inkeer. Dat 
geldt misschien wel extra in deze coronatijd, nu 
veel van wat we vanzelfsprekend vonden, min-
der moet of helemaal wegvalt. Jammer is dat ook 
onze sobere maaltijden niet door kunnen gaan. 
Dan is het mooi dat veel organisaties voor de pe-
riode tot en met Pasen houvast bieden.  

- Parochiekerk de H. Willibrordkerk: in de loop 
der jaren heeft pastoor Rochus Franken enke-
le boekjes voor de veertigdagentijd geschreven, 
met een kleurige icoon op de voorkant. Gratis, ze 
liggen achter in de kerk.

- 40dagentijdmagazine van Kerk In Actie, met 
het thema Ik ben er voor jou. Zeven keer barm-
hartigheid. Zie ook pagina 10. Gratis te bestellen 
via  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/

- Gratis de Petrus 
veertigdagenka-
lender, te bestel-
len via: petrus.
protestantsekerk.
nl/veertigdagen-
tijdkalender/

- Gratis het veer-
tigdagenboekje 
en de podcasts 
‘Niet van brood 
alleen’: Ook voor 
kinderen is er het  
Bijbel Basics-paasproject Een spoor van liefde. 
Voor meer info: zie Bijbelgenootschap.nl

- Tearfund-kalender ‘Op weg naar Pasen’. Zeven 
bijzondere schrijvers nemen je mee op reis door 
Matteüs om te zien hoe Jezus het verschil wist te 
maken in de wereld van een ander. 
Er is een papieren en een digitale versie. 
Meer info: veertigdagenkalender.nl 

- Veertig dagen retraite met Ignatiaanse spiritua-
liteit. Thema: Het licht van uw gelaat. Zie pag. 6.
Inschrijven via: www.ignatiaansbidden.org.

Tot slot...
Niet kan worden afgezegd:

zon en lente,
liefde en fantasie,

betrokkenheid op elkaar,
omzien naar elkaar,

vriendelijkheid en gesprek,
lezen en muziek,
hoop en gebed.

Ga met God!


