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Als ik de kans krijg…
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’Als ik de kans krijg om God een advies te geven
weet ik er nog wel een…’ Samen met mijn Leidse
team van Agapè hebben we jarenlang geloofsgesprekken gevoerd. Ik denk nog
vaak terug aan het gesprek met
Wim, derdejaars filosofie.

Ruud van Delft

>

Agapè evangelisatie-trainingen voor kerken en gemeenten

www.raadvankerkenoegstgeest.nl
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vervolg van pag. 1

Met een schone lei

Rechtvaardigheid, wat is dat?

OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave

Met een vragenlijst iemand gedachten uit

het snapte keek hij me aan en conclu-

van de Raad van Kerken Oegstgeest:

laten spreken over geloven, christenen en

deerde: “Is dat dan de definitie van ‘ver-

Welke keuzes moeten we

Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27,

God. In antwoord op de vraag of hij in ge-

geving’?” Het begrip ‘vergeving’ is een

maken om in een recht-

2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26

sprek zou willen met God antwoordde hij:

van de moeilijkste dingen in een men-

vaardige(r) wereld te ko-

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

“Als ik de kans krijg om God een advies

senleven. Een ander een klap geven en

men? En wat heeft dat met

Redactie:

te geven weet ik er nog wel een”. “O ja?”.

daarvoor sorry te zeggen gaat nog wel.

mij te maken? Zomaar vra-

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

“Waarom laat Hij al die oorlogen toe?”.

Maar er zijn zaken die (bijna) niet te ver-

Tussen geboorte en volwassenheid,

volmaakt moeten zijn en geen fou-

gen die bij mij opkomen bij

van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink,

Ik reageerde met: "Heb je misschien een

geven zijn.

een leven lang, moeten we veel leren.

ten mogen maken? Na ieder conflict

wat is ‘rechtvaardig’?

Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman

advies voor God?". Daar had hij niet op

moet er toch een reset mogelijk zijn!

In mijn dagelijkse werk (ontwikkelingssa-

Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

gerekend en het duurde even voordat hij

Poort tot herstel

In het allereerste begin zijn we heel
mild, een baby is onschuldig, die kan

In de politiek duikt het erkennen van

menwerking) heb ik vaak met die vraag te

Bezorgdienst:

daar op kon reageren. Voorzichtig formu-

Het is als de vuilnisophaaldienst. Als ik

geen fouten maken. Gaan eten, sla-

fouten en het aanbieden van excuses

maken en hoe daar in de praktijk vorm aan

Charlotte van Steijn (administratie) en

leerde hij met: ”Ik weet het niet, maar ik

mijn vuilnis wel in zakken stop, maar

pen, groeien niet perfect, we noemen

ook steeds op, om van de nasleep

gegeven kan worden. Ook in de geloofs-

Hans de Wilde (logistiek),

zou zeggen: wees genadig”.

niet meegeef, loop ik uiteindelijk vast.

hen nooit stout of ondeugend. Pubers

van gewapende conflicten maar niet

gemeenschappen wordt die vraag regel-

Ook als de ophaaldienst staakt is er een

halen soms het bloed onder je nagels

te spreken.

matig gesteld: wat kunnen wij doen voor

groot probleem. Ik kan verstandelijk wel

vandaan, zodat je als docent soms

In de veertigdagentijd staan we stil bij

een rechtvaardiger verdeling in de wereld?

e-mail: BezorgdienstOKe@gmail.com.
Wilt u geen OKe ontvangen?

Genade alleen is niet genoeg

Geef dit door aan de bezorgdienst.

We spraken een vervolggesprek af en

iemand vergeven, maar of daarmee

blij bent wanneer een lesuur voorbij

ons eigen bestaan. We zijn gehecht

Rechtvaardigheid heeft voor mij te maken

Postabonnementen:

een week later zaten we weer tegen-

de pijn weggaat is nog maar de vraag.

is. Toch geldt ook voor hen, dat je als

aan ons voedsel, aan onze welvaart,

met de vraag of mensen tot hun recht kun-

Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 517

over elkaar met een tweede vragen-

Gelukkig kunnen we met hulpverlening

docent nooit met een ’strafblad’ moet

we zijn misschien te tolerant voor ons

nen komen. Er is veel dat mensen tegen-

41 93, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

lijst. Weer ging het over geloven en ons

veel pijn een plek geven of weten we

werken. Iedere volgende les krijgt de

zelf en te streng voor de ander. Door

houdt om mens te kunnen zijn.

Financiële administratie:

beeld van God. Ergens halverwege het

er mee te dealen. Maar ten diepste is

leerling weer een nieuwe kans. De

ons in te leven in het lijden van Jezus

Schrijnend zijn de situaties waar mensen

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN,

gesprek begon hij terug te komen op

dat het. We hebben echt een ‘vuilop-

lastigste leerlingen zijn vaak uiteinde-

leren we ons eigen leed, onze boos-

geen toegang hebben tot schoon drinkwa-

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

het eerste gesprek: “Weet u nog dat ik

haaldienst’ nodig om het uit handen te

lijk de meest bijzondere. Een docent

heid, onze wrok relativeren en zijn

ter of voldoende voedsel. In de huidige pan-

Bankrelaties:

vorige week sprak over mijn advies naar

geven. Als ik met de scherven van het

die een leerling niet blanco en open

we hopelijk eerder geneigd om ook

demie worden verschillen tussen groepen

NL65 INGB 0005 8563 89 en

God om genadig te zijn?”. Ik reageerde

leven in mijn handen niet meer weet

tegemoet treedt, krijgt al gauw te ho-

in onze naasten een kwetsbaar en le-

mensen alleen maar groter. Iedereen ziet uit

NL13 ABNA 0566 9422 40

bevestigend en hij begon ongevraagd

wat ik daarmee moet, is het de God van

ren: “U hebt de pik op mij!” Ondanks

rend mens te zien. Het evangelie van

naar ‘een nieuw normaal’. Wij ervaren dat de

Vormgeving en realisatie:

daar verder over te praten. “Ik heb over

de bijbel die dan aangeeft dat je het bij

rode pen, onvoldoendes en straf is

de verrijzenis op Pasen wijst ons de

coronamaatregelen ons extreem beperken.

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

het begrip ‘genade’ verder nagedacht,

Hem mag neerleggen.

een nieuwe start mogelijk, op hoop

weg. We leren met vallen en opstaan

Maar we beseffen ook hoezeer onze echte

Oplage:

“Genade alleen is niet genoeg”, vervolg-

Jezus leerde ons het ‘Onze Vader’. Je mag

van beter.

en mogen geloven dat er altijd weer

vrijheid is vervlochten met die van allen we-

8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

de hij.

zijn zoon of zijn dochter zijn! Sterker nog:

Als volwassenen gaan we niet zo

een nieuw begin is, met een schone

reldwijd. Op weg naar een nieuw normaal

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

Vergeving

je mag bij Hem thuiskomen! Vergeving is

vergevingsgezind met elkaar om.

lei. 

lijkt het vaccin doorslaggevend. Vaccin lijkt

de poort tot herstel van de relatie tussen

Gaan we er niet teveel van uit dat we

Volgende nummer
Het volgende nummer van OKe verschijnt op 17 april 2021. Kopij daarvoor
inleveren uiterlijk op donderdag 1 april
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 22 mei 2021.
Deze OKe
wordt ook
geplaatst
op de website van de
Raad van
Kerken.

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad
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Jasper de Kogel,
namens de PGO in de Raad van Kerken.

genoeg gefabriceerd te kunnen worden om

“Ik zou graag nog iets van rechtvaardi-

mensen en mooier nog tussen God en

ging willen adviseren”. Al doorpratend

de mens! Met alle geleerden hadden we
dit concept niet kunnen verzinnen. God

Toch een sobere maaltijd?

dan ook niet een ongemakkelijk gevoel als

kwam een bijbeltekst in mij op, Johannes 1:14: ‘En het Woord is vlees gewor-

wel, die zag het namelijk zitten met ons,

Vorig jaar moesten de laatste

inkopen om de ‘eigen’ bevolking 5 keer (!)

den en heeft onder ons gewoond (en

met jou! Hij ziet jou zitten.

drie sobere maaltijden op de

te kunnen vaccineren? Het doet mij weer

iedereen wereldwijd in te enten. Bekruipt u
u leest dat sommige landen genoeg vaccin

woensdagavond in de veer-

denken aan hoe willekeurig grenzen op de

heerlijkheid als van de Eniggeborene van

Of, als vergeving even niet lukt, geef het

tigdagentijd helaas afgelast

aardbol zijn getrokken. En hoe als gevolg

de Vader), vol van genade en waarheid’.

dan aan God, die rechtvaardig oordeelt

worden. Ook dit jaar kunnen we

daarvan wordt bepaald hoe snel je een le-

Met verbijstering las hij het en alsof hij

(1 Petrus 2:23).

niet bij elkaar komen om samen

vensreddend vaccin tot je beschikking hebt.

een eenvoudige maaltijd te ge-

Dan besluiten we toch vanuit bescherming

bruiken. Eénmaal in deze perio-

van een kleine kring, onze gezondheid, onze

wij hebben zijn Heerlijkheid gezien, een

In memoriam

Woorden van dank

de hopen we één onderdeel van de

meer informatie op

welvaart, ons welzijn. En hoe we dat recht-

Op vrijdag 29 januari is Eduard Jacobus Veldhuyzen

De familie van Jan-Willem Anholts,

avond wel door te laten gaan. En wel

de website www.

vaardigen? Het is bijna een utopisch idee

overleden op de leeftijd van 83 jaar.

overleden op 30 december 2020,

de presentatie over een diaconaal

voorelkaarleiden.nl

om te stellen dat ieder mensenleven even

De heer Veldhuyzen heeft van jongs af aan een

wil langs deze weg bedanken voor

project.

Datum: 17 maart

belangrijk is. Laat staan dat we in staat zijn

actieve rol gespeeld in de PGO en een voorloper

de vele condoleances en lieve re-

Marc Aldewereld, coördinator van

Tijd: 19.00 uur, dit is voorafgaand

om dat te weerspiegelen in onze besluiten,

daarvan. Wat velen niet weten is dat hij aan de

acties: dit heeft ons getroost en

SchuldHulpMaatje, zal ons vertellen

aan het avondgebed om 19.30 uur.

in dit geval over de verdeling wereldwijd

wieg stond van OKe, vijftig jaar geleden.

bemoedigd.

over de Stichting Voor Elkaar Leiden

Via: www.pgoegstgeest.nl

van een vaccin. En daarnaar te handelen:

De redactie is hem daarvoor zeer erkentelijk.


Redactie OKe

Anneke, Herbert-Jan,
Jolanda en Lisa Anholts

e.o. U heeft hierover kunnen lezen in
de vorige OKe, pagina 15 en u vindt

Namens het ‘Sobere Maaltijd Team’,
Martine Delver en Alies van Tuijl

rechtvaardig.
Geert ter Horst, PGO
Nr. 3 - Maart 2021
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Met Hart
en Ziel...

Wat is
Het is het bekende verhaal dat van ellende in eigen land
velen uitwijken naar de meer veilige landen. Maar wordt
hun daar dan die veiligheid geboden en recht gedaan?
Er is de bekende geschiedenis van Ruth, de Moabitische,
die samen met haar schoonmoeder Naomi vanuit
verre streken naar Israël kwam. Zij verkreeg veiligheid
en recht door te huwen met een erfgenaam van Naomi.

… op weg naar een nieuw land
Een ander verhaal is dat van Jezus, die geen veiligheid en recht kreeg,
maar vernedering en straf, en uiteindelijk de dood. Voor onze tekortkomingen en gebrokenheid bracht hij verzoening met God tot stand.
In gesprek met Mariana Danaila die indertijd vanuit Roemenië naar Nederland is gekomen en zich hier een plaats heeft moeten ‘veroveren’. Mariana
kerkt bij de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.
Johan de Gier

menten kreeg ik daar een sleutelrol. Eerst

de kern van Pasen

als stagiaire, later met een vast contract.

Actief meedoen

Gods barmhartigheid
is sterker dan de dood

Om mee te doen in een samenleving
moet je als ‘vreemdeling’ je actief opstel-

Overweging door
pastoor Rochus Franken

len, contact zoeken met mensen, veel

In Zuid-Afrika kwam na de afschaf-

praten om de taal steeds beter te leren.

fing van de apartheid een Waarheids-

En meedoen met activiteiten. Ik ervaar In

en Verzoeningscommissie tot stand.

Een manier is kwaad met kwaad ver-

Nederland veel vrijheid, misschien is er

In een rechtszaal staat een vrouw

gelden. Is dit een manier om van je

wel teveel als je mensen soms buiten alle

van over de 70. Tegenover haar staat

verdriet af te komen? Niet echt, lijkt

proporties van fatsoen hoort reageren op

meneer X. De rechter heeft hem

mij.

bepaalde situaties. Ik ben blij met mijn

schuldig gevonden aan de dood van

stap naar Nederland, ook voor mijn zoon

haar zoon. Zonder reden had hij haar

Een andere manier is doen alsof er

die hier gewoon via de basisschool en het

zoon door het hoofd geschoten.

niets gebeurd is. Maar als iemand je

lyceum naar de universiteit kon.

Van Grieks-orthodox naar…?

echt pijn doet, werkt dat niet. Bij verEen lid van de Waarheids- en Verzoe-

geving zeg je eerlijk tegen je zelf: “Ja,

ningscommissie vraagt haar: welke

dit is echt gebeurd. Ja, dit heeft pijn

In Goes was een Roemeense kerk, daar

straf moet hij krijgen? Kalm ant-

gedaan, ontzettend pijn. En toch geef

gingen we wel naar toe, maar ook naar de

woordt ze: “Ik wil drie dingen. Ik wil

ik jou een nieuwe kans.” Dat is wat

plaatselijke kerk. Je moet weten dat mijn

dat hij mij brengt naar de plek waar

vergeving is. En vergeving is uiteinde-

Naar Nederland?

en 100 Amerikaanse dollars – en een koffer

vader geen bijbel in huis mocht hebben,

ze mijn zoons lichaam hebben ge-

lijk de enige manier waarop verzoe-

Het regime in Roemenië werd te zwaar,

met kleren. Meer niet. Ik had in Nederland

en geen kerkdienst mocht bijwonen. Kerk-

dumpt. Zodat ik hem een fatsoenlij-

ning tot stand kan komen.

niet zozeer materieel, want iedereen

vrienden (ook uit Roemenië) wonen waar ik

dienst was er voor de oudjes en de kleine

ke begrafenis kan geven”. Er valt een

had niet veel. Maar vooral geestelijk.

9 maanden bij in huis mocht zijn. Zij hebben

kinderen. Alles wat met geloof te maken

stilte. Dan zegt ze: “Mijn zoon was

Verzoening

Het ging niet om geld of bezit, materi-

mij ook gesteund in het proces naar een

had, heb ik van mijn grootmoeder doorge-

mijn enige familie. Ik wil dat meneer

Verzoening laat de pijn en het verdriet

eel had ik het naar Roemeense maatsta-

verblijfsvergunning en hebben voor mij ga-

kregen. Nu, in de veertigdagentijd, doe ik

X mijn zoon wordt. Ik wil dat hij twee

een afgesloten hoofdstuk zijn. Je kunt

ven goed. Als econome een goede baan.

rant gestaan. Dat ging toen gemakkelijker

ook aan vasten, maar meer om medische

keer per maand naar de krottenwijk

zelf verder met je leven. Dat is het

Maar geen vrijheid, je moest voortdurend

dan tegenwoordig. Met deze hulp verkreeg

redenen. Maar met Pasen, hét feest in de

komt waar ik woon. Zodat ik hem het

mooie aan die vrouw in de rechts-

op je woorden letten, buren kon je niet

ik een kleine woning. Maar ik wilde ook

Grieks-orthodoxe kerk, gingen we vaak

beetje liefde kan geven wat er nog

zaal. Ze vond een manier om de rest

vertrouwen. Toen dat allemaal te zwaar

werk en scholing. Alhoewel ik universitair

naar Antwerpen waar een grote gemeen-

in mij is.

van haar leven niet door bitterheid en

werd heb ik het besluit genomen te emi-

hoogopgeleid ben, is dat in Nederland niets

te was, heel feestelijk. Heel mooi. In veel

greren, in eerste instantie dacht ik aan

waard als je de taal niet spreekt (die ik ge-

Nederlandse kerken wordt Pasen wel heel

Tot slot wil ik meneer X laten weten

Canada. Ik wilde voor mijn zoontje naar

lukkig relatief snel onder de knie kreeg).

sober en in mijn ogen te sober gevierd,

dat ik hem vergeef. Jezus Christus

terwijl het toch het feest van de opstan-

stierf om ons te vergeven. Ik ben

Barmhartig

ding van Jezus is!

wat moeilijk ter been. Kan iemand

‘God is barmhartig’ zeggen we. Dat

mij een arm geven zodat ik naar hem

betekent: God geeft steeds een nieu-

toe kan lopen, hem kan omhelzen

we kans.

een land van vrede en rust, en met voor

haat te laten bepalen. Ze vond een
manier om verder te gaan.

hem voldoende ontplooiingsmogelijk-

Werk en scholing

heden. In Roemenië had toentertijd nie-

Tholen Eerst is het mij gelukt werk te krijgen

mand een paspoort, dus als je naar het

in een bejaardenhuis, een 1,5 jaarcontract.

Oegstgeest

buitenland wilde, moesten er wel hoge

Na deze tijd was ik werkloos, maar kreeg ik

Het eerste wat me in Oegstgeest opviel

en hem kan laten weten dat ik hem

Zijn barmhartigheid is oneindig. Er zit

hobbels genomen worden. Het voortra-

wel een uitkering! Nu kon ik verder werken

was de samenwerking tussen de kerken.

vergeef?”

geen limiet aan. Want dat is wat God

ject van het visum is niet leuk. Er werd

aan mijn taal, boekhouden en computerles.

Op Tholen was dat niet aan de orde. Maar

door de politie onderzoek gedaan op je

Alles gericht op het verwerven van werk.

er zijn hier veel activiteiten, waar ik actief

werk, bij je familie, vrienden en buren. Of

In 1994 was ik daarmee klaar. In een ge-

aan kan meedoen. En fijne vriendelijke

Hoe om te gaan met het
kwaad?

er ook sprake was van wapenbezit etc.

sprek met een priester van de Roemeense

mensen. Door de coronamaatregelen die

Als iemand je echt verdriet doet, je

kerk (Grieks-orthodox) werd ik gewezen op

de bewegingsvrijheid beperken is dat jam-

enige zoon vermoordt of iets anders

een praktische invulling bij een bedrijf om-

mer genoeg veel minder. Het doet me een

doet wat je kwetst tot in het diepst

Met Pasen verrijst Christus uit de

Maar uiteindelijk is het mij gelukt en ben

dat ik Nederlands en Roemeens beheerste.

beetje denken aan het regime van

van je ziel, hoe ga je daar mee om?

dood. Dat is voor mij de kern van Pa-

ik in 1991 naar Nederland afgereisd. Met

En wonderbaarlijk, dat lukte, bij een bedrijf

Ceauşescu. Ik hoop dat het gauw weer

Mensen proberen dat op verschillen-

sen: Gods barmhartigheid is sterker

wat geleend geld – 150 Canadese dollars

dat veel zaken deed met Roemenië. Bij de

voorbij is.

de manieren.

dan de dood.

Hulp en eigen initiatief

Nr. 3 - Maart 2021

contacten, het lezen en begrijpen van docu-

voortdurend moet doen: ons nieuwe
kansen geven. We vieren op Goede
Vrijdag wat die vrouw zei: Jezus Christus stierf om ons te vergeven.
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD
Zingen in coronatijd?!
Het coronatijdperk rijdt onze koren

landse Bisschoppenconferentie biedt

eigen partij aan het

ook danig in de wielen. Momenteel is

beperkte mogelijkheden voor zang in

zingen. Veelal wordt

onze Willibrord parochiekern nog drie

de kerk. Samenzang tijdens de eucha-

er thuis gerepeteerd.

koren rijk: de Schola Cantorum, het

ristievieringen mag nu niet. Daarom is

Daarvoor bestaat

Dameskoor en het Gemengd Koor. In

ervoor gekozen om de vaste gezangen

een digitaal pro-

de toekomst hopen we toch ook weer

met de kerkbezoekers te bidden, zodat

gramma, waarmee

met een kinder-/jeugdkoor te kunnen

ook zij actief mee kunnen doen tijdens

men zelfstandig zijn

starten.

de eucharistieviering, maar…. muzikale

of haar eigen partij

Naast het feit, dat de leden van de

medewerking van maximaal 4 zangers is

kan oefenen. Het

Foto Erik Flikkenschild

Vastenactieproject parochie H. Augustinus

koren het fijn vinden om actief een bij-

binnen de huidige regels nog steeds toe-

levert veelal verras-

De MOV van de parochie H. Augustinus

soneel bij het ziekenhuis, zodat zij niet

drage te kunnen leveren aan de vierin-

gestaan, waarbij uiteraard de coronare-

sende resultaten op;

heeft dit jaar een eigen project inge-

meer in het donker hoeven te reizen.

gen in de kerk, zijn er binnen de koren

gels in acht genomen dienen te worden.

koorleden vergroten

diend: Houses for hospital workers Pirimi-

U kunt het project steunen door uw gul-

uiteraard ook veel plezierige en sociale

Door het Co2-gehalte nauwlettend in

er ook hun vaardig-

ti Community Hospital, Zomba, Malawi of-

le gaven te deponeren in de olifanten

contacten en soms jarenlange vriend-

de gaten te houden en met de vereiste

heden mee. Zo heeft de coronatijd ook

zoveel vrijwilligers, van koren, dirigenten,

tewel 'Bouw van veilige slaapruimte voor

in de diverse kerken in onze parochie.

schappen ontstaan. En zoals dat met

ventilatie (dit in verband met mogelijke

nog een nieuwe dimensie toegevoegd

organisten, lectoren, acolieten, kosters,

personeel van Pirimiti ziekenhuis, Malawi'.

Ook kunt u uw giften overmaken op re-

familie- en andere contacten het geval

verspreiding van het virus via aerosolen)

aan koorzang. Ieder nadeel… Ondanks

collectanten, onderhoudsgroep van be-

Het project wordt getrokken door de

keningnummer NL 21 INGB 0000 0058

is, voelen ook de koren het gemis van

zorgen we voor een zo veilig mogelijke

alle beperkingen en vervelende ‘bijwer-

graafplaats en tuin, bloemengroep, en

werkgroep Zuiderkruis van de parochie-

50 ten name van Vastenactie Den Haag

het samenzijn en samen zingen. Er zijn

omgeving. De meewerkende zangers

kingen’ die daarbij een rol spelen, heerst

Schoonschip en degenen die zich inzet-

kern H. Joannes de Doper in Katwijk.

met vermelding van het projectnummer

tenslotte ook geen wekelijkse, vaak erg

staan ook minimaal 1,5m van elkaar. Dat

er, hoe paradoxaal ook, zeker een gevoel

ten voor het reilen en zeilen van de pas-

Deze werkgroep was vorig jaar al 20 jaar

401617. Meer informatie over het pro-

gezellige, repetities.

maakt het voor de zangers extra moei-

van betrokkenheid en verbondenheid.

torie. Hulde!

actief in Malawi, waardoor ze het land en

ject kunt u vinden op www.vastenactie.

Toch zijn de koren niet helemaal stil in

lijk, zeker als er meerstemmig gezongen

Het stemt dan ook tot dankbaarheid dat

Namens de Pastoraatgroep en de

de mensen goed kennen. Omdat het niet

nl en op de posters achter in de kerken.

deze tijd. Het protocol van de Neder-

wordt. Eenieder is zelfstandig zijn of haar

we steeds kunnen blijven rekenen op

Beheercommissie,

Pim Kouwenhoven

veilig is om in Malawi in het donker te
lopen of te fietsen, wordt er dit jaar geld

Werkgroep MOV H. Augustinus

ingezameld voor onderkomens voor per-

MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk

beschermer extra benadrukken. De paus
legt hiermee verband met de zorg voor

Givt en collectes

Hoe werkt Givt?

geven?’. Kies een bedrag en toets op

armen en migranten.

‘De wereld is in de

Om te geven met Givt

‘Volgende’. Dan verschijnt: ‘Kies hoe je

‘Met een Vaderhart’

Ook de covid-19 pandemie heeft mee-

ban van het corona-

heeft u een smartpho-

wil geven’. Onze aanbeveling is te kiezen

Paus Franciscus heeft 2021

Het bijzondere Jozefjaar is

gespeeld. “De pandemie heeft duide-

virus en de overheid

ne nodig, waarop de

voor ‘Lijst’. Dat werkt het fijnst. Na het

uitgeroepen tot het jaar van

dinsdag 8 december di-

lijk gemaakt welke betekenis gewone

beveelt aan om contante betalingen te

app van Givt geïnstalleerd moet wor-

maken van de keuze ‘Lijst’ verschijnt op

Sint Jozef. Hij maakte dit dins-

rect van start gegaan, zo

mensen hebben, al degenen die dage-

vermijden en bij voorkeur te pinnen.’

den. Neemt u daarom thuis even de

het scherm: ‘Kies aan wie je wil geven’.

dag 8 december 2020 bekend

maakte de paus bekend

lijks veel geduld tonen en hoop bieden,

Hoe doen we dat met de collectes in de

tijd en download de Givt-app via www.

Met zoeken gaat u naar de naam van

op het Hoogfeest van Maria

in zijn apostolische brief

waardoor ze een gevoel van mede-

kerk? Naast contant geven bij de col-

givtapp.net/cloud uit de App Store of

de parochie(kern): ‘Augustinus Parochie

Onbevlekte Ontvangenis. Op

Patris Corde (‘Met een Va-

verantwoordelijkheid zaaien,” aldus de

lectes kunt u ook digitaal geven via de

Google Play.

Oegstgeest’. Wanneer u dan daarna on-

die dag was het precies 150

derhart’) en het jaar wordt

paus. Volgens de paus lijken ze daar-

Givt-app.

Wanneer u na voltooiing van uw regis-

deraan het scherm drukt op ‘Geven’ en

op 8 december 2021 af-

mee op de heilige Jozef, “deze onopval-

Het is een aanvullende manier van ge-

tratie de app opnieuw opent, wordt op

in het volgende scherm op ‘Klaar’ is uw

gesloten. Met dit speciale

lende man, die dagelijks, discreet en in

ven, want het contant geven (in de

het scherm gevraagd: ‘Hoeveel wil je

collecte voltooid.

themajaar wil paus Fran-

het verborgene aanwezig is,” aldus paus

mandjes) blijft in stand. Heeft u

ciscus de heilige Jozef als

Franciscus.

geen contant geld meer bij u, dan

Heeft u geen internetverbinding? Geen

kunt u door Givt weer meedoen!

probleem, u kunt altijd een bijdrage over-

Geven via Givt is anoniem en vei-

maken, als aanvulling op uw kerkbijdra-

lig. Givt respecteert uw privacy en

ge op rekeningnummer NL45 INGB 0000

de heilige Jozef van Nazareth
uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’.

Bron: Bisdom Breda

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
Nr. 3 - Maart 2021

werkt conform de AVG (Algeme-

0739 00 of NL95 RABO 0138 4020 19.

ne Verordening Gegevensbescher-

We hebben uw geld hard nodig! Zo is

ming). Een ander voordeel van ge-

ons mooie orgel – zie foto – dringend

ven met Givt is dat uw giften door
de belastingdienst worden geaccepteerd als aftrekbare posten.
De parochie is ANBI-proof!

Foto Diana Nieuwold

jaar geleden dat paus Pius IX

Foto Diana Nieuwold

2021 Jaar van Sint Jozef

aan restauratie toe. Op het moment
wordt overlegd hoe we dat gaan aanpakken.
Beheercommissie H. Willibrord
Nr. 3 - Maart 2021
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Diaconale dienst d.d. 07-02-2021, impressies

CO L L E C T E N

Deze diaconale dienst

is over de ervaringen met en

met als thema ‘wij de-

reacties op de dienst te lezen.

len geloof, wij delen

Deze bevindingen moedi-

de hoop’ vond plaats

gen ons aan de volgende

14 maart – 40dagentijd binnenlands diaconaat: ondersteuning diaconaat in arme regio’s

in de Regenboogkerk

dienst voor te bereiden, op

Armoede in Nederland is een groeiend

en stond geheel in het

7 november a.s. Wij hopen

probleem. In regio’s als Groningen en Lim-

teken van het door ons

dan meer direct contact met

burg is de nood hoog. Kerken doen wat

voor twee jaar aan-

Colombia te hebben, m.n.

genomen project voor
straatkinderen in Co-

Het vernieuwde normaal van
jeugdwerk na de coronacrisis

Tekst : Maureen van den Brink

Jeugdwerkers hadden de afgelopen
maanden de uitdagende, maar mooie
taak om jonge mensen te ondersteunen, te midden van de druk van de

ze kunnen om bij te springen en starten

28 maart – 40dagentijd Palm
pasen: jong protestant: ontdekken
wat Pasen is

door de jongeren, en boven-

initiatieven als kledingbanken en kleding

Wat betekent het paasverhaal voor mij?

lastig. Hoe zal het jeugdwerk weer te-

dien zal er mogelijk iemand

inzamelingsacties. Ze laten kwetsbare

Met deze vraag gaan elk jaar meer dan

rugkeren? En gaan we dan weer terug

lombia. Stichting Kleine

uit dit land mede voorgaan

gezinnen letterlijk niet in de kou staan. De

6000 jongeren aan de slag als ze de

naar hoe het was voordat dit alles be-

Arbeider, gesteund door

in de dienst. We zien graag

kerken zelf zijn vaak klein en hebben niet

PaasChallenge doen. Een spel, ontwik-

gon?

pandemie en lockdown. Ook nu is er
nog veel onzeker en is vooruitkijken

Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, biedt

omdat vele mensen op zo’n verre afstand

nog wat meer ‘levendigheid’ om met de

veel financiële middelen. Kerk in Actie on-

keld door de jeugdwerkorganisatie van

hen onderwijs ter verbetering van hun

zich inzetten om de ‘werkelijkheid van

boodschap van inspiratie via de kerk we-

dersteunt hen, zodat zij mensen in armoe-

de Protestantse Kerk Nederland. Met

Conferentie Renew Normal

kansen op een betere toekomst.

conflicten’ van gezinnen in Bogotá te to-

reldwijd mensen hoop op meer recht-

de kunnen blijven helpen.

allerlei activiteiten doorleven jongeren

Tijdens de online conferentie 'Renew

Behalve met de beperkingen als gevolg

nen en er verbetering in aan te brengen.

vaardigheid te geven. Jezus Christus is

het paasverhaal. Ze ontdekken waarom

Normal' (24-26 maart) staat dit thema

van corona hadden we te maken met

In de Oegstgeester Courant van 10 fe-

ons hierbij tot inspiratie.

Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er

centraal. Het is een kans voor jeugd-

slecht weer (sneeuw!), een extra be-

bruari jl. (in de column van ds. Veldman)

Namens de Taakgroep (Wereld)diaconaat

21 maart – 40dagentijd Werelddiaconaat: Indonesië, een beter inkomen
voor Javaanse boeren

voor hen nieuw leven mogelijk is.

werkers om even stil te staan bij en te

lemmering, maar hopelijk hebben velen

en op de website van de PGO (waar de

& Zending,

4 april – Amnesty International

reflecteren op wat voor soort 'normaal'

de dienst online kunnen volgen. Deze

brief van Stella Tallero gepubliceerd is)

Onderzoekers van men-

zij terug willen zien na de crisis. Neder-

was de moeite waard, zoals ons gemaild

senrechtenschendingen,

landse jeugdwerkers en jeugdwerkvrij-

werd via Kerk in Actie (mw. Lin Tjeng,

mensen die rapporten op-

willigers beleven de conferentie van

stellen om schendingen

Youth Scape (UK) samen en praten op

aan de kaak te stellen, lob-

25 maart erover door tijdens een eigen

byisten die met machtheb-

programmaonderdeel.

Guusje Onderwaater-Nortier,
lid ZWO

beider, Stella Tallero. Zij was erg blij met

Aanmelden voor webinar ‘De
vele gezichten van eenzaamheid, ook in Oegstgeest’

de dienst omdat deze geheel in het te-

De gemeente Oegstgeest organiseert

ken stond van het project, er toepasselij-

een webinar met bovengenoemde titel,

ke (ook Spaanstalige) liederen gezongen

in het kader van een actie tegen een-

Zie voor de gedachtenis:

werden, de levensverhalen van Laura en

zaamheid. De predikanten van de PGO

www.pgoegstgeest.nl

María José voorgelezen werden (in het

bevelen dit webinar van harte aan.

Nederlands!), er gaven voor het project
werden ‘ingezameld’ en gemaakte beel-

contactpersoon voor o.a. Zuid-Amerika)
door de directrice van Stichting Kleine Ar-

Wij gedenken…
11 feb. dhr. Mattheus (Theo)

De beschikking over voedsel is ongelijk

bers praten, mensen die educatieve pro-

verdeeld in de wereld. Op Java kunnen

gramma’s ontwikkelen, creatieve koppen

Het netwerk INNOV8 van MissieNeder-

boeren en boerinnen soms niet of nau-

die effectieve acties bedenken, mensen

land biedt binnen deze conferentie op

welijks rondkomen van de schamele op-

die meedoen aan onze schrijfacties, die

donderdag 25 maart een programma-

brengsten van hun land. Met steun van

handtekeningen onder petities zetten,

onderdeel aan dat speciaal gericht is

Via oegstgeest.nl vind u meer informatie

Kerk in Actie helpt de kerk hen om een

die de media informeren, die gastlessen

op Nederlandse jeugdwerkers. Dit pro-

en kunt u zich aanmelden.

Stokhuijzen, 

86 jaar

coöperatie op te zetten. Door anders te

verzorgen, die geld inzamelen: samen

grammaonderdeel start met een pa-

den van de dienst werden doorgestuurd

werken hebben ze genoeg te eten en

vormen zij Amnesty International. Op Pa-

nelgesprek met onder meer Erika Zuur

naar Colombia. Ook de preek en de keu-

hebben ze zelfs nog geld over om te in-

sen collecteren wij traditiegetrouw voor

(verbindend specialist bij Jong Protes-

ze van de schriftlezing (uit Marcus, over

vesteren in betere materialen of duurza-

deze internationale organisatie.

tant), Jonathan Hoekstra (lokaal jeugd-

de wonderbare spijziging) gaven hoop,

me landbouw.

11 april – Werelddiaconaat:
Zuid-Afrika een toekomst voor
kansarme kinderen

werker in Apeldoorn)

Veel zwarte jongeren in de stad Preto-

gaan in op de

en een jongere.
De panelleden

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

KERKELIJK BUREAU

GEBOUWEN

PASTORALE SECTIES

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

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

ria groeien op in gewelddadige wijken

vraag: Naar

en gebroken gezinnen. De helft van hen

welk nieuw

maakt de middelbare school niet af en 40

'jeugdwerk

procent van de jongeren tussen 15 en 34

normaal' willen

jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt

we in Nederland

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

een organisatie die jongeren helpt met

toewerken? En wat zijn volgens hen de

huiswerk, maar vooral met persoonlijke

eerste stappen naar dat 'vernieuwde

groei, totdat ze volwassen zijn. Jongeren

normaal'?

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

www.pgoegstgeest .nl
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leren sociale en creatieve vaardigheden,
waardoor ze weerbaarder worden en

Aanmelding: via www.youthscape.

kans maken op een beter leven.

co.uk/renewnormal.
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NEDERLANDS GEREFO RMEERDE KERK

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT
Sorry, luister je?

Licht in de duisternis

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Christelijke verbeelding

Sommigen uit onze gemeente zijn actief

werk en een uitstapprogramma op maat.

Ken je die reclame van een grote su-

gevoelens herkennen. Het is de ander

voor Stichting ‘De Haven’ in Den Haag.

Juist in de coronaperiode kreeg ‘De Ha-

permarktketen waarbij de vrouw voor

overgeven aan God, inclusief de conse-

Een impressie.

ven’ heel veel hulpvragen

de laptop zit te vergaderen en even

quenties. Het is kiezen om geen wrok

christelijke verbeelding van traditionele

tonen van muziek en liederen. Ook door

In Nederland zit-

van vrouwen die uit de

afgeleid wordt door haar kokende

te koesteren naar de ander. Het is een

teksten uit het joodse Oude Testament.

uit te beelden in verf op schilderslinnen of

ten duizenden

prostitutie willen stap-

man? Hey, luister je nog? Ben je er

proces, vaak opnieuw vergeven, soms

Het verhaal van Jezus uit de evangeliën

zoals Michelangelo de schepping schilder-

vrouwen gevan-

pen: een verdubbeling

nog bij? Sorry, ik luister weer.

zelfs dagelijks. Het is het besef dat God

wordt gezien als voortzetting van verha-

de op het plafond van de Sixtijnse kapel:

gen in de seks

van zowel het aantal

len uit het joodse Oude Testament. De

Adam, de mens, bijna aangeraakt door de

industrie – meestal niet uit vrije wil. Al-

nieuwe cliënten als van het aantal cliën-

Een webinar over luisteren zette mij op

mogen vergeven. Luisteren naar de stem

ontwikkeling tot een zelfstandige christe-

al weer voorbij wervelende God.

leen al in Den Haag 3000-4000 vrouwen.

ten in een uitstaptraject.

scherp. Het grootste deel van luisteren

in je hart.

lijke godsdienst veroorzaakte een breuk

Op de andere grote schildering van

Verhalen in het Nieuwe Testament zijn de cantates van Bach, te laten klinken in de

ons vergeeft en dat we daarom elkaar

Soms gedwongen door een pooier of

Tijdens zo’n – langdurig en intensief –

gaat over jou als toehoorder. Tijdens het

met het jodendom.

Michelangelo in die

mensenhandel, veel vaker door omstan-

uitstapproject is er begeleiding naar een

luisteren ben je al oordelend bezig. Van-

Recht doen aan alle gevoelens

Te lang heeft het

kapel, 'het laatste

digheden en pure armoede, uit verant-

opleiding of bij het vinden van ander

uit je opvoeding, je waarden, je ervarin-

Bij het nadenken over dit thema schoot

christendom die

oordeel', komt de

woordelijkheid voor hun kinderen of fa-

werk en steun in alle leefgebieden. Voor

gen. Vanuit jouw oordeel zoek je beves-

een scene uit de boekverfilming van

breuk laten groeien

Christus-triomfator

milies. We zien veel vernedering, geweld,

elke vrouw weer anders. Wij geloven dat

tiging. Vanuit jouw behoefte of angst als

‘The Shack’ (De Uitnodiging) steeds

en het jodendom

als het ware van de

misbruik en dwang in deze duistere we-

we een strijd voeren tegen onrecht.

luisteraar geef je de ander eigenlijk geen

in mijn gedachten. De hoofdpersoon

irrelevant verklaard

muur afstormen. Hij

reld en we geloven dat Jezus ons oproept

Samen kunnen we de duisternis in de

ruimte. Het is eigenlijk erkennen dat je

Mack gaat door alle emoties heen rond

voor het eigen

heeft het beeld van

om op te staan tegen dit onrecht. Om

seksindustrie bestrijden met Licht. Met

constant in oordeel denkt. Sorry. Of is

de moord op zijn dochter Missie. Hem

een Romeinse held.

het ‘sorry, maar ik weet niet beter’.

wordt gevraagd een oordeel te vellen

geloof. Dat leidde
zelfs tot het westerse antisemitisme.

De vier evangeliën
De evangeliën laten vier schilderingen
zien, vier ontwikkelingsstadia van het

deze vrouwen een stem te geven. De

uw gebed en financiële steun – allebei

Hij staat in het midden met rechts de uit-

medewerkers van ‘De Haven’ bezoeken

even onmisbaar – kunnen moeders,

verkorenen en links de verdoemden, zoals

hen in de straat en de clubs, maar ook

dochters en zussen die hiervoor kiezen

Luisteren naar de stem in je hart

op de romaanse en gotische timpanen op

online via het digitale veldwerk. Verder

uit de prostitutie stappen… Zie ook www.

Deze periode in het jaar laat ons naar

en beelden van de wereld. Het blijkt on-

de kathedralen.

met gespecialiseerd maatschappelijk

dehaven.nl.

binnen kijken. 'Op weg naar Pasen gaan'

mogelijk te zijn de plek van God en het

christendom. De vraag van Jezus uit het

De mens als beelddrager

Marcusevangelie: 'Wie zeggen de men-

Deze schildering is de verbeelding van het

sen dat ik ben?' wordt door de evangelisten niet eenduidig beantwoord. De 'ech-

Shari van den Hout

en God laat hem beelden zien uit zijn
eigen jeugd, uit de jeugd van de dader

is weer

oordeel in

beseffen

te nemen.

allemaal kan, maar we verlangen vooral

waarom

God ant-

geloofsverhaal dat Europa eeuwen in zijn

Kinder- en jeugdwerk tijdens
de lockdown

naar fysieke ontmoetingen!

het offer

woordt

ban heeft gehad. Maar de triomferende

Sinds de nieuwe lockdown ontmoeten

Bijzonder blij zijn we dat een aantal jon-

van Jezus

tenslotte:

te' Jezus, zoals hij in een levend geloof

Christus van Michelangelo heeft weinig van

kinderen en jongeren elkaar weer onli-

geren en iets minder jongeren graag be-

nodig

"Het eni-

van mensen kan zijn, is even pluriform

doen met de Jezus uit de bijbel. Dat beeld

ne. Belangrijk voor het contact, het el-

lijdenis wil doen. Zij bereiden zich hierop

was. Gods’

als de verschillende geloofsgemeen-

van de almachtige Christus moeten we los-

kaar even zien en spreken. Op creatieve

voor en we hopen dat we met Pinkste-

oordeel was voor ons bedoeld. Al is die

je op dit moment als antwoord kan ge-

schappen. Jezus van Nazareth werd on-

laten. Zijn beeld is daar waar de hemel leeg

manier wordt het onderwerp vorm ge-

ren getuige mogen zijn van dit gebeu-

kennis in de maatschappij aan het ver-

ven, is mijn liefde en goedheid en mijn

schuldig veroordeeld en terechtgesteld,

is en de mens van God verlaten. Het ultie-

geven: naast het verhaal is er vaak iets

ren.

vagen. Schuld? Hoezo? Ik leef toch naar

relatie met jou. Ik heb Missy’s dood niet

maar hij leefde voort en werd het con-

me beeld is de gekruisigde van Golgotha.

van een quiz, een bijbel-bingo of een

eer en geweten goed? Maar als je zelf al

gepland, maar dat wil niet zeggen dat ik

centratiepunt van de godsdienstige ver-

Merleau-Ponty schrijft: 'het christendom is

spel. De tieners van TIC eten normaal

het niet ten goede kan gebruiken." "Sor-

beelding. Niet als feit, maar als beeld dat

een schreeuw'. Het is de schreeuw om ge-

elke maand samen, maar deden het

Uit de gemeente

vanuit oordeel denkt, hoeveel te meer
zal God recht hebben op zijn oordeel. Wij

ry. God, komt alles weer goed?" "Ja! Kom

mensen schilderen met de kleuren uit de

rechtigheid en barmhartigheid. Alleen door

laatst een ‘Tickie anders’: samen online

Op 23 februari jl. overleed Willem Ma-

eisen vaak dat de ander eerst verandert

en luister. Het is volbracht door Jezus. Je

bijbelse geschriften en de traditie.

die schreeuw te blijven horen, kunnen wij

koken. Heel bijzonder! En Eskol, de groep

rinus Theodorus (Wim) Zilverentant op

voordat we vergeven. We doen net alsof

bent vergeven. Ik luister. Altijd."

iets van die roep verstaan en tot beelddra-

qua leeftijd daaronder, genoot online

75-jarige leeftijd. De afscheidsdienst en

het er niet toe doet en proberen te ver-

gers worden. 

van een kerstontbijt dat vooraf door de

begrafenis vonden plaats op 1 maart.

geten. We denken dat tijd alle wonden

Thera de Vries-Noordhuis
Bronvermelding:
Webinar: ‘vertrouwenspersoon in corona tijd’
door Stichting School en Veiligheid
Boek: The Shack 2007 William Paul Young W.
Jacobsen

Verbeelding in de kunst
De geest van Jezus inspireert mensen. Zij
proberen die geest te laten spreken in de

Harm Bosscher

Uit: 'Alsof het zo is …', dr. Arne Jonges, theoloog en filosoof.
Hij was o.a. vrijzinnig predikant, Houtrustkerk, Den Haag.

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

w w w. n i e u w v r i j z i n n i g . n l
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leiding was thuisbezorgd. Mooi dat dit

Jeanette Heikens,
jeugdouderling

Eke de Gier-van der Jagt

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

w w w. n g ko e g s t g e e s t . n l

heelt. Helaas. Dat is vergeving niet. Wat
is vergeving dan wel? Het is het kwaad
erkennen dat ons is aangedaan, onze

ge wat ik

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest
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
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Diensten en vieringen

Altijd vergeven?

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. 071-517
5498. Slechts een 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.

Het lijkt wel de tijd van ‘excuses’ aanbieden. Denk aan de
PKN over de rol van de kerken in en direct na de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van de Joodse gemeenschap in Nederland. Of het wellicht ophanden zijnde excuus van de regering voor onze foute handelswijze in de slavernijperiode.
Vergeven betekent ook een erken-

en zussen bedriegen elkaar bij het

ning van schuld, iets wat in het ver-

verdelen van de erfenis.

REGENBOOGKERK

leden niet goed is gegaan. Overigens
is erkenning van schuld, vergeven,

Het bovenstaande geeft aan dat

verzoening van alle tijden. In de bijbel

het een breed thema betreft,

is dat voortdurend aanwezig, zeker in

niet alleen overheden die over

het evangelie. Voor ons ook actueel in

de wet- en regelgeving gaan

deze veertigdagentijd met het zicht op

– en daarmee soms drama’s

Pasen.

veroorzaken als de toelagekwestie –,
maar ook in relaties van werkgever-

de beste manier om iets te herstellen

Maar moet je altijd vergeven? Het boek-

schap en uitvoerenden, bij vrienden

van wat je kapot gemaakt hebt’.

je met deze titel van Nico van der Voet

en in familie, speelt het thema.

gaat hierop in. Alhoewel het boekje
in 2007 is uitgekomen, is het thema
springlevend. In het groot: overheden
maken fouten, in ziekenhuizen gaat ook

Een paar citaten uit het boekje:

- Over hoe gedragsverandering hoort
bij vergeving

- Over goedmaken en rechtzetten

‘Niet in alle situaties kan er iets goed
gemaakt worden. Als je als ruwe puber
onder invloed van alcohol je moeder

niet alles even goed, maar evenzo in

‘De persoon die door jou is beledigd,

meer dan eens geslagen hebt, kun je

het klein: wij als individuen zijn ook niet

bedrogen of wat dan ook, moet mer-

niets meer goed maken wanneer je

brandschoon. Mensen doen elkaar leed

ken dat je deze fouten niet meer

berouw komt en zij al is gestorven. Een

aan. Er zijn ouders die de jeugd van hun

maakt. Je laat zien dat je de ontvan-

zieke vader kan een moeilijk sterf-

kinderen kapotmaken. Er zijn kinderen

gen vergeving waard bent. Als het

bed hebben, omdat juist dan het volle

die hun ouders op het hart trappen.

in je eigen gezin is, dan kun je je, als

gewicht van wat hij zijn gezin heeft

Vrienden laten elkaar vallen. Collega’s

teken van de verzoening, bijvoorbeeld

aangedaan op hem drukt. Het is niet

werken met ellebogen om ten koste

meer dan ooit voor de medegezinsle-

meer te herstellen, zelfs niet al zou

van elkaar promotie te maken. Broers

den inzetten. Je gedragsverandering is

het nog gebiecht kunnen worden aan
de slachtoffers. Gedane zaken nemen

Inzameladressen voor de Voedselbanken
Voedselbank Leiden
Bankrek. NL82 INGB 0001 1521 65
- 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
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- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege,
locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23
e
1 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

geen keer. Wie iets recht te zetten
heeft, moet zich niet alleen richten
op de ene zonde tegenover de ene

zo 14 mrt 10.00
wo 17 mrt 19.30
			
zo 21 mrt 10.00
wo 24 mrt 19.30
			
zo 28 mrt 10.00
wo 31 mrt 19.30
			

ds. R.C. Veldman
avondgebed,
alleen online
ds. Tj. De Boer
avondgebed,
alleen online
ds. A. Alblas
avondgebed,
alleen online

GROENE OF WILLIBRORDKERK
do 1 apr 19.30
			
			
vr 2 apr 19.30
			
			
za 3 apr 22.00
			
			
zo 4 apr 10.00
			
zo 11 apr 10,00

Witte Donderdag,
ds. R.C. Veldman
en ds. A. Alblas
Goede Vrijdag,
ds. R.C. Veldman en
ds. A. Alblas
Paasnachtviering,
ds. R.C. Veldman
en ds. A. Alblas
Eerste Paasdag,
ds. R.C. Veldman
ds. A. Alblas

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

persoon, of het ene gezin. Iets goed
maken en gerechtigheid betrachten is
altijd breder dan die beperkte situatie.
Als je echt berouw hebt over je wreedheid tegen één persoon, ben je daarna
zachtzinnig voor alle mensen. Wanneer
je moeder niet meer leeft, kun je nog

Voedselbank Katwijk

wel extra goed zijn voor je oude vader’.

Bankrek. NL16 RABO 0120 2657 02
- R.K.-parochie H. Augustinus,
parochiekern H. Willibrord,
Rhijngeesterstraatweg 35
e
1 zondag v.d. maand, 10.30 – 11.00 uur



Johan de Gier

Altijd vergeven?, N. van der Voet, Boekencentrum,
Zoetermeer, 2007. Zie ook voor de complete tekst:
https://nicovandervoet.nl/wp-content/uploads/
2014/10/Altijd-vergeven-tekst-voor-site.pdf

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Voor actuele informatie en meevieren van de
kerdiensten, zie: www.ngkoegstgeest.nl
zo 14 mrt 10.00 ds. P. Kleingeld,
			
Biddag voor gewas
				en arbeid
zo 21 mrt 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 28 mrt 10.00 ds. M. Tel, Houten

do 1 apr		
			
zo 4 apr 10.00
zo 11 apr 10.00

voor de periode van 13 maart tot en met 16 april 2021
ds. J. Knol, Krommenie,
Witte Donderdag
ds. P. Kleingeld, Pasen
ds. P. Kleingeld, doopdienst

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD
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.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch
contact opnemen met pastoor Franken: 071
889 5938, of met kapelaan Boris: 06 4351
4595.
Er zijn 30 personen toegestaan in een
viering.
Voor de vieringen op zondag dient u zich aan
te melden bij het secretariaat, 071-517 5304
of pastorie@willibrordoegstgeest.nl
4e zondag van de Veertigdagentijd
za 13 mrt 19.00 Viering in Katwijk
zo 14 mrt 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken
5e zondag van de Veertigdagentijd
za 20 mrt 19.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken
zo 21 mrt 11.00 Eucharistie,
			
pastoor K. van Vliet
Palmzondag
za 27 mrt 19.00
zo 28 mrt 11.00
			
wo 31 mrt 19.00
			
do 1 apr 19.00
			
			
vr 2 apr 15.00
			
			
		
20.30
			
			
za 3 apr 21.00
			
			

Viering in Katwijk
Eucharistie,
kapelaan B. Plavčić
Boeteviering,
diaken P. Winnubst
Witte Donderdag,
pastoor R. Franken en
diaken P. Winnubst
Goede Vrijdag,
Kruisweg,
diaken P. Winnubst
Kruishulde,
pastoor R. Franken en
diaken P. Winnubst
Paaswake,
pastoor R. Franken
en diaken P. Winnubst

Pasen
zo 4 apr 11.00
			
ma 5 apr 11.00
			

Eerste Paasdag,
kapelaan B. Plavčić
Tweede Paasdag,
pastoor R. Franken

Beloken Pasen
za 10 apr 19.00 Viering in Katwijk
zo 11 apr 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken
VAN WIJCKERSLOOTH
EN RUSTENBORCH
Voorlopig zijn er in Van Wijckerslooth nog
geen vieringen. Mede omdat vrijwilligers en
voorgangers/organisten nog niet naar binnen
mogen.
Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest
Geen vieringen, omdat geen voldoende afstand kan worden gehouden.
ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)
Voorlopig worden er geen zondagse vieringen gehouden vanwege corona.
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.
Nr. 3 - Maart 2021
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Varia-agenda
Veertigdagentijd: actie voor
bijen en project Colombia

Veertigdagentijd
In zijn boodschap voor de veer-

het laten

De zomer lijkt nog ver

tigdagentijd vraagt paus Francis-

zien van be-

weg, maar komt sneller

cus om op weg naar Pasen Jezus

kering in de veertigdagentijd.

dan we denken. Dit jaar zetten we ons als

in herinnering te houden, die

‘De weg van de armoede en

diaconie van de PGO in voor Colombia én de

‘zich heeft vernederd, gehoor-

onthouding (het vasten), de aan-

bij. De hele maand maart kunt u bij ons

zaam werd tot de dood, tot de

dacht en zorgende liefde voor de

zakjes bijenvriendelijke bloemenmengsels

dood aan een kruis’ (Fil. 2, 8).

gewonde mens (de aalmoes) en

bestellen. De opbrengst van de verkoop

Goede Week
Het is bekend dat de Goede Week – of
Stille Week – de week is die voorafgaat aan Pasen, van Palmzondag tot en
met Stille Zaterdag. Een week van bezinning, ook in deze tijd van corona.

een dialoog in kinderlijk vertrou-

gaat naar ons project, Stichting Kleine Arbei-

De Goede Week staat geheel in het teken van

“In deze tijd van bekering hernieu-

wen met de Vader (het gebed)

der in Bogotá, Colombia, een project van

het lijden en sterven van Jezus Christus, en

wen wij ons geloof, putten wij het

maken het ons mogelijk een op-

Kinderen in de Knel (Kerk in Actie).

vormt zo een belangrijk onderdeel van het paasfeest in ruime

We laten enkele dagen van deze week de revue passeren.

‘levende water’ van de hoop en

recht geloof, een levende hoop

zin. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake

Vanwege de beperkende maatregelen tegen besmetting door

ontvangen wij met een open hart

en een daadwerkelijke liefde

vormt de overgang naar de blijde viering van de opstanding

het coronavirus kan helaas niet alles worden gerealiseerd (zoals

de liefde van God, die ons veran-

voor te leven.’

dert in broeders en zusters in Chris-

Er is keuze uit drie verschillende mengsels
met elk meer dan 20 verschillende bloem
soorten, zodat er op elke grondsoort genoeg

The Passion 2021: https://kro-ncrv.nl/thema-the-passion-2021-ikbenervoorjou

op zondag: het eigenlijke Pasen. De paastijd is dan begonnen, ook live-uitvoeringen van the Passion en ‘de Mattheus’). Dan is
een tijd die na vijftig dagen zal uitmonden in Pinksteren.

het goed het in gedachten, veelal op afstand, mee te vieren.

tus”, zegt de paus.

Geloven, hopen, liefhebben

bloemen op zullen komen:

Hij schrijft in zijn boodschap dat ‘wij

De paus omschrijft in zijn bood-

Vlindermengsel - hier komen zowel vlinders

in de Paasnacht onze doopbeloften

schap voor de veertigdagentijd

als bijen op af, een genot om te zien;

Palmzondag

In sommige protestantse kerken wordt in de

hernieuwen om dankzij de werking

ieder moment van het leven een

Kindertuin-mengsel - met lager groeiende

De Goede Week begint met Palmzondag.

avonddienst het Heilig Avondmaal gevierd.

van de Heilige Geest als nieuwe

tijd om te geloven, te hopen en lief

bloemen die niet giftig zijn. Geen zorgen of

We herdenken dat Jezus als ‘een koning’

mannen en vrouwen herboren

te hebben. ‘Moge de oproep om

kleine kinderen de bloemen plukken en in de

Jeruzalem werd binnengehaald. Mensen

Goede Vrijdag

te worden. Maar de tocht van de

de veertigdagentijd te beleven als

mond stoppen.

stonden juichend met palmen in de hand

In alle vroegte leveren de hogepries-

de, dan worden bloemen gelegd bij het kruis

veertigdagentijd staat, zoals de

een tocht van bekering, gebed en

Bijenmengsel - het mengsel dat het meest ge-

langs de kant van de weg.

ters Jezus over aan Pilatus, de Romein-

of worden lichtjes aangestoken. En weer ver-

gehele pelgrimstocht van het chris-

samen delen, ons helpen, zowel als

richt is op bijen, met ook prachtige bloemen.

se prefect. Ze willen dat Jezus met zijn

laten de mensen in stilte de kerk. Protestan-

telijk leven, geheel in het licht van

gemeenschappen als individuen,

Het zadenzakje wordt geleverd door een

toestemming ter dood wordt gebracht.

ten hebben de Goede Vrijdagviering.

de verrijzenis, die de gevoelens, de

het geloof te doen herleven dat

gerenommeerde zaadteler, bevat uiteraard

houdingen en de keuzes van wie

komt van de levende Christus, de

Christus wil volgen, bezielt.’

Vasten, bidden, geven

men voor de kruisweg. De voorgangers lopen
door de kerk langs de 14 staties die het lijden
van Jezus uitbeelden. ’s Avonds is de kruishul-

ring van palmzondag opgeluisterd met de

Als Pilatus hoort dat Jezus oorspronke-

zaai-instructies en bevat genoeg zaad voor

wijding van buxustakken. En natuurlijk de

lijk uit Galilea komt, stuurt hij Hem door

Stille Zaterdag

hoop die door de adem van de

zo’n drie vierkante meter. Eén zakje kost

palmpaasstokken van de kinderen. De groene

naar Herodes, die op dat moment ook in

Het is sabbat. Verbijsterd zullen de overge-

Geest wordt bezield, en de liefde

€ 2,50, drie zakjes kosten € 7,00.

takken staan voor het geloof in nieuw leven.

Jeruzalem verblijft. Maar Herodes trekt

bleven elf discipelen ( Judas heeft zich een

Hem spottend een pronkgewaad aan en

dag eerder van het leven beroofd) bij elkaar

stuurt Hem terug. Pilatus probeert Jezus

gezeten hebben. Met de deuren op slot,

waarvan de onuitputtelijke bron het

Paus Franciscus noemt vasten, bid-

barmhartige hart van de Vader is’,

den en geven een voorwaarde bij

aldus de paus.

Bron: RKK Nederland

Activiteiten Raad van Kerken
Het drieluik Zin

14-3 en 11-4

VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN

Kunst en spiritualiteit	

21-3

VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN

Klimaatverandering – Is er hoop?

7-4

Lentemaaltijd16-4
Helaas, kan ook niet doorgaan!

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

Zaden kunnen worden besteld door een

Witte Donderdag

e-mail te sturen naar diaconie@pgoegst-

Op deze eerste dag van het Feest van het

vrij te krijgen, maar het volk kiest voor

doodsbang als ze zijn. De hogepriesters en

geest.nl met naam, adres, mengselkeuze en

Ongedesemde Brood eten Jezus en Zijn

de vrijlating van de crimineel Barabbas.

Farizeeën regelen intussen bewaking bij Je-

aantal zakjes. Of stuur een appje naar 06 -

twaalf leerlingen van het Pesachmaal. Tot

De Romeinse soldaten kleden Jezus uit

zus’ graf bij Pilatus: “Anders komen Zijn leer-

50 28 04 02. Graag betaling door het bedrag

verbazing van de discipelen wast Jezus

op de binnenplaats van het gerechts-

lingen Hem heimelijk weghalen en zullen

naar rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734

zelf hun voeten – normaal de taak van een

gebouw en geselen Hem. Ze doen Hem

ze tegen het volk zeggen: ‘Hij is opgestaan

56 van de diaconie PGO over te maken o.v.v.

slaaf. Jezus voorspelt wat er die nacht gaat

een scharlakenrode mantel om, zetten

uit de dood,’ en die laatste leugen zal nog

Wees erBIJ Colombia. De zakjes worden dan in

gebeuren, waarop Judas plotseling vertrekt.

een kroon van doorntakken op Zijn hoofd erger zijn dan de eerste.”

april in uw brievenbus bezorgd.

Na de maaltijd zingen ze lofliederen (Psalm

en geven Hem een rietstok in Zijn rech-

113-118) en vertrekken ze naar de Olijf-

terhand. En ze vallen spottend voor Hem

berg, naar de hof van Getsemane.

op de knieën: “Gegroet, koning van de

Bestellingen ontvangen we graag voor 31

VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN
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- Traditie In de katholieke kerk wordt de vie-

- Traditie Katholieken komen om 15.00 uur sa-

maart 2021 zodat u in april kunt gaan zaaien!
Ook als u geen lid bent van de PGO kunt u

-

- Traditie In zowel de katholieke als protestantse
kerk is er de paasnachtviering. Aan het begin

Joden.”

van de viering/dienst is alles weer aangekleed

Traditie In de katholieke kerk is de viering

Het is tussen 8 en 9 uur in de ochtend als

als gebruikelijk. Het licht van Christus, gesym-

van Witte Donderdag eerst heel feestelijk:

Jezus op Golgota wordt gekruisigd. Om

boliseerd in de brandende paaskaars, wordt de

meedoen aan deze actie! Hoe meer bloemen,

onder klokgelui wordt het Gloria voor de

12 uur valt er een duisternis over het hele

kerk binnengedragen. Onder het luiden van de
klokken klinkt het Gloria weer!

hoe beter voor de bijen en vlinders! Alvast be-

laatste keer gezongen De viering wordt be-

land, die drie uur duurt. Dan sterft Jezus

dankt voor uw steun aan de bij en ons project

ëindigd met het leegmaken van het altaar.

met de uitroep “Het is volbracht”. Het

in Colombia,

De monstrans met de hostie wordt naar het

voorhangsel in de tempel scheurt van bo- En nu: op naar Pasen, het feest van het

tabernakel op het rustaltaar gebracht. Daarna

ven tot onder in tweeën. De aarde beeft,

nieuwe leven, van de opstanding van onze

verlaten de kerkgangers in stilte de kerk.

rotsen splijten en graven gaan open.

Heer.

Herma Pauptit,
taakgroep Diaconaat & Zending PGO
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Pasen
Boodschappers en boodschappen genoeg in deze coronacrisis. Ze worden
nu met nieuwe urgentie aan de orde
gesteld.
Milieuorganisaties wijzen erop hoe
schoon de lucht is omdat er nauwelijks gevlogen wordt. Critici van de vrije
marktwerking wijzen op het grote belang van een sterke overheid in tijden
van crisis. Opnieuw klinkt de oproep om
de salarissen van onze zorghelden op te
trekken. En dan is er ook nog het pleidooi voor een gezondere levensstijl.

Op dit schilderij staat Jezus op uit
zijn graf. Links is een Romeinse
bewaker in slaap gevallen. Alleen
de engel rechts ziet het gebeuren. Kunstenaar onbekend.

mensen die afhankelijk zijn
van voedselbanken. Daarbuiten: mensen in vluchtelingenkampen. Hoe kunnen zij het
coronavirus overleven zonder
onze concrete hulp?
Ook al is er een begrijpelijke
reflex om ons op onze eigen
grote zorgen te concentreren,

Past ook de boodschap van Pasen in dit

Nieuwe hoop

we moeten elke mogelijkheid aangrij-

rijtje? Natuurlijk, veel mensen denken

Niemand die het weet. Het wordt dood-

pen om ten minste de duizenden vluch-

het paasverhaal wel te kennen en la-

stil. Het enige dat rest is de liefdevolle

telingen aan de randen van Europa hulp

ten het daarom links liggen. Voor hen

zorg van de vrouwen voor het lichaam

te bieden. Om hen te bevrijden uit hun

is Pasen eerder een lang weekend en

van hun ontslapen held. Maar na Stille

erbarmelijke en uitzichtloze omstandig-

een lentefeest met versierde eieren dan

Zaterdag volgt op paasochtend een won-

heden, hun lasten te verlichten.

het feest van Jezus’ opwekking uit de

derlijke boodschap: de dood heeft niet

Pasen als feest van de overwinning van

dood. Maar nu het weekendgevoel bij

het laatste woord! Jezus is opgestaan, on-

de opstanding. Laten we het juist dit jaar

velen ontbreekt, de stille week letterlijk

begrijpelijk toen en nu nog steeds. Na de

samen vieren en er handen en voeten

stil is en de Mattheus en Johannes Pas-

crisis is er nieuwe hoop.

aan geven. Als teken in donkere tijden.

sions niet in het openbaar meebeleefd

Jezus’ leerlingen gaan na het grote ver-



kunnen worden, kan Pasen nieuwe zeg-

driet, maar met het evangelie van de

gingskracht krijgen, te midden van het

opstanding, in zijn voetspoor verder. Geïn-

besef van kwetsbaarheid én hoop op

spireerd, creatief, betrokken bij elkaar en

genezing.

bij de wereld. Pasen als de overwinning

Een rampweek

van liefde op de dood. Het is een boodschap van verrassende actualiteit. Wij be-

Johan de Gier

Tot slot...
Liefdevolle God,
geef mij rust en vertrouwen,

De tijd van Jezus was ook een ruige tijd,

seffen elke dag opnieuw hoe belangrijk

niet alleen waren er veel niet te gene-

sociale betrokkenheid, zorg en liefde zijn.

zen ziekten maar daarbovenop was er

Juist als we elkaar fysiek niet nabij kun-

de voortdurende dreiging die van de

nen zijn. We worden opgeroepen voor el-

Geef mij wijsheid,

Romeinse overheersing uitging. Er werd

kaar van betekenis te zijn. Daar geven we

zodat ik het goede kan doen

veel gekruisigd in die dagen. Het leven

massaal en creatief gehoor aan en juist

was onzeker.

dat geeft ons leven extra betekenis.

De lijdens- en opstandingsgeschiede-

opdat ik mij niet laat meeslepen
door angst en paniek.

en het dwaze laat.
Sterk mij in Uw liefde,

nis gaat over een feest (Palmpasen)

Als teken in donkere tijden

dat omslaat in een nachtmerrie. Na de

Het wemelt in deze coronatijden van de

hoop dat alles anders zal worden zijn er

bijzondere en ontroerende blijken van

en Uw kracht kan ervaren,

angst, onzekerheid en ontreddering. Het

solidariteit. Wat dacht u van Duitsland,

om hulp te accepteren

dramatische dieptepunt van de ramp-

dat een deel van onze coronapatiënten

week is Jezus’ eenzame dood aan het

overneemt? Extra empathisch vermogen

kruis. Hoe het daarna verder moet met

wordt gevraagd. Dat past bij de bood-

de ontredderde wereld en Jezus’ bood-

schap van Pasen, zeker als het om extra

schap dat je je naaste lief moet hebben

steun aan de meest kwetsbaren gaat. In

zoals jezelf?

eigen land: de daklozen, de eenzamen,
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zodat ik oog en oor kan hebben
voor mijn medemens

waar ik dit nodig heb
en om anderen te helpen
waar ik kan.
Amen
Bron: Gebedenboek

