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is geen ruimtevaart

Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei a.s.
Wat wordt er gevierd?
Het is een wat vreemde
kerkelijke feestdag, tussen
twee grote feesten in.

Hemelvaart, Annemarie van Ulden, 2015
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In het zicht van de haven…

vervolg van pag. 1

God is nabij!

OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave

Het valt tussen Pasen dat achter ons ligt

lingen ‘omhoog geheven en een wolk

van de Raad van Kerken Oegstgeest:

en Pinksteren vijftig dagen daarna. Met

onttrok Hem aan het gezicht’; en ook ’Hij

Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27,

Pasen vieren we dat de afgewezen, ge-

is in de hemel opgenomen’. De verteller

Hij werd wakker terwijl

2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26

kruisigde Jezus uit de doden is opgewekt

gebruikt weer betekenisvolle woorden uit

ik naast hem stond en

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

en door God is verhoogd. Zo verschijnt

het Oude Testament! De ‘wolk’ wijst hier

hij keek me aan. “Weet

Redactie:

Jezus als de levende aan zijn leerlingen.

niet op een opkomende regenbui of zo,

je” zei hij, ”Je vindt het

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

Met Pinksteren vieren we dat de Geest

maar symboliseert de aanwezigheid van

vast heel raar wat ik ga

van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink,

van Jezus Christus ons gegeven wordt, op

de Eeuwige. Zoals ook ‘hemel’ de sfeer,

zeggen, maar Jezus was

Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman

de weg is naar een toekomst van heil en

de dimensie van de Eeuwige bedoelt,

net heel dichtbij”. Mijn antwoord dat ik

Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

vrede. Bij dit alles gaat het om één groot

onttrokken aan onze greep.

dat helemaal niet raar vond en Jezus' na-

Bezorgdienst:

gebeuren: Jezus leeft op een nieuwe wij-

Charlotte van Steijn (administratie) en Hans

ze, maar Hij is ook dicht bij ons, door de

Hemelvaartsdag

de Wilde (logistiek), e-mail: BezorgdienstOKe

Geest die ons geschonken wordt.

Jezus wordt in die goddelijke dimensie

@gmail.com.

opgenomen. Dat vieren we op Hemel-

Misschien vergaat het velen van u net als mij. Het is een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant lijkt het eind van de pandemie nabij,
en dat stemt hoopvol. Aan de andere kant voel je die zorg, die
angst die je plotseling om het hart kan slaan: het zal je toch niet
gebeuren dat je, in het zicht van de haven …

bijheid ook voelde, verraste hem.
In mijn werk als verpleegkundige op de
intensive care heb ik veel bijzondere
situaties en ontmoetingen en dit is er

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Veertig dagen voorbereiding en
toerusting

Postabonnementen:

In het Nieuwe Testament vertelt alleen

tig dagen de gave van de Heilige Geest.

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

Lucas dat de verhoging van Jezus plaats

Het begeesterd worden door die Geest

De pandemie confronteert ons met

en ook de docenten konden er wel

ziekte waarvoor hij een behandeling

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

vond na een bepaald aantal dagen na

vieren we op Pinksteren. Die Geest van

onszelf, en wat mij betreft vooral ook

mee uit de voeten, dus ik ging tevre-

kreeg. Nu had hij door deze behande-

Financiële administratie:

Pasen. Dat is te lezen aan het begin van

Christus stuurt ons op weg in het ver-

met het feit dat mijn gevoelsleven

den achterover zitten – lette even niet

ling complicaties gekregen waardoor

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN,

zijn boek Handelingen van de Apostelen.

trouwen dat niet allerlei machten van

soms met mij op de loop gaat. Het is

op. Ik weet niet hoe het precies ging,

het slecht met meneer ging en zijn situ-

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

Hij gebruikt daarbij betekenisvolle woor-

concurrentie, hebzucht en oorlog het

heel verwarrend. Meestal lijkt er geen

maar toen keek ik op mijn scherm

atie zorgelijk werd.

Bankrelaties:

den uit het Oude Testament. Zo schrijft

laatste woord zullen hebben. Nee, zijn

vuiltje aan de lucht, we hebben ons

opeens naar het gezicht van een wan-

Deze dienst zal ik me altijd blijven her-

NL65 INGB 0005 8563 89 en

hij dat Jezus na Pasen verschijnt aan zijn

toekomst betekent liefde, recht en vrede.

geschikt naar de nieuwe omgangsvor-

hopige student, en toen nog een, en

inneren. Ik heb zelfs even de deur dicht

NL13 ABNA 0566 9422 40

leerlingen, en wel ‘veertig dagen lang’.

men en eigenlijk is er weinig aan de

nog een. Dat laatste studiejaar, dat

gedaan om samen te bidden en Veilig in

Vormgeving en realisatie:

‘Veertig dagen lang’ wijst op een periode

Zo vieren we eigenlijk nog een keer Pasen

hand. Tijd om te lezen, tijd om te wan-

was een farce, dat afstuderen een stil-

Jezus armen met hem te zingen. Hij zag

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

van voorbereiding en toerusting.

en we zingen, met een lied van Hanna

delen, een praatje maken met mensen

le en kale bedoening, maar bovenal:

door alle zorgen, pijn en moeite heen zo

Oplage:

Zoals Mozes in het Oude Testament de

Lam:

in het voorbijgaan. Af en toe achter je

die hele kunst- en cultuursector ligt op

goed waar hij onderweg naartoe was,

8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

Tien Geboden ontvangt gedurende veer-

laptop, even werken en zoomen.

z’n gat, krijg ik ooit nog wel een baan?

en had daarover zo’n innerlijke rust.

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

tig dagen (Exodus 34:28).

En dan plotseling, een totaal onver-

Het was allemaal zwaar waardeloos,

De sfeer – op de eigenlijk altijd heel

wacht sterfgeval in je omgeving, ter-

en niemand die zich daar ook maar

prikkelrijke ic-kamer – was heel sereen.

wijl je hem twee weken geleden nog

een jota van aantrok…

Ik besprak met hem dat het mij trof dat

Wilt u geen OKe ontvangen?

Volgende nummer
Het volgende nummer van OKe verschijnt op 22 mei 2021. Kopij daarvoor
inleveren uiterlijk op donderdag
6 mei 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 3 juli 2021.
Deze OKe
wordt ook
geplaatst
op de website van de
Raad van
Kerken.

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad
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Omhoog geheven
Jezus wordt na deze veertig dagen verhoogd, wat als ‘hemelvaart’ verteld
wordt. De schrijver gebruikt daarbij het

vaartsdag! Verlaat Hij ons dan? Nee,
Hij beloofde ons gedurende die veer-

De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daar heeft Hij op geschreven:

zeker één van. De patiënt, waar ik het
over heb, lag een aantal weken geleden bij mij op de ic. Hij had een ernstige

hij God ook op dit punt van zijn leven

gezien hebt. Of opeens, die opkomende pijn in je keel, hoesten en je voelt

Het kwam met een schok binnen. Zit

als een God van trouw ervoer en hem

je misschien ook wel wat koortsig. Die

ik daar mooie verhalen op te hangen,

zo dichtbij voelde, en dat dit mij ook

angst, je ziet dat hele proces al voor

die volledig voorbijgaan aan hoe die

rust gaf en verwonderde. Op zijn beurt

wereldbeeld van zijn tijd, een platte aar-

Ik laat je niet alleen.

de met de hemel daar boven. Maar uit de

Een glimlach van zijn vrede

je, tot aan het eind. Dat onzekere:

ander zich voelt. Tsja, hoe zit dat nu

verwonderde hij zich over het feit dat ik

valt door de woorden heen.

moet ik hier nu werk van maken, ben

eigenlijk met mijn empathisch ver-

op zijn pad was gekomen gedurende de

ik nu al bezig met anderen te besmet-

mogen? De Amerikaanse filosoof Ri-

opname bij ons, waardoor hij zijn erva-

ten? En daarbij nog dat rare gevoel dat

chard Rorty heeft eens gezegd dat de

ring en gevoel met mij kon delen.

je jezelf verwijt dat je gisteren nog zo

menselijke beschaving begint op het

Door de ogen van deze patiënt zag ik

onbezorgd door het leven ging.

moment dat mensen zich inleven in

God heel duidelijk binnen mijn werk. Ik

taal die hij gebruikt is duidelijk waar het
hem écht om te doen is. Want wat schrijft
hij? Jezus werd voor de ogen van de leer-

Lied 266, 1e couplet, NLB

Van de redactie

de pijn van een ander. Is het zo dat de

maak veel mee op de werkvloer en heb

Een tijdje geleden hield ik mijn jaarlijk-

pandemie ons hier toch parten speelt?

Gods nabijheid hierbij nodig en de erva-

Van veertig dagen voor Pasen naar veertig dagen erna: Hemelvaartsdag. Als een balans:

se praatje voor de studenten van het

Zijn we vooral bezig met ons eigen ge-

ring dat Hij door mij heen werkt.

met Pasen als scharnierpunt. Deze OKe is gericht op ‘er is meer tussen hemel en aarde’. Van

eindexamenjaar van een kunstaca-

voelsleven, het tracken van onze wis-

Jezus mijn dierb’re toevlucht,

de opstanding van Jezus, van verschijningen van Hem tot Zijn terugkeer naar Zijn Vader. Ver-

demie. Ik deed dat deze keer samen

selende stemmingen, en maken we

Jezus U stierf voor mij.

rassend en bijzonder, niet te vatten, daar kan ons verstand niet bij.

met een andere spreker, en ook twee

ons niet meer druk over hoe het de

Dat op de rots der eeuwen,

In diverse artikelen wordt daar op ingegaan vanuit diverse zienswijzen.

docenten zoomden mee, met een der-

ander vergaat?

Eeuwig mijn hope zij.

De redactie wenst u veel leesplezier.

tigtal studenten. Onze twee verhalen

N.B.: Dit is OKe nr. 4. Het tweede nummer van dit jaar werd aangeven als nr. 4, maar dat moest nr. 2 zijn!

bleken goed op elkaar aan te sluiten

Cor van Beuningen

Simone Hazelaar

voorzitter Raad van Kerken

NGK Oegstgeest en omstreken
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Wat is

Hemelvaar t

Met Hart
en Ziel...

…in touw voor OKe
Het hele jaar door, in sneeuw, regen of
hitte, corona of niet, komt de OKe op
tijd bij u in de bus. Niet veel mensen
zullen zich realiseren wat een werk dat
met zich meebrengt. Els van Leuken
ging daarom in gesprek met Hans de
Wilde, lid van de PGO en verantwoor-

In het christelijke geloofsleven wordt

zondelast die op de gehele wereld drukt,

met Hemelvaart herdacht dat Jezus

waarmee de mensheid belast is geraakt

Christus is opgevaren naar God, Zijn

en die het zicht ontneemt op de schoon-

vader in de hemel.

heid van Gods schepping: deze prachtige

Wanneer ik zelf denk aan Hemelvaart,

aarde en haar kleurrijke bewoners. De

dan denk ik aan wat daarover in de

zondelast waardoor de ellende van oor-

bijbel staat beschreven. Maar ook

logen, hongersnoden, ziekten en rampen

denk ik vaak terug aan mijn kindertijd

dagelijkse kost is geworden.

in ’s-Heerenberg, in de Achterhoek.

De kruisdood van Jezus is Gods antwoord

Een klein plaatsje, gelegen in een

op het oordeel dat moest volgen op de

dens dit onderwijs geeft Hij ook aan

prachtige omgeving van bossen, hei-

zonde. Jezus heeft onze schuld ingelost

dat Hij zal terugkomen, om hen die in

de, weilanden en akkers. Het was daar

door Zijn dood, en ons van die zonde

Hem geloven te brengen waar Hij is.

de gewoonte om op Hemelvaartsdag

verlost door Zijn opstanding. De liefde

te gaan dauwtrappen. Voor dag en

van God is in Jezus Christus kenbaar ge-

Al met al zien wij dat Hemelvaart een

dauw – rond 5 uur in de ochtend – ver-

maakt aan deze wereld, zoals in

veel diepere betekenis heeft dan al-

trok ik dan met een groep vrienden

Johannes 3:16,17 staat:

leen het herdenken van het opvaren

Gerrie Schreuder
voorganger in de Pauluskerk,
Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.

van huis om lange fietstochten te ma-

Want zo lief heeft God de wereld ge-

van Jezus. Het laat de grote liefde van

ken, iets waar ik altijd van genoot.

had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon

God voor u allen zien, en het leidt tot

gegeven heeft, opdat ieder die in

de vraag of u – met een wilsbesluit –

Meer dan een vrije dag

delijk voor het hele logistieke proces.

Overweging door

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar

dit Evangelie wilt aanvaarden in ge-

Maar uiteraard houdt Hemelvaart veel

eeuwig leven heeft. Want God heeft

loof.

meer in dan een vrije dag, waarop je

Zijn Zoon niet in de wereld gezonden

gezellige dingen kunt doen. Hemel-

opdat Hij de wereld zou veroordelen,

Bovennatuurlijke betekenis

Wie is Hans?

de logistieke kant op zich zou willen

de tellers en enkele anderen die hun

vaart heeft een diepe bijbelse bete-

maar opdat de wereld door Hem be-

Misschien vindt u het lastig om deze

Hans, op 21 februari jongstleden 75

nemen. Na hier goed over nagedacht

‘wijkje’ zelf komen ophalen. Vervol-

kenis. Op deze dag herdenken we het

houden zou worden.

dingen, die in de bijbel staan, te aan-

jaar geworden, is al 20 jaar weduwnaar

te hebben zei hij tenslotte ja, op voor-

gens legt hij stapels klaar op de tafels,

opgaan van de Here Jezus naar de

en heeft drie kinderen, twee dochters

waarde dat de administratieve kant

samen met Rolf van Tuijl, zodat de tel-

hemel op de veertigste dag na Pasen

Een plaats voor te bereiden

en een zoon, en twee kleinkinderen.

door iemand anders verzorgd zou

lers meteen aan de slag kunnen. Van-

– na zijn opstanding uit de dood, die

Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid

in geloof en vertrouwen aanvaarden.

Hans komt uit de reclamewereld en

worden. Daarvoor hebben we Charlot-

wege corona komen die in twee ploe-

volgde op zijn sterven aan het kruis. Al

en het leven is ( Joh.14:6). In Johannes14

Dan krijgt Hemelvaart een andere

heeft – toen er nog geen power point

te van Steyn gevonden, die in dienst is

gen, om 13.00 uur en om 14.00 uur.

deze gebeurtenissen, die zijn beschre-

kunt u lezen dat Hij in het onderwijs aan

betekenis voor u. Dan krijgen de woor-

was – illustraties gemaakt bij de preken

bij de parochiekern H. Willibrord.

Hans brengt de getelde stapels naar

ven in de bijbel, staan in verband met

zijn volgelingen een stukje van Gods ko-

den van Jezus inhoud. Zijn woorden

een andere ruimte waar de twaalf

de Hemelvaart.

ninkrijk openbaart, door aan te kondigen

krijgen dan een bovennatuurlijke be-

dat Hij naar de hemel zal gaan (Hemel-

tekenis, een geestelijke betekenis,

vaart), om een plaats voor te bereiden

die uw leven volledig kan vernieu-

voor Zijn volgelingen (de gelovigen). Tij-

wen – door de Heilige Geest, die God

van ds. Henk Plomp en ds. Gert-Jan de

vaarden? Maar daarom heet het ook
‘geloof’: u kunt het offer van Christus

Bruin. Ook heeft hij de decors gemaakt

Het hele traject, stap voor stap

voor de jeugdmusical Jezus Christ Su-

Bij de bezorgdienst OKe komen na het

komen ophalen. Zij brengen de OKe’s

De mensheid is belast

perstar. In de periode 1987-1991 was

verschijnen van een nummer vaak wij-

vervolgens aan huis bij de lopers, die

Jezus heeft de weg naar het konink-

Hans diaken in de Regenboogkerk.

zigingen binnen: mensen zeggen op

tot zaterdag 18.00 uur de tijd heb-

rijk van God

als troos-

In het voormalige Gemeentecentrum

of lopers stoppen ermee, al dan niet

ben om hun adressen van een OKe te

geopend,

ter heeft

was Hans eerst als vrijwilliger actief,

vanwege de leeftijd. Veel vrijwilligers

voorzien.

door alle

gestuurd,

vanaf zijn 60ste tot zijn pensioen was

zijn namelijk al aardig op 'jaren'.

In totaal zijn er ruim 250 vrijwilligers

zonden

en die u de

hij in dienst als beheerder.

De nodige veranderingen neemt Hans

bij dit traject betrokken.

op zich te

waarheid

rijders die in de loop van de middag

door met Charlotte, die de strookjes

nemen en

kan openba-

voor de rijders en lopers klaar maakt,

Wanneer er onverhoopt iemand uit-

voor onze

ren.

Je weet hoe dat gaat: je wordt ge-

op dinsdag vóór de verspreiding op

valt, staat Hans klaar om zelf te rijden

schuld te

vraagd en je kunt moeilijk nee zeggen.

donderdag. Op donderdag levert de

of een wijkje te lopen. Hij doet zijn

betalen

Zo was Hans een kleine tien jaar actief

drukker vóór 12.00 uur alle OKe’s – de

werk duidelijk met hart en ziel!

aan het

als loper en bracht hij de OKe’s rond.

oplage is 8.800 – bij het Dorpscentrum

En … hij laat hierbij weten dat hij trots

kruis. Het

Eind 2018 werd hem gevraagd of hij

af. Hans maakt stapeltjes klaar voor

is op de tellers, rijders en lopers.

betreft de

Wat doet Hans bij OKe?
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD
Andere tijden

de beeld van een koor op het pries-

Een bijzondere opdracht

Tintoretto schil-

Onder dit kopje schreven wij in De

terkoor zal, wellicht deels, veranderen.

Toen in 2003 het boek Da Vinci

dert deze gebeur-

Augustinus van december 2020 -

We zoeken naar mogelijkheden om

Code van Dan Brown verscheen,

tenis in een totaal

januari 2021 over de inrichting van

passende oplossingen te vinden. Daar-

was het een megasucces. Dan

andere dynami-

onze kerk, vooral van het priester-

toe is een Werkgroep kerkinterieur in-

Brown speelde met gegevens

sche compositie.

koor. In onze H. Willibrordkerk heeft

gesteld, die bestaat uit pastoor Rochus

die iedereen dacht te kennen:

Het is een bijna

Vaticanum II, het Tweede Vaticaans

Franken, diaken Peter Winnubst, Pim

het Laatste Avondmaal, een

chaotische aanblik

Oecumenisch Concilie (11 oktober

Kouwenhoven, Koos van der Heijden

fresco van Leonardo da Vinci in

van een bijzonder

1962 - 8 december 1965), geleid tot

en Bert Gerritsen vanuit de Beheer-

het klooster van Sancta Maria

moment: Jezus

een volledig aangepast priesterkoor.

commissie en Els van Leuken vanuit

delle Grazie bij Milaan. Tellen.

deelt het brood,

Daarbij verdween het hoogaltaar, het

de Pastoraatgroep. Deze groep is al

Het zijn er twaalf, maar toch…..

dat hij zijn

tabernakel werd opzij geplaatst en

een aantal keren bij elkaar gekomen

allemaal apostelen? Het kunst-

lichaam noemt,

het koor kreeg een plek op het pries-

en een van de resultaten daarvan is

werk werd via internet opge-

terkoor: samen rond de altaartafel.

een papieren model van het huidige

zocht, achtergronden nagep-

uit aan zijn volge-

Last Supper, Jacopo Tintoretto, 1592–94, olieverf op canvas

lingen. Een licht

Ook het orgel verhuisde van het oksaal

voormalige grootseminarie in Warmond,

orgel, dat te zien was in de zijbeuk bij de

lozen. Het verhaal boeide en iedereen

op de centrale figuur in een verblindend

zijn als opdracht. Het licht van Jezus raakt

(galerij) naar het priesterkoor.

kwam het fraaie, 17e-eeuwse uit hout

rouwkapel. Dit was dus niet het defini-

vroeg zich af wat dat geheim was.

licht: Jezus.

deze tafelgenoten: een bezielende op-

Maar... tijden veranderen en zo ook de

gesneden altaar van de kapel van

tieve plan! We gaan ons in de komende

visie vanuit ‘de Kerk’ op bijvoorbeeld de

Mariënhaven beschikbaar. Veel oudere

maanden beraden over hoe en wanneer

Ik moest aan deze schildering denken

Het visioen van Korthals Altes

plaats van het Heilig Sacrament, dat toch

priesters uit ons bisdom kennen dit altaar

e.e.a. gerealiseerd zou kunnen worden.

toen ik las wat het schilderij van Tinto-

In een groot artikel in Trouw van 16

hoofden. Behalve bij één: Judas die nog

een centrale plek in ons geloof heeft,

uit hun opleidingstijd. Voor ons bisdom

maart 2021 over de ervaringen met dit

steeds op zijn vingers zit te berekenen

naast de belangrijke plek van het volk

dus een hoogaltaar van grote betekenis

Meer plannen

retto met hetzelfde onderwerp teweeg
kan brengen. Biedt dat ook een geheim?

schilderij vertelde oud-diplomaat Edy

hoe zijn verraad hem geld heeft opge-

Gods. Om de vier jaar vindt er vanuit het

en met steun van het bisdom kunnen we

Zoals u weet is La France gesloten. Er zal

Tintoretto schilderde zijn verhaal op een

Korthals Altes over hoe bijzonder dit

leverd.

bisdom een canonieke visitatie plaats in

het om niet – dat wil zeggen: gratis en

geen partycentrum meer herrijzen. Daar-

totaal andere manier. In plaats van een

werk voor hem is geworden in zijn kijk

de parochies. Al een aantal keren is daar-

voor niets – een plek geven in onze

mee verdwijnt ook de mogelijkheid voor

strakke horizontale ordening, plaatst

op het leven. De voorstelling is totaal

Dit moment gaf de diplomaat het in-

bij, voor wat onze H. Willibrordkerk be-

H. Willibrordkerk. We hebben ons er als

ons als parochiegemeenschap gebruik te

hij de figuren in een schuine opstelling,

anders van opzet dan die van Da Vinci.

zicht over zijn werk als ambassadeur

treft, verzocht om ons tabernakel te ver-

Pastoraatgroep en Beheercommissie, sa-

maken van de faciliteiten die La France

waardoor we als het waren inkijken in

ruilen voor weer een hoogaltaar, centraal

men met het Pastoraal Team, over bera-

bood. Denk daarbij aan condoleance-

de ruimte: we worden deelgenoten. Het

Daar zitten in een keurige ordening van

in die tijd van de Koude Oorlog gespro-

op het priesterkoor. De consequentie is:

den en kwamen tot de conclusie dat het,

bijeenkomsten bijvoorbeeld. Momenteel

is levendig. Dienstboden dragen eten

groepjes, mannen naast Jezus te wach-

ken over hoe de militaire kracht van de

verplaatsing van en/of wellicht vervan-

mede door de bescheiden afmetingen,

beraden we ons ook op mogelijkheden

en drank aan. Maar toch is alles gericht

ten op wat hen geboden gaat worden.

NAVO kon worden ingezet. Dit was voor

ging van het orgel en alle bouwkundige

een mooi hoogaltaar voor onze kerk zou

om hierop in te spelen, waarbij we na-

hem niet meer naar zichzelf toe te ver-

aanpassingen die daarbij komen kijken.

zijn, uitstekend passend bij onze neogo-

drukkelijk denken aan het creëren van

antwoorden. In 1985 nam hij ontslag en

We verkeren in de gelukkige omstan-

tische kerk. Daar hebben we het bisdom

duurzame oplossingen.

digheid dat er een legaat beschikbaar is,

van in kennis gesteld. Op de foto ziet u,

Graag nodigen we u uit om met ons mee

Wij gedenken…

heeft in besloten kring plaats gevon-

is deel van de goddelijke schepping en

waaruit we de verplaatsing, de eventu-

hoe dat eruit zou komen te zien.

te denken bij al deze ontwikkelingen. We

...Johanna Petronella Maria (Jo) de

den op zaterdag 27 maart.

heeft daarin zijn/haar verantwoordelijk-

zouden het op prijs stellen wanneer u ons

Vroom-Kloosterman, weduwe van Wim

ele vervanging en het onderhoud (voor

dracht. Dat deze boodschap overkomt
wordt zichtbaar in het licht rondom hun

voor Nederland in de NAVO. Daar werd

dit werd hem eervol verleend. De mens

heid om te zorgen voor mens en natuur.

de komende jaren) van het orgel kunnen

Hoe nu verder

uw reacties, vragen of ideeën wilt schrij-

de Vroom, moeder en oma. Jo werd op

...Johannes Jacobus (Hannes) Schmidt,

Macht en oorlog staan voor Korthals

financieren. Het legaat is hiervoor geoor-

Het plaatsen van dit prachtige hoofdal-

ven of mailen:

29 juni 1929 geboren en overleed op

weduwnaar van Johanna Hebeltje

Altes lijnrecht tegenover respect en zorg:

merkt en kan niet aan iets anders be-

taar in onze kerk brengt, zoals hiervoor

pastorie@willibrordoegstgeest.nl.

11 maart. Het afscheid heeft in beslo-

Schmidt-Josée. Hannes werd op 23 au-

dood tegenover leven.

steed worden.

al bleek, een kettingreactie teweeg, niet

Namens de Werkgroep kerkinterieur,

ten kring plaats gevonden op donder-

gustus 1930 geboren en overleed op

Door de verkoop van Mariënhaven, het

alleen in materieel opzicht. Het vertrouw-

dag 18 maart.

23 maart. De afscheidsdienst heeft op

Deze lichtende boodschap, het visioen

maandag 29 maart in besloten kring

van Korthals Altes, is een opdracht van

plaatsgevonden in de H. Willibrordkerk,

een orde die uitgaat boven eigenbelang,

Els van Leuken

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

w w w. w i l l i b ro rd o e g s t g e e s t . n l
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...Johannes Vincentius (Jan) Tap, weduw
naar van Jeanne

waarna Hannes is

geeft zin aan ons bestaan. De opdracht

Tap-Noordover,

bijgezet in het graf

van Jezus is helend te zijn. De eucharistie

vader en (over)

van zijn lieve vrouw.

is geen consumeren, waar de aposte-

grootvader. Jan

len van Da Vinci op uit waren, maar een

werd geboren op

Mogen deze lieve

opdracht om het licht van Christus uit te

18 november 1929

doden rusten

dragen. Pasen is dan de boodschap tot

en overleed op 23

in Gods Licht en

nieuw leven.

maart. Het afscheid

vrede.

Dik Kompier
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Emmaüswandeling
hoe doe je dat, wat betekent dat voor jou?
Nu we nog steeds
zo min mogelijk
bij elkaar op bezoek
mogen komen,
kunnen we al
helemaal geen
huiskamergesprekken organiseren.

Twee aan twee op pad…
Gelukkig wordt het weer buiten steeds

Praktisch: hoe gaat
dit in zijn werk?

- U meldt zich uiterlijk

Tulpen en narcissen met Palmpasen

Palmpaasstokken maken!
Op zondag 28 maart ontvingen wij

Gemeente zijn we met elkaar, maar vraagt

een grote groep kinderen in de Re-

ook om organisatie en mensen die daarbij

genboogkerk om samen Palmpaas-

helpen. Gelukkig zijn er velen die hun ta-

stokken te maken. Voor sommige

lenten inzetten. Toch is op een aantal ge-

kinderen best spannend, omdat papa

21 april aan bij ouderling

bieden hulp van harte welkom.

en mama door alle maatregelen niet

Bea de Kogel, bij voor-

Heb je bijvoorbeeld ervaring met het

mee naar binnen konden. Het was

keur via e.w.de.kogel@

schrijven van teksten of het maken van

mooi om te zien hoe natuurlijk de

planet.nl of 071 - 51

filmpjes? Weet jij het nodige over de priva-

oudste kinderen de jongere kinderen

552 26 en geeft aan of

cywetgeving of wil jij graag bijdragen aan

u op pad wilt met een

het groener maken van onze gemeente?

Het is een jarenlange traditie bij de PGO

Wellicht vind je het leuk om te helpen

om op Palmzondag tulpen en narcissen

verhaal, hoe Jezus op een ezel Jeruzalem

met o.a. het klaarzetten van de kerk op

te bezorgen bij gemeenteleden, die om

binnenreed. Ook werd de symboliek van de

psalm of met een maatschappelijk thema.

-

Zet je (onontdekte) talent in en
help mee!

U wordt vervolgens gekoppeld aan een

hielpen en samen bezig waren. We
hebben met elkaar geluisterd naar het

wandelmaatje, ontvangt de gespreksin-

zondagochtend. Dan kun je hulpkoster

wat voor reden ook extra aandacht nodig

Palmpaasstok uitgelegd. Er was wat te drin-

om als gemeenteleden twee aan twee

structie en elkaars contactgegevens. U

worden. Of misschien weet je iemand die

hebben, in de vorm van een paasgroet

ken en met elkaar hebben wij een

op pad te gaan. Als team onderling pas-

maakt met elkaar een wandelafspraak

het leuk zou vinden om een taak op te

met bloemen. Andere jaren werden de

mooie optocht gelopen om aan de

toraat hebben we een invulling gezocht

op een voor beiden passende locatie en

pakken.

bloemen verdeeld bij de dienst op Palm-

gemeente thuis de prachtige stok-

en gevonden voor het concept ‘Emmaüs-

op een passend moment (liefst tussen

Kijk bij ‘vacatures’ op de website of er een

zondag. Dit jaar moesten we het anders

ken te laten zien. Dankbaar kijken

wandeling’. Sommigen kennen het al van

24 april en 16 mei).

taak is die bij je past. Jouw talent en hulp

organiseren. Vrijwilligers konden op za-

wij terug op deze fijne middag met

zijn van harte welkom.

terdagmorgen de bloemen ophalen op

elkaar! Veel dank aan iedereen die

het kerkplein van de Regenboogkerk.

dit mogelijk heeft gemaakt!

aangenamer en biedt dit dé gelegenheid

een startzondag, of hebben het ervaren
tijdens hun bezoek aan Nijkleaster in Jor-

- U koppelt kort terug aan Bea de Kogel
hoe u het hebt ervaren. Dan kunnen wij

Marien den Boer,
voorzitter Kerkenraad

wert. Het is een wandeling waarin je met

op basis van de feedback weer een vol-

z’n tweeën in gesprek gaat over een the-

gende Emmaüswandeling ontwikkelen.

ma, maar waarin ook ruimte is voor stilte

De bedoeling is om dit gedurende de

Voortgang beleidsplan en
beroepingsprocedure

en persoonlijk gesprek. We hebben twee

komende maanden een aantal keer te

In maart heeft de Kerkenraad gesproken

bezorgers en binnen anderhalf uur waren

Weet je nog…?

Wanneer u deze woorden leest, zijn we

thema’s gekozen waaruit u kunt kiezen:

-

Van daaruit werden de bloemen bezorgd

Ds. Rian Veldman

bij ongeveer 150 gemeenteleden. Het
enthousiasme was groot. Er waren veel

organiseren.

over het aangepaste beleidsplan en pro-

de mandjes met kaartjes en dozen met

Weet je nog vorig jaar…? Toen we Pasen

alweer ruim een jaar verder. Hebben we

Op pad met een psalm. U krijgt een

We hopen van harte dat er vele gemeen-

fiel van de gemeente en predikant. Onder

bloemen leeg. Het was tevens voor velen

vierden in een lege kerk, voor het oog

samen Pasen op afstand gevierd en kij-

psalm mee aan de hand waarvan u

teleden twee aan twee op pad zullen

andere door de inbreng vanuit gemeente-

op het kerkplein een aangename ontmoe-

van de camera. Toen we moesten na-

ken we uit naar Hemelvaart en Pinkste-

met elkaar in ge-

gaan: de paden op,

leden rond de gemeenteavond zijn de do-

tingsplek om, weliswaar op gepaste af-

denken hoe naar elkaar om te blijven

ren. Mogen we voorzichtig hopen dat

sprek gaat.

de lanen in, met

cumenten verder verrijkt. De Kerkenraad

stand, elkaar te zien en te spreken.

zien in tijden van verplicht afstand bewa-

door de vaccinatie het moment van echt

- Op pad met een

stralend oog en

verwacht in april het profiel van de te be-

Heel hartelijk dank voor alle hulp die we

ren. Dat we moesten nadenken omdat

samenkomen dichterbij komt. Hoe fijn

maatschappelijk

blijde zin.

roepen predikant definitief vast te stellen

hierbij kregen.

alles wat vanzelfsprekend leek het op-

zou het zijn wanneer we volgend jaar

thema: christen

Namens het team

en in mei het beleidsplan.

De Palmpasen-werkgroep

zijn in de huidige

onderling pasto-

Namens de Kerkenraad,

maatschappij,

raat, Ds. Rian Veldman

eens niet meer was. Weet je nog…?

kunnen zeggen: Weet je nog vorig jaar…?

Marien den Boer,

Else Buné, Emmy Bruins,

Weet je nog…? Dat we die paasgroet in

Gelukkig is het dit jaar heel anders.

voorzitter Kerkenraad

Gerry Jansen, Marianne Noordijk

de (digitale) bus kregen? Een teken van

We vragen om de kracht vol te blijven

verbondenheid van de PGO met alle

houden in het geloof en vertrouwen dat

gemeenteleden. Dank aan allen die dit,

er andere tijden komen. Tot die tijd vraag

net als de kerstgroet, weer mogelijk ge-

ik u, vraag ik ons, om te blijven zien naar
elkaar.

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

maakt hebben.

In momenten van vreugde zoals een

Wij gedenken…

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

geboorte of een verjaardag, maar ook

2 mrt Dhr. Dirk Graveland

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

www.pgoegstgeest .nl
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Marien den Boer,

Als Kerkenraad en Breed Moderamen zijn

voorzitter Kerkenraad

we heel dankbaar voor alle momenten
waarop u heeft omgezien naar elkaar.

momenten van droefheid door ziekte,
eenzaamheid of overlijden. Omzien naar
elkaar door te helpen vieringen mogelijk
te blijven maken voor jong en oud en zo
tot steun en troost te zijn.

83 jaar

4 mrt Mevr. Maria Helena
Schultheiss	

90 jaar

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

Edukans werkt aan
grote én kleine onder-

Godsdienst heeft een mythische kern

wijsprojecten voor kin-

Over God kan slechts binnen een godsdienstige context en

De Bakkerij is een ker-

deren en jongeren in

niet anders dan in symbolische termen worden gesproken,

kelijk centrum voor

ontwikkelingslanden.

door gebruik te maken van mythologische beelden. Mythen

hulpverlening aan

Zij zorgen voor goed

zijn verhalen die een leefbare wereld creëren, ontstaan in

mensen in nood,

opgeleide leraren, vei-

godsdienstige gemeenschappen. Angst voor de mythe be-

midden in de stad

lige scholen, betrokken ouders en pas-

neemt het zicht op het karakter van de bijbelse verhalen.

18 april – Diaconaal Centrum
De Bakkerij Leiden

Nieuw project
taakgroep Diaconaat en Zending

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

2 mei – Edukans: Onderwijs,
de kans van je leven!

Leiden. Thuisplek van de

sende beroepsopleidingen. Ook werkt

Terwijl we volop bezig zijn met het

aan aids zijn overle-

Diaconie Protestantse Gemeente Leiden

Edukans aan gelijke kansen voor jongens

Het gaat in de mythologische verha-

schiedenis een

meerjarig project Stichting Kleine Ar-

den. Wanneer ook

en de Rooms-Katholieke Diaconie Lei-

en meisjes en staan klaar voor kinderen

len niet om historische gebeurtenissen,

soort kosmisch verzoeningsdrama

beider voor straatkinderen in Colombia,

de grootouders

den, die in nauwe samenwerking met

in nood. Omdat onderwijs de kans van

maar om de vraag hoe in de Bijbel het

had gemaakt, heeft in de vorige eeuw

introduceert de taakgroep Diaconaat

er niet meer zijn,

partnerorganisaties, ‘helpen waar geen

hun leven is!

wezen van het menselijk bestaan wordt

in vrijzinnige kring al afgedaan. In ge-

en Zending hierbij het tweede project

staan de wees-

helper is’.

gezien. De teksten van de Bijbel worden

reformeerde kring hebben Kuitert en

dat we in onze gemeente de komende

kinderen er echt

De hulpverlening staat open voor ieder-

Den Heyer hiermee afgerekend. De

alleen voor, want zij worden gemeden

een, met speciale aandacht voor: vluch-

sen voor het geloof. Ze bieden inspiratie

constructie was te sterk verknoopt met

Dit betreft Maatjes voor Aidswezen in

vanwege hun aids-achtergrond. Via de

telingen, dak- en thuislozen, mensen die

voor het leven van de mens van van-

een gods- en wereldopvatting uit vroe-

Zambia (Afrika). Ook dit doel wordt door

Raad van Kerken in Zambia worden kerk-

dreigen te vereenzamen of in dringende

9 mei – Noodhulp: Libanon/Jordanië: Lichtpuntjes voor Syrische
vluchtelingen

steeds minder opgevat als bewijsplaat-

twee jaar onder uw aandacht brengen.

daag en morgen.

gere tijden. Het dogma van de twee-

Kerk In Actie, Kinderen in de Knel, on-

leiders getraind om naar deze kinderen

financiële problemen raken.

Miljoenen Syriërs

dersteund. In de dienst van 29 augustus

om te kijken en worden de kinderen zelf

a.s. zal de collecte hiervoor bestemd zijn,

praktisch ondersteund. Inmiddels heb-

maar we geven nu vast informatie over

ben kerkelijke vrijwilligers 500 van deze

het project.

kindgezinnen onder hun hoede geno-

25 april – Binnenlands diaconaat:
Vrolijkheid in asielzoekerscentra

men. Ook worden 75 kinderen (gezins-

Iedere dag vluchten er kinderen en jon-

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia

hoofden) getraind en materieel onder-

zijn ouderloos en hebben kinderen on-

steund, als hulp bij het runnen van hun

der 18 jaar als gezinshoofd, wanneer

gezin en het afmaken van een opleiding.

hun ouders
Doet u mee met een bijdrage aan

Het verhaal over Jezus

lopen tien jaren

De vraag naar de 'echte Jezus' is in de

werkelijkheid. Het is te zeer verbonden

hun land ontvlucht vanwege het oor-

geschiedenis van het christendom van

met het hellenisme, de godsdienstige

logsgeweld. Velen zijn terechtgekomen

betrekkelijk recente datum. Die is pas

en culturele vermenging tussen het jo-

in de buurlanden Libanon, Jordanië en

ontstaan in de negentiende eeuw. In de

dendom en zijn Griekse overheersers.

geren voor geweld en onderdrukking.

Irak en leven er in grote armoede. Zo

eeuwen daarvoor was er maar één 'ech-

Sommigen komen naar Nederland waar

goed en zo kwaad als het kan, proberen

te Jezus' en dat was de Jezus van het ge-

Veranderde geloofsleer

ze met of zonder ouders in asielzoekers-

ze een nieuw bestaan op te bouwen.

loof, van de liturgie en de belijdenis. Het

De geloofsleer verandert door de eeu-

centra wachten op de beslissing of ze

Dat is lastig.

is de vraag of de evangeliën beschouwd

wen heen. Zolang er sprake is van een

mogen blijven.

Door de economische crisis en de coro

kunnen worden als de kerndocumenten

levend geloof dat ademt door de geest,

waarlijk mens, is ook van buiten onze

napandemie is er nauwelijks werk. Kerk

van het christendom. Misschien zijn er

zal het ook meegroeien met de men-

gustus wordt dus de eerste collecte

Stichting De Vrolijkheid organiseert bij

in Actie ondersteunt Syrische vluchte-

in de evangeliën wel 'herinneringen' aan

sen. Veel van het omvattende geloofs-

gehouden. Bovendien houden we

asielzoekerscentra wekelijks het Kunst-

lingen en arme lokale families met een

een mens Jezus verwerkt, maar wellicht

verhaal heeft zijn geloofwaardigheid

u regelmatig op de hoogte van dit

lab met meer dan honderd kunstprojec-

opleiding in sectoren waar veel vraag is

ook nog geheel andere tradities. De li-

verloren. De in de geschiedenis opge-

project. Informatie hierover is te

ten. Via dans, theater, muziek, nieuwe

naar personeel, of met het opzetten van

turgische inbedding waarin Jezus wordt

bouwde, tijdgebonden constructie, kun-

vinden op de website van Kerk In

media en beeldende kunst geven kin-

een eigen bedrijf.

bezongen en gevierd, onderstreept het

nen we niet meer volgen; ze is te ver

Actie. Dit bericht verschijnt ook op

deren en jongeren vorm aan hun eigen

mythische karakter van de verhalen.

los komen te staan van de werkelijk-

de website van de Protestantse

verhalen.

Gemeente Oegstgeest.

Kunst en creativiteit versterken hun

Kerk In Actie voor dit doel? Eind au-

Het verzoeningsverhaal

veerkracht en zelfvertrouwen en bieden

13 mei (Hemelvaartsdag) en
16 mei – Hulpfonds Oegstgeest

Zie ook: https://kerkinactie.protes-

hen de mogelijkheid hun talenten te

Dit fonds, een samenwerkingsverband

de opstanding in de loop van de ge-

tantsekerk.nl/projecten/

ontdekken en te ontwikkelen.

tussen de burgerlijke gemeente en kerk-

vrouwen-en-hiv-aids/

genootschappen uit Oegstgeest, is op-

Namens taakgroep Diaconaat en

gericht voor inwoners van ons dorp die

Zending,

financieel in de problemen zitten. Het



Guusje Onderwaater-Nortier,
lid ZWO (zending, werelddiaconaat,
ontwikkelingssamenwerking)
tel. 06 24 21 21 43
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naturenleer, Jezus als waarlijk God en

zijn in de afge-

fonds verstrekt een eenmalige gift of lening. Traditiegetrouw collecteren we op
Hemelvaartsdag en Pinksteren voor dit
lokale fonds.

Het verhaal dat van de kruisdood en

heid waarin we leven.
Harm Bosscher

Uit 'Alsof het zo is ...' en 'Angst voor de mythe' door dr.
Arne Jonges, o.m. vrijzinnig predikant in de 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
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NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT
Over gespletenheid gesproken

Hoop – van Pasen tot Hemelvaart

Thuiskomen

Van Aswoensdag tot Pasen: de 40-da-

stelde Hij het ‘avondmaal‘ in. Nu wij niet

Na een lange werk-

gentijd. Van Pasen tot Hemelvaart: ook

lijfelijk naar de kerk kunnen en dus ook

dag thuiskomen bij

40 dagen. En dan 10 tot Pinksteren. Pa-

dat niet samen kunnen gedenken door het

mijn man en zoon, die

sen is het feest van de hoop. De opstan-

vieren van het avondmaal, werden wij zo

staan te koken en een

voelt hier zo ge-

ding van Jezus als eerste uit de dood zou

gestimuleerd om op een andere manier

glas wijn voor me in-

broken…

je het begin van het einde van dood en

stil te staan bij het lijden van onze Heer.

schenken. Dat is een

verdriet kunnen noemen. Nu zijn we op

Schilderij ‘Hemelvaart’ Jan Kooistra

moment van goud. We

Het wonder vindt

Binnenkort is het weer 4 mei. Dan is het 76
jaar geleden dat Nederland bevrijd werd
van de Duitse bezetter. Lang geleden, maar
toch. Hoe werkt die oorlog nog steeds door
in de hoofden en harten van veel mensen!
Niet van de volwassenen van toen; vrijwel
niemand van hen is meer in leven. Maar
wel in de beleving van hun kinderen. Wat,
als je een Duitse moeder had, en je ouders
maakten een foute keus in de oorlog?

weg naar Hemelvaart: de bijbel vertelt

Zussenboekjes

spreken dan vaak uit

plaats in het bre-

dat Jezus werd opgenomen in de hemel

Ook dit jaar leerde een aantal vrouwen

hoe rijk we zijn. On-

ken schrijft Ann

met de belofte dat hij zo ook weer terug

– drie groepen van krap 10 – elkaar op

danks alles.

Voskamp in haar

zal komen.

een bijzondere manier kennen tijdens

Veel bijbelteksten getuigen van hoop

een project ‘zussenboekjes’, samen met

Het voelt soms ook

leven’. ‘Het won-

voor een toekomst waarin gerechtig-

de GKv. Ieder vult een stuk of vier bladzij-

oneerlijk. We hebben

der van gemeen-

Eginhard Meijering, 81 jaar,

Peter maakt een ontwikke-

heid zal zijn. Daar kijken we als christe-

den in een schriftje met info over zichzelf

een periode van veel

schap, eenwor-

is een bekende theoloog,

ling door. Is hij aanvankelijk

nen hoopvol naar uit! En ondertussen

en dat wat je bezig houdt. Je stelt vragen

verliezen en vraagtekens achter ons:

ding, heelheid, overvloed, vindt op een

die naam heeft gemaakt

heel kritisch op zijn ouders

proberen we in eigen omgeving en op

aan de anderen bij wie jouw schriftje

dierbaren ernstig ziek, gebroken huwelij-

of andere manier in exact het tegenover-

met veel theologische

– die wat concrete hande-

afstand op te staan tegen onrecht en de

daarna steeds een week langs gaat en

ken, verlies van ongeboren leven, verlies

gestelde plaats – in breken en geven.

geschriften. Zijn recent

lingen betreft uiteindelijk

liefde die Jezus Christus voorleefde uit te

die daarop creatief gaan reageren. Zowel

van contact. Om van de gebroken maat-

Waarom? Op versplinterde plekken, met

verschenen boek ‘Over ge-

weinig misdeden – ouder

dragen, met vallen en (jawel!) opstaan.

dagelijks leven als levens- en geloofs-

schappij maar niet te spreken. Het ver-

gebroken mensen, zijn we het dichtst bij

spletenheid gesproken’

en wijzer geworden, leert

Geholpen door de Geest van Pinksteren.

vragen komen voorbij. Je kunt elkaar be-

trouwen in onszelf, in elkaar, in leiders

het gebroken hart van Christus.’ Zo ervaar

beschrijft de decennialange zoektocht

hij minder zwart-wit te denken en kan

moedigen en ook bidden voor degene

van het land kan zo maar weg zijn. Veel

ik dat ook. Omdat op die momenten van

van Peter Hovinga om in het reine te

hij ook grijstinten onderscheiden. De

Diaconie – dienstbaarheid

boek ‘Gebroken

voor wie je die week iets moois maakt.

mensen uit mijn omgeving roepen dan

gebrokenheid, verdriet, je niets dan jezelf

komen met zijn verleden, met ouders

gesprekken met zijn Duitse vriend zijn

Onze diakenen zetten zich enorm in: om-

Na de reis van de ‘zussenboekjes’ kreeg

ook de hemel aan. Laat Jezus nu maar

kunt geven. Je pure medeleven, je begrip,

op wie je niet trots kunt zijn. Duitsland

therapeutisch voor hem. Zij laten hem

zien naar mensen buiten en binnen onze

je dat van jou in een leuk 1-op-1 contact-

terugkomen. Of: het zal niet lang meer

je luisterend oor, je arm of hand. Dat zijn

is het land van zijn moeder, maar hoe

zichzelf beter begrijpen. Hij ziet in dat

gemeente. Zo werd op palmzondag – sa-

moment terug. Heel waardevol, zeker in

duren, de eindtijd is aangebroken. Ook

de momenten van kwetsbaar dichtbij. Dat

kijken Nederlanders tegen Duitsers aan,

de innerlijke strijd die hij jarenlang met

men met de GKv – bij alle gemeentele-

coronatijd! 

ik verlang naar de tijd van Jezus’ terug-

zijn de momenten van echtheid en puur-

en hoe zijn Duitsers zelf omgegaan

zijn ouders heeft gevoerd, hem ook iets

den een tasje gebracht met

komst. Naar de vrede, naar het weerzien

heid. Het wonder van gemeenschap en

met hun belaste geschiedenis? Peter

goeds heeft opgeleverd: daardoor is hij

daarin ingrediënten voor

van verloren geliefden, naar een leven

heelheid ontstaat als God daarin aanwe-

ervaart een haat-liefde verhouding,

op het spoor van de theologie gezet,

charoset, een gerecht dat

zonder pijn en verdriet.

zig mag zijn.

een innerlijke tweestrijd, waardoor het

en is hij in politiek geïnteresseerd ge-

verleden jarenlang een obsessie voor

raakt. En is het niet heel gewoon dat

Eke de Gier-van der Jagt

joden bij hun pesachmaaltijd eten. En voor de jeugd

Maar wat de bijbel benadrukt is, dat de

Ja, Jezus ging naar huis, naar zijn Vader,

hem vormt. Het boek begint met twee

jonge mensen zich tegen hun ouders

symbolen en verhalen die

hemel hier op aarde al begint. In Hande-

maar liet ons niet alleen achter. Hij stuur-

citaten: ‘Zwei Seelen wohnen, ach, in

afzetten?

passen bij de stille week.

lingen 1:11 staat dat de engelen opeens

de Zijn Geest, die volop aan het werk is

meiner Brust’ (Goethe), en ‘Ich bin kein

In de diensten was daar

bij de leerlingen staan. De leerlingen kij-

in deze gebroken wereld. Jezus zelf werd

ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch

Fantasie en werkelijkheid lopen door

ook aandacht voor. Tijdens

ken omhoog naar waar Jezus net aan hun

gebroken om ons heel te maken, om de

in seinem Widerspruch’ (C.F. Meyer).

elkaar, maar in zijn voorwoord schrijft

die maaltijd, die Jezus vlak

oog onttrokken is. Ze blijven staren naar

weg te banen voor ons. Om zo dagelijks

voordat hij werd verraden

boven. Jezus ging naar huis. Zijn Thuis,

thuis te kunnen komen bij Zijn Vader. Hij

Een rode draad vormen de gesprekken

mee hebben om een sterk vermoeden

en gevangen genomen

bij zijn Vader. Ze kijken verlangend naar

strekt zijn goddelijke handen naar je uit,

tussen hoofdpersoon Peter, theoloog,

te krijgen, wie achter Peter Hovinga

omhoog, maar worden even later met

de wonden zijn nog zichtbaar, maar het

en een Duitse leraar, overtuigd anti-nazi,

schuilgaat’. Niet alleen schetst het boek

de voeten teruggebracht op aarde. “Wat

Hemelse licht straalt er doorheen. Kom

met wie hij bevriend raakt. Vijftig jaar

een interessant tijdsbeeld, ook is het

staan jullie naar de hemel te kijken?” Hier

maar, Ik heb overwonnen. Bij Mij ben je

lang zijn zij in gesprek over de gevoe-

boeiend om Peters zoektocht te volgen,

is het werk nog niet gedaan. Maar het

Thuis.

lens van Nederlanders ten opzichte van

te zien wat hij doet met de kennis over

Duitsers. Boeiend is het om zo – vanaf

zijn verleden en hoe hij uiteindelijk tot

1955 – de politieke en theologische

een hoopvolle slotsom komt. Een aan-

ontwikkelingen in beide landen op de

rader!

met zijn leerlingen vierde,

Een bladzijde uit een 'zussenboekje'

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.
Samenkomsten: Duinzigtcollege,
e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Wijttenbachweg 23.
Voorzitter kerkenraad: Hein Griffioen,
tel. 561 21 86,
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld,
Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, Scriba: Erica Blokhuis - Jansen,
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
tel.: 06 42 87 38 60,
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest
e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,

w w w. n g ko e g s t g e e s t . n l
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Thera de Vries-Noordhuis

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

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

Meijering: ‘De lezer zal er weinig moeite

voet te kunnen volgen. Ook recente

Gerda Heslinga

ontwikkelingen in kerkelijk Nederland

‘Over gespletenheid gesproken’,

komen nog aan de orde, in gesprekken

Eginhard Meijering, 2021,

met een vroegere vriend van Peter.

uitg. Pumbo.nl, ISBN 9789464065732
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Diensten en vieringen
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 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.
GROENE OF WILLIBRORDKERK (GWK)
zo
zo
zo
zo
do
zo

18 apr
25 apr
2 mei
9 mei
13 mei
16 mei

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

ds. R.C. Veldman
ds. R. van Waarde
ds. N.C. Smit
ds. Tj. de Boer
Hemelvaart, ds. A. Alblas
ds. R.C. Veldman

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

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

voor de periode van 17 april tot en met 21 mei 2020

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.parochie-augustinus.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@willibrordoegst
geest.nl
2e zondag na Pasen
za 17 apr 19.00 Viering in Katwijk
zo 18 apr 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken
3e zondag na Pasen
za 24 apr 19.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
zo 25 apr 11.00 Eucharistie,
			
pastoor K. van Vliet

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

4e zondag na Pasen
za 1 mei 19.00 Viering in Katwijk
zo 2 mei 11.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić

zo
zo
zo
zo
zo

5e zondag na Pasen
za 8 mei 19.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
zo 9 mei 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken

18 apr
25 apr
2 mei
9 mei
16 mei

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

ds. P. Kleingeld
mw. A. Siepelinga
hr. B. Bakker
mw. M. Harmsen
ds. P. Kleingeld

do 13 mei 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken

Kaarsen van Samos en Patmos

6e zondag na Pasen
za 15 mei 19.00 Viering in Katwijk
zo 16 mei 11.00 Eucharistie,
			
pastoor K. van Vliet

In de Paasnachtdienst en op de Paasmorgen
werden in de Groene Kerk twee kaarsen uit
Samos aangestoken met het licht van de
nieuwe Paaskaars.

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

Avonden rondom Bonhoeffer
verplaatst naar volgend seizoen

REGENBOOGKERK, ADVENTISTEN

De avonden rondom leven en den-

ben ik?' rond het leven en denken

ken, geschriften en spiritualiteit van

van Bonhoeffer naar Oegstgeest ko-

Diettrich Bonhoeffer, die verplaatst

men. We hopen van harte dat we

waren naar maandag 19 april, 3 mei

elkaar dan weer werkelijk kunnen

en 17 mei zijn nu definitief verplaatst

ontmoeten in het Dorpscentrum of in

naar volgend seizoen, naar maandag

de Regenboogkerk.

Geen opgave
DORPSCENTRUM,
St. Evangelische Gemeenschap
De diensten zijn tot nader order vervallen.

27 september, 11 oktober en 25 oktober.

Mede namens emeriti ds. Christiaan

In die tijd zal ook de theatermono-

Donner & ds. Niek Smit

loog van Kees van der Zwaard 'Wie
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Ds. Rian Veldman

Varia-agenda

Zie voor een totaaloverzicht
van de kerkdiensten via het
internet de pagina hiernaast!

In 2018 organiseerden we vanuit de
PGO een reis naar Patmos. De reis

‘Vluchtelingenwerk Samos’. Rond de ker-

Paasdatum daar vastgesteld op de eer-

ging via Samos. De bisschop van de

kelijke feestdagen maakt de Diaconie

ste zondag na de eerste volle maan na

Grieks-Orthodoxe kerk op Samos ver-

geld over naar Samos. In de week voor

21 maart (tot zover net als bij ons) maar

telde ons hoe zijn kerk met de econo-

Pasen ontvingen we uit Samos twee

dan ook nog: na de viering van het Jood-

mische crisis in Griekenland en met de

mooie kaarsen. Als een teken van ge-

se Pesachfeest. In Griekenland is men

vluchtelingen via Turkije omging. Zijn

deeld geloof, gedeelde hoop en liefde en

dus gaan rekenen vanaf 4 april en kwam

verhaal over directe, vaak ook stille

dus als een teken van de gedeelde taak

men uit op 2 mei. Volgend jaar vieren

hulp, maakte indruk. Sindsdien hou-

van de kerk wereldwijd.

ze Pasen op 24 april. Wij zijn van harte
uitgenodigd daarbij te zijn. We maken

den we vanuit Oegstgeest contact met
de bisschop op Samos. Via de Diaco

Vanuit de PGO sturen we ook kaarsen

al plannen, dus als u of jij belangstelling

nie PGOegstgeest, bankrekening NL87

naar Samos voor het Paasfeest. In Grie-

hebt voor een bijzondere ervaring…

INGB 0000 3734 56, ontvangen we

kenland wordt Pasen dit jaar op 2 mei

Namens de Patmos-Samos groep,

regelmatig giften met de vermelding

gevierd. Volgens de traditie wordt de

Aart Verburg

Waar vindt u onze kerken op het internet?
De kerken van Oegstgeest maken het

PGO, Groene Kerk of Regenboogkerk

https://www.youtube.com/channel/

op verschillende manieren mogelijk

De Protestantse Gemeente Oegstgeest

UCVxf-O5oSUGWv1zwsqM-WgQ/videos

om vieringen via internet te volgen.

(PGO) maakt gebruik van de internet-

Om een kerkdienst te beluisteren gaat

Daarom is een overzicht wel zo handig:

sites kerkomroep.nl en Kerkdienstge-

u naar:

we geven aan waar u uw viering op

mist.nl.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/

internet kunt vinden, zodat u via uw

Als u naar Kerkdienstgemist.nl gaat, dan

1151-NGK-Oegstgeest-eo

computer, smartphone of tablet de vie-

kunt u de kerkdienst niet alleen horen,

ringen (live of later) kunt beluisteren of

maar ook zien via een videoverbinding.

bekijken.

Om een dienst te bekijken gaat u naar

R.-K. parochiekern H. Willibrord
van de H. Augustinusparochie.

Pauluskerk, Volle Evangelie Gemeente
Leiden e.o.

www.pgoegstgeest.nl

Diensten zijn bij te wonen via aanmel-

of naar

ding:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/

https://veg-leiden.nl/aanmelden

Vieringen uit de H. Willibrordkerk in

1964-PGO--GroeneRegenboogkerk.

Diensten kunnen worden meegemaakt

Oegstgeest worden gestreamd via

Om een kerkdienst te horen gaat u naar

via streaming:

YouTube. Hetzelfde geldt voor de vie-

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/

https://veg-leiden.nl/streaming

ringen uit de H. Joannes de Doper-

21063

of via de link van Youtube

kerk in Katwijk, de H. Laurentiuskerk

https://www.youtube.com/channel/

in Voorschoten en de Sint Willibror-

NGK, Duinzigt of Rehobothkerk

duskerk in Wassenaar. De informatie

De Nederlands Gereformeerde Kerk

over de gestreamde diensten staat

(NGK) houdt de kerkdiensten samen met

op de site van de parochie:

de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

https://www.parochie-augustinus.nl

Kerkdiensten worden live-audio ge-

Voor het bijwonen van de diensten:

Daar vindt u de parochiekern van

streamd op youtube. Om een dienst te

https://www.steg-oegstgeest.nl/

waaruit gestreamd wordt en de link

bekijken gaat u naar

samenkomsten

die u nodig hebt voor de betreffende

www.ngkoegstgeest.nl

Andere activiteiten:

zondag.

of naar

https://www.steg-oegstgeest.nl/video

UCsSIlfCM3Lv3sNQFyxYTUYA

Dorpscentrum, Stichting Evangelische
Gemeenschap Oegstgeest
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Nu intekenen op de NBV21!
Bijbellezers in Nederland en België kunnen intekenen op de
NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe
Bijbelvertaling. ‘Wie nu een
exemplaar reserveert, krijgt dat
geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt’, aldus Stefan van Dijk,
manager Ontwikkeling en Uitgeven van
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG). Intekenen kan via de boekhandel en
het NBG.

binnengekomen vertaalsuggesties van lezers werden beoordeeld. Drie jaar lang heeft een team
van vertalers de duizenden lezersreacties gewogen en is ieder bijbelvers opnieuw getoetst aan de
brontekst. Het resultaat is een verbeterde vertaling: vertrouwd

‘De NBV21 verschijnt in oktober in twaalf verschillende edi-

en tegelijk als nieuw. In totaal zijn er ruim 12.000 verbeterin-

ties bij de NBG-uitgeverij’, vertelt Van Dijk. ‘Op elk daarvan

gen aangebracht.

kan worden ingetekend. Er is een standaarduitgave met

Van de NBV zijn zo’n 2 miljoen exemplaren verkocht. De

harde kaft, een compacte editie, een luxe editie, een huis-

NBV21 is net als de NBV een interconfessionele vertaling die

bijbel, een huwelijksbijbel en een kanselbijbel. Veel van de

de brontekst nauwkeurig weergeeft in natuurlijk Nederlands.

edities zijn er in twee uitvoeringen: met of zonder de deu-

Daarnaast heeft de vertaling speciale aandacht voor het eigen

terocanonieke bijbelboeken. Naast onze eigen edities ver-

karakter van elk bijbelboek en de voorleesbaarheid van de

schijnt er een literaire editie bij Querido en een kunsteditie

tekst.

bij Athenaeum.’ De vormgeving wordt verzorgd door Joost
Grootens en de NBV21 wordt gedrukt door Royal Jongbloed

Intekenen

in Heerenveen.

Intekenen kan via de boekhandel en in de NBG-webshop. De
twaalf edities verschijnen in het najaar en zijn te zien via bij-

NBV21

belgenootschap.nl/aanbieding-nbv21/.

De NBV21 is een up-to-date gebrachte versie van de Nieu-

Meer weten over de NBV21? Kijk op NBV21.nl of schrijf je in voor de

we Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle sindsdien bij het NBG

NBV21-nieuwsbrief.

Activiteiten Raad van Kerken
Ruimdenkend maar niet vrijblijvend!

Drie avonden over Dietrich Bonhoeffer, die naar april/
mei waren verschoven, zijn nu VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN. Zie op pagina 14.

De
podcast
van
Ruud
van Delft

Ruimte in de beeldende kunst

21-4

Ruud van Delft werkt voor Agape

Theatermonoloog ‘Wie ben ik’ 

2-5

aantal podcasts gemaakt die de

VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN
VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN

Nederland in Leiden. Hij heeft een
moeite waard zijn om te beluiste-

Bloemschikken – Leven in Gods ruimte 

19-5

ren. Onder meer gesprekken met

Geloof in de praktijk: een ruim hart 

22-5

Een van die podcasts gaat ook

VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN
VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN
De Ontmoeting met Vrouwen is nu
verplaatst naar vrijdagochtend 12-11-21.

Voor meer info zie elders in dit blad of
het jaarprogramma op
www.raadvankerkenoegstgeest.nl
Nr. 4 - April 2021

Otto de Bruijne en Cees Dekker.
over ‘Op de schouder van een en-

Johan de Gier

Tot slot...
Kom, Heilige Geest.
Kom,
en verlicht ons
in deze tijden
die soms vaag en duister zijn.
Laat Uw Licht,
ons perspectief zijn.

gel’ Dat past heel goed in het kader van ons thema. De podcasts
zijn te vinden onder: Itunes (ik
zoek God), Spotify (Ik zoek God)
en ruudvandelft.nl/podcasts.

Amen

