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De aanwezigheid van internationale kerken heeft de kerkelijke kaart in Nederland behoorlijk veranderd.
Het christendom is continu
in beweging, of we dat nu
zien of niet.
Madelon Grant, SKIN Kerken Nederland
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Kom in beweging,
we gaan samen op weg!

Crisis, daar kunnen wij
wel wat mee…

Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27,

Pinksteren is het feest van de Heilige

we moed. Het feest van hoop op een

Volgens mensen die er meer

2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26

Geest. Misschien vindt u het ook wel

nieuwe toekomst die je niet alleen

verstand van hebben dan

aan hoeft te gaan.

ik, doorloopt elke crisis een

OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave
van de Raad van Kerken Oegstgeest:

vervolg van pag. 1

de generaties. De eerste generatie vindt

een ingewikkeld feest. Het klinkt zo

Redactie:

SKIN (Samen Kerk in Nederland) is een

over het algemeen rust en kracht in een

raar, zo vaag. Na dit vreemde jaar, dit

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

koepelorganisatie voor internationa-

kerkgemeenschap die hun taal spreekt

jaar van afstand moeten houden dat

Op Pinksteren voelen de leerlingen

rugkijken naar de coronacrisis, zult u vast de

van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink,

le en migrantenkerken. De organisatie

en dezelfde culturele achtergrond heeft.

we achter de rug hebben, verlangen

de kracht van de Geest, ze openen

verschillende stappen herkennen*):

Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman

is in de jaren ’90 opgericht door kerken

Tweede en latere generaties hebben geen

we naar de nabijheid van anderen,

de ramen en deuren en gaan naar

Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

met banden met de voormalige koloni-

last van een taal- of cultuurbarrière en zijn

naar een knuffel en zelfs naar een

buiten. Ze kunnen en willen niet meer

Bezorgdienst:

ën (Surinaamse, Indonesische en Molukse

vaak meer gewend om zich te bewegen

handdruk!

stil zitten. Er waait een nieuwe wind,

Charlotte van Steijn (administratie) en Hans

kerken). Inmiddels zijn er meer dan 80

in een multiculturele context. Hier ont-

de Wilde (logistiek), e-mail: BezorgdienstOKe

kerk- en geloofgemeenschappen bij SKIN

staan soms zeer gemengde kerkgemeen-

Het feest van Pinksteren is geen feest

in onze tijd: mensen komen weer sa-

@gmail.com.

aangesloten met heel diverse achtergron-

schappen.

van afstand, maar een feest van naar

men, delen en zijn er voor elkaar, zijn

Wilt u geen OKe ontvangen?

den. De visie van SKIN is gebaseerd op

elkaars helpende hand.

Geef dit door aan de bezorgdienst.

eenheid in diversiteit. De naam van onze

Gemeenschapszin en missionair

elkaar toegaan, van elkaar nabij zijn.

Postabonnementen:

stichting weerspiegelt ons ideaal: samen

Veel van deze gemeenschappen nemen

die God ons heeft gestuurd, de Heili-

Pinksteren geeft kracht om op pad

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

gestalte geven aan de eenheid van het

een wijze van geloven met zich mee die is

ge Geest. Hij die je dagelijks bijstaat,

te gaan, jezelf te vernieuwen en bo-

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

Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land

gericht op gemeenschapszin en missionair

troost, bemoedigt en tot hulp wil zijn.

ven je oude zelf uit te groeien en

Financiële administratie:

Nederland.

kerkzijn. Hiermee houden ze een spiegel

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

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN,

aantal fasen. En als we te-

- Eerst: de aanloop. Dat was begin vorig

jaar, toen we nog hoopten dat het virus wel
in Italië zou blijven.

- Dan volgt de impact dat het virus ook aan

er is een nieuwe dynamiek. Net zoals

ons niet voorbij gaat. Dat was in maart: de
eerste ziektegevallen en de lockdown.

- Maar dan komt de heldenfase, waarin we

Het is het feest van de steungever

er met z’n allen de schouders onder zetten en
ons sterk, geborgen en eendrachtig weten.

- Als de crisis echter langer duurt, komt ook

de desillusie. De fase waarin we ons nu be-

het mooiste is dat Pinksteren ons er-

vinden: de energie is op en de knusheid van

voor aan de geïndividualiseerde en gese-

Met Pinksteren zijn alle leerlingen

aan herinnert dat we het niet alleen

eerder voelt nu als keurslijf.

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

1200 kerkgemeenschappen

culariseerde Nederlandse samenleving.

van Jezus samengekomen. Ze hebben

hoeven te doen. Je hoeft alleen in

Ik durf de stelling wel aan dat dit het mo-

Bankrelaties:

In Nederland zijn er circa 1 miljoen christe-

Ondanks hun beperkingen in gebouwen,

bijna geen contact met anderen, ze

beweging te komen, de moed te vat-

ment in de crisis is waarin de kerk haar be-

NL65 INGB 0005 8563 89 en

nen met een migratieachtergrond. Zij heb-

geld en menskracht leveren ze een be-

voelen zich stuurloos en alleen. Jezus

ten om ervoor te gaan. Hij is bij je, je

langrijkste rol kan spelen. Want er volgen

NL13 ABNA 0566 9422 40

ben zich verenigd in meer dan 1200 kerk-

langrijke maatschappelijke bijdrage aan de

is tenslotte van hen weggegaan, op

staat er niet alleen voor. Hou vol, vat

nog twee fasen die ons – als kerk, als men-

Vormgeving en realisatie:

gemeenschappen over het hele land, van

integratie en participatie van mensen.

Hemelvaart is hij naar de Vader ge-

moed. Je bent niet alleen.

sen van Christus – als het ware zouden moe-

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

Maastricht tot Leeuwarden. Deze gemeen-

We gaan er samen voor,

ten passen als een oude jas. Wij zijn desillu-

Oplage:

schappen komen vanuit de hele wereld,

Gezamenlijke toekomst

gaan. Zijn leerlingen hadden zoveel

8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

en ze zijn protestants, pinkster, katholiek

Als coördinator bij SKIN werk ik meer dan

vast in hun moedeloosheid. Echter,

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

of orthodox. Doel van SKIN is om de lei-

tien jaar met deze gemeenschappen, en

Pinksteren is ook het feest van nieu-

ders van de kerken te ondersteunen bij

ervaar dit als een verrijking. Dat klinkt

hun kerk-zijn in Nederland. Dat doen we

mooi, maar het gaat soms ook gepaard

o.a. door middel van trainingen, met een

met inzien op welke punten verrijking

helpdesk, en door belangenbehartiging.

welkom is. Dat zijn vaak de punten waar-

heidszondag, en het branden van een kaars

in je zelf nog iets mist of minder goed in

of het uitspreken van een gebed.

Het volgende nummer van OKe verschijnt op 3 juli 2021. Kopij daarvoor
inleveren uiterlijk op donderdag 17 juni
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 4 september 2021.
Deze OKe
wordt ook
geplaatst
op de website van de
Raad van
Kerken.

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad
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Multiculturele context

sie wel gewend: met de discipelen vlak na

diaken Peter Winnubst.

Pasen als de steen nog niet is weggerold,

lid van de Raad van Kerken Oegstgeest
vanuit de parochiekern H. Willibrord

we staan verward naast hen als Jezus met
Hemelvaart aan het zicht onttrokken wordt.

- In deze fase helpen herinneringsmomenten ons: momenten en rituelen, als Eeuwig-

- De laatste fase: door de pijn heen wer-

bent! Soms heb ik ook zorgen. Bijzonder

ken. Juist dit zou ons moeten passen. Denk

De aanwezigheid van deze internationale

vind ik de bevlogenheid en zelfopoffe-

kerken heeft de kerkelijke kaart in Neder-

ring die ik zie bij leiders van deze kerkge-

aan Paulus en Silas in de gevangenis: in op-

land behoorlijk veranderd. Het christen-

meenschappen, en vraag me tegelijkertijd

gelegde quarantaine vonden ze hun bevrij-

dom is continu in beweging, of we dat nu

ook af hoe houdbaar dat is, voor henzelf

ding bij uitstek in het prijzen van God.

zien of niet. De christelijke migrantenge-

en hun kerk. Laten we naar elkaar omkij-

Ik neem uit deze periode mee dat het soms

meenschappen groeien met name door

ken en met elkaar zoeken naar manieren

best moeilijk is om te leven uit de hoop die

migratie van nieuwkomers. Veranderingen

om vorm te geven aan onze gezamenlijke

in ons is. Maar in onze desillusie mogen we

vinden ook plaats binnen de verschillen-

toekomst!

ons ook verbonden weten, bijvoorbeeld met

Foto Victoria L. Valentine

Volgende nummer

dromen en ideeën, maar nu zitten ze

Van de redactie
Pinksteren is de laatste van de grote feesten in het kerkelijk jaar. Er zit beweging in, een weergaloze dynamiek. De Geest was en is nog steeds aan het werk. Als katalysator voor christenen in
het beleven van het christelijke geloof. Je wordt er warm van! Vanuit verschillende invalshoeken
wordt het thema van Pinksteren belicht. We wensen u een gezegend Pinksteren toe.

Detail van ‘Friendly Friendship Baptist Church’, Ernie Barnes, 1994, acrylverf op canvas.

de ontgoochelde leerlingen. En van hen mogen we leren: er komt verlossing en we mogen lofprijzend door het dieptepunt, op naar
glorende hoop! 

Bram Dijkstra-Geuze

Voorganger CrossPoint Getsewoud
Voorheen kerkelijk werker NGK Oegstgeest e.o.
*) Ontleend aan: https://www.samhsa.gov/dtac/
recovering-disasters/phases-disaster, geraadpleegd mei 2021
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Johan Cruijff

Met Hart

over kerk en geloof

en Ziel...

Diaken George Brink, lid van het pastorale
team van de H. Augustinusparochie, is
opgegroeid in een hervormd gezin.

Diaken George Brink is al jong bewust
op zoek gegaan naar de verbinding met
de Moederkerk en uitgekomen bij het
rooms-katholicisme door haar aantrekkingskracht in geschriften, gebaren en
tradities, kleuren en geuren.
Een ervaring die, volgens hem, heel de
mens met al zijn capaciteiten en al zijn
zintuigen aanspreekt.

alle gelovigen en alle groepen onder
haar mantel samenbrengt. Zij vormt
de ‘organische boom’, wortelend in de
apostelen, waaruit het christendom is
gegroeid met een aantal hoofdstam-

In mijn boek CRUIJFFIAANS - Uitspraken, gedachtegoed en voetbalvisie: een thematisch totaaloverzicht komt ook een hoofdstuk over 'Persoonlijke levenssfeer' voor.
Daarin is een onderdeel gewijd aan kerk en
geloof. Ik onderscheid daarin een aantal rubrieken, namelijk ‘Over wat het verstand te
boven gaat’; ‘Over het bestaan van een hogere macht’;
‘Over goddelijke gerechtigheid’; ‘Over de wil van God en de lotsbestemming’; ‘Over de kerk en de wijze van geloofsbeleving’.

men en vele vertakkingen. Zij reikt door
alle eeuwen en over heel de wereld.

Wat is de kern van Pinksteren voor hem?
Jacqueline van Arend in gesprek met
George Brink.

…in de
dynamiek van de Geest

Hierna volgt een samenvatting, maar eerst

honderd procent inzet tonen om eruit te

over Cruijffs persoonlijke achtergrond in

halen wat erin zit. Je lot is uitgestippeld. Ik

Op Pinksteren waren Maria en de

zaken van kerk en geloof. Cruijff vroeg zijn

heb veel kwaliteiten gekregen van God.

apostelen samen in gebed bijeen, een

vader waarom hij op een School met den

Dat kun je niet voor jezelf houden, dat zal

windvlaag stak op en de Geest daalde

Bijbel zat, terwijl ze als gezin nooit naar de

je moeten delen”. Cruijff was wel degelijk

over hen neer, daar is de Kerk gebo-

kerk gingen. Zijn vader antwoordde dat hij

op een bepaalde manier gelovig, maar

ren! Katholieken en protestanten vin-

ervan moest weten om later zelf te kie-

niet in kerkelijke zin.

den elkaar tegenwoordig steeds beter,

zen. Cruijff zou zijn eigen kinderen later op

bijvoorbeeld in hun gezamenlijk leven,

dit punt net zo opvoeden. Hij stuurde hen

bidden en vieren binnen een oecume-

naar een katholieke school. Cruijff over zijn

geweest. Ik heb wel mijn eigen denkwij-

nische gemeenschap.

eigen visie op geloof: In principe gaat ge-

ze over dat soort zaken. Er is iemand die

Zelf ben ik van de Benedictijner spiri

loof tegen mijn logisch denken in, maar

het regelt. Ik ben er nog steeds van over-

tualiteit. Ik laaf me aan de veelkleu-

dat er iets hogers is dan de mens, weet

tuigd dat, zoals ik het doe, je het moet

righeid van de Kerk en aan de geza

ik zeker. Ik geloof niet in de bijbel en dat

doen. Niet op een religieuze manier. Niet

menlijke weg van het geloof. Die

soort dingen.

in een kerk, maar wel op een of ande-

Cruijff: “Ik ben zelden of nooit in een kerk

Welke dynamiek ervaart u met
Pinksteren en daarmee de komst
van de Heilige Geest?

veelkleurigheid vormt een grote rijk-

Maar er bestaat iets dat ver boven ons uit-

re manier ermee verbonden. Ik geloof er

ten, verlevendigen oftewel leven in de

het hart tot God komen of Hem benade-

dom. Paulus vergeleek de Kerk met

stijgt. Het zou heel vreemd zijn als er straks

dus wel in, maar op mijn manier. Ik heb

brouwerij brengen.

ren vanuit het hoofd, via filosofisch den-

een lichaam. Ogen, oren, armen, be-

niets was. Het lijkt me een totale verspilling

in de loop van de tijd zo'n beetje mijn ei-

ken. Uiteindelijk komt het aan op overga-

nen, romp. Elk lichaamsdeel heeft zijn

als er niets is. Dat lijkt me onmogelijk.

gen geloof gecreëerd. Ik geloof wel dat

Het fascinerende van de Geest is dat

In het Oude Testament is het Hebreeuw-

ve: durf je je helemaal toe te vertrouwen

eigen vorm en functie, maar ze hebben

deze evenzoveel kenmerken en aspec-

se woord voor Geest ‘ruach’, in het Nieu-

aan God, je in zijn handen te laten vallen?

elkaar nodig en vullen elkaar aan. Ook

Was Cruijff dus een 'ietsist'? Nee, dat toch

ik niet. Ik heb een andere opvatting wat

ten heeft als God zelf en er altijd al is

we Testament lezen we het Griekse

Het is de Geest die in ons het verlangen

in onze kerk vormen zich allerlei kleine

ook weer niet.

dat aangaat. Er is iets, maar niet zoals het

geweest. Genesis 1 zegt dat de Geest

woord ‘pneuma’. Beide betekenen: wind,

naar God kan wakker roepen, nog voor wij

groepen die elkaar inspireren. Elkaar

Cruijff: “Ik geloof in een God. Ik heb wel

omschreven staat. Ik kan dus niet uitleg-

van God zweeft over de wateren. De

adem, geest. Belangrijk voor mij als

bewust gelovig zijn.

inspireren doet verbinden, want er is

eens meer gezegd dat er een God be-

gen hoe ik geloof en in wie, maar ik denk

Geest bezielt de Kerk tot op de dag van

diaken en gelovige is dat als ikzelf iets

staat. Je kunt niet ongestraft op menselijk

wel dat ik geloof. je weet na zoveel jaren

ervaar in mijn geloof, ik ook toets of het

vlak dingen blijven doen die niet kunnen.

met alles wat je hebt meegemaakt, dat

tastbaar, ‘incarneert’ als het ware, bij het

strookt met wat de Kerk ons leert. Dat

Veel mensen zijn zoekende hierin.
Heeft de kerk pioniers?

één Geest die alles en allen bezielt.

vandaag en leidt die Kerk. Hij wordt

De dynamiek van de Geest is dat Hij

En als je te ver gaat, is er een God”. En

er meer dingen daarboven zijn dan je

toedienen van de sacramenten in het

helpt me onderscheiden wat echt van de

Er zijn allerlei nieuwe bewegingen binnen

één maakt wat verdeeld is. Vraag de

Cruijff over lotsbestemming: “Er bestaat

ziet, alleen geloof ik dat op een andere

chrisma (de olie, waarmee we zalven)

Geest komt.

de kerk. Pioniers, in allerlei samenstellin-

Geest dat Hij je helpt naar een ander

nog altijd een God. De invloed van God is

manier. Als je een geloof hebt, kan je dus

gen, die dikwijls een bijzondere aandacht

te kijken door de ogen van Jezus. Dan

groter dan de meeste mensen denken.

geen verklaring eisen. Dan moet je het

hebben voor de Geest. Zo zijn er tegen-

zie je de unieke waarde van ieder

Niets gebeurt zonder voorbestemming.

allemaal gewoon geloven. Ik ben niet zo.

woordig religieuze gemeenschappen waar

mens, jong of oud, gezond of ziek, hoe

Er zijn veel dingen in mijn leven gebeurd

Ik wil het zelf kunnen beredeneren. Ik wil

en in het water waarmee we dopen. We

er wat is, maar geloven via de kerk doe

om een speciale taak te verrichten of tot

Is geloven met het hart voldoende? Of is er meer?

een liefhebbend mens op te groeien. De

Geloven vraagt om alle menselijke ver-

mannen en vrouwen, celibatairen en ge-

die mens er ook aan toe is. Veel men-

die niet normaal, niet logisch zijn. Daarom

dat zelf geloven. En dan krijg je dus een

belangrijkste vrucht van de Geest is de

mogens, van zowel hart als hoofd. Er zijn

huwden samen leven, bidden en werken.

sen lopen rond met zingevingsvragen.

denk ik dat er iets is, of iemand die de boel

eigen geloof”.

liefde. De Geest waait waarheen hij wil:

altijd meerdere wegen om er te komen.

In welke gemeenschap je je geloof ook

Om met die zoekers als Kerk verbin-

regelt of bestuurt. Je lot wordt in zoverre

Was hij toch een 'ietsist'? Nee, hij was

Hij kan zaken in beweging te brengen,

Vaak begint het met een gevoel, gevoel

beleeft, belangrijk is dat er verbinding blijft

ding te krijgen hebben we de Heilige

uitgestippeld dat bekend is wat er gaat

Cruijff die alles onderzoekend berede-

kan losmaken wat vast is komen te zit-

hebben voor God. Maar je kunt vanuit

met de Kerk als geheel, de Moederkerk die

Geest hard nodig.

gebeuren. En het enige dat jij moet doen is

neerde.

ontvangen zo een zegen van Gods Geest
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD
Pinksteren

Eerste Heilige Communie

onze H. Willibrord gemeen-

Zondag 18 april was het dan eindelijk zo ver. Zes kin-

Stand van zaken
Actie Kerkbalans 2021

deren met één van hun ouders kwamen binnen voor

In januari ging de Actie Kerk-

ook om welwillend uw bijdra-

de eerste bijeenkomst. De ouders werden door Peter

balans van start. Al veel

ge hieraan te leveren.

Winnubst geïnformeerd en Tirsa en ik ontvingen de

leden van onze Willibrord

Zoals bekend kunt u uw bij-

kinderen.

kerkgemeenschap hebben

drage storten op één van de

wederom positief gerea-

volgende rekeningnummers:
NL45 INGB 0000 073 900 of

schap. Wij vragen we u dan

De vijftigste dag. Zo wordt Pink-

Handelingen 2,1-11 er maar op

steren vertaald. Ons woord Pink-

na.

steren is een verbastering van

In diverse plaatsen, onder meer

We beginnen elke bijeenkomst met het aansteken van

geerd door een bijdrage te

Pentekostos en dat is Grieks voor

in Schermerhorn, werd een pink-

de kaars en daarna het kruisteken en een gebed. Door

storten op ons rekeningnum-

vijftigste dag, en wel de vijftigste

sterbruid het dorp rondgeleid. Zij

middel van een spel leerden we eerst elkaars namen.

mer voor deze jaarlijks terugkerende

dragen uiteraard heel dankbaar! Maar…

In OKe en De Augustinus hebt u kunnen

dag na Pasen.

was de verpersoonlijking van de

Charlotte, Ralph, Ella, Sofia, Julie, en Robin. Je naam

actie. Zoals u op de thermometer ziet,

het streefbedrag is, zoals u ziet, nog niet

lezen over de plannen die voor onze

In Vlaanderen, met name in

groeikracht en werd met bloe-

was ook het thema van de eerste bijeenkomst. We

was de stand per 31-03-2021 € 66.790,

bereikt. De inkomsten uit de Actie Kerk-

kerk op stapel staan – herinrichten en

Kortrijk, heet dit feest ‘Sinxten’

men getooid. Een link met het

werken samen in het werkboek, we kleuren, tekenen

ofwel 64% van het streefbedrag van

balans zijn bedoeld om de jaarlijkse ex-

opknappen van de kerkzaal; mogelijk

of ‘Tsinksen’. Een verbastering

joodse Wekenfeest, of Sjavoeot,

en lezen samen de verhalen uit de bijbel. Bij de twee-

€105.000, vergelijkbaar met de stand in

ploitatie van onze parochiekern rond te

het bouwen van een multifunctionele,

van het Oud-Franse woord Sin-

is duidelijk: dat is een oogstfeest.

de bijeenkomst sloot ook Milan nog aan.

2020. We zijn allen die al hebben bijge-

krijgen, nodig voor het voortbestaan van

maar ook energiebesparende ruimte ten

NL95 RABO 0138 402 019.

behoeve van de kerkgemeenschap en

quiesme (50e). De eerste zin uit

een van de beroemdste verhalen Ik Ben

Door de thuisopdracht weten de kinderen ook waar-

van de West-Europese letter-

Pinksteren: volgens het bijbelver-

om de ouders hun naam hebben gekozen en wat het

kunde (rond 1200), Van Den Vos

haal breekt een nieuwe tijd aan,

betekent. Ook de naam van God, ‘Ik zal er zijn’ hebben

De oudste rooms-katholieke kerk in de stad Rotterdam die als
zodanig in gebruik is, viert 150-jarig jubileum

Reinaarde, is zo: ‘Het was in enen

vanaf de vijftigste dag. Op de

ze goed onthouden.

De kapel is nauwelijks zichtbaar in het

bool van een hostiewonder afgebeeld.

zodat die niet op de bekostiging van de

Tsinksendage, dat bede bos ende

vijftigste dag na de uittocht uit

Elke bijeenkomst sluiten we weer af met het uitblazen

straatbeeld, maar centraal gelegen in de

Tot de jaren ‘80 van de vorige eeuw

jaarlijkse exploitatie zullen drukken. Mo-

hage met groenen loveren wa-

Egypte verschijnt God (‘Ik Ben’)

van de kaars en een gebedje. De kinderen zijn super

stad en veel mensen komen er naartoe

was de Eendrachtskapel in gebruik voor

gen we op u rekenen? Alvast bedankt!

ren bevaan.’ Vertaling: Het was

bij het joodse volk en wordt het

enthousiast en verheugen zich op de feestelijke vie-

voor gebed en het vieren van de eucha-

de dag en nacht aanbidding van het Al-

op een pinksterdag dat zowel

verbond gesloten, waarna een

ring op zondag 13 juni.

ristie. Wie vanuit de Witte de Withstraat

lerheiligste. De zusters vertrokken, het

bos als kreupelhout met groene

nieuwe tijd begint.

in het uitgaanscentrum van Rotterdam

klooster werd afgebroken en ervoor in de

afslaat naar de Eendrachtsstraat, merkt de

plaats kwam woningbouw. Maar de Een-

kerk vaak pas op voor de deur en de korte

drachtskapel is nog steeds in gebruik als

Wij gedenken…

Een lichtend vuur

trappen die omhoog leiden. Officieel heet

rooms-katholieke kerk.

...Greet Bizot-van Kouwenhove, we-

Een stem in de nacht

de kapel ‘Kerk van de HH. Laurentius en

Elke vrijdag en zaterdag wordt de eucha-

duwe van M. Bizot, moeder en oma.

Een spoor voor ons uit

Ignatius’. In de volksmond wordt de kapel

ristie gevierd in het Nederlands, voorafge-

Greet werd geboren op 19 februari 1931

‘Eendrachtskapel’ genoemd, naar de straat

gaan door eucharistische aanbidding en

en overleed op 1 april. Op donderdag 8

Rozenpasen en de
pinksterbruid
Pinksteren wordt ook wel Rozenpasen genoemd. Op de zondag
werd vaak niet alleen een duif
losgelaten, maar ook rozenblaadjes, vooral van pioenrozen, werden neergelaten uit de gewelven
van de kerk als symbool van het
neerdalen van vurige tongen,
een uitdrukking van de nederdaling van de Heilige Geest. Lees
het pinksterverhaal uit het boek

Tirsa Tangelder en Helma Mars

Pinksteren:

Een boog aan de hemel
Een licht op de berg
Een stem bij het graf
Een licht om ons heen
Een vlam in het hart.
Pinksteren: wij staan op,
Wij leven.
Bron: Nico Smit in De Roerom, jaargang 34
Els van Leuken
nummer 9, mei 2020

Foto Els van Leuken

bladeren waren overdekt.

De namen van de kinderen van links naar rechts Sofia,
Charlotte, Julie, Robin, Ella, Ralph en Milan.

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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de Oegstgeester gemeenschap in brede
zin. Daar zijn vooral reserveringen en
geoormerkte gelden voor beschikbaar,

Beheercommissie H. Willibrord Oegstgeest

waaraan hij is gelegen.

met de mogelijkheid om het

april is zij bij haar man begraven op het

Deze kapel is de oudste

sacrament van boete en ver-

parochiekerkhof van de H. Willibrord.

rooms-katholieke kerk in

zoening te ontvangen. Elke

de stad Rotterdam die als

zondag is er een eucharistie-

...Francisca Goddijn-Borst, wedu-

zodanig in gebruik is. Hij

viering in het Engels voor de

we van Hendrikus Goddijn, moeder en

is gebouwd in 1871 als

studenten van de interna-

(over) grootmoeder. Francisca werd ge-

aanbiddingskapel van het

tionale studentengemeen-

boren op 18 september 1931 en over-

heilig Sacrament. In die tijd

schap. De Eendrachtskapel

leed op 14 april.

maakte de kapel onder-

beschikt tegenwoordig ook

De afscheidsviering heeft plaatsgevon-

deel uit van het complex

over een livestream, zodat

den op maandag 19 april, waarna Fran-

met het klooster van de

mensen vanuit huis mee

cisca bij haar man is begraven op het

Zusters van de Eeuwig-

kunnen vieren. Dat bleek

parochiekerkhof van de H. Willibrord.

durende Aanbidding. De

nodig in coronatijd, maar is

zusters hadden in hun

voor een internationale ge-

Mogen deze lieve doden rusten in

klooster een eigen kapel

meenschap ook een manier

Gods licht en vrede.

en daarnaast stond de Sa-

om verbonden te blijven als

cramentskapel, de huidige

mensen vanwege familiebe-

Eendrachtskapel. In de gro-

zoek elders zijn.

te rozetramen is een sym-

Bisdom Rotterdam
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PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST
Pinksterfeestje voor kinderen van 4 tot 12 jaar

De Emmaüswandeling

Uit de Kerkenraad

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je

Twee aan twee op pad

Op 6 mei heeft de Kerkenraad vergaderd.

zin in een feestje? Of ben je al wat ou-

Het team Onderling Pastoraat had een

In de vergadering zijn de volgende onder-

der en heb je zin om te helpen? Kom

invulling gevonden voor het concept van

werpen besproken.

dan gezellig het Pinksterfeest met ons

een Emmaüswandeling. Het doel van de

vieren op zondag 23 mei!

wandeling was om elkaar in een andere

Profiel nieuwe predikant

Wisten jullie al dat Pinksteren de verjaar-

setting te ontmoeten en elkaar daardoor

De Kerkenraad heeft het profiel van de te

dag is van de kerk? We starten

beter te leren kennen. Via de gemeente-

beroepen predikant vastgesteld. De beroe-

om 14.00 uur bij Willi-

berichten, de website en een bericht in de

pingscommissie wordt gevraagd een initia

brords Erf (naast de

OKe werden de gemeenteleden opgeroe-

Groene Kerk) met een

pen om zich op te geven voor de wan-

Zomer met Johannes

lende vorm een diepzinnige theologi-

In het profiel is specifiek aandacht voor

speurtocht. Papa en/of

deling. Men kon een voorkeur opgeven

De zondagen na Pinksteren biedt het Oe-

sche boodschap: mensen die met Jezus

het leggen van verbindingen met nieuwe

mama mogen ook meelo-

voor een gesprek naar aanleiding van

cumenisch Leesrooster een alternatief

in aanraking komen, komen in aan-

doelgroepen binnen en buiten de PGO. Het

tiefrijke gemeentepredikant te beroepen.

een psalm of een maatschappelijk thema.

spoor aan: het Evangelie naar Johannes.

raking met God zelf en ervaren Gods

profiel voor de nieuwe predikant is, samen

naar de Regenboogkerk. Daar gaan we

Kom je ook? Jouw vriendje of vriendin-

Dit keer gespreksvragen bij het thema

In de huidige driejarige roosters staat elk

licht, liefde en leven. Zijn evangelie is

met het profiel van de gemeente, overge-

met elkaar iets knutselen, er is muziek

netje is ook van harte welkom!

‘Het goede leven’, het jaarthema van de

jaar één evangelie centraal: Matteüs, Mar-

waarschijnlijk bedoeld om de lezers van

dragen aan de beroepingscommissie. De

en natuurlijk is er ook een traktatie van

Snel aanmelden! Wij hebben er weer

Protestantse Kerk, of bij Psalm 138. Naar

cus, of Lucas (de drie zogeheten synopti-

toen een hart onder de riem te steken,

Kerkenraad wenst de commissie veel wijs-

de jarige kerk!

veel zin in. Aanmelden graag via

aanleiding van de keuze is een match ge-

sche evangeliën). Johannes mag af en toe

om hun geloof te verdiepen. Johannes

heid toe in haar werk de komende maan-

Om 16.00 uur kun je worden opge-

maartjevrijnsoever@hotmail.com

maakt tussen de verschillende leden, met

komen opdraven als feestredenaar met

probeert dit geloof te verantwoorden,

den en ziet uit naar de voordracht.

dank aan ouderling Bea de Kogel en ds.

Kerst en Pasen en nog enkele zondagen.

te verdedigen en te onderbouwen, als

Rian Veldman. Iedereen kreeg een naam

Zo krijgt deze evangelist nooit de gelegen-

reactie op tegenwerpingen van de fa-

Jaarrekeningen PGO en Diaconie

van een ander gemeentelid en daarmee

heid ronduit zijn eigen verhaal te vertellen.

rizeeën. Zij hadden toen de leiding in

Het jaar 2020 was in alle opzichten een bij-

kon men op pad gaan. Er hadden zich

Daarom is er dit jaar een Johannesjaar. Om

de synagoge. We zijn er getuige van

zonder jaar. De coronacrisis heeft ook effect

pen. Wij wandelen al speurend

haald in de Regenboogkerk, Maurits

Taakgroep Jeugd & Jongeren en

laan 12.

leiding kindernevendienst

Herstart Koffiekamer PGO?

binnenkort versoepelingen zullen zijn en

dertig personen opgegeven! Veel wan-

te beginnen op zondag Trinitatis (30 mei)

hoe kerk en synagoge uit elkaar zijn

gehad op de inkomsten en uitgaven van zo-

Tot maart 2020 waren er twee levendige

we in juni weer op een donderdagmor-

delingen zijn al gelopen en we hebben

met de klassieke lezing uit Johannes 3.

gegroeid. De leerlingen van Jezus zijn

wel de PGO als de diaconie. Vanuit de Ker-

koffiekamers: één in Willibrords Erf

gen fysiek bij elkaar kunnen komen in

al diverse verhalen gehoord hoe men dit

Daarna wordt het Evangelie in doorgaande

tegenover de leerlingen van Mozes

kenraad was veel waardering voor het werk

en één in de Regenboogkerk. Toen

het vernieuwde Willibrords Erf. Houdt u

heeft ervaren. Men is zeer enthousiast en

lezingen gevolgd tot we op de laatste zon-

komen te staan, ze zijn uit de synago-

dat verzet is het afgelopen jaar en voor het

kwam de lockdown vanwege COVID-19

daarom de gemeenteberichten of onze

de meesten willen dit nog wel een keer

dag van het kerkelijk jaar zijn aanbeland

ge gezet. Het evangelie draagt daarom

opstellen van jaarrekeningen. De jaarreke-

en verzorgden wij als predikantenteam

website in de gaten, of zoek even con-

doen. Deze vorm spreekt erg aan en is

bij het slot van Johannes 10.

duidelijk de sporen van de conflictsitu-

ningen zijn goedgekeurd en liggen nu ter

een aantal keer een kerkradiouitzen-

tact met één van ons vieren, dan kunt u

heel verrassend. Het team Onderling Pas-

atie waarin het is ontstaan, maar heeft

inzage voor gemeenteleden. Na eventuele

ding voor beide koffiekamers samen:

zich t.z.t. aanmelden.

toraat gaat dit evalueren. Hoogstwaar-

Het vierde evangelie verschilt nogal van

tegelijkertijd een joodse bloedsomloop.

reacties worden deze vastgesteld.

Songs of Hope, of Freedom, of the Spirit.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

schijnlijk zullen we dit nog een keer herha-

de drie andere evangeliën. In plaats van

In het najaar van 2020 konden we nog

tot wij weer elkaar ontmoeten,

len en kunnen ook leden zich opgeven die

gelijkenissen over het Koninkrijk van God,

De schrijver van het vierde evangelie

Corona en openingsplan

twee keer bij elkaar komen als koffie-

in zijn naam elkaar begroeten.

dat nog niet eerder hebben gedaan. Zelf

heeft Johannes dialogen en monologen

is vanouds gekenmerkt als een ade-

De Kerkenraad heeft kennis genomen van

kamer van de PGO. De laatste muzikale

Ga met God en Hij zal met je zijn.

heb ik het ook als zeer positief ervaren.

waarin Jezus zijn unieke band met God

laar die met haarscherpe blik elk detail

het nationale openingsplan. Op dit mo-

Namens het team Onderling Pastoraat,

herhaaldelijk bevestigt en verdedigt. Het

en elke bijkomstigheid waarneemt en

ment hebben de stappen nog geen effect

Johannesevangelie biedt de lezer in verha-

vastlegt. Het evangelie volgens Johan-

op de PGO. We houden de ontwikkelingen

nes is een tekst met vele en velerlei

nauw in de gaten en wanneer dit weer

lagen. Je moet bij hem altijd je 3D bril

mogelijk is zal het Breed Moderamen hier-

opzetten: dan zie je in de oppervlak-

op inspelen.

fruitmand was afgelopen januari: Liederen van verlangen. Nu hopen we dat er

Bea de Kogel, Fietje Bleichrodt,
ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Jeanne Taal

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

te meteen de diepte, in het nu meteen

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

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

www.pgoegstgeest .nl
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het toen. Johannes is een ziener en

Evaluatie bestuursstructuur

spiegelschrijver, waarbij het Licht tel-

In 2019 hebben we binnen de PGO de

kens anders wordt weerspiegeld en ge-

structuur van het bestuur op een aantal

broken. Daarom zitten wij deze zomer

punten gewijzigd. Dit is ook vastgelegd

in de Zon met John.

in de plaatselijke regeling. In juli staat de
Ds. Rian Veldman

NB Collega ds. Ad Alblas en bovengetekende zullen
dit alternatieve spoor volgen, gastvoorgangers mogen
hun eigen keuze maken, maar worden wel uitgenodigd ook dit Johannesspoor te volgen.

Kerkenraad stil bij de vraag of het doel wat
we wilden bereiken gehaald is en in hoeverre er lessen te trekken zijn uit de afgelopen twee jaar.

Marien den Boer,
voorzitter Kerkenraad
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PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST
De Glind en de Rudolphstichting

CO L L E C T E N
Tekst : Maureen van den Brink

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

seren of deelnemen in hun dorpscoöperatie.

23 mei – Zending: Egypte, bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

20 juni – Noodhulp: opvang gestrande vluchtelingen op Samos,
Griekenland

Wij mensen zijn dragers van geest

Voor kinderen in Egypte is lezen een

Sinds 2018 heeft de PGO contact met

dichter Achterberg: 'Voor een tijd een plaats van god'. Dit is

luxe. Boeken zijn schaars en daardoor

Vader Sotirios, bisschop van de Grieks-or-

ook de titel van een boek van Harry Kuitert, voormalig hoog-

lezen mensen nauwelijks. De bijbelcom-

thodoxe kerk op Samos. De kerk helpt op

leraar aan de VU, met als ondertitel: 'Een karakteristiek van

petitie van het Egyptische Bijbelgenoot-

het eiland zowel berooide vluchtelingen

de mens'. Wij mensen zijn dragers van geest, zegt Kuitert.

schap stimuleert kinderen en ouders om

als arme Grieken. Daarnaast zijn er veel

Wat ons in het evolutieproces tot mensen maakt, is het

Wij mensen zijn, zolang wij leven, naar het woord van de

dit juist wel te doen. Samen lezen ze

alleenstaande minderjarige vluchtelingen

woord. Het woord is het begin van alles. Daarmee zijn men-

Naast de twee buitenlandse projecten

graag buiten. Manon zit op de havo in

een bijbelboek en de kinderen maken

onder de asielzoekers. Zij hebben specia-

sen in staat tot het onder woorden brengen van een wereld 'van betekenis', die ze

die we de komende twee jaar steunen,

Barneveld en is de oudste van het stel.

een opdracht. Tijdens een groot bijbel-

le hulp nodig, maar er is geen plek in het

ontwringen aan de chaos. Waar orde is, houdt chaos op; daar kan geleefd worden.

hebben we voor dit jaar ook een binnen

Victoria is dol op dansen en zingen.

feest in de kerk worden prijzen uitge-

Griekse opvangsysteem, waardoor velen

lands project gekozen waar we extra

En dan is er nog een plek die goud

reikt.

‘verdwijnen’ en op straat belanden. En

Orde scheppen in de chaos

te van het woord dat een wereld van be-

aandacht en financiële ondersteuning

waard is: de trampoline in de achtertuin.

sinds 2020 is er ook nog de dreiging van

Als het 'onder woorden brengen' in re-

tekenis schept, is het woord van de mens

aan geven. Dit is een Kinderen in de

Quincy maakt er dagelijks gebruik van.

30 mei – Jong Protestant: jong in
actie, kennismaken met diaconaat

corona. Vanuit Oegstgeest proberen we

ligieuze mythen gebeurt, gaat het er

die ons nodig heeft. Dat oerwoord roept

Knelproject van Kerk in Actie: een stabiel

Hij wisselt huiswerk af met even 10 mi-

Jongeren en diaconaat: een mooie com-

regelmatig geld over te maken naar de

uiterst beeldend aan toe. Heel die ver-

tot ons allen als onze medemens in nood

thuis voor kinderen in Nederland! Er zijn

nuten op de trampoline en kan vervol-

binatie! Met Jong in Actie, een samen-

kerk van Vader Sotirios

beelding dient om greep te krijgen op

is. Zonder dit oerwoord dondert volgens

28 gezinshuizen in het dorp De Glind. We

gens weer goed door. Na huiswerktijd

werkingsproject van Jong Protestant en

de werkelijkheid, om orde aan te bren-

Kuitert elke cultuur in elkaar.

willen vertellen over Wim en Diane Ver-

is de trampoline de verzamelplaats van

Kerk in Actie, maken jongeren kennis

27 juni – Stichting Op de Hoogte
Irpañani, Bolivia

woerd die een gezinshuis runnen in het

een grote groep (buur)jongens en wordt

met een diaconaal project en gaan ze

De afgelopen jaren heeft de Taakgroep

het voorgeslacht een complete wereld

Geseculariseerde religie

jeugddorp De Glind.

er geoefend en gesprongen op hoog

zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ont-

Diaconaat & Zending het werk van de

van betekenis geschapen, die de basis

Waar humaniteit is, ligt de chaos achter

Op dit moment wonen er vijf kinderen

niveau. Om vol bewondering naar te

dekken dat de wereld groter is dan hun

'Stichting op de Hoogte van Bolivia' en in

is geworden van onze cultuur. Door de

ons. In iedere samenleving, en binnen

bij hen: Manon (16), Victoria (14),

kijken. Maar als je een laag dieper, kijkt

eigen leven, dat zij op veel plekken van

het bijzonder het kinderproject Irpañani,

bijbel als verbeelding te lezen, hoeven

ieder mens, speelt zich een strijd af tus-

Quincy (13), Floortje (11) en Messi (10).

zie je ook: competitie, elkaar stimuleren,

betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend

regelmatig onder de aandacht gebracht.

we geen afscheid van de bijbel te ne-

sen menselijkheid en onmenselijkheid.

Hoe ziet hun leven in dit bijzondere dorp

elkaar helpen. Wim: “Dat is waar we het

dat is.

Het kinderproject Irpañani in El Alto is

men. Wij herkennen er immers onszelf

Mensen hebben gelukkig een geweten.

in hartje Nederland eruit?

voor doen in De Glind, de ontwikkeling

door (inheemse) Bolivianen zelf, maar

in, als een spiegel van ons leven. Ook

Dat maakt onrustig, tekent protest aan

Quincy vindt Glinster de fijnste plek, het

van kinderen, hun toekomst. Een schom-

met financiële hulp uit Nederland in 2008

wij zullen verder moeten gaan met het

als mensen slecht worden behandeld.

dorpshuis met (gym-)zalen, kantoor-

mel is meer dan een schommel. En bij

6 juni – Werelddiaconaat: Oeganda,
kwetsbare vrouwen en kinderen
sterk maken

opgezet. In dit project worden op drie

scheppen van een wereld van beteke-

In de door mensen in praktijk gebrach-

ruimte en een restaurant. Dus hij kan er

dit gezinshuis geldt dat voor de trampo-

Moeders zijn de ruggengraat van de Oe-

locaties ruim 100 kinderen uit kansarme

nis: orde scheppen in de chaos, leefbaar

te humaniteit kom je 'de liefdevolle God

trefbal, zaalvoetbal en apenkooi doen en

line!” Wat mooi en bijzonder dat mensen

gandese samenleving. Maar armoede,

gezinnen opgevangen.

maken van onze wereld.

tegen' werd vroeger gezegd. Geest, zegt

naar filmavonden gaan. Floortje bezoekt

zich met hart en ziel inzetten voor deze

ziekte en huiselijk geweld maken hun

ook graag de filmavonden en heeft als

kwetsbare en getraumatiseerde kinde-

leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie

hobby zingen, knutselen en tekenen.

ren!

helpt de vrouwenbond van de Oegande-

Wij gedenken

Messi is dol op vliegtuigen vouwen en

Namens de taakgroep Diaconaat en zen-

se kerk deze vrouwen hoe ze hun leven

1 apr. mevr. Margaretha Wilhelmina

zwemmen. De oudere meiden zijn ook

ding,

en dat van hun kinderen kunnen verbe-

Ineke Ravensbergen

teren. Zo worden kwetsbare vrouwen en
gezinnen sterk.

Beroeping van een nieuwe predikant
Op 6 mei heeft de Kerkenraad van de

nieuwe predikant te komen. De sluitings-

13 juni – Missionair werk: kerk voor
het dorp

PGO het definitieve profiel van de nieuwe

datum voor de sollicitaties is 15 augustus.

De Dorpskerkenbeweging van de PKN

predikant vastgesteld. De beroepings-

In september en oktober zullen de selec-

geeft kleine geloofsgemeenschappen

commissie heeft op die basis een adver-

tiegesprekken plaatsvinden en eind ok-

een platform in hun zoektocht naar be-

tentie opgesteld die zal verschijnen op

tober hoopt de commissie met een voor-

tekenisvol kerk-zijn in hun omgeving.

de PKN-website en in het blad Woord en

dracht te komen. Het is de bedoeling dat

Dat veel kerken krimpen, betekent niet

Weg. Informatie over de vacature staat

de nieuwe predikant per 1 januari 2022 in

dat zij niet zinvol kunnen zijn.

eveneens op de website van de PGO.

onze gemeente zal beginnen.

Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld

Het is mogelijk voor alle gemeenteleden
om met persoonlijke suggesties voor een
Nr. 5 - Mei | Juni 2021

Hans Hogerzeil,
voorzitter beroepingscommissie

van hun kerk een ‘huiskamer van het
dorp’ maken, dorpsactiviteiten organi-

gen in de chaos. Met de bijbel heeft

De mens, drager van geest

Kuitert, is geest van menselijkheid. De
vruchten van de geest zijn niet typisch

Wat voorheen god heet, moet opnieuw

christelijk. Je vindt overal 'geest'; mensen

onder woorden worden gebracht. Kuitert

die zich aangesproken voelen door de

noemt het 'geest'. Mensen zijn dragers

medemens die hen nodig heeft. Zo rei-

van geest, omdat zij geïnspireerd woor-

ken wij boven onszelf uit en worden wij,

den kunnen spreken. Dat vraagt aan-

zegt Kuitert, voor anderen tot een plaats

9 apr. mevr. Else Suzanna Coelman

spreekbare mensen. Zoals Jezus drager

van de liefhebbende god. Harm Bosscher

12 apr. mevr. Geertje (Gé) Lancel-de

van geest is, zich aangesproken voelt

Uit: 'Voor een tijd een plaats van God' door prof. dr.

E. Bizot-van Kouwenhove
5 apr. mevr. Wilhelmina KamphuisSwitters

Leeuw
13 apr. dhr. Nicolaas Jan (Niek)
Prinsen
26 apr. mevr. Johanna van der
Kraats-Kiel
Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

door wie hem nodig hebben. Oergestal-

Harry Kuitert,1924-2017

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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NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK
Vuur?

Wat is

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT

Pinksteren

Pinksteren

“Houd je echt van

Wil je vanuit liefde voor

‘Tie a yellow ribbon round the ole oak

worden aan het Bijbelse verhaal van de

Wat te vieren?

mij?” vroeg Jezus drie-

Jezus leven? Brandt het

tree’ ... kent u dat nummer nog uit de

Geest. Staan we klaar om te ontvangen?

De betekenis van het Pinksterfeest, 50

maal aan Petrus toen

vuurtje nog in je? Als

jaren ‘70? Het is geschreven naar aan-

Verlangen we naar de terugkomst? Het

dagen na de viering van Jezus’ opstan-

Hij na zijn opstaan uit

kooltjes elkaar warm

leiding van een artikel over een soldaat

naamloze meisje uit het lied heeft jaren-

ding uit de dood, is voor menigeen een

de dood voor de der-

en brandend houden is

die thuiskwam uit Andersonville Prison

lang zonder teken van leven misschien

mysterie. Een feestweekend met chris-

de keer aan zijn vol-

in coronatijd extra las-

tijdens de burgeroorlog in Amerika. Hij

toch gewacht. Nu het zover is, bindt ze

telijke wortels, dat zal het zijn. Maar

gelingen verscheen.

tig. Gelukkig helpt het

schrijft zijn meisje dat hij het begrijpt

vol overtuiging de zakdoek om de boom

wat vieren we eigenlijk en wat kunnen

En daar voegde Hij de

pinksterfeest ons herin-

als hij in de bus moet blijven zitten en

waarmee ze laat weten dat ze gewacht

we er vandaag mee?

opdracht aan toe om

neren dat wij de Geest

niet uit zal stappen bij haar huis. Na zo’n

heeft en klaar is voor de hernieuwde ont-

van Jezus hebben ont-

lange tijd afwezig te zijn geweest zal ze

moeting.

als het ware het ‘her-

opstanding in het vooruitzicht, maar het
gaat vooral over de tijd erna. Bemoedi-

Voor ons geldt: staan we klaar voor de te-

wat is daar voor feestelijks aan? Daar-

gende woorden, voor hemzelf en voor

rugkomst van Jezus? We weten niet hoe

voor gaan we tien dagen terug. Jezus’

wie bij Hem horen.

boom binden. De liedjesschrijver maakte

lang het nog duurt... In de tussentijd kun-

hemelvaart kunnen we prachtig om-

bij dit verhaal van de zakdoek een lint,

nen we elkaar wel bemoedigen. We zijn

schrijven als een troonsbestijging. God

Voor de Kerk van alle tijden en plaatsen

maar de rest is geschiedenis; dit verhaal

namelijk niet alleen achtergebleven, God

heeft hem hoog verheven, elke knie zal

luidt de uitstorting van de Heilige Geest

werd als lied een grote hit. Mijn over-

stuurde Zijn Geest met Pinksteren om

zich (uiteindelijk) buigen en elke tong

op het Pinksterfeest een nieuwe tijd in.

buurvrouw Patty Peterson bond altijd

rijkelijk te waaien over de aarde, door de

belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer

Gelovigen worden niet in de steek ge-

een geel lint aan de boom wanneer haar

harten van zijn volgelingen. Soms lijkt het

van God, de Vader. Zo schrijft Paulus in

laten. In Johannes 16:7 lezen we dat de

man terugkwam van deployment. Hij

alsof dat een verhaal van lang geleden

Filippenzen 2:9-11.

Geest maar niet een doekje voor het

vloog als boordwerktuigkundige in de

is en moeten we elkaar verhalen vertel-

vast een ander hebben gevonden. Maar

vigen op zich te nemen. Een teken dat

Goed om daar steeds weer naar op zoek

als ze op hem gewacht heeft moet ze

Jezus Petrus, ondanks dat hij in de nacht

te gaan. Een mooi pinksterlied zingt:

een gele zakdoek om de grote eiken-

van de arrestatie van Jezus driemaal had

‘Geest van hierboven, leer ons
geloven, hopen,
liefhebben door uw kracht…’.

ben wij als christen ook geregeld nodig.

Belijdenis en doop

Eke de Gier-van der Jagt

stagiair kerkelijk werk
GKv Oegstgeest

Gaat Pinksteren dan over afscheid? En

vangen, die ons wil aanvuren en leiden.

weer alle vertrouwen gaf. Die vraag heb-

Ton de Vries

Laat ik u meenemen naar een afscheid.

derschap’ van Hem over de kudde gelo-

beweerd Hem niet te kennen, hem toch

Overweging door

De dienst op het pinksterfeest wordt extra

Ken je mij? Wie ken je dan?
Wandeling

feestelijk doordat zeven gemeenteleden

Op hemelvaartsochtend wandelden

Orions in het uitwisselingsprogramma

len waardoor dit levendig blijft. Ik vroeg

Maar Hemelvaart is natuurlijk ook af-

lijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want

belijdenis zullen doen van hun geloof! Aan-

duo’s uit onze twee kerken door de Leid-

van vliegkamp Valkenburg. Zij leerde ons

mijn groep 4 voor de vakantie om in hun

scheid. Zeker voor de leerlingen die

als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij

sluitend worden enkelen van hen gedoopt.

se Hout. Ze kregen een gespreksvraag

dit symbolische lied.

gezinnen de vraag te stellen: "Wat heeft

mee om elkaar beter te leren kennen en

In de maand

konden desgewenst daarna met iemand
anders een rondje lopen.

Verruimen
Terwijl sommige kerken ook de afgelopen
maanden mensen – in beperkt aantal –

bloeden is. Jezus beklemtoont: ‘Werke-

volgelingen willen zijn. Ze zijn met Hem

jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik

God voor jou

opgetrokken, hebben het eerst fout

hem jullie zenden’. Dat ademt de sfeer

mei moet ik

persoonlijk ge-

zien gaan en op ongedachte, wonderlij-

van: hij kan niet komen als ik niet eerst

bij het her-

daan?, of heb

ke manier goed zien komen. Hij is hun

vertrek. En die pleitbezorger, ook wel

denken hier

jij een wonder

houvast, aan Hem willen ze hun leven

trooster, is de Heilige Geest ( Joh.15:26).

vaak aan te-

meegemaakt?".

wijden. Maar Hij vertrekt! Wat moeten

Het past blijkbaar helemaal in Gods plan

toelieten in de kerkdiensten, was dat

Uit de gemeente

bij de NGK en GKv niet zo. Gelukkig is er

Op 23 april ontvingen Ernst en Corina

rugdenken.

Het levert de

ze nu? Ze blijven verweesd achter, zou

om te begeesteren, te ondersteunen, te

livestream, maar toch… De komende we-

Noort Eva Féline, zusje voor Danée en

Hoeveel sol-

meest prachti-

je kunnen zeggen. De traditie noemt

troosten en op te komen voor zijn kin-

ken mogen wel weer een beperkt aantal

Loïs. Ook Matthijs en Elsa Glas werden

daten zullen

ge voorbeelden

de zondag na Hemelvaartsdag zelfs We-

deren.

mensen aanwezig zijn. In de diensten za-

die dag verblijd: met Jip Jeroen, broertje

verlangend

van Gods groot-

zenzondag.

gen we trouwens meermalen medekerk-

voor Fien.

hebben uitge-

heid op.

leden in beeld die vanuit huis een deel van

keken naar het gele lint om de boom….

Het kan ons zomaar overkomen, of

lem het begin van een doorbraak die de

De Geest werkt namelijk nog steeds.

overkomen zijn. Iemand die we niet

blijde boodschap van verlossing en recht

Dagelijks. Deel die verhalen, houdt de

kunnen missen verlaat ons toch. Al is

onstuitbaar voortstuwt naar kringen bui-

geschiedenis levend en strik dan een lint

het onontkoombaar, het afscheid valt

ten Jezus’ eerste leerlingen. Zo ook naar

verhalen vertellen zo belangrijk is. Ver-

om je hart. Als teken dat je klaarstaat

zwaar. Het lijkt of een deel van jou

kringen buiten Israël, zo ook naar ons en

halen houden de geschiedenis levend en

voor de dag dat Hij terugkomt. Want dan

wordt afgescheurd.

de einden van de wereld. Het begin van

brengen hoop aan de nieuwe generatie.

wordt het pas echt feest.

Wacht eens even. Jezus heeft toch zelf

toen, met een geluid als van een wind-

gezegd: ‘Ik laat jullie niet als wezen ach-

vlaag en vlammetjes als vuurtongen,

ter’ ( Joh. 14:18)? Wie ter afwisseling

krijgt dagelijks vervolg door de aanwe-

van de vertelling in Handelingen eens

zigheid van de Geest die er al was bij de

verdiepend wil kennisnemen van Gods

schepping van hemel en aarde (Gene-

bedoeling met kerk en wereld, raad

sis 1:2). Hij spreekt niet namens zichzelf

ik de hoofdstukken 13-17 van het Jo-

( Joh.16:13), maar als getuige van Jezus

hannesevangelie aan. Jezus spreekt en

Christus. Voor elke tijd het nodige. Vol-

bidt hier weliswaar nog met lijden en

doende reden om te vieren, toch?

de 10 geboden, de geloofsbelijdenis, het

Verder kregen we het bericht dat onze

Onze Vader, resp. op Pasen het paasevan-

oud-predikant (1980-1988) ds. Gerard de

Het verhaal van de Geest

gelie lazen. Een van de manieren om on-

Lange (geb. 30-11-1948) op 30 april jl. is

Waarom deel ik dit? Ten eerste omdat

derling contact te houden.

overleden.

Eke de Gier-van der Jagt

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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Zo is die eerste pinksterdag in Jeruza-

Dit verhaal kan ook maar zo verbonden

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
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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 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
zo 23 mei 10.00
			
zo 30 mei 10.00
			
zo 6 jun 10.00
zo 13 jun 10.00
zo 20 jun 10.00
zo 27 jun 10.00

Pinksteren,
ds. R.C. Veldman
ds. A. Alblas,
Maaltijd van de Heer
ds. G.J. de Bruin
ds. R.C. Veldman
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
De diensten worden in mei en juni opgeschaald naar 30 kerkbezoekers.
Via de website www.ngkoegstgeest.nl kunt
u de links voor de liturgie en de livestreamdiensten vinden.
zo 23 mei 10.00
			
zo 30 mei 10.00
zo 6 jun 10.00
zo 13 jun 10.00
zo 20 jun 10.00
Zo 27 jun 10.00

Pinksteren,
ds. P. Kleingeld
ds. D. Mohn
ds. P. Kleingeld
ds. P. Kleingeld
ds. P. Kleingeld
mw. A. Siepelinga

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.
Nr. 5 - Mei | Juni 2021

voor de periode van 22 mei tot en met 2 juli 2021

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch
contact opnemen met:
pastoor Franken: 071 889 5938, of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.
Er zijn sinds eind april 58 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
Pinksteren
za 22 mei 19.00
			
zo 23 mei 11.00
			
ma 24 mei 09.30
			

Eucharistie,
kapelaan B. Plavčić
Eucharistie,
pastoor R. Franken
Viering in de Jozef,
Wassenaar

Drievuldigheidszondag
za 29 mei 19.00 Viering in Katwijk
zo 30 mei 11.00 Eucharistie,
			
pastoor K. van Vliet
Sacramentsdag
za 5 jun 19.00
			
zo 6 jun 11.00
			

Eucharistie,
kapelaan B. Plavčić
Eucharistie,
kapelaan B. Plavčić

11e zondag door het jaar
za 12 jun 20.30 Viering in Katwijk vervalt
zo 13 jun 11.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
12e zondag door het jaar
za 19 jun 19.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
zo 20 jun 11.00 Eucharistie,
			
pastoor K. van Vliet
13e zondag door het jaar
za 26 jun 19.00 Viering in Katwijk
zo 27 jun 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.

Katwijk met tijdstippen en plaatsen

- Prot. Gemeente Oegstgeest:
Regenboogkerk, Mauritslaan 12
3e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur
Groene of Willibrordkerk,
Haarlemmerstraatweg 4-6
e
3 zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur,
ook in Willibrords Erf
Dorpscentrum, Lijtweg 9
3e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur,
hal kerkgebouw

Elizabeth,

lokale coördinator van het microkredietprogramma
‘Elizabeth Sarfo-Adu is mijn naam. In
1956 ben ik geboren in Nkinkaasu, in het
Offinso-district van Ashanti, in Ghana.
Mijn moeder was Monica Adwoa Kwar-

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.

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

Public Health Nurse Elizabeth (in het rood) tussen personeel van de Tante Riek
Kliniek en dorpsbewoners.

temaa en mijn vader heette Opanin Kwa-

een vrouw voor mijn deur kwam, die me

En nu mag ik REDCAPA al jaren onder-

ku Gyanko. Ze waren boeren. Ik was de

zei mijn broertjes en zusjes bij elkaar te

steunen en het microkredietprogramma

een-na-laatste van zeven. Mijn moeder

brengen. Dat deed ik. Toen we bij elkaar

helpen uitvoeren. You know, it is a bles-

stierf een jaar later bij de geboorte van

waren, veranderde mijn kleine zusje in

sing mister and I know God is going to

mijn jongere zusje. Mijn vader trouwde

een baby en gingen we allemaal ons ou-

do something wonderful in our lifetime.

opnieuw, maar zijn tweede vrouw wilde

derlijk huis binnen. De vrouw bleef alleen

In Jesus’ name. Amen.’

ons niet. Als baby was ik daarom al wees.

buiten en verliet ons. Toen ik mijn droom

Ik heb bij veel gezinnen gewoond, bij tan- aan mijn oudere broers vertelde en hoe

Stichting REDCAPA

de vrouw er uit zag, zeiden ze me dat

In april 2020 kondigde het World Food

het onze moeder was. Ik heb haar nooit

Program een toename van honger aan

gekend en heb ook helaas geen foto van

als gevolg van COVID19. Stichting RED-

‘Omdat de onderwijzers mij steunden,

haar, maar haar dus gelukkig wel gezien

CAPA besloot daarom 115 arme kleine

kon ik toch naar school. Ik had goede

in die ‘hongerdroom’.

boeren in Ghana van microkrediet te

tes, maar ook bij anderen’.

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden /

Varia-agenda

Verpleegstersuniform

resultaten en kreeg een beurs van de

voorzien om zo meer voedsel voor hun

Cacao-Board om naar de middelbare

Microkredietproject REDCAPA

school te gaan. In het laatste jaar mocht

‘De gezinnen van de boeren van het mi-

ceren. Met een genereuze gift deed de

ik soms zieke meisjes naar het zieken-

crokredietproject hadden/hebben ook

PGO mee. De eerste oogst leverde ten-

huis brengen. Die bezoeken hebben me

vaak honger. In de ‘Auntie-Riek-clinic’,

minste 63.000 kg extra rijst en bonen op.

gemotiveerd om verpleegster te worden.

die REDCAPA gebouwd heeft, kwamen

Bijna 100% van het krediet is nu terugbe-

Ik werkte in verschillende ziekenhuizen

bijvoorbeeld regelmatig patiëntjes met

taald en REDCAPA wil nog eens € 20.000

en volgde later de opleiding voor verlos-

bloedarmoede. Dat probleem lijkt dank-

investeren om het aantal deelnemers te

kundige. Toen mijn vader eens ziek werd

zij het project minder groot te zijn nu.

vergroten, eigen zaaigoed te produceren

en naar het ziekenhuis kwam, zag hij mij

Kinderen eten meer; de allerdiepste ar-

en een dorsmachine te kunnen kopen.

in het verpleegstersuniform. “Dat van ál

moede vermindert. Weet je, Wessel, mijn

mijn kinderen, jij degene bent, die voor

beroep was mijn roeping, en nu ook, na

REDCAPA voert campagne om het streef-

mij kan zorgen!”, zei hij met verbazing.

mijn pensionering, geeft God me nog zo-

bedrag te halen. Wilt U daaraan bijdragen

Later werkte ik in een gebied zonder ge-

veel kracht. Ik ben niet moe en hoef niet

om het streefbedrag te halen?

zondheidspost, waar ik bevallingen deed

thuis te blijven om te slapen en te eten.

Zie: www.forabetterworld.nl

bij de mensen thuis, kinderen vaccineer-

Het welzijn van mensen raakt mijn hart.

REDCAPA heeft een ANBI-status. Het

de en ouders vooral over voeding onder-

Ik kan niet stilzitten als ik iemand zie lij-

bankrekeningnummer is NL 39 INGB 000

wees, over diarree en malaria enz.’.

den. Ik kan nog altijd voor zieken en voor

290 41 77 t.n.v. Stichting REDCAPA Inter-

zwangere zusters zorgen.

nationaal.

Honger
‘Of ik ooit honger heb gehad? Hmm,

gezinnen en voor de markt te produ-

Wessel Eijkman

mister, ik weet dat God mij gered heeft.

Opbrengst zadenactie Wees ErBIJ Colombia

Iedere dag had ik honger en liep ik de

Begin april heeft u de zakjes bloe-

Kleine Arbeider in Bogotá, Colom-

vier kilometer naar school op een lege

menzaad in uw brievenbus gevonden.

bia. Heel veel dank aan iedereen die

maag en kreeg ik alleen aan het eind

Er zijn 190 zakjes geleverd, wat een

heeft meegedaan aan deze actie! Nu

van de middag één maaltijd. Only one

kleine 300 euro heeft opgebracht. Dit

is het wachten op alle bloemen die

meal a day! Ik herinner me, dat ik op een

bedrag is door de diaconie van de Pro-

zullen bloeien in Oegstgeest voor de

dag zo hongerig was, dat ik me opsloot

testantse Gemeente Oegstgeest afge-

vlinders en bijen…

in een kamer en huilde en huilde, totdat

rond tot € 300 precies en overgemaakt



ik in slaap viel. Ik droomde toen, dat er

naar Kerk in Actie voor ons project De

Herma Pauptit,
taakgroep Diaconaat & Zending PGO
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Varia-agenda
Activiteitenprogramma
RvK 2021-2022
Dansje in de kerk, Marius van Dokkum

SPEELRUIMTE
De werkgroep Vorming

van de Raad van Kerken
wil – vol hoop – voor komend seizoen 2021-2022
weer het zogenaamde
‘Groene Boekje’ uitbrengen met allerlei activiteiten (voor volwassenen)

Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Voorschoten
Werk geeft voldoening en het biedt zingeving en waardigheid voor mensen. En voor
een deel van mensen zonder baan geldt
daarnaast dat er financiële problemen ontstaan. Doorbreek deze vicieuze cirkel: vraag
hulp of bied hulp.
Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. organi-

op het snijvlak van geloof, cultuur en samenleving. Helaas moesten veel van

seert het programma JobHulpMaatje voor

de beoogde activiteiten van het huidige seizoen 2020-21 worden uitgesteld

hulpvragers die op zoek zijn naar wat extra

naar komend seizoen. Met een knipoog naar het huidige thema RUIM is als

ondersteuning bij de oriëntatie op nieuw of

overkoepelend thema gekozen voor SPEELRUIMTE.

ander werk. Deze hulp is dus aanvullend op

Kopij kan worden gestuurd naar werkgroepvormingoegstgeest@gmail.com

de aangeboden mogelijkheden vanuit overheidsinstanties. We organiseren dit met vrij-

Graag kort en bondig, met vermelding van datum, plaats, tijd, contactgege-

willigers (uit onder andere de lokale kerken)

vens en evt. kosten en in de onderwerpregel de titel van de activiteit. Liefst

in samenwerking met de hulpverleningsin-

voor 1 juni. I.v.m. de situatie rond corona mag dit, als het voor 1 juni niet lukt,

stanties uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest

iets later, met als uiterste datum 1 juli.

en Voorschoten. De vrijwilligers worden

Overigens: mocht een activiteit niet door kunnen gaan, dan kan dat

opgeleid tot gecertificeerd JobHulpMaatje.

o.m. via de website van de Raad van Kerken worden bekendgemaakt.

Door dit programma worden onze hulpvragers beter bemiddelbaar om een al dan niet

Activiteiten Raad van Kerken

betaalde baan te vinden. De mogelijkheden

spreksonderwerp
Geloof in de praktijk: een ruim
hart22-5 Tijd: 19.30 – 21.00 uur (of eerder voor
VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN

Bronnen van troost en de moed
om verder te gaan
26-5
VERSCHOVEN NAAR VOLGEND SEIZOEN

wie niet zo ver kan)
Verzamelen: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Aanmelden: francakoning@gmail.com

Zomermaaltijd

11-6

VERSCHOVEN NAAR
Wandelen met ruimte
28-5 VOLGEND SEIZOEN
Ruimte onderling en ruimte qua ge-

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

zijn individueel en in JobGroups. Bij de intake
wordt besproken wat het beste bij jou past.
Meer info of aanmelding: e-mail: info@
voorelkaarleiden.nl of tel. 071-20 321 20.
Website: www.voorelkaarleiden.nl en klik
op JobHulpMaatje
We horen graag van je als je hulp nodig
hebt of als je hulp wilt bieden en maatje
wilt worden.
Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.
Biedt hulp aan kwetsbaren – ongeacht afkomst en levensovertuiging – uit liefde voor God en de medemens.

Tot slot...

Digitale Pinksterconferentie

ferentie dit jaar een digitaal event. Van

Al 50 jaar organiseert Opwekking de

21 t/m 24 mei a.s. is de vijftigste, nu

jaarlijkse Pinksterconferentie. In de

digitale, Pinksterconferentie met het

loop der tijd is de conferentie uitge-

thema: ‘Het komt door ZIJN naam’. Een

geef ons een vergezicht!

groeid tot een ontmoetingsplaats waar

intrigerend thema. Om daar achter te

Draag ons op uw vleugels,

duizenden christenen, van jong tot

komen kunt u zich aanmelden voor

oud, uit verschillende kerken en ge-

een digitaal conferentiestoeltje.

meenten samen vieren dat de Heilige

Aanmelding: https://www.opwekking.

Geest met Pinksteren is uitgestort.

nl/conferenties/pinksterconferentie/

Vanwege COVID-19 is de Pinkstercon-

aanmelden/reserveer-jouw-stoeltje
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Heer, raak ons aan met uw adem,

zegen ons met uw licht.
Amen
Pia Perkiö/Sytze de Vries (zie LB 695)

