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Zie je hem voor je,
die man die op grote hoogte over een
Jildu van Duijvenvoorde,
koord heen loopt? 36 jaar, NGK Oegstgeest e.o.
Als onze kinderen over een muurtje
lopen steken ze automatisch hun armen uit om in balans te blijven. Deze
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zijn armen, of toch niet helemaal?
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Het goede leven

vervolg van pag. 1

Persoonlijk
In balans door een retraite

OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave

Wij hebben twee kinderen, Lucy van

doodeng zijn. Wat als je nou iets hoort

In elke boekhandel zijn zo maar tien boeken te vinden met ‘het goede

Retraite betekent: je terugtrek-

van de Raad van Kerken Oegstgeest:

10 jaar en Teun van 7 jaar. De week dat

wat je helemaal niet wilt horen? Het

leven’ in de titel of iets wat daarop lijkt, met sprekende auteurs als

ken. In een retraite trek je je

Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27,

Teun 4 jaar werd kregen wij bevestigd

vergt moed om in balans te zijn, want

Buijs, Van Bergen, Savater, Paas, Sonneveld, Eyk, Grün, Douma, Luca-

een aantal dagen terug in de

2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26

wat wij eigenlijk al een tijdje wisten.

dat betekent ook dat je soms nee moet

do. Dat is op zijn minst opmerkelijk en ik vermoed dat het in directe

stilte om het leven op een an-

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

Teun heeft ASS (Autisme Spectrum

zeggen. Of dat je niet voldoet aan an-

relatie staat tot ons verlangen. En dat kan ik goed begrijpen. Wie vindt

dere manier te beleven, zodat

Redactie:

Stoornis). Ik werd even behoorlijk aan

dermans verwachtingen.

het nou prettig om te horen of te zeggen ‘het gaat niet zo goed met

je je kunt heroriënteren, nieu-

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

het wiebelen gebracht, maar al snel

we inspiratie op kunt doen, stil

stond ik weer met beide voeten op het

Ook een kerkdienst kan te veel zijn

mij, ik ben (behoorlijk) uit balans’. Wat is dat eigenlijk: in of uit balans

van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink,

zijn? Wanneer ben je dat? Balanceren betekent ‘proberen in evenwicht

kunt staan bij de rijkdom die je

Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman

koord, want je moet door, voor je kind.

Elke zondag naar de kerk gaan is voor

te blijven’.

hebt of juist bij de vragen die er diep in je leven.

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

Sensorische Informatieverwerking

Charlotte van Steijn (administratie) en Hans
de Wilde (logistiek), e-mail: BezorgdienstOKe

Kennelijk is rennen en werken een gewoonte van

sommige mensen heel normaal. Mij geeft
het rust om naar de kerk te gaan, maar

Maar hoe doe je dat dan? Bij de garage kunnen ze de wielen van je

ons lichaam en onze geest. Daarnaast kennen we

Van mensen met autisme is bekend dat

er zijn ook mensen voor wie dat enorm

auto uitbalanceren, zodat je weer veilig de weg op kunt. Kan ik of

ook het verlangen en een behoefte om af en toe te

ze snel overprikkeld zijn en dus snel uit

veel energie kost. Al die prikkels van zo’n

mijn huisarts dat dan ook bij mijzelf? We weten allemaal het ant-

stoppen en tot rust te komen.

@gmail.com.

balans. Iets wat we bij Teun ook zien.

kerkdienst en de sociale verwachtingen

woord, en dat is ‘nee’. Jammer. Of toch niet?

Wilt u geen OKe ontvangen?

Gaandeweg merkten wij eigenlijk dat

eromheen. Voor deze mensen zijn de

Geef dit door aan de bezorgdienst.

we alle vier wel gevoelig zijn voor prik-

online kerkdiensten misschien wel een

Ons leven bestaat voor een heel groot deel uit paradoxen, schijnbare

Oosterhout met enkele van mijn 'oud middelbare

Postabonnementen:

kels. Allemaal op andere vlakken, maar

hele opluchting. Ook wij moeten als gezin

tegenstellingen. Ze vormen het thema van dit nummer: spanning en

schoolvrienden'. Een paar dagen even weg van de

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

zo is het dus wel een extra uitdaging om

constant keuzes maken, want we kunnen

ontspanning, rust en onrust, geloof en ongeloof. Ze lijken elkaars te-

studie en het dagelijks leven op zoek naar… Ja, op

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

met elkaar in evenwicht te blijven. Via

simpelweg niet alles. De emmer is snel

genpolen, dus óf de een óf de ander, maar we hebben ze allemaal al-

zoek naar wie of wat eigenlijk? Ieder van ons zal

Financiële administratie:

een post-hbo opleiding over Sensorische

vol en loopt regelmatig over. Die laatste

tijd allebei nodig. Viktor Frankl (Oostenrijk 1905-1997) zei “tussen wat

zo zijn eigen (onuitgesproken)

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN,

Informatieverwerking die ik doe voor

druppel is soms onvermijdelijk.

er gebeurt en hoe je daarop reageert, ligt een ruimte. Het geheim van

reden hebben gehad. Voor mij

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

mijn werk als logopedist, ontdek ik hoe

hebben kloosters altijd een bij-

geweldig mooi en gecompliceerd ons li-

God reikt ons de balansstok aan…

geluk en groei ligt in de manier waarop je deze ruimte gebruikt.”

Bankrelaties:
NL65 INGB 0005 8563 89 en

chaam en brein in elkaar steekt.

Elke keer als er gedoopt wordt komt die

Mijn vrije vertaling voor ons allemaal: ‘wat er ook met je gebeurt, pro-

ene zin voorbij ‘In de eerste plaats leert

beer je er toe te

NL13 ABNA 0566 9422 40

Zo ging ik in de jaren 1970 naar de Paulusabdij in

zondere aantrekkingskracht gehad, maar altijd voor een tijdje.

Vormgeving en realisatie:

Moed om in balans te blijven

de doop ons, dat we onszelf niet kunnen

verhouden’. De

Dwalen door de lange gangen

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

De hele dag is ons brein bezig om de

- ook niet hoeven - redden, maar dat we

twee uitersten

met hoge gebrandschilderde ra-

Oplage:

prikkels die binnenkomen te verwerken.

gered moeten worden’. God reikt ons de

(van je reactie)

men bracht mij in balans. In mijn

8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

Zodra er een teveel aan prikkels is, begin

balansstok aan; het is aan mij om die te

hebben elkaar

eentje in de kapel wat zitten te zitten met een leeg

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

je te wankelen. Als je een lage drempel

pakken en vast te houden.

Volgende nummer
Het volgende nummer van OKe verschijnt op 4 september 2021. Kopij
daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag 19 augustus 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 2 oktober 2021.
Deze OKe
wordt ook
geplaatst
op de website van de
Raad van
Kerken.

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad
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nódig. Ergens

hoofd gaf mij een diepe rust. Meedoen met het

hebt en de prikkels dus ‘harder’

tussen die twee

vaste ritme van de broeders in het klooster gaf mij

binnenkomen dan bij een an-

mag je je bewe-

zekerheid. Zoals gezegd, altijd maar voor een tijdje.

der, moet jouw lichaam harder

gen. Of: ‘(pas)

Dan riep de wereld buiten het klooster mij weer.

werken en ben je dus sneller

als het meandert

Misschien zat er van jongs af aan altijd al een fran-

moe. De eerste stap naar inzicht

tussen Godsver-

ciscaan in mij. Ook Franciscus van Assisi hield niet

krijgen in hoe dit bij jou werkt is

trouwen en ei-

van ommuurde kloosters. De (wijde) wereld was zijn

luisteren naar je lijf. Je lichaam

gen verantwoor-

klooster.

geeft heel goed aan tot hoever

delijkheid kun je

Zo ging het bij mij ook. Een balans zoeken tussen

je kunt gaan, maar wij zijn dit

je Leven leven in

het lokale en het globale, het innerlijke en het ui-

verleerd, of hebben het hele-

vrijheid’. Ik wens

terlijke, alleen zijn en samen zijn. Misschien nog wel

maal niet geleerd. Het kan ook

u een goede zo-

meer in deze huidige coronatijd heb ik die balans

mer toe en een

nodig. We zien nu ook hoezeer we misschien meer

Goed Leven.

dan ooit van elkaar afhankelijk zijn. De recente pan-

Van de redactie

ode van de lockdown. Het vinden van een

‘Balans in je leven/het goede leven’ is het

gezonde balans komt je niet aanwaaien, het

thema van deze OKe. Op verschillende ma-

is een voortdurende oefening. Of zoals God-

nieren wordt er aandacht aan besteed: in

fried Bomans eens schreef ‘De kunst van te

het gezin, in de manier van leven of in rust

leven is thuis te zijn alsof men op reis is’.

zoeken door een retraite in een klooster.
Ook de vakantie kan vaak een goede ver-

We wensen u een goede vakantietijd toe.

werking zijn van bijvoorbeeld de nare peri-

Ga met God!

demie leert ons dat ons leven onlosmakelijk verweven is met en gedragen wordt door gewone men-

Wouter de Jonge

sen die moedig en zonder aarzelen hun medemens

namens de NGK lid van
de Raad van Kerken

bijstonden. Zij begrepen dat niemand in zijn eentje
The Hand of God, Carl Milles (1875-1955),
een student van Rodin

wordt gered. We hebben elkaar als gemeenschap
zowel binnen als buiten de kloostermuren nodig.
Jan Nielen,
Franciscaanse Beweging
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Wat is

Met Hart

het goede leven

en Ziel...

...voor Studentenpastoraat
Rob van Waarde is studentenpas-

Overweging door
ds. Rian Veldman

samen met veel studentenverenigingen en

Deze vraag is zo groot, dat ik hem graag

helpen besturen van die verenigingen met

wat kleiner maak en wil beantwoorden

trainingen om leden te begeleiden. Ik was

vanuit de benedictijnse spiritualiteit. Wie

ook actief in het bestuur van een studen-

verlangt er niet naar goede dagen, naar

merkt dat veel jongeren in deze

tenvereniging, daarom begrijp ik de vraag-

een leven waarop zegen rust? Zo begint

stukken die besturen daarbij tegenkomen.

Wil Derkse zijn boekje 'Gezegend leven.

tijd worstelen met zichzelf, keu-

Ook in die groepen zijn studenten vaak

Benedictijnse richtlijnen voor wie naar

dagelijks werk is dus geen noodzakelijk

zoekend en stellen zij zich vragen als: wat

goede dagen verlangt.' Als protestant

kwaad, maar een 'noodzakelijk goed'.

zes en levensvragen, zeker door

is ‘goed’ leven eigenlijk en welke keuzes

ervaar ik veel affiniteit met de benedic-

maak ik?

tijnse spiritualiteit, omdat deze nuchter

tor in Leiden en in Rotterdam. Hij

de impact van corona. Maar er is
óók veerkracht en creativiteit.
Hoe hij studenten ondersteunt in
hun zoektocht en het vinden van
Foto Amber Leijen

Een antwoord vanuit benedictijns perspectief

balans vertelt hij in een gesprek
met Ardi Warnar.

Wat inspireert je in dit werk?

erkent dat wij mensen imperfect zijn,
oftewel zondig, maar daar niet in blijft

- De cultivering van een klimaat van

stilte en rust.

- De ernstige (maar ontspannen) toewijding aan het dagelijks werk. Het

- De dagelijkse (bijbel)studie: om in contact te blijven met voedende bronnen.

- Lezen om te leven.
- De toe-eigening van de deugd van de

Het raakt me om er voor de studenten te

hangen. Ja, het goede leven is verstoord:

deemoed: de moed om te dienen. Wil

kunnen zijn en bij te dragen aan persoonlij-

wij zijn niet meer van nature gericht op

Derkse beseft dat deze deugd niet ei-

ke vorming. In deze bijzondere levensfase

God en het goede, maar eerder op het

gentijds is. In onze cultuur draait het om

zijn zij heel ontvankelijk, open voor nieuwe

vervullen van onze eigen behoeften en

ambitie, competitie, rivaliteit, opleuken,

ervaringen. Ze nemen afstand van hun ou-

verlangens. Onder al die behoeften en

pimpen, haantjesgedrag, opgeblazen

ders en hun achtergrond: dat hoort ook. De

verlangens ligt, zo is de klassiek chris-

ego's. Juist daarom heeft onze cultuur

prestatiedruk ervaren veel studenten als erg

telijke overtuiging, het verlangen naar

deze deugd nodig.

hoog, ook door sociale media. De verwach-

God. Die is tegelijk veroorzaker én doel

ting om hun talenten te verzilveren voelen

van ons diepste verlangen. Naar de be-

ze vaak van alle kanten. En dan komt de co-

roemde woorden van Augustinus: 'on-

ronacrisis daar nog overheen. Als het plezier

rustig is ons hart, totdat het rust vindt

van de terloopse ontmoetingen er dan niet

in U'.

meer is, merk je dat het bij sommigen heel

Onze verlangens zijn gericht geraakt op

minder gaat. Volhouden van het voornemen om te bloeien waar je geplant

- Oefening van de deugd van gastvrijheid. 'Alle gasten moeten opgenomen
worden als Christus zelf.'

- De gelofte van de stabilitas: volhar-

dend ja blijven zeggen, ook als het wat

Wat houdt studentenpastoraat
precies in?

Waar kunnen studenten hiervoor
terecht en wat gebeurt er zoal?

en nemen initiatieven voor ontmoetingen. Ze

moeilijk wordt. Die contacten hebben ze

directe aardse behoeftebevrediging, ons

ontwikkelen daarbij van alles: van vrijwilli-

nodig, juist in die fase. Ook moeten ze keu-

Godsverlangen sluimert

Studentenpastoraat is echt voor iedereen

Studenten kunnen direct contact opne-

gerswerk tot workshops over loopbaankeu-

zes maken die menselijkheid en wijsheid

diep daaronder verscho-

die studeert, ongeacht achtergrond. Of

men met het pastoraat of deelnemen

ze en een ‘Green Kitchen’ waarbij duurzaam

vragen en daarbij kan de christelijke traditie

len. De vraag is dan:

je nu christen bent, moslim of atheïst:

aan activiteiten. Soms krijgen wij ook een

ingekocht en gekookt wordt.

helpen. Zo kun je essentiële waarden, de

hoe doe je dat, je leven

Gehoorzaamheid, dat is mis-

alle studenten zijn welkom. We nemen

hulpvraag vanuit de universiteit, een stu-

zo inrichten dat er ruimte

schien wel de lastigste, maar

de tijd voor elkaar om allerlei onderwer-

dentenvereniging of een studiebegeleider.

anderen. Met ruimte voor eigen waarden,

ontstaat voor je

pen te bespreken, alledaagse maar ook

Het pastoraat is niet per se verbonden

Hoe ben je in het vak van studentenpastor terecht gekomen?

wezenlijke dingen in je leven, delen met
zonder allerlei verwachtingen. Ik zie hoe-

verlangen naar

ingewikkelde.

aan een bepaalde kerk of kerkdiensten.

Ik heb zelf ook in Leiden gestudeerd; eerst

veel opluchting dat geeft bij jongeren. Jouw

God en het goe-

elkaar, alert en toegenegen luisteren

Uitgangspunt is dat ieder zich gehoord

We hebben bijvoorbeeld allerlei werkvor-

scheikunde en daarna theologie. In mijn

waarde is uiteindelijk niet je werk of je op-

de dat hij ons schenkt

naar wat er van je gevraagd wordt. Luis-

voelt en zich vrij kan uiten. Het belang-

men, zoals inspiratieworkshops. Zo namen

proefschrift schreef ik al over spiritualiteit

leiding maar: jouw

in het levensritme van alledag? Dat

ter ik werkelijk naar de ander en geef ik

rijkste is om daarbij een veilige omge-

studenten deel aan een reeks workshops

bij jeugdpastoraat. Vanuit mijn rol als pastor

eigen bijzonder-

vraagt om vormgeving en training. Daar-

ook echt respons, vanuit mijn hart?

ving te creëren waar dat kan. We praten

over hoe om te gaan met de pandemie

werk ik nauw samen met vertegenwoor-

heid. Ze moeten

in zijn de benedictijnen wat mij betreft

Kloosters zijn geen voorbeelden van

met elkaar over levensvragen zoals

en de gevolgen daarvan. In Leiden komen

digers van andere geloofsgemeenschap-

soms het lef ont-

een bron van inspiratie, omdat deze spi-

perfectie. Het zijn wel oefenscholen

zingeving, eenzaamheid, maatschap-

er in ons gebouw Rap100 (aan het Leidse

pen en de universiteiten in Leiden, Delft en

wikkelen om zich

ritualiteit geen franje is, maar alles door-

waar in alle broosheid en imperfectie

pelijke druk, keuzes en verwachtingen,

Rapenburg) allerlei groepen studenten

Rotterdam. Er zijn wel verschillen tussen

daarover vrij te

desemend: 'dat in alles God verheerlijkt

geleerd en geoefend wordt. Er is een

verliesverwerking, maar ook over luch-

bijeen rond thema’s en activiteiten. Daar

die studentenpopulaties, maar toch hebben

durven uitspreken.

worde – ut in omnibus Deus glorificetur’

weg om te gaan, met richtingwijzers, op

tiger onderwerpen die studenten graag

kunnen zij vrij aan deelnemen. De studen-

de studenten globaal dezelfde vragen en

Daar kan ik bij hel-

luidt hun motto.

goede dagen gericht. Deze zomer ga ik

bespreken.

ten vinden elkaar vooral via sociale media

uitdagingen. We werken met ons team ook

pen, prachtig!

Wil Derkse somt enkele richtlijnen op:

mij weer even laven aan deze bron.

Nr. 6 - Juli | Augustus 2021

Studentenpastoraat:
Meer weten? Je kunt
direct in contact komen
met het Studentenpastoraat via: Rap100,
Student Support
Rapenburg 100, Leiden
071-7440168
www.rapenburg100.nl

bent, en niet ergens anders.
Conversio morum: verandering van
levensstijl.

heeft te maken met heel
goed luisteren. Gehoor geven aan
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD
Wij hebben tijd om te kijken naar wat

hindernissen en uitdagingen zullen wij

Daarop sprak Jezus tot Zijn leerlingen:

belangrijk voor ons is. Waar staat het

door Zijn hulp overkomen. Onbekende

Nederlandse vertaling
‘Fratelli tutti’

“Komt nu eens zelf mee naar een eenza-

geloof in ons leven, waar vinden wij

paden en duistere wegen zullen worden

In de encycliek Fratelli tutti

me plaats om alleen te zijn en rust daar

God? Het gehele jaar zijn wij onderweg

verlicht doordat wij deze samen met Hem

laat paus Franciscus zich op-

wat uit.” Want wegens de talrijke gaande

en druk bezig met van alles en nog wat.

gaan.

nieuw inspireren door de heili-

en komende mensen hadden zij zelfs

Hierdoor kunnen wij weleens denken

Zoals in psalm 121, het pelgrimslied, staat

ge Franciscus van Assisi. Deze

geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus

dat er echt even geen tijd is voor de bij-

beschreven zal Hij onze voeten niet laten

heilige stelde aan alle broe-

in de boot naar een eenzame plaats om

bel en kerkgang. Maar nu hebben wij

wankelen en dat Hij ons zal behoeden

ders en zusters een manier

alleen te zijn. (Marcus 6:31-32)

die tijd zeker wel. Dat maakt deze tijd zo

voor alles. Hij behoedt ons uitgaan en in-

van leven voor die ‘doortrok-

bijzonder.

gaan, van nu tot in eeuwigheid. Kortom,

ken was van de smaak van het evange-

de vreugde, die mij heeft geïnspireerd

Het is zo ver, de vakantietijd is aangebro-

Paus Franciscus ondertekent de encycliek 'Fratelli Tutti' in
de basiliek van Sint-Franciscus in Assisi.

Wij gedenken…
...Frederik Theodorus Maria (Frits)
Spieksma, weduwnaar van Marise
Spieksma-Boezeman, vader en opa.
Frits werd op 18 mei 1936 in Rijswijk
geboren en overleed op 21 mei in
Driebergen. De uitvaart was op zaterdag 29 mei in de H. Willibrordkerk,
waarna Frits is begraven in het familiegraf op het kerkhof bij de kerk.

de Grote Reisgenoot is altijd bij ons en

lie’. De door de Nederlandse Bisschop-

tot het schrijven van de encycliek Lauda-

ken. De tijd voor rust en bezinning, of je

Je kunt in deze tijd om je heen kijken

waakt over ons. Hij is er voor je, altijd en

penconferentie geautoriseerde vertaling

to sÍ, motiveert mij nu opnieuw om deze

...Elisabeth Emerentia Maria (Els) Ver-

nu op vakantie gaat naar verre landen

en beseffen dat wij soms vergeten dat

overal. Of je nu op reis bent naar een zon-

van de encycliek is nu beschikbaar in de

nieuwe encycliek te wijden aan de broe-

hoef-Vlek, geboren op 3 augustus

(met de juiste veiligheids-kleurcode en

wij Gods hulp nodig hebben. Dat wij ons

nige vakantiebestemming of door het park

serie Kerkelijke Documentatie.

derschap en de sociale vriendschap.’

1940 in Voorburg en overleden op 2

met je vaccinatie-paspoort), of dat je op

zelf redden en alleen staan. Wij vergeten

loopt. Hij is er voor de gehele reis op ons

Franciscus van Assisi nodigde uit tot een

De encycliek die wordt uitgeven als Ker-

juni in Leiderdorp. Het afscheid van Els

zoek gaat naar nieuwe wandelpaden in

soms dat wij onze angsten en dromen bij

levenspad.

liefde die de grenzen van geografie en

kelijke Documentatie nr. 1 2021, is nu te

heeft plaatsgevonden op donderdag

eigen dorp, stad of land. Door de gebeur-

de Heer kunnen leggen, wij vergeten te

Dus laten wij, wanneer wij ons tot de Va-

ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden

bestellen. De prijs bedraagt € 15,- inclu-

10 juni in het crematorium Rhijnhof te

tenissen van de laatste jaren, zijn we er-

bidden. Maar toch, Hij waakt over ons, of

der richten, Hem vragen onze familiele-

legde hij het wezen uit van een open

sief verzendkosten, exclusief behandel-

Leiden.

achter gekomen dat wij er voor de ander

wij nu op vakantie zijn, ver weg, of thuis

den, vrienden, kinderen, buren te bescher-

broederschap, die het mogelijk maakt

kosten van € 1,10.

moeten zijn, maar ook dat wij voor ons-

zijn, of wij nu wakker zijn of slapen.

men op hun reizen, dan niet vergeten dat

om elke persoon te erkennen, te waar-

Bestellen kan via het bisdom Breda: 076

...Ida Maria Bunschoten-Smit, weduwe

zelf ontspanning moeten zoeken. Rust

Wij hebben God nodig. Het besef dat Hij

Hij ook ons wil bijstaan en beschermen op

deren en lief te hebben ongeacht de fy-

- 522 34 44, dagelijks telefonisch bereik-

van Piet Bunschoten, moeder en oma.

vinden, door aan een goed boek te be-

van ons houdt, waar wij ook zijn. Dat Hij

iedere nieuwe dag in ons leven.

sieke nabijheid, ongeacht de plaats in de

baar tot 12.30 uur.

Ida werd op 1 oktober 1931 in Hille-

ginnen, of door iets leuks te gaan doen

ons op koers kan houden, dat wij samen

'Moge de Heer u zegenen en u behoeden!

wereld waar hij geboren is of woont.

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@

gom geboren en overleed op 3 juni

waar je normaal geen tijd voor hebt: bij-

op weg zijn, waardoor wij niet verdwa-

Moge de Heer de glans van zijn gelaat

Paus Franciscus: ‘Deze heilige van de

rkk.nl met in het bericht uw naam en

in Sassenheim. De uitvaart was op

tanken, bijpraten en herijken.

len. Wij hoeven nooit bang te zijn. Alle

over u spreiden en u genadig zijn! Moge

broederlijke liefde, van de eenvoud en

volledige adresgegevens.

woensdag 9 juni in de H. Willibrord-

Eerste Heilige Communie, zondag 13 juni

de schenken!'
Diaken Peter Winnubst

H. Doopsel
Op zondag 6 juni heeft diaken Peter
Winnubst de kleine Sophie gedoopt.

Foto na de viering, met cadeautjes, achteraan: Helma, kapelaan Boris
en Tirsa, vooraan: Robin, Milan, Ralph, Ella, Sofia, Charlotte en Julie

Bron: rkk

de Heer zijn gelaat naar u keren en u vre(Numeri 6:24-26)

Foto: Bert Gerritsen

Foto: CNS photo - Vatican Media

Reistijd

Moge dit meisje een blije en
gelovige christen worden.

kerk, waarna Ida is begraven op het
kerkhof bij de kerk.

Extra Actie Kerkbalans: Help

jij de kerk weer opbouwen?

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbon-

we weer! Maar tegelijk heeft de afgelo-

...Peter Gerardus (Piet) Heijckers, echt-

denheid met God én met elkaar. De af-

pen tijd veel van kerken gevraagd. Zeker

genoot, vader en opa. Piet werd op

gelopen anderhalf jaar was dit niet van-

ook financieel gezien. Inkomsten uit bij-

25 februari 1942 in Linne geboren en

zelfsprekend. Kerken moesten inventief

voorbeeld collectes en zaalverhuur vielen

overleed op 7 juni in Oegstgeest. Op

zijn om juist die verbondenheid vorm te

weg. En creatieve en digitale vormen van

dinsdag 15 juni was de uitvaart in de

geven in de anderhalve-metersamenle-

kerk-zijn hebben aan de andere kant juist

H. Willibrordkerk, waarna Piet is be-

ving. Wat is het mooi om te zien hoe pa-

extra geld gekost.

graven op het kerkhof bij de kerk.

rochies en gemeenten creatieve vormen

Net als in 2020 voeren we daarom ook

vinden om elkaar vast te houden.

dit jaar een Extra Actie Kerkbalans. Ook

Inmiddels komen er meer versoepelin-

nu willen we kerkgangers om een extra

weduwnaar van Elisabeth den Hol-

gen in de coronamaatregelen. Ook voor

bijdrage vragen. Want elkaar vasthouden,

lander-Steyn, partner, vader en opa.

kerken. Dat geeft hoop: straks mogen

dat kan alleen samen.

Piet werd op 26 mei 1932 geboren

Bisdom Rotterdam

...Petrus Maria (Piet) den Hollander,

en overleed op 12 juni. De afscheids-

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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Een gewaardeerde tuinman
Piet van Rijn kreeg op eerste

dienst was op donderdag 17 juni in de
H. Willibrordkerk, waarna Piet is begraven op het kerkhof bij de kerk.

Pinksterdag de paaskaars van
2020 uit handen van diaken Peter Winnubst, in het bijzijn van
pastoor Rochus Franken. Uit
waardering voor zijn werk in de

Mogen deze lieve doden rusten
in Gods licht en vrede.

pastorietuin en op het kerkhof.
Nr. 6 - Juli | Augustus 2021
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Een mooie zomer vol ontmoetingen?

Diaconie – Balans?

Op het moment van

Zondag 23 mei - Kindermiddag Pinksteren

In april van dit jaar heeft de

Nieuw beleidsplan 2021-2025:
‘Bezieling delen’

schrijven besluit het

Taakgroep Diaconaat en Zen-

Op 10 juni heeft de Kerkenraad het nieuwe

dag! We verzamelden met alle ouders en kinderen bij

kabinet over grote

ding met een wervingsactie

beleidsplan voor de PGO vastgesteld. Het

Willibrords Erf, waar een speurtocht begon. De kinde-

versoepelingen in de

uw aandacht gevraagd voor haar werk.

heeft de titel ‘Bezieling delen’. In verbon-

ren zochten naar de afbeelding van Rainbow de Duif, die

maatregelen tegen het

`Dienen, delen, doen` is onze leus, waarbij

denheid met elkaar en de Eeuwige zetten

verschillende gemeenteleden achter de ramen van hun

coronavirus. Mogelijk

gevraagd werd voor het jaar 2021 een fi-

wij onze pelgrimage voort en willen we in

huizen hadden gehangen. Bij de duifjes stonden letters,

verdwijnt de mond-

nanciële toezegging te doen voor de Diaco-

verbondenheid met elkaar en met ieder

die samen een woord vormden, dat de

kapjesplicht, mogen

nie, het Werelddiaconaat en de Zending. In

om ons heen onze bezieling delen. Delen

kinderen al puzzelend mochten raden.

Wat was het een feestelijke middag op Eerste Pinkster-

de PGO draagt de Taakgroep binnen en bui-

van wat ons voedt en bezielt, nieuwsgierig

Het was PINKSTEREN! De laatste duif

elkaar onder het genot van

ten de gemeente zorg voor hulp aan men-

naar wat anderen bezieling geeft.

hing bij de Regenboogkerk. De kinde-

het advies om thuis te wer-

een kopje koffie weer

sen in moeilijke omstandigheden. De Taak-

Het beleidsplan geeft ons richting voor de

ren mochten naar binnen… en daar was

ken ingetrokken. Het kabinet

ontmoeten. Steeds

groep heeft een eigen financieel beheer

weg die we als gemeente in de komende

het echt een feestje! Taart, slingers, li-

meer groepen komen

binnen de PGO en ontvangt geen bijdrage

jaren gaan. Bijzondere aandacht is er de

monade… Pinksteren is immers de ver-

uit de actie Kerkbalans. Dankzij uw jaarlijkse

komende jaren voor:

jaardag van de kerk. De leerlingen van

we sneller met meer
mensen samenkomen en wordt

spreekt ook al over de moge-

weer samen. Heel fijn. Ik wens

lijkheid dat de 1,5-metermaatre-

ons allen een mooie zomer vol ont-

gel tijdens of kort na de zomer wellicht

bijdrage en de opbrengst van de wekelijkse

wordt afgeschaft. In de kerk mogen we

moetingen en, zolang dat nodig is, op

collectes steunt u veel mensen. We merken

sinds 5 juni al met meer mensen samen-

1,5 meter.

dat veel benaderde gemeenteleden nog

komen en afgelopen zondag konden we

Marien den Boer,
voorzitter Kerkenraad

niet hebben gereageerd op de digitale of
de papieren brief die we gestuurd hebben.
Vandaar deze herinnering.

- zingeving in het dorp: samen met anderen vormgeven aan zingeving;

- zingeving met de jeugd (en hun ouders)
-

Jezus verspreidden met Pinksteren de
christelijke boodschap onder het volk.
Dat hebben de kinderen ook gehoord

Een open en uitnodigend platform voor

in het verhaal dat werd voorgelezen.

kinderen, jongeren en hun ouders;

Daarna knutselden we mooie duifjes met

wie en waar ze kunnen helpen.

zingeving met en voor ouderen, gelet op

kleurige linten, die begonnen te draaien,

Tot slot hebben we met alle kinderen

hun specifieke behoeften;

als ertegen werd geblazen. Evenals de

buiten nog bellen geblazen. De wind nam

de organisatie van onze gemeente.

Geest, die mensen in beweging zet. Toen

alle bellen mee naar boven! Wat een

Uit de Kerkenraad… juni 2021

waardevol om met elkaar over het werk

Graag vragen we nogmaals uw aandacht

Op 10 juni kwam de Kerkenraad (KR)

van de taakgroep te spreken en waar no-

om, als u dat nog niet gedaan hebt, een

voor het eerst in vele maanden weer

dig richting te geven in het goede werk

toezegging te doen voor het belangrijke

De komende weken wordt er een handza-

was het tijd voor het filmpje van Kids in

prachtig gezicht is dat, als je met zoveel

fysiek bij elkaar in het mooi verbouwde

dat de leden en de teams doen.

werk van de bovenstaande doelen. Voor

me samenvatting gemaakt en deze wordt,

Actie. Door een vrolijk lied en animatie

kinderen bent en samenwerkt!

Willibrords Erf. Met de huidige techniek
waren kerkenraadsleden die niet fysiek
konden komen digitaal aanwezig.

-

We spraken over het werk van de taak-

- De KR heeft, onder dankzegging, de

-

eventuele vragen over de wijze van over-

met het hele document, beschikbaar ge-

werden de kinderen op een speelse en

Dank aan iedereen, die een steentje

jaarrekeningen van de PGO en de Dia-

maken: diaconie@pgoegstgeest.nl.

steld.

eigentijdse manier betrokken bij het (we-

heeft bijgedragen aan deze middag. Wij

conie vastgesteld. Inkomsten vanuit de

Met dank en vriendelijke groet, Lex Huisman,

Veel gemeenteleden waren betrokken en/

reld)diaconaat. Rainbow de Duif vliegt de

kijken alweer uit naar een volgend gezel-

Penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending

of hebben bijgedragen aan de totstandko-

hele wereld over en vertelt de kinderen,

lig samenzijn.

Actie Kerkbalans en het diaconale geef-

ming van het plan. In het bijzonder dankt

groep Pastoraat. In de afgelopen maan-

moment zijn voor de PGO belangrijk om

den is de groep gemeenteleden van 80

begroting en jaarrekening in goede ba-

jaar en ouder bezocht. Ook heeft de KR

lans te houden. Deze acties zijn geëva-

besloten het wekelijks moment ‘op adem

lueerd. Er is tot nu toe minder binnenge-

komen’ voort te zetten. Hiermee bieden

komen dan voorgaande jaren. Voor het

slag met de voorbereidingen voor de ge-

we mensen een moment in de week aan

eerst is dit jaar ook alles met de post of

meentezondag in september, en alle hulp in

om tot rust te komen en eventueel een

digitaal gegaan. De commissie en taak-

de organisatie is welkom.

(geloofs-)gesprek te hebben. Het was

groep gaan, op verzoek van de KR, met

de Kerkenraad de commissie die zich de
de aanbevelingen aan de slag.

- Een groep gemeenteleden gaat aan de

afgelopen 1,5 jaar hiervoor heeft inge-

Terugblik op de Koffiekamer van donderdag 17 juni

zet. Deze commissie bestond uit Geert ter

Wat waren we blij om elkaar weer te

We begonnen met een op rijm gezette

Horst, Willem Camphuis, Dick Hanemaayer

ontmoeten na zo’n lange periode van

terugblik over de afgelopen coronatijd

en Netty Moolenaar.

niet samenkomen. Allemaal gevacci-

en ontstaken kaarsjes voor wie ons zijn

neerd..., en anderhalve meter uit elkaar,

ontvallen. Ook voor de twee trouwe be-

hadden we weer dat vertrouwde gevoel

zoekers die nu in Hofwijck wonen was

terug; hoewel iets dichter bij elkaar wel

er aandacht. Zingen mocht ook hier nog

makkelijker praat! Maar met de micro-

niet, maar ds. Ad Alblas, die het spits af-

foon erbij ging het toch goed.

beet deze morgen, gaf ons ruimschoots

Marien den Boer,

Marien den Boer,

voorzitter Kerkenraad

voorzitter Kerkenraad

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

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

www.pgoegstgeest .nl
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Taakgroep Jeugd en Jongeren

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

geestelijke inspiratie om over na te
denken en in gesprek te gaan over wat

Wij gedenken

Pinksteren ons eigenlijk wil zeggen: de
Geest in alle talen en deze waait waar-

18 mei mevr. Greta Janny Coba
(Margreet) Klep - de Jong, 

80 j.

heen Hij wil!

19 mei mevr. Johanna Elizabeth Paul Vermeij, 

94 j.

5 juni dhr. Robert Martinus Wouter
Hofstra, 

De pauze was met koffie weer als vanouds; even bijpraten over van alles en

59 j.

11 juni mevr. Dorothea Hermina Kok, 88 j.

daarna weer snel verder met het onderwerp. Een gedicht over omkijken naar
elkaar, wat zo belangrijk is. En afsluiting
Nr. 6 - Juli | Augustus 2021
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VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

met de zachtjes gezongen zegen, zoals

september bekijken we de vervolg-

we dit altijd deden.

data. Dit komt ook in de Gemeentebe-

Op de vraag om komende maanden

richten. Alles bij elkaar was het een fijne

door te gaan kwamen positieve reacties

ochtend in een prachtig, ruim en heerlijk

4 juli – Binnenlands diaconaat: Actie vakantietas

mogelijk.

		
Religie
als dieptedimensie van ons bestaan

en daarom zijn de volgende 2 koffie-

koel vernieuwd Willibrords Erf, waarvoor

Actie Vakantietas is een jaarlijkse, lande-

25 juli – Straatpastoraat Leiden

Paul Tillich geldt als een van de belang-

in het mense-

kamers op donderdag 15 juli ( Rian) en

complimenten!

lijke actie van Kerk in Actie om kinderen

Vragen rond zingeving zijn bij dak- en

rijkste theologen van de 20ste eeuw.

lijk verlangen

uit gezinnen die het financieel moeilijk

thuislozen niet anders dan bij ‘gewone’

Religie is volgens Paul Tillich een dimen-

dat uitgaat naar

hebben iets leuks te geven. Ieder kind

mensen, maar de ménsen zijn anders. Het

sie van diepte in het leven van de mens.

een rechtvaardi-

donderdag 12 augustus (Ad) gezet en in

Ad Alblas, Fietje Bleichrodt en Lies de Jong

Tekst : Maureen van den Brink

mensen die in het dagelijks leven zorg of
begeleiding nodig hebben. Zo'n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties

Emmaüswandeling II

krijgt een tasje met spullen voor de zo-

zijn kwetsbare en bijzondere mensen die

De dieptedimensie van ons bestaan

ge wereld voor

U gaat in gesprek over leerervaringen in

mervakantie. De inhoud van het tasje is

bij de straatpastor een oor vinden voor za-

duidt iets aan dat onder de oppervlakte

iedereen. Dat

Twee aan twee weer op pad

leven en geloven.

afgestemd op het kind. De PGO doet dit

ken die in de zorg niet aan de orde komen.

zit en van invloed is op het leven van de

betekent er ac-

Van de 30 personen die de vorige keer

Praktisch: U meldt zich uiterlijk 6 juli aan

jaar ook mee aan de actie.

mens. Het geeft het leven diepgang. Het

tief aan meewerken, maar ook erin ge-

hebben meegedaan hebben we enthou-

bij Jeanne Taal via jeannetaal@gmail.

11 juli – Epafras

1 augustus – St. Exodus Nederland
Onze (ex-)gevangenen gaan ons ter harte.

religieuze niet als een bovennatuurlijke

loven, er vertrouwen in hebben, dat dit

siaste reacties ontvangen! Daarom heeft

com of 07-515 57 17 en geeft aan of u

Het belangrijkste werk van Epafras is het

Honderden vrijwilligers van Exodus helpen

werkelijkheid, maar als de kern van onze

streven tot vervulling zal komen.

het team Onderling Pastoraat besloten

op pad wilt met een psalm of met het

bezoeken van Nederlandse gevangenen

hen bij het omarmen van nieuwe kansen

alledaagse werkelijkheid.

Tillich ziet dat geloof als een spiritu-

om ook in de zomerperiode weer een

thema leren. U wordt gekoppeld aan een

in het buitenland. Epafras doet dat met

Emmaüswandeling te organiseren. Een

maatje, ontvangt de gespreksinstructies

een grote groep lokale geestelijk verzor-

8 augustus – Stichting SchuldHulpMaatje

Totale betrokkenheid

herkansing voor wie nog niet mee deed

en elkaars contactgegevens. U maakt

gers: Nederlandse vrijwilligers die in di-

Schulden, armoede, we zien het overal

Religie als dieptedimensie van ons be-

ultieme werkelijkheid God te noemen.

en een tweede kans voor wie het naar

met elkaar een wandelafspraak op een

verse landen wonen en werken en in hun

om ons heen. Maar liefst een op de vijf

staan definieert Tillich niet als godge-

Het woord God, de naam God, verwijst

meer smaakte. We hebben opnieuw

voor beiden passende locatie en op een

vrije tijd op bezoek gaan. In de geestelij-

huishoudens heeft te maken met (drei-

loof, maar breder als een houding van

naar die ultieme werkelijkheid, naar een

twee thema’s gekozen waaruit u kunt

passend moment (liefst tussen 15 juli en

ke verzorging die Epafras biedt gaat het

gende) financiële problemen. Ook in de

de mens tegenover de diepste grond

geest van bevrijding, naar de moed om

kiezen:

31 augustus). Als u wilt kunt u een kort

in de eerste plaats om laagdrempelige

omgeving van onze kerk. SchuldHulp-

van onze werkelijkheid. Religie als 'ul-

te zijn, naar humaniteit.

- Op pad met een psalm. U krijgt een

ele houding tegenover onze werkelijkheid. Tllich is terughoudend om de

berichtje sturen hoe u het heeft erva-

pastorale aanwezigheid.

Maatje en Kerken hebben samen hart

timate concern': als onvoorwaardelijke

psalm mee aan de hand waarvan u met

ren. We hopen van harte dat weer vele

18 juli – Diaconale vakantieweken

voor mensen en gunnen mensen met

en totale betrokkenheid of zorg in alle

Over geloof en ongeloof

elkaar in gesprek gaat.

gemeenteleden twee aan twee op pad

Hetvakantiebureau.nl is specialist in seni-

geldzorgen een hoopvolle toekomst.

gebieden van het leven. Het is dat wat

Tillich zegt dat we in onze cultuur het

zullen gaan. Namens het team onderling

orenvakanties en zorgvakanties. De zorg-

mensen drijft, beweegt, voortstuwt,

heilige en het seculiere of alledaagse uit

pastoraat,

vakanties zijn begeleide vakanties voor

15 augustus – Zending: Pakistan,
christenen staan sterker in hun geloof

waaraan iemand zich met lichaam en

elkaar hebben getrokken, waardoor het

In het islamitische Pakistan heb je het als

ziel volledig overgeeft. Als iemand

heilige tegenover het seculiere is komen

christen niet gemakkelijk. Je wordt be-

ergens helemaal voor gaat, is dat ie-

te staan, en geloof tegenover ongeloof.

schouwd als tweederangs burger, gediscri-

mands ultimate concern. Waarop men-

Een onderscheid dat mensen eerder ver-

mineerd en geregeld kritisch bevraagd op

sen ultiem betrokken zijn, wordt voor

deelt dan verbindt. Terwijl religie van re-

In de dienst van 29 augustus is de

je geloof. Kerk in Actie steunt een bijbel-

hen heilig. Het betekent met je hele

ligare komt, dat verbinden betekent. De

collecte bestemd voor Maatjes voor

school die hen door middel van trainingen

persoon erdoor gegrepen worden, er-

dieptedimensie van ons bestaan is de

Aidswezen in Zambia. Dit doel wordt

meer over de bijbel leert en ook laat zien

door overweldigd worden. Het geeft de

bron van het spirituele leven van ieder

door Kerk in Actie, Kinderen in de

hoe je je als christen staande kunt houden

ervaring van ultieme zin, van de moed

mens, ongeacht of iemand godgelovig is

Knel, ondersteund en is in het april-

in de maatschappij.

om te zijn.

of niet. Tillich stelt dat het onderscheid

nummer 2021 van dit blad al onder

22 augustus – La Sonrisa Naranja, Ecuador

de aandacht gebracht.

La Sonrisa Naranja is een medisch centrum

Geloven als vertrouwen

We steunen dit project voor twee

in El Barrio Horizontes del Fortin, een ont-

Het besef van diepte en het heilige zijn

religieuze beelden, kan het besef van

-

Op pad met het thema leren. Zolang je

leeft, leer je. Zo is het ook met geloven.

Jeanne Taal & ds. Rian Veldman

Project Zambia taakgroep
Diaconaat en Zending

tussen 'religieus' en 'seculier' dan verdwijnt. Een al te strak vasthouden aan

jaar. Het gaat hierbij om hulp aan ouder-

ondersteund om hun gezinnen te runnen

kapsalon. “Mijn leven is nu veranderd.

wikkelingswijk in Guayaquil, Ecuador. Met

niet alleen voor godgelovigen wegge-

het heilige in het alledaagse in de weg

loze gezinnen in Zambia, waar kinderen

en een opleiding af te maken.

De manier waarop ik nu leef, is niet zoals

steun van de Nederlandse stichting is het

legd. De bron van onvoorwaardelijke

staan.

onder de 18 jaar gezinshoofd zijn. Hun

Op filmpjes van de website van Kerk in

het was. Ik ben nu in staat om voldoende

uitgegroeid tot een medisch centrum met

totale betrokkenheid ligt volgens Tillich

ouders zijn aan aids overleden en als ook

Actie staan individuele verhalen van kin-

eten te kopen, wat me eerst niet lukte”.

twee spreekkamers, een tandartskamer,

de grootouders er niet meer zijn, staan

deren die er alleen voor staan en hulp

Zie ook: https://kerkinactie.protestantse-

een apotheek en medisch laboratorium.

deze aidswezen er echt alleen voor. Kerk-

hebben ontvangen. Eén van hen is Pru-

kerk.nl/projecten/vrouwen-en-hiv-aids/

Ook lukt het om steeds meer aan preven-

leiders worden getraind om naar deze

dence: zij heeft geen ouders meer en

kinderen om te kijken. Kerkelijke vrijwilli-

raakte al jong zwanger. Zij is nog maar

Namens de taakgroep Diaconaat en Zen-

gers hebben 500 kindgezinnen onder hun

18 jaar, maar heeft twee kinderen. Via

hoede genomen. Ook worden 75 kinde-

de kerk heeft zij het kappersvak kun-

ding,


ren, gezinshoofden, getraind en materieel

nen leren en heeft inmiddels haar eigen
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tie te werken
Guusje Onderwaater-Nortier,
lid ZWO (Zending, Werelddiaconaat,
Ontwikkelingssamenwerking)

29 augustus – Zendingsproject:
Maatjes voor aidswezen in Zambia
Op de pagina hiernaast wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Harm Bosscher

Uit: 'God, iets of niets?' door Taede Smedes

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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De jongen, de mol,
de vos en het paard

Balans: gelijke tred

In balans met nieuwe kracht

Het thema van deze OKe (al een

‘De kunst van te leven is thuis te zijn

heerlijk als ik dan weer met mijn neus

Het boek ‘De jongen, de mol, de vos en

half jaar geleden vastgesteld) past

alsof men op reis is’, een citaat van God-

op de feiten word gedrukt en in de bijbel

het paard’ van Charley MacKesy is een

wonderwel bij de huidige periode.

fried Bomans. Die levenskunst hebben

lees: ‘Wie heeft de wateren met hol-

opmerkelijk boek. Het is een boek met

Balans. Nodig op allerlei gebied. Bij-

we massaal geoefend de afgelopen tijd.

le hand omvat, de hemel gemeten met

weinig tekst, maar beeldschoon dankzij

voorbeeld tussen afstand houden

Toch snakken we naar alles wat er niet

een ellemaat? Wie heeft het stof van de

de prachtige illustraties en het mooie

en voorzichtigheid aan de ene kant

kon en mocht. Wat is dat toch? Het zoe-

aarde met een maatlepel afgepast? Wie

drukwerk. Het is een boek waar je rustig

en wat er allemaal nu weer kan en

ken van de mens naar anders, meer en

heeft de bergen gewogen op een weeg-

van wordt en waar veel wijze levensles-

beter. En als er meer komt zoeken we

schaal, de heuvels met balans en gewich-

sen in zitten. De vele

naarstig naar balans. De zomerperiode

ten..?’ ( Jesaja 40). Wij kunnen als mensen

illustraties en de dro-

mag. En is dat laatste dan terugkeer
naar ‘het goede leven’? Betekent dat

Gelijke tred: in balans door het leven.

op en top genieten zonder beperkingen?

volheid. In het verband van dat deel uit het

roept dat ook op. Even stilstaan na een

blijven zoeken naar balans, maar de God

merige en poëtische

Waaraan denk je eigenlijk bij ‘het goede

evangelie van Johannes (hfdst.10,10) gaat

tijd van hard werken. Zeker na dit jaar

die alles in balans gemaakt heeft kan je

teksten vertellen het

eenzaam, maar vindt

leven’? Ieder zal dat anders invullen.

het om het volgen van Jezus.

van steeds weer aanpassen en balans

dat het beste geven... en veel meer. Het

verhaal van een bij-

de mol, de vos en

Heel veel goeroes en religies geven

Balans in je leven op allerlei terreinen is

zoeken. We kruipen uit onze huizen, zoe-

geeft mij rust te weten dat ik het niet al-

zondere vriendschap,

het paard en samen

richtlijnen voor ‘het goede leven’. Mijn

voor mij: op zoek gaan naar dat leven waar

ken naar vakantiebestemmingen die

leen hoef te doen.

tussen een jongen en

maken ze een tocht.

indruk is dat het toch vaak ik-gericht is.

Jezus het over heeft. En nee, je krijgt niet

weer binnen de mogelijkheden liggen

Zoek je naar balans in deze roerige tijd?

drie dieren.

Genegenheid, liefde,

In de bijbel gaat het onder meer over

op een briefje wat dan wel en niet verstan-

en proberen weer door te gaan zoals

God zegt tegen jou aan het einde van

liefde die je kunt ontvangen en die op

dig is t.a.v. corona en t.a.v. andere vragen.

voorheen. Het is goed om even stil te

Jesaja 40: ‘..maar wie hoopt op de Heer

Veel tekeningen wei-

heid, moed, onzelf-

de ander is gericht. In die richting zoek

Wel kun je vol vertrouwen op weg gaan, in

gaan staan. De balans op te maken. Te

krijgt nieuwe kracht; hij slaat zijn vleugels

nig tekst; je hebt het

zuchtigheid, vriend-

ik graag ‘het goede leven’. Jezus zegt

afhankelijkheid van God, die zich noemt ‘Ik

realiseren waar je bent en wie je bent.

uit als een adelaar, hij loopt maar wordt

binnen een half uurtje

schap, deze mooie

bijvoorbeeld dat hij is gekomen om de

ben’. Hij wil aan je zij gaan en je leiden, niet

Tevreden te zijn met wat er is.

niet moe, hij rent, maar raakt niet uitge-

uit. Maar de teksten

eigenschappen ko-

mensen het leven te geven in al zijn

in het minst door zijn woord, de bijbel.

Laatst kreeg ik een mooie kaart bij een

put.’ De kunst van te leven is thuis te zijn

en beelden zij zó tref-

men allemaal voor bij

winkel in Arnhem. Er stond boven ‘wees

bij God waardoor je altijd op reis kunt zijn

fend dat het blijft han-

de personages.

de leraar van je eigen leven’. De tips

maar niet uitgeput raakt.

gen in je hoofd. Dagen later schoten mij

warmte, geborgen-

Diensten

bevestigd worden als voorzitter van de

waren: sta open, geniet van de mooie

Ik wens u een mooie zomer toe, in balans

nog beelden en teksten te binnen. Het

Dat komt door hun gesprekjes, vol le-

Gelukkig mogen er sinds 13 juni weer

Kerkenraad.

dingen, wees in het hier en nu, wees

en met nieuwe kracht.

boek was genomineerd voor Het beste

vensvragen zoals: ‘Wat wil jij worden als

spirituele boek in 2021.

je groot bent?’, ‘Wat is het moedigste

60 bezoekers in Duinzigt en 40 in de

aardig, lach, doe 1 ding tegelijk, doe

Thera de Vries-Noordhuis

Rehobothkerk (via scherm) de dienst bij-

Bijbelapps en podcasts

wonen. Samen zingen en koffiedrinken

Op onze Scipio-kerkapp wordt van alles

en anderen, wees

Aan het begin van de coronacrisis ver-

beste ontdekking?’ Het meest opmerke-

kan helaas nog niet.

gedeeld. Onlangs deed onze predikant een

aanwezig, leef

scheen dit boek in de Nederlandse

lijk zijn misschien wel de antwoorden die

Aanmelden is verplicht via: scriba@

oproep om bijbelapps of christelijke apps of

langzaam en voel.

taal en nu al wordt het een ‘klassie-

dan gegeven worden. Die antwoorden

ngkoegstgeest.nl. Gasten welkom!

podcasts te delen om elkaar te inspireren.

Prachtige tips maar

ker’ genoemd. Het boek is een succes,

zijn wijs, onverwacht, vaak met milde

juist in turbulen-

maar wat is het geheim van dit succes?

humor en altijd authentiek.

De crèche en kinderclubs draaien ook

niets, vergeef jezelf

dat je ooit hebt gezegd?’, of ‘Wat is jouw

weer. In juli starten de jeugdclubs.

Uit de gemeente

te tijden zo lastig

Mackesy schreef het, zo zei hij zelf, om

Geen van de vrienden heeft de neiging

In de dienst van 13 juni is een kindje

Bij Rianne en Bart de Glint is op 10 juni

om vol te houden.

de wereld vriendelijker te maken en

om de ander te kwetsen, te corrigeren,

gedoopt.

Lume Elias geboren, broertje voor Boaz,

Steeds als ik iets

als antwoord op de klimaatcrisis. Daar

te veranderen, integendeel, ze geven

Op 5 juli is er een gemeentevergade-

Jurre en Veerle.

probeer loop ik te-

kwam de coronacrisis nog bij. Het is toch

elkaar alleen maar moed en hoop. Ze

ring, waar o.m. de voortgang van de

Jan en Klazien de Groot-de Ruiter ontvin-

gen mijn falen aan.

bijzonder dat juist in een tijd van ‘afstand

durven hun zwakheid te tonen, ze gaan

samenwerking met de GKv op de agen-

gen op 24 juni Kobus Willem, broertje voor

Als ik het in mijzelf

houden’, ‘niet aanraken’, ‘elkaar niet op-

niet opzij voor tegenslagen en elk perso-

da staat. Op 11 juli zal Wouter Pieper

Teun, Mieke en Anke Eke de Gier-van der Jagt

zoek, word ik zo

zoeken’ de boodschap van dit boek het

nage behoudt zijn eigen karakter. De vos

geconfronteerd

tegenovergestelde bereikt?

blijft dus de vos. Het is een moderne fa-

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 (interim): Rebekka van Munster,
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
tel.: 737 04 56,
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest
e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,
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met mijzelf. Verre
van in balans. Wat

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

bel voor jong en oud (hoewel ik eigenlijk
Het boek vertelt over een jongen, maar

vind dat het geen kinderboek is).

je herkent al snel jezelf in die jongen.

Wat ik ook mooi aan het boek vond was

Het boek vertelt ook over een mol, maar

dat het in een bijna persoonlijk hand-

je herkent jezelf ook in die mol. En zo

schrift is geschreven. Alsof het een

gaat het ook bij de vos en het paard. De

persoonlijke brief is. Dat persoonlijke

hoofdrolspelers kunnen aspecten van je-

handschrift past bij de ‘nonchalante’ te-

zelf of mensen om je heen weerspiege-

keningen. Ik ga het nu nog een keer le-

len. De jongen in het verhaal voelt zich

zen.

Arjan de Kok
Nr. 6 - Juli | Augustus 2021
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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 www.pgoegstgeest.nl of
telefonisch bij het Kerkelijk Bureau, tel. 071 517 54 98.
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 04 jul 10.00
zo 11 jul 10.00
zo 18 jul 10.00
			
			
zo 25 jul 10.00
zo 01 aug 10.00
zo 08 aug 10.00
zo 15 aug 10.00
			
zo 22 aug 10.00

ds. R.C. Veldman
ds. A.A. van Houwelingen
ds. R.C. Veldman,
m.m.v. vier zangers,
Maaltijd van de Heer
ds. N.C. Smit
ds. G.J. de Bruin
ds. F. Bouwen
ds. R.C. Veldman,
m.m.v. vier zangers
ds. A. Alblas

voor de periode van 3 juli tot en met 3 september 2021

DUINZIGTCOLLEGE en Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Voor actuele informatie: www.ngkoegstgeest.nl
Er is een beperkt aantal mensen welkom.
Gasten kunnen zich aanmelden via scriba@
ngkoegstgeest.nl, uiterlijk vrijdags 18.00 uur.
Ook kan meegekeken worden via
www.ngkoegstgeest.nl
zo 04 jul 10.00
zo 11 jul 10.00
			
zo 18 jul 10.00
zo 25 jul 10.00
zo 01 aug 10.00
zo 08 aug 10.00
zo 15 aug 10.00
zo 22 aug 10.00
zo 29 aug 10.00

ds. M.K. Boersema
ds. P. Kleingeld,
bevestiging ambtsdragers
dhr. B. Bakker
dhr. W. Zomer
nog niet bekend
dhr. T. de Vries
ds. M.K. Boersema
ds. P. Kleingeld
mw. A. Siepelinga

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

zo 29 aug 10.00 ds. R.C. Veldman,
			
ambtsdragerszondag

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.

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

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch
contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 59 38, of met kapelaan Boris: 06 - 43 51
45 95.

REGENBOOGKERK

Inzameladressen voor de Voedselbanken
Voedselbank Leiden
Bankrek. NL82 INGB 0001 1521 65
- Prot. Gemeente Oegstgeest:
Regenboogkerk, Mauritslaan 12
e
3 zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur
Groene of Willibrordkerk,
Haarlemmerstraatweg 4-6
3e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur,
ook in Willibrords Erf
Dorpscentrum, Lijtweg 9
e
3 zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur,
hal kerkgebouw
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- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege,
locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23
e
1 zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur
- Geref. Kerk vrijgemaakt, Lijtweg 1
1e dinsdagavond v.d. maand,
19.00 – 19.45 uur, hal kerkgebouw

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

Er zijn nu 87 personen toegestaan in een
viering.
Voor de vieringen op zondag dient u zich aan
te melden bij het secretariaat, 071 - 517 53 04
of pastorie@willibrordoegstgeest.nl
14e zondag door het jaar
za 03 jul 19.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
zo 04 jul 11.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
15e zondag door het jaar
za 10 jul 19.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
zo 11 jul 11.00 Woord- en Communievie			
ring, diaken P. Winnubst
16e zondag door het jaar
za 17 jul 19.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
zo 18 jul 11.00 Eucharistie,
			
pastoor K. van Vliet
17e zondag door het jaar
za 24 jul 20.30 Viering in Katwijk
zo 25 jul 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken
18e zondag door het jaar
za 31 jul 19.00 Viering vervalt
zo 01 aug 11.00 Eucharistie,
			
pastoor K. van Vliet
19e zondag door het jaar
za 07 aug 19.00 Viering vervalt
zo 08 aug 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken
Maria Tenhemelopneming
za 14 aug 19.00 Viering vervalt
zo 15 aug 11.00 Woord- en Communievie			
ring, diaken G. Brink
21e zondag door het jaar
za 21 aug 19.00 Viering vervalt
zo 22 aug 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken
22 zondag door het jaar
za 28 aug 19.00 Viering vervalt
zo 29 aug 11.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
e

VAN WIJCKERSLOOTH
EN RUSTENBORCH
De vieringen zijn op vrijdagochtend in de
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden
via 06 5342 3520 of annemarie.gerritsen@
marente.nl
vr 09 jul 11.00 R.K., Nabor Langstraat
vr 23 jul 11.00 Prot., ds. Aart Verburg
vr 06 aug 11.00 R.K., Henk de Groot
vr 20 aug 11.00 Prot., ds. Aart Verburg

Varia-agenda
Oproep Diaconaal Platform voor
welkom statushouders
In september/oktober komen er 150

Wilt u graag van

statushouders tijdelijk in Oegstgeest

betekenis zijn

wonen. Vanuit het zogenaamde Hoef-

voor de men-

ijzergebouw wachten zij op een eigen

sen die letterlijk

woning in de regio Zuid-Holland. On-

en figuurlijk een

getwijfeld heeft u de commotie, die

lange, moeilij-

dit in het dorp veroorzaakte, meege-

ke weg achter

kregen.

zich hebben en

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.

nu wachten op een hoopvolle toekomst
Het Diaconaal Platform vindt het be-

met een eigen plekje in Nederland? We

langrijk om als kerken een duidelijk

horen graag van u!

signaal af te geven: ieder mens is

Met de interkerkelijke werkgroep die zich

welkom, en we spannen ons graag in

zo vormt, maken we graag plannen wat

om mensen – ook als ze hier tijdelijk

we concreet kunnen gaan doen:

wonen – te ontmoeten en hen te la-

diaconaalplatformoegstgeest@gmail.com

ten weten dat ze gezien worden. We
denken er bijvoorbeeld aan om een

Het Diaconaal Platform Oegstgeest is een

kerkgebouw open te stellen voor een

platform van samenwerkende diaconie-

koffie-inloop, een maaltijd of sportac-

ën binnen de Raad van Kerken Oegst-

tiviteiten, zoals voetbal of schaken.

geest, SchuldHulpMaatje en Present.

Gaat het u aan het hart?

Het goede leven
Wat geeft het leven zin,
wat maakt het leven goed?

PAULUSKERK,
VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE

In een tijd van beperkingen
dringt die vraag zich bij
veel mensen op. Met dit
bijbelleesplan dagen

Geen opgave

verschillende theo-

REGENBOOGKERK, ADVENTISTEN
Geen opgave

W. van der Velden, Putten
T. Hagendijk, Zoetermeer
J. van Staveren, Boskoop
R. Speelman, Almere
D. Wolbers, Franeker
H. Koehorst, Mijdrecht
P. van der Lugt, Naaldwijk
B. van den Bosch,
Veenendaal
J. Brunt, Alblasserdam

de betekenis van het
jaarthema. Iedere
zondag is er een
nieuwe aflevering van
dit leesplan. Schrijf je in op
het leesplan om op zondag de notificatie van de nieuwe aflevering te ont-

uit tot een nieuw perspectief op ‘het

vangen op je telefoon. Meer info: https://

goede leven’. ‘Het goede leven’ is het

de bijbel.nl/leesplannen/het-goede-leven

Nederland (PKN). Op de website van de

zo 04 jul 10.00
zo 11 jul 10.00
zo 18 jul 10.00
zo 25 jul 10.00
zo 01 aug 10.00
zo 08 aug 10.00
zo 15 aug 10.00
zo 22 aug 10.00
			
zo 29 aug 10.00

PKN lees je meer over

logen je twaalf weken

jaarthema van de Protestantse Kerk in

DORPSCENTRUM,
St. Evangelische Gemeenschap

Sietske Steenbergen

Dit leesplan is ontwikkeld in samenwerking
met de Protestantse Kerk in Nederland

Activiteiten Raad van Kerken
In september wordt het nieuwe activiteitenprogramma verspreid, met als
overkoepelend thema Speelruimte.
De maatregelen tegen verspreiding
van het coronavirus zijn aanzienlijk
versoepeld, dat is gunstig voor de
activiteiten. Meer speelruimte dus!
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Wel ko m

Varia-agenda

bij de culinaire
Marriage course
voortzetting van Alpha in het najaar
Na de Zoom-versie van afgelopen voorjaar kun-

De marriage course is de relatiecursus van

nen we dit najaar gelukkig weer live bij elkaar

Voor Elkaar Leiden: ‘verder bouwen aan

komen, in het Bondsgebouw bij de Laurentiuskerk in

je relatie’. Kijken we naar ons huwelijk als

Voorschoten, voor de gelegenheid omgedoopt tot restaurant ‘De smulpaap’. In

een rijbewijs (geldig voor altijd, tenzij er

de maand oktober zullen we te gast zijn in Sion bij de Jozefkerk in Wassenaar.

brokken worden gemaakt) of zien we onze

De avonden beginnen met een 3-gangenmenu, met eenvoudige, afwisselen-

huwelijksrelatie zo dat deze regelmatig on-

de en alom gewaardeerde gerechten, bereid door een kookgroep. Uw smaak-

derhoud en controle

papillen zullen hemels worden verrast. Bovendien krijgt u vier keer een speci-

nodig heeft?

ale culinaire ervaring. En het mooie is: u hoeft alleen maar aan te schuiven!
Na een introductie op woensdag 15 september gaan we negen avonden aan

Zeven avonden waarin je nadenkt over ver-

de slag met filmpjes van Sycamore, van het katholieke Alphacentrum.

schillende onderwerpen die belangrijk zijn

De introductieavond is van 19.30-21.30 uur, zonder maaltijd. U hoeft zich daar-

in het gezond houden van je relatie. Zeven

voor niet in te schrijven, u bent van harte welkom in het Bondsgebouw.

avonden? De gesprekken voer je met je

De vervolgavonden zijn op de woensdagen 22 en 29 september, 6, 13 en 17

partner en niet met de groep. Op het eva-

oktober, 3, 10, 17 en 24 november. Deze beginnen om 18.30 uur met een

luatieformulier schreef een deelnemer: "het

maaltijd. Omdat wij willen weten hoeveel borden we moeten klaarzetten,

is echt een verdieping op elk gebied, met

dient u zich van te voren op te geven.

de nodige eye-openers; wat niet altijd leuk

De afsluitende avond is op woensdag 12 december.

was maar wel heel goed". We gebruiken

Ook wordt een zaterdag ingepland, het zogeheten ‘kloosterweekend’. Hoe en

het cursusmateriaal van Alpha Nederland

wanneer dat wordt ingevuld hoort u op een later tijdstip.

voor de Marriage course.

Wilt u meer informatie? Mail dan naar

De cursus is geen oplossing voor problemen.

alpha.jozefkerk@hotmail.com.
Of bel / app naar een van de volgende nummers:

071- 889 5938
06-51 26 11 20
06-21 68 03 15
06-52 40 52 10

pastoor Rochus Franken
Erik Flikkenschild
Reinoud Kaasschieter
Els van Leuken

Maar het geeft je wel nieuwe inzichten. En
de cursus is juist heel leuk en leerzaam als
je relatie soepel loopt. Maak nu alvast je
afspraak voor het najaar (maandagavond 4,

Micha Zondag:
Genieten van Genoeg
Al duurt deze aankondiging nog wel een

11 en 25 oktober en 1, 8, 15 en 22 november) en meld je aan via de website www.
voorelkaarleiden.nl/relatiecursus.
Verdere info: relatiecursus@voorelkaarleiden.nl; of bel Barbera Bikker, 071 - 203 21
20 (optie 4) of 06 - 51 09 71 77.

Anton Bil

paar maanden, alvast dit ter voorbereiding
op een andere levensstijl na corona.
De supermarkt ligt vol met acties van
één-plus-één gratis, maar hebben we dat
tweede bakje tomaten écht nodig? Of wil-

Tot slot...
Zegen van Iona

len we misschien een beetje teveel? Het

Zegen mij, o God,

antwoord weten we eigenlijk wel: de ar-

de aarde onder mijn voeten.

beider en de schepping betalen de echte
prijs. Daarom is het motto: Genieten van
Genoeg! Leidraad is de tekst uit Leviticus 19:9-10:
‘Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand
van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de

Zegen mij, o God,
de weg waarop ik ga.
Zegen mij, o God,
de mensen op mijn pad.

wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bij-

O God van alle goden,

een wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en

zegen mij mijn leven.

de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.’
Micha Zondag valt op 17 oktober (Wereldarmoededag).
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