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Schommelen geeft een gevoel van 
ruimte. Een feest voor ieder kind. 
Maar hoeveel speelruimte ervaart 
een schommelend meisje van bijna 
drie als opeens haar moeder weg is 
en een ander haar duwt?
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schreef historicus Johan Huizinga al in 
1938 het belang van het spelelement 
voor cultuur en samenleving.
Spelen verbindt. We zien dat niet alleen 
bij kinderen. Gezelschapsspelen zijn in. 
Spelprogramma’s op tv trekken veel kij-
kers. En denk aan in teamverband spor-
ten en samen sport kijken. Even afleiding 
van verantwoordelijkheden, drukte en 
stress.
Daarbij sluit het thema van het nieuwe 
activiteitenprogramma van de Raad van 
Kerken 2021-2022 aan: speelruimte.

Schommelen tussen vrijheid en 
onvrijheid
Om op het boek terug te komen, zonder 
al te veel te verklappen: Cécile heeft er 
heel veel voor over dat Gladys vrijheid 
en recht ontvangt. Ik moest denken 
aan de bijzondere en ook gevaarlijke 
inspanningen van een organisatie als 
International Justice Mission, die pro-
beert mensen uit slavernij te bevrijden 
en gerechtigheid te bewerkstelligen. Zie 
www.ijm.org.
En ook aan Jezus, die mensen – in woord 
en daad en door het grote offer van zijn 
leven – wil(de) bevrijden uit onvrijheid. 
Om voluit mens te kunnen zijn zoals be-
doeld. Dat geeft geloof en vertrouwen 
(faith!).
Ik kijk uit naar de tijd dat we – zonder 
angst, onderdrukking en rivaliteit – zullen 
kunnen spelen en dansen!

Handen als ogen van de ziel

Als mij wordt ge-
vraagd iets te schrij-
ven over ‘speelruim-
te’ moet ik direct 
denken aan mijn tijd 
in Amsterdam toen 
ik de opleiding Musical Theater aan 
de Frank Sanders Academie volgde. 
Alles wat we daar leerden kwam sa-
men op het toneel of de ‘speelruimte’. 
Om de basis van de zogenoemde 
speelruimte te verkennen had Frank 
Sanders een eigen les ontwikkeld, 
genaamd: Bewegings- en Theater-
Compositie (BTC), waarbij je als speler 
vertrouwd raakt met de ruimte om je 
heen en leert hoe je jezelf tot deze 
ruimte verhoudt. Kort uitgelegd leer-
de je wat wel en niet werkt op het 
toneel en werd je je bewust van het 
effect van jouw bewegingen. Ik heb 
altijd erg van deze lessen genoten, 
want het gaf mij houvast en structuur 
om op het toneel te performen. Bin-
nen de vrijheid die een ‘speelruimte’ 
biedt, vind ik het wel altijd fijn wan-
neer er een bepaalde structuur aan-
wezig is. 
Dit ervaar ik nu ook tijdens mijn baan 
als leerkracht in het basisonderwijs. 
Mijn belangrijkste taak is dat ik de 
speelruimte van de kinderen zo rijk 
mogelijk inricht zodat ze zich zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen. In on-
derwijstermen noemen we dat: het 
creëren van een rijke leeromgeving 
die aansluit bij de belevingswereld 
van het kind. Iets waar Frank Sanders 
ook heel goed rekening mee hield 
toen hij zijn eigen lessen ontwikkel-
de. Een goed voorbeeld hiervan is 
een les waarin we het gebruik en 
de kracht van onze handen leerden 
kennen. Door het uitvoeren van ver-
schillende oefeningen ervaar je dat je 
handen de ogen van je ziel zijn. Nog 
altijd pas ik deze oefeningen toe tij-
dens het regisseren van diverse ama-
teurgezelschappen. Margreet Osinga

Van de redactie
Homo ludens, de spelende mens. Dat kan alleen maar als de mens ruimte gegund 
wordt om te spelen. Dat gunnen kan heel ruim zijn, of benauwend beperkt. Zo 
komen thema’s als vrede, rechtvaardigheid, barmhartigheid en liefde vanzelf bo-
vendrijven. Het thema van deze OKe is ‘speelruimte’. Op verschillende manieren 
komt dit in de diverse bijdragen aan de orde.
Met deze OKe wensen wij u een goede start van het nieuwe seizoen toe.

Ruimte voor elkaar

Met de keuze voor het jaarthema speel-
ruimte bieden de Oegstgeester kerken 
ruimte voor discussie en bezinning over 
een belangrijk, maar ook potentieel ge-
vaarlijk onderwerp. 
Hoezo gevaarlijk?  Dat probeer ik uit te 
leggen: voor het thema is gekozen om-
dat de coronaperiode ons geleerd heeft 
dat we ruimte nodig hebben: leefruim-
te, speelruimte. En nu de beperkingen 
wegvallen kunnen we die ruimte ook 
weer gaan innemen. Maar is dat wel zo 
gemakkelijk?
Want als we iets geleerd hebben in de af-
gelopen periode is dat er grenzen aan de 
ruimte zijn. En al worden die grenzen nu 
weer opgerekt: er blijven grenzen. Gren-
zen die worden bepaald door de mensen 
met wie wij samenleven. Want als ik mijn 
leef- of speelruimte uitbreid kan dat ten 
koste gaan van de ruimte voor mijn me-
demens: die moet dan – soms letterlijk 
– het veld ruimen. Het Duitse woord Le
bensraum illustreert tot welke gevolgen 
het zoeken naar ruimte kan leiden.

Maar tegelijkertijd is het zo vanzelfspre-
kend om ruimte te willen hebben, zowel 
in letterlijke als in figuurlijke zin. We heb-
ben het allemaal nodig om niet onnodig 
beperkt te worden in onze speelruimte. En 
helaas gebeurt dat maar al te vaak, ook in 
kerkelijke kringen.

Alle reden dus om te zoeken naar meer 
ruimte. En dat moet kunnen, want er is 
ruimte genoeg (met of zonder 1,5 meter 
afstand). Maar laten we diezelfde ruimte 
dan ook aan elkaar gunnen, zelfs als dat 
betekent dat wij misschien even pas op 
de plaats moeten maken om een ander 
ruim baan te geven. En wanneer we ons 
beperkt voelen kunnen we ons laten in-
spireren door  de voorbeelden van Dietrich 
Bonhoeffer of Titus Brandsma. Juist binnen 
de beperkingen van hun gevangenschap 
en hun cel creëerden zij ruimte voor zich-
zelf, maar meer nog voor anderen en voor 
de Ander.

Koos van der Bruggen,

namens de R.-K. parochie, lid van Raad van Kerken

Faith
Gelukkig heeft Faith haar naam mee…
Vonne van der Meer beschrijft in haar 
roman ‘Naar Lillehammer’ hoe Cécile, 49, 
bij Gladys en Faith betrokken raakt als 
Gladys haar vraagt het duwen van haar 
dochtertje over te nemen. Maar dan 
komt Gladys – eerst – niet terug…

Cécile
Dit zet het leven van Cécile nogal op zijn 
kop. Ze heeft net ruimte in haar leven 
gezocht: weg bij haar man, bij wie ze 
steeds minder ruimte vond. En ontslag 
genomen van haar werk. Met Faith erbij 
raakt de geringe ruimte in haar apparte-
mentje nu gauw vol. Interessanter is wat 
in haar hoofd en hart gebeurt. Met haar 
onvervulde kinderwens zou ze wel voor 
altijd willen blijven zorgen voor en spe-
len met Faith. Maar dat geeft innerlijke 
strijd, want ze gunt Gladys – geronseld 
uit Nigeria, ‘eigendom’ van een pooier 
en gebonden door een vodún-vloek – de 
mogelijkheid met Faith te ontsnappen uit 
haar beklemmende situatie. Door alles 
wat Cécile meemaakt komt ze tot zelfin-
zicht. Wat heeft haarzelf in de greep? De 
neiging te controleren, net als haar ex. 
Jaloezie en als gevolg daarvan gif spu-
wen – ook al is het maar één opmer-
king... Thema’s die in meer boeken van 
de schrijfster een belangrijke rol spelen.

Spelen maakt het leven lichter
Om te kunnen spelen heb je ruimte no-
dig. Maar ook geldt: om ‘licht’ te kunnen 
leven doet spel veel om ruimte te erva-
ren. Echter: hoe ouder je wordt en hoe 
ruimer je wereld, hoe meer het spelen 
op de achtergrond kan raken. Jammer! In 
zijn Homo ludens, de spelende mens, be-

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 2 oktober 2021. Kopij daar-
voor inleveren uiterlijk op donderdag 
16 september 2021 vóór 15.00 uur. 
Uitsluitend per e-mail, met vermel ding 
van uw naam, telefoonnummer en 
voorkeur rubriek. 
Inleveradres kopij en gegevens rooster 
diensten en vieringen: 

e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt 
op 6 november 2021.

Volgende nummer

Deze OKe 
wordt ook 
geplaatst 
op de web- 
site van de 
Raad van 
Kerken.

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad

PersoonlijkColofon

OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave 
van de Raad van Kerken Oegstgeest:
Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 
2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26
e-mail: j.de.kogel@planet.nl
Redactie: 
Arjan de Kok (voorzitter), Johan de Gier, Els 
van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, 
Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman 
Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00
Bezorgdienst:
Gwenny van Kouwenhoven (administratie) en 
Hans de Wilde (logistiek),
e-mail: BezorgdienstOKe@gmail.com. 
Wilt u geen OKe ontvangen? 
Geef dit door aan de bezorgdienst.
Postabonnementen: 
Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 517 
41 93, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl
Financiële administratie: 
Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, 
tel. 517 57 54, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl
Bankrelaties: 
NL65 INGB 0005 8563 89 en  
NL13 ABNA 0566 9422 40
Vormgeving en realisatie: 
Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Oplage: 
8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

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

Open repetitie Cappella pro Cantibus
Cappella pro 
Cantibus is 
een enthou-
siast kamer-
koor, dat 
kerkmuziek 
uit alle tijden zingt. Heb je altijd graag 
gezongen, maar de stap naar een koor 
nog niet eerder durven zetten? Er is 
ruimte voor nieuwe leden! 

Zing geheel vrijblijvend een keer met 
het koor mee, tijdens de open repeti-

tie op zondagavond 12 september, van 
20.00 uur tot 22.00 uur in de Regen-
boogkerk, Mauritslaan 12.

Kijk voor meer informatie op 
www.cappellaprocantibus.nl. 
 Marion Kuiper

https://nl.wikipedia.org/wiki/Historicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga
https://nl.wikipedia.org/wiki/1938
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samenleving
http://www.ijm.org
http://Facebook.com/OegstgeesterKerkblad
http://Facebook.com/OegstgeesterKerkblad
http://www.cappellaprocantibus.nl/
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was met afscheid nemen, hoe hij met 
verdriet omgaat en hoe hij worstelde 
met het sprankje hoop op genezing. Dat 
is niet cultuurgebonden maar van alle tij-
den. Het zijn verhalen over mensen.
Cobie Bibliodrama is tijdloos.

Wat is je speelruimte in je rol?
Cobie Je mag zelf een rol kiezen; het 
moet bij je passen. Ook kun je een rol 
kiezen die juist ver van je af staat. Dat 
kan een persoon uit het verhaal zijn, 
maar ook een muur, een plant in de wijn-
gaard. Soms gebruiken we de paaskaars 
als het symbool van de rol van Christus.
Nelleke Maar meestal zijn het wel men-
selijke rollen. Bedoeling is dat alle deel-
nemers een rol nemen. Niemand blijft 

toeschouwer. Met in het achterhoofd dat 
alles kan, zoek je de uitwerking ervan bij 
jezelf. Je verbindt de rol met je eigen per-
soon. Waar blijft je aandacht haken, waar-
om gaat iemand met Jezus mee, waarom 
niet. Speel, indien van toepassing, je rol 
uit, in woede, in smart of in vreugde. Dat 
doet wat met je, omdat je wellicht zelf 
ook in een dergelijke situatie geweest 
bent. Of er is net ook thuis of op je werk 
iets gebeurd wat je geraakt heeft.

Wat gebeurt er in het spel?
Cobie De vorm waarin het spel gespeeld 
wordt kan gewoon het verhaal zijn, maar 
ook bijvoorbeeld een rechtszitting. Het ver-
haal kan je een ander beeld brengen dan 
je je van vroeger herinnert. De ‘Heks van 
Endor’ (1 Samuel 28) kwam in bibliodrama 
over als een wijze vrouw die Saul op het 
goede spoor tracht te brengen. Dus niet als 
boosaardig en gevaarlijk, zoals ik dacht.
Nelleke Soms loopt het verhaal in het spel 
anders af. In het verhaal van Noach: ‘we 
moeten meer boten bouwen om al die 
mensen erin te krijgen (in plaats van één 
ark)’. Of het verhaal van de ‘vijf wijze en vijf 
dwaze meisjes’: ook de vijf meisjes, een-
maal in de bruiloftszaal, voelen zich ‘onge-
lukkig’ omdat hun dwaze vriendinnen er 

Een groep deelnemers gaat samen een bijbelverhaal van bin-
nenuit zien en ervaren. Iedere speler kruipt in de huid van 
een bijbels personage en beleeft het verhaal vanuit die rol. 
Daarbij komt het tot interacties tussen de verschillende rollen.

Het verhaal wordt in hoofdlijnen gevolgd, maar de invulling van de 
details gebeurt vanuit de eigen intuïtie en wordt dan ook gekleurd 
door het karakter, de levenservaring, de emoties en de impulsen 
die de spelers meebrengen. Een ervaren begeleider zorgt ervoor 
dat de spelers goed in hun rol komen, dat het spel soepel verloopt 
en dat iedereen zo volledig mogelijk tot ontplooiing en verdieping 
komt. Ieder bibliodrama creëert op een unieke manier betekenis. In 
een afsluitende reflectieronde wordt uitgediept wat er in het spel 
gebeurd is, hoe dit betrekking heeft op het leven van de deelne-
mers zelf en welk nieuw licht dit heeft geworpen op de bijbeltekst.
Nelleke van der Oord (links op de foto) en Cobie Visée vertellen over 
hun ervaringen met bibliodrama. Johan de Gier

Een spannend boek?
Het resultaat laat zien wat de katholie-
ke Kerk in deze tijd gelooft en hoe je 
een gelovige kunt zijn die zijn verstand 
gebruikt. Het is niet echt een span-
nend boek tot je beseft over wie het 
eigenlijk gaat. Een avonturenroman 
of thriller is spannend omdat we ons 
verplaatsen in het leven en het lot van 
de hoofdpersoon, die wij zelf had-
den kunnen zijn. De Catechismus gaat 
echter niet over een fictieve hoofd-
persoon, zij gaat over onszelf en over 
onze relatie tot God. Naast God zijn wij 
zelf de hoofdpersoon!
Misschien is dit de de oorzaak van het 
onverwacht internationale succes, wat 
een beetje aan Nederland voorbijge-
gaan is. Sceptici dachten dat niemand 
hier meer op zat te wachten. Binnen 
een paar jaar na het verschijnen van 
de uitgave waren er echter meer dan 
8 miljoen exemplaren gedrukt. Aan 
het eind van de jaren negentig van de 
vorige eeuw was de catechismus al 
beschikbaar in 44 talen. In de Verenig-
de Staten lag hij zelfs een tijdje tussen 
de tijdschriften bij de supermarkt, zo 
groot was de vraag!

Hoe ga ik er persoonlijk mee om?
Persoonlijk vergelijk ik de catechismus 
met een partituur van een muziek-
stuk. De noten staan op papier en 
dat is goed. Maar de muziek gaat pas 
leven als ze wordt gespeeld! Dit geldt 
voor mij ook voor de catechismus. 
Het geloof is goed en mooi verwoord. 
Maar het moet uiteindelijk gaan leven 
in mensen, in uw en mijn leven!

niet bij zijn. In de bijbelverhalen zijn vrou-
wen vaak op de achtergrond: er wordt 
nagenoeg niets over hen verteld, dat is 
interessant. Wat zijn de gevoelens van 
een vrouw van een discipel, als haar man 
steeds maar weg is met Jezus op pad…

Hoe wordt bibliodrama aangepakt?
Cobie We lezen eerst het bijbelverhaal 
door, soms verschillende keren. Daarna 
is er een bezinningsmoment, de ruimte 
waarin het ‘spel’ gespeeld gaat worden 
wordt ‘verkend’ evenals de rollen, bij-
voorbeeld hoe iemand loopt die boos is, 
of hoe als bedelaar. Vervolgens worden 
de rollen verdeeld en het spel gespeeld. 
Uiteraard een nagesprek over je erva-
ringen, wat het met je gedaan heeft, en 
raakpunten met je eigen leven.
Nelleke Je gaat zonder voorbereiding 
naar een avond met bibliodrama. Het 
gaat erom wat aanhaakt op situaties in je 
eigen leven en wat daarmee resoneert. 
Je rol in het drama heeft tenslotte ook 
jou iets te vertellen. Bibliodrama leert me 
wie ik ben en wie ik kan worden.

In Oegstgeest zijn twee groepen bibliodrama.  
Zie het Activiteitenoverzicht van de Raad van 
Kerken, het zogenaamde Groene Boekje.

Met   Hart

en   Ziel...

…in bibliodrama

Hoe ervaren jullie bibliodrama?
Cobie Lastig over te brengen wat er tij-
dens bibliodrama met je gebeurt. Je moet 
het beleven. Je kruipt in een personage 
van het verhaal. Inderdaad gaat het niet 
om een intellectuele benadering en eerst 
grondige studie, maar om het verhaal 
naar het hier en nu te brengen, waarbij 
je er zelf deel van wordt. Dus niet zo-
zeer de culturele setting van het verhaal, 
maar wel wat het verhaal je nu te zeggen 
heeft, vanuit je eigen gevoelens. Biblio-
drama is gericht op verbinding en interac-
tie met als basis de bijbelse verhalen.
Nelleke Bijvoorbeeld een verhaal waarin 
een hooggeplaatst persoon een zoon 
heeft die dodelijk ziek is. De speler mag 
zich afvragen of deze persoon al bezig 

Wat is
de Catechismus van de 

Katholieke Kerk

Overweging door
Pastoor Rochus Franken

Een catechismus is een boek waarin, 
ten behoeve van de overdracht van het 
geloof aan nieuwe generaties, het ge-
loof wordt samengevat. De katholieken 
die naar school gingen vóór het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) herinne-
ren zich nog dat ze godsdienstonderwijs 
kregen uit de catechismus. Dit gebeurde 
toen in de vorm van vraag en antwoord, 
waarbij de antwoorden uit het hoofd 
geleerd moesten worden.
Voorbeeld:
Vraag 1: Waartoe zijn wij op aarde? 
Antwoord: Wij zijn op aarde om God te 
dienen en daardoor hier en in het hier
namaals gelukkig te zijn.

Bisschoppensynode
De bisschoppen die in 1985 op een sy-
node te Rome verzameld waren, wens-
ten dat de leer van het Tweede Vati-
caans Concilie beschikbaar kwam in een 
naslagwerk, dat wereldwijd als referen-
tie voor catechetische publicaties zou 
kunnen dienen. Het geloof van de kerk 
is weliswaar niet fundamenteel veran-
derd, maar in deze tijd zijn er nieuwe 
vragen en oude vragen zijn vaak in een 
ander licht komen staan. Dit maakte de 
oudere catechismus onbruikbaar.
Snel werd begonnen aan een dergelijk 
naslagwerk: de Catechismus van de Ka-
tholieke Kerk ofwel CKK. De eerste uit-
gave verscheen in 1992 in het Frans. De 
definitieve Latijnse tekst van de CKK is 
in 2000 verschenen. In 2008 verscheen 
de Nederlandse vertaling.
De structuur van vraag en antwoord is 
verdwenen. De catechismus leest nu 
als een gewoon boek. Het is echter een 
ongewoon boek. Ongewoon omdat het 
geschreven is door alle bisschoppen van 
de wereld samen. Paus Johannes  
Paulus II besloot dat het werk niet zo-
maar ‘door Rome’ geschreven zou wor-
den, maar door alle bisschoppen van de 
hele wereldkerk in dialoog met de paus. 
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Op donderdag 22 juli sprak ik pastor 
Van Vliet in zijn aangename woning op 
het terrein van de Buitenplaats Nieuw 
Schoonoord (BNS) in Voorhout.

Hoe bent u tot het priesterschap 
gekomen?
In december 1974 zat ik in het laatste 
jaar van de middelbare school, evenals 
mijn leeftijdsgenoot Winfried Kuipers. Ik 
twijfelde eerst nog of ik geschiedenis, 
medicijnen of theologie zou gaan stu-
deren. Onafhankelijk van elkaar hebben 
we contact gezocht met de toenmalige 
bisschop van Rotterdam, Mgr. A. Simonis, 
die ons goed advies gaf.

Op 12 november 1983 ben ik tezamen 
met twee andere vrienden door bis-
schop Bär tot priester gewijd. In de jaren 
daarna heb ik op verschillende plaatsen 
‘gestaan’, waaronder Schiedam, Voor-
schoten, Zoetermeer, Oegstgeest en 
Voorhout.
Na mijn periode in Voorschoten, met 
pastoor Paardekooper, ben ik gaan door-

Nieuwe pastor voor de H. Augustinus
Per 1 september 2021 is de zeereerwaarde heer Dr. C.T.M. 
van Vliet (Vlaardingen, 23 september 1955) benoemd tot 
lid van het Pastorale Team van de parochie H. Augustinus. 
De presentatie vindt plaats in de Eucharistieviering op 
zaterdagavond 11 september 2021 om 19.00 uur in de 
H. Laurentiuskerk te Voorschoten (Leidseweg 98)  door 
bisschoppelijk vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van 
Deelen. De receptie en onderlinge ontmoeting zijn aan-
sluitend vanaf ongeveer 20.00 uur in het naast de kerk 
gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100). Voor de viering 
zijn uitnodigingen verstuurd en dient men zich aan te 
melden; de receptie is vrij te bezoeken.

w w w . w i l l i b r o r d o e g s t g e e s t . n l

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 
Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com 
Gastvrouwen in de pastorie: ma, di, do 9.00 - 12.00 uur. 
Secretariaat: Charlotte van Steijn (ma-, di- en do-ochtend)
Bankrekeningen: misintenties: NL66 INGB 0000 1550 99,  
kerkbijdrage: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO 0138 4020 19, 
diaconie: NL06 RABO 0138 4000 32

In april jl. hebben we u voor het laatst 
bericht over de komende plaatsing van 
het hoogaltaar uit Mariënhaven in War-
mond in het priesterkoor van onze H. 
Willibrordkerk.
Op de website van onze parochiekern 
is een aparte pagina Kerkinterieur inge-
richt, waarop foto’s en informatie over 
de voortgang zullen worden geplaatst.
Hier volgen in het kort de verwachte 
stappen.

Orgel
Het huidige orgel zal plaats moeten ma-
ken voor het nieuwe hoogaltaar. In eer-
ste instantie hebben we gekeken of het 
orgel kon worden verplaatst. De papie-
ren maquette in de linker zijbeuk toonde 
aan dat die plek ongeschikt is. Ook een 
‘terugplaatsing’ 
op het oksaal (de 
koorzolder) bleek 
niet haalbaar van-
wege de ongelijk-
heid (tijdsverschil 
door de afstand) 
met de koorzang 
voor in de kerk. 
Daarnaast zou-
den hoge kosten 
nodig zijn voor 
een grondige re-
novatie. Vandaar 
het besluit om af-
scheid te nemen 
van dit orgel dat 
ons meer dan 50 
jaar trouw heeft 
gediend. In die tijd werd ook duidelijk 
dat na de sluiting van de St. Jozefkerk 
in Wassenaar het mooie orgel van daar 
naar onze kerk kan verhuizen. Dit is ech-
ter nog even ‘toekomstmuziek’. Wellicht 
hebt u links bij de rouwkapel het elek-
tronische orgel zien staan, dat tijdelijk 
gebruikt gaat worden ter ondersteuning 
van de koren.

Op zondag 15 augustus werd het huidi-
ge orgel voor het laatst bespeeld. In de 

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR  Oegstgeest, tel. 517 53 04, 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: 
rochusfranken@outlook.com, diaken G. Brink, tel. 06 30 78 03 64, 
e-mail: diakenbrink@gmail.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 
45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, kapelaan B. Plavčić, 
tel. 06 43 51 45 95, e-mail: borisplavcic@hotmail.com

H. Doopsel
Op zondag 18 juli heeft diaken Peter 
Winnubst de tweeling Wim en Dorus 
gedoopt. Mogen deze jongetjes blije 
kinderen van het licht worden.

Wij gedenken …
...Nicolaas Johannes (Nico) Ouds-
hoorn, echtgenoot, vader en (over)
grootvader. Nico werd geboren op 25 
september 1935 en overleed op 5 juli. 
De uitvaartdienst vond plaats op za-
terdag 10 juli in de H. Willibrordkerk, 
waarna Nico is gecremeerd bij Rijnhof, 
Leiden.

…Anna Johanna Bavonia (Ans) van 
Beek-Stegers, echtgenote, moeder en 
oma. Ans werd op 18 februari 1945 in 
Alkmaar geboren en overleed op 19 juli. 
De uitvaart was op vrijdag 23 juli in de 
H. Willibrordkerk, waarna Ans is begra-
ven op het parochiekerkhof bij de kerk.

…Alida Maria (Lia) van Maris-Pont, 
weduwe van Kees van Maris, moeder 
en (over)grootmoeder. Lia werd op 1 
juli 1924 in Leiden geboren en overleed 
op 22 juli. De afscheidsviering vond 
plaats op woensdag 28 juli in de H. Wil-
librordkerk, waarna Lia is bijgezet in het 
familiegraf op het parochiekerkhof bij 
de kerk.

...Marijke Westerburgen-van Leent, 
echtgenote, moeder en oma. Marijke 
werd geboren op 15 juli 1944 en over-
leed op 22 juli. De uitvaartdienst vond 
plaats op woensdag 28 juli in de H. Wil-
librordkerk, waarna Marijke is begraven 
op het parochiekerkhof bij de kerk.

Mogen deze lieve doden  
rusten in Gods licht en vrede.

studeren in  
Tübingen, Duitsland, waar ik in 1993 ben 
gepromoveerd op het kerkbegrip van de 
invloedrijke Dominicaanse theoloog Yves 
Congar (1904-1995).

Hoe kijkt u tegen het pastoraat aan?
In het pastoraat gaat het om contacten 
van hart tot hart, van mens tot mens en 
tussen mens en God. Ik ben er van over-
tuigd, dat de gerichtheid op God oriënta-
tie en hoop biedt aan onze samenleving, 
die worstelt met de coronapandemie 
en de oorzaken en gevolgen van de kli-
maatverandering.

Voor mij als ‘zielzorger’ zijn met name de 
volgende drie punten belangrijk: 

- het ondersteunen en coördineren van  
vrijwilligers,

- aandacht voor de ouders van commu-
nicantjes en andere jongvolwassenen, in 
geloofsgesprekken met hen die tot ge-
loofsverdieping kunnen leiden,

- huisbezoek en ziekenbezoek, al reali-
seer ik mij, dat dat een hele opdracht is in 

zes parochiekernen met maar 
een halftime aanstelling. 
Goede samenwerking binnen 
het pastoresteam, met de 
vrijwilligers en de andere pa-
rochianen is daarom belang-
rijk en maakt vitale en fijne 
parochiekernen mogelijk!

En nu per 1 september 
a.s. benoemd in de paro-
chie H. Augustinus, wat 
zijn uw verwachtingen?
Ik ken de parochiekernen 
inmiddels een beetje, want 
het afgelopen jaar heb ik 

met veel voldoening  op de zondagen en 
enkele feestdagen geassisteerd met het 
vieren van de eucharistie in Wassenaar, 
Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk en 
ook in andere parochies.
Vanuit Voorhout kan ik mijn parochie-
werk doen en betrekkelijk snel in de 
parochiekernen zijn. Daarbij heeft het 
wonen in Voorhout het voordeel, dat ik 
vanuit mijn huis gemakkelijk kan deel-
nemen aan de gebedsdiensten (mor-
gengebed, vespers) met de broeders en 
anderen in het hoofdgebouw. Ook de 
‘interactie’ met een groot deel van de 
circa 120 bewoners van het BNS-terrein 
ervaar ik als prettig en stimulerend. Van 
maandag tot woensdagmiddag geef ik 
colleges theologie; van woensdagmid-
dag tot en met zondag werk ik graag 
voor de parochie.
Met het advies om ook een vrije dag 
in te plannen en de beste wensen voor 
een goede tijd in onze grote parochie 
sloot ik dit prettige gesprek af.

Els van Leuken

week daarna kwam de firma Elbertse 
de orgelpijpen en de speeltafel ophalen. 
Daarna is het orgel verder afgebroken en 
afgevoerd in eigen beheer, door vrijwilli-
gers, om kosten te besparen.
Vervolgens komt de firma Van Kesteren 
de muren achter het orgel opknappen – 
voor zover nodig – en sauzen. De vloer-
bedekking achter de communiebanken 
gaan we zelf, met vrijwilligers, wegha-
len. Ook het verwijderen van het ban-
kenblok bij de huidige rouwkapel, ten 
behoeve van zitplaatsen voor de koren, 
willen we met vrijwilligers gaan doen.

Hoogaltaar
In de laatste week van september wordt 
het nieuwe altaar opgebouwd en zul-
len de treden worden aangepast. In de 

maand oktober 
kan de verlich-
ting uitgepro-
beerd en ge-
optimaliseerd 
worden. Op 
zaterdag 6 no-
vember, daags 
voor Willibrord-
zondag, zal bis-
schop Van den 
Hende het nieu-
we altaar ko-
men inwijden, 
Deo volente.

We hopen u 
hiermee vol-
doende op de 

hoogte te hebben gesteld en vragen uw 
begrip voor mogelijke overlast door het 
plaatsen van stellingen e.d. op het pries-
terkoor.
Mocht u na het lezen van dit artikel den-
ken: ik wil best een handje uitsteken, 
meldt u zich dan bij het parochiesecreta-
riaat, via de mail 
pastorie@willibrordoegstgeest.nl of 
telefonisch 071 - 517 53 04.

Pastoraatgroep en Beheercommissie

parochiekern H. Willibrord

Veranderingen in het kerkinterieur
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De afgelopen maanden waren uw ga-
ven in de zendingsbus bij de uitgang 
van de kerk bestemd voor sterke vrou-
wen in de kerk van Papoea Indonesië, 
per 5 september a.s. wordt dit doel 
veranderd in: de kracht van bijbelver
halen in de Golfstaten. 
In het Midden-Oosten neemt het aantal 
christenen snel af, maar in de Golfstaten 
groeit de kerk juist zeer hard, o.a. door 
de grote toestroom van arbeidsmigran-
ten, vooral uit India, Nepal en de Filipij-
nen. Deze ‘gastarbeiders’ werken voor 
een schamel loon. Zij hopen te sparen 
voor een betere toekomst, maar weten 
nauwelijks het hoofd boven water te 
houden. Velen van hen willen als christen 
meer weten over de bijbel. Dit gebeurt 
door de Storytelling-methode, een me-
thode om bijbelverhalen mondeling door 
te geven, zodat men de lessen uit deze 

De eerste wandeling was heel goed ont-
vangen en daar hebben we heel leuke 
reacties op gehad. Daarom besloten we 
in de zomer nog een tweede wandelron-
de te organiseren. Er waren weer twee 
thema’s. Er kon gekozen worden om op 
pad te gaan met een psalm en de andere 
mogelijkheid was om in gesprek te gaan 
over het onderwerp ‘leren’. We hebben in 
totaal 26 mensen gekoppeld. 
Een samenvatting van een paar opmer-
kingen van de wandelaars.
Men vond het erg prettig om met elkaar 
kennis te maken. Er ontstond een sfeer 
van vertrouwen. Men 
voelde zich veilig bij 
elkaar.
Het was soms ook een 
feest van herkenning.  
Verhalen over bv. je 
jeugd waarin de kiem 
was gelegd voor het 
christelijk geloof. Uit 
welk nest ben je geko-
men. Was men streng 
in de leer of was er 

verhalen in het eigen 
leven kan toepassen. 
Het Bijbelgenootschap 
in de Golf gebruikt 
deze methode met veel 

succes: voorgangers en 
gemeenteleden vertellen na een training 
bijbelverhalen op een pakkende manier 
tijdens bijbelstudies, vrouwenbijeenkom-
sten en kerkdiensten. De bijbelverhalen 
worden vervolgens weer gedeeld met 
familie ver weg, bijv. door een gesproken 
WhatsApp-bericht. 
Meer informatie, bijvoorbeeld over wat 
er met uw geld gedaan kan worden, via:
kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten.  
Uw gift is zeer welkom! 
Namens de taakgroep diaconie en zen-
ding,   Guusje Onderwaater-Nortier,

lid ZWO (Zending, Werelddiaconaat, 
 Ontwikkelingssamenwerking)

gelegenheid voor onderzoek?
Ook ging het gesprek soms over de men-
sen die je op je levenspad had ontmoet 
en die van invloed zijn geweest op je 
leven. Hebben we van deze mensen kun-
nen leren en zijn we daardoor geïnspi-
reerd?
De laatste vraag was: ‘Zijn er nog dingen 
die je zou willen leren?’ De antwoorden 
waren heel divers. De een zegt: ‘ik zou 
willen leren om open te blijven staan voor 
mijn medemens’ en een ander zegt ‘ik zou 
willen zorg dragen voor een schonere we-
reld en hoe doe ik dat?’

Conclusie van alle wan-
delaars is dat het initi-
atief om met elkaar op 
pad gaan heel goed is 
geweest om weer an-
ders met elkaar om te 
gaan.  We blijven leer-
baar en staan open voor 
nieuwe ideeën. Namens 
het team Onderling Pas-
toraat,
  Jeanne Taalw w w . p g o e g s t g e e s t . n l

Op zondag 19 september vieren wij 
Startzondag. Juist deze zondag is ex-
tra feestelijk. We zijn dankbaar voor de 
mogelijkheid elkaar weer te ontmoeten, 
samen te zingen, bidden en geïnspireerd 
te raken, na de moeilijke coronatijd die 
hopelijk grotendeels achter ons ligt. We 
vieren startzondag in twee delen, op 
twee locaties.

Deel I: 
Viering in de Regenboogkerk
(aanmelding zoals gebruikelijk)
Allereerst is er een viering in de Regen-
boogkerk met als thema ‘Van U is de 
toekomst’. Hiermee sluiten we aan bij 
het jaarthema van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Scriba René de Reuver licht 
dit thema als volgt toe.

“Ons voortbestaan, als individu, als kerk, 
als samenleving, als aarde hangt niet 
van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons 
ervoor in. Maar in het besef dat het ons 
gegeven moet worden: de kracht en de 
creativiteit om ons in te zetten, de moed 
om te veranderen wat we kunnen, de 
wijsheid om te accepteren wat we nu 
niet kunnen veranderen én het vertrou
wen dat eens alles goed zal komen.” 

Centraal in deze viering zal staan de 
tweede bede van het ‘Onze Vader’: uw 
koninkrijk kome.
We zien uit naar Gods toekomst, we 
verlangen en verwachten, we hopen en 
bidden. Het gebed maakt duidelijk dat 
de toekomst, ook die van de kerk, niet 

Nieuw doel zendingsbus PGO

De cantorij zal een inspirerende bijdrage 
leveren aan deze viering, onder meer een 
bewerking van het Onze Vader door Huub 
Oosterhuis, met als titel ‘Onze Vader verbor-
gen’. Aan dit lied is het jaarthema ontleend.

Input voor de preek:
Als u alvast wilt meedenken 
over deze thematiek, dan 
kunt u ds. Rian Veldman mai-
len met uw gedachten bij de 
volgende vragen:

- ‘Hoe zou het eruit zien, in 
een wereld waarin God ko-
ning is? Wat gebeurt er wel 
in die wereld en wat juist 
niet?’

- ‘Stel dat Gods Koninkrijk 
een grondwet zou hebben, 
wat zou daar dan in staan?’

Voor wie na deel 1 van deze 
startzondag naar huis gaat 
is er koffiedrinken in de Re-
genboogkerk.
Voor wie deelneemt aan 
deel 2 van deze startzondag 

PASTORALE SECTIES
SECTIE ZUID-OOST
 Interim predikant: ds. A. (Ad) Alblas 

Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest 
tel.: 06 - 54 79 70 98, 
e-mail: ds.a.alblas@pgoegstgeest.nl

SECTIE NOORD-WEST
 Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman 

Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest 
tel.: 06 - 14 27 30 13, 
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

KERKELIJK BUREAU
Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest. 
Telefoon (tijdens kantooruren): 06 - 15 21 66 50.
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Administratie en reservering / verhuur van  
zalen in Regenboogkerk, Groene Kerk en  
Willibrords Erf
Bezoek alleen na afspraak via telefoon of 
e-mail, zie boven.
Ledenadministratie
e-mail: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl;  
bezoek mogelijk op dinsdag van 10 – 12 uur. 

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST
Kerkenraad: Voorzitter: M. (Marien) den Boer,
Grunerielaan 2, 2343 AM Oegstgeest, 
tel. 06 - 41 36 82 46, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink,  
tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

GEBOUWEN 
Regenboogkerk: 
Mauritslaan 12, 
tel. 517 52 05

Groene Kerk: 
Haarlemmerstraatweg 6,
tel. 517 54 98

Willibrords Erf: 
Haarlemmerstraatweg 6, 
tel. 517 54 98

Verslag van de tweede Emmaüswandeling

‘maakbaar’ is. Er kan zomaar een crisis 
zijn. We moeten dus niet in de valkuil 
trappen om nu maar weer ouderwets in 
een veelheid van activiteiten te schieten.

‘Uw koninkrijk kome’.
Wat vraagt deze bede 
aan God, wat vraagt 
deze bede van ons? Wat 
betekent deze bede 
in onze tijd van crises: 
corona-epidemie, kli-
maatcrisis, migranten-
crisis? Uit dit oerou-
de gebed spreekt een 
oeroud vertrouwen: dat 
God koning is en dat de 
doorbraak van zijn Rijk 
in deze wereld vast-
staat, kome wat komt. 
Tegelijkertijd herkennen 
wij de verzuchting die 
Gerard Reve prachtig 
verwoordde:
‘dat Koninkrijk van U, 
weet U wel, wordt dat 
nog wat?’

Onze Vader verborgen

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons

uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart

breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

is er in Willibrordserf koffie 
drinken.

Deel II: Programma in en 
rondom Willibrordserf 

(apart aanmelden via website)
Het tweede deel van de startzondag zal 
plaatsvinden in Willibrordserf en de Groe-
ne kerk.
Allereerst is er gelegenheid tot ontmoe-
ting tijdens het koffiedrinken. Vervolgens 
zijn er verschillende programma-onder-
delen waarvoor u zich ter plekke kunt in-
schrijven. Er is een rondleiding voor kinde-
ren naar de nok van de Groene kerk, er is 
een tentoonstelling over de geschiedenis 
van de Groene kerk, er zijn verschillende 
lezingen, er is muziek en er is de moge-
lijkheid om te deel te nemen aan een Em-
maüswandeling rondom het thema: ‘van 
U is de toekomst’. Rond 13 uur is er soep 
met stokbrood.
Bij voldoende belangstelling is er daarna 
nog eventueel een tweede ronde waarin 
u kunt deelnemen aan een ander pro-
gramma-onderdeel.

Praktische informatie:
I.  Startzondagviering aanvang 10 uur 
in de Regenboogkerk met na afloop 
koffiedrinken
II. Startzondagprogramma vanaf 11.30 
uur in en rondom Willibrordserf
Voor beide programma-onderdelen graag 
apart aanmelden

Van harte welkom! Namens de voorberei-
dingscommissie, ds. Rian Veldman

Startzondag 2021:  ‘Van U is de toekomst’

http://www.pgoegstgeest.nl
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Vredesweek  
Inclusief samenleven

Van 18 t/m 26 september 2021 vindt 
de nationale Vredesweek plaats. Deze 
wordt georganiseerd door PAX. Voor 
2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ 
als thema van de Vredesweek. In de 
krant PAX Vieren  zijn diverse liturgische 
suggesties te vinden, zoals  een voor-
beeld voor een bloemschikking, een me-
ditatie en gespreksvragen bij Psalm 139, 
een uitleg van ds. Klaas Touwen – tevens 
dorpskerkenambassadeur – bij Marcus 9, 
vers 30-37, een gedicht over hoop, gebe-
den en een speciaal vredesweeklied. De 
Vredeskrant en de bladmuziek zijn gratis 
te downloaden op de website van PAX.

Laatste orgelconcert
van deze zomer

De traditionele serie van drie orgelcon-
certen in de GWK aan het eind van de zo-
mer kan in tegenstelling tot vorig jaar dit 
jaar gelukkig weer doorgang vinden.

Ook tijdens het laatste concert op 7 
september, wanneer Cor de Jong beide 
orgels bespeelt, staat Sweelinck op het 
programma. Diens koraalbewerking over 
’Nun freut euch lieben Christen g’mein’ 
wordt gecombineerd met o.a. werken 
van zijn leerlingen Scheidt, Scheidemann 
en Schildt. 
Voor Cor de Jong is dit eigenlijk een uit-

gesteld afscheidsconcert 
t.g.v. het bereiken, vorig 
jaar september, van de 
pensioengerechtigde 
leeftijd.
Het concert begint om 
20.00 uur.
Er wordt een bijdrage 

gevraagd van € 10,-
Locatie: Groene Kerk

Genesis 1 is een scheppingslied. Een 
gedicht over wat de bedoeling van dit 
bestaan kan zijn: dat het goed is. Het 
is of de dichter wil zeggen: de wording 
van deze wereld is altijd weer een strijd 
tegen de duisternis, tegen de vloed, te-
gen de chaos in. De wateren zijn in de 
bijbel regelmatig beeld voor al wat het 
leven bedreigt. Wanneer we bedenken 
dat de tekst uit Genesis 1 ontstaan is 
in de zesde eeuw voor onze jaartelling, 
waarin de Joden, dat wil zeggen het 
volk Juda, als deel van het vroegere Is-
raël, door de Babylonische koning naar 
Babel waren verbannen, dan krijgt dit 
lied een extra diepte.

Geen verslag van het begin
Schepping gaat niet over de natuur, 
maar over de geschiedenis van mensen 
en hun God. De reden dat het schep-
pingsverhaal nog vaak verstaan wordt 
als een reportage van het begin van 
deze wereld, wordt mede in de hand 
gewerkt doordat dit lied aan het begin 
van het boek Genesis is geplaatst. Wat 
bedoeld is als een gelovig antwoord op 
de vraag waartoe God deze wereld in 
het aanzijn heeft geroepen, wordt dan 
begrepen als een verslag van ‘hoe het 
gegaan is’. De eigenlijke boodschap van 
de tekst is: een samenleving in recht en 
vrede en vreugde mogelijk maken.

Ontstaan van leven op aarde
Met de gedachte dat deze wereld het 
werk moet zijn van een scheppende 
kracht buiten deze wereld kunnen we 

weinig  meer 
beginnen. Het 
betekent dat 
wij niet lan-
ger van doen 
hebben met 
twee werke-
lijkheden. Er 
is maar één werkelijkheid waarin wij 
leven. Binnen deze ene werkelijkheid 
zijn krachten werkzaam waaruit de 
hele kosmos is voortgekomen. Krach-
ten binnen het evolutieproces die op 
een wonderbaarlijke wijze geleid heb-
ben tot het ontstaan van leven op deze 
aarde. Leven dat zich aan alle omstan-
digheden kan aanpassen.

Toegenomen inzicht
Wij zullen de bijbelse verhalen over de 
‘schepping’ van de aarde en het leven, 
dus met andere ogen moeten lezen. 
Het betekent in ieder geval dat we de 
begrippen ‘schepping’ en ‘natuur’, niet 
door elkaar kunnen gebruiken. De wor-
ding van deze wereld verraadt nergens 
een scheppende hand. Het is het neu-
trale, niet-religieuze karakter van de 
evolutie dat z’n eigen gang gaat. Er is 
niet alleen een ontwikkeling, een evo-
lutie, gaande van deze aarde en van 
alle leven daarop, er is ook een evolu-
tie gaande van onze geest, van onze 
menselijke gevoelens en onze mense-
lijke inzichten, van een groei naar hu-
maniteit.  Harm Bosscher

Uit: ‘Wat doe ik hier in GODSNAAM’ door 
ds. Carel ter Linden

Scheppingsverhaal als mensvisie

VRIJZINNIGE PROTESTANTENRechtvaardige wereld
In de OKe van maart jongst-
leden heb ik een stukje ge-
schreven over de ongelijkheid 
wereldwijd als het gaat over 
de verdeling van de vaccins. In-
middels, bijna een half jaar ver-
der, zien we dat die verdeling 
inderdaad volledig scheef is. 
Wanneer ik dit schrijf gaan sommige 
landen al weer open (Engeland) of be-
discussiëren een derde dosis om zichzelf 
nog beter te beschermen. Terwijl an-
dere landen in een volledige lockdown 
zijn gegaan. Er zijn voorbeelden te over, 
maar ik denk aan Tunesië en Oeganda. 
Op het continent Afrika is nog geen 2% 
van de volwassen bevolking gevacci-
neerd. En we zien nu al dat deze crisis 
veel meer is dan een gezondheidscrisis. 
Dit is een sociaaleconomische crisis die 
de toch al zwakkeren het hardste raakt 
in hun bestaan. De ongelijkheid in de 
landen en ook wereldwijd neemt met 
deze crisis op een ongekende wijze toe. 
Wat ons te doen staat? Zoals al door ve-
len eerder is gezegd, kunnen we deze 
crisis alleen maar de baas als we een 
wereldwijde oplossing vinden. Eens en 
te meer blijkt dat we te sterk met elkaar 
verweven zijn om te kunnen denken 

Wij gedenken…

18 juni Mevr. Elise (Elly) de Reus-
 Roodenberg,  86 j.
19 juli Mevr. Clara Christina Theodora
 Bonda-Rietberg,  96 j.
20 juli Mevr. Catharina van den 
 Broek-van Lith,  86 j.
 7 aug. Dhr. Kees Goedhart,  74 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

dat problemen bij een grens ophouden. 
Dus is een wereldwijde aanpak de enige 
aanpak. Experts melden dat hoe lager 
de besmettingsgraad wereldwijd is, hoe 
kleiner de kans dat er varianten ontstaan 
waar de vaccins slechter tegen werken. 

Wij kunnen mensenlevens beschermen 
door ervoor te zorgen dat er vaccins 
beschikbaar komen tegen acceptabele 
kosten. Daarvoor is nodig dat er produc-
tiecapaciteit wordt ontwikkeld en dat er 
vaccinatieprogramma’s worden ontwik-
keld en uitgevoerd. Maar mochten we 
dat kunnen regelen, dan is nog steeds 
alleen het gedeelte m.b.t. de gezond-
heidseffecten van de crisis aangepakt. 
De sociale en economische gevolgen 
vragen ook een daadkrachtige aanpak, 
dat alles om voor mij als onderdeel van 
een streven naar een rechtvaardige(re)  
wereld. Geert ter Horst,

 PGO

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

5 september  –  Werelddiaconaat: 
Ghana
Veel jongeren in het arme noorden van 
Ghana trekken naar de hoofdstad Ac-
cra, in de hoop daar werk te vinden. De 
meesten van hen komen bedrogen uit. 
De Ghanese kerk wil het vertrek van 
jongeren uit het noorden ontmoedi-
gen door hen kansen te bieden in hun 
eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie 
kunnen ze een praktisch vak leren, zoals 
timmerman, kapper of kleermaker. Daar-
naast leert de kerk volwassenen lezen 
en schrijven en leidt ze voorgangers op.

12 september  – Missionair werk: 
jong en oud ontdekken de klieder-
kerk
De kliederkerk is inmiddels een begrip. 
Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 
‘gekliederd’: op een creatieve manier Bij-
belverhalen ontdekken, samen vieren en 
samen eten. De Protestantse kerk Neder-
land on-
dersteunt 
de klie-
derkerken 
zodat zij 
kunnen 
groeien 
als plek-
ken van 
geloof, 
hoop en 
liefde.

19 september – Zending: Syrië: de 
kerk als plek van hoop en herstel
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd 
hoe je de situatie op veel plekken in Syrië 
kunt omschrijven. En nog steeds probeert 
de kerk mensen zo goed en zo kwaad als 
dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en 
medicijnen uit en zoekt onderdak voor 
mensen zonder huis. 
Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke 
werk en helpt de kerk moed te houden, 
zodat ze, ook in deze donkere tijden, een 
plek van hoop en herstel kan blijven.

26 september –  
Zending: Israël/Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen groeien 
gescheiden van elkaar op. Door het de-
cennialange conflict in hun land is er veel 
onderlinge haat. Men leert elkaar te zien 
als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. 
Kerk in Actie wil aan deze negatieve ste-
reotypen een eind maken door Joodse en 
Palestijnse kinderen met elkaar in contact 
te brengen. 
Ze bezoeken elkaar in de klas en leren 
spelenderwijs over elkaars geschiede-
nis, tradities en identiteit. Een klein begin 
naar meer vrede.

Vrijzinnige Protestanten 
Mw. Gerrie Kooijman-van Andel, Pastoraal werker en Coördinator Activiteiten,  
Prinses Irenelaan 19, 2341 TP Oegstgeest, 06-18392604, gerriekooijmanva@outlook.com,
Mw. S. Nielen, secretariële ondersteuning Pastoraat en Activiteiten, Duinzichtstraat 13A, 
2341 BW Oegstgeest, 071-5156187, snielen@xs4all.nl. Stichting Vrijzinnig-Pro testants 
Steunfonds heeft een ANBI-status. Graag uw vrijwillige bijdrage op: banknummer 
NL73 ABNA 0644 3486 15. E-mail: info@nieuwvrijzinnig.nl

http://www.nieuwvrijzinnig.nl
https://www.symbolischschikken.nl/herfst/vredesweek/
https://www.symbolischschikken.nl/herfst/vredesweek/
https://vredesweek.nl/webshop-downloads
https://vredesweek.nl/webshop-downloads
https://vredesweek.nl/webshop-downloads
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Leven met euthanasie

Uit het voorwoord van Paul Schnabel:
‘Nog altijd sterft 95% van de Nederlan-
ders een natuurlijke dood. Hun lichaam 
geeft het op en daarmee laten zij het 
leven. Bij euthanasie is het anders. Het 
lichaam wordt opgegeven, omdat men 
niet verder wil leven.

Euthanasie is sterven aan een cultuur-
lijke dood. Over een euthanasiewens 
wordt gesproken, met de partner, de 
kinderen, de beste vrienden en de hulp-
verleners. De wens wordt vastgelegd  
en het besluit wordt op afspraak uitge-
voerd. Degene die wil sterven bepaalt 
wie er bij zullen zijn en hoe de laatste 
dagen en uren er uit zullen zien.

In dit boek komen 43 nabestaanden 
van mensen die euthanasie kregen aan 
het woord. Het zijn ook steeds echt hun 
eigen woorden, door henzelf geschre-
ven of in een interview uitgesproken. 
Onvermijdelijk zijn het verhalen gewor-
den met zowel een een emotioneel als 
moreel karakter. Dat betekent niet dat 
Leven met euthanasie een moraliserend 
boek is geworden of een specifieke mo-
raalopvatting wil uitdragen. Juist niet, de 
samenstellers laten welbewust de lezer 
de ruimte zelf zijn of haar mening te 
vormen en het eigen oordeel te toetsen 
aan de ervaringen van ieder van de na-
bestaanden.

De euthanasie van een geliefde kan na-
bestaanden nog lang en indringend be-
zighouden. Niet vaak is er twijfel over de 
juistheid van het besluit, maar de directe 
confrontatie met het beëindigen van het 
leven van iemand die dichtbij je staat, 
maakt een blijvende en diepe indruk. 
De herinnering kan zelfs heel pijnlijk zijn, 

wanneer er in de uitvoering 
fouten gemaakt worden of een gebrek 
aan empathie gevoeld wordt.

De persoonlijke verhalen in dit boek la-
ten zien dat het ‘leven met euthanasie’ 
voor de nabestaanden allerminst ge-
makkelijk is, ook al hebben zij meest-
al wel vrede met de beslissing van hun 
geliefde. Dat het hen toch moeilijk valt, 
is het blijvende bewijs van hun liefde en 
betrokkenheid. Dat is goed zo.’

Hoewel zeer boeiend, is het geen boek 
dat ik achter elkaar kon uitlezen. Na een 
paar stukjes  moest ik weer even ‘op 
adem komen’ .

Els van Leuken

‘Leven met euthanasie
Geliefden vertellen over hun ervaringen’

Theo Boer, Stef Groenewoud en Wouter de 
Jonge (redactie), 2021, 
uitgeverij KokBoekencentrum.nl
ISBN 978 90 435 3674 5

In dit boek vertellen nabestaanden over de euthanasie of de hulp bij 
zelfdoding van een naaste. Het brede palet van ervaringen weerspie-
gelt de complexiteit van euthanasie zelf. Er is geen censuur toegepast. 
De positieve kanten zijn niet aangedikt, de schaduwzijden niet uitver-
groot. Het resultaat is een veelkleurige verzameling ervaringsverhalen.

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

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT

Speelruimte
We houden niet op met spelen 

omdat we oud worden, 
maar we worden oud 

omdat we stoppen met spelen...
Anoniem

Dit jaar passeerden we in onze vakan-
tie de galerie van de kunstenaar  
Marius van Dokkum. Ik moest aan dit 
schilderij van hem denken bij het the-
ma ‘Speelruimte’. ‘Dansje in de kerk’ 
heet het. 

Toen onze zoon zo oud was als het 
meisje op het schilderij schoof hij eens 
de kerkbank uit om in het gangpad 
een dansje te doen, omdat de band zo 
heerlijk speelde. Ik zag mijn moeder 
haar hand uitsteken om hem terug 
op de stoel te trekken om vervolgens 
haar hand weer op schoot te leggen. 
Na afloop zei ze dat ze hem liet gaan, 
getroffen door het spontane en speel-
se, het enthousiasme door de muziek. 

Wat laten we ons soms leiden door de 
verwachtingen van anderen, de onge-
schreven regels en de kaders die lijken  
uitgezet te zijn. De gezichten van alle 
volwassenen op het schilderij spreken 
boekdelen, de organist bekijkt het zelfs 
vanachter de grote orgelpijpen. Mij valt 
het lichtplekje onder het meisje op, als-
of God zelf het spotlicht erop zet. En zie 
je het schaapje op haar trui?  Wat zou 
het betekenen? Ook zij is een schaapje 
in de kudde van de Vader? In de afgelo-
pen zomervakantie werd ik hier weer bij 
bepaald. 

God geeft ons ook speelruimte, ieder op 
onze eigen plek. Laten we ons tegen-
houden door wat hoort of wat verwacht 
wordt? Of gaan we terug naar wat ons 
hart roert en wat ons ten diepste be-
weegt? Durven we het te delen met an-
deren of schamen we ons ervoor? We 
zijn allemaal zo anders geschapen met 

Kerkdiensten
Gelukkig krijgen we ondanks coro-
na steeds meer speelruimte voor de 
kerkdiensten. Sinds 11 juli is het aantal 
bezoekers opgeschroefd, mag er weer 
gezongen worden, zijn de kinderclubs 
en crèche opgestart en wordt er na de 
dienst weer volop contact gemaakt, bui-
ten met koffie erbij. Heel fijn! 

Sander Hol, ouderling kerkdiensten

Samenwerking met GKv
De NGK en de GKv in Oegstgeest heb-
ben allebei ingestemd met de intentie-
verklaring samenwerking, met als doel 
om uiterlijk in 2024 één gemeente ge-
vormd te hebben. Op verschillende ter-
reinen werken we al nauw samen, zoals 
in het jeugdwerk. Ook zijn de kerkdien-
sten al volledig gemeenschappelijk.

Stagiair
De komende tijd zal Hein van der Kamp,
2ejaars HBO-student theologie (deeltijd), 
stagelopen in onze gemeente.

Wouter Pieper, voorzitter Kerkenraad

Zendingswerk in Nqutu, Zuid-Afrika
Op 1 juni is de laatste Nederlandse zen-
deling in het Nqutu-district, ds. Tjeerd 
Baron, met emeritaat gegaan. Dat be-
tekent echter niet dat onze betrokken-

verschillende talenten en gaven. We heb-
ben elkaar nodig in die verschillen omdat 
we elkaar kunnen aanvullen. Soms is daar 
durf voor nodig. Ik wens ons die kinderlij-
ke onverschilligheid, de kinderlijke spon-
taneïteit toe. Het inzetten van onze talen-
ten, dat wat we graag doen, ook weer 
voor de kerken in Oegstgeest.

Laten we dat binnen onze speelruimtes 
doen, zodat we niet uitgeput en ontmoe-
digd raken. Laten we dat samen doen 
zodat we ons niet alleen voelen. Laten 
we elkaar aanmoedigen en niet ontmoe-
digen. Laten we dat biddend doen zodat 
we gevuld blijven. Alleen dan kunnen we 
dansen. In Gods Licht. Een prachtig nieuw 
seizoen gewenst in de gemeenten van 
Oegstgeest.

Thera de Vries-Noordhuis

heid hiermee eindigt! Die is ook financieel 
nodig vanwege de slechte economische 
toestand in het zendingsgebied. Gelukkig 
zijn diverse mensen daar opgeleid om het 
werk van evangelieverkondiging en op-
bouw van de kerken voort te zetten.
De zendingscommissie:  Peter Boogaard, 

Jelle Boshuizen en Wim van Tuijl

Uit de gemeente
Op 18 augustus overleed Monna Kab-
boord-Euwema op 93 jarige leeftijd. De 
dankdienst was in Ede, waarna zij daar bij 
haar man is begraven.
Op 22 augustus was het een feestelijke 
dienst door de doop van drie baby’s. Hilde 
Hanemaaijer en Koen Kokshoorn trouw-
den op 27 augustus en ontvingen een 
zegen tijdens een dienst in de Dorpskerk 
van Zoeterwoude.  Eke de Gier-van der Jagt

Welkomsttaart 
voor nieuwkomers

Jaarlijks organiseren we een Introductie-
traject voor nieuwe leden of geïnteres-
seerden. In vijf avonden bij leden thuis 
krijgen zij nuttige en leuke informatie 
over de kerk. Sinds corona kon dit helaas 
niet meer. Wel konden zij op 29 augus-
tus na de kerkdienst tijdens koffie met 
‘welkomsttaart’ alvast kennismaken en 
een voorproefje krijgen van het Introduc-
tietraject, dat hopelijk dit najaar wel kan 
plaatsvinden. Data zijn op dit moment 
nog niet bekend. André van de Groep

Dansje in de kerk

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

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

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

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.
Samenkomsten: Duinzigtcollege,  
Wijttenbachweg 23. 
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, 
Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, 
tel.: 737 04 56, 
e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,  

e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail: 
voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04
Scriba (interim): Rebekka van Munster,  
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

http://www.gkvoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
http://facebook.com/ngkoegstgeest


Nr. 7 - September 2021

14 15

Nr. 7 - September 2021

Diensten en vieringen Varia-agenda

Rouwen,
je staat er niet alleen voor

Themabijeenkomst 29 september 2021: Gevoelens van rouw
Als je een dierbare verliest, kunnen heftige gevoelens je 
overspoelen. Gevoelens van intens verdriet, boosheid, te-
leurstelling maar ook opluchting, liefde of juist onverschillig-
heid of wanhoop. Je kunt enorm schrikken van de intensiteit 
van deze gevoelens, verward raken door de tegenstrijdig-
heid ervan en jezelf soms niet meer terug kennen. Toch is 
dit heel normaal als je een groot verlies meemaakt.

Iedereen die een dierbare mist, is welkom bij de themabij-
eenkomst over gevoelens van rouw op woensdagmiddag 
29 september van 15.00-17.00 uur in het Dorpscentrum. 
De middag wordt begeleid door Nelleke van der Oord van 
Humanitas Steun bij Verlies, tevens betrokken bij de PGO 
en Gerrie Kooijman, pastoraal werker AVP. Binnenlopen kan 
vanaf 14.45 uur en er is indien mogelijk een afsluitend ge-
zamenlijk drankje. In verband met coronamaatregelen zoals 
voldoende afstand houden, is vooraf aanmelden noodzake-
lijk. We zorgen voor een veilige omgeving. Toegang is gratis.

Tijdens deze middag komen de verschillende gevoelens 
die bij rouw kunnen horen aan bod. Welke herken je hier-
van in je eigen rouw? En wat zijn de hindernissen om deze 
emoties te kunnen en mogen voelen? Er zal ook worden 
ingegaan op de verschillen tussen vrouwen en mannen. 
Daarnaast is er alle ruimte om je eigen verhaal rondom je 
rouwgevoelens te delen in een klein groepje.

Voor meer informatie en aanmelden: Nelleke van der Oord, 
06 - 29 54 50 22, n.vanderoord@humanitas-rijnland.nl

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

De diensten van de PGO zijn op afstand te 
volgen via kerkdienstgemist.nl. Indien u aan-
wezig wilt zijn, kunt u zich tot vrijdag 15.00 
uur aanmelden via pgoegstgeest.nl of tele-
fonisch bij het Kerkelijk Bureau, tel. 071-517 
5498. Slechts een beperkt aantal kerkgan-
gers mag aanwezig zijn. Na sluiting van de 
inschrijving krijgt u bericht of u al dan niet bij 
de viering aanwezig kunt zijn.

REGENBOOGKERK 

zo 05 sep 10.00 ds. R.C. Veldman, viering
   Maaltijd van de Heer
zo 12 sep 10.00 ds. F.L. Bakker
zo 19 sep 10.00 ds. R.C. Veldman,  
   startzondag
zo 26 sep 10.00 ds. A. Alblas

Autodienst
Vanwege het coronavirus worden alle dien-
sten uitgezonden en zijn er geen autodien-
sten.

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk

Nederlands Gereformeerde Kerk en Gerefor-
meerde Kerk vrijgemaakt
Voor actuele informatie:  
www.ngkoegstgeest.nl
Er is een beperkt aantal mensen welkom, 
vooraf aanmelden.  
Eigen gemeenteleden via de gemeenteapp, 
gasten via scriba@ngkoegstgeest.nl
Ook kan meegekeken worden via  
www.ngkoegstgeest.nl

zo  05 sep 10.00 ds. ds. P. Kleingeld,  
   H. Avondmaal
zo 12 sep 10.00 ds. W. Griffioen
zo 19 sep 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 26 sep 10.00 ds. R. Roth, Hengelo

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

Het streamteam blijft livestream uit de paro-
chiekernen verzorgen. Let op: de vieringen in 
de parochiekernen variëren in aanvangstijd: 
9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wassenaar) 
en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorschoten).  
Zie www.augustinus-parochie.nl voor de ac-
tuele livestream.

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken: 071 

889 5938, of met kapelaan Boris: 06 4351 
4595.
Er zijn nu 87 personen toegestaan in een 
viering.
Voor de vieringen op zondag hoeft u zich niet 
meer aan te melden. Wel wordt u gevraagd 
zich bij binnenkomst te registreren.

23e zondag door het jaar – startzondag
za 04 sep 19.00 Viering in Katwijk
zo 05 sep 11.00 Eucharistie, kapelaan  
   B. Plav ̌ci ́c,  
   m.m.v. Dameskoor

24e zondag door het jaar
za 11 sep 19.00 Viering vervalt
zo 12 sep 11.00 Pastoor R. Franken en  
   diaken P. Winnubst,  
   m.m.v. Gemengd Koor

25e zondag door het jaar
za 18 sep 19.00 Viering in Katwijk
zo 19 sep 11.00 Eucharistie,  
   pastor K. van Vliet,
   m.m.v. Schola

26e zondag door het jaar
za 25 sep 20.30 Viering vervalt
zo 26 sep 11.00 Eucharistie,  
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c,
   m.m.v. Gemengd Koor

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 03 sep 11.00 Nabor Langstraat, R.K.
vr 17 sep 11.00 Rein Rus, Protestants

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

Geen vieringen, omdat geen voldoende 
afstand kan worden gehouden.

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)

Voorlopig worden er geen zondagse 
vieringen gehouden vanwege corona.

LEIDS UNIVERSITAIR 
MEDISCH CENTRUM

In het LUMC worden momenteel geen 
zondagse vieringen meer gehouden 
vanwege corona.

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE

Geen opgave

REGENBOOGKERK, ADVENTISTEN

Geen opgave

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo 05 sep 10.00 C. Terpstra, H.I.-Ambacht
zo 12 sep 10.00 T. Hagendijk, Zoetermeer
zo 19 sep 10.00 J. Schep, Gorinchem
zo 26 sep 10.00 W. van der Velden, Putten

voor de periode van 4 september tot en met 1 oktober 2021

Ludieke theatervoorstelling 
over dementie
‘Strepen op het raam’,
Wereld Alzheimerdag 
(21 september)

Bezoekers zeggen: “In één 
klap duidelijk wat je met 100 
woorden nog niet kan zeg-
gen”. En ‘Veel tips voor man-
telzorgers’. Eerst lijkt het om 
‘gewone’ vergeetachtigheid te 
gaan, maar als vader zichzelf 
steeds vaker in de problemen 
brengt wordt de ernst van de 
situatie duidelijk. De voor-
stelling is licht-melancholisch 
van toon, maar heeft ook oog 
voor de absurde momenten 
die deze ziekte met zich mee-
brengt. De voorstelling laat de 
verwarring en twijfel zien van 
zowel de persoon met (begin-
nende) dementie als zijn naas-
ten. Zowel thuis, als in contact 
met de buitenwereld. 

Twee voorstellingen
Iedereen is welkom die geïn-
teresseerd is in de wereld van 
dementie. De middagvoor-
stelling is met name bedoeld 
voor de personen met (begin-
nende) dementie zelf en hun 
naasten. De avondvoorstelling 
is vooral bedoeld  voor een 
ieder die anderszins te maken 
heeft met deze problematiek.Inzameladressen voor de Voedselbanken

Voedselbank Leiden 
Bankrek. NL82 INGB 0001 1521 65
- Prot. Gemeente Oegstgeest:
 Regenboogkerk, Mauritslaan 12 

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

- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, 
 locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23 
1e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur
- Geref. Kerk vrijgemaakt, Lijtweg 1
1e dinsdagavond v.d. maand, 
 19.00 – 19.45 uur, hal kerkgebouw

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

Activiteiten Raad van Kerken

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

Activiteitenprogramma 2021-2022
Bij deze editie van OKe – of al afgelopen week –  heeft u als het goed is het zogenaam-
de Groene Boekje ontvangen. Daarin de activiteiten van de Raad van Kerken voor ko-
mend seizoen. Thema is SPEELRUIMTE.
Houdt u ook de homepagina van de website van de Raad van Kerken www.raadvan-
kerkenoegstgeest.nl in de gaten. Daar vindt u, behalve het boekje zelf, onder het 
kopje Actueel ook eventuele wijzigingen – mits de organisatoren die hebben doorge-
geven aan de secretaris van de Raad van Kerken, j.de.kogel@planet.nl.

Programma: 
Middag / avond
14.30 / 19.30 u. Inloop
14.55 / 19.55 u. Welkom
15.00 / 20.00 u. Voorstelling 
Strepen op het raam met aan-
sluitend gesprek over demen-
tievriendelijke samenleving
16.30 / 21.30 u. Onder bege-
leiding van Stichting Zet gaat 
de organisatie na de voorstel-
ling in gesprek met het pu-
bliek over een dementievrien-
delijke samenleving en wat u 
daarin kunt betekenen.

Datum: dinsdag 21 september 
(Wereld Alzheimer Dag)
Locatie: Rehobothkerk, Lijtweg 1 
Aanvang: De middagvoorstel-
ling start om 14.30 uur en is 
om 16.30 uur afgelopen. De 
avondvoorstelling start om 
19.30 en is om 21.30 uur af-
gelopen.
Aanmelden: 
Stichting Radius, 
071 - 707 42 00 of info@ 
radiuswelzijn.nl
Toegang:  
gratis.

http://www.augustinus-parochie.nl/
mailto:annemarie.gerritsen@marente.nl
mailto:annemarie.gerritsen@marente.nl
http://www.raadvankerkenoegstgeest.nl
http://www.raadvankerkenoegstgeest.nl
mailto:j.de.kogel@planet.nl
mailto:info@radiuswelzijn.nl
mailto:info@radiuswelzijn.nl
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Varia-agenda

Nieuwe Alpha
van start 

Taizéviering in de 
Groene of Willibrordkerk
Na een periode van lockdown gaan we vanaf septem-
ber weer beginnen met de maandelijkse oecumeni-
sche Taizévieringen. Elke laatste zondag van de maand 
is er een viering om 19.00 uur. Die duurt ongeveer drie 
kwartier en wordt georganiseerd door een oecumenisch 
samengestelde groep in drie verschillende kerkgebou-
wen. Taizévieringen hebben een meditatief karakter, met 
eenvoudige liede-
ren, een psalm-
lezing, een lezing 
uit het Nieuwe 
Testament, enkele 
voorbeden en een 
centrale plek voor 
stilte als vorm van 
gebed.
Van harte welkom bij deze vieringen! De eerste keer 
is op zondag 26 september om 19.00 uur in de Groe-
ne  of Willibrordkerk. Inloop vanaf 18.40 uur. U kunt zich 
aanmelden voor de dienst op pgoegstgeest.nl. Via een 
link op pgoegstgeest.nl kunt u ook online meevieren via 
kerkdienstgemist.nl  
Namens de Taizéwerkgroep, PGOegstgeest en NGK/GKv 
Oegstgeest Evelien Wietsma en Els Noort

Tot slot...
De vorige OKe was 
afgesloten met 
een zegenbede van 
Iona.  

Jasper de Kogel, lid 
van de Raad van 
Kerken, stuurde ons 
deze zegenbede  
toe met muzikale 
zetting van  
Mart Binnendijk. 

Prachtig! 

U kunt nu met de 
OKe in de hand de 
zegenbede zingen.

Op maandag 27 september gaat in Leiden een Alpha-cur-
sus van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkom-
sten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof 
inhoudt. De cursus wordt georganiseerd door drie kerken 
uit Leiden: de Marekerk,              de Herengrachtkerk en de 
Opstandingskerk. De                     locatie voor de Alpha-bij-
eenkomsten in Leiden                    is de recent verbouwde 
Herengrachtkerk (Heren              gracht 68). 
Ontmoeting staat centraal. Daarom begint elke Alpha-bij-
eenkomst met een gratis gezamenlijke maaltijd. De heer-
lijke maaltijden worden elke week verzorgd door andere 
enthousiaste vrijwilligers. De kern van het christelijk geloof 
wordt door verschillende gastsprekers verwoord in de inspi-
rerende inleidingen, waarna er op een ontspannen manier 
over wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.  

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven op 
maandagavonden van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. 
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha ge-
volgd. Wie je ook bent, wat je ook gelooft, je bent van har-
te welkom op Alpha! 
Je kunt je aanmelden voor Alpha via info@alphacursusleiden.
nl of via één van de bovenstaande websites.  Job Euwema

mailto:info@alphacursusleiden.nl
mailto:info@alphacursusleiden.nl

