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Dankbaar!
Eindelijk...

Wat is het allerbelangrijkste voor vluchtelingen
die in Nederland aankomen? Dat zij veilig
zijn! George en Susan Zaku weten daar alles
van: 23 jaar geleden vluchtten ze uit Syrië
met hun zoontje van tweeënhalf.
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Dankbaarheid

vervolg van pag. 1

OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave

Het was geen gemakkelijke tijd. Toen

moeilijk in contact. Die trekken zich terug

Dankbaarheid is een heerlijke positieve

schrijft Paulus het volgende aan de ge-

Levenstevredenheid

van de Raad van Kerken Oegstgeest:

zij in oktober 1998 in Nederland aan-

in hun huizen. Volgens George heeft dat

levenshouding, die zoveel lichamelijke,

meente te Filippi in Filippenzen 4:6-8:

Dankbaarheid is een

Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27,

kwamen, was het koud en al gauw lag

vast ook te maken met het weer: in Sy-

mentale en emotionele voordelen biedt

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag

groot woord. In de

2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26

er ijs. Dat waren zij in Syrië – met een

rië is het van maart tot oktober warm en

aan ons leven. Door dankbaar te zijn

God wat u nodig hebt en dank hem

protestantse traditie

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

woestijnklimaat – helemaal niet gewend.

daardoor zijn de mensen veel buiten.

voelt men zich ook gelukkiger. Dankbaar

in al uw gebeden. Dan zal de vrede

wordt het vaak ge-

Redactie:

Erger nog was de onzekerheid: mogen

Maar vooral is de leefstijl anders. In Ne-

zijn helpt mensen om positievere emo-

van God, die alle verstand te boven

associeerd met ‘je

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

we in Nederland blijven? Pas na 10 jaar

derland ligt het werktempo hoog, men-

ties te voelen, te genieten van mooie

gaat, uw hart en gedachten in Christus

zegeningen tellen’ of

van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink,

wachten, in vijf verschillende asielzoe-

sen hebben het druk en zijn moe. De

ervaringen, hun gezondheid te verbe-

Jezus bewaren’. Ten slotte, broeders

met situaties waarin

Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman

kerscentra (AZC ’s), kregen George, Susan

gastvrijheid en het sociale contact van

teren, met tegenslagen om te gaan en

en zusters, schenk aandacht aan alles

je verplicht dankbaar moet zijn. Voor mij is

Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

en hun beide zonen een verblijfsver-

Syrië missen zij dus wel, en nog eens

hechte relaties op te bouwen (Harvard

wat waar is, alles wat edel is, alles wat

dankbaarheid emotie. Een fijn gevoel diep

Bezorgdienst:

gunning. Door het generaal pardon. Hoe

extra in coronatijd. Dan zie je helemaal

Mental Health Letter).

rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles

van binnen, levenstevredenheid en tevre-

Gwenny Kouwenhoven (administratie) en

hebben zij het al die tijd volgehouden?

niemand meer.

wat lieflijk is, alles wat eervol is, kort-

denheid met de dagelijkse werkelijkheid.

Maar hoe doe je dat om dankbaar te

om, aan alles wat deugdzaam is en lof

Het heeft niets te maken met beleefd-

Hans de Wilde (logistiek),

7

e-mail: BezorgdienstOKe@gmail.com.

Kerk

Dankbaar

zijn, als de dagelijkse omstandigheden

verdient’.

heid, verplichting en afhankelijkheid. Deze

Wilt u geen OKe ontvangen?

George vertelt dat zij altijd hoopvol zijn

Toch zijn Susan en George vooral dank-

niet zo zijn zoals je gehoopt had of je

In plaats van zorgen en boosheid

positieve emotie ervaar ik bijvoorbeeld

Geef dit door aan de bezorgdienst.

gebleven: hun geloof in God gaf vre-

baar dat zij hier met hun gezin veilig

misschien wel een dieptepunt in je le-

wordt jouw denken vernieuwd en

wanneer ik door ons veilige dorp fiets.

Postabonnementen:

de en rust. Zij waren dan ook blij om in

kunnen wonen. Nederland biedt zoveel

ven hebt bereikt. En ja, ieder mens heeft

kun je je richten op de dingen die er

Ik voel de wind langs mijn blote benen

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

contact te komen met de gereformeer-

goeds! Hun beide zonen voelen zich

wel toe doen

(omdat ik me mag kleden zoals ik wil), ik

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

de kerk (GKv) in Alphen, via de vrouw

thuis in Nederland en kunnen hier stude-

en niet op de

hoor de vogels fluiten (geen geluid van

Financiële administratie:

van de dominee. Zij was, net als Susan,

ren en werken.

dingen waar je

ontploffingen en geweerschoten). Met

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN,

vrijwilliger in de crèche van het AZC. Het

Alle mensen hebben gelijke rechten en

niets aan kunt

voldoende eten in mijn tas fiets ik naar

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

gezin werd lid van de kerk en bleef dat

worden rechtvaardig behandeld. Waar-

doen. Het heeft

huis, naar mijn keuken, de koelkast en de

Bankrelaties:

ook na de verschillende verhuizingen. In-

den en normen zijn duidelijk, zodat je

een positieve

kraan waar altijd schoon water uitkomt.

NL65 INGB 0005 8563 89 en

middels hebben ze een woning in Oegst-

weet waar je aan toe bent. Mensen zijn

uitwerking naar

NL13 ABNA 0566 9422 40

geest en zijn ze ook daar lid van de GKv.

hier vrij. Ze kunnen hun stem gemakkelijk

de mensen in

Vele jaren heb ik bij VluchtelingenWerk

Vormgeving en realisatie:

De kerk is belangrijk voor hen, en George

laten horen, via een talkshow of via kran-

jouw omgeving

Nederland statushouders ontmoet. Van

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

en Susan doen actief mee. George is ook

ten. Dat is in Syrië allemaal anders.

(relaties). Daar-

hun kant heb ik veel dankbaarheid erva-

Oplage:

diaken geweest, en zegt dat hij daarmee

Bepaalde groepen daar hebben macht

om schrijft de

ren. Blij waren ze met een luisterend oor,

8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

‘zijn roeping gevolgd heeft’.

en maken er misbruik van. Er is corruptie

een bepaald plafond daarin, om te kun-

apostel Paulus om de aandacht te rich-

te worden gezien als mens, de gevoelde

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

Contacten

en veel onvrijheid en er kwamen steeds

nen relativeren en te kunnen volharden,

ten op alles wat waar is.

veiligheid en de beroemde Nederlandse

meer conflicten. Van de oorlog in Syrië

in de hoop dat het allemaal wel weer

Het is voor Susan en George belangrijk

kunnen wij daarom volgens George ook

goed komt.

om contacten te hebben. In Syrië waren

iets leren: laten wij zuinig zijn op onze

zij vaak in gezelschap. Families woon-

vrede! En ervoor zorgen dat – ook als er

Vanuit mijn geloof in Jezus Christus heb

den dichter bij elkaar, en elke dag dronk

problemen zijn – verschillende bevol-

Susan koffie met verschillende vrouwen.

kingsgroepen in vrede blijven samenle-

Met Nederlanders kom je helaas maar

ven.

Volgende nummer
Het volgende nummer van OKe verschijnt op 6 november 2021. Kopij
daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag 21 oktober 2021 vóór 15.00 uur.
Uitsluitend per e-mail, met vermelding
van uw naam, telefoonnummer en
voorkeur rubriek.
Inleveradres kopij en gegevens rooster
diensten en vieringen:
e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt
op 4 december 2021.
Deze OKe
wordt ook
geplaatst
op de website van de
Raad van
Kerken.

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad
Nr. 8 - Oktober 2021

Gerda Heslinga

Van de redactie

Verschijningsrooster OKe 2022

Dankbaarheid is het thema dit keer.

Inleveren kopij donderdag Verschijning op

Voor de vrijheid, voor het leven, voor

glimlach! Voor ons zijn het kleine gebaren
Je kunt dankbaar zijn dat je een dak bo-

die op dankbaarheid kunnen rekenen. Zo

ven je hoofd hebt, een mooi huis, een

veel, dat het soms ongemakkelijk voelde.

liefdevol gezin, gezondheid, dat er eten

Op mijn beurt heeft de omgang met hen

ik ontdekt dat een geweldig boek ‘de

op tafel is en dat je werk hebt, enz.

mijn leven verrijkt. Zoals een bredere blik

bijbel’, een leidraad kan zijn om de ne-

Dankbaarheid vult jouw hart, wanneer

op de wereld.

gatieve spiraal, waarin je terecht kunt

je uit dat wat je hebt geeft aan een

Ook in mijn huidige werk in de thuiszorg

komen, te overwinnen. Door je aan-

ander die het niet breed heeft en hulp

ervaar ik dankbaarheid van de eenzame

dacht te vestigen op jouw schepper, de

nodig heeft. Dat is de dankbaarheid

ouderen waar ik kom. Als gevolg van de

God van vrede en het offer van Jezus

die komt vanuit de wetenschap dat je

pandemie werd hun wereld steeds kleiner.

aan het kruis. Het is een geïnspireerd

gezegend bent, zodat je kunt geven.

Ze snakten naar een praatje, aandacht,

vóór 15.00 uur

zaterdag

geestelijk boek, geschreven door men-

En deze zegen komt van boven, want

een grapje, of troostend gebaar.

gewas en arbeid.

1.

13 januari

29 januari

sen die dichtbij God leefden. Zoals de

Jezus zegt in Lucas.6:38:

Ik durf hardop te zeggen: ik ben enorm

Maar als het je tegen zit is het lastig

2.

10 februari

26 februari

apostel Paulus, die zelfs in gevangen-

‘

Geef, dan zal je gegeven worden; een

dankbaar voor waar ik mag leven, voor

dankbaar te zijn. De bijbel staat er vol

3.

7 april

23 april

schap de dankbaarheid naar God over

goede, stevig aangedrukte, goed ge-

het werk dat ik deed en nu doe. Voor mijn

van: van rouw, vervolging, lichamelij-

4.

12 mei

28 mei

de kerken en de gemeenten kon uiten

schudde en overvolle maat zal je wor-

gezondheid, kinderen, vrienden en familie.

ke en geestelijke nood.

5.

16 juni

2 juli

in zijn schrijven.

den toebedeeld. Want de maat die je

Er is veel in deze wereld om je zorgen

En toch komt dankbaarheid steeds

6.

18 augustus

3 september

Het is een krachtig geestelijk gebeu-

voor anderen gebruikt, zal ook voor jul-

over te maken, maar gelukkig is er meer

bovendrijven. In relatie met het hoop-

7.

15 september

1 oktober

ren door jouw gedachten te vestigen

8.

20 oktober

5 november

op de positieve dingen die er wel zijn in

lie worden gebruikt’.


om dankbaar voor te zijn. Laten we onze

volle evangelie. Dat is ook te ontdekken in de artikelen van deze OKe.

9.

17 november

3 december

jouw leven. En die zijn er altijd. Daarom

Gerrie Schreuder

voorganger Volle Evangeliegemeente Leiden
in de Pauluskerk

zegeningen hardop tellen!
Maureen van den Brink, PGO
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Wat is

Met Hart

…naar de NBV21

en Ziel...

- Het woordje ‘nog’ in Genesis 1:2

NBV 2004: De aarde was nog woest en
doods, in NBV21 is dit geworden De aarde
was woest en doods. In de NBV 2004 was

Het thema van deze OKe is ‘Dankbaarheid’,
met als nadere toelichting: Waar danken
we voor? Hoe doe je dat? Danken voor wat
ons gegeven is aan voeding en werk; maar
ook danken voor de gaven en talenten om
vertalingen van de bijbel steeds te verbeteren door deze dicht bij de grondtekst en
toch leesbaarder en begrijpelijker voor de
lezer van vandaag te laten zijn.
In oktober verschijnt de NBV21, de verbeterde
en vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Vertalen is ingewikkeld: wat
is er bedoeld in de grondtekst? En hoe maak
je dat begrijpelijk voor de lezer van vandaag?
Een verdiepend gesprek over de NBV21 met
Matthijs de Jong, Hoofd Vertalen bij het
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Johan de Gier

het woordje ‘nog’ er ter verduidelijking bij
voorbeeld is het motief-

gezet. Veel lezers maakten daar bezwaar

woord ‘schuilen’ in het boek

tegen. Inderdaad, het werkt beter om dit

Ruth. Zo spreekt Boaz over

opener te formuleren, zonder ‘nog’: ‘De

de ‘vleugels’ van God, waar-

aarde was woest en doods’.

onder Ruth is komen schui-

- Lucas 2:51

Kijk eens hoeveel vrucht mijn akker

NBV 2004: ‘en was hun voortaan gehoor-

heeft voortgebracht! Heb je gezien

vleugels over mij uit’. Het

zaam’. In de NBV21 is dit geworden: ‘en

hoeveel mensen de applicatie ge-

verband is belangrijk: Gods

was hun gehoorzaam’. Met ‘voortaan’

bruiken die ik heb gebouwd? Weet je

bescherming wordt con-

klinkt het alsof Hij ( Jezus) hun (zijn ouders)

hoeveel mensen via onze winkel brood

creet door de bescherming

daarvoor níet gehoorzaam was. Het roept

hebben gekocht? We mochten dit jaar

die Boaz kan bieden. Maar

onbedoeld een tegenstelling op, terwijl

mooie cijfers schrijven ondanks corona.

kerkdienst God te danken of dat stil-

zo’n letterlijke vertaling klinkt

het alleen maar om voortduur gaat: was

Heb je gehoord hoeveel patiënten we

letjes in je huis of op de fiets te doen,

in het Nederlands heel raar.

en bleef.

mochten helpen dit jaar?

komt er vast een ja-maar. Inderdaad:

In oktober zetten veel christenen een

heel veel werk wat we doen is vruch-

dag apart om te danken voor ‘gewas

teloos, nutteloos, eindeloos en gees-

en arbeid’. Die dag staat haaks op het

teloos. Moet ik daar God voor danken?

idee dat christenen een nogal droe-

Danken voor het werk en inkomen

len. En later vraagt Ruth aan
Boaz, letterlijk, ‘spreidt uw

Daarom koos de NBV voor

tussen de twee teksten gaat

De situatie is nu anders: na alle lezersin-

vig en negatief wereldbeeld hebben,

van een ander terwijl mijn baan op de

verloren. In de NBV21 zie je

breng en verbetering is dit grote project

waarin het vooral om zonde draait.

tocht staat, of ik juist twee banen heb

dat diepere verband nu wél,

afgerond. De NBV21 is bedoeld als Bijbel

dankzij het motiefwoord

voor de 21e eeuw. Alhoewel, je weet

‘schuilen’. Eerst het schui-

maar nooit: onze taal is dynamisch, veran-

Dankbaarheid heeft een adres
nodig

len onder Gods vleugels, en

dert snel en begrippen krijgen soms weer

Dankdag gaat immers over blijd-

een andere gevoelswaarde.

schap en dankbaarheid. Dankbaarheid

daarna de uitroep van Ruth: ‘Laat mij bij u

Die vertaling is nu dus verbeterd, mede

alle opzichten verbeterd.

schuilen’.
Zulke motiefwoorden zijn wegwijzers naar

Dat ging zo:

Wat willen we met deze vertaling?

toen de NBV in 2004 uitkwam, werd het

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de

ondergesneeuwd, in de NBV21 zie je ze

lezerspubliek uitgenodigd te reageren.

21e eeuw. Met de NBV21 willen we de

Dat is massaal gebeurd, door lezers uit

lezer dicht bij de bron brengen en de be-

alle kerken en van daarbuiten. Het plan

tekenis van de Bijbel laten ervaren. Als

was om na verloop van tijd een nieuwe

een boek dat vertrouwd is en tegelijk als

versie te maken. Dat hebben we gedaan

nieuw leest.

team met experts in het Hebreeuws

Speerpunten bij het vertalen

en Grieks en kenners van het Neder-

Ik noem een paar belangrijke aspecten

lands hebben we de vertaling vers voor

en voorbeelden van het werk aan de

vers doorgewerkt. Een monnikenwerk!

NBV21:

Door gebruik te maken van de reacties
en dankzij nieuw wetenschappelijk inzicht hebben we zo’n 12.000 wijzigingen
Nr. 8 - Oktober 2021

- Motiefwoorden

In de Bijbel worden belangrijke woor-

den in een verhaal vaak herhaald. Een

ds. Pieter Kleingeld

Maar het diepere verband

betekenis is dan duidelijk.

doorgevoerd. Daarmee is de vertaling in

tussen 2017 en 2020. Met een vertaal-

Overweging door

Toen de NBV 2004 uitkwam werd men
aangemoedigd reacties te leveren, is
dat voor de NBV21 ook zo?

‘wilt u mij bij u nemen?’ De

We hadden toch de vertaling uit 2004?
dankzij de inbreng van duizenden lezers.

		Dankdag voor
Gewas en Arbeid

Tot slot

- Op 13 oktober wordt het eerste exem-

om de hypotheek te kunnen betalen,
of ziek thuis zit door het klimaat op
mijn werk, of wellicht al tien jaar geleden afgeschreven ben?

maakt ons gelukkig. Mocht je dat al

Hoe het anders kan

niet weten, dan wijzen psychologische

Misschien ben jij wel een levend be-

onderzoeken daar op. Je kunt daarom

wijs dat onze aannames niet kloppen.

plaar overhandigd aan de koning. Daarna is

boekjes kopen waarin je elke dag drie

De belofte dat de aanhouder wint. De

beter terug.

hij in de boekhandel en in de NBG-webshop

dankpunten kunt opschrijven. Maar,

belofte dat wie zijn best doet succes

Ruth NBV (2004)

NBV21

te koop in diverse maten, met of zonder de

wie bedank je?

zal hebben. Dat als je goed zaait je

2:12 [Boaz tegen Ruth:]
Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen
– de HEER, de God van
Israël, onder wiens
vleugels je een toevlucht hebt gezocht.

Moge de HEER je
daarvoor rijkelijk
belonen – de HEER,
de God van Israël,
onder wiens vleugels je bent komen
schuilen.

deuterocanonieke boeken. De link is:

Want dankbaarheid heeft wel een

ook zeker weten meer zult oogsten.

https://shop.bijbelgenootschap.nl/nbv21/

adres nodig. Dus bedenk je: waar ben

Gek genoeg is dat eigenlijk een we-

3:9b [Ruth tegen Boaz:]
‘Ik ben het, Ruth,’ zei
ze. ‘Wilt u mij bij u
nemen, want u kunt
voor ons als losser
optreden.’

‘Ik ben het, heer,
Ruth,’ zei ze. ‘Laat
mij bij u schuilen,
want u kunt voor
ons als losser optreden.’

betekenis. In de NBV 2004 waren ze soms

- Om te beginnen is er ook een boek-

jij dankbaar voor en zou het niet fijn

reldbeeld zonder God. Wie teleurge-

je om kennis te maken met de bijbel en

zijn om iemand daarvoor te kunnen

steld is door dat wereldbeeld kan ook

de NBV21: ‘Maak kennis met de bijbel: 40

bedanken. Christenen danken God, de

terecht bij God. Kan God vertellen dat

essentiële teksten’. De link is https://shop.

Schepper van hemel en aarde. Ik vind

het anders zou moeten zijn. Dan kom

bijbelgenootschap.nl/product/maak-kennis-

dat wel een aantrekkelijk idee: samen

je op een punt waar je God mag dan-

met-de-bijbel/

verhalen uitwisselen en dankbaar zijn.

ken voor het goede én mag vragen en

de vertalers meer te weten te komen via de

Samen danken

podcast https://nbv21.nl/nbv21-podcast.

Met dat ik je uitnodig om eens in een

- Ook is het interessant over het werk van

klagen over wat ontbreekt. Op dankdag doen we het eerste. Voor dat andere is ook volop ruimte.
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD
Willibrordpenning van 2020(!)
uitgereikt

Augustinuslezing

het aantrekkelijk om

De jaarlijkse Augustinuslezing werd op

bij deze gemeen-

Op dinsdag 7 september heeft diaken

7 september jongstleden verzorgd door

schap te horen.

Peter Winnubst de Willibrordpenning

dr. Mirjam Spruit, sinds 2015 stafmede-

Wanneer iemand

van 2020 aan Yvonne Dijkstra uitgereikt.

werkster van het Centrum voor Parochie-

weet dat hij leer-

Yvonne is jarenlang actief geweest in de

spiritualiteit (CPS) in Nijmegen.

ling van Jezus is en

H. Willibrord, o.a. als contactpersoon en

Nieuw teamlid per 1 september
Op 11 september jongstleden werd pastor Kees van Vliet toegevoegd aan het
Pastoraal Team, dat nu uit vijf personen
bestaat. Voor even, want diaken Brink

-

pastoraat en theologie, de twee helf-

ten van zijn hart, verdeeld over de twee

dat wil beleven in

als leidster van de avondwake.

Zij sprak over het boek ‘Als God

gemeenschap met

Het meest genoot zij van het bloemen

renoveert – de parochie van onder-

anderen, dan is er

schikken: ontelbare keren heeft zij de

houd naar bloei’ van de Canadese

automatisch ook een

kerk versierd. Zij kon daarbij al haar crea-

priester James Mallon. Het boek ver-

openheid naar ande-

tiviteit uitleven, vooral bij feestdagen als

scheen in 2014 en werd in 2019 in het

ren. We worden ‘missi-

Kerstmis en Pasen.

Nederlands vertaald. Mallon beschrijft in

onaire leerlingen’ zoals

zijn boek een aantal waarden of princi-

paus Franciscus zegt.

helften van de week;

Els van Leuken

- gerichtheid op de wereld en gericht-

pes en hij daagt ons uit deze waarden

heid op God.

toe te passen in onze eigen context.

Aan het eind van de viering sprak pastor

Hij eindigde met: “Beste parochianen,

Vanuit ‘Divine Renovation’ onderscheidt

De beste principes
van leiderschap

Van Vliet enkele bezinnende opmerkin-

over al die tweevouden aan waarden,

men drie sleutels voor de vernieu-

Mallon zegt in zijn

gen over tweevouden van waarden:

waar de balans ligt, hoe u dat evenwicht

wing, die een proces van vernieuwing

boek: wanneer de

in gang zetten. De drie sleutels worden

eerste crisis waarin

gaat eind van dit jaar met pensioen.

-

sport is belangrijk voor je lichaam, aan-

-

aandacht voor het uiterlijke en aan-

-

lokaal en centraal: wat gebeurt er per

Lunch en afscheid
gastvrouwen

ziet en beleeft, daarover ga ik graag met

bijeen gehouden door een ring. Als een

de hedendaagse Kerk

Op dinsdag 31 augustus organiseerde

ring, die staat voor gebed en eucha-

verkeert een iden-

Op de foto staan van links naar rechts: kape-

diaken Peter Winnubst de gebruikelij-

ristie.

titeitscrisis is, is een

laan Boris Plavčić, diaken George Brink, pas-

ke jaarlijkse lunch voor de gastvrouwen

parochiekern en wat gebeurt er in de

toor Rochus Franken, pastor Kees van Vliet en

Elly Fles, Joke Coremans en Véronique

De prioriteit van evangelisatie

overkoepelende parochie;

diaken Peter Winnubst.

Steenmetser. Ook Charlotte van Steijn en

Het eerste deel van het boek van Mallon

dat de pastoor leiding

Marianne Gerritsen van het secretariaat

draait om het feit dat er volgens hem

geeft vanuit een team,

waren erbij, zie de foto hieronder.

een identiteitscrisis is in de Kerk, in de

dat er een visie geformuleerd wordt en

dacht voor het innerlijke;

u in gesprek.”

Els van Leuken

leiderschapscrisis de
tweede. Belangrijk is

Foto EvL

dacht aan je geest geef je door gebed;

Wij gedenken…

Gé werd op 13 augustus 1919 in Leiden

H. Willibrordkerk, waarna Jan in stilte is

De bijeenkomst vond plaats ten huize

parochie. We zijn vergeten wie we zijn

een strategie ontwikkeld, en dat leken-

...Egilius Hubertus (Albert) Hiemensz,

geboren en overleed op 2 september in

gecremeerd.

van Véronique Steenmetser die de lunch

en welke roeping we hebben. Is het

gelovigen gemobiliseerd en toegerust

vader, opa en broer. Albert werd op 8

Heemstede. De uitvaart vond plaats op

...Maria Helena (Riet) Wijsman-Hoog-

verzorgd had.

evangelie nog een blijde boodschap

worden. Mallon promoot vooral Alpha,

april 1952 in Heemstede geboren en

woensdag 8 september in de H. Willi-

kamer, weduwe van Maarten Wijsman,

voor ons? Waar loopt ons hart van over?

maar zegt: kies een evangelisatiemiddel

overleed op 19 augustus in Alphen a/d

brordkerk, waarna Gé, volgens zijn wens,

moeder en oma. Riet werd op 9 no-

Tegelijk was het de gelegenheid om

De missie van de Kerk is volgens Mallon

en houd daaraan vast.

Rijn. De uitvaart vond plaats op donder-

in stilte is gecremeerd.

vember 1933 in Voorhout geboren en

afscheid te nemen van Elly en Joke, die

‘leerlingen maken’: dat is de kern van de

dag 26 augustus in de H. Willibrordkerk,

...Johan Wilhelmus Gerardus ( Jan)

overleed op 4 september in Oegstgeest.

jarenlang – resp. 15 en 17 jaar – trouwe

tekst van Mat. 28, 19-20:

Toerusting door de H. Geest

waarna Albert is begraven op het paro-

van der Spek, weduwnaar van Theodo-

De uitvaart vond plaats op donderdag 9

gastvrouwen zijn geweest. Bedankt alle-

‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn

De leerlingen gingen pas uit om te ver-

chiekerkhof.

ra Maria van der Spek-Verstegen, vader

september in de H. Willibrordkerk, waar-

bei! Zie de foto hierboven.

leerlingen en doopt hen in de naam van

kondigen, nadat ze de H. Geest ontvan-

...Gerardus Johannes (Gé) van Kem-

en opa. Jan werd op 10 december 1927

na Riet bij haar man is begraven op het

Op dinsdag en donderdag is Véronique

de Vader en de Zoon en de H. Geest en

gen hadden. De H. Geest maakt levend,

pen, weduwnaar van Wien Lubbe,

in Den Haag geboren en overleed op 3

parochiekerkhof.

van 9.00-12.00 uur aanwezig als gast-

leert hen te onderhouden alles wat ik u

geeft moed en durf en is onze Helper.

eerder weduwnaar van Emmy Wijde-

september in Voorhout. Zijn uitvaart vond

Het is van belang dat we activiteiten

plaats op donderdag 9 september in de

vrouw.


bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle da-

veld, vader, (over)grootvader en broer.

gen tot aan de voleinding der wereld.’

organiseren vanuit het gebed, vanuit de

Gods licht en vrede.

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

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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Els van Leuken

openheid voor en de kracht van de H.

Foto's Marianne Gerritsen

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord
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, pastor K. van Vliet,
tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl

Mogen deze lieve doden rusten in

Om leerlingen te maken, moeten we

Geest. Dan is er ook meer openheid en

(weer) opnieuw leerlingen worden en

verdraagzaamheid voor de anderen en

blijven. Leerling zijn van Jezus is een per-

meer openheid voor vernieuwing.

soonlijke vriendschap met Hem onder-

Els van Leuken

houden. Een leerling van Jezus beleeft

Als God renoveert.

dat in gemeenschap met anderen. Als

De parochie van onderhoud naar bloei,

werkelijk beleefd wordt dat Jezus in het

Fr. James Mallon, 2019; uitgeverij Adveniat,

midden staat, dan maakt Hij één en is

Baarn, ISBN 978 94 9209 377 6
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PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST
Kindermiddag

‘veilige gemeente’. Een belangrijk landelijk

Vieringen in oktober
Gedachtenisviering 31 oktober
Hoogstwaarschijnlijk hoeft u zich voor
rijk. Het speelt in Jericho, de grenspost

thema en we hebben met elkaar verkend

de vieringen in oktober niet meer aan te

van het beloofde land. Als de stoet van

Elk jaar rond Allerzielen, gedenken wij als

wat het betekent om een veilige gemeente

melden (behalve voor 31 oktober) Wel

de Heer op weg gaat naar Jeruzalem, de

Protestantse Gemeente te Oegstgeest de ge-

te zijn. De kerk moet een veilige plaats voor

houden wel zoveel mogelijk rekening met

godsstad. Er zit iemand langs de weg die

meenteleden die tussen begin oktober van

iedereen zijn. Ook in de kerk kunnen slacht-

de 1,5 meter. We hopen van harte dat

flink in de weg zit. Wie hem proberen

het vorige jaar en eind september van dit jaar

offers zijn van onveilige situaties waarin

mensen weer spontaan naar de kerk zul-

uit de weg te ruimen worden op een

zijn overleden. In een bijzondere viering van-

verschil in macht en in positie een rol spe-

len komen.

ander spoor gezet. Het smoren van de

uit de Regenboogkerk noemen we hun namen.

len. We vinden het belangrijk om binnen de

In de zomer hebben we het alternatieve

noodkreet van een medemens wordt

Daarbij branden we een gedachteniskaars voor

PGO met elkaar in gesprek te gaan over dit

spoor van het evangelie volgens Johannes

omgezet in het horen ervan. Wie niet

hen. We steken die aan, aan het licht van de

thema en bewust te werken aan een kli-

gevolgd.

werd gezien komt in het middelpunt te

Paaskaars, het symbool van licht en leven in

maat van openheid en veiligheid.

Nu in de herfst keren we weer terug naar

staan. Blinde ogen gaan open, van allen.

Jezus Christus. In onze gebeden gedenken wij

het evangelie volgens Marcus dat dit jaar

Dat maakt de weg vrij naar de nieuwe

hen en anderen die ons zijn voorgegaan – al-

met elkaar is het goed om als gemeente

centraal staat op het Oecumenisch Lees-

wereld van God. Een verhaal om mee te

len van wie wij de naam in ons hart bewaren.

duidelijke regels en beleid te hebben.

rooster.

beleven.

ben we eerst stil gestaan bij het thema

We hebben de

in de Regenboogkerk van 14.00 tot

vakantie achter

15.30 uur. We hebben samen nagedacht

de rug en alles

over deze wereld en probeerden haar ‘na

is weer be-

te bouwen’. Tijdens het knutselen vertel-

-

Naast bewustzijn en respectvolle omgang

- Aan de hand van een aantal casus-

Die ons in ’t hart geschreven staan,

gonnen in het

den we elkaar erover. Een groep kinde-

nieuwe schooljaar. Een spannende nieu-

ren kwam op deze leuke middag mee-

sen bezinnen we ons op het onderwerp

Op zondag 3 oktober zal in een vreug-

Met een hartelijke groet van uw pasto-

we start op school, sporten, clubjes. En

doen, luisteren, kijken of meepraten.

grensoverschrijdend gedrag. Belangrijk is

devolle viering het sacrament van de

res

iedereen weer terugzien na de vakantie-

Fijn was ook dat de kinderen vriendjes,

te onderkennen dat dit wordt veroorzaakt

doop bediend worden aan Filip (Mark Rik)

periode. Ook de kerk is gestart met het

vriendinnetjes, een buurmeisje of klas-

door de omstandigheid van ongelijkheid in

Olink, zoon van Erik en Anna Olink. Op

nieuwe jaar!

genootje mee konden nemen. Zo werd

positie. We hebben afgesproken dit thema

startzondag hebben we met elkaar ge-

Op zondagmiddag 26 september was

het nog gezelliger!

verder met elkaar in de gemeente te ver-

cirkeld rondom de bede ‘Laat uw Konink-

Het Allerzielenconcert van Cappella

De naam waarmee zij zijn genoemd

kennen.

rijk komen’. Deze zondag lezen we over

pro Cantibus (kamerkoor uit

staat in Gods hand geschreven

Ook hebben we gesproken over een meer

de bijzondere relatie die Jezus legt tussen

Oegstgeest), zie voor nadere

en zal door alle donker heen

eigentijdse manier van het herdenken van

kinderen en het Koninkrijk van God. (Mar-

informatie pagina 16.

toch onuitwisbaar leven.

overleden gemeenteleden. Zo zullen we

cus 10: 13-17)
Zowel het concert als de zondag-

Sytze de Vries,

naar 1 Tessalonicenzen 4,13-18

Taakgroep Jeugd en Jongeren PGO

Voor de agenda… 4 oktober Gemeenteavond

ds. Rian Veldman & ds. Ad Alblas

Allerzielenconcert

ook een interactief deel. U kunt zowel

o.a. bij toestemming van de familie, een

voor de Gemeenteavond op maandag 4

fysiek als digitaal aanwezig zijn bij deze

foto tonen tijdens de kerkdienst en wordt

Op zondag 10 oktober lezen we verder

ochtenddienst zijn te zien via de

oktober om 20.00 uur in de Regenboog-

avond. Meer informatie vindt u op de

in de OKe verwezen naar een In Memoriam

over het Koninkrijk van God en hoe moei-

livestreamverbinding.

kerk. De avond heeft als thema ‘Bezie-

website van de PGO.

op de website.

lijk het is voor rijken om binnen te gaan in

Zie de website www.pgoegstgeest.nl.

Verder heeft de kerkenraad ingestemd met

dat rijk. Waarom dit zo is, zullen we met

het inzegenen van een huwelijk van een

elkaar overdenken. (Marcus 10: 17-31)

U kunt het programmaboekje van het

Zondag 17 oktober is er een gastvoorgan-

concert en de orde van dienst down-

ling delen’, de titel van het vastgestelde
beleidsplan 2021-2025. Na een toelich-

voorzitter

tieven binnen de gemeente in het licht

Uit de Kerkenraad…
september 2021

gezet en worden we geïnspireerd door
Abeltje Hoogenkamp. Zij neemt ons mee

ting op het plan wordt een aantal initia-

paar dat buiten de gemeente woont en
hebben we stil gestaan bij de toekom-

ger, ds. Jilles de Klerk, predikant in de PG

loaden via de website

Begin september kwam de

stige financiën van de Raad van Kerken.

Wassenaar.

www.pgoegstgeest.nl

Kerkenraad voor de eerste

Afgesproken is hier verder met de Raad

in de initiatieven ‘Preek van de Leek’ en

keer in het nieuwe seizoen

over te spreken.

de ‘Hooglandse Kamer’. Uiteraard is er

bij elkaar. Bij deze start heb-

Marien den Boer,
voorzitter

Op zondag 24 oktober worden we bin-

Info over aanmelden voor kerkdienst

nengeleid in het mysterie van het Konink-

en concerten: ook via de website:

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 (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.

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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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

van zoeken, hopen, wachten.
…

…

De Kerkenraad nodigt u van harte uit

Marien den Boer,

zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,

Dit jaar valt deze jaarlijkse gedachtenis
op zondag 31 oktober. Wij nodigen u van
harte uit om de dienst bij te wonen. Die
vindt plaats om 10.00 uur in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan 12. Voorgangers: ds. Rian Veldman en ds. Ad Alblas.

Foto Mart Binnendijk

er weer een kindermiddag van de PGO

die onze dagen deelden
maar in de dood zijn voorgegaan,

www.pgoegstgeest.nl

Gezocht: Penningmeester Diaconie & Zending
Ben je betrokken bij de wereld om je

goede doelen zoals Kerk in Actie en Am-

heen en help je graag mensen dichtbij

nesty International.

en ver weg?

We zoeken iemand die het leuk vindt

De taakgroep Diaconaat en Zending

om het geld van de diaconie goed te

helpt mensen die in een moeilijke si-

beheren en te helpen bij het inzamelen

tuatie zitten door bijvoorbeeld honger

hiervan. Help jij met hart en ziel hier aan

of oorlog. Dit doet de diaconie onder

mee? Stuur dan een e-mail naar:

andere door het financieel steunen van

voorzitter-diaconie@pgoegstgeest.nl.
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PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST
CO L L E C T E N
Tekst : Maureen van den Brink

3 oktober – Kerk en Israël: verbonden door gesprek en ontmoeting

ren? Kan de plaatselijke kerk hierin een

betrekt zowel christenen als moslims bij

rol spelen? Jong Protestant, de jeugd-

haar project. Zo stimuleert ze tegelijker-

werkorganisatie van de PKN, helpt ker-

tijd een vreedzame samenleving.

ken om er te zijn voor gezinnen, o.a. door

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Alsof het zo is…

Nieuw gebedenboek:
‘U die voor
mij uit gaat’

De godsidee is van horen zeggen, via

relatie alsof God

Dit nieuwe

het spreken van mensen van vroe-

iemand is. Alsof

gebedenboek

over de rol van de kerkdienst bij de ge-

31 oktober – Hospices de Mare,
Xenia en Issoria

ger en nu. De godsidee komt op uit de

niet in de bete-

sluit aan bij het

loofsopvoeding.

Het hospice in Oegst

leefwereld van mensen, niet uit een

kenis van niet

jaarthema van

geest en de beide

hemel. Meestal hebben kinderen er al

echt, maar zoals

de Protestant-

hospices in Leiden

van jongs af over gehoord. De tradi-

een acteur in een spel Hamlet speelt,

se Kerk ‘Van U

bieden in een huislijke

tie waaruit we voortkomen heeft onze

alsof hij het zelf is, waardoor Hamlet

is de toekomst’.

De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan

omgeving zorg en lief-

emoties en denken mede gevormd, ons

gaat leven, werkelijkheid wordt.

De 70 gebeden

door onder andere te investeren in de

devolle aandacht, rust

geïnspireerd. Dat blijft altijd op de één

en geborgenheid aan

of andere wijze doorklinken.

Vandaag is het Israëlzondag. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk
zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

samen na te denken over materialen en

17 oktober – Wereldvoedseldag:
Voedselbank Leiden e.o.

relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

Alledaagse werkelijkheid

ven door predikanten uit de Protestantse

Godsdienst roept een wereld op waar-

Kerk, waaronder René de Reuver, Janne-

Geen godservaring

in God tegenwoordig is. God komt tot

ke Nijboer, Paul Visser en Trinette Ver-

Alles wat over God gezegd wordt, komt

leven in de bijbelverhalen en de gods-

hoeven. De gebeden zijn bruikbaar voor

ces zijn voor een groot

van mensen. Er is geen directe ervaring

dienstige praktijk. Het geloof gaat over

lezing in kerkdiensten of vergaderingen.

deel afhankelijk van financiële steun van

van God. Met de levensadem worden

de alledaagse werkelijkheid. Het gaat

Het boek is uitgegeven door KokBoeken-

derden.

centrum (€ 8,99).

Stichting Voedselbank Leiden e.o. helpt

hun gasten die daar

mensen die niet genoeg geld hebben

hun laatste levensfase

om iedere dag een volledige maaltijd

doorbrengen. Hospi-

op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter
beschikking aan huishoudens die, tijde-

mensen geestelijke wezens, waardoor

niet om een hemel met engelen en

lijk, onvoldoende in hun levensbehoefte

zij over zichzelf en hun plaats in de we-

heiligen, maar om levende mensen.

kunnen voorzien. In de regio Leiden ma-

reld nadenken. Iets over God zeggen

De blik omhoog wordt direct terugge-

ken ruim 470 huishoudens gebruik van

heeft betrekking op het mens-zijn in de

leid naar om je heen kijken. Het gaat

Alarm: Red het klimaat!

de voedselbank, dit zijn zo’n 1100 per-

wereld. Er bestaat geen onveranderlijk

niet om het spirituele leven, maar om

Voor het eerst in de geschiedenis doen

sonen waarvan ruim eenderde kinderen

godsidee. De godsidee heeft betekenis

het leven zelf. Wij hebben de verplich-

de leiders van de drie grootste wereld-

op weg naar één wereld en één mens-

ting ons bestaan volstrekt serieus te

wijde kerkgenootschappen een geza-

heid. Het gaat dan over humaniteit,

nemen: de zorg voor ons nageslacht

menlijke oproep aan de wereld: Red het

daardoor wordt toekomst mogelijk.

en voor de mensen met wie we leven.

klimaat!

onder de 18 jaar. De Voedselbank Leiden
werkt met 90 onbetaalde vrijwilligers en

Wij gedenken…

is afhankelijk van derden (in geld, natura
en in goederen) om hun doelstellingen

17 aug.dhr. Jan Hindrik Kroes, 

24 oktober – Werelddiaconaat: Kameroen, samenwerken aan een
stabiele toekomst

Een vermoeden

ook hoop blijft voor de ontrechten.

‘’Luister naar de roep van de aarde’’,

18 aug.dhr. Jacobus van Kampenhout,

Er is op grond van de bijbelverhalen een



vermoeden waar het in het geloof over

Onze verantwoordelijkheid

dox patriarch Bartholomeüs en de angli-

gaat. Dit vermoeden is een erkennen en

Verhalen komen ons bestaan binnen,

caanse aartsbisschop Justin Welby in een

herkennen van wat wezenlijk is. Vanuit

geven ons te denken, verontrusten

verklaring.

dat vermoeden gaan we ons levensver-

ons, tonen ons tekort. Het is alsof God

haal onder ogen zien vanuit een nieuw

zelf tot ons spreekt om ons te verwij-

Welk geloof of welke levensbeschou-

perspectief. Dat perspectief wordt ge-

zen naar onze naaste: ‘de weduwe, de

wing mensen ook aanhangen: ’’Wij moe-

dragen door wat in de verhalen God

wees, de vreemdeling in uw midden’.

ten kiezen voor een ander leven”. De

79 j.

1 sept. mw. Berendina Hendrika
Buma-Bogaards, 

86 j.

3 sept. mw. Antje (Annetje)
Breimer-Fisscher, 

90 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

schrijven paus Franciscus, oosters-ortho-

wordt genoemd. Het gaat in het ver-

Zoals we de stem horen in: ‘Adam,

drie geven leiding aan kerken met sa-

Wilt u de ‘in memoriam’ tekst toch op

moeden om een roep, een stem in de

Mens, waar ben je? Oftewel: Mens,

men zo’n 1,8 miljard gelovigen.

papier ontvangen, neem dan contact

stilte. Op deze wijze heeft de gelovige

waar sta je voor?

Harm Bosscher

Nico de Fijter

op met de scriba van de kerkenraad,

met God een relatie die het doen, den-

Uit: ‘Alsof het zo is … doen, geloven, denken’ door

redactie religie & filosofie, TROUW, 9 sep. 2021

boeren maar vier maanden per jaar –

en zij zorgt dat u de tekst via de post

ken en handelen mede bepaalt. Een

dr. Arne Jonges, o.a. vrijzinnig predikant in Den Haag.

het regenseizoen – zaaien en oogsten.

krijgt toegestuurd.

10 oktober – Jong Protestant: geloofsopvoeding door ouders en
kerk samen

In het noorden van Kameroen kunnen

Hoe geef je het geloof door aan je kinde-

Maar door de klimaatverandering is het
weer onvoorspelbaar. Soms valt er te
weinig regen en soms juist te veel. Met
steun van Kerk in Actie leert de Kerk
in Kameroen de boeren landbouwmethoden waarbij oogst meer oplevert,
als buffer voor droge perioden. De Kerk
Nr. 8 - Oktober 2021

Opdat er ondanks alle ellende toch

57 j.

te realiseren.
Titel schilderij: ‘Een bundel mirre is mijn geliefde’ (olieverf op doek, 2020)
Deze afbeelding is van Marcus van Loopik,
gemaakt bij Hooglied 1,8:
Als je mij niet vinden kunt,
mooiste van alle vrouwen,
volg dan het spoor van de kudde,
weid je geiten waar de herders schuilen.

zijn geschre-

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

w w w. n i e u w v r i j z i n n i g . n l

Nr. 8 - Oktober 2021

13

12

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT

#Dankbaar

TiC-weekend (Teenagers in Christ)

Dit keer een klein, handzaam boekje van
70 pagina’s. Een pareltje om altijd bij de
hand te hebben. De ondertiteling is:
‘Bijbelse inspiratie voor een dankbaar
leven’, een uitgave van Petrus/Protestantse kerk van Nederland. Zie ook https://
petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar/.
Boekbespreking door Johan de Gier.

Van 10-12 september waren we met TiC op kamp, dit jaar in
Reeuwijk, aan het water. De eerste avond werd het thema
‘Code Rood’ geïntroduceerd, wat onder andere stond voor de
vervuiling en opwarming van de aarde. Ook keken we een film
die hier goed op aansloot. De volgende ochtend is door een
paar tieners en leiders goed benut, zij deden namelijk een
ochtendduik!
Na het ontbijt hebben we meer geleerd over het thema: wat
zegt de bijbel over Gods schepping en hoe is het bedoeld? ‘s
Middags deden we lekker ‘poldersport’ bij een boerderij. Iedereen zat onder de modder en was nat, maar het was ontzettend
leuk! Voor de avond stond patat op het menu en deden we in

Vooraf

vogels en bloemen, voor de seizoenen.

het donker verstoppertje, wat veel schrikken en laten schrikken opleverde.

het helaas tijd voor vertrek. We hebben veel

Niet het streven naar geluk, maar het

Maak je geen zorgen voor de dag van

Zondag waren er pannenkoeken gebakken en de ochtendduik was zeker

gelachen, gepraat, spellen gespeeld en zelfs

oefenen in dankbaarheid maakt mensen

morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn

niet vergeten. We hebben het laatste deel over ‘Code Rood’ behandeld en

nog een beetje geslapen. Het was zeker weten

tevredener en optimistischer, zo leren

eigen last.

gezien dat je net als de Plastic Soup Surfer klein kunt beginnen om grote

een top weekend!

we uit verschillende onderzoeken. Het

dingen te doen. Daarna hebben we nog ‘krabvoetbal’ gespeeld en toen was

Willemijn Eman

doet ons goed om stil te staan bij de
mooie momenten en goede dingen in

- Scène 3. Meer dan genoeg

Bij Jezus komt een allochtone vrouw voor

ons leven – hoe klein ook. Vanuit ge-

genezing van haar dochter. Maar Jezus

Omgaan met teleurstellingen

Uit de gemeente

Een leven lang leren…

woon omdat God zorgt. Hoeveel te meer

loofsperspectief krijgt dankbaarheid een

heeft geen oog voor haar en ‘snauwt’

Op startzondag 5 september begon een

Bij Annemieke Dees en Tom van der Zon

‘Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek,

zorgt Hij voor jou?’

diepere laag: het adres is de Schepper

haar af. Zijn reactie is vanuit het Jood-

serie preken over omgaan met tegensla-

is op 19 augustus Tobias Antonie Johan-

want ik heb geleerd tevreden te zijn in

Ik start in navolging van Ann Voskamp

van het leven. In de bijbel heeft dank-

se gedachtegoed: ‘Het is niet goed om

gen en teleurstellingen, met de donkere

nes geboren.

de omstandigheden waarin ik verkeer.

mijn dankbaarheidsdagboek weer:

baarheid een grote plek: als houding

de kinderen hun brood af te nemen en

nacht van de ziel, als God er niet lijkt te

Jelle en Anne Boshuizen ontvingen op 30

Ik weet wat het is om gebrek te lijden,

- de geur van fris beddengoed;

tegenover God, voor het goede dat Hij

het aan de honden te voeren’. De vrouw

zijn. We hopen houvast te vinden, zoals

augustus een broertje voor Maartje, Ru-

maar ook wat het is om in rijkdom te

- zonlicht op mijn boek;

schenkt.

houdt echter vol: ze is bereid om als een

Toby Mac, die kan zingen: ‘Ik heb mijn

ben en Job, dat bij zijn doop op 10 okto-

leven. Ik heb het geheim geleerd van

- een knipoog van een voorbijganger;

portie moeilijkheden wel gehad, maar

ber de namen Jesse Benjamin zal krijgen.

leven onder alle omstandigheden: in

- knuffel van mijn kind midden in de

overvloed en honger, rijkdom en gebrek’,

de Heer heeft me niet losgelaten.’
In deze dienst werd ook Marlous Dekker

Op 19 september werd Eva Féline Noort

(Filippenzen 4:11-12). Daar staat het: het

bevestigd als ouderling-scriba. En dat is

gedoopt, dochter van Ernst en Corina en

geheim van levende vreugde in elke si-

zeker geen teleurstelling!

zusje van Danée en Loïs.

tuatie, het volle leven in dankbaarheid.
Twee keer zegt Paulus: ‘Ik heb geleerd.’

nacht;

Vier hoofdstukjes

hondje genoegen te nemen met de kruimels die van de tafel vallen. Dat doet

Het boekje #Dankbaar gaat over de le-

goed. Jezus reageert positief: ‘Groot is uw

vens van vier bijbelse personen: David,

geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren’.

Salomo, Jezus en Paulus. Het hoofdstukje

Daarna gaat Jezus voor in het wonder

- foto van de jeugd op TiC-kamp.

‘Jezus, heel ons leven, de gave van God’

van de zeven broden en enkele visjes.

Doet u mee? Er is veel om dankbaar voor

is geschreven door ds. Rian Veldman! Hij

Na het dankgebed hiervoor, werd hier-

werkt dit thema uit in vier scènes:

mee vierduizend man te eten gegeven.

- het prachtige spinnenweb voor mijn
keukenraam;

Picknick

Samenwerking met GKv

Dankbaarheid te midden van echtschei-

te zijn. En dankzegging gaat vooraf aan

Na de dienst konden we – bij stralend na-

In het samenwerkingsproces in aanloop

ding, werkloosheid, angst, ziekte en

het wonder.

zomerweer – elkaar ontmoeten en pick-

naar eenwording hebben de raden van

dood? Dankbaarheid is een taal die we

nicken op vier locaties: de Leidse Hout,

onze NGK en de GKv in Oegstgeest be-

moeten leren spreken. Leren dankbaar te

de Klinkenbergerplas, op het strand van

sloten om het gebouw van de Rehoboth-

zijn met handen vol of handen leeg.

dat hij zijn leven telkens opnieuw wil

Katwijk en in park Cronesteyn. Bijpraten

kerk te benutten voor clubs, kringen en

Ik leer nog volop. Met vallen en opstaan.

ontvangen als gave uit Gods hand. Als

en spelen: dat geeft hoop voor een inspi-

ontmoeten.

Blij met een bijbel vol wijsheid waardoor

bevestiging van deze houding ontvangt

ik er weer stil bij sta dat het nu nog niet

hij de geest van God. Volg hem na: zo’n

de dingen in het leven geschenken zijn.

perfect hoeft. Dankbaar voor de Geest

mens, die zo ontvankelijk en kwetsbaar

Dankbaarheid begint én eindigt met het

die fluistert: ‘Sta eens rustig stil, zie je die

durft te leven, vindt vreugde in God.

besef dat alles wat we hebben en zijn

rerend seizoen in de gemeente.

Eke de Gier-van der Jagt

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.
Samenkomsten: Duinzigtcollege,
e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Wijttenbachweg 23.
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail:
voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld,
Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, Scriba Marlous Dekker,
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
tel.: 06 42 87 38 60,
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest
e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,

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

braam in de berm? Die bloeit daar ge-

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegst geest
Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Scriba: Franca Koning
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

- Scène 1. Overgave in de Jordaan

Door zich te laten dopen laat Jezus zien

-

Vier keer duizend: er is meer dan genoeg
voor de vier windstreken van de aarde
wanneer wij danken, breken en delen.

- Scène 4. Avondmaal is dankzegging
Dankbaarheid is erkennen dat de goe-

een gave is. Wanneer we de Maaltijd van
Scène 2. Kijk naar de vogels

de Heer vieren, leren we telkens opnieuw

Bid simpelweg: geef ons vandaag wat

te ontvangen in wat wij zijn: het lichaam

wij nodig hebben. Kijk naar de vogels, ze

van Christus, een benadering van de kerk

zaaien niet, oogsten niet, ze vullen geen

met Christus als hoofd. In de Rooms-ka-

voorraadschuren. Leef met de dag, heb

tholieke Kerk noemt men dat eucharistie:

oog voor de kracht en schoonheid van

letterlijk betekent dat dankzegging.
Nr. 8 - Oktober 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.
REGENBOOGKERK
zo 03 okt 10.00
zo 10 okt 10.00
			
zo 17 okt 10.00
zo 24 okt 10.00
zo 31 okt 10.00
			

ds. R.C. Veldman
ds. R.C. Veldman,
Maaltijd van de Heer
ds. J.M. de Klerk
ds. A. Alblas
ds. R.C. Veldman,
Gedachtenis overledenen

Autodienst
Noord: Groene of Willibrordkerk
zo 03 okt Jochem Taal
515 57 17
zo 10 okt René Kammenga 06 22 19 81 22
zo 17 okt Pauline Verkerk 
517 36 22
zo 24 okt Barend Drewes
517 66 92
zo 31 okt Jan Bos
517 76 79
Zuid: Regenboogkerk
zo 03 okt Aart Verburg
06 13 38 59 61
zo 10 okt Joke Zuijderduijn
517 13 52
zo 17 okt Marianne Smit-Jellema 517 41 69
zo 24 okt Tjerk de Wit
517 07 93
zo 31 okt Dirk Jan de Ruijter
517 61 58

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Voor actuele informatie: www.ngkoegstgeest.nl. Er is een steeds groter aantal mensen welkom, maar u moet zich wel vooraf
aanmelden via scriba@ngkoegstgeest.nl.
Ook kan meegekeken worden via
www.ngkoegstgeest.nl
zo 03 okt 10.00 ds. P. Kleingeld, Avondmaal
zo 10 okt 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 17 okt 10.00 mw. Paulien Vervoorn

voor de periode van 2 oktober tot en met 5 november 2021

zo 24 okt 10.00 mw. A Siepelinga
zo 31 okt 10.00 ds. P. Kleingeld
R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD
Het streamteam blijft livestream uit de parochiekernen verzorgen. Let op: de vieringen in
de parochiekernen variëren in aanvangstijd:
9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wassenaar)
en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorschoten).
Zie www.parochie-augustinus.nl voor de
actuele livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch
contact opnemen met
pastoor Franken: 071-889 5938, of met
kapelaan Plavčić: 06 43 51 45 95.
Sinds 25 september zijn er geen beperkingen, gepaste afstand is voldoende. Er mag
weer (gedeeltelijk) meegezongen worden.l
27 zondag door het jaar – startzondag
za 02 okt 19.00 Viering in Katwijk
zo 03 okt 11.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić,
			
m.m.v. Dameskoor

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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31e zondag door het jaar
za 30 okt 19.00 Viering in Katwijk
zo 31 okt 11.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić,
			
m.m.v. Schola
VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH
De vieringen zijn op vrijdagochtend in de
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden
via 06 53 42 35 20 of
annemarie.gerritsen@marente.nl
vr 08 okt 11.00 R.K., Henk de Groot
vr 22 okt 11.00 Prot., ds. Smaling
Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

e

28e zondag door het jaar
za 09 okt 19.00 Viering vervalt
zo 10 okt 11.00 Eucharistie,
			
Pastoor R. Franken,
			
m.m.v. Gemengd Koor
29 zondag door het jaar
za 16 okt 19.00 Viering in Katwijk
zo 17 okt 11.00 Eucharistie,
			
pastor K. van Vliet,
			
diaken P. Winnubst,
			
m.m.v. Schola
e

Inzameladressen voor de Voedselbanken
Voedselbank Leiden

30e zondag door het jaar
za 23 okt 19.00 Viering vervalt
zo 24 okt 11.00 Eucharistie,
			
Pastoor R. Franken,
			
m.m.v. Gemengd Koor

- 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

Geen vieringen, omdat geen voldoende
afstand kan worden gehouden.
ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)

Varia-agenda
Relatiecursus

Het Nederlands-Vlaams

de eerste kerk, pa-

Bijbelgenootschap

rabels, liefde of zelfs

Geef je relatie een cadeau en doe

(NBG) lanceert bin-

kinderbijbelhits…. De

mee met de relatiecursus (vanaf 4

nenkort een gloed-

wielerploegen vol bijbel-

oktober) van Voor Elkaar Leiden. De

nieuw spel: (€ 29,50,

cursus is bedoeld voor stellen in een

https://www.bijbelgenoot-

toegewijde relatie, ongeacht afkomst

schap.nl/nieuw-bijbelspel/). Dit

of levensovertuiging. Of je nu samen-

spel, waarin wielrennen en bijbel bij

open vragen die de deelnemers daarbij

woont, getrouwd bent of al jaren een

elkaar komen, daagt de spelers uit om

voorgeschoteld krijgen, dagen uit om

LAT-relatie hebt. Investeer in elkaar

de bijbel op een nieuwe manier te ont-

iets te delen over wat het bijbelfrag-

voor een (nog) beter leven samen.

dekken.

ment met u doet. Zo zet de bijbel u en

In acht verschillende thema’s komen

uw spelgenoten in beweging.

bijbelfragmenten op je af. Op weg gaan,

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het is een gezellig avondje uit met z´n
van 18.45 – 21.45 uur. Het begint met

Geen opgave
REGENBOOGKERK, ADVENTISTEN

Open Doors-dag op 6 november

filmpjes over het onderwerp van die

Het afgelopen jaar zag ons leven er

avond. Daarna doe je samen opdrach-

anders uit dan anders. De coronacri-

ten en ga je die doorspreken. Je hoeft

sis heeft veel aspecten van ons leven

niets met anderen te delen.

veranderd, maar niet onze vastbe-

Kosten (cursusmateriaal, eten, drinken

radenheid om naast onze broers

en zaalhuur) bedragen € 99,00 p.p.

en zussen uit de vervolgde kerk te

Meer info en aanmelding: https://

staan. De vervolgde kerk leert ons

www.voorelkaarleiden.nl/relatiecursus

elk moment aan te grijpen om op te

of mail met relatiecursus@voorelkaar-

staan en te getuigen van de Here Jezus.

de tijd die ons gegeven is.

leiden.nl

Het thema is: ‘Nu is de tijd’. Tijd om onze

Programma: middag: 13.00-17.00 uur;

vrijheid te benutten en het evangelie te

avond: 19.30-22.30 uur; livestream: Zo-

delen. Nu is de tijd om te leren van de

wel ’s middags als ’s avonds

vervolgde kerk. Nu is de tijd om het Li-

Aanmelden: tickets via de site

chaam van Christus te versterken. Nu is

www.opendoors.nl.

Activiteiten Raad van Kerken
Herdenken doe je samen 

Gespreksgroep over dit boek van

Plaats: Dorpscentrum

ds. C. ter Linden

Tijd: 15.00 - 16.30 uur

Plaats: Dorpscentrum

Opgave: Gerrie Kooijman, 06 18 39 26

Twee uitvoeringen: 16.00 en 20.00

Tijd: 14.30-16.30 uur

04,

uur. Aanmelden: www.pgoegstgeest.nl

Opgave: Gerrie Kooijman, 06 18 39

gerriekooijmanva@outlook.com

Zie stukje op pagina 16.

Bibliodans

Wandelen met ruimte

26 04,

zo
zo
zo
zo
zo

03 okt
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

P. v.d. Geest, Putten
P. Stolk, HI-Ambacht
R. Speelman, Almere
J. Nugter, Katwijk a/Zee
C. Terpstra, HI-Ambacht

v.a. 26-10

7-11

o.l.v. Riëtte Beurmanjer

Start (met koffie/thee): Rehoboth-

Plaats: Regenboogkerk

kerk, Lijtweg 1

Lezing door Jean-Jacques Suurmond

Tijd: 20.00 – 22.15 uur

Tijd: 14.00-16.00 uur

Plaats: Rehobothkerk, Lijtweg 1

Kosten: € 20,- voor reeks van 4 avon-

Opgave: Reina Albracht, 06 21 95 45

Tijd: inloop 19.45, start 20.00 uur

den

51,

Opgave: Eke de Gier, 517 14 11,

Info/aanmelding: Nelleke van der Oord,

Reina.albracht@

gierennest.eke@kpnplanet.nl

06 29 54 50 22, chris.nelleke@ziggo.nl

ziggo.nl

Geloven, een spirituele reis 7-10
DORPSCENTRUM,
St. Evangelische Gemeenschap

Let op: vo
moet u zich or alle activiteiten
van tevoren
aanmelden!
24-10
Allerzielenconcert
Cappella pro Cantibus
30-10

Wat doe ik hier in Godsnaam?

v.a. 5-10

gerriekooijmanva@outlook.com

Geen opgave

derwijs heel wat te (her)ontdekken. De

een diner voor twee en inleidende

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

PAULUSKERK,
VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE

se figuren strijden samen met
u om de Gouden Trui. Er is spelen-

tweeën op zeven maandagavonden

Voorlopig worden er geen zondagse vieringen gehouden vanwege corona.

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

Nieuw bijbelspel: Rondje Bijbel

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

is een spirituele reis

Varia-agenda
Allerzielenconcert
Het Allerzielenconcert van Cappella pro Cantibus in samenwerking met de
Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) is inmiddels een gevestigde tra-

Op donderdagavond 7 oktober komt

ditie, waarbinnen velerlei muziek tot klinken is gebracht. Dit jaar zoekt Cap-

Jean-Jacques Suurmond spreken over bo-

pella de bezinning in composities die de volle rijkdom van de koorklank tot

venstaand on-

uitdrukking brengen. Het repertoire is van vele eeuwen: Schütz, Rheinberger,

derwerp. Hij licht

Mendelssohn, Rachmaninoff, Harris en hedendaagse componisten, vaak in

het als volgt toe:

achtstemmige dubbelkorigheid.

‘Er bestaan vele

De koorstukken worden afgewisseld door delen uit de cellosuite nr. 3 van

kerken met vele

Benjamin Britten, vertolkt door celliste Wilma Pistorius. Het koor staat onder

verschillende op-

leiding van Rens Tienstra.

vattingen. Maar

We voeren het programma tweemaal uit,

wat hebben ze

’s middags en ‘s avonds. Wilt u bij een van

gemeen? Het feit

de concerten aanwezig zijn, dan dient u zich

dat ze geloven. Dat is een werkwoord, een

via de website www.pgoegstgeest.nl aan

reis met overgangen van de ene naar de

te melden, aangezien slechts maximaal 50

andere fase. Iedereen kent wel de ervaring

concertbezoekers zijn toegestaan. Het con-

dat je, terugkijkend, ziet dat je nu anders

cert zal ook via een videoverbinding te vol-

gelooft dan vroeger.

gen zijn.
Datum/tijd: za 30 oktober, 16.00 uur en

Het beeld van het geloofsleven als een reis

20.00 uur. Duur: 1 uur.

komt uit de traditie van spiritualiteit. Die

Locatie: Groene of Willibrordkerk, Oegst-

zegt dat God ons voortstuwt in een ont-

geest.

wikkeling van gerichtheid op onszelf, naar

Toegang: gratis. Uitgangscollecte.

groeiende openheid voor de ander, inclusief

De link naar de video-livestream: zie web-

de wereld.

site www.pgoegstgeest.nl.
Zie ook: www.cappellaprocantibus.nl.

Paul Hanssen

De reis kan stokken als het geloof eenzijdig

godsbeelden. Het resultaat is dat mensen

Taizévie rin g in
de Rehobothkerk

zich innerlijk leeg gaan voelen en afha-

We zijn weer gestart met de maandelijkse oe-

ken van de kerk. ‘Het zegt me niks meer.’

cumenische Taizévieringen. Elke laatste zon-

omstandigheden, want

Maar dit moment, dat bekend staat als ‘de

dag van de maand is er een viering om 19.00

donkere nacht van de ziel’, is in de traditie

uur die ongeveer drie kwartier duurt.

dat is wat Hij van u, die

van spiritualiteit juist een kans om door te

Het wordt georganiseerd door een oecume-

groeien.’

nisch samengestelde groep in drie verschillen-

als een houvast of troost wordt opgevat. Of
het leven sijpelt weg uit lang gekoesterde

Tot slot...
Dank God onder alle

één bent met Christus
Jezus, verlangt.

de kerkgebouwen. Taizévieringen hebben een

1 Thessalonicenzen 5:18

Jean-Jacques Suurmond PhD is theoloog,

meditatief karakter, met eenvoudige liederen,

(NBV)

coach, geestelijk begeleider en publicist.

een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe

Vele jaren was hij columnist van het dag-

Testament, enkele voorbeden en een centrale

blad Trouw. Zijn laatste publicatie is God

plek voor stilte als vorm van gebed.

zijn: een oefening in bescheidenheid. Mo-

Van harte welkom bij deze viering op zondag

menteel werkt hij aan een vertaling en be-

31 oktober om 19.00 uur in de Rehobothkerk,

God wat u nodig hebt

werking van het boek Mysticism van Evelyn

Lijtweg 1. Inloop vanaf 18.40 uur. U kunt zich

Underhill.

aanmelden voor de dienst op pgoegstgeest.nl.

en dank hem in al uw

Website: www.jean-jacquessuurmond.nl.

Via een link op pgoegstgeest.nl kunt u ook online meevieren via kerkdienstgemist.nl

Zie voor nadere info en aanmelding het ac-

Namens de Taizéwerkgroep, PGOegstgeest.
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Wees over niets
bezorgd, maar vraag

gebeden.
Filippenzen 4:6 (NBV)

