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Ont-moe-ten
Zomaar een 
ontmoeting

...verbinding

Is ieder contact een ontmoeting? Wat 
maakt een ontmoeting tót ontmoeting? 
Wat zijn onze verwachtingen 
ervan? Speelt een ontmoeting 
zich alleen tussen mensen af? 
Zomaar een paar vragen die 
bij mij boven kwamen.

Gerrie Kooijman

pastoraal werker Vrijzinnigen Leiden-Oegstgeest

>
Ontmoeting, schilderij van Sattar Kawoosh

Samen
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Je wordt opgetild, geraakt, 
voelt je blij en diep verbon-

den met wat er is tijdens het 
luisteren naar een stuk muziek 

dat ontroert of een schilderij dat je 
treft. We voelen ons zo ook als individu 
deel van de wereld om ons heen.

Verrijkend en troostend
Ontmoetingen kunnen heel verrijkend, 
plezierig en troostend zijn tussen indi-
viduen en groepen binnen een geloofs-

gemeenschap, een ge-
sprekskring, familie, 

een vrienden- of 
wandelgroep.  

Echter het te-
gendeel kan 
ook gebeuren. 
Iemand kan je 
ook pijnlijk ra-
ken door wat 
hij of zij zegt. 
Vaak gebeurt 
dat niet eens 
bewust. Juist 
in tijden van 
ziekte en rouw 
weten mensen 

vaak niet goed 
wat ze aanrichten 

door hun woorden. 
Het gedicht Kwade 

dagen van Ida Gerhardt ver-
woordt treffend welke mensen je graag 
om je heen wilt hebben en welke men-
sen je juist uit je buurt moet houden.
Ontmoeting in verdrietige tijden bete-
kent het met iemand ‘durven uithouden’ 
door te verdragen wat er is, te zwijgen 
en geen oplossingen aan te dragen. Door 
aanwezig te zijn met hart en ziel. Elkaar 
ontmoeten is een kunst en kunde waar 
we nog dagelijks in kunnen groeien.

Ontmoeting 
is verbinding
Het is langzaamaan 
een wat stoffig be-
grip: ‘een ontmoeting’. 
Ja, hoogwaardigheidsbekleders ont-
moeten elkaar. Waarmee dit woord 
meteen in een groot kader staat. 
Wat mij betreft helemaal mooi.

Jij en ik kunnen op steeds meer ma-
nieren contact hebben met elkaar: 
we zien elkaar op straat – al of niet 
met een knik of zwaai of groet –, 
we schrijven een kaartje (doen, zou 
ik zeggen), we bellen (daar zijn die 
toestellen in beginsel voor bedoeld), 
we bezoeken (hoe waardevol is dát) 
of: we gebruiken de diverse digitale 
snelwegen (die alleen maar uitbrei-
den in omvang).
Waarin onderscheidt een (echte)  
ont moeting zich van begrippen 
waarmee we aangeven dat we con-
tact hebben met elkaar?

In mijn beleving op tenminste twee 
belangrijke sporen: bij een ontmoe-
ting is er sprake van verbinding. Niet 
alleen ‘zenden en ontvangen’ en ‘te-
rugzenden en ontvangen’, maar een 
doorlopende uitwisseling. Het twee-
de spoor is dat wij allebei de ander 
met ál onze zintuigen wáárnemen, 
ik zou haast zeggen ‘voor waar ne-
men’. En dat geeft een veel grotere 
mogelijkheid tot diepgang, tot zien 
en gezien worden, tot respect en 
waardering.

En hoe fijn is dat?! Om zoiets een-
voudigs (!) te geven, en juist ook te 
ontvangen! Heel moeilijk is het niet. 
Het vraagt misschien wat meer tijd 
inderdaad, hoewel je elkaar ook op 
straat heel goed kunt ontmoeten. 
Het gaat vooral… om aandacht. Juist 
in deze maand van herdenken en 
gedenken zijn kleine attenties grote 
cadeautjes, voor allebei en iedereen.

Wouter de Jonge, NGK

Van de redactie
Het thema van deze OKe is Ontmoe-
ting, actueel zo net na de actieweek 
Oegstgeest Ontmoet. Overigens is het 
elkaar ontmoeten in onze geloofsge-
meenschappen een wezenlijk onder-
deel van kerk-zijn. Altijd al geweest. 
Maar hoe je elkaar ontmoet, en wat 
je grondhouding daarbij zou moeten 
zijn, is niet altijd even eenvoudig. In 
verschillende artikelen van deze OKe 
wordt daaraan aandacht besteed. 
Tenslotte nog een doordenkertje:

Ontmoeten komt voor standpunt,
vraag komt voor conclusie,

en begrijpen komt voor  
begrepen worden.

Wij wensen u veel leesplezier bij 
deze OKe!

Ooit was ik in mijn ééntje op bezoek 
in Potsdam. In dat stadje vlakbij Berlijn 
zijn een groot aantal historische parken, 
landgoederen en paleizen van de Prui-
sische vorsten in een prachtig waterrijk 
landschap. 
Na het sprookjesslot Sans Souci van Fre-
derik de Grote te hebben bewonderd 
besloot ik naar het veel grotere Neues 
Palais  te lopen via een kilometers lange 
parklaan. Door de grootte van het pa-
leis in de verte had ik me in de lengte 
vergist, het was veel verder dan ik had 
ingeschat. 
Vlak voordat ik het paleis bereikte kwam 
ik een oudere dame met een wandel-
stok tegen. Op de terugweg haalde ik 
haar weer in, de tocht viel haar zwaar en 
ze zocht een bankje om uit te rusten. We 
raakten in gesprek en al snel kreeg ik 
een levensverhaal te horen, van oorlog, 
van deportatie vanuit Oost-Polen naar 
Berlijn, over wijlen haar echtgenoot en 
zijn werk in de Potsdamer tuinen en na-
tuurlijk over haar eigen vreugde en ver-
driet. Voor mij was het een onvergetelij-
ke ontmoeting. Hopelijk vond zij het fijn 
om haar verhaal te kunnen vertellen aan 
een wildvreemde buitenlander.

Zo’n ontmoeting heb je zelden wanneer 
je met meerderen bent, juist in je eentje 
maak je gemakkelijker contact onder-
weg. Voor mij is het ook een aansporing 
geworden om niet te terughoudend te 
zijn in het aanknopen van een gesprek. 
Het lijkt of de mensen om ons heen al-
leen maar geïnteresseerd zijn in hun te-
lefoontje of in de neuzen van hun schoe-
nen, maar soms bedriegt de schijn. We 
zijn allemaal mensen onderweg en loopt 
er iemand een stukje met ons mee dan 
kan dat ons rijker maken. Denk maar aan 
het gebeurde in Emmaüs.

Jasper de Kogel,

 namens de PGO in de Raad van Kerken

Door de opleiding Psycho-
synthese die ik al een paar 
jaar volg, ben ik me er meer 
en meer van bewust geworden 
hoe belangrijk het is hóe je aanwezig 
bent in een ontmoeting. Ben ik ontvan-
kelijk, vertragend of juist actief aanwe-
zig? Ben ik in staat om goed waar te ne-
men en te kijken wat ik zie bij de ander, 
te voelen waar de ander is in zijn of haar 
verhaal en daarbij aan te sluiten? Te luis-
teren en te horen wat en hoe de ander 
iets zegt of ben ik geneigd te 
snel vragen te stellen?

Grondhouding
De grondhou-
ding in hoe we 
aanwezig zijn 
bepaalt wat er 
kan gebeuren in 
een ontmoeting 
of er al of niet 
resonantie kan 
optreden. Het 
is als het ware 
een wonderlij-
ke ervaring als 
twee mensen 
elkaar echt ont-
moeten. Dan gaat 
het tussen hen stro-
men. Dan ervaar je dat 
je elkaar op een dieper rela- 
tioneel en spiritueel niveau raakt. Kost-
bare momenten die kunnen optreden. 
Zo’n contact kan zo intens zijn dat er 
sprake is van een vorm van ‘samenval-
len’ of dat beiden hetzelfde denken. 
‘Twee zielen één gedachte’. Zo’n bijzon-
dere ontmoeting gebeurt niet dagelijks 
en ook niet alleen tussen mensen. Ook 
in relatie tot muziek, de natuur en kunst 
kan een dergelijke beleving optreden. 

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 4 december 2021. Kopij 
daarvoor inleveren uiterlijk op donder-
dag 18 november 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 29 januari 2022.

Volgende nummer

Deze OKe wordt ook geplaatst op
de website van de Raad van Kerken.

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 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.

Senioren vieren samen 
Kerst op 22 december
Een bijzonder kerstprogramma bestemd 
voor alle senioren uit Oegstgeest. Een pi-
aniste zorgt voor muzikale begeleiding en 
Cappella pro Cantibus zal ook optreden. Er 
is een korte liturgie en er wordt een een-
voudige maaltijd geserveerd. Dus geef u 
op, uiterlijk 14 dec., alleen of samen met 
uw partner, vriend of buren. Mocht u niet 
op eigen gelegenheid kunnen komen, dan 
kan er voor vervoer worden gezorgd. 
Locatie/tijd: Dorpscentrum, 16.00-19.30 uur,
Aanmelden: mw. Wil Kwestro, 06-30 83 65 
09, johanwil.kwestro@casema.nl of mw. 
Jeanne Taal, 071-515 57 17 /  06-51 40 75 
33, jeannetaal@gmail.com
Kosten: vrijwillige bijdrage

Anna Louwerse
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Zomaar een ontmoeting

Kwade dagen
Ga niet naar anderen als dát leed u slaat

dat de mens kromt, of als een wig hem splijt;
ga niet naar anderen: raak uw kracht niet kwijt,

die harde kern waarmee ge het bestaat.
En houd uw huis in stand, gelijk altijd.

Ga niet naar anderen: hun blik verraadt
weigering te beseffen wat er is.

Straks woelt hún onrust om in uw gemis.
Mijd hun bedisselen, hun ergernis

dat ge u blijkbaar niét gezeggen laat.

Zoek het bij een goede vriend, u toegewijd,-
een die u niets verwijt, niets vraagt, niets raadt,

maar u verdraagt met uw beschreid gelaat.
Die, zélf zwijgzaam, u kent voor wie gij zijt,

en merkt dat het, nog bevend, berg-op gaat.

Ida Gerhardt

mailto:johanwil.kwestro@casema.nl
mailto:jeannetaal@gmail.com
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In oktober was er – in de week tegen de 
eenzaamheid – de actie Oegstgeest ont-
moet. Hoe kijk je daarop terug?
Dat was een mooie week, waarin we sa-
men hebben laten zien welke mogelijk-
heden er in Oegstgeest zijn. We hebben 
mensen de stap laten wagen om nieu-
we contacten aan te gaan, of een locatie 
binnen te stappen waar ze nog niet eer-
der waren geweest. Bij de Dorpslunch 
zaten we helemaal vol met 60 mensen! 
Veel mensen waarderen dus dat er een 
laagdrempelige mogelijkheid wordt ge-
boden om elkaar te ontmoeten.

Oegstgeestenaren hebben de naam afstande-
lijk en individualistisch te zijn; herken je dat?
Ik ontmoet veel mensen die dat niet zijn. 
Buren die zich aanmelden om een Lief & 
Leedstraat te starten. Dat is een initiatief 
waarbij de gemeente een klein potje geld 
beschikbaar stelt voor een straat om naar 
elkaar om te zien en goede buren voor el-
kaar te zijn. Ik ken inwoners die koken voor 
anderen, die met elkaar wandelen. Er is on-
getwijfeld ook een groep die voldoet aan 
het beeld van afstandelijk, maar ik geloof 
dat ten diepste geen enkel mens afstan-
delijk en individualistisch is. Iedereen is op 
zoek naar verbinding met een ander. Helaas 
lukt het niet iedereen om daar vorm aan 
te geven, of vindt de verbinding plaats met 
iets in plaats van iemand. Daarom is het 
juist zo mooi om mee te helpen bruggen te 
slaan en verbindingen te maken.

Jij staat middenin de samenleving, en bent 
ook meelevend kerklid. Welke rol speelt het 
geloof in je werk?

Sietske Steenbergen is sinds begin 2019 sociaal makelaar 
in Oegstgeest*). Een rol die haar op het lijf geschreven 
is. Samen met het Sociaal Team brengt zij in kaart welke 
initiatieven er zijn voor ontmoeting en samen bezig zijn. 
Sietske stimuleert en coördineert die en is aanspreekpunt 
voor vraag en aanbod. Dat haar geloof haar werk beïn-
vloedt, vertelt zij in een gesprek met Gerda Heslinga.

‘Gods verborgen omgang vinden’ 
(Psalm 25:7 berijmd). Wie daarin 
richting gevend is voor de traditie 
van de christelijke spiritualiteit (voor 
zowel protestanten als rooms-ka-
tholieken) is Augustinus met zijn 
sterk autobiografische Confessiones 
(Belijdenissen). Hij wordt ook wel 
gezien als de grondlegger van het 
genre autobiografie.

Augustinus beschrijft zijn rustelo-
ze zoeken naar God als een tocht 
naar binnen, daar is Hij te vinden. 
‘Deus superior summo meo, Deus 
interior intimo meo’ – God overstijgt 
het hoogste in mij en is tegelijk mij 
innerlijk meer nabij dan ik mezelf 
nabij ben.
Het scheppingsverhaal inspireerde 
Augustinus om de mens te begrij-
pen als geschapen naar Gods beeld. 
Het menselijk hart is dat goddelijk 
beeld in elk van ons. Omdat God op 
deze wijze de menselijke identiteit – 
het menselijke hart – vormgeeft, is 
God eigenlijk nog meer intiem aan-
wezig in ons dan ons eigen hart –  
zo legt Augustinus uit. 

Diep in onszelf vinden we ons hart. 
Diep in onszelf zijn we wie we zijn. 
Precies daar, maar nog dieper, leeft 
God. Ons hart is met andere woor-
den het fundament van wie we 
als persoon zijn. En God is juist het 
fundament van dat fundament. Met 
die laag heeft bevindelijkheid te 
maken, met de onrust van ons hart 
dat rust vindt in God. 

De overtuiging dat iedereen op zoek is naar 
verbinding. Ik geloof dat ieder mens uiteinde-
lijk alleen vervulling kan vinden in een relatie 
met zijn of haar Schepper. Dat maakt ook dat 
ik mijn werk kan relativeren. Iedere verbinding 
die ik kan leggen is winst, maar geen garantie 
voor iemands geluk. Dat is niet mijn verant-
woordelijkheid. Dat brengt mij een bepaal-
de ontspanning, waardoor ik steeds met een 
nieuw iemand even op kan lopen. Daarnaast 
probeer ik mijn werk tot eer van God te doen. 
Het is Zijn liefde in mij die mij in staat stelt 
naar mensen te luisteren en hen als unieke 
mensen te zien. Ik vind het fijn om vanuit mijn 
eigen netwerk de kerken een gezicht te geven 
in het maatschappelijk veld. Juist als het gaat 
over ontmoeting en verbinding, zijn de kerken 
van groot belang! In hun bezoekwerk, organi-
saties van maaltijden, het hele aanbod van het 
Groene Boekje**). Het is ontzettend fijn om 
mensen hiernaar te kunnen verwijzen!

Wat kan de kerk betekenen voor de ontmoeting 
van mensen in Oegstgeest?
Heel veel, dat doen kerken ook al. Niet alleen 
in het georganiseerde aanbod van koffieoch-
tenden en maaltijden, maar ook door als kerk 
contactpersonen te hebben in een wijk, bij wie 
de formele organisaties een hulpvraag neer 
kunnen leggen voor lichte ondersteuning, zo-
als een keer koken voor iemand. Mijn droom is 
een netwerk van adressen in Oegstgeest die 
open staan voor een ander. Een mooi voor-
beeld daarvan vind ik het platform https://
feelwelcome.org/. Het zou toch prachtig zijn 
als er zo door heel Oegstgeest plaatsen zijn 
van verbinding! Kerk zijn is niet alleen de ge-
meenschap waar je op de zondag mee samen 
komt, maar juist ook de gemeenschap die zich 
vormt in een wijk of buurt. Daar raak ik steeds 
meer van overtuigd: dat we, als mensen die in 
verbinding staan met hun Schepper en los zijn 
van oordeel en veroordeling, veel te bieden 
hebben in liefdevolle ontmoetingen met ande-
ren. Gewoon er zijn voor de ander en luiste-
ren. De ander heeft jouw oplossing niet nodig, 
maar wel jouw aanwezigheid.

*) Sociaalmakelaar@oegstgeest.nl, 06 830 798 84

**) Activiteitenprogramma Raad van Kerken Oegstgeest

Met   Hart

en   Ziel... …sociaal makelaar

Wat is
bevindelijkheid

Overweging door
Rian Veldman

Deze vraag ontving ik van een redac-
tielid en geeft een vermoeden van 
een orthodox protestantse achter-
grond. Bij veel mensen roept deze 
term misschien associaties op met 
het boek ‘Knielen op een bed violen’ 
waarin Jan Siebelink je als lezer on-
derdompelt in een extreme variant 
van gereformeerde bevindelijkheid.

Eigenlijk is bevindelijkheid niets an-
ders dan de orthodox-protestantse 
term voor spiritualiteit. Het gaat om 
de laag van hart en ziel, die is onmis-
baar in het dagelijks geloof. Het chris-
telijk geloof belijden met alleen het 
hoofd is veel te mager. In het protes-
tantisme is er de traditie van het pi-
etisme, waar je veel van terug vindt 
in de grote muzikale werken van J.S. 
Bach. Vaak wordt dit weggezet als 
achterhaalde vroomheid, maar dat is 
mij te kort door de bocht.

Piëtisme wordt ten onrechte opgevat 
als moralistisch, maar is ten diepste 
existentieel. Tekst en muziek vormen 
in de cantates en in de passies van 
Bach een hechte eenheid en willen 
je aanspreken op alle niveaus van je 
zijn: hart en ziel, lichaam en geest.

Bevindelijkheid heeft te maken met 
vroomheid en dat roept vaak weer-
stand op, dedain ook. ‘Ach, geloof 
je dat nog, doe niet zo dweperig’. 
Vroomheid, devotie, is niet alleen 
maar suikerzoet, maar heeft ten 
diepste te maken met toewijding.

Stilstaan bij hoe je eigen levens-
weg loopt en die niet los willen zien 
van Gods weg met jou. Een mens 
kan stilstaan op de weg die hij of zij 
gaat: reflecteren, wandelen, stil zijn, 
overwegen, mediteren, mijmeren, 
bidden… Bevindelijkheid drukken 
protestanten ook wel uit met de 
woorden van de Psalmen:

Wat zie je als de kern van je werk?
Mensen met elkaar in verbinding bren-
gen. Dat kan gaan om mensen die ergens 
ondersteuning bij nodig hebben, maar 
ook om mensen die een mooi initiatief 
willen starten. Of om een organisatie of 
ondernemer die wel een idee heeft, maar 
de doelgroep niet goed weet te bereiken. 
Het gaat om verbindingen tussen het in-
formele netwerk – waar kerken bij horen 
– en het formele netwerk: instanties zoals 
thuiszorg of gemeente. Door die werel-
den meer te laten samenwerken, versterk 
je de zorg voor kwetsbare inwoners.
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Het kostte veel gemanoeu-
vreer met een hoogwerker 
om die tussen de commu-
niebank en de achterwand 
van de centrale apsis (nis) 
te krijgen: een plank om 
de trap te overbruggen, 
heen en weer en voor- en 
achteruit de sacristie in. 
Daarna kon men het hoog-
altaar (hoofdaltaar) gaan 
opbouwen, met zowel pro-
fessionals als vrijwilligers. 
Op het priesterkoor was 
een grote doek neergelegd 
met daarop alle onderdelen en -deeltjes. Een hele uitzoekerij, 
mede omdat er aanvankelijk één ornament in de opslag was 
achtergebleven. Gelukkig was het niet kwijt geraakt!
De foto’s, gemaakt door Bert Gerritsen, staan ook op de pagi-
na ‘kerkinterieur’ van de H. Willibrord website, evenals enkele 
korte filmpjes.

Ingebruikneming tabernakel op 6 november
Wanneer dit blad uitkomt, is het bijna zover: op zaterdag 6 no-
vember zal de bisschop van Rotterdam, J. van den Hende, het 
tabernakel in een feestelijke viering om 19.00 uur in gebruik 
nemen. Zondag 7 november is het weer feest, dan vieren we 
Willibrordzondag, met koffie drinken na.
Overigens is er ook koffie drinken na de Allerzielenviering 
van 19.30 uur op dinsdagavond 2 november. U bent van harte 
welkom! Namens de werkgroep kerkinterieur, Els van Leuken

Adventsactie 2021: verbeteren van de geboortezorg in SomaliëEen hoogaltaar als een legpuzzel

www.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 

Adventsactie steunt 
dit jaar projecten die 
zich richten op goe-
de, bereikbare zorg 
voor moeder en kind 
rondom de zwanger-
schap, de bevalling 
en de periode erna. 
De werkgroep MOV 
H. Augustinus heeft 
er dit jaar voor geko-
zen om het project in 
Somalië onder de aandacht te brengen.
Somalië is aan het herstellen van 20 
jaar burgeroorlog en recente hongers-
nood. De kwaliteit en bereikbaarheid 
van de gezondheids- en geboortezorg 
zijn  ronduit slecht. De meeste zwangere 
vrouwen maken gebruik van traditionele 
vroedvrouwen. Dit leidt, samen met de 
gebrekkige voorzieningen, tot een ex-
treem hoog sterftecijfer van moeders en 
pasgeboren baby’s.

In 2020 is er in de stad Burdhubo, in 
het zuiden van Somalië, een gezond-
heidscentrum opgezet dat aanstaande 
moeders professionele geboortezorg en 
begeleiding biedt. Het project is erop 

Belangrijke mededeling 
over de gezinscatechese
Tot onze spijt hebben we moeten 
besluiten om de parochie-brede ge-
zinscatechese op 21 november in 
Voorschoten uit te stellen tot febru-
ari. Het is in deze tijd van oplopende 
COVID-besmettingen niet verstandig 
om met zovelen samen te komen. In 
januari zullen wij graag de draad op-
pakken en we hopen dan in februari 
weer samen te kunnen komen met 
alle gezinnen uit de gehele parochie.

Het Pastoraal Team

Diaken George Brink, locatiere-
ferent in Wassenaar, bereikt  
op 23 december 2021 de 
AOW-gerechtigde leeftijd en zal 
dan onze parochie verlaten. De 
afscheidsviering staat D.V. ge-
pland op zondag 12 december 
om 14.00 uur in de St. Jozefkerk 
te Wassenaar. Aansluitend zal 
er een afscheidsreceptie zijn in 
de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar, van 16.00-18.00 uur 
(inloop vanaf 15.30 uur). Het vriendelijke verzoek aan u om 
de diaken niet in de kerk de hand te schudden. Na de viering 
gaat hij naar de Warenar en begeeft hij zich onder de gasten. 
U heeft daar alle tijd om afscheid van hem te nemen.

- Cadeau namens de parochie
Het bestuur zal namens de parochie een mooi cadeau aanbie-
den aan diaken Brink en vraagt de parochianen of zij hieraan 
willen bijdragen. Tijdens de vieringen op 20/21 en 27/28 no-
vember kunt u achter in de kerk uw envelop met geld depo-
neren. Wilt u liever overmaken dan kunt u een bedrag storten 
op rekeningnummer NL89 ABNA 0507 0997 29 t.n.v. Parochie 
H. Augustinus o.v.v. Cadeau diaken Brink.

- Coronaregels
De 1,5 meterregel is inmiddels opgeheven. De kerkdiensten 
mag u bijwonen zonder dat u een vaccinatiebewijs in de vorm 
van een QR-code of recente negatieve PCR-test hoeft te laten 
zien. In de horeca, dus ook in de Warenar, is dit wèl verplicht. 
Zonder deze informatie heeft u geen toegang tot de Warenar. 
Het is onzeker of deze regels in december nog zullen gelden.

- Aanmelden voor viering en/of receptie
Om een indicatie te hebben hoeveel mensen we kunnen 
verwachten, vragen wij vriendelijk u aan te melden voor de 
viering en/of de receptie. U kunt dit doen door tot uiterlijk 
2 december een mailtje te sturen naar secretariaat@paro-
chie-augustinus.nl of te bellen met 06-10756565 (bereikbaar 
van maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur). 
Namens het Parochiebestuur,

Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter

Afscheidsviering en receptie 
diaken Brink

gericht om het belang 
van deze geboortezorg 
duidelijk te maken, 
het vertrouwen erin 
te laten toenemen en 
te organiseren dat het 
een herkenbare plek 
krijgt in de bestaande 
lokale gezondheids-
zorg. Met dit project 
willen we in de stad 
Burdhubo en de om-

liggende kampen voor ontheemden pro-
fessionele geboortezorg en begeleiding 
bieden aan 720 zwangere vrouwen, 240 
jonge moeders en 150 pasgeborenen. 
De traditionele vroedvrouwen worden 
hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder 
ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf 
jaar inentingen tegen infectieziektes.

Wilt u het project steunen? Uw bijdrage 
is enorm welkom. U kunt uw gave depo-
neren in de 'olifant' die weer achter in de 
kerken staat. Ook kunt u geld doneren in 
de collecten tijdens de Advent of u kunt 
uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Ad-
ventsactie.

Kerstengelenproject 2021
Ook dit jaar willen we in Oegstgeest het kerstengelenproject 
opzetten. In de Advent gaan we (anoniem!) een kaartje,  
bloemen of attentie afgeven bij iemand die dat nodig heeft. We 
zoeken daarom kerstengelen én adressen van mensen die in aan-
merking komen voor een liefdevol gebaar. In beide gevallen: Aan-
melden bij het secretariaat van de parochiekern: 071-517 53 04 of 
per e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Ook zelf zal de Pastoraatgroep actief op 
zoek gaan naar kerstengelen en kandidaten. Wij kijken uit naar uw reactie!

Pastoraatgroep H. Willibrord

Actie Kerkbalans - stand per 30 september 2021
Op driekwart van het jaar hebben we 83% van het gestelde doel bereikt. Een mooi 
resultaat, maar we moeten er nog even aan trekken. In oktober zijn herinnerings-
brieven uitgegaan naar degenen die hun bijdrage nog niet overgemaakt hadden. 
Wanneer er mensen zijn die dit laatste kwartaal denken ‘ik wil nog iets extra’s over-
maken’, dan mag dat ook natuurlijk! Beheercommissie H. Willibrord

Wij gedenken…
...Godefrida Maria Wilhelmina (Frieda) Kop-
pers, partner, moeder en (over)groot-
moeder. Frieda werd op 13 april 1942 
geboren en overleed op 25 sept. De af-
scheidsviering vond plaats op vrijdag 1 
okt. in de H. Willibrordkerk, waarna Frieda 
in besloten kring is gecremeerd.
...Emilio Cesare Pietro San Giorgi, echtge-
noot, vader en opa. Emilio werd op 28 
april 1938 in Wassenaar geboren en over-
leed op 3 okt. De uitvaart vond plaats op 
7 okt. in de H. Willibrordkerk, waarna Emi-
lio op het parochiekerkhof is begraven.
...Jacqueline Isabella Wilhelma Adriana Ma-
ria van Roy-Vissers, echtgenote, moeder en 
oma. Jacqueline werd op 13 dec. 1941 in 
Veghel geboren en overleed op 12 okt. in 
Den Haag. De begrafenis heeft op dinsdag 
19 okt. in besloten kring plaatsgevonden.
...Andrea Petronella Maria Theresia Meijer, 
(oud)tante. Andrea werd op 29 juni 1930 
in Probolinggo geboren en overleed op 
13 okt. in Leiderdorp.De crematie van 
Andrea vond plaats op donderdag 21 okt.
….Vaclav Bouda, echtgenoot, vader en 
opa. Vaclav werd op 11 juli 1939 geboren 
in Vlkonice (Tsjechië) en overleed op 16 
okt. De uitvaart vond plaats op vrijdag 22 
okt in de H. Willibrordkerk, waarna Vaclav 
in besloten kring is gecremeerd.

Mogen deze lieve doden rusten in 
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

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

http://www.willibrordoegstgeest.nl
mailto:pastorie@willibrordoegstgeest.nl
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ons bezit is. Wij zelf zijn evenzeer in het 
geding als de natuur en het klimaat!

In de kerk denken we na over wat het 
betekent om toekomstgericht te zijn. 
Tot welke keuzes dwingt dit ons? We 
hebben elkaar nodig om een antwoord 
te vinden op deze indringende vragen. 
Deze vragen gaan niet alleen over de 
toekomst van onze kerk maar evenzeer 
over de toekomst van de schepping, het 
klimaat en het (te) groene grasland. 

De vragen 
gaan diep. 
Ze raken 
aan onze 
levenshou-
ding, aan 
ons ver-
trouwen 
en aan ons 
perspectief. 

Het jaarthema van onze kerk is ‘Van U 
is de toekomst’. Het belijdt dat de toe-
komst niet in onze handen maar in die 
van God ligt. Het verwoordt de hoop op 
God die alle dingen nieuw maakt. Deze 
hoop ontspant en activeert. 
Juist in deze zorgelijke tijd waarin het 
kerk-zijn en het klimaat onder druk 
staan komt het aan op leven vanuit de 
toekomst. Niet als een vlucht maar als 
bron van kracht en bezieling om te doen 
waar het op aankomt. Om te kunnen 
genieten én om verantwoordelijkheid te 
kunnen nemen voor al wat leeft, vanuit 
het besef dat God voor Zijn kerk en Zijn 
schepping zorgdraagt. Dit betekent soms 
pijnlijke en ogenschijnlijk bizarre keuzes 
maken, net zoals Luther deed, zo gaat 
het verhaal. Als Christus morgen terug-
komt zou hij met vreugde vandaag nog 
een appelboom planten. 
Over duurzaamheid gesproken!

Taakgroep Diaconaat  
en Zending
Op 7 nov. : diaconale dienst, 10.00 uur, 
Regenboogkerk. Deze dienst is ook weer 
online te volgen en wordt in samen-
spraak met Lin Tjeng van Kerk in Actie, 
relatiebeheerder voor o.a. Colombia, 
voorbereid door een werkgroepje be-
staande uit ds. Rian Veldman en enkele 
diakenen. 

- Deze dienst staat, geheel in het teken 
van een project van Kinderen in de Knel 
(Kerk in Actie) voor straatkinderen in Bo-
gotá, Colombia, dat al 2 jaar gesteund 
wordt door de diaconie van de Protes-
tantse Gemeente Oegstgeest. Het gaat 
om Stichting Kleine Arbeider, met de 
eigenlijke naam Fundación el Pequeño 
Trajabador (FPT), die onderwijs realiseert 
voor werkende kinderen, met als doel 
een betere toekomst. In Colombia moe-
ten 1.5 miljoen kinderen zwaar, gevaar-
lijk werk doen tijdens lange dagen. 

- In de dienst zal aandacht aan dit pro-
ject besteed worden, hopelijk via direct 
contact met Colombia en onder aanwe-
zigheid (en met deelname) van iemand 
die afkomstig is uit Colombia. Ook zal 
een filmpje vertoond worden en is de 
collecteopbrengst bestemd voor de FPT. 

- ’s Middags (14.00-16.00 uur): de kinde-
ren krijgen meer te horen over Stich-
ting de Kleine Arbeider. Rainbow de duif 
van Kids in Actie vliegt de hele wereld 
over en komt terug met verhalen van 
kinderen ver weg en dichtbij, waardoor 
kinderen op een speelse en eigentijdse 
manier worden betrokken bij het (we-
reld)diaconaat. 

- Deze middag gaan wij met elkaar cre-
atief aan de slag om een echt winkel-
tje te maken in onze kerk. De kinderen 
knutselen producten, die u op 14 nov. 
kunt bewonderen en kopen. De op-
brengst is natuurlijk bestemd voor Stich-
ting de Kleine Arbeider.
Namens de Taakgroep (wereld-)diaconaat 
en zending,  Guusje Onderwaater-Nortier

Maartje van den Heuvel-van Rijnsoever

resp. jeugddiaken en werelddiakenw w w . p g o e g s t g e e s t . n l

Kort geleden was ik op bezoek bij goede 
vrienden op het platteland van Groningen. 
Vol trots nam mijn vriend mij mee naar 
een stukje van zijn land. Enkele jaren  
geleden had hij dit eenvoudig stukje 
grasland gekocht. Zijn scherpe oog zag de 
waarde van dit stukje schepping. Als hij 
de bovenste laag van de totaal verzuurde 
grond zou afgraven... Toen ik het resultaat 
van zijn inspanning zag kon ik mijn ogen 
niet geloven: op het land bloeide heide, 
stonden orchideeën, was een poeltje ont-
staan en waren 
oude patronen 
zichtbaar. En dat 
te midden van 
groen Gronings 
grasland. 
Dit weerspiegelt 
voor mij ons kli-
maatprobleem. 
Nog nooit heb-
ben melkkoei-
en zoveel melk geproduceerd en heeft 
akkerland zoveel opgebracht als in onze 
tijd. Alleen zijn de gevolgen desastreus: 
het land is meer dan verzadigd, de lucht 
verzuurd en het klimaat veranderd. Het 
klimaatprobleem bekritiseert het idee dat 
wij mensen heer en meester zijn over die-
ren, land, lucht en zee. Alsof de schepping 

staan en op weg gaan 
naar Beloofd Land, naar 
Gods nieuwe wereld. Een groot lied afge-
wisseld met het grote refrein:

‘van U is de toekomst’

Wij bieden u de volgende gelegenheden 
aan om in gesprek te gaan:
woensdagavond 10 november: 18-20 
uur, maaltijd met gesprek in Willibrordserf 
o.l.v. ds. Rian Veldman
donderdagmiddag 11 november 15-17 
uur, Willibrordserf o.l.v. ds. Rian Veldman
dinsdagmorgen 16 november 10-12 
uur, Regenboogkerk o.l.v. ds. Ad Alblas
donderdagavond 18 november 20 - 22 
uur. Willibrordserf o.l.v. ds. Ad Alblas

Aanmelding: voor één van deze bijeen-
komsten bij Jeanne Taal, jeannetaal@
gmail.com
Namens team onderling pastoraat,

Jeanne Taal en ds. Rian Veldman

Uitnodiging gespreksbijeenkomsten over ‘Toekomst’

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

Toekomstgericht leven: een duurzame appelboom
Duurzaamheid is hot. En terecht. Het klimaat verandert en het wordt steeds meer 
duidelijk dat wij mensen dit veroorzaken. De natuur en het klimaat betalen de tol 
van ons gedrag. Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, 

geeft hieronder zijn verhaal.

voor wat het is, bepaalt juist 
dat onze levenshouding. Hoe 
kijkt u naar de toekomst? Wat 
ziet u? Zorgen? Of hoop? Ang-
sten wellicht of juist vertrou-
wen?
We gaan erover in gesprek, 

maar niet zonder bijbels perspectief.
Iemand omschreef de bijbel als één 
groot lied, opgebouwd uit duizenden 
coupletten van menselijke dromen en 
daden, van falen en vallen, van weer op-

Het landelijke jaarthema van 
de PKN is ‘van U is de toe-
komst’. Wij bieden u graag 
de gelegenheid er met elkaar 
over in gesprek te gaan.
De toekomst ... hoe lang of 
hoe kort ook, we hebben er 
allemaal mee te maken. We maken 
plannen om in de toekomst iets te kun-
nen bereiken of komen in actie omwille 
van de toekomst van de aarde. En ook 
als we proberen de toekomst te laten 

Bezieling delen met… de gemeenteraad Oegstgeest
Als PGO-leden vinden wij bezieling in 
het Woord, in elkaar en de wereld om 
ons heen. We kiezen ervoor om deze be-
zieling te delen. Die bezieling delen we 
door verhalen en daden, groot en klein.
In ‘Bezieling delen met…’ vertellen ge-
meenteleden hoe zij hun bezieling delen 
in gemeente en gemeenschap.

Op 18 september 2021 maakte de 
Oegst geester gemeenteraad een wan-
deling door de wijk Oranje-Nassau. Dit 
om de wijk in al haar facetten te leren 
kennen. Op de route stopten zij ook bij 
de Regenboogkerk waar Elise Tupker, 
Marita Danhof, Herma Pauptit en Marien 
den Boer hen ontvingen.
Zo zijn Marita en Elise actief in het ‘Sig-
naleringsoverleg’. Dat is een overleg van-
uit het burgerinitiatief Langer Zelfstandig 
Leven Oegstgeest, waarin professionele 

zorgorganisaties en informele zorg (bu-
ren, vrienden, straatgenoten, pastoraal 
werkenden) anonieme situaties met el-
kaar bespreken om zo tot betere zorg te 
komen en buurtgenoten te helpen waar 
dat kan. Een waardevol overleg waarin, 
naast concrete oplossingen, er vooral  
ook meer inzicht en begrip in elkaars 
waarde en werkwijze ontstaat.
Als PGO spelen we op tal van terrei-
nen een rol in de wijk. Pastoraal zijn 
we actief via o.a. de bezoeken en ver-
jaardagskaarten voor 80+-ers en in de 
Regenboogkerk zijn wisselende ten-
toonstellingen waardoor ook kunst een 
onderwerp in de wijk is. Inwoners van 
de wijk kunnen ook wekelijks op woens-
dag van 16-17 uur ‘op adem komen’ in 
de Groene- of Willibrordkerk.
Herma vertelde over een aantal voor-
beelden hoe inwoners de diaconie steu-

nen bij projecten voor kinderen in armoe-
de in Oegstgeest (actie Vakantietas) en 
hoe de actie met bloemzaad een mooie 
opbrengst opleverde voor zowel de bijen 
in Oegstgeest als kinderen in Colombia.
De gemeenteraadsleden kregen, door hun 
vragen, nog meer inzicht in de activiteiten 
van de PGO in de wijk en de samenwer-
king die er is met diverse partijen.

Marien den Boer,

Voorzitter Kerkenraad

Wij lopen vooruit

op wat nog niet is

wij spelen in

op uw toekomst... 

Huub Oosterhuis

http://www.pgoegstgeest.nl
mailto:jeannetaal@gmail.com
mailto:jeannetaal@gmail.com


Nr. 9 - November 2021

10 11

Nr. 9 - November 2021

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

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

bent, in het lieflijke licht van de Eeuwige.  
Als hulpmiddelen voor het gaan van deze 
geestelijke weg kunnen we bijvoorbeeld 
jouw geloofspraktijk verkennen, of ga je 
schrijven aan jouw spirituele autobiogra-
fie. We putten uit verschillende bronnen,  
zoals de bijbel, de bredere christelijke  
traditie en vanuit bronnen die in het he-
den voor jou van betekenis zijn. Denk 
aan muziek of stilte, aan beeldende 
kunst of de natuur, allemaal bronnen 
waarin je misschien sporen van God hebt 
gevonden in jouw leven.

Verlang je naar verdieping van je spiri-
tualiteit? Wil jij het landschap van je ziel 
verkennen? Of zit je in een geloofscrisis  
en ben je op zoek naar hernieuwde 
vormgeving van je eigen geloofsleven? 
Sta je op een kruispunt in je leven en wil 
je verkennen welke richting je op wilt, 
hoe de Geest van God die in ons woont, 
daarin een rol kan spelen?
Dan zou geestelijke begeleiding iets kun-
nen zijn voor jou.
 
Concreet zal het gaan om zo’n 3 tot 5 
begeleidingsgesprekken van een uur, 
die ongeveer om de vier weken plaats 
vinden. Gedurende deze periode houd je 
zelf ook een soort dagboekje bij.
Is je nieuwsgierigheid gewekt? Laat het 
me weten. Dan maken we een afspraak 
om verder te verkennen of dit iets is 
voor jou. Ds. Rian Veldman

geestelijk begeleider in opleiding

ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl, 06 - 14 27 30 13

woners die in het afgelopen jaar te ma-
ken hebben gehad met verlies en rouw. 
De kerk als vindplaats van geloof, hoop 
en liefde ten voeten uit.

28 november (1e Advent) – Wereld-
diaconaat: Moldavië, kerken geven 
kinderen een toekomst
In Moldavië worden veel kinderen aan 
hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar 
het buitenland vertrokken of zoeken 
troost in alcohol. Kinderen lopen het risi-
co uitgebuit te worden. 

De kerk en Youth for Christ vangen hen 
op en zorgen voor huiswerkbegeleiding 
en een maaltijd. Veel kinderen ontdek-
ken hier voor het eerst hoe je op een 
liefdevolle manier met elkaar om kunt 
gaan: een ervaring die ze de rest van 
hun leven meenemen.

Geloven berust niet op een werkelijk-
heid buiten ons, maar in onszelf, in onze 
godsdienstige gedachtewereld. Het 
gaat bij geloven niet om kennis, om fei-
ten, om waarheden, maar om verbeel-
ding, om beelden die ons zijn overgele-
verd. Geloof gaat ook over iets dat ons 
overvalt, wat ons emotioneert, waar we 
blij van kunnen worden; maar waarte-
gen we ons ook kunnen verweren.

Bijbelverhalen als erfenis
Bijbelverhalen zijn erfenissen van onze  
verre voorouders, die daarmee een cha-
otische wereld onder woorden brachten 
en daarmee betekenis verleenden aan 
de wereld en zichzelf. Zij maakten twee 
duizend jaar geleden in hun bijbelver-
halen geen onderscheid tussen kennis 
en verbeelding. Kennis gaat over wat 
in de waarneembare werkelijkheid be-
staat. Verbeelding gaat over wat alleen 
in onszelf of in de verhalen bestaat. We 
kunnen van de overlevering van onze 
voorouders wel leren, zolang we maar 
inzien dat het geloofsverhaal ‘alles be-
halve kennis’ is.

Leven in twee werelden
De tijd waarin we nu leven is een tijd 
van snelle veranderingen. De traditionele 
wereld van betekenis past niet, nauwe-
lijks, of maar gedeeltelijk, op de feitelijke 

wereld zoals 
die zich heeft ontwikkeld. Wij wonen 
als het ware in twee werelden tegelijk. 
In de vertrouwde wereld van de erfe-
nis, van de opvoeding, en tegelijk ook 
in onze eigen wereld waaraan we zelf 
betekenis moeten geven. Als betekenis-
verlener vinden we onszelf dikwijls niet 
meer terug in de woorden waarmee de 
overgeleverde wereld van betekenis 
was. We kunnen ons bestaan een ande-
re zin geven dan we van huis uit heb-
ben meegekregen. We bepalen zelf wat 
uit de erfenis voor ons waardevol is.

Wij geven onszelf betekenis
Nu spreken veel mensen in plaats van 
godsdienst eerder over religiositeit en 
spiritualiteit als wat wezenlijk is voor 
hun bestaan. Ook daarin leggen men-
sen zichzelf uit door transcendentiebe-
leving of piekervaringen onder woor-
den te brengen. Zo is duurzaamheid 
een vorm van spiritualiteit waarmee 
we op een andere manier betekenis 
verlenen aan de toekomst, in onze re-
latie tot de aarde, tot andere mensen 
en tot onszelf. We kiezen daarmee zelf 
onze plaats in de wereld en leggen aan 
onszelf uit wie we zijn.

Harm Bosscher

Gebaseerd op ‘Alles behalve kennis’, door 
prof. dr. Harry Kuitert, 1924-2017

Verhalen: ‘van kennis’ of ‘van verbeelding’
Vanouds was godsdienst het middel waarmee mensen 
betekenis verleenden aan hun wereld en aan zichzelf. Ge-
loofsvoorstellingen hebben we meegekregen in onze op-
voeding. We kunnen ons er soms moeilijk van losmaken. 

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN
De langste reis is de reis naar binnen

Wij gedenken…
25 sept. mevr. Jacoba Wilhelmina 
 Douwes-Gijsbers,  77 j.

9 sept.  mevr. Hendrica  
 Hogewoning-Uljee, 97 j.

9 sept.  mevr. Wilhelmina de Wit, 
 78 j. 

28 okt. mevr. Elida Katharina  
 Tuinstra  90 j.

Zie voor de gedachtenis: 
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u de ‘in memoriam’ tekst toch op 
papier ontvangen,  neem dan contact 
op met de scriba van de kerkenraad, 
en zij zorgt dat u de tekst via de post 
krijgt toegestuurd.

Uitnodiging tot 
individuele 
geestelijke 
begeleiding

Vorig jaar ben ik in 
het kader van Per-
manente Educatie 
begonnen aan de 
opleiding Geestelijke 
Begeleiding die de 
Protestantse Theolo-
gische Universiteit Amsterdam aanbiedt 
in samenwerking met het Titus Brandsma 
Instituut in Nijmegen. Dit instituut staat 
voor de academische studie van spirituali-
teit en mystiek in het licht van de christe-
lijke traditie in verleden en heden.
Het eerste jaar heb ik ondertussen afge-
rond. Dat bestond voor een deel uit ken-
nismaken met geestelijke begeleiding 
door de eeuwen heen, door verschillen-
de collegeblokken te volgen. Ook heb ik 
zelf geestelijke begeleiding ontvangen, 
zowel individueel als in groepsverband. 
Het heeft mij veel gebracht voor de ver-
kenning en verdieping van mijn eigen 
spiritualiteit.
Dit tweede en laatste jaar bestaat uit 
de rolwissel van geestelijke begeleiding 
ontvangen naar, onder supervisie, gees-
telijke begeleiding geven.

Geestelijke Begeleiding is een oude be-
geleidingsvorm die mensen gidst op de 
weg van hun diepste godsverlangen. Juist 
in een context van een snel verande-
rende wereld en een toenemend aantal 
zinzoekers binnen en buiten de kerk blijkt 
deze begeleidingsvorm van belang. Gees-
telijke begeleiding gaat over het gaan 
van de geestelijke weg in relatie tot God, 
tot anderen en tot jezelf. Het is een vorm 
van begeleiding die gericht is op het ver-
kennen van sporen van God in ons leven 
en zoeken naar richting in het hier en nu.

Het gaat om het verkennen van een 
ruimte waarin je kunt worden wie je 

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

7 november – Colombia: Stichting 
Kleine Arbeider
Tijdens de diaconale dienst wordt u van-
daag geïnformeerd over het werk van 
Stichting Kleine Arbeider in Bogotá. De 
PGO steunt de komende twee jaar dit 
project. We zetten ons via Kerk in Actie 
in voor het thema Kinderen in de knel. 
Samen met partners van Kerk in Actie 
bestrijden we hiermee kinderarbeid.

14 november – Noodhulp: vluchte-
lingen vanuit Myanmar
Er zijn naar schatting meer dan 1 mil-
joen Rohingya-vluchtelingen in Bangla-
desh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het 
gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 
70 procent van de vluchtelingen is kind, 
onder wie veel pasgeboren baby’s. Ook 
zijn er veel zwangere en dus kwetsbare 
vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks 
grote aantallen vluchtelingen per boot of 
te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingen-
kamp). De vraag naar voedsel, onderdak, 
water en elementaire hygiëne is groot. 

In Bangladesh heeft Kerk in Actie toe-
gang tot de vluchtelingen in Cox’s Bazar 
via lokale partnerorganisaties. 
Er is hulp beschikbaar gesteld voor voed-
selpakketten, hygiënepakketten en 
handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 
families. Alleenstaande vrouwen, oude 
en gehandicapte mensen krijgen de 
voorkeur.

21 november – Pastoraat: omzien 
naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk 
woord, een arm om de schouder. Oog 
hebben voor mensen binnen en buiten 
de kerk is een belangrijk onderdeel van 
gemeente zijn. 
De Protestantse Kerk in Nederland sti-
muleert gemeenten in hun pastorale 
taak, onder andere door het steunen van 
gedachtenismomenten waarbij de kerk 
ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbe-

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
mailto:ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl
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Volk en Elite, samen schaatsen op glad ijs
Op 3 september 2021 nam Mechteld Jan-
sen afscheid als hoogleraar en rector van 
de Protestantse Theologische Universi-
teit. De voormalige docente van het HKI 
(Hendrik Kraemer Instituut) werd daar in 
2008 hoogleraar missiologie (zendings-
wetenschappen). In 2014 werd ze rector 
van de universiteit waar onder andere de 
predikanten voor de Protestantse Kerk in 
Nederland worden opgeleid.

Volk en Elite was de titel van de af-
scheidsrede van Mechteld. Het boek is 
een uitwerking van haar verhaal. Op de 
kaft staat een enorme scheur in het ijs 
met het volk op de ene schots en de 
elite op de andere. Het ‘en’, de verbin-
ding tussen volk en elite lijkt te verdrin-
ken. Om dat te helpen voorkomen zijn 
volgens Mechteld theologie en missiolo-
gie nodig. Een theoloog probeert zinnig 
over God te spreken, juist bij breuken in 
het leven. De missioloog is gespeciali-
seerd in bij het theologisch, dus zinnig, 
begeleiden van grensverkeer, het heen 
en weer gaan tussen volken, 
groepen, culturen. Missio-
logen vragen zich af wat 
God bezig is te doen op die 
grenzen.

Vanaf het begin van haar 
hoogleraarschap heeft 
Mechteld zich met de kloven 
in de samenleving bezigge-
houden. Ze denkt (en ge-
looft!) dat theologie kan helpen om het 
vertrouwen tussen volk en elite te her-
stellen zodat er weer samen geschaatst 
kan worden. Wat is er nodig om niet op 
het ijs te verongelukken maar iedereen 
van de ijspret te laten genieten (vieren!).

Wie is eigenlijk elite en wie is volk? Gaat 
dat over geld of over diploma’s, prak-
tisch en theoretisch opgeleiden? Gaat 
het over kunnen omgaan met cultuur-
verschillen, over bang zijn voor andere 
culturen of juist showen met je ‘wereld-
burgerschap’? Mechteld legt het bijbel-

se begrip ‘volk’ (kudde) uit. Ze laat zien 
hoe dat verschilt van het populisme dat 
vooral probeert te hakken in het ijs door 
het ‘goede (zuivere) volk’ af te zetten 
tegen de ‘slechte elite’. Ze wijst ook aan 
hoe populisten de godsdienst proberen 
te gijzelen om er hun eigen zaak mee te 
dienen. Het resultaat is vaak woede van 
het volk tegen de elite. Helpt die woede 
eigenlijk? En Mechteld vraagt: is de ener-
gie die onder die woede zit in te zetten 
voor vertrouwen in elkaar en in de so-
ciale verbanden en instituties? Ze laat 
zien dat de emoties bij het volk vaak te 
maken hebben met de hooghartigheid 
van de elite. Alsof het volk geen wijsheid 
kent in het omgaan met spanningen in 
het leven. Alsof de vraag naar een vei-
lig huis waar je gezien en gewaardeerd 
wordt een domme vraag is.

Ze beschrijft hoe rabbijn 
Jonathan Sachs en paus 
Franciscus haar als protes-
tantse theoloog hebben 
geïnspireerd. Daar voegt ze 

drie verhalen over vrouwen uit de ker-
kelijke praktijk aan toe.  Daar ziet ze wat 
het ijs helpt houden: verzoening (krach-
tig stuk Bijbeluitleg!), het verlangen naar 
erkenning en het scheppen van vertrou-
wen waar zowel volk als elite naar ver-
langen. Een mooi boek met een missie; 
van harte aanbevolen voor je eigen ge-
loof en voor gespreksgroepen.
 Ds. Aart Verburg, emeritus

Volk en Elite, samen schaatsen op glad ijs
Mechteld Jansen, 2021
uitgeverij KokBoekencentrum.nl
ISBN 978 90 435 3757 5w w w. g k v o e g s t g e e s t . n l

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT

S a m e n

Ontraden, ontgiften, onteigenen, ont-
binden, ontvrienden, ontharen, onthaas-
ten, ontluchten, ontvellen, ontberen, 
ontleden, ontknopen, ontdoen. Allemaal 
woorden waarbij je iets weghaalt.
Bij ontmoeten komt er toevallig of op-
zettelijk iets bij. Je ontmoet de ander. 
Het wordt in de positieve zin juist meer. 
Bij een mooie ontmoeting mag je ook 
ontvangen. Er is interactie, een glimlach, 
een blik, een woord, een zin, een be-
moediging. Aantreffen, kennismaken, 
maar ook ervaren, ondervinden, voelen, 
gewaarworden.

Afgelopen maand hebben we met de 
raden van de NGK en de GKv een ont-
moeting gehad in de Rehobothkerk. 
Rehoboth betekent ‘ruimte’. In de ruim-
te van het gebouw ontstond er ruimte 
voor ontmoeting. Na een opening van-
uit de bijbel over een ander mooi woord 
‘vertrouwen’ gingen we met elkaar in 
kleine groepen in gesprek. Gewoon luis-
teren naar elkaars verhaal. Wie ben je? 
Wat doe je graag? Wat is dat belangrijk 
om elkaar te ontmoeten. Ruimte en tijd 
te maken voor ieders verhaal. Daaruit 
ontstaat als vanzelf begrip, vertrouwen, 
geduld en kwetsbaarheid waardoor we 
in gesprek gingen over de toekomst van 
de gemeente.

We sloten af onder het kruis, in de kerk-
zaal waar we samen in een kring in ge-
bed gingen. De Schepper van de ruimte 
en de Creator van de ontmoeting was 
voelbaar aanwezig en gaf ons allen de 
energie en de moed om aan het werk 
te gaan in de gemeente. We mogen el-
kaar ontmoeten in Zijn Naam. Genieten 
van het weerzien van de mensen die 

De coronatijd heeft ons wel heel goed 
duidelijk gemaakt hoe zeer ontmoeting 
van levensbelang is! Iets tijdelijk missen, 
zoals samen zijn, kan je extra de waarde 
ervan doen inzien. 
Kerken zijn plaatsen van ontmoeting. 
Daar kun je anderen ontmoeten en het 
gaat in de diensten en andere samen-
komsten zeker ook om de ontmoeting 
met God – al zal ieder dat anders bele-
ven. Natuurlijk kan dat ook buiten de ker-

we lang niet 
hebben gezien en ons verheugen in het 
ontmoeten van onbekenden.

Over ‘toekomst’ en ‘ontmoeting’ gaat het 
ook in het prachtige prentenboek: ‘Dro-
mer’ van Mark Janssen. Een vader praat 
met zijn zoon over ‘denkers’ en ‘doeners’ 
en wat die mensen later zouden kunnen 
worden van beroep en waar ze uniek en 
goed in zijn. Het jongetje mijmert wat af 
en je krijgt een kijkje in zijn enorm cre-
atieve brein. Vader concludeert dat zijn 
zoon een derde categorie belichaamt; 
de dromers! In de opsomming achterin 
staan grote namen uit de geschiedenis 
die worden betiteld als ‘dromers’. Tussen 
namen als: A.M.G Schmidt, Van Gogh en 
vele anderen staat ook Jezus als dromer. 
Die tegelijk ook de Denker en Doener 
is! Ik hoop dat we in alle ontmoetingen 
mogen ontdekken hoe prachtig we el-
kaar aanvullen als denkers, doeners en 
dromers. 

We zijn met al onze talenten nodig om 
het Koninkrijk van God te bouwen. Nie-
mand uitgezonderd. We wensen u vanuit 
de gemeenten vele prachtige ontmoetin-
gen toe, waarbij niets moet en waarbij u 
van alles ont-dekt.

Thera de Vries-Noordhuis

ken, maar het samen beleven kan je extra 
optillen uit je dagelijkse wel en wee.
Het geloof samen zoeken en delen, in-
clusief twijfels, is voor velen van grote 
waarde. 
Tussen de verschillende kerken in Oegst-
geest is er gelukkig de laatste decennia 
ook steeds meer echte ontmoeting op 
allerlei vlak. In OKe en het Groene Boekje 
valt daar van alles over te lezen.

Eke de Gier-van der Jagt

Ont-moet-en

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegst  geest
Scriba: Franca Koning
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.: 06 42 87 38 60,
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 Marlous Dekker,  
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Herdenking overledenen 21 nov.
Op de laatste zondag van dit kerkelijk jaar 
staan wij bewust stil bij leven en dood, 
bij rouw en verdriet om het verlies van 
dierbaren, in het licht van Gods hoopvolle 
toekomst. Het thema zal zijn: ‘Waak over 
wie wenen’. Zie voor meer info pag. 14.

Pieter Kleingeld en Alice Siepelinga 

Evenement over rechtvaardigheid
Op 30 oktober konden mensen samen 
online in de Rehobothkerk ‘The Justice 
Conference’ beleven. Een evenement van 
Tearfund, met hoopvolle verhalen van 
sprekers en artiesten uit binnen- en bui-
tenland over het brengen van recht. 
 Alice Siepelinga

Samenwerking tussen de NGK en GKv
De samenwerking tussen onze NGK en 

de GKv is in een stroomversnelling ge-
komen. In aanloop naar eenwording ligt 
deze maanden het accent op ontmoeting 
en onderlinge kennismaking. Op termijn 
zullen verschillende dienstvormen en -mo-
menten nodig zijn om iedereen te huisves-
ten. Daarover o.m. zal het gaan op de ge-
meentevergadering van 17 november. En 
ook over de integratie van de diaconieën 
en over het jeugdwerk. En over de vraag: 
hoe het met ons als gemeente gaat sinds 
de coronaperiode?

Uit de gemeente
Op 5 okt. ontvingen Nels en Nienke Fah-
ner. Welmoed Dirkje, een zusje voor Lide-
wij en Hedwig.
Op 13 nov. trouwen Jiska Bieze en Alex 
Rosendaal in Amerongen.

Eke de Gier-van der Jagt

http://www.gkvoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
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Diensten en vieringen Varia-agenda

Synodale ontmoetingen
Synodaliteit betekent: meewerken aan de opbouw van 
de Kerk. 17 oktober was bisschop Van den Hende hoofd-
celebrant in de eucharistieviering waarmee het bisdom 
Rotterdam tegelijk met bisdommen wereldwijd de ‘dio-
cesane fase’ opende van de bisschoppensynode 2023: 
‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

De diensten van de PGO zijn op afstand te 
volgen via kerkdienstgemist.nl. 

REGENBOOGKERK
zo 07 nov 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 14 nov 10.00 ds. H.C. Pasterkamp
zo 21 nov 10.00 ds. R.C. Veldman, 
   Maaltijd van de Heer
zo 28 nov 10.00 Advent I, ds. R.C. Veldman 
   m.m.v. PGO Cantorij
  19.00 Taizéviering in de  
   Groene Kerk
Autodienst
Noord: Groene of Willibrordkerk
zo 07 nov Conneke Mulder 517 68 56
zo 14 nov Conneke Mulder 517 68 56
zo 21 nov Jochem Taal  515 57 17
zo 28 nov René Kammenga 06 - 22 19 81 22
Zuid: Regenboogkerk
zo 07 nov Cobie Visee 06-13385961 
 515 25 08
zo 14 nov Ed Noordijk 517 10 36
zo 21 nov Aart Verburg 06 - 13 38 59 16
zo 28 nov Joke Zuijderduijn 517 13 52

DUINZIGTCOLLEGE of REHOBOTHKERK
Nederlands Gereformeerde Kerk en Gere-
formeerde Kerk vrijgemaakt

Voor actuele informatie: www.ngkoegst-
geest.nl
Er is een steeds groter aantal mensen wel-
kom, maar u moet zich wel vooraf aanmel-
den via scriba@ngkoegstgeest.nl
Ook kan meegekeken worden via  
www.ngkoegstgeest.nl

zo  07 nov 10.00 ds. P. Kleingeld, 
   Avondmaal, Dankdag
zo 14 nov 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 21 nov 10.00 ds. P. Kleingeld/mw. A.  
   Siepelinga,  
   Herdenkingsdienst
zo 28 nov 10.00 1e Advent, dhr. B. Bakker,  
   Houten

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

Het streamteam blijft livestream uit de pa-
rochiekernen verzorgen. Let op: de vieringen 
in de parochiekernen variëren in aanvangs-
tijd: 9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wasse-
naar) en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorscho-
ten). Zie www. parochie-augustinus.nl voor 
de actuele livestream.

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken: 071 
889 5938, of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

Sinds 25 september zijn er geen beperkin-
gen, gepaste afstand is voldoende. Er mag 
weer (gedeeltelijk) meegezongen worden.

H. Willibrord
za 06 nov 19.00 Ingebruikneming taber- 
   nakel, Mgr. Van den Hende/ 
   pastoor R. Franken m.m.v.
   Gemengd Koor
zo 07 nov 11.00 Eucharistie, pastor K. van  
   Vliet/Diaken P. Winnubst  
   m.m.v. Dameskoor

33e zondag door het jaar
za 13 nov 19.00 Viering in Katwijk
zo 14 nov 11.00 Eucharistie, Pastoor  
   R. Franken, m.m.v.  
   Gemengd Koor

Christus Koning
za 20 nov 19.00 Eucharistie,  
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c
zo 21 nov 11.00 Eucharistie,  
   pastor K. van Vliet
   m.m.v. Schola

1e zondag van de Advent
za 27 nov 19.00 Viering in Katwijk

zo 28 nov 11.00 Eucharistie,  
   Pastoor R. Franken/
   diaken P. Winnubst 
   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 05 nov 11.00 R.-K., Nabor Langstraat
vr 19 nov 11.00 Prot., ds. Ad Alblas

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

Geen vieringen, omdat geen voldoende af-
stand kan worden gehouden.

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)

Voorlopig worden er geen zondagse vierin-
gen gehouden vanwege corona.

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

In het LUMC worden momenteel geen zondag-
se vieringen meer gehouden vanwege corona.

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00 Gerrie Schreuder

REGENBOOGKERK, ADVENTISTEN

Elke zaterdag 10.00 Bijbelstudie; 
   11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo 07 nov 10.00 R. Speelman, Almere
zo 14 nov 10.00 B. v.d. Bosch, Veenendaal
zo 21 nov 10.00 H. Koehorst, Mijdrecht
zo 28 nov 10.00 J.H. Meinema, Ter Apel

voor de periode van 6 november tot en met 3 december 2021

Activiteiten Raad van Kerken

Wandelen met ruimte 7-11
Start (met koffie/thee): Rehobothkerk, 
Lijtweg 1
Tijd: 14.00-16.00 uur
Opgave: Reina Albracht, 06 - 21 95 45 
51, reina.albracht@ziggo.nl

Ontmoeting met vrouwen  12-11
Annemieke Reesink spreekt over ‘Ruim-
hartig leven! Hoe ruimhartig ben jij?’
Locatie: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Tijd: 9.00/9.15-11.15 uur

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden /
Katwijk met tijdstippen en plaatsen
- Prot. Gemeente Oegstgeest: 

Momenteel verzamelen wij niet in 
onze kerkgebouwen, maar kunt u uw 
gaven afgeven in de Rehobothkerk

- Geref. Kerk (vrijgemaakt), Lijtweg 1 
1e dinsdagavond v.d. maand, 

 19.00 – 19.45 uur, hal Rehobothkerk

- R.K.-parochie H. Augustinus, 
 parochiekern H. Willibrord, 

Rhijngeesterstraatweg 35 
1e zondag van de maand,  
10.30 – 11.00 uur

- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, 
 locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23 

1e zondag van de maand,  
11.00 – 11.45 uur

Graag aanmelden via ontmoeting-
metvrouwen@gmail.com
Info: Bastie Peeman,  517 30 22

Patroonherkenning  14-11
Peter Sterk spreekt bij Kunst & Spiri-
tualiteit
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 15.00-17.00 uur
Kosten: richtbedrag € 5,00
Opgave: Marjan Driessen, 513 14 22,  
marjandriessen1949@gmail.com

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

Christelijke meditatie 16-11
Plaats: Regenboogkerk
Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Info: Hannah van Seters, 06-16 79 34 39 
of Gerrie Kooijman, 06-18 39 26 04

Theatermonoloog ‘Wie ben ik’ 21-11
Over Dietrich Bonhoeffer
Plaats: Regenboogkerk
Tijd: 15.30 uur   Kosten: € 10,00
Aanmelden: 
n.c.smit@kpnmail.nl,
785 88 52

Het woord synodaal komt uit het 
Grieks: ‘sun’ betekent samen en ‘odos’ 
is weg. De viering werd gehouden in 
de kathedraal in Rotterdam. De twee-
de lezing was in het Portugees en het 
evangelie in het Spaans, ten teken 
dat gelovigen met verschillende talen 
en culturen deel uitmaken van het 
bisdom Rotterdam.

Communio, participatio en missio
In zijn preek sprak de bisschop over 
de drie kernwoorden: communio, 
participatio, missio. “Communio is de 
gemeenschap rond de Heer, die we 
niet zelf maken, maar die de Heer ons 
geeft in kracht van de Heilige Geest”, 
aldus de bisschop die aangeeft dat 
daar een opdracht ligt om die com-
munio steeds weer op te bouwen. 
“Maken we deel uit van die gemeen-
schap? Kunnen we ook anderen bij 
die gemeenschap betrekken en uit-
nodigen met ons geloof, met de hoop 

en de liefde die in ons hart is gelegd? 
Participatio betekent deelname”, ver-
volgde de bisschop, “Deelname vanuit 
je eigen geloof, vanuit de gaven en ta-
lenten die de Heilige Geest je geeft, die 
beschikbaar stellen en zo deelnemen 
aan het kerkelijk leven, waarbij missio 
betekent ‘dat we gezonden zijn, dat we 
een zending hebben’. Niet zomaar een 
zending om erop uit te trekken, maar 
om met de Heer op weg te gaan en het 
evangelie te verspreiden”.

Mensen van de weg
“Het hoort vanaf het begin bij de Kerk 
dat we samen op weg zijn, dat we syno-
daal zijn. De eerste christenen werden 
mensen van de weg genoemd (Hande-
lingen 9, 2). Samen op weg, dat bete-
kent dat bisschoppen zich als college sa-
men met de paus inzetten voor de Kerk 
in hun eigen bisdom en de Wereldkerk. 
Maar het betekent ook dat we als ge-
doopten met een verscheidenheid aan 

taken en gaven toegerust samen ook 
meewerken aan de opbouw van de Kerk 
en aan de verspreiding van het evangelie 
in onze wereld”. De zending van de Kerk 
is drievoudig: verkondiging en getuige-
nis, de viering van de sacramenten, het 
dienstwerk van de liefde.

Kom Schepper, Geest daal tot ons neer
De eucharistieviering in de kathedraal 
was de votiefmis (mis opgedragen aan 
de Heilige Geest). Het openingslied was 
‘Kom Schepper, Geest daal tot ons neer’. 
Er waren lezingen uit de Schrift die gaan 
over de Geest. De kleur van de kleding 
van de bisschop, priesters en diakens 
was rood. En aan het eind van de vie-
ring werd het gebed tot de Heilige Geest 
gebeden, waarmee de diocesane fase 
nadrukkelijk onder leiding van de Heilige 
Geest wordt geplaatst. In de komende 
maanden is er in ieder bisdom op uitno-
diging van paus Franciscus een reeks van 
gesprekken en ontmoetingen. Herdenking overledenen  

21 november
De laatste dienst van het kerkelijk jaar is 
bijzonder: we staan bewust stil bij rouw 
en verdriet om het verlies van dierbaren, 
in het licht van Gods hoopvolle toekomst. 
We noemen de namen van gemeentele-
den uit de NGK en GKv die zijn gestorven 
en danken God voor wie ze zijn geweest. 
Iedereen krijgt de gelegenheid om een 
licht aan te steken voor hun overleden 
dierbaren. Als een gebed, of als gebaar 
dat helpt.
Locatie/tijd: Duinzigtcollege, 10.00 uur
Gasten zijn van harte welkom: ook om 
vooraf een naam door te geven aan 
Alice Siepelinga, alicesie@xs4all.nl.
Aanmelden voor de dienst: via scriba@
ngkoegstgeest.nl. Ds. Pieter Kleingeld

 Pastoraal werker Alice Siepelinga

Let op: wilt u zich voor alle activiteiten van tevoren aanmelden?

De celebrant tweede links van de kandelaar is pastoor Rochus Franken.

http://www.augustinus-parochie.nl/
mailto:annemarie.gerritsen@marente.nl
mailto:Reina.albracht@ziggo.nl
mailto:ontmoetingmetvrouwen@gmail.com
mailto:ontmoetingmetvrouwen@gmail.com
mailto:marjandriessen1949@gmail.com
www.raadvankerkenoegstgeest.nl
mailto:ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl


Nr. 9 - November 2021

16

Varia-agenda
Digitale adventsretraite  
van de jezuïeten
‘Hoop bedriegt niet’ is de titel van de adventsre-
traite 2021. De retraite gaat op zondag 28 nov. 
van start en loopt tot zaterdag 25 dec. Er nemen 
ruim 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaan-
deren deel aan deze vijftiende digitale retraite 
van de jezuïeten. 
De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt: 
‘De decembermaand is voor veel mensen een 
drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar 
uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De 
digitale retraite geeft je de kans om je voor te 
bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is ge-
noeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse 
woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, da-
geraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich 
daarvoor open stellen.’
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dage-
lijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatie-
ve vragen, citaten en technische gebedstips.
Inschrijven: gratis door uw e-mailadres op te ge-
ven via www.ignatiaansbidden.org.

Onder de noemer ‘Geloven vandaag’ hebben Juliëtte van Deursen en Go-
vert-Jan de Vrieze (beiden theoloog) een nieuwe leeskring opgericht. 
Bedoeld voor parochianen die met beide benen in de wereld staan en 

zich afvragen wat de betekenis van geloof en kerk 
is in het dagelijks leven. Viermaal per jaar gaan we 
op een (nog nader te bepalen) avond met elkaar in 
gesprek, aan de hand van een inspirerend of prik-
kelend boek. We beginnen met ‘De kerk is fantas-
tisch!’ van de Vlaamse theoloog Rik Torfs, die voor-
al bekend is als kerkjurist. Dit boek is besproken op 
pagina 13 van OKe nr. 9, dec. 2020. Van de ach-
terflap: De beschrijving van de kerk die Rik Torfs 
in ‘De kerk is fantastisch!’ geeft, is niet altijd mooi. 
Dat weerhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer te 

waarderen. Wij hopen dat ‘De kerk is fantastisch!’ aanleiding vormt om 
met elkaar in gesprek te gaan over onze eigen beelden van de kerk. 
Info: Juliëtte van Deursen, 06 - 10 24 75 30, juliettevandeursen@planet.nl 
of Govert-Jan de Vrieze, 06 - 48 13 36 88, gjdevrieze@yahoo.com

Nieuwe leeskring in parochie H. Augustinus

Zegen
Het ga je goed 

Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn: 
de vreugde van de ontmoeting 

de pijn van de ontbering 
de tijd van de verwachting 
het genot van de volheid 
de kaalte van het gemis. 

 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 

dat je ogen met mildheid kijken, 
dat je handen open zijn en opbouwen. 

Dat je luistert tot in het zwijgen, 
dat je woorden oprecht zijn 

en dat je in hart en nieren bewogen bent 
om de mens op je weg. 
God zegene jouw weg, 

moge jouw leven tot Gods eer zijn. 

Andries Govaart  (Medemens 3, Kerk in Actie)

Hoe ruimhartig ben jij?
Op vrijdag 12 november is er een  
ontmoeting met vrouwen.  
Annemieke Reesink wil ons inspireren 
om het leven te omarmen. Zij is schrijf-
ster van verhalen en gedichten. Haar 
boek Zwaartekracht gaat over een vrouw 
die zich los maakte van een strenge God.
Kom je ook luisteren en met elkaar van gedach-
ten wisselen onder het genot van een kop koffie of thee?
Info: zie activiteitenoverzicht RvK, pagina 15
Kosten: een collecte ter bestrijding van de kosten Japke Korinth

Taizéviering in de Groene Kerk
We willen u uitnodigen voor de maandelijkse oecumenische Taizévie-
ringen. Elke laatste zondag van de maand is er een viering om 19.00 
uur die ongeveer drie kwartier duurt. Het wordt georganiseerd door 
een oecumenisch samengestelde groep in drie verschillende kerkge-
bouwen. Taizévieringen hebben een meditatief karakter, met eenvou-
dige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, 
enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed.
Datum/tijd: 28 november om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.40 uur. 
Aanmelding: via pgoegstgeest.nl. Via een link van 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...

mailto:juliettevandeursen@planet.nl
mailto:gjdevrieze@yahoo.com

