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KerstHet feest 
van een 
nieuw 
begin

Wat is weder-
geboorte

Het Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO) 
zet zich in om de statushouders in het 
Hoefijzergebouw dat achter het gemeen-

tehuis is gelegen, te  
verwelkomen. 
In gesprek met 
Willeke van Laar en 
Bob van Vliet. >

Nieuw leven 

in winterrust
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vragen vanzelf op je pad komen. Je loopt 
tegen iemand aan of iemand staat let-
terlijk op je stoep.

Welkom
De kerkelijke werkgroep heeft aan de 
nieuwe bewoners laten weten dat ze 
welkom zijn, door middel van een pak-
ketje met wat lekkere dingen en een 
welkomstkaart met de plattegrond van 
Oegstgeest, waarop de locaties van de 
kerken staan aangegeven.

Vrijwilligers staan klaar
Na een oproep in de OKe van juli om je 
te melden voor deze specifieke werk-
groep is er een ‘leuke’ vertegenwoordi-
ging ontstaan vanuit de diverse kerken; 
er zijn nu acht personen actief. Tijdens 
de vergaderingen popt er van alles op 
en zodra de dingen groter worden kan er 
overgeschakeld worden naar een groter 
netwerk, zoals de ondersteunende lan-
delijke organisatie Stichting Gave, voor 
kerk en vluchteling. Ook is er contact 
met ervaringsdeskundigen uit omliggen-
de gemeenten als Katwijk en Wassenaar.
Wat vooral motiveert om met deze sta-
tushouders aan de slag te gaan is het 
willen delen en het willen dienen. Dat 
brengt ook voldoening met zich mee.

Jacqueline van Arend

Geheimzinnig
‘Welmoed kent de Here 
God al heel goed’, zegt 
onze vijfjarige. We zit-
ten aan tafel en ze kijkt 
naar haar zusje dat nu 
vijf weken op de wereld 
is en nieuwsgierig alles 
in zich opneemt. Als 
ze tenminste niet huilt, 
drinkt of slaapt. Toen zij 
nog niet geboren was, deze zomer, kwamen we 
op vakantie in Drenthe langs een boekenstal-
letje dat iemand langs de weg had ingericht. Er 
lag een boekje bij met een mooie oranje jaren-
zeventigkaft: Geloven met kinderen, geschre-
ven door de theologe Joanne Klink (1918-2008).
Het leek alsof dat boek daar voor ons was neer-
gelegd. Want hoe ziet eigenlijk het grote plaatje 
er ook weer uit, het ‘bezielde verband’ waarvan 
je zo graag wilt dat je kind de aanwezigheid er-
van voelt en ervaart?

Dit boekje leerde ons om niet buiten de waard 
te rekenen, te weten het kind zelf. ‘Wie heeft 
de bomen gemaakt?’, vroeg onze tweede, nu 
net drie jaar oud. Ook zij stelt inmiddels de gro-
te vragen, net als haar zusje. ‘Heeft God een va-
der en een moeder?’, vroeg zij pas.
Joanne Klink schrijft over dit soort vragen dat 
het er niet om gaat om antwoorden ‘uit het 
boekje’ te geven. Je kunt vragen: ‘Wat denk je 
er zelf van?’ En als je iets niet weet, kun je ant-
woorden: ‘Wij weten het niet, dat is voor men-
sen nog een geheim’.

‘Een kind voelt aan wat een geheim is’, zegt 
Joanne Klink. ‘Het is geen getuigenis van inner-
lijke armoede om daarnaar te verwijzen.’ Joanne 
Klink zegt dat kinderen ‘er nog dichter bij zijn’.
‘Welmoed kent de Here God al heel goed’. Met 
Klink in ons achterhoofd vroegen we maar ge-
woonweg waarom dat zo was. Ze hoefde er 
niet lang over na 
te denken, wees 
naar de baby 
en zei: ‘Zij heeft 
toch al in de he-
mel gewoond?’

Nels en Nienke 

Fahner-Timmers

Het feest van een nieuw begin

Soms bekruipt je het gevoel dat je 
wel een heel nieuw leven zou wil-
len beginnen. Je voelt je vastgelo-
pen. Dat kan zijn om heel verschil-
lende redenen: je werk is een sleur 
geworden, je gewoonten staan je 
tegen, je relatie lijkt vast te lopen. 
Wat zou het fijn zijn om opnieuw 
te kunnen beginnen. Je droomt er 
wat over, denkt nog eens serieus 
na en laat het mooie plan maar 
weer varen. 

Maar zelfs als je situatie je echt 
benauwt en je het idee hebt dat 
het zo niet verder kan, blijkt het 
nog een hele toer. Er komt heel 
wat bij kijken, of je nu een radicaal 
besluit neemt of er langzaam naar 
toe groeit. Je moet overwegen of 
je motieven wel zuiver zijn. Of je je 
niet laat meeslepen door de waan 
van de dag.

De volgende stap is om te beslis-
sen hoe je wilt veranderen. Wat 
moet er anders: alleen de omstan-
digheden of wil je ook fysieke of 
emotionele veranderingen. Moet 
alles anders of is een gedeeltelijke 

verandering ook wel goed. Vervol-
gens moet je jouw doelen formu-
leren en je een voorstelling maken 
van wie en waar je zult zijn na de 
verandering.

En dat alles is nog maar het begin, 
want niets is zo moeilijk als ver-
anderen. Vaak gaat het met twee 
passen vooruit en één terug of 
zelfs omgekeerd. Vaak zal moede-
loosheid toeslaan en berust je in 
de situatie.

Dit nummer van OKe verschijnt in 
de aanloop naar Kerstmis. In de 
christelijke traditie vieren wij in de 
kerstnacht de geboorte van Jezus. 
Voor gelovige christenen betekent 
die geboorte een nieuw leven, 
ook voor henzelf. Kerst is het feest 
waarop we een nieuw begin vie-
ren. Het kan hoop en perspectief 
geven, ook in 2021, waarin we 
te maken hebben met de con-
sequenties van een wereldwijde 
pandemie. We mogen moed hou-
den en opnieuw beginnen.

Alies van Tuijl, 

Raad van Kerken

Willeke is afgevaardigde van DPO 
namens NGK waar zij als diaken 
actief is, en Bob is pastoraal wer-
ker speciaal onder vluchtelingen 
vanuit de Volle Evangelie Gemeente Lei-
den e.o. (VEG).

Een speciale werkgroep?
Willeke: DPO (Diaconaal Platform Oegst-
geest) is in 2015 opgericht om men-
sen, projectorganisaties en instanties 
op diaconaal vlak te verbinden en zo als 
kerk midden in de samenleving te staan. 
Toen ongeveer een jaar geleden het 
woord 'vluchtelingen' viel, hier in Oegst-
geest? kwam direct de vraag: wat kun-
nen wij als kerken hieraan bijdragen? In 
juni schreven de Raad van Kerken (RvK) 
en het DPO een brief aan het college 
van B en W. Daarin werd nadrukkelijk 
aangegeven dat zij de komst van sta-
tushouders niet als een bedreiging zien 
maar als een kans om de opdracht van 
naastenliefde en gastvrijheid te tonen. 
Bob voegt daar aan toe dat zij willen 
handelen vanuit de bijbelse opdracht 
(Matt 25).

Ervaring
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers) gaf al spoedig aan dat je niet 
kunt uitstippelen welke acties je gaat 
ondernemen. Het is echt handelen van-
uit behoefte. Zo vertelt Bob, met meer 
dan twintig jaar ervaring  met deze doel-
groep in het AZC in Alphen, dat hulpaan-

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 29 januari 2022 Kopij daar-
voor inleveren uiterlijk op donderdag 
13 januari 2022 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 24 februari 2022.

Volgende nummer

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

zie ook Facebook.com/
OegstgeesterKerkblad

PersoonlijkColofon

OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave 
van de Raad van Kerken Oegstgeest:
Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 
2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26
e-mail: j.de.kogel@planet.nl
Redactie: 
Arjan de Kok (voorzitter), Johan de Gier, Els 
van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, 
Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman 
Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00
Bezorgdienst:
Gwenny 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.

Verschijningsrooster  
OKe 2022 
Inleveren kopij Verschijning
 donderdag op
 vóór 15.00 uur zaterdag
 1. 13 januari 29 januari
 2. 10 februari 26 februari
 3. 7 april 23 april
 4. 12 mei 28 mei
 5. 16 juni 2 juli
 6. 18 augustus 3 september
 7. 15 september 1 oktober
 8. 20 oktober 5 november
 9. 17 november 3 december

Het Hoefijzergebouw

Nieuw leven, Henk Helmantel

Van de redactie
De reis gaat van Advent naar kerst naar het ein-
de van het jaar, daarna breekt de tijd van Jezus’ 
werk, de Epifanie, aan. Voor OKe is die reis een 
reis naar Nieuw leven.
Een lange periode: er is relatief veel ruimte nodig 
voor het rooster van diensten en vieringen. Daar-
om is een losse kerstbijlage ingevoegd, als ver-
dieping op wat de feestdagen voor ons beteke-
nen en waar we blij van worden. Hopelijk u ook!

Wij wensen u gezegende feestdagen. 
Houdt vol, ook in deze tijd van crises op verschil-
lende fronten, nationaal en internationaal.

http://Facebook.com/OegstgeesterKerkblad
http://Facebook.com/OegstgeesterKerkblad
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Wat is je achtergrond?
Ik kom uit een van oorsprong katholieke 
familie: mijn grootvader en een tante wa-
ren ridder in de orde van St. Silvester, een 
oom en een neef van mij zijn priester ge-
worden en mijn vader was kerkmeester. 
Mijn grootvader was een ‘calvinistische 
katholiek’; hij was ook heel streng als on-
dernemer. Het waren allemaal mensen 
van groot maatschappelijk belang. Ik ben 
gedoopt door mijn oom en ging als kind 
iedere zondag naar de kerk. Tijdens de 
middelbare school ging ik steeds minder 

naar de kerk. Uiteindelijk 
werd ik een soort ‘katholiek 

op wieltjes’ : wel katholiek maar ik ging niet 
naar de kerk. De uitdrukking komt waar-
schijnlijk van de drie keer dat een mens naar 
de kerk gaat: in de kinderwagen, de trouw-
auto en de begrafenisauto.
Ik heb altijd geloofd in God, maar ben de eni-
ge van het gezin die nog praktiserend is. Dat 
komt door mijn positieve ervaringen met de 
kerk, met gelovige mensen en de richting en 
de steun die het katholieke geloof mij geeft. 
Het geloof geeft richting aan, om het goede 
en het juiste (proberen) te doen.

Wat vind je van de ‘Smulpaap’, alias 
Sycamore, een katholieke variant van 
Alpha?
De vorm spreekt mij erg aan, vooral het 
samen eten en de ruimte die je krijgt om 
geloofsverdieping te zoeken. Ik ben functi-
oneel gelovig, een soort werkgeloof, maar 
dat klinkt heel zakelijk. Geloofsverdieping 

Martijn (1968) neemt sinds september deel aan 
de ‘Smulpaap’, een serie van 10 avonden geloofs-
verdieping in Alpha stijl, voorafgegaan door een geza-
menlijke maaltijd. 
Daarna bekijken we samen een korte film en gaan daarover 
in gesprek. Ook is een kloosterdag ingepland. Martijn  
besprak zijn motieven en ervaringen met Els van Leuken.

bij gaat? (En dat doet het, met de kans 
dat ik later misschien twijfel of deze 
‘wedergeboorte’ wel echt was.) Als je 
uitsluitend en alleen op je eigen subjec-
tieve ervaring steunt, word je kwets-
baar. Voor de katholieken vindt de we-
dergeboorte plaats op het moment van 
de doop*. Dat is objectief. De datum dat 
ik gedoopt ben kan ik terugvinden in 
het doopregister. Ik hoef niet te twijfe-
len dat het gebeurd is.

Door de doop word je als een kind 
van God opgenomen in de geloofsge-
meenschap. Dat kun je niet verdienen. 
Het wordt je geschonken. Ik herinner 
me de eerste keer dat echt tot me 
doordrong dat ik een kind van God 
was. Op dat moment, als zijn kind, be-
greep ik wie ik werkelijk was, wat mijn 
identiteit was. Dat was niet zozeer een 
lichtflits-moment, maar eerder een 
kalm besef, een ‘ik-weet-wie-ik-ben-
en-bij-wie-ik-hoor-moment.’ Je weet 
dat je voortaan altijd onvoorwaardelijk 
geliefd bent door jouw hemelse Vader.

Katholieken bevestigen hun doop elk 
jaar opnieuw in de Paaswake, wanneer 
zij hun doopbeloften hernieuwen. Kind 
zijn van God is geen eenmalig gebeu-
ren. Het is iets voor je hele leven en 
waar je je hele leven in mag groeien. 
En dat doe je door de liefde. ‘Gij zult de 
Heer uw God beminnen met geheel 
uw hart, geheel uw ziel, geheel uw 
verstand en geheel uw kracht. Gij zult 
uw naaste beminnen als uzelf.’ 

* In veel protestantse kerken 
is dat overigens ook zo. (Red.)

gaat om meer, om contact met God te 
zoeken op een dieper persoonlijker niveau. 
Daarnaast is het ook belangrijk om meer 
kennis over het geloof op te doen.
Ik wil graag zeggen: “ik geloof”, punt. Maar 
ik vraag me soms af of we dit geloofsver-
haal in ons eigen hoofd hebben verzon-
nen. Ik geloof dat God bestaat, een bewijs 
daarvan is Jezus.

Wat de extra spirituele, goddelijke dimen-
sie betreft: in een kerk kun je vrede en 
liefde ervaren en voor de rest is het een 
spirituele ervaring. In tegenstelling tot 
sommige anderen heb ik geen verschij-
ningen of godservaringen gehad. Ik vraag 
God wel vaak om hulp, wanneer ik twijfel 
of pieker. In gedachten ga ik dan naar een 
rustige plek, benoem het probleem voor 
God en wacht op een antwoord. Dat komt 
er ook altijd wel. Eigenlijk is dit bidden, ik 
bid elke dag, ook al is het kort.
Het is interessant om te zien hoe de men-
sen in de groep hiermee omgaan. Het ge-
loof heeft mij gesterkt bij het verlies van 
mijn vrouw en bij andere problemen. Je 
hebt geen invloed op dingen buiten je om, 
maar je kunt wel proberen het goede te 
doen, door het geloof dat richting geeft.

De maaltijden waren heerlijk, met enkele 
culinaire hoogtepunten van verschillende 
‘chefs’. Zo hebben we Frans, Duits, Iraans en 
Zwitsers gegeten. Jammer, dat de maaltij-
den komen te vervallen, vanwege de coro-
namaatregelen. De filmpjes die we zien zijn 
heel goed, technisch mooi en inhoudelijk 
sterk. Het afsluitende fragment is steeds 
heel treffend. Het geplande bezoek aan 
een klooster  (de broeders van St. Jan in 
Den Haag) is bijzonder, ik wil er graag over-
nachten – afhankelijk van corona natuurlijk.

Zou je deze vorm van geloofsverdie-
ping aan anderen aanraden?
Ik denk dat het bijwonen van de ‘Smul-
paap’ voor iedereen die open staat voor 
het katholieke geloof en daar meer over 
wil weten interessant is.  

Met   Hart

en   Ziel...

 …naar geloofsverdieping

Een deel van de groep tijdens de ‘kloosterdag’ bij de  
broeders van St. Jan in Den Haag.

Wat is
wedergeboorte

Overweging door
pastoor Rochus Franken

De redactie van de OKe vraagt mij om 
een woord te verklaren dat vragen op-
roept: het woord ‘wedergeboorte’.

Toen ik het woord hoorde, kreeg ik 
een flashback naar de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. Ik studeer rechten 
in Leiden. In de Donkersteeg staat een 
man op een zeepkistje. ‘Evangelisatie’, 
roept hij. Als je met hem in gesprek 
raakt, vraagt hij: bent u een weder-
geboren christen? ‘Wat bedoelt u pre-
cies?’ Hij legt mij uit dat ‘wedergeboor-
te’ plaats vindt op het moment dat je 
Jezus als Heer in je leven aanneemt. Je 
voelt dan innerlijk heel sterk dat Jezus 
zelf in je hart komt en dat je door zijn 
kruisdood gered wordt.  

Hij gelooft hier echt in en daar kun 
je alleen maar respect voor hebben. 
Maar ik bleef met veel vragen zitten. 
Ik had bijvoorbeeld een grote bewon-
dering voor Moeder Teresa van Calcut-
ta. Zij wordt gezien als een heilige, een 
voorbeeldig christen. Uit haar brieven 
blijkt echter dat ze het grootste deel 
van haar leven niets gevoeld heeft van 
God. Wat als ik, net als zij, alleen maar 
dorheid ervaar in mijn geloof?

De katholieke kerk gelooft dat ‘weder-
geboorte’ plaats vindt op het moment 
dat je gedoopt wordt. De basis hier-
voor is deze tekst:  Jezus zei: ‘Waarach-
tig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw 
wordt geboren, kan het koninkrijk 
van God zien.’ ‘Hoe kan iemand ge-
boren worden als hij al oud is?’ vroeg 
Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de 
tweede keer de moederschoot ingaan 
en weer geboren worden?’ Jezus ant-
woordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 
niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan, tenzij hij geboren wordt 
uit water en geest.” ( Joh. 3:3-5)

Zijn gevoelens niet even wisselvallig als 
het weer? Wat als het fijne gevoel voor-

Wat bracht je ertoe om mee te doen?
Ik kreeg dit advies van pastoor Michel 
Hagen, die in 2015 de uitvaart van mijn 
vrouw Susan heeft verzorgd. Het zou 
een goede voorbereiding zijn op het H. 
Vormsel, dat ik graag wilde doen. Ik vond 
het meteen een goed idee, maar vond er 
tot nu toe niet de gelegenheid of de tijd 
voor. Susan en ik waren in 2012 al be-
gonnen met de voorbereiding, want we 
wilden trouwen. Zij werd ziek en werd 
zwanger, in 2013 is ons zoontje Olivier na 
drie dagen overleden.
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Uit het Pastoraal Team
Als Pastoraal Team waren we blij om u 
allen na de zomervakantie welkom te 
heten in de kerk. Helaas is de situatie 
met de COVID-pandemie verslechterd 
en lopen de besmettingen weer op. We 
moeten ons daarom weer houden aan 
de verplichte 1,5 meter afstand en een 
mondkapje dragen als we ons verplaat-
sen in de kerk. De bisschoppen zullen 
een dezer dagen naar alle waarschijnlijk-
heid met nieuwe maatregelen komen en 
die zullen wij op onze website, Facebook 
en de Augustinus-app plaatsen. We hou-
den u ook op de hoogte via de zondagse 
mededelingen in de kerk. Wij hopen dat 
we samen respectvol met deze maatre-
gelen zullen omgaan, ook als we soms 
merken dat we het er niet mee eens zijn 
of moe zijn geworden van alle regeltjes, 
en dat we naar elkaar toe liefdevol en 
hartelijk blijven.
Veel mensen hebben het zwaar in deze 
tijd omdat ze niet goed weten hoe om 
te gaan met alle veranderingen. Aar-
zel vooral niet om via het secretariaat 

Aan het eind van de viering werd vol-
gens traditie de Willibrordpenning uitge-
reikt. Zie de foto op pagina 6. Deze keer 
aan de per 1 juli 2020 afgetreden leden 
van de Beheercommissie:  Huub de 
Groot, Paul van Elsen, Anne Goud en Leo 
van den Broek. De penningen gingen  
vergezeld van een oorkonde en een bos 
bloemen. En natuurlijk een woordje van 
Peter Winnubst, die hen bedankte voor 
alles wat zij voor de parochiekern ge-
daan hebben. Els van Leuken

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

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 

De paus hoopt dat jongeren de stappen 
op weg naar de Wereld Jongeren Dagen 
beleven als ware pelgrims: “Jullie kwa-
men in moeilijke situaties terecht die 
jullie niet eerder gekend hebben […] De 
beproeving heeft ons onze zwakheden 
getoond, maar heeft ook onze deugden 
aan het licht gebracht, waaronder een 
neiging tot solidariteit.” 

Paus Franciscus roept de 
jongeren op om op te staan 
en een nieuwe bladzijde in 
de geschiedenis te schrijven: 
“Om er weer bovenop te ko-
men, heeft de wereld jullie 
kracht, jullie enthousiasme 
en jullie passie nodig.” De 
paus wil daarom samen met 
de jongeren nadenken over 

Zaterdagavond 6 nov. was het dan zo 
ver: op de vigilie van Willibrordzondag 
stond het altaar in volle glorie klaar om 
door bisschop Van den Hende in gebruik 
genomen te worden. Aan het eind van 
de eucharistieviering, met mooie zang 
van het Gemengd Koor, bracht de bis-
schop de ciborie (kelk) naar het taberna-
kel. Daar hield hij een korte aanbidding, 
samen met Pastoor Franken en diaken 
Winnubst, waarna de ciborie in het ta-
bernakel werd geplaatst.
Naast de dames die veel werk hadden 
gedaan: schoonmaken, bloemschikken, 
altaarkleed wassen en strijken, waren 
er drie leden van de Beheercommissie 

die de laat-
ste maanden 
zware arbeid 
hadden ver-
richt. Bert 
Gerritsen, 
Koos van der 
Heijden en 
Pim Kouwen-
hoven kregen 
daarom aan 

Een feestelijk weekend

Wij gedenken…
...Johanna Catharina Maria (Annie) 
van Eijk-Baijer, weduwe van Cor-
nelis Joannes Maria van Eijk, moeder 
en (over)grootmoeder. Annie werd 
op 21 nov. 1929 in Den Haag gebo-
ren en overleed op 25 okt. 2021. Haar 
uitvaart heeft plaatsgevonden op 
maandag 1 nov. in de H. Willibrordkerk, 
waarna Annie is begraven op het pa-
rochiekerkhof.
...Johannes Maria (Jan) Schlatmann, 
priester van het bisdom Rotterdam, 
broer, zwager en oom. Jan werd op 
4 juni 1930 in Rotterdam geboren en 
overleed in Voorhout op 27 okt.. Het 
afscheid heeft plaatsgevonden op 
woensdag 3 nov. in de Meerburgkerk 
in Zoeterwoude, waarna Jan is bijgezet 
in het priestergraf op de begraafplaats 
van de H. Willibrord in Oegstgeest.

Mogen deze lieve doden rusten 
in Gods licht en vrede.

een afspraak te maken met een van de 
teamleden, wanneer u daar behoefte 
aan heeft. Als uw pastores willen we er 
voor u zijn. Wij dragen u allen in onze 
gebeden en wij blijven onophoudelijk 
voor u bidden.
We hebben besloten de Gezinscateche-
se uit te stellen; hopelijk kunnen we 
daarmee starten in het jaar 2022. Wat 
de Eerste Heilige Communie en het H. 
Vormsel betreft, zullen we doorgaan met 
het voorbereiden van de kinderen.
 
Op 12 december gaan we definitief af-
scheid nemen van onze waarde broeder 
en collega, diaken George Brink. We 
hebben ongelooflijke waardering voor 
alles wat diaken Brink heeft gedaan en 
heeft betekend voor onze en zijn ge-
meenschap in de parochie H. Augustinus. 
Uit de grond van ons hart zeggen we 
hem ‘DANK’. Als team zijn we bezig om 
de vele taken van hem over te nemen 
en te verdelen.
Wij wensen u Zalig Kerstmis en een heel 
goed nieuw jaar. Kapelaan Boris

de passage uit de Handelingen 
van de Apostelen waarin Jezus 
tot Paulus zegt: “Sta op! Ik maak 
u tot getuige van wat gij gezien hebt” 
(Handelingen 26, 16).
Eerder vroeg de toen nog geheten Saulus: 
“Wie bent U, Heer?” (Handelingen 26, 15).

Paus Franciscus: “Deze vraag is uiterst 
belangrijk en wij moeten allen deze 

vraag op een bepaald 
moment in ons leven 

stellen. Het vol-
staat niet dat we 
anderen over Chris-
tus hebben ho-

ren spreken, het is noodzakelijk dat we 
persoonlijk met Hem spreken. Dit is wat 
bidden eigenlijk is. Het is rechtstreeks 
tot Jezus spreken, ook als in ons hart nog 

chaos heerst, onze geest 
vol twijfel is of zelfs min-
achting voor Christus en 
de christenen. Ik hoop dat 
elke jongere, vanuit het 
diepst van zijn hart, deze 
vraag zal stellen: ‘Wie 
bent U, Heer?’”

Bron: Bisdom Rotterdam

WJD 2023 in Lissabon, van 1 tot 6 augustus

het eind van de vie-
ring complimenten 
en een fles wijn.

Zondag 7 nov. was de offici-
ele feestdag van de H. Willi-
brord. Het Dameskoor zong 
en pastor Kees van Vliet ging 
voor tijdens de eucharistie-
viering. Hij was nog maar net 
aan zijn preek begonnen, 
of hij werd teruggeroepen 
naar de sacristie, waar een 
passerende bezoeker hem 
dringend nodig had. Nou ja, 
vooruit dan maar. De mensen bleven 
in verwarring achter. Even later kwa-
men er twee monniken het priesterkoor 
opgelopen: de H. Willibrord zelf en zijn 
medebroeder Wilfried. We herkenden 
er natuurlijk meteen Kees van Vliet en 
André van Aarle in. Zij haalden herin-
neringen op en bespraken samen een 
aantal zaken, zoals het belang van ver-
binding. En toen vertrokken zij weer, mét 
de afspraak om samen te gaan eten, zie 
de foto op pagina 6.

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: 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

Na de gezamenlijke preek van Willibrord en Wilfried  Uitreiking van de Willibrordpenningen aan Huub, Paul, Anne en Leo 
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http://www.willibrordoegstgeest.nl
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‘Lectio betekent niet, 
nog meer woorden op te 
nemen dan men toch al 
doet. We moeten dat ene 
Woord van God zoeken, 
dat zich onder de vele 
menselijke woorden be-
vindt.’

Lectio divina is een eeuwenoude spiritu-
ele praktijk uit de kloosters, die de laat-
ste jaren vooral aan protestantse zijde 
weer flink in de belangstelling is komen 
te staan. Het ironische is dat de protes-
tantse predikant Jos Douma (GKv) door 
diverse kloosters wordt uitgenodigd om 
de monniken en nonnen opnieuw in te 
wijden in deze praktijk, die teruggaat 
tot de woestijnvaders. Lectio divina is 
een meditatieve oefening in luisteren en 

Na 10 jaar een eigen kerstspel te hebben  
gemaakt, is het tijd voor iets nieuws. 
Dit jaar spelen we op kerstavond in de 
Regenboogkerk de grote Kerstquiz. Een 
soort pubquiz, maar dan in de kerk. Com-
pleet met hapjes en drankjes, live muzi-
kanten, drie enthousiasmerende presen-
tatoren (het Songfestival is er niets bij) 
en een mooie kerstboodschap.

Gedurende een aantal rondes kom je 
meer en meer te weten over kerst in 
alle kleuren. Van bijzondere kersttradities 
tot internationale kerstliedjes. We zijn 
benieuwd of je de fouten in het kerst-
verhaal kunt opsporen. En we nodigen je 
uit om met de mystery box iets moois te 
maken. Tussendoor geniet je van swin-
gende kerstmuziek en verrassen we je 
met optredens.

lezen, in kijken en aan-
schouwen. Lezen om te 
leven. Het is het ademen 
van de teksten die jouw 
leven weer beademen. 
Tijdens de lectio divina 
doorloop je vier fasen 
(lectio, meditatio, oratio 
en contemplatio) die je 

thuis brengen in de tekst. We zullen bij 
elke stap stilstaan. Deze manier van le-
zen vraagt oefening en geduld. Je kunt 
het alleen doen, maar in groepsverband 
is het nog krachtiger.
We zullen oefenen met verschillende 
soorten teksten.
Locatie: Willibrordserf
Data: maandagavonden 10 en 24 januari 
en 7 februari
Info en begeleiding: ds. Rian Veldman

De grote Kerstquiz is bedoeld voor alle 
leeftijden. Van 6 tot 106. Iedereen die 
het leuk vindt om op een eigentijdse 
manier kerst te beginnen, is van harte 
welkom. Idealiter ontvangen we jullie 
allemaal in de Regenboogkerk. Maar dat 
doen we alleen als het veilig kan. We 
gaan de Kerstquiz sowieso livestreamen. 
Zodat je ook vanuit huis kunt meespelen.
We hopen jullie allemaal op kerstavond 
te zien!

Kerst in alle Kleuren – de grote Kerstquiz 
vrijdag 24 december 19.00-20.30 uur 
(deuren gaan om 18.30 uur open) in de 
Regenboogkerk.
Aanmelden: online via www.pgoegst-
geest.nl
De Kerstquizmasters, Aaldert, Anja, Marcel, 

Margreet, Paola, Pauline, Renée en Rian

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

Een tekst in canon 
zingen is niet ge-
makkelijk. Het duurt 
soms even voordat 
zo’n lied werkelijk 
goed klinkt. Maar 
als het dan lukt, is 
het mooie van zó 
zingen dat het nooit hoeft te stoppen. 
Het blijft als het goed is in je doorzin-
gen. Je kunt dan niet meer stoppen met 
zingen over hoop. Hopen is iets dat duur 
in zich heeft. Je hoopt niet ‘maar even’. 
Hopen doe je langdurig, vraagt om lange 
adem. Zeker de hoop die weet dat het 
kwade zwicht. Dat vraagt wel het lef 
om het kwade te benoemen en te ont-
maskeren. Het kwade benoemen is iets 
anders dan het demoniseren of zwart 
maken van andere mensen. Een hobby 
die op social media hoogtij lijkt te vieren. 
Het kwade benoemen in de Geest van 
Christus is altijd eerst op zoek gaan naar 
de balk in het eigen oog. Waar heb ik 
bekering nodig? Wat zijn 
de zonden van onze tijd? 
In het ‘Bernebidboek’ dat 
ik regelmatig gebruik, 
komt iedere maand de 
volgende confronteren-
de opsomming langs van 
eigentijdse zonden:
Geen tijd hebben, geen 
aandacht hebben, haast 
en het te druk hebben, 
elkaar ontwijken, je 
Oost-Indisch-doof hou-

Lectio divina

Kerk voor iedereen
In onze jachtige maatschappij is er vaak 
behoefte om te komen tot zingeving. 
Daarom is de Groene Kerk sinds een jaar 
ook op woensdagmiddag open van 16.00 
tot 17.00 uur, voor het zogenoemde op 
adem komen. 
Dan is er gelegenheid om een kaarsje 
aan te steken, rustig te verwijlen bij mu-
ziek van bijvoorbeeld Taizé, Bach of En-
gelse koorscholen. Ook kunt u in gesprek 
met de gastheer/vrouw die u welkom 
heet. 

Een andere mogelijkheid is dat u een 
boek meebrengt om even rustig te gaan 
zitten lezen. Deze uitnodiging is zeker 
ook bestemd voor ouders van jonge kin-
deren, voor de laatsten is een hoekje 
ingericht met spullen om zich mee te 
vermaken.

Wij nodigen iedereen van harte uit in de 
Groene Kerk om eens binnen te lopen 
voor een moment van rust en bezinning. 
Of kom ook gewoon eens genieten van 
de sfeer van onze prachtige kerk.

Dieneke van Os en Herma Pauptit

Hopen en uitzien naar het licht (Liedboek 465)

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

Carols zingen op kerstavond
Als alle coronamaatregelen het toestaan, 
zullen we dit jaar weer Carols zingen voor-
afgaand aan de grote Kerstquiz in de Re-
genboogkerk met een speciaal gevormd 
Carolkoor. Dit jaar zingen we internati-
onaal geliefde kerstliederen, naast een 
aantal vertrouwde Carols. We zullen ze 
1-,2-,3- of 4- stemmig instuderen en uit-
voeren, afhankelijk van de aanmeldingen.

De deur van de kerk gaat op kerstavond 
om 18.30 uur open. Een kwartier daarvoor 
beginnen wij al met zingen om mensen 
buiten te verwelkomen. Een sfeervolle 
start van de kerstdagen! Heb je zin om 
mee te zingen? Dat kan!

De Carols worden gerepeteerd op za-
terdagmiddag 11 december van 16.00-
17.00 uur, op woensdag 15 december 
van 19.30-20.30 uur en op maandag 20 
december van 20.00-21.00 uur. Omdat we 
1,5 meter afstand willen bewaren, zullen 
we alle repetities houden in de kerkzaal 
van de Regenboogkerk. Het is handig om 
in ieder geval één of twee van de repeti-
tiemomenten aanwezig te zijn.

Aanmelden: vóór 6 december bij Pauline 
Verkerk, paulineverkerk@xs4all.nl of 071-
517 36 22. 

uitnodiging voor de grote Kerstquiz
den, je ogen sluiten, 
de andere kant opkij-
ken, wegduiken in de 
massa, ontmoetingen 
uit de weg gaan, rela-
ties laten versloffen, 
anderen de schuld ge-
ven, meehuilen met 

de rest, meelachen om de schijn, kleine 
criminaliteit accepteren, hier zitten en 
dáár zijn, jezelf niet in de hand hebben, 
niet openstaan voor een andere mening, 
altijd gelijk willen hebben, het steeds 
beter weten, de ander niet respecteren, 
anderen uitlachen, zijn dat niet de zon-
den van onze tijd?

In deze adventstijd speuren we mis-
schien wel intensiever dan andere jaren 
naar tekens van hoop. Dat vraagt erom 
eerst oog te hebben voor alles wat duis-
ter is; in ons en om ons heen. Niet voor 
niets zingt een ander adventslied: Kom 
tot ons de wereld wacht Heiland kom in 

onze nacht, licht dat in de 
nacht begint...

Lied 433, tekst Martin Luther

Pas als je ogen zijn gewend 
aan het donker, kun je licht-
puntjes ontwaren. Vanuit dit 
perspectief kunnen wij ons 
met deze canon de hoop 
te binnen zingen. Bewegen 
wij ons van het donker naar 
het licht: dat is de beweging 
van Advent. Ds. Rian Veldman

Canon voor in de adventstijd

Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.

´Niet ik lees het boek, 
maar het Boek leest mij.´

http://www.pgoegstgeest.nl/
http://www.pgoegstgeest.nl/
http://www.pgoegstgeest.nl
mailto:paulineverkerk@xs4all.nl
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w w w . n i e u w v r i j z i n n i g . n l

Met de dagwacht gaan we 
dit uitproberen. Vanaf de 
eerste dinsdag in de Advent 
is de kerk elke dinsdag-
ochtend om 8.30 uur open. 
Vanuit de stilte wordt de 
Paaskaars aangestoken. Er 
wordt een tekst gelezen, 
uit de bijbel of het liedboek, 

uit andere bronnen. Een korte meditatie 
geeft gedachten voor de dag mee. Met 
een gebed, het aansteken van een kaars-
je en een zegenbede sluiten we af.

Na de dagwacht komen de teksten van 
die morgen ook op de website van de 
PGO.
We houden dit vol tot aan het begin van 
de veertigdagentijd voor Pasen. Dan kij-
ken we of de dagwacht ‘goed doet’ voor 
onszelf en voor de gemeenteleden, voor 
ons dorp.

Dieneke van Os en Aart Verburg

maatschappij. Ook hun ouders en de ge-
meenschap waarin ze leven worden in de 
activiteiten betrokken.
16 jan. – Stichting De Brug (Katwijk)
De Brug is een ggz-instelling voor versla-
vingszorg. Zij biedt hulp aan verslaafden, 
ouders/partners en familieleden. Ieder 
heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen 
is een luisterend oor. De Brug biedt uit-
gebreide professionele hulpverlening 
op maat: van inloophuis, woonbegelei-
ding, behandeling tot begeleid zelfstan-
dig wonen in het woonhuis. Zij vindt het 
van belang dat aanmelders snel geholpen  
worden. Veel verslaafden hebben dankzij 
De Brug hun verleden achter zich kunnen 
laten en een nieuw leven weten op te 
bouwen. 
23 jan. – missionair werk: Kerk in, 
van en voor het dorp 
In veel dorpen speelt de kerk een belang-
rijke rol: als geloofsgemeenschap, maar 
ook maatschappelijk en cultureel. De 
dorpskerkenbeweging van de PKN biedt 
kleine gemeenten een platform waar zij 
hun ervaringen kunnen delen, ideeën 
kunnen opdoen en elkaar kunnen inspire-
ren en motiveren om kerk in, van en voor 
het dorp te zijn. Door samen te werken 
met anderen kan ook een kleine groep 
van betekenis zijn.

In de eerste eeuw leefde in het oos-
telijk gebied van de Middellandse Zee 
de latere joodse Paulus. Hij was een 
ruim tien jaar jongere tijdgenoot van de 
joodse Jezus die omstreeks het jaar 30 
werd gedood. Paulus is overleden in de 
zestiger jaren. Hij is geboren en opge-
groeid als Saulus in Tarsus in Klein-Azië. 
De Grieks-hellenistische wereld daar 
was hem niet vreemd. Hij was ook Ro-
meins staatsburger. Een belangrijk cen-
trum van het diaspora-jodendom was 
de Egyptische stad Alexandrië. Zijn jood-
se herkomst verloochende hij nooit. Hij 
was ‘een man van twee werelden’.

De aardse Jezus
Tijdens het leven van de joodse leraar  
Jezus van Nazareth en zijn sterven door 
de kruisiging, woonde Paulus nog als 
Saulus in Tarsus. Hij heeft hem dan ook 
nooit ontmoet. Hij ging pas later naar 
Jeruzalem om zich te bekwamen in de 
uitleg van de joodse traditie. Toen ver-
volgde hij ook leden van de Jezusge-
meenschap die de geboden minder 
strikt naleefden. Zij zagen in deze Jezus 
de Messias van wie sprake was in de 
Hebreeuwse bjbel. Andere Joden za-
gen dat niet zo en wachtten nog op de 
komst van de Messias als bevrijder van 
het joodse volk. De evangelisten schre-
ven ruim veertig jaren na Jezus’ dood 
hun evangeliën die verschillende ‘beel-
den’ bevatten van zijn leven, over wat 
hij gezegd en gedaan zou hebben.

De goddelijke Jezus
Paulus verwachtte als apocalypticus de 

spoedige on-
dergang van 
de zondige 
wereld. Hij 
had een visi-
oen, waarin 
een kosmi-
sche Jezus 
aan hem 
werd ge-
openbaard als de Messias die de mens-
heid zou redden van de toorn van God. 
Paulus wist zich geroepen om deze 
Jezus ook te verkondigen aan de hei-
denen. In de visie van Paulus bestond 
een hernieuwd verbond van God met 
Israël, waartoe ook de gelovige heide-
nen behoorden. Paulus reisde veel in 
de Grieks-Romeinse wereld. Hij schreef 
ook brieven aan de gemeenschappen 
van Joden en heidenen over zijn ge-
loofsvisie. Paulus schreef in zijn brieven 
nooit over de woorden en daden van 
de aardse Jezus. Met zijn brieven heeft 
hij een onuitwisbaar stempel gedrukt 
op het latere christendom.

Stem uit een andere wereld
De visie van Paulus leidde tot een kloof 
met de Joden die deze goddelijke Je-
zus niet zagen als de Messias. De tijd 
waarin Jezus van Nazareth en Paulus 
leefden, ligt tweeduizend jaar achter 
ons. Paulus schreef niet voor mensen 
van onze tijd. Het is een stem uit een 
andere wereld met een ander mens- 
en wereldbeeld. Harm Bosscher

Uit: ‘Paulus. Man van twee werelden’ door 
prof..dr..C.J. den Heyer, 1942-2021

Visies op Jezus in de eerste eeuw

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN
Dagwacht
Dagwacht: de Groene Kerk is voortaan 
op dinsdagmorgen vroeg ook open. 
Vanaf 30 november zal de Groene Kerk 
elke dinsdag van 8.30-9.00 uur open 
zijn voor de dagwacht. Wat is dat? De 
nachtwacht kennen we; die treedt aan 
het begin van de nacht aan om de nacht 
door waakzaam te zijn. De dagwacht 
staat op de drempel van de nieuwe dag. 
Om even stil te zijn bij hoe we de dag 
beginnen of wat ons die dag te wachten 
staat. Met welke energie begin je aan de 
dag, waar verwacht je de vreugde, waar 
zit zorg of angst? Wat wil je meenemen 
de nieuwe dag in? Op dinsdagochtend is 
de kerk om 8.30 uur open. Er is muziek, 
licht, een goed woord voor deze dag, 
een gebed en rust; Gods nabijheid als 
bron van kracht voor de dag.

De Groene Kerk is gelukkig veel vaker 
open dan alleen op zondag. Op reis in 

het buitenland, bijvoor-
beeld in Griekenland, 
merk je vaak dat kerken 
daar ook op doorde-
weekse dagen open zijn. 
Soms is er een dienst 
en anders zijn er men-
sen die de stilte zoeken 
of een gebed doen. De 
PGO wil graag op diverse manieren kerk 
zijn. Op woensdagmiddag is de Groene 
Kerk al open van 16.00-17.00 uur. Dan 
is er een gastheer/gastvrouw aanwezig 
voor contact.
Nu gaan we ook op dinsdagmorgen een 
experiment doen. De kerk kent al eeu-
wenlang de traditie van het ochtendge-
bed. Regelmatig komt de vraag of daar 
in onze kerk ook weer vorm aan kan 
worden gegeven. Er waren ideeën over 
een ‘dagtekst’ op de website, een ge-
bedsintentie, een meditatieve gedachte 
misschien.

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

5 dec. – Zending: Rwanda, opvang 
en scholing van kwetsbare kinderen
Na de genocide in Rwanda in 1994 
bleven veel kinderen als wees achter. 
‘Mama Rose’ richtte een organisatie 
op die voor deze kinderen een nieuwe 
familie zocht. Tegenwoordig regelen 
‘mama Rose’ en haar team opvangge-
zinnen en helpen de kinderen met per-
soonlijke begeleiding, een zorgverzeke-
ring, medicijnen en onderwijs.
12 dec. – Binnenlands diaconaat: 
een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kin-
deren uit huis geplaatst. In De Glind, een 
klein dorpje in het midden van Neder-
land, kunnen 120 van deze getraumati-
seerde en kwetsbare kinderen wonen 
en werken aan hun toekomst. In jeugd-
dorp De Glind gelooft men sterk in de 
helende kracht van een stabiel gezins-
leven.

19 dec. – Bijbelvertalingen voor 
mensen in de voormalige Sovjet- 
Unie
Het Institute for Bible Translation (IBT) in 
Moskou vertaalt de bijbel of gedeelten 
ervan in de talen van de niet-Slavische 
volken van de voormalige Sovjet-Unie, 
inclusief Rusland. Daarnaast zorgt het 
voor de uitgave en de verspreiding van 
deze bijbelvertalingen. De vertaalpro-
jecten zelf worden voornamelijk gefi-
nancierd door giften van particulieren, 
organisaties en stichtingen uit het bui-
tenland. Er wordt hard gewerkt om ook 
lokaal fondsen te werven. 
24 en 25 dec. – VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk Oegstgeest zet zich 
met behulp van vrijwilligers in voor de 
vluchtelingen die in ons dorp komen 
wonen. Zij worden begeleid vanaf het 
moment dat ze aankomen totdat ze 
volwaardig meedoen in onze samenle-
ving. Onze bijdragen zijn voor het nood-
fonds dat leningen verstrekt en bijzon-
dere of onverwachte kosten dekt.

26 dec. – Kom op voor kinderen in 
de knel
Miljoenen kinderen op deze wereld heb-
ben geen veilig thuis, geen schouder om 
op uit te huilen en niemand die hen be-
schermt. Kerk in Actie komt voor hen op  
en juist met kerst verdienen deze kwets-
bare kinderen extra aandacht en steun.
2 jan. – Toerusting voor werkers in 
de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van 
Nederland: zo wordt de kerk ook wel 
genoemd. Er zijn tienduizenden men-
sen actief: van missionair werkers tot 
kerkrentmeesters, van musici tot pasto-
raal werkers en diakenen. Het is belang-
rijk dat zij goed toegerust zijn. Daarom 
ondersteunt de PKN hen met een groot 
en gevarieerd trainingsaanbod.
9 jan. – Stichting Camelia Indonesië
Deze Stichting steunt het huis van liefde 
(Pantih Asih) op de helling van de vul-
kaan Merapi in Java. Daar leren men-
sen met een verstandelijke beperking 
vaardigheden die van nut zijn in de 

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

Prof. dr. C.J. den Heyer

Wij gedenken…
28 okt. mw. Adriana Cornelia 
 van Setten    96 j.
02 nov. mw. Petronella van der  
 Steen-de Mooij   85 j.
06 nov. mw. Hetty Tiesma-van der  
 Werff 91 j.

Zie voor de gedachtenis: 
wwwpgoegstgeest.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.

Correctie op de vorige OKe:
Mw. Hendrica Hogewoning-Uljee en mw. 
Wilhelmina de Wit zijn niet op 9 septem-
ber, maar op 9 oktober overleden.

http://www.nieuwvrijzinnig.nl
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Boekbespreking
Maria. Icoon van genade
Het is de christelijke gereformeerde 
hoogleraar Arnold Huijgen niet ontgaan 
dat er in protestantse kring veel aan-
dacht is voor Paulus en nauwelijks voor 
Maria. Hoe meer hij over Maria las, hoe 
meer hij besefte dat zij erg wordt on-
dergewaardeerd binnen de protestantse 
traditie. Hij besloot zijn bevindingen sa-
men te vatten in het boek Maria. Icoon 
van genade en ontdekte dat hij hiermee 
een steen in de vijver gooide; het boek 
doet veel stof opwaaien in protestants 
Nederland.

In zijn boek promoot Huijgens een pro-
minentere plaats voor Maria binnen de 
protestante eredienst. Terecht benoemt 
hij dat het geloof niet enkel iets van 
oren en het hoofd is, maar dat ande-
re zintuigen ook ingeschakeld moeten 
worden. Naast het vieren van de annun-
ciatie (de aanzegging door 
de engel), een Evensong, 
of het zingen van Maria’s 
Psalm, verkent hij ook 
voorzichtig de mogelijk-
heid voor Mariadevotie 
voor randkerkelijken.

Tijdens zijn onderzoek 
heeft hij de bijbel als 
startpunt gebruikt. Wan-
neer hij de bijbel leest, ziet hij de positie 
die Maria als moeder van Jezus inneemt. 
Maria is een soort model-gelovige; aan 
haar kun je zien wat geloof is en hoe 
groot Gods genade is. Zij staat de Heili-
ge Geest niet in de weg, integendeel; je 
kunt aan haar zien hoe de Heilige Geest 
werkt.

Wat Huijgen eerder niet wist, is dat het 
blauw van de Europese vlag van Maria 
komt. En ook de twaalf sterren staan 
voor de krans van Maria. Dat was een 
statement van de maker van de vlag. 
Vandaar dat het er twaalf zijn en er niet 
meer bijkomen naarmate er meer lidsta-
ten komen. Maria past kennelijk erg  

bij de ontwikkeling die Europa heeft 
doorgemaakt; de grondleggers van 
de Europese Unie waren overtuigd 

rooms-katholiek. Huijgen 
denkt dat we hier een lering 
uit kunnen trekken: Maria is 
een Jodin en van oorsprong 
niet-Europees. Je zou haar 
zelfs kunnen zien als een 
vluchteling. De manier waar-
op wij Europeanen omgaan 
met vluchtelingen zegt heel 
veel over hoe het ervoor 
staat met de ziel van Europa. 

In zijn boek zegt Arnold Huijgen: wie 
Maria zegt, moet ook Moria zeggen.

Al lezend zul je gaan ervaren hoe groot 
het geloof van Maria was en hoe zij zich 
volledig aan God overgaf. Daarnaast 
kunnen we van haar leren dat God on-
noemelijk groot is en onbegrijpelijke 
wegen gaat. Zij geloofde God op zijn 
woord en omarmde de weg die Hij met 
haar ging. Een les voor ons. Laten we 
opnieuw aandacht hebben voor Maria, 
want dat is ze echt waard!

Johan de Gier

Maria. Icoon van genade. Utrecht: 
KokBoekencentrum, 2021. 381 pp.  
ISBN 9789043534895w w w. g k v o e g s t g e e s t . n l

GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT

Jeugdwerk
‘IJsberenvrouwtjes houden winterrust’ 
ontdekte mijn groep 4 de afgelopen pe-
riode. In die periode van weinig voedsel 
trekt de ijsbeer zich terug in een soort 
Magnum IJsje-vormige iglo en laat zich 
daar insneeuwen. De vrouwtjes die gaan 
werpen blijven 5 maanden in het hol, 
waarvan 4 maanden met de jongen. Wat 
een bijzonder verschijnsel dat daar in tij-
den van schaarste nieuw leven ontstaat. 
Dat in tijden van duisternis hoop ontstaat, 
voortzetting van een geslacht.

Wat lijkt dat op het kerstverhaal. Maria 
moest zich terugtrekken voor een flinke 
periode van maanden. Veilig bij haar nicht 
Elizabeth. Tijden van weinig hoop in een 
bezet Israël en dan hoogzwanger nog op 
reis moeten om in Betlehem ingeschre-
ven te kunnen worden. Geen plaats voor 
hen. Geen veilig heenkomen bij het vallen 
van de avond. Geen rust.
Zoals de ijsberen weten wat ze moeten 
doen bij het wisselen van het seizoen, zo 
wisten Maria en Jozef dat het zo moest 
gebeuren. Er werden oude voorzeggingen 
vervuld. Zoals ijsberen instinctief weten 
dat het voorjaar wordt en ze weer gaan 
zwerven. Zo kregen Jozef en Maria god-
delijke instructies. Er komt Nieuw Leven 
en zijn Naam is Zoon van de Allerhoogste. 
Immanuel, God met ons. ‘Een reddende 

We zijn gezegend met meer dan 200 
jongeren tussen 0 en 23 jaar. 
Het jeugdwerk heeft dan ook 
een hoge prioriteit. Veel jon-
geren en volwassenen zetten 
zich in voor de diverse clubs en de op-
vang van de jongste kinderen. Met het 
jeugdwerk hopen we te bereiken:

- dat kinderen en jongeren zich thuis 
voelen in de gemeente;

- dat zij de bijbel leren kennen en die 
verhalen weten te verbinden met hun 
eigen verhaal;

- dat we hen meenemen in onze rituelen.

kracht heeft Hij voor ons opgewekt uit het 
huis van David, zijn dienaar, zoals Hij van 
oudsher heeft beloofd bij monde van zijn 
heilige profeten..’
God is dezelfde. Laten wij voor de vrede 
en rust in ons hart en de bevrijding van 
angst en zorgen, niet afhankelijk zijn van 
onze omgeving. Van alle omstandigheden. 
Maar laten we vertrouwen op God. Zoals 
Hij toen zorgde, zorgt Hij ook nu. Het be-
tekent niet dat er geen strijd meer is. Het 
betekent wel dat wij een positie hebben 
van overwinning, vreugde en overvloed. 
Overvloed? Ook nu? Juist nu. Corrie ten 
Boom schreef: ‘Geluk is niet afhankelijk 
van de gebeurtenissen, maar van de re-
latie die temidden van de gebeurtenissen 
standhoudt’.

Wist u dat de sporen van ijsberen uitge-
wist raken door sneeuwval? Zo zijn ze 
veilig voor vijanden. De HEER zegt: Laten 
we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn 
je zonden rood als scharlaken, ze worden 
wit als sneeuw. Onze slechte sporen zul-
len uitgewist worden, wat overblijft is al 
het goede. Onze relatie met onze Schep-
per. Rest ons nu bij Hem te schuilen in alle 
seizoenen. Er is Hoop en dat doet leven.
Gezegende feestdagen namens de GKv.

Thera de Vries-Noordhuis

Tijdens de – digitale – gemeenteverga-
dering van 17 november is onder meer 
besloten dat er, samen met de GKv, een 
jongerenwerker zal worden aangezocht 
voor 16 uur per week, vooreerst voor 
twee jaar. Jeanette Heikens

Nieuw leven in winterrust

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

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK

Partnerschap met Maranatha Community Transformation Center (MCTC)
In 2013 is Pieter Kleingeld tijdens een reis 
van TEAR in contact gekomen met voor-
ganger Moses Alagbe van deze intercultu-
rele gemeente MCTC in Amsterdam. Sinds-
dien zijn de contacten verdiept. Afgelopen 
jaren was er onder meer kanselruil, we-
derzijds bezoek van elkaar en van de dien-
sten. De tieners hebben een ‘Nacht zonder 
dak’ georganiseerd. Samen is een leertra-
ject Integral Mission geor ga ni seerd. We 
gaan de opleiding van Schuldhulpmaatjes 
in Amsterdam steunen. Kortom, er gebeurt 
al veel. Op onze gemeentevergadering is 
besloten tot een driejarig partnerschap, 
waarbij TEAR beide kerken ondersteunt in 
het vormgeven hiervan. Dit partnerschap 
is een kans om onze horizon te verbreden 
over taalbarrières, culturele verschillen, 
geografische en welvaartsgrenzen. 
Uit een document van TEAR:
God laat de kracht van zijn Koninkrijk 
zien, wanneer de plaatselijke kerk haar 
afhankelijkheid en tekort erkent en op 

God vertrouwt om daarin te voorzien. 
Kerken in de marge van de samenleving 
gaat dit vaak makkelijker af en staan 
daardoor in de praktijk dichter bij het cen-
trum van Gods Koninkrijk, dan kerken in 
een gegoede omgeving.
We kunnen van elkaar leren. De MCTC is 
bijvoorbeeld verder met de vraag wat je 
als kerk concreet kan betekenen voor de 
directe omgeving. Wij kunnen onze kennis 
op andere terreinen delen. Jetze Tjalma

Uit de Kerkenraad
We zijn dankbaar dat Corina Kiewiet op 
14 november werd bevestigd als ouder-
ling pastoraat. Marlous Dekker, scriba

Kerstontmoeting
Op zaterdagmiddag 11 december is er 
– onder voorbehoud van dan geldende 
maatregelen – een gezellige kerstbijeen-
komst voor 70-plussers van de NGK en de 
GKv in het Dorpscentrum. Alice Siepelinga

https://www.kokboekencentrum.nl/boek/maria/
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/maria/
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/maria/
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/maria/
http://www.gkvoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
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Varia-agendaDiensten en vieringen

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Wegens de verscherpte coronamaatregelen 
(per 2 november 2021) is aanmelding voor 
de vieringen weer nodig: via website PGO of 
per tel. 06 1521 6650 (Kerkelijk Bureau). Alle 
vieringen zijn op afstand te volgen via  
Kerkdienstgemist.nl of via Kerkomroep.nl

GROENE OF WILLIBRORDKERK
zo 05 dec 10.00 ds. A. Peper
zo 12 dec 10.00 ds. A. Alblas,  
   Maaltijd van de Heer
  16.30 Festival of Advent  
   Lessons and Carols
zo 19 dec 10.00 ds. R.C. Veldman

Kerstmis en Oudjaar
vr 24 dec 22.00 Kerstnachtviering,  
   ds. J.C. Donner, m.m.v.  
   Cappella pro Cantibus
za 25 dec 10.00 ds. R.C. Veldman, m.m.v 
   PGO cantorij
zo 26 dec 10.00 ds. G.J. de Bruin
vr 31 dec 16.30 Oudejaarsviering,  
   ds. A. Verburg

zo 02 jan 10.00 ds. A. Verburg
zo 09 jan 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 16 jan 10.00 ds. N.C. Smit
zo 23 jan 10.00 ds. R.C. Veldman
  

Autodienst
zo 05 dec dec Pauline Verkerk 517 36 22
  Tjerk de Wit
zo 12 dec Barend Drewes 517 66 92
  Dirk Jan de Ruijter
zo 19 dec Jan Bos 517 76 79
  Ed Noordijk
vr 24 dec Conneke Mulder 517 68 56
za 25 dec Tim Reedijk 517 54 43
zo 26 dec Jochem Taal 515 57 17
  Tjerk de Wit 517 07 93
zo 02 jan Jochem Taal 515 57 17
  Pauline Verkerk 517 36 22
zo 09 jan René Kamminga 06-22 19 81 22
  Cobie Visee 515 25 08
zo 16 jan Hanneke en Lex Huisman 517 35 29
  Aart Verburg 06-13 38 59 61
zo 23 jan Jan Bos 517 76 79
  Dirk jan de Ruijter 517 61 58

DUINZIGTCOLLEGE of REHOBOTHKERK

Nederlands Gereformeerde Kerk en Gere-
formeerde Kerk vrijgemaakt

Voor actuele informatie:  
www.ngkoegstgeest.nl
Er is een beperkt aantal mensen welkom, 
vooraf aanmelden. Eigen gemeenteleden via 
de gemeenteapp, gasten via  
scriba@ngkoegstgeest.nl

Ook kan meegekeken worden via  
www.ngkoegstgeest.nl

zo  05 dec 10.00 hr. B. Dijkstra,  
   Nieuw Vennep
zo 12 dec 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 19 dec 10.00 ds. P. den Hertog,  
   CGK Sassenheim

Kerstmis en Oudjaar
vr 24 dec 19.30 ds. P. Kleingeld
za 25 dec 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 26 dec 10.00 mw. A. Siepelinga
vr 31 dec 19.30 ds. P. Kleingeld 

zo 02 jan 10.00 ds. P. Kleingeld, Avondmaal
zo 09 jan 10.00 hr. B. Bakker, Houten
zo 16 jan 10.00 ds. P. den Hertog
zo 23 jan 10.00 ds. P. Kleingeld, 
   Doopdienst

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.augustinus-parochie.nl voor 
de actuele livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor  
Franken: 071-889 59 38, of met  
kapelaan Boris: 06-4351 4595.

Sinds 2 november zijn er weer beperkingen: 
1,5 m.  afstand, mondkapje op wanneer je 
loopt, handen ontsmetten. Er mag (gedeel-
telijk) meegezongen worden.

2e zondag van de Advent
za 04 dec 19.00 Eucharistie,  
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c
zo 05 dec 11.00 Eucharistie,  
   pastor K. van Vliet
   m.m.v. Dameskoor

3e zondag van de Advent
za 11 dec 19.00 Viering in Katwijk
zo 12 dec 11.00 Eucharistie, pastoor  
   R. Franken
     m.m.v. Gemengd Koor

4e zondag van de Advent
za 18 dec 19.00 Viering in Katwijk
  20.00 Adventsviering, diaken  
   P. Winnubst, 
   m.m.v. Gemengd Koor
zo 19 dec 11.00 Eucharistie, kapelaan 
   B. Plav ̌ci ́c, m.m.v. Schola

Kerstmis en Oud & Nieuw
vr 24 dec 19.00 Gezinsviering,  
   diaken P. Winnubst
  21.00 Nachtmis,  
   Mgr. A. van Luyn sdb /  
   diaken P. Winnubst
   m.m.v. Gemengd Koor
za 25 dec 11.00 Eucharistie, pastoor  
   R. Franken / diaken  
   P. Winnubst m.m.v. Schola
zo 26 dec 11.00 Eucharistie,  
   Pastor K. van Vliet
vr 31 dec 19.00 Oudejaarsviering, diaken  
   P. Winnubst, m.m.v. Schola
za 01 jan 11.00 Eucharistie,  
   pastor K. van Vliet,  
   m.m.v. Gemengd Koor

Openbaring des Heren (Driekoningen)
zo 02 jan 11.00 Eucharistie, pastor K. van  
   Vliet, m.m.v. Dameskoor

Doop van de Heer
za 08 jan 19.00 Viering in Katwijk
zo 09 jan 11.00 Eucharistie,  
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c,
   m.m.v. Gemengd Koor

2e zondag door het jaar
za 15 jan 19.00 Eucharistie,  
   pastor K. van Vliet
zo 16 jan 11.00 Eucharistie, pastor R.  
   Franken, m.m.v. Schola

voor de periode   van 4 december 2021 tot en met 28 januari 2022

3e zondag door het jaar
za 22 jan 19.00 Viering in Katwijk
zo 23 jan 11.00 Eucharistie,  
   pastor K. van Vliet,
   m.m.v. Gemengd Koor

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de 
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger mel-
den via 06 5342 3520 of
annemarie.gerritsen@marente.nl

vr 10 dec 11.00 R.K., Henk de Groot
vr 24 dec 11.00 Prot., Annemarie Gerritsen 
   en Marion van Roon

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 zon-
dagse vieringen meer gehouden vanwege 
corona.

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00  Gerrie Schreuder

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00 Bijbelstudie; 
  11.00  Eredienst

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo 05 dec 10.00 P. v.d. Lugt, Naaldwijk
zo 12 dec 10.00 P. Stolk, HI-Ambacht
zo 19 dec 10.00 R. Speelman, Almere
za 25 dec 10.00 1e Kerstdag, J. Nugter,
   Katwijk a/Zee
zo 02 jan 10.00 P. Stolk, HI-Ambacht
zo 09 jan 10.00 H. Koehorst, Mijdrecht
zo 16 jan 10.00 P. v.d. Lugt, Naaldwijk
zo 23 jan 10.00  P. Stolk, HI-Ambacht, 
    Heilig Avondmaal

Activiteiten Raad van Kerken

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

Christelijke meditatie
 14-12 en 18-1
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

Adventsviering 18-12
met Gemengd Koor St. Willibrord
Plaats: H. Willibrordkerk
Info: zie pagina 16 en 
www.willibrordkooroegstgeest.nl
Kosten: collecte bij de uitgang
Aanmelden: mijkederu@ziggo.nl

Wandelen met ruimte 9-1
Start (met koffie/thee): Rehoboth-
kerk, Lijtweg 1
Tijd: 14.00-16.00 uur
Opgave: Reina Albracht, 06-21 95 45 
51, Reina.albracht@ziggo.nl

Lectio divina  10-1, 24-1 en 7-2
Plaats: Willibrordserf
Tijd: 20.00 uur
Aanmelden: ds. Rian Veldman, 06-14 
27 30 13, ds.r.veldman@pgoegst-
geest.nl, zie ook pagina 9

Wintermaaltijd   21-1
Plaats: Rehobothkerk
Tijd: vanaf 18.00 uur
Kosten: € 5,-/10,- p.p.(geld wat over-

blijft gaat naar een nader te bepalen 
goed doel)
Aanmelden tot 17-1: Reina Albracht,
06-21 95 45 51,  
reina.albracht@ziggo.nl

Kunst & Spiritualiteit: Sailing 
Letters 23-1
Lezing door dr. Els van Eijck van  
Heslinga
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 15.00-17.00 uur
Kosten: richtbedrag € 5,- p.p.
Aanmelden: Marjan Driessen, 513 14 22, 
marjandriessen1949@gmail.com

Ruimte in de beeldende kunst
 26-1
Kunstbeschouwing met beeld door
kunstenaar Daniel Tavenier
Plaats: H. Willibrordkerk
Tijd: 20.00 uur
Aanmelden: erik@flikkenschild.nl

Bevrijdingstheologie voor witte 
mensen 27-1
Spreker: Janneke Stegeman
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 20.00 uur
Aanmelden: 
ds. Rian Veldman, 06-14 27 30 13,  
ds. r.veldman@
pgoegstgeest.nl

Let op: u moet zich voor alle activiteiten van tevoren aanmelden! 
Er kunnen activiteiten vervallen of anders worden gepresenteerd. 

Actuele info op www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden / 
Katwijk met tijdstippen en plaatsen
- Prot. Gemeente Oegstgeest:
 Regenboogkerk, Mauritslaan 12 

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

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

- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, 
 locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23 
1e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur

- Geref. Kerk (vrijgemaakt), Lijtweg 1
1e dinsdagavond v.d. maand, 
 19.00 – 19.45 uur, hal kerkgebouw

Kerst in alle Kleuren: de grote Kerstquiz
De grote Kerstquiz is bedoeld voor alle 
leeftijden. Van 6 tot 106. Iedereen die 
het leuk vindt om op een eigentijd-
se manier kerst te beginnen, is van 
harte welkom. Idealiter ontvangen we 
jullie allemaal in de Regenboogkerk. 
Maar dat doen we alleen als het veilig 
kan. We gaan de Kerstquiz sowieso 

livestreamen. Zodat je ook vanuit huis 
kunt meespelen.
Uitnodiging: vrijdag 24 december 
Tijd: 19.00-20.30 uur (deuren gaan om 
18.30 uur open)
Locatie: Regenboogkerk
Aanmelden: via www.pgoegstgeest.nl
Meer info: zie pagina 9

http://www.augustinus-parochie.nl/
mailto:annemarie.gerritsen@marente.nl
mailto:mijkederu@ziggo.nl
mailto:Reina.albracht@ziggo.nl
mailto:ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl
mailto:ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl
mailto:reina.albracht@ziggo.nl
mailto:marjandriessen1949@gmail.com
mailto:erik@flikkenschild.nl
mailto:ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl
mailto:ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl
http://www.raadvankerkenoegstgeest.nl/
http://www.pgoegstgeest.nl/
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Varia-agenda

Senioren vieren samen 
Kerst op 22 december
Deze viering kan jammer genoeg NIET door-
gaan. Dit besluit is niet leuk en is dan ook 
noodgedwongen genomen. 
We hopen u volgend jaar weer te kunnen ont-
vangen en wensen u gezegende kerstdagen 
en alle goeds voor 2022. 
Namens de voorbereidingsgroep, Wil Kwestro

Tot slot...

        in de 
Groene Kerk
Op zondagmiddag 12 december 2021 wordt 
de inmiddels gegroeide traditie van het jaar-
lijkse Festival of Advent Lessons and Carols 
voortgezet. Bij deze dienst houden we ons 
aan de dan geldende coronamaatregelen. 
De dienst begint om 16.30 uur in de Groe-
ne of Willibrordkerk, duurt een klein uur en 
is ook te volgen via de livestream. Voorgan-
ger is ds. Rian Veldman, de PGO cantorij o.l.v.  
Pauline Verkerk zingt mee en de organist is 
Leonard Seeleman. De traditionele lezingen 
in de adventstijd worden afgewisseld met 
een aantal koorstukken van o.a. Malcolm  
Archer, Walford Davies en Collin Hand. Ver-
der zingen we bekende en minder bekende  
Carols waarvan enkele met een feestelijke 
descant. Van harte welkom na aanmelding via  
www.pgoegstgeest.nl. Pauline Verkerk

       Moge dan over ons neerdalen:
  zegen, ontferming, vrede.

God zelf geve ons kracht om te gaan
          zijn weg naar een nieuwe schepping,
  deze wereld omgekeerd,

waar brood is voor allen, woestijnen bloeien,
ballingen thuiskomen, doden leven.

Zo moge het zijn
Amen

http://www.pgoegstgeest.nl/

