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De eerste keer dat ik bewust
nadacht over dit thema, was
toen ik me als kind realiseerde hoe mijn vader boer was in
hart en nieren. Leven en werken op de boerderij halverwege de vorige eeuw waren
nog met elkaar vervlochten. 

>

Ds. Aart Verburg

www.raadvankerkenoegstgeest.nl
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Colofon

Persoonlijk

Raad van Kerken Oegstgeest

vervolg van pag. 1

OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave

Er was altijd werk te doen, maar er was

ren. Ik was nog te veel dominee om al-

Je werk
of je leven?

van de Raad van Kerken Oegstgeest:

ook tijd voor het gezinsleven, school en

leen les te geven en andere aspecten te

Er bestaat een car-

Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27,

ontspanning, op een ‘natuurlijke’ manier.

negeren. De directie van de dienstenor-

toon waarop een grij-

2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26

Mijn vader was zowel vakman als ge-

ganisatie vond dat niet professioneel; ik

zende directeur zijn

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

zinsman, werkte hard maar met plezier

maakte te veel uren. Er kwam spanning

pensioengerechtigde

Redactie:

en was trots op zijn bedrijf. En ik dacht:

tussen mijn werk als roeping en als be-

werknemer voorrekent hoeveel pro-

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

wat ik ook word later, ik hoop dat ik

roep. Gelukkig kwam er erkenning voor

cent die van zijn leven in de fabriek

van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink,

evenveel plezier aan mijn vak, leven en

mijn visie en bleef het plezier in mijn

heeft verspild en hem daarom een

Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman

werken zal beleven als mijn vader.

werk als docent en cursusbegeleider.

bedrijfsspeldje toekent. Het treffende

Bezorgdienst:

Roeping

Van roeping naar beroep?

Gwenny Kouwenhoven (administratie) en

Dominee worden was een ‘roeping’. Dat

Lastiger werd het toen het werk voor-

Hans de Wilde (logistiek),

zat voor mij vooral in het beroep dat de

al een baan werd waarin de verdeling

e-mail: BezorgdienstOKe@gmail.com.

kerk op mij deed als predikant. En hoe-

tussen werkuren en vrije tijd scherper

Wilt u geen OKe ontvangen?

wel ik theologie had gestudeerd en wat

werd. Als het werk niet binnen de gege-

Nu ik deze column schrijf is net het

Geef dit door aan de bezorgdienst.

praktijkervaring opgedaan, voelde ik me

ven uren af was, voelde dat als: ik doe

nieuwe jaar begonnen. Gelukkig Nieuw-

Postabonnementen:

nog lang geen dominee. De pastorie

het niet goed. Overloop naar de vrije tijd

jaar, zeggen we dan tegen elkaar. Maar

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

voelde als te groot. De jas van het ambt

‘hoorde’ ook niet. De tijd voor gezinsle-

hoe gelukkig zal dit nieuwe jaar zijn,

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

van predikant was groter dan ik. Maar ik

ven en ontspanning werd ook strakker

nu we voor de zoveelste keer in een

Financiële administratie:

was wel dorpsdominee, 24 uur per dag,

gepland en eiste goed ‘zelf-manage-

lockdown zitten en er maar geen uit-

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN,

zeven dagen per week. Dominee zijn

ment’. Dat gaf spanning en het aan-

zicht is dat dit jaar beter zal zijn dan de

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

was een roeping zoals vroeger op de

tal burn-outs begon toe te nemen. Zou

afgelopen twee coronajaren? En naast

op de tv: de Nationale Nieuwjaarszegen.

om het loopbaanprobleem te duiden.

Bankrelaties:

boerderij: leven en werken waren geïn-

alleen het beroep van predikant onder

de pandemie vrezen we de klimaat-

Heeft u het gezien?

Dat begrip deed sommigen den-

NL65 INGB 0005 8563 89 en

tegreerd. Binnen het werk was er ruimte

deze ontwikkeling (van roeping naar be-

crisis. Ook maken we ons zorgen om

NL13 ABNA 0566 9422 40

voor de andere aspecten van het leven

roep naar baan) ‘geleden’ hebben?

de oorlogsdreiging om Oekraïne en de

Aan het einde van het goedgevulde pro-

christelijke bekeringsijver. ‘Werk’ en

Vormgeving en realisatie:

en omgekeerd. Je kon altijd bij de domi-

gramma sprak ds. René de Reuver, scriba

‘leven’ waren hier gaandeweg twee

nee terecht, maar hij had ‘natuurlijk’ ook

Emeritaat, een nieuwe fase

burgeroorlog in Ethiopië. En de uitzicht-

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

loze situatie van de vluchtelingen grijpt

van de PKN, een zegen uit, waarin hij

gescheiden compartimenten gewor-

Oplage:

zijn eigen leven. Het heette nog geen

Ik ben nu met emeritaat (pensioen).

ons aan. Is er nog wel toekomst? Waar

alle Nederlanders een gezegend nieuw-

den, waarbij een aantrekkelijke baan

8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

‘thuiswerken’, maar dat was het wel.

Daar geniet ik met volle teugen van, ook

is perspectief? Waar gloort hoop? Veel

jaar toewenste (zie pagina 16).

in een veilige omgeving als een extra

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

Werk en roeping

al zijn de reisplannen door corona op-

mensen zijn moedeloos.

‘Waar vind je rust in deze onstuimige

bonus werd gezien. Dat werk iets

tijd?’ Met deze vraag begint De Reuver

kan toevoegen aan wat je zélf van

Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

Volgende nummer
Het volgende nummer van OKe verschijnt op 26 februari 2022. Kopij
daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag 10 februari 2022 vóór 15.00 uur.
Uitsluitend per e-mail, met vermelding
van uw naam, telefoonnummer en
voorkeur rubriek.
Inleveradres kopij en gegevens rooster
diensten en vieringen:
e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt
op 23 april 2022.

beeld van de aangeslagen werkne-

Toekomst

CO2neutraal
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eens bij me bovendrijven als ik in
mijn voormalige rol als HR-manager
met werknemers in gesprek raakte

geschort. Voor mijn gevoel ben ik nog

De Nationale Nieuwjaarszegen 2022 in de Haagse
Kloosterkerk werd uitgesproken door ds. René de
Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door Tabitha van Krimpen,
de jonge Theoloog des Vaderlands, Ai Hashimoto,
kunstenares, Thomas Quartier, Theoloog des
Vaderlands en Joy Wielkens, zangeres.

die volkomen waren vastgelopen in
hun loopbaan. Dat waren pijnlijke gesprekken over afstomping, stress en
gevoelens van overbodigheid.
Ik kreeg wel eens een ongemakkelijk blik als ik over zingeving begon

ken aan zweverigheid of, erger nog,

Als docent bij het Hendrik Kraemer In-

steeds dominee, maar volop vrij, vooral

De PKN onderkent dat we in moeilijke

het programma en gaat op zoek naar

waarde vindt, óók buiten werktijd en

stituut moesten we gaan tijdschrijven.

van de ‘werklijstjes’ in mijn hoofd.

tijden leven en heeft zich bezonnen op

antwoorden bij vier gasten, die ieder

los van de status of het salaris, was

de toekomst. Ze heeft midden in de co-

met een eigen antwoord komen. Love

lang niet zo vanzelfsprekend als ik
wel dacht.

Vanwege uurtje-factuurtje. De prijzen
voor de cursussen waren gebaseerd op

Wat ik nog aan werk doe, beleef ik als

ronacrisis een visienota uitgegeven met

will lead the way zingt swingend gospel

het aantal docenturen. Maar mensen

behorend bij mijn roeping. Ik kan het

de veelzeggende titel Van U is de toe-

zangeres Joy.

voorbereiden op leven en werken in het

rustiger aan doen, maar gelukkig wel

komst, met als ondertitel Ontvankelijk

buitenland vroeg meer dan alleen lesu-

met hart en ziel.

en waakzaam leven van genade. Deze

Stilte en inkeer is wat de monnik en te-

gedaan over het leger aan hulpver-

titel spreekt me aan. De krampachtig-

vens nieuwe theoloog des Vaderlands

leners bij loopbaanproblemen. Hun

Van de redactie

heid dat het allemaal van ons mensen

Thomas Quartier ons aanbeveelt. Ook

websites en hun taalgebruik zijn

afhankelijk is, wordt losgelaten. We mo-

een theoloog en een kunstenaar komen

inderdaad soms kolderiek, maar te-

Zou het einde van de beperkende maatregelen tegen de coronabesmettin-

gen toekomst verwachten als we ons in

met een aansprekend en creatief ant-

gelijk tonen die hoezeer zingeving

gen in zicht zijn? We hopen dat maar, want veel activiteiten liggen plat of

vertrouwen richten op God.

woord.

in de arbeid de sleutel is om werk

Een aanrader was deze weldadige uit-

en leven tot één samenhangend ge-

worden naar een latere datum geschoven. En dat de kerkdiensten weer

Deze OKe wordt ook geplaatst
op de website van de Raad van
Kerken. Ook is er een link op:

mer in de cartoon kwam nog wel

Er wordt nogal eens laatdunkend

mogen worden hervat…

Deze visienota was voor de PGO aan-

zending, een goed begin van het nieuwe

heel te maken. Van manager naar

Ondertussen hebben wij voor deze OKe het thema bedacht ‘je werk, je

leiding om in november gesprekken in

jaar.

paardencoach, van beleidsambtenaar

leven’, het zoeken naar balans tussen werk en identiteit en werk als roeping.

de gemeente te organiseren rond het

In verschillende artikelen wordt een aantal aspecten hiervan onder de aan-

thema toekomst. Dat heeft mooie en

dacht gebracht.

zinvolle gesprekken opgeleverd.

Tenslotte: veel heil en zegen voor 2022 voor u en hen die u lief en

Op Nieuwjaarsdag was er een ander be-

dierbaar zijn!

moedigend en hoopvol initiatief te zien

naar wetenschappelijk onderzoeker,
Ik wens u heil en zegen voor 2022!
Tjeerd Heslinga,
vertegenwoordiger namens de GKv
in de Raad van Kerken Oegstgeest

ik heb gelukkig een aantal mooie
turnarounds gezien. Zingeving in het
werk kwam terug waar die lange tijd
niet gemist werd.

Willem Camphuis
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Wat is

Met Hart

roeping

en Ziel...

de doelgroep. Ooit ben ik begonnen als

Roeping is een begrip dat we mis-

onderwijzeres op de lagere school. Ge-

schien niet allemaal kennen. Meest-

stopt vanwege de kinderen maar weer

al wordt het omschreven als een

actief geworden toen onze jongste zelf

zich van binnenuit gedreven voelen

naar de lagere school ging. Eenmaal

om een bepaalde levensopdracht of

weer wat meer mijn handen vrij ben ik

taak op zich te nemen. Hoewel men

als vrijwilliger aan de slag gegaan op de

ook geroepen kan worden tot een

ZMLK-school (zeer moeilijk lerende kin-

maatschappelijke taak zoals arts,

deren), waarna ik er jarenlang ook als

verpleegkundige of leraar, denkt

leerkracht actief ben geweest, om er

men meestal aan een geestelijke

na mijn pensionering weer als vrijwilli-

taak zoals diaken, predikant, priester

ger te eindigen. Daar moet je ingroeien,

of kloosterling.

net als met het verhalen vertellen. Het

En dat in de puurste zin van het woord! Dat is
wat Wil Kwestro (78) uitdraagt in haar liefdevolle
verhaal over haar trouwe verborgen vrijwilligerswerk als verteller in de woongroepen van
‘s Heeren Loo in dagcentrum Poelgeest die zij,
evenals Selma Poppe (78), iedere week bezoekt.
In gesprek met Jacqueline van Arend.

Arjan de Kok

Je moet dus gehoor geven aan die
roeping. Dat blijkt ook uit verschil-

vergt even tijd om te leren zien dat deze

Roeping is daardoor ook wel een

lende bijbelse verhalen. Nu leven

mensen er echt van genieten. Ze raken

geladen begrip. Wat betekent het

we in een cultureel klimaat, waarin

ontspannen en blij en uiteindelijk hebben

immers om zich door God geroepen

autonomie en keuzevrijheid cen-

we ook zoveel ontwikkelingen gezien.

te weten? Waartoe roept God dan

traal staan. Als je daarvan uitgaat is

op?

een roeping zelfs in strijd met onze

Heel waardevol. Het is belangrijk dat er

…vrijwilligerswerk

Overweging door

vrijheid. Er is in de huidige gesecu-

continuïteit is in het bezoeken. Dat ver-

De Reformatie was een beweging

lariseerde samenleving wel flink

eist een bepaalde trouw. De leiding ter

die in verzet kwam tegen die verde-

wat durf voor nodig om weer het

plekke en ook de ouders zien echt de

ling tussen gewoon en bijzonder, na-

woord ‘roeping’ te gebruiken.

verschillen en zijn daar heel blij mee.

tuurlijk en bovennatuurlijk, lichame-

Overigens is Selma nog langer dan ik

lijk en geestelijk leven en werken.

Is roeping nu een menselijk of een

waarna het verhaal van start gaat. De

hierbij betrokken en eigenlijk hebben we

Luther en Calvijn zagen het geeste-

religieus gebeuren (of een com-

verhalen worden in een programma op-

op dit moment dringend versterking no-

lijk leven als iets dat zich juist in het

binatie van beide), want mensen

gesteld op de hoofdlocatie in Noordwijk

dig. Het draagvlak wordt te zwak.

lichamelijke, wereldlijke, ‘gewone’

met een roeping ervaren in de

alledaagse leven afspeelde. Daarom

roep vaak dat het een ánder of An-

trok Luther het klooster uit en ging

der is die aandringt.

en daar komen eens per jaar ook alle vertellers bijeen. Er is dus altijd een leidraad.

Wat inspireert je?

Daarnaast stelt muziek een mens in staat

Ieder mens doet er toe en mag er zijn,

trouwen met een non. Dat beteken-

Roeping lijkt met andere woorden

zich open te stellen, dus wordt er ook veel

mag zich gezien voelen. Als je daadwer-

de een enorme omwenteling. Dat

iets wat van buiten komt, het ge-

gezongen waarbij iedereen een instru-

kelijk ziet dat het vertellen en muziek

voortaan de geestelijke op gelijk

beurt aan jou en de vraag is hoe

mentje krijgt om mee te kunnen doen.

maken iets positiefs doet met een mens,

niveau kwam te staan als de bakker

je reageert. Ga je in op het appèl

dan is dat geweldig. Dat geeft ook vol-

en de stratenmaker.

of sluit je je ervoor af? De centrale
vraag is natuurlijk welke weg pre-

Wat houdt jullie activiteit in ?

Omdat de meesten bijna niet praten, is

doening natuurlijk, maar het maakt ook

ber mogen we gelukkig weer op bezoek

een gesprek vrijwel niet mogelijk. Ik pro-

dat je het daardoor lang vol kunt houden.

Zo ontstond er een veel bredere blik

Binnen de woongroepen in Poelgeest

komen nadat we er anderhalf jaar niet in

beer daarom al rondlopende en vertellen-

Dat moet groeien, want je ziet niet direct

op roeping. Iemand kan zich geroe-

bevinden zich zes woningen met ieder

mochten. Iedere dinsdag van 18.45 tot

de het verhaal te visualiseren via plaatjes

resultaten op korte termijn. Geef het een

pen voelen om een bepaald beroep

Een roeping blijft op die manier

zes bewoners die een verstandelijke be-

19.30 uur vertellen we ieder op een ei-

uit de Kijkbijbel en meegebrachte attribu-

kans om te leren zien wat er gebeurt en

te leren of zich bevlogen in te zetten

een zoektocht. Misschien is het

perking hebben in diverse leeftijdsgroe-

gen woning een verhaal.

ten. Persoonlijke aandacht en complimen-

ook om in je rol te komen. Het is vooral

voor een bepaalde zaak. Van zo ie-

ook voor gelovigen altijd meer

cies de onze is.

ten toveren met regelmaat een stralende

het brengen van vreugde! En ja, nog-

mand zeggen we dan dat deze per-

zoeken dan vinden om te ontdek-

deze woongroepen worden elke veertien

Mijn vaste ritueel is altijd eerst een

lach tevoorschijn. En dat is absoluut waar

maals, we willen er héél graag minimaal

soon ‘zijn roeping gevonden heeft’.

ken wat Gods wil is.

dagen door ons tweeën bezocht. Aan-

kaars branden om God in ons midden

je het voor doet.

twee vertellers bij evenals wat muzikale

Op die manier wordt roeping meer

Gods roepen is immers geen stem

vankelijk waren we voor de coronaperi-

te brengen. Het symbool voor licht en

gezien als een levensideaal, met

uit de hemel die ons klaar en dui-

ode met z’n achten: vier vertellers, een

vrede waarbij ik ieders naam noem en

zelfrealisatie of zelfontplooiing.

delijk zegt wat te doen. Het vraagt

ondersteuner en drie muzikale onder-

daarmee persoonlijk belicht. Dan mag de

Hoe ben je hier bij betrokken
geraakt?

ondersteuning.

steuners. Daar zijn wij samen zo’n beetje

(altijd vooraf) ingepakte bijbel uitgepakt

Oh, heel eenvoudig, dominee Da Costa

mooi vrijwilligerswerk. Meer informa-

Daartegenover staat dat roeping

om telkens opnieuw te ontdekken

uit over gebleven want ook de muzikale

worden door een van de bewoners – de

heeft mij hier 20 jaar geleden voor ge-

tie en aanmelden kan via johanwil.

niet vrijblijvend is: in de roep er-

waartoe jij op deze plek geroepen

ondersteuning is uitgedund. Vanaf okto-

bijbel is immers een cadeau van God –

vraagd, mede omdat ik affiniteit heb met

kwestro@casema.nl of 06-30 83 65 09.

vaart men dat de ander aandringt.

wordt.

pen tussen 20 en ca. 70 jaar. Vier van
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van ons onderscheidingsvermogen

Wie komt ons versterken? Het is zulk
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD
De sociaal makelaar en het signaleringsoverleg

Actie Kerkbalans 2022
ieder jaar een beMet de Actie Kerkbalans doen wij
ciële steun om
finan
om
u
wij
roep op u en vragen
‘draaiende’ te houden.
hap
ensc
eme
onze kerk en geloofsg
g!
Wij hebben uw steun heel hard nodi

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw

steun!

Foto Marianne Gerritsen

elende
helaas in het teken van steeds wiss
De afgelopen twee jaar stonden
elen ten
treg
maa
de
rken
is gestart met bepe
coronamaatregelen en ook 2022
geons
we
en
prijz
daar
n blijven zich – en
aanzien van het kerkbezoek. Vele
en.
houd
chiekern vitaal te
lukkig mee – inzetten om onze paro
en
de vele activiteiten uiteraard kost
gen
bren
inzet
illige
Ondanks deze vrijw
abijdr
kerk
uit
n
mste
nkelijk van de inko
met zich mee. Wij zijn daarvoor afha
ten.
gen, collectes, schenkingen en lega
, dat
hebben met een hardnekkig virus
en
mak
te
jaren
le
Zeker nu we al enke
harwarm
om
u,
op
ep
g weer een bero
ons aan banden legt, doen we graa
kan
balans 2022, zodat de H. Willibrord
Kerk
Actie
de
aan
tig deel te nemen
blijven voortbestaan.

Wij gedenken…

Op 12 december 2019 kregen alle buurt-

vinden, verbinden en het versterken van

...Catharina Agatha (Kitty) Devilee-

bewoners van de wijk Oranje Nassau

inwoners en organisaties, die elkaar wil-

Geene, weduwe van Johannes Adri-

een brief met als titel ’Ken je buren’ naar

len ontmoeten en elkaar willen helpen.

anus Devilee, (schoon)moeder en

aanleiding van de eerste buurtinloop, die

Op het Dorpskantoor in het Dorpscen-

(over)grootmoeder. Kitty werd op 27

op 23 november 2019 in de Hofdijck-

trum aan de Lijtweg kun je iedere vrij-

april 1925 geboren in Leiden en is op

school georganiseerd werd. Het organi-

dagmiddag van 14.30-17.00 uur bij haar

5 december overleden. De crematie-

seren van straatinitiatieven en onderling

terecht met al je vragen. Ouderen willen

plechtigheid is in besloten kring ge-

contact staat hoog op de verlanglijst. De

graag eigen regie houden en schromen

houden op vrijdag 10 december.

brief was ondertekend door de buurt-

hulp te vragen, omdat ze niet afhanke-

...Alphonsus Maria Gerardus (Fons)

ambassadeurs en gaf de plannen van dit

lijk willen zijn. Maar soms lukt het niet

Nikken, echtgenoot, (schoon)vader

groepje weer. De belangrijkste conclu-

anders en is er toch enige flexibiliteit

en grootvader. Fons werd geboren

sie na de eerste bijeenkomst was om dit

gewenst.

op 3 augustus 1931 en is op 8 de-

burgerinitiatief klein en lokaal te houden,

Pim Kouwenhoven,

voorzitter Beheercommissie

cember overleden. De uitvaartdienst

leeshoek te verplaatsen en de twee ruim-

omdat dit de grootste kans geeft om het

In het signaleringsoverleg was opge-

was op dinsdag 14 december in de

tes achterin te gaan gebruiken als rouw-

te laten slagen. Dit project is onderdeel

vallen dat hulpverleners niet van elkaar

H. Willibrordkerk, waarna Fons is ge-

en doopkapel. Er is nog heel veel te doen,

van het burgerinitiatief gesteund door de

wisten dat ze een bepaald iemand be-

cremeerd.

maar we waren blij dat we, ondanks de

Gemeente Oegstgeest onder de naam

zochten en daar pas achter kwamen bij

...Sergio Paolo Lopriore, echtgenoot

corona-omstandigheden, op zondagmid-

van Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest

het overleg. Nu ligt er een briefje bij

en vader. Sergio werd op 9 oktober in

dag 19 december een mooie Advents-

(www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.

de deur, waarop je kunt zien wie er van

Brescia (Italië) geboren en overleed

viering konden houden, met diaken Peter

nl).

Winnubst en ons Gemengd Koor (zie foto).

de hulpverle-

op 30 december. De uitvaartdienst

ning allemaal

vond plaats op woensdag 12 januari

In bovenstaande brief, die op 15 januari

hoe hecht en betrokken ik de geloofs-

Er dreigt door

langs komt.

in de H. Willibrordkerk, waarna Sergio

jl. aan de parochianen werd verstuurd,

gemeenschap tot nu toe ervaren heb.

De eindstand van de Actie Kerkbalans

vergrijzing een

Boodschappen

werd gecremeerd.

stond ook een bericht van pastoor

Dat geeft me het gevoel dat we ook in

2021 was een bedrag van € 103.134. Dat

enorme kloof te

moeten gedaan

...Floris Ernest Bosch, echtgenoot,

Rochus Franken:

2022 kunnen gaan voor een mooie op-

is 98% van het gestelde streefbedrag van

ontstaan tussen

worden, maar

vader en opa. Floris werd op 5 maart

Ik wil mijn diepe respect uitspreken voor

brengst Actie Kerkbalans!

€ 105.000. De eindstand 2021 laat een

de vraag naar

ook betaald.

1955 in Leiden geboren en overleed

stijging zien van 6,1% ten opzichte van de

zorg en de mo-

Maar om een

op 5 januari. De uitvaart vond plaats

alle vrijwilligers en parochianen die zich
al jaren voor de H. Willibrord hebben

Het afgelopen jaar stond in het teken

eindstand 2020, een prachtig resultaat.

gelijkheden om

pasje af te ge-

op woensdag 12 januari in de H. Lode-

ingezet en die dat in deze pandemie

van het opknappen van het kerkinteri-

We zijn allen die hebben bijgedragen zeer

die te bieden,

ven was weer

wijkkerk, waarna Floris is bijgezet in

blijven doen. Ondanks alle beperkingen

eur. Zo werd het priesterkoor opnieuw

dankbaar!

zeker als mensen

dan weer een

het familiegraf op het parochiekerk-

ervaar ik jullie als zeer positief ingesteld.

ingericht, met het plaatsen van een

Namens Beheercommissie en Pastoraat-

langer zelfstandig thuis blijven wonen.

brug te ver. Dus ook hier werd een op-

hof van de H. Willibrord.

Ik vind jullie een fantastische groep

nieuw hoogaltaar. Daarvoor moest het

groep,

De zorg dient hierop aangepast te wor-

lossing voor gezocht. Van belang is ver-

...Andreas Johannes Theodorus

mensen!

oude orgel wijken (zie foto) en werden

den. Buren zijn daarbij belangrijk, maar

der dat kinderen en kleinkinderen ook

(André) van Kerkhoff, echtgenoot,

Ondanks deze moeilijke tijd, heb ik er

de koren verplaatst naar de linker zij-

weten niet altijd waar zij mee kunnen

regelmatig contact houden, ondanks hun

(schoon)vader en opa. André werd

toch vertrouwen in. Een vertrouwen dat

beuk. De wand achter het altaar werd

helpen en of dat gewenst is.

drukke leven, en in contact staan met

op 12 februari 1951 geboren in Lei-

we in de loop van 2022 gewoon weer

geschilderd. Ook achter in de kerk is

de plaatselijke hulpverleners. Dus meer

den en overleed op 6 januari. Zijn

naar de kerk kunnen gaan zonder verde-

een en ander ‘in verbouwing’. De gor-

Om professionals met niet-professionals

naar elkaar omkijken en daar waar mo-

afscheid vond plaats in de Groene

re coronamaatregelen.

dijnen van de rouwkapel zijn daar op-

meer informeel met elkaar in contact te

gelijk helpen. Zeker bij ouderen die nog

Kerk, waarna André is gecremeerd.

Een vertrouwen dat ook gebaseerd is op

gehangen en het is de bedoeling de

brengen is het signaleringsoverleg op-

thuis wonen, kan het verliezen van hun

Afscheid vond plaats op woensdag

gestart. Naast zorg- en welzijnsorganisa-

partner na zoveel jaren zeer heftig zijn

12 januari.

ties valt de deelname op van een groot

en zijn het vaak zware tijden om alleen

aantal vertegenwoordigers van kerken,

te moeten zijn, ook omdat ze dat niet

en dat zijn er veel in Oegstgeest. In het

gewend zijn. Een bezoekje kan dan heel

overleg wordt de aangeboden casuïstiek

erg helpen.

besproken en proberen we gezamenlijk

Dus zorg goed voor elkaar, zeker in uw/

een oplossing te zoeken. Sietske Steen-

jouw buurt …

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord
Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04,
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@
outlook.com, diaken G. Brink, tel. 06 30 78 03 64, e-mail: diakenbrink@gmail.com,
diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, kapelaan
B. Plavčić, tel. 06 43 51 45 95, e-mail: borisplavcic@hotmail.com, pastor K. van Vliet,
tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl

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

w w w. w i l l i b ro rd o e g s t g e e s t . n l
Nr. 1 - Februari 2022

Foto Marianne Gerritsen

Els van Leuken

bergen werd aangesteld als sociaal ma-

Flip de Leeuw,

kelaar om deze initiatieven te coördine-

Parochiaan, lid signaleringsoverleg;
dr.philipdeleeuw@wxs.nl

ren en samen te brengen. Haar rol is het

Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Nr. 1 - Februari 2022
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PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST
Emmaüswandeling in de winter

Minister

Uit de Kerkenraad… januari 2022

Twee aan twee op pad

We hebben een nieuw kabinet met maar

na afloop van een kerkdienst de mensen

De eerste vergadering van het nieuwe jaar

leden die, vaak jarenlang, een ambt of

Van de 30 personen die de vorige

liefst twintig ministers, waarvan tien man

de handen schudt en zich verontschuldigt

begonnen we met de nieuwjaarsbood-

taak binnen de PGO uitgevoerd hebben.

keer hebben meegedaan hebben

en tien vrouw.

voor zijn kritische boodschap door tegen

schap van de jonge theologe des vader-

We zijn heel dankbaar dat zij zich hebben

we enthousiaste reacties ont-

Minister betekent letterlijk ‘dienaar’. Het

ieder afzonderlijk te zeggen: ‘het was niet

lands, Tabitha van Krimpen. Zij vroeg om in

ingezet voor onze gemeente. Zo namen

vangen! Daarom heeft het team

zal u misschien verbazen, maar uw colum-

persoonlijk bedoeld’.

2022 onder andere aandacht te besteden

we afscheid van Lex Huisman. Als diaken

Onderling Pastoraat besloten om

nist van dienst is ook minister. Verbi Divini

heeft hij zich de afgelopen jaren met hart

Minister wel te verstaan. V.D.M. is een titel

Lev

aan de verbinding van kerkelijke gemeen-

ook in de winterperiode weer een

ten met hun omgeving en, als jonge theo-

en ziel ingezet voor de zorg om de kwets-

Emmaüswandeling te organiseren.

die sommige predikanten vroeger ge-

Ook een minister kan ambtshalve omwil-

loge, vooral met de jongere generatie.

bare naaste, dichtbij en ver weg, en het

Een herkansing voor wie nog niet

bruikten achter hun naam om duidelijk te

le van ‘de zaak’, bijvoorbeeld het klimaat,

Luisteren, betrekken, ruimte geven, verant-

vieren van de Maaltijd van de Heer. Hij

mee deed en een nieuwe moge-

maken dat ze geestelijke waren. Letter-

impopulaire, maar noodzakelijke maat-

woordelijkheid en leiderschap waren be-

was als penningmeester verantwoordelijk

lijkheid voor wie het naar meer

lijk vertaalt betekent het ‘Dienaar van het

regelen moeten nemen. Soms vraagt

grippen die in haar oproep terugkwamen.

voor het financiële beheer en zorgde dat

smaakte. We hebben opnieuw twee the-

genoeg om eens dichter op de huid te

Goddelijk Woord’. In de volksmond ben ik

de zaak waaraan je dienstbaar bent om

ma’s gekozen waaruit u kunt kiezen:

gaan zitten etcetera.

gewoon dominee.

visie en durf, om lef. Wat mij dan helpt is

Verbinden

Vraag is nu waaraan onze ministers

te beseffen dat lef afkomstig is van het

Ook het verbinden van generaties was

- Op pad met een psalm. U krijgt een
-

Psalm mee aan de hand waarvan u

Praktisch: hoe gaat dit in zijn werk?

uw bijdragen terecht kwamen bij de vele
diaconale doelen die we als PGO steunen.

dienstbaar zijn? Het kortste

Hebreeuwse ‘lev’, dat

een belangrijk thema. Kennis maken met

Voordracht nieuwe predikant

met elkaar in gesprek gaat.

U meldt zich uiterlijk maandag 14 fe-

antwoord lijkt: ze dienen de

hart betekent. Wanneer

elkaars geloofsbeleving, samen ontdek-

Vervolgens hebben we gesproken over de

Op pad met het thema ‘Dicht op de

bruari aan bij Jeanne Taal via jeanne-

publieke zaak. In de praktijk

je lef hebt, omwille van

ken wat waardevol is om samen te doen

voordracht van

huid’.

taal@gmail.com of 071 5155717 en

geven ze leiding aan een minis-

de zaak die je dient, en

en ruimte geven voor wat bij de genera-

een nieuwe pre-

Sinds we 1,5 meter afstand moeten hou-

geeft aan of u op pad wilt met een psalm

terie van een specifiek beleid-

tegelijkertijd hart hebt

tie past. Het thema sluit mooi aan bij ons

dikant door de

den, horen we steeds vaker het woord

of met het thema ‘dicht op de huid’.

sterrein waarvoor ze eindver-

voor de mensen waar-

nieuwe beleidsplan ‘Bezieling delen’ en

beroepingscom-

‘huidhonger’ vallen. Het laat zien hoe

U wordt gekoppeld aan een maatje, ont-

antwoordelijk zijn.

aan je dienstbaar wilt

als Kerkenraad hebben we vervolgens in

missie. In de af-

belangrijk onze huid en onze tastzin is.

vangt de gespreksinstructies en elkaars

kleine groepjes hierover van gedachten

gelopen weken

contactgegevens. U maakt met elkaar

Geestelijk ministerschap

zijn, dan kun je heel ver

Je geschiedenis tekent zich af op je huid.

komen.

gewisseld als start van 2022.

is nader met de

Via dat zo gevoelige orgaan en zintuig

een wandelafspraak op een voor beiden

Zijn er nou raakvlakken tussen

is er contact tussen mij en de buiten-

passende locatie en op een passend

mijn geestelijke ministerschap

Wederkerig vertrouwen

Ambts- en taakdragers

wereld. Tegelijkertijd markeert mijn

moment (liefst tussen 15 februari en 13

en het politieke ministerschap? Ik ver-

Dat vraagt van ministers om altijd oog te

Samen zijn en dragen wij de PGO. Heel

commissie haar

huid waar ik ophoud en die buitenwe-

maart). Als u slecht ter been bent, kunt u

moed van wel. Bij beide is er een dyna-

blijven houden voor de concrete burgers

veel gemeenteleden zetten zich hiervoor

voordracht met versterkt vertrouwen aan

reld begint. Soms zitten mensen je te

ook gewoon thuis afspreken. Na afloop

misch spanningsveld tussen het dienen

die zij dienen. Het vraagt tegelijkertijd

als vrijwilliger in. Daarom vieren we twee

de Kerkenraad voorgelegd. De Kerkenraad

dicht op de huid, of gaan ze zelfs onder

kunt u, als u wilt, een kort berichtje stu-

van de zaak en de concrete mensen. In

ook van ons burgers, dat wij het lef heb-

keer per jaar ambts- en taakdragerszon-

heeft de voordracht ook unaniem over-

je huid zitten. Het thema gaat dus ook

ren hoe u het heeft ervaren.

mijn geval is ‘de zaak’ het actualiseren van

ben ministers iets van ons vertrouwen te

dag. Dit was weer zo op 23 januari jl.

genomen en op 17 januari jl. heeft de ge-

over afstand en nabijheid. Wat nou als

We hopen van harte dat weer vele ge-

‘het Woord van God’, oftewel het verkon-

geven. Zonder wederkerig vertrouwen

Het is de zondag waarop we gemeente-

meentevergadering hierover gesproken.

kamp Moria hier bij de Klinkenbergerplas

meenteleden twee aan twee op pad

digen van het Evangelie in onze huidige

gaat het niet, is mijn ervaring als minis-

leden welkom heten en bevestigen die in

zou zijn: zou het ons dan meer raken?

zullen gaan.

tijd en cultuur. Soms kan dat een onaan-

ter.

onze gemeente een ambt (zoals ouderling

Deze eerste vergadering van het jaar

Kunnen wij ons ook (aan)geraakt voe-

Namens het team onderling pastoraat,

gename, profetische boodschap zijn. Er is

Eerder geplaatst in de Oké column van de Oegst-

of diaken) gaan bekleden of een taak op

moest helaas weer digitaal plaatsvinden.

een mooie spotprent van een dominee die

geester Courant van 19 jan. 2022.

zich nemen (zoals de bloemendienst). Dit

We spraken de hoop uit elkaar snel weer

jaar hebben we Anna Louwerse herbeves-

fysiek te ontmoeten.

tigd in het ambt van diaken.

Namens de Kerkenraad,

len door God, door zijn Geest? Redenen

Jeanne Taal & ds. Rian Veldman

Rian Veldman (V.D.M.)
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SECTIE NOORD-WEST
Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houttuynhof 73,
2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

kandidaat gesproken en heeft de

Ook namen we afscheid van gemeente-

Marien den Boer, voorzitter

Gratis abonneren op Petrus
Al zo’n 200.000 Nederlanders krijgen het

In het komende nummer van Petrus Ma-

magazine Petrus in hun brievenbus. Pe-

gazine van februari 2022 gaat o.m. over

trus is een magazine over geloof, hoop en

de sleutel van de vreugde en het maken

liefde in de Protestantse Kerk! U kunt zich

van keuzes en het luisteren naar Gods

er ook op abonneren. Dat kan op de site

stem. En in aanloop naar de veertigdagen-

van Petrus.protestantsekerk.nl of via deze

tijd staan de thema’s stilte, inkeer en de

link: https://petrus.protestantsekerk.nl/

Zeven werken van barmhartigheid cen-

abonneren/

traal.
Nr. 1 - Februari 2022
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PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST
Actie Kerkbalans ‘Samen voor de kerk van morgen’

CO L L E C T E N

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is op za-

gaven gedaan om alle diensten te kun-

terdag 15 januari van start gegaan

nen uitzenden.

met het luiden van de klok van de

Het bestaande vermogen gebruiken we

30 januari – Jong Protestant: Interactief aan de slag met de bijbel

Groene Kerk. Actie Kerkbalans is ‘het’

bij voorkeur voor investeringen, zoals

moment van geven voor je kerk, en
loopt tot zondag 30 januari. Net als

Tekst : Maureen van den Brink

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

derloos. De ouders zijn aan aids overleden
en als ook de grootouders niet meer leven,
staan deze aidswezen er alleen voor. Lokale kerkleiders ondersteunen en trainen

Geluk en de zin van het leven

Elk jaar spelen jongerengroepen uit heel Ne-

deze gezinnen en de PGO ondersteunt dit

‘Gelukkig Nieuwjaar’. Altijd wensen we

uzelf, en ga naar huis met

het aanleggen van vloerverwarming in

derland Sirkelslag, een interactief bijbelspel

project gedurende twee jaar financieel via

de ander veel geluk. Want gelukkig zijn

het gevoel: wat ben ik

de Groene Kerk en de verbouwing van

van Jong Protestant. De kinderen zijn op hun

Kerk in Actie, Kinderen in de Knel.

is het hoogste goed. We streven er alle-

blij dat ik bij de buurman

voor een huishouden is een gezonde

Willibrords Erf. En we kunnen er een

eigen locatie en staan online met elkaar in

maal naar. Het gelukkig zijn wordt dan

ben geweest. Iets voor

financiële situatie belangrijk voor het

tweede fulltime predikant mee betalen.

verbinding. Er staat altijd een bijbelverhaal

Tijdens de veertigdagentijd (start volgende

het doel van ons bestaan. Maar geluk als

iemand kunnen betekenen is het goede

centraal en vaak ook diaconale thema’s.

maand) staan de Zeven werken van Barm-

succesvol zijn in materiële zin, gaat vaak

leven. Ziet u dat ongeluk bij uw naasten,

voortbestaan van de kerk. Vandaar dat

Dirk De Wachter

we ook dit jaar al onze gemeenteleden

We zullen zoveel mogelijk leden digi-

Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans

hartigheid centraal. Aandacht en hulp voor

ten koste van de ander. Het is onrecht-

reik hen dan de helpende hand. Dat is

om een bijdrage vragen. Uw bijdrage

taal benaderen. Dit bespaart papier en

om hen betrokken te houden.

zieken en (de omgeving van) gestorvenen

matig verkregen geluk. Het leven bestaat

de zin van het bestaan: omzien naar an-

hebben we hard nodig, want de PGO

kosten.

voor de meeste mensen uit een beetje

deren. Het is de ethische plicht van de

Als uw e-mailadres bij ons bekend is,

heid en wordt daarom tegelijk met dit col-

geluk en een beetje ongeluk. Het onge-

gelukkige mens om de lastigheid van de

elkaar alle kosten.

heeft u op 17 januari een mail gekre-

6 februari – Werelddiaconaat: Oeganda,
goed boeren in een lastig klimaat

is één van deze werken van Barmhartig-

krijgt geen subsidie en we dragen met

lectedoel genoemd.

luk toelaten in je leven, ook het ongeluk

wereld te zien en er iets mee te doen.

Het geld is natuurlijk nodig voor de

gen met de link naar het digitale toe-

We collecteren voor boeren in Oeganda, die

zondagse eredienst en voor het pasto-

zeggingsformulier en meer informatie.

getroffen worden door klimaatverandering.

raat. Zo worden de predikanten uit uw

De overige gemeenteleden krijgen het

In het noorden van Oeganda is het niet mak-

bijdrage betaald. Maar ook het onder-

toezeggingsformulier op papier toege-

houd van onze twee kerkgebouwen

stuurd, met een antwoordenvelop.

van een ander, is menselijkheid winnen.

Geloven in barmhartigheid

Om welk ongeluk gaat het?

kelijk om boer of boerin te zijn. De regen

Op adem komen in de
Groene Kerk

Bij de ‘kunst van het ongelukkig zijn’ gaat

Ik ga niet meer naar de kerk. Ik zet mij

wordt er steeds onvoorspelbaarder door de

De uurtjes Op adem komen kunnen weer

het om het normale ongeluk van het le-

er niet tegen af. Ondanks veel kritiek,

Ik kom uit een streng katholieke familie.

wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen

plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur

ven: het sterven van onze ouders, onze

is er ook veel van waarde in de traditie.

Mogen we op uw bijdrage rekenen?

en boeren weten niet goed meer wanneer

klinkt er meditatieve muziek en is er gele-

eigen ziektes, het feit dat onze kinderen

Ik ben een christelijke non-theïst. in de

In deze onzekere tijden willen we de

Kiest u bij voorkeur voor automatische

ze moeten planten. Soms valt er te weinig

genheid om een kaarsje te branden.

onze dromen niet altijd waarmaken. Als

blik van de zorg vragende ander ver-

Actie Kerkbalans nog extra bij u onder

incasso. Dat scheelt de kerk kosten en

regen, dan weer te veel met overstromin-

Wees welkom op iedere woensdag tus-

je dat kunt delen, geeft dat een band.

schijnt de goddelijkheid. We hoeven niet

de aandacht brengen. De schadelijke

onze vrijwilligers veel tijd. Natuurlijk be-

gen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oog-

sen 16.00 en 17.00 uur.

We zien dat de wachtlijst voor de psychi-

weer in God te geloven, maar wel in de

gevolgen van het coronavirus, zoals

paalt u zelf hoeveel u dit jaar bijdraagt.

sten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda

ater heel lang is en het gebruik van psy-

goddelijkheid, dat wil zeggen in barm-

eenzaamheid, angst en onzekerheid,

Weet dat voor onze kerk elke euro telt;

steunt boerengezinnen in hun strijd om het

chofarmaca heel hoog. We lijken pillen

hartigheid. In de psychiatrie spreken we

kunnen worden verzacht door een

geen bijdrage is te klein! Wij zien graag

dagelijks bestaan.

en therapeuten nodig te hebben om ons

over ‘basic trust’, basisvertrouwen, het

goed functionerende kerk.

het ingevulde toezeggingsformulier

Tijdens de veertigdagentijd, die volgende

leven vol te houden. Moeten we niet af

idee dat je wordt gedragen, dát hebben

Juist het verbindende aspect van kerk-

vóór zondag 30 januari tegemoet en

maand begint, staan de Zeven werken van

en toe het ongeluk een beetje toelaten?

we nodig. De parabel van de verloren

zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bo-

hopen van harte dat u gul geeft!

Barmhartigheid centraal. Aan deze zeven

Het gaat dan niet over ernstige psychia-

zoon gaat over die barmhartigheid. Het

trische aandoeningen. Daarvoor hebben

is een verhaal dat wezenlijk is voor onze

we de psychiater die, als het goed is,

beschaving. Net als het verhaal van de

steeds nabij en hoopvol blijft.

Emmaüsgangers over gastvrijheid. Ik

en de organisatie van alle activiteiten.

vendien lopen de vaste kosten van de

Chris van der Oord,

kerk gewoon door en zijn er extra uit-

coördinator Kerkbalans

werken is door Paus Franciscus een achtste
werk toegevoegd: voor de Aarde zorgen.
Deze collecte past daar goed bij.

13 februari – Noodhulp: Nepal, meer
werkgelegenheid voor jongeren

Wij gedenken, nog in 2021
14 nov mevr. Johanna Margaretha
Jacoba Werner,

85 j.

27 nov mevr. Jacoba Heijboer-van
Lienden
01 dec mevr. Jantina Brouwer

99 j.
95 j.

03 dec mevr. Lijntje Antonia (Lyneke)
Branderhorst-Versteeg

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is,

20 dec dhr. Jacobus Filippo

vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië

20 dec mevr. Hendrika Johanna

Gelukkig door anderen te helpen

zie studenten die zich engageren voor
het klimaat en zorg dragen voor elkaar,

82 j.

De buurman die zegt: ik ben heel een-

die hun gehandicapte studiegenoten

83 j.

zaam sinds mijn vrouw twee jaar terug

helpen. De menselijkheid gaat gelukkig

is gestorven. Loop hem niet voorbij uit

niet teloor.

Harm Bosscher

of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstan-

Frederika Pieterse-Klouwen

vrees voor een treffen met uw eigen

Uit: ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ door Dirk

digheden erbarmelijk en de lonen laag. Door

de Vries

eenzaamheid, maar drink met hem een

De Wachter, hoogleraar psychiatrie en psycho-

tas thee. Omarm zijn ongeluk en dat van

therapeut in Leuven.

de coronapandemie moesten veel migranten
terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor
2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in
hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

20 februari – Maatjes voor Aidswezen
in Zambia
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouNr. 1 - Februari 2022

De hosts

93 j.

23 dec mevr. Emmetje BootDoeleman

87 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.

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

Boekbespreking

NEDERLANDS GEREFO RMEERDE KERK
TiC gaat op GAVE-kamp

Een zinvol leven

Afgelopen jaar bereikte de opa van mijn

zo verlang ik naar een beginsituatie waar-

Met onze tienerclub hopen we deze

In deze OKe gaat het over zoeken van de

man de prachtige leeftijd van 100 jaar.

bij we beginnen met vragen stellen en el-

zomer naar een kamp van stichting

balans tussen werk en identiteit. Die balans

We hebben die mijlpaal in de zomer nog

kaar ruimte geven voor ieders verhaal.

Gave te gaan. Dit is een kamp voor

is voor journalist Fokke Obbema object van

Nederlandse jongeren en voor vluch-

onderzoek, sinds zijn hartstilstand in 2017.

kunnen vieren. Gefascineerd keken we
naar de foto’s van zijn leven. Een stoere

De beste momenten met opa waren

telingenjongeren. Via acties hebben

landwerker met een paard. Rien Poort-

eenvoudig in zijn kamer hem een vraag

we geld opgehaald. Eerst gingen we

vliet had hem kunnen schetsen. Hij ver-

stellen over zijn werk of zijn huwelijk en

oliebollen en appelbeignets bakken.

telde bevlogen verhalen over het vroege

dan vertelde hij. Kwetsbaar somde hij ook

Leden van onze gemeente kochten deze

duik, waar mensen ons voor hadden ge-

tiek van ‘De zin van het leven’. Hoe hij op

opstaan, het varen met het bootje, van

zijn fouten op en wat hij anders had kun-

van ons. Het was natuurlijk voor het goe-

sponsord. Ook al was het warm voor 1

1 april 2017, om één uur ’s nachts, ‘even

het werken met de handen in de klei;

nen doen. Liefdevol sprak hij dan over zijn

de doel, maar we hebben er zelf ook van

januari, wij vonden het toch wel koud. Ge-

dood ging’. Vóór dat even-dood-moment

zijn jeugd en laat hij

‘peen duiken’.

vrouw en kinderen. Een leven van hard

genoten.

lukkig was er daarna lekkere warme cho-

had hij zijn sterfelijkheid nooit zo serieus

zien hoe dat doorwerkt in zijn werkzame

werken, tegenslagen, verliezen, zorgen

Op 1 januari deden we een nieuwjaars-

comel!

genomen. Hij leefde een intensief leven

leven. Midden dertig, na een mislukt hu-

als journalist bij de Volkskrant, onder

welijk, gaat hij in therapie en ontdekt dat

Mag ik ook
mee duiken ?

Ester van Balen

Hij schrijft erover in zijn eerste bundeling van interviews rondom de thema-

Verhalen over de Tweede Wereldoor-

en vele geliefden overleven. Toch herin-

log had hij ook: op zijn Valkenburgse

neren we hem in de hoogtepunten, de

hij in zijn jeugd het leveren van prestaties

verhalen boven een biertje, de feesten en

Uit de Kerkenraad

meer als chef van de economieredactie,

geboortegrond zag hij Duitsers oorlogs-

Een ander feest is het als er een kind en/

met veel avonddiensten. Leefde gezond

als voorwaarde voor liefde is gaan zien.

misdaden begaan maar ook mensen

familiebijeenkomsten.

We zoeken steeds naar mogelijkheden

of een volwassene wordt gedoopt, waar-

en had de dag voor zijn hartstilstand nog

Na de ontmoeting met zijn huidige gelief-

redden. Die les leerde

om invulling te geven aan gemeente

mee we aangeven dat we Gods redding

70 kilometer gefietst op zijn racefiets,

de ontdekt hij een nieuw levensdevies:

hij zijn klein- en achter-

zijn in deze coronatijd. En we vervolgen

nodig hebben. Feest, zelfs als we groten-

met een aardig gemiddelde.

‘Je bent goed zoals je bent.’

kleinzoon: het is nooit

het proces van eenwording met de GKv

deels alleen via livestream verbonden zijn.

zwart-wit, er zitten al-

op diverse manieren.

Zo kon op 2 januari toch een doop plaats-

Sinds die hartstilstand is hij als

Natuurlijk beseft Obbema dat dit

vinden (met extra veiligheidsmaatrege-

journalist professioneel aan

klinkt als een tegeltjeswijsheid,

len) en avondmaal worden gevierd. We

de slag gegaan met zijn vraag

maar het gaat hem erom dat

hopen dit jaar ook het feest van belijdenis

naar de zin van het leven.

dit een wijsheid is die hij heeft

Wouter Pieper,

tijd meerdere verhalen

voorzitter

achter.

Vieren in de kerk

veroverd op het geleefde leven.

Vooruitkijkend naar dit

In onze kerk vieren we graag feest! Sa-

te vieren, als jongeren (of misschien ook

Hij ontdekt gaandeweg een

jaar heb ik zijn woorden

men feest vieren verbindt ons en maakt

ouderen) in het openbaar getuigen van

nieuw soort verwondering om

in mijn hart. We starten

blij, zoals op het Kerstfeest, op Pasen,

hun geloof.

het bestaan, die hem dankbaar stemt en

lijfspreuk geworden. Hij moedigt de lezer

een nieuw kalenderjaar

Hemelvaart en Pinksteren. Wat was het

Ondertussen gaan er 15 doorgeefkaarten

tot een blijvende zinzoeker maakt.

aan op zoek te gaan naar zijn of haar ei-

met nieuwe plannen

in aanloop naar en op kerst een feest om

rond, waarmee steeds een gemeentelid

De afgelopen jaren heeft hij veel ver-

gen lijfspreuk, door aan de slag te gaan

en hoogte- en diepte-

de prachtige zelfgemaakte illustraties van

van onze NGK of de GKv iemand anders/

schillende mensen geïnterviewd, van

met je levensverhaal. ‘Wij zijn ons levens-

punten. Met hoop voor

Elisabeth te zien en haar uitleg te horen –

een ander gezin verrast met iets lekkers.

boer tot psychiater, van Duchenne-pa-

verhaal’ aldus de Britse psychiater Oliver

Fokke Obbema

Daarmee is het voor hem een

werk en kerk. We willen de handen in de

Vorige generaties laten hun sporen na in

en dat niet alleen voor kinderen!

Via onze kerkapp kunnen we meegenie-

tiënt tot bergbeklimmer, van predikant

Sacks.

klei, duidelijkheid en vooruitgang. In de

ons leven. We staan op de schouders van

De wekelijkse (advents)koffieochtend

ten d.m.v. verslagjes en foto’s van deze en

tot ex-crimineel. Stelde hij eerst nog de

Dit boek is eigenlijk een bundeling van

realiteit van alledag lukt dat niet altijd.

onze ouders en grootouders. Als we hun

kon door de lockdown helaas niet vaak

andere acties. Natuurlijk zijn er ook ande-

vraag naar dé zin van het leven, in deze

heel diverse beknopte levensverhalen,

Moet er discussie zijn, begrip en ruimte

invloeden op een positieve manier kun-

plaatsvinden, maar toch, ook dat is sa-

re ontmoetingen, bijvoorbeeld tijdens een

tweede bundeling heeft hij de vraag iets

die de lezer een goed geschreven spie-

voor iedereen.

nen stroomlijnen in onze levens, kunnen

men vieren.

wandeling.

kleiner gemaakt.

gel voorhouden: hoe zit dat eigenlijk

leren van hun verhalen en ervaringen,

Verder is het elke maand feest als we

in jouw leven? Zit jij nog op het goede

Maar iedereen heeft een eigen verhaal.

dan creëren we nieuwe kleigrond voor de

tijdens wat we het heilig avondmaal

Uit de gemeente

Met de vraag ‘Wat is voor u een zinvol
leven?’ hoopte hij wat meer bij het alle-

spoor wat betreft zinvol leven? Of is het

Het is nooit zwart-wit. Als het gaat om

generatie na ons. Ik wens ons allen een

noemen terugdenken aan het feit dat

Op 2 januari werd Gus gedoopt, zoon van

daagse leven aan te sluiten. Toch blijven

misschien tijd om andere keuzes te ma-

balans krijgen, hoop ik voor het komend

jaar met vruchtbare grond en een basis

Jezus zijn leven voor ons gaf om ons met

Jakob en Debbie en broertje van Thijs.

de meest fundamentele kwesties aan

ken? Meer vanuit je ‘ware zelf’ te gaan

jaar dat er ruimte komt voor de beginsi-

om op te gaan bouwen. De handen in de

God en elkaar in het reine te brengen.

de orde komen. De gebundelde inter-

leven? ‘Het doel van het levensverhaal

tuatie. Zoals de opa van mijn man begon

klei en de oren open. Een goed 2022!

views kun je als volgt lezen: ‘Het is alsof

is onze plaats in het grotere geheel te

degene die aan het woord is bij me aan

bepalen: weten wie we zijn, waartoe

de deur klopt en vraagt: hoe zit het, wat

we behoren.’ Dit raakt aan mijn werk als

vind jij eigenlijk?’ aldus een lezer.

predikant, maar dát is weer een ander

met een stukje kale grond en wat zaad,

Thera de Vries-Noordhuis

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest
Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Scriba: Franca Koning
Predikant: vacature,
e-mail: scriba@gkvoegstgeest.nl
Contactadres: Thera de Vries-Noordhuis,
e-mail: thera_noordhuis@hotmail.com

w w w. g k v o e g s t g e e s t . n l
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Eke de Gier-van der Jagt

Eke de Gier-van der Jagt

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

w w w. n g ko e g s t g e e s t . n l

verhaal.
In een persoonlijk slotessay gaat Obbema
expliciet in op het belang van het vertellen van ons levensverhaal. Uiteraard
begint hij bij de vormende ervaringen in

Ds. Rian Veldman

Fokke Obbema is op 13 maart van 15 - 17 uur te
gast in de Hooglandse Kamer
https://www.hooglandsekamer.nl/programmas/
kamervragen/
Nr. 1 - Februari 2022
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Diensten en vieringen
Protestantse Gemeente te Oegstgeest
De diensten van de PGO zijn op afstand te volgen via kerkdienstgemist.nl. of Kerkomroep.
nl. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich
tot vrijdag 15.00 uur aanmelden via pgoegstgeest.nl of telefonisch bij het Kerkelijk Bureau,
tel. 06–15 21 66 50. Slechts een beperkt aantal
kerkgangers mag aanwezig zijn. Na sluiting
van de inschrijving krijgt u bericht of u al dan
niet bij de viering aanwezig kunt zijn.
GROENE OF WILLIBRORDKERK
zo 30 jan 10.00 ds. G.J. de Bruin
zo 06 feb 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 13 feb 10.00 ds. A. Alblas
zo 20 feb 10.00 ds. R.C. Veldman
Autodienst
zo 30 jan Barend Drewes
		
Ed Noordijk
zo 06 feb Tim Reedijk
		
Marianne Smit-Jellema
zo 13 feb Conneke Mulder
		
Tjerk de Wit
zo 20 feb Conneke Mulder
		
Cobie Visee

517 66 92
517 10 36
517 54 43
517 41 69
517 68 56
517 07 93
517 68 56
515 25 08

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde 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
zo
zo
zo

30 jan
06 feb
13 feb
20 feb

10.00
10.00
10.00
10.00

ds. A. Vos, Heerhugowaard
ds. P. Kleingeld, Avondmaal
ds. P. Kleingeld
Mw. A. Siepelinga

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD
Het streamteam blijft livestream uit de parochiekernen verzorgen. Let op: de vieringen in
de parochiekernen variëren in aanvangstijd:

voor de periode van 29 januari tot en met 26 februari 2022

9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wassenaar)
en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorschoten). Zie
www.parochie-augustinus.nl voor de actuele
livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch
contact opnemen met pastoor Franken: 071
889 5938, of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.
Sinds 18 december zijn er weer meer beperkingen: 1,5 m. afstand, mondkapje op wanneer je loopt, handen ontsmetten, maximaal
50 personen, vooraf aanmelden.
4e zondag door het jaar
za 29 jan 19.00 Eucharistie, kapelaan
			
B. Plavčić
			
(onder voorbehoud)
zo 30 jan 11.00 Eucharistie,
			
pastoor R. Franken
5e zondag door het jaar
za 05 feb 19.00 Viering in Katwijk
			
(voorbehoud)
zo 06 feb 11.00 Eucharistie,
kapelaan B. Plavčić
			
			
m.m.v. Dameskoor
6e zondag door het jaar
za 12 feb 19.00 Eucharistie,
			
kapelaan B. Plavčić
			
(onder voorbehoud)
zo 13 feb 11.00 Eucharistie,
			
Mgr. A. van Luyn sdb/
			
Diaken P. Winnubst
			
m.m.v. Gemengd Koor
7e zondag door het jaar
za 19 feb 19.00 Viering in Katwijk
			
(voorbehoud)
zo 20 feb 11.00 Eucharistie,
			
Pastor K. van Vliet
			
m.m.v. Schola
VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH
De vieringen zijn op de
locatie Van Wijckerslooth: op dinsdagen en
donderdagen (en op de eerste en derde vrijdagochtend van de maand)
locatie Hofwijck: op woensdagen (en op de
derde vrijdagmiddag van de maand)

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
Nr. 1 - Februari 2022

- 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

Varia-agenda

I.v.m. eventuele besmettingen van onze
kwetsbare bewoners zijn onze vieringen nog
niet voor buitenstaanders toegankelijk.
Annemarie Gerritsen-Jansen, Geestelijk Verzorger, tel. 06 - 53 42 35 20

Katholiek Kado: verrassingsboxen vol
diepgang en inspiratie

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

en voeten? De drempel om de katholieke traditie te leren kennen is

Geen vieringen, omdat geen voldoende afstand kan worden gehouden.
ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)
Voorlopig worden er geen zondagse vieringen gehouden vanwege corona.
LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
In het LUMC worden momenteel geen zondagse vieringen meer gehouden vanwege
corona.
PAULUSKERK,
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE
Zondagsdienst 11.00 Gerrie Schreuder
REGENBOOGKERK, ADVENTKERK
Zaterdag 10.00 Bijbelstudie;
		
11.00 Eredienst
DORPSCENTRUM,
St. Evangelische Gemeenschap
zo 30 jan 10.00 J. Nugter, Katwijk a/Zee
zo 06 feb 10.00 T. Hagendijk, Zoetermeer
zo 13 feb 10.00 W. v.d. Velden, Putten
zo 20 feb 10.00 J.H. Meinema, Ter-Apel

Interessant voor mensen met katholieke wortels of een katholieke
achtergrond. Hoe geef je in onze tijd deze traditie opnieuw handen
vaak (te) hoog. Katholiek Kado gaat binnenkort zes boxen aanbieden
die achtergrond geven aan de verschillende perioden van het kerkelijk jaar. Van Pasen tot en met de Vastentijd. Er komen voorwerpen
in, er wordt informatie gegeven, er is in sommige gevallen een korte

Op 26 januari was er een avond gepland met kunstenaar

instructie. Soms om iets in de keuken te gaan doen, niet ingewikkeld

Daniël Tavenier. Helaas kon die weer niet doorgaan. Als

maar met een duidelijke betekenis. Die handreiking wil oprichter Ber

nieuwe datum is gekozen voor 29 juni a.s., in de hoop

Leuring bieden: ‘beteke-

dat het dan (eindelijk) wel plaats kan vinden. Zet u het

nis geven aan ons leven,

vast in uw agenda?

gevoed door de katho-

Daniël Tavenier zal aan de hand van een beeldpresenta-

lieke traditie. Doel is

tie een boeiende kunstbeschouwing geven. Het onder-

vooral dat je je weet uit-

werp is ‘Ruimte in de kunst’, met name de beeldende

genodigd om je innerlijk

kunst. De aardse en hemelse ruimte, een christelijke in-

leven op een gelovige

valshoek. Over het pelgrim zijn, het verborgen zijn, het

manier te verrijken’. Wat

zoeken naar een verloren paradijs. Bekende en onbe-

er precies in de boxen

kende kunst, klassiek en modern.

zit, wil de organisatie op

Over Daniël Tavenier (1964) valt o.m. het volgende te

verzoek nog niet bekend

lezen: “Ik woon en werk op een unieke locatie in Noord-

maken. Wel zal er een

wijk met twee monumentale bollenschuren waar ik

godslamp in zitten. Ook

schilder en daarnaast les en workshops geef. Duurzaam-

zullen er dingen voor

heid staat bij mij voorop: zelf verf maken met natuurlij-

kinderen zijn.

ke materialen, schilderen zonder schadelijke oplosmidnatuur en alles wat daar mee samenhangt.” Zie ook zijn

Bron: De Roerom, Jaargang
36, nummer 04, dec. 2021

website www.danieltavenier.com/

Door corona kan er zomaar iets veranderen. Actuele info
vindt u op www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Wintermaaltijd25-2
(uitgesteld van 21-1)
Zie pagina 16

19.00 uur die ongeveer drie kwartier duurt.
Deze wordt georganiseerd door een oecume-

Erik Flikkenschild

Activiteiten Raad van Kerken

We willen u uitnodigen voor de maandelijkzondag van de maand is er een viering om

delen, recycling, lokaal werken. Mijn thema is vooral de

katholiekkado.nl

Taizéviering in de Rehobothkerk
se oecumenische Taizévieringen. Elke laatste

Ruimte in de beeldende kunst

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

nisch samengestelde groep in drie verschillende kerkgebouwen. Taizévieringen hebben

Lectio Divina

een meditatief karakter, met eenvoudige lie-

Zie pagina 16

7-2 en 21-2

Oecumenische ouderenbijeenkomst
Van 11-2 UITGESTELD naar 1 juli

Ruimte in de beeldende kunst
van 26-1 UITGESTELD naar 29
juni

Klimaatverandering – Is er hoop?

Van 14-2
VOOR ONBEPAALDE TIJD UITGESTELD

Kunstbeschouwing met beeld door

deren, een psalmlezing, een lezing uit het
Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een

Christelijke meditatie

15-2

centrale plek voor stilte als vorm van gebed.

Plaats: Regenboogkerk

Datum/tijd: zondag 27 februari, 19.00 uur,

Tijd: 20.00-21.00 uur

Inloop vanaf 18.40 uur

Info: Hannah van Seters, 06 - 16 79 34

Locatie: Rehobothkerk, Lijtweg 1.

39 of Gerrie Kooijman, 06 - 18 39 26 04

Aanmelden: pgoegstgeest.nl.
Ook kunt u de dienst online meeluisteren via
www.kerkomroep.nl/gkvoegstgeest.
Namens de Taizéwerkgroep PGOegstgeest en
NGK/GKv Oegstgeest,Evelien Wietsma en Els Noort

Drieluik Zin deel I met Hans Alma:
Van 10-2 UITGESTELD naar 19 mei

kunstenaar Daniël Tavenier
Plaats: H. Willibrordkerk
Tijd: 20.00 uur
Aanmelden: erik@flikkenschild.nl

De ruimte van het Johannesevangelie24-2
Zie pagina 16

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

u kunt nog meedoen!

Varia-agenda
De ruimte van het Johannes-evangelie
Het evangelie volgens Johannes heeft duidelijk overeenkomsten met de andere evangeliën, maar verschil-

In het activiteitenprogramma (het Groene Boekje) en in de vo-

len springen ook in het oog. Een geboorteverhaal als in

rige OKe heeft u kunnen lezen dat op 10 januari de eerste van

Matteüs en Lucas treffen we er niet in aan. In Johannes

drie avonden Lectio Divina zou zijn. U weet het
misschien nog wel: dat is een eeuwenoude
manier om bijbelse teksten te lezen en te

reist Jezus niet één maal – zoals in de andere evangeliën
- maar meerdere keren naar Jeruzalem. De kruisiging van
Jezus blijkt Zijn verhoging te zijn!

overdenken. En wilt u meer lezen, kijk dan

We lezen over zeven tekenen die Jezus verricht. Wat is hun

op pag. 9 van het decembernummer van

betekenis? En zeven maal zegt Jezus: “Ik ben de/het….”. En

OKe, al dan niet digitaal via de site van de

wat bedoelt Johannes als hij kritisch over ‘Joden’ schrijft? Af

Raad van Kerken Oegstgeest

en toe zullen we ook aandacht geven aan de uitbeelding

Door de coronabeperkingen is deze avond

van dit evangelie in de beeldende kunst en aan het ver-

van 10 januari verschoven naar maandag 24

staan van Johannes in een andere cultuur dan de onze.

januari en de volgende twee naar 7 en 21 februari. Nu u dit leest is de eerste avond al geweest, maar u bent welkom bij de andere twee,
ook in Willibrordserf. Uiteraard houden we afstand en doen we
het zo veilig mogelijk. Wilt u zich wel eerst bij me aanmelden?
Datum/tijd: welkom op 7 februari, 20.00 uur
Aanmelding: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl,
06 - 14 27 30 13

Ds. Rian Veldman

Johannes, El Greco, ca. 1600

Wintermaaltijd op vrijdag 25 februari

En natuurlijk blijft centraal de vraag: wat betekent dit alles voor ons in onze situatie? Gedurende vier avonden

De wintermaaltijd van 21 januari is vanwege de coronabeperkin-

willen we zo met elkaar in gesprek zijn. En mocht u spe-

gen verschoven naar vrijdag 25 februari. Wilt u erbij zijn: bel/mail

ciale vragen hebben of een bepaald gedeelte graag be-

dan uiterlijk 20 februari naar Reina Albracht, tel. 06 - 21 95 45 51,

sproken zien, dan is daar ruimte voor!

reina.albracht@ziggo.nl De bedoeling is om op een veilige ma-

Data: donderdagen 24 febr., 10 en 14 mrt., 7 apr.,

nier samen te genieten van een winters driegangen keuzemenu,

Tijd: 20.00-22.00 uur; Locatie: Dorpscentrum.

met zorg en liefde bereid door kookvrijwilligers.

Aanmelden/leiding: ds. Barend Drewes, 071 - 517 66 92,

U bent vanaf 18.00 uur welkom in de Rehobothkerk, Lijtweg 1.

bfdrewes@hotmail.com

De maaltijd start om 18.30 uur. Rond 20.00 uur sluiten we af met
€ 10 p.p. Voel u vrij u ook aan te melden als dat richtbedrag te

Tot slot...

veel voor u is. Wie zelf – in overleg - een gerecht meeneemt

In de Haagse Kloosterkerk sprak ds. René de Reuver,

hoeft trouwens niet te betalen. Het geld dat na aftrek van de

scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, de

kosten overblijft willen we dit seizoen graag overmaken naar

Nationale Nieuwjaarszegen uit:

koffie/thee. We vragen een bijdrage met als richtbedrag € 5,- à

Vluchtelingenwerk Oegstgeest.
Kunt u 25 februari niet maar wilt u wel een andere keer? De lente- en zomermaaltijden zijn op respectievelijk 22 april en 17 juni
a.s., steeds op vrijdagavond.
Deze maaltijd wordt georganiseerd in het kader van de activiteiten van de Raad van Kerken (het Groene Boekje).
Het overkoepelend thema
van dit seizoen is ‘speelruimte’. Hopelijk laten de
coronamaatregelen hiervoor genoeg speelruimte!
Nr. 1 - Februari 2022

De genadige nabijheid van Jezus zegene ons,
zodat wij een beetje genadig met onszelf en
met elkaar kunnen omgaan.
De liefde van God, onze hemelse Vader,
vulle ons hart, hoofd en handen,
zodat we liefdevol kunnen zijn.
De nabijheid van de Geest van God geve
ons vrede en rust, in het nieuwe jaar.
Amen.

