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De eerste keer dat ik het idee had een werk 
van barmhartigheid te verrichten, was tijdens 
mijn studententijd in Amsterdam. De stad 
met als wapenspreuk: heldhaftig, vastbera-
den, barmhartig. Ik schonk koffie 
en deelde broodjes uit aan dak- en 
thuislozen in ‘De Kloof’; een sou-
terrain aan de Kloveniersburgwal, 
waar wekelijks een inloop werd 
georganiseerd. Ds. Rian Veldman>
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Een zekere zachtheid
Tot naaste word je volgens het ver-
haal niet door te beseffen wat je ethi-
sche plichten zijn, maar je wordt naaste 
door mee te voelen, door empathie te 
ervaren en vanuit het mede-lijden tot 
actie over te gaan. Niet de vraag wie 
je naaste is, maar de vraag hoe je zelf 
een naaste wórdt is het centrum van 
deze parabel. En het antwoord zit in het 
aangaan van een relatie met de ander 
vanuit het toelaten van nabijheid. Is dit 
niet te soft? Wie weet... maar zonder die 
zachtheid redden we het niet. Het om-
gekeerde is ook pijnlijk waar: wie zich 
niet laat raken, verliest op den duur zijn 
menselijkheid en gaat gepantserd en 
geharnast door het leven. Er is meer dan 
genoeg verharding en verzakelijking in 
onze samenleving. Compassie vraagt om 
een zekere zachtheid. Zoals in de lente 
alles weer zachter wordt om tot bloei te 
komen door het licht van de zon. In de 
zon van barmhartigheid gaan zitten, re-
gelmatig en rustig, is volgens mij de eni-
ge manier om niet te verharden.

Deze veertigdagentijd gaan we op weg 
naar Pasen langs zeven wegen of wer-
ken van barmhartigheid. Theoloog en 
priester Henri Nouwen schreef:
‘Een van de best bewaarde geheimen 
van de mensheid is de vreugde die een 
leven in barmhartigheid geeft.’ 

Dit geheim willen wij op het spoor ko-
men deze veertig dagen. En met Pasen 
vieren we de overwinning van de Zon 
van Barmhartigheid in Christus.

Bezoek de zieken 
Of ik bij mevrouw langs wilde gaan, 
ze was erg ziek. Zo bezocht ik me-
vrouw enkele weken zoveel moge-
lijk. Soms was het slechts even om 
de hoek kijken, soms waren het lange gesprekken. Van 
haar jeugd vol verantwoordelijkheden tot het jarenlang 
zingen in het koor van de kerk. ‘Och’, zo zei ze, ‘ik heb 
tijdens zoveel uitvaarten mogen zingen. Tja, dat is het 
laatste dat je voor iemand kan doen.’ 
Zo spraken we ook over de dood. ‘Ik ben er niet bang 
voor hoor’, zei ze, ‘maar ik ben er nog helemaal niet 
aan toe. Ik vind het nog zo leuk hier.’ Op zeker moment 
begon ze te mopperen: ‘Nou’, verzuchtte ze, ‘je merkt 
precies wie het in de vingers heeft.’ Ik deed m’n best 
om een brede glimlach te onderdrukken. ‘Goh’, zei ik, 
‘u begint op te knappen’. Al verder pratende zei ze dat 
het voor haar uiteindelijk niet het meest belangrijk is 
dat iemand het verlenen van zorg helemaal in de vin-
gers heeft. Veel belangrijker is de oprechte aandacht.
Tijdens haar ziek-zijn kreeg ze veel bezoek vanuit het 
huis. Van medebewoners, maar ook medewerkers die 
haar misten bij de activiteiten en in het restaurant. 
Een moment van contact, ook met zorgmedewerkers 
die even de tijd namen om bij haar te komen zitten, 
doet de zieke goed. Hoe mooi is zorgen voor de zie-
ken. Hoe veel mooier is het om meer te doen. Zieken 
bezoeken vanuit oprechte aandacht op de plek waar 
je werkt of bent. Omzien naar elkaar dat bijna niet 
wordt gezien, maar zo belangrijk is.
De Zeven werken van Barmhartigheid, het kan je 
overweldigen als je denkt dat je het allemaal eigenlijk 
zou moeten doen. Tenminste, zo ervaar ik dat soms. 
Het bemoedigt me dan als ik zie dat zulke kleine da-
den van barmhartigheid samen iets moois tot stand 
brengen.
En dan is daar ook nog dat achtste werk van barm-
hartigheid: voor de aarde zorgen. In 2016 ingesteld 
door Paus Franciscus: ‘God gaf ons een prachtige tuin, 
maar die hebben wij veranderd in een troosteloze 
woestenij van afval en vuil’. Oei. Zorg voor de natuur 
en om het milieu is een rode draad in mijn leven. Met 
vallen en opstaan geef ik daar vorm aan en nu is het 
urgent geworden. Klimaatverandering treft de arm-
sten het meest en is slecht voor toekomstige gene-
raties. Ook daarom is het stoppen van klimaatveran-
dering een werk van barmhartigheid en verdient het 
onze aandacht. Hoe de Bijbel daarin kan inspireren 
tonen Sam Janse e.a. aan in het boek ‘Eenvoudig le-
ven’. Ik wens ons veel inspiratie. Annemarie Gerritsen

Geestelijk verzorger Marente

Veertig dagen de tijd
Op 2 maart, Aswoensdag, is er 
om 19.00 uur ‘s avonds een oe-
cumenische viering in de H. Wil-
librordkerk, waarbij as over uw 
hoofd wordt uitgestrooid.  
Ds. Gert Jan de Bruin en ik zullen 
voorgaan en de PGO-cantorij 
o.l.v. Pauline Verkerk zal zingen.

Daarmee begint de veertigda-
gentijd. Een tijd van bezinning 
en voorbereiding op de Goede 
Week en op Pasen. Veertig da-
gen om te kijken naar wat voor 
jou belangrijk is. Wat je hiervoor 
kunt doen of laten om dit te 
onderhouden, om het vrucht-
baarder te maken, meer groei 
te geven of te snoeien.

Hoe kunnen wij vasten?
De Vastentijd is een tijd waarin 
je dingen kunt aanleren of afle-
ren. Een tijd van reflectie, keu-
zes, inzet en wilskracht. Door 
jezelf iets kleins te ontzeggen 
train je jezelf om stil te staan, 
tijd te nemen voor wat je wel 
hebt en voor lief neemt.
Het vasten kan op allerlei ma-
nieren ingevuld worden, door 
bijvoorbeeld niet te snoepen, 
geen alcohol te drinken, of door 
veertig dagen niet op sociale 

media te zijn. Wat ertoe doet is 
dat dit vasten ervaren wordt als 
een ‘offer’.

Veertig dagen: een bijbels 
getal
Het zijn eigenlijk 46 dagen, 
maar de zondagen worden niet 
meegeteld: dan hoef je niet te 
vasten omdat zondag onze we-
kelijkse feestdag is.
Veertig is in de bijbel een be-
langrijk getal. Noach verbleef 
veertig dagen in zijn ark. Elia 
zocht veertig dagen lang voordat 
hij God ontmoette. Mozes ont-
ving na veertig dagen van be-
zinning op de berg Sinaï de tien 
geboden. Christus verbleef veer-
tig dagen in de woestijn, voor 
gebed en bezinning, om klaar te 
zijn voor zijn openbaar optreden.
Wij krijgen veertig dagen tijd 
om te werken aan onze relatie 
met God door na te denken, te 
lezen en te bidden. Om na deze 
tijd sorry te kunnen zeggen voor 
onze tekortkomingen en daarna 
totaal opgefrist weer verder te 
kunnen gaan met Christus aan 
onze zijde!

Diaken Peter Winnubst

Vertegenwoordiger namens de parochie-
kern H. Willibrord in de Raad van Kerken

Het spannendste moment vond ik des-
tijds om, na het uitdelen van koffie, thee 
en broodjes, een praatje aan te knopen 
met de bezoekers. Het was aftasten of 
ze daar wel of niet voor open stonden, 
met daarbij het risico van afwijzing. Wat 
ik hier onbewust leerde: ik bepaal niet 
wie mijn naaste is.

De gelijkenis van de barmhartige Sama-
ritaan is het oerverhaal van dit besef. 
Het verhaal is u misschien bekend. Een 
niet met name genoemd persoon wordt 
ergens tussen Jeruzalem en Jericho in el-
kaar geslagen. Nadat een priester en een 
leviet in een boog om de halfdode man 
zijn heengelopen, komt ook een Samari-
taan (een ketter in joodse ogen) langs:
‘Toen hij hem zag, werd hij tot in zijn 
ingewanden geraakt.’ Hij gaat naar de 
gewonde toe, verzorgt hem en brengt 
hem naar de herberg: 'Zorg voor hem. Ik 
vergoed de onkosten.'

Het moment van compassie
Het moment van compassie licht prach-
tig op in deze icoon van barmhartigheid. 
De priester en leviet ‘zien’ de gewonde, 
maar worden niet geraakt en lopen er 
dus in een boog omheen. De herbergier 
(letterlijk: ‘die iedereen in huis neemt’) 
neemt de ‘zorg’ voor de gewonde man 
op zich zonder dat zijn innerlijke be-
wogenheid wordt vermeld. Daartussen 
staat de Samaritaan die zich ontfermt 
over een vreemdeling: ‘Hij ziet, wordt in 
zijn ingewanden geroerd en zorgt.’ De 
essentie van dit voorbeeld van compas-
sie is de diepe geraaktheid.

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 23 april 2022 Kopij daarvoor 
inleveren uiterlijk op donderdag 7 april 
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 28 mei 2022.

Volgende nummer

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

PersoonlijkRaad van Kerken OegstgeestColofon

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
Adviserend lid namens de kerken:  
ds. Rian Veldman
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.

Van de redactie
De veertigdagentijd is niet alleen een 
voorbereidingstijd van bezinning, maar 
ook een uitzien naar het grootse feest 
van Pasen. Dat thema is in deze OKe en 
in de bijlage terug te vinden. Dit keer 
via 'de Zeven werken van Barmhartig-
heid'. En ook nog een achtste!

- Lees de uitnodiging Onderweg naar 
Pasen om samen aan tafel te gaan 

en de avondgebeden mee te bele-
ven. Een aanrader, zie pagina 10-11!

- Of neem deel aan de bezinning op de 
zaterdagochtenden in de veertigda-
gentijd, zie pagina 6.

- Ook de bijlage voor de veertigdagen-
tijd en Pasen bevelen wij u aan.

Een gezegende periode van 
bezinning in de veertigdagentijd en 
op het feest van Pasen toegewenst. 

 CO2-
neutraal

DRUKWERK
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selbank die indertijd door De Bakkerij 
samen met de SP werd geïnitieerd en nu 
volledig zelfstandig functioneert. 

Wordt De Bakkerij gerund door vrij-
willigers? Hoe moet ik dat zien?
Het team bestaat momenteel uit acht 
professionals en zo’n 50 kernvrijwilligers. 
We hebben daarnaast nog ca. honderd 
mensen die we kunnen vragen voor klei-
nere klussen.

De Bakkerij staat midden in de sa-
menleving, ervaren jullie dat ook zo?
Ja, dat klopt. Mensen weten ons te vin-
den. Dat geldt voor sociale wijkteams, 
zorgorganisaties, maar ook voor mensen 
die bij ons aankloppen met diverse hulp-
vragen. En natuurlijk de politiek. 

Neem bijvoorbeeld het ontstaan van COOL, 
een actiecomité voor opvang van ongedo-
cumenteerden in Leiden dat de zorg voor 
huisvesting en levensonderhoud van deze 
kwetsbare groep op zich heeft genomen 
na de sluiting van de bed, bad en brood-
voorziening in Leiden midden in de eerste 
coronagolf in 2020. Ook hun belangen be-
hartigt richting de lokale politiek. COOL is 
een gezamenlijk initiatief van De Bakkerij, 
Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen 
Leiden), belangenorganisatie ‘De Fabel van 
de Illegaal’ en de Volle Evangelie Gemeen-
te Oegstgeest.
 
Een ander voorbeeld is de jaarlijkse Zomer-
bonnenactie, die we samen met Stich-
ting Urgente Noden Leiden organiseren 
om inmiddels ruim 1400 huishoudens, die 

Het thema van deze OKe gaat over ‘de Zeven werken van 

Barmhartigheid’. Daarin past het werk van De Bakkerij,  

als diaconaal centrum van de gezamenlijke kerken in  

Leiden. Het bekende bijbelgedeelte van Matteüs 25 is  

daar een belangrijke inspiratiebron voor. Diaconie heeft  

tenslotte te maken met zorg voor mensen in nood en 

wordt relatief vaak gedaan door mensen uit de kerk.  

Ons woord ‘diaconie’ komt van het Griekse διακονια  

(diakonia), dat letterlijk ‘dienst’ betekent. 

hart: zien, bewogen worden en in be-
weging komen.
Niet dat het meevalt. Het is nogal wat, 
van naaste zien, naar naaste zijn. Wij 
zijn misschien soms benauwd om wat 
op ons te nemen, want we kunnen de 
duur niet overzien en het verloop ook 
niet. Het gevoel tekort te schieten ligt 
op de loer. We kunnen ook niet alles op 
onze schouders nemen. Maar wordt dat 
van ons gevraagd? Ik denk aan het ver-
haal dat Jezus vertelde. De reiziger uit 
Samaria, die zich liet raken en in bewe-
ging kwam voor zijn naaste en naaste 
werd. Hij bood eerste hulp, droeg zorg 
over en vervolgde zijn reis.

Deze veertigdagentijd staan we stil bij 
Zeven werken van Barmhartigheid, waar-
aan paus Franciscus een achtste werk 
heeft toegevoegd: voor de aarde zorgen. 
Zo wordt onze opdracht in verschillende 
werken concreet. Als gelovigen mogen 
wij, vanuit het besef dat God ons eerst 
heeft liefgehad, liefde doorgeven aan 
onze naaste. De Taakgroep Diaconaat & 
Zending draagt zorg voor hulp aan men-
sen in moeilijke omstandigheden. Zo pro-
beren we geïnspireerd door Jezus Chris-
tus te delen van wat ons gegeven is.
 
Eens kreeg ik deze tekst van een pas-
toor in Zambia: Nobody makes a greater 
mistake, than he who does nothing, 
because he can only do a little. Barm-
hartigheid; een woord dat we vandaag 
niet veel horen. Empathie wel en ook 
compassie. Empathie is: je laten raken, 
compassie is daarmee iets doen. Barm-
hartigheid omvat beide. Hoe mooi is 
dat: warmhartigheid.

constant de eindjes aan elkaar moeten 
knopen, tegen de zomer even wat extra 
ruimte te geven in de vorm van bood-
schappenbonnen die ze vrij kunnen be-
steden. Voor ons ook een barometer om 
te signaleren hoeveel mensen onder het 
bestaansminimum leven in onze regio. Er 
hoeft maar een kleinigheid mis te gaan 
en voor je het weet zit je in de schulden.

Wat is jullie toekomstvisie in het 
licht van de ‘krimpende’ kerk?
Veel is terug te vinden in ons Jaarplan 
voor 2022 op onze website. Maar ook 
wij merken uiteraard dat de kerken aan 
krimp onderhevig zijn. Het geloof zal niet 
verdwijnen maar wel een andere vorm 
krijgen. Er komen nieuwe vormen van 
gemeenschap en verbondenheid, nieuwe 
manieren om geloof met elkaar te delen. 
Eigenlijk is dat al aan de gang. 
Ons werk van De Bakkerij, dat teruggaat 
tot 1427, is ook door de eeuwen heen 
steeds veranderd. Elke tijd heeft zijn eigen 
noden. Nu hebben we onder meer te ma-
ken met grote migratiestromen, door oor-
logen, politieke onrust en klimatologische 
veranderingen. Daar zullen we als dia-
conaal centrum ook op in moeten spelen. 

Kun je er een activiteit uit lichten 
die jou het meest aan het hart ligt?
Het jongerenproject M25 Leiden was mijn 
eerste project vanuit De Bakkerij in 2007, 
waar inmiddels jaarlijks ca. 300 jongeren 
van 12 tot 17 jaar aan deelnemen. Maar 
ook van een heel recent project rond 
‘Schoon Water’, over het achtste werk van 
barmhartigheid, word ik weer heel en-
thousiast. Op de keper beschouwd liggen 
alle projecten me na aan het hart, het 
gaat tenslotte om barmhartigheid. Diaco-
nie is niet alleen goed doen aan een an-
der in nood, maar ook de uitnodiging om 
van hen te leren hoe het is om samen 
kwetsbaar in het leven te staan. 

Voor meer informatie zie de website van 
De Bakkerij: www.debakkerijleiden.nl.

Met   Hart

en   Ziel...

...diaconaal werk

Wat is
Barmhartigheid

Overweging door
Martine Delver

voorzitter Diaconie PGO

Ik hoorde het woord als kind, in het ver-
haal van de Barmhartige Samaritaan, 
uit het Lucasevangelie (hoofdstuk 10: 
29-37). Ik vond het verhaal mooi en be-
greep gaandeweg dat het op verschil-
lende niveaus te lezen is. Jezus vertelt 
het als antwoord op de vraag ‘wie is 
mijn naaste’:

Onderweg naar Jericho wordt een man 
door rovers overvallen. Hij ligt zwaarge-
wond langs de weg. Er komen wel men-
sen voorbij die hem zien liggen, maar 
ze lopen door. Het is ongemakkelijk. Ze 
hebben het ‘druk’, hebben maatschap-
pelijke posities die verantwoordelijkheid 
meebrengen. Misschien verklaart dat hun 
haast. Maar het zijn in principe mensen 
van wie je iets anders zou verwachten. 
Dan passeert er een onbekende man uit 
een andere streek, Samaria, een reiziger. 
Er gebeurt iets: … 'en toen hij hem zag, 
werd hij met ontferming bewogen. En hij 
ging naar hem toe, verbond zijn wonden, 
(…) bracht hem naar een herberg en ver-
zorgde hem. Jezus stelt een vraag: Wie 
van deze drie is de naaste geweest van 
de man, die in de handen van de rovers 
viel? Hij sprak: Hij, die hem barmhar-
tigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot 
hem: ga en doe gij evenzo.'

De vraag: wie is mijn naaste wordt op-
gevolgd door Jezus’ vraag: wie is de 
naaste geweest. Een wisseling in per-
spectief en tegelijkertijd een opdracht: 
alsof Jezus wil zeggen: Je weet nu wie 
je naaste is: die overvallen man. Ben jij 
voor hem een naaste? Het gaat Jezus er 
dus om dat we ‘naaste zijn’ door barm-
hartigheid te bewijzen. Daarom is het 
woord barmhartig zo’n krachtig woord. 
Het is verbonden met liefde als werk-
woord. Misschien is naaste zijn: vanuit 
liefde het goede doen. In de kerk gaat 
het vaak om dat andere perspectief, de 
oproep aan ons en om  betrokkenheid 
bij onrecht. Om zien wat niet goed is, 
niet alleen objectief, maar ook met het 

De Bakkerij is bekend onder de 
kerken van Leiden en omgeving. 
Kun je in het kort vertellen wat de 
kerntaak van jullie werk is?
Het motto van De Bakkerij is ’helpen 
waar geen helper is’. De Bakkerij is 
als diaconaal centrum niet alleen een 
thuisplek en uitvalsbasis voor ruim 20 
organisaties en projecten, maar ook 
kraamkamer voor nieuwe vormen van 
hulpverlening. We laten ons daar vaak in 
leiden door de actualiteit. Sinds de jaren 
tachtig hebben wij speciale aandacht 
voor vluchtelingen en ongedocumen-
teerden, dak- en thuislozen, mensen die 
dreigen te vereenzamen of in de finan-
ciële problemen raken. Veel initiatieven 
worden later zelfstandige stichtingen. 
Een goed voorbeeld daarvan is de Voed-

In gesprek met Ton Snepvangers, coördinator van Diaconaal 

Centrum De Bakkerij in Leiden. Johan de Gier
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Op 2 maart a.s. begint de veertigdagen-
tijd. Als parochie willen we u de gele-
genheid geven op een originele manier 
uw geloof te verdiepen.
We doen dit op zaterdagochtenden, zo-
dat u niet een van uw schaarse avonden 
kwijt bent of in het donker over straat 
moet. We beginnen om 8.45 uur met 
een ontbijt. Het eitje in de titel verwijst 
daar naar.
Tijdens het ontbijt heeft u de gelegen-
heid met de andere deelnemers over 
van alles en nog wat te praten en kunt 
u elkaar zo beter leren kennen. Na het 
ontbijt zal er een korte inleiding worden 
gehouden over een onderwerp waar 
je als (gelovig of ongelovig) mens te-
genwoordig mee te maken hebt. Na de 
inleiding wordt de groep opgesplitst in 
kleinere groepjes om verder te praten 
over het onderwerp.
Rond 11.00 uur is het afgelopen en heeft 

en met groot jeugdig enthousias-
me het Evangelie in ons midden 
verkondigd en de sacramenten 
gevierd. Daar zijn wij hem veel 
dank voor verschuldigd.

Van harte wordt uw gebed gevraagd 
voor de nieuwe werkzaamheden van ka-
pelaan Boris Plavčić en voor het pastoraal 
team dat zich inzet voor het welslagen 
van de pastoraal in de parochie H. Augus-
tinus. Naar verwachting zal kapelaan  
Boris in de zomer naar het bisdom Sara-
jevo gaan om daar als parochiepriester te 
gaan werken. Pastoor Rochus Franken

Vasten is een eitje met geloofsbezinning

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 

rochie Heilige Augustinus o.v.v. Kerk-
bijdrage H. Willibrord Oegstgeest
Dit rekeningnummer kan in het vervolg 
ook gebruikt worden voor overschrij-
vingen in zake misintenties. Dan graag 

Bisschop Van den Hende stemt in met 
het vertrek van kapelaan Boris Plavčić 
uit de parochie H. Augustinus per 29 mei 
2022. Kapelaan Plavčić heeft een ver-
zoek ingediend bij kardinaal Vinko Puljic 
om voor een periode van vijf jaar zijn 
priesterlijke bediening te mogen uitoefe-
nen in het aartsbisdom Sarajevo. Na een  
begeleide retraite onderstreept kapelaan 
Plavčić dat het geen kwestie is van heim-
wee naar het land waar hij geboren en 
opgegroeid is, noch omdat het bisdom 
Rotterdam niet goed zou zijn om te wer-
ken. Hij wil onderzoeken of een voort-

Vertrek van kapelaan Boris Plav ̌ci ́c

Onderwerpen per bijeenkomst:
1. Het bestaan van God
2. Wie is Jezus?
3. Vrijheid
4. De betekenis van liefde
5. Hoe kun je bidden?
6. Maria en de hoop op de hemel

Graag aanmelden uiterlijk op de voor-
afgaande donderdagen vóór 12.00 
uur, dus op 3, 10, 17, 24 en 31 maart 
en 7 april. Dit kan ook telefonisch bij 
de pastorie: 071 - 517 53 04

u dus nog voldoende over 
van de vrije zaterdag.

Praktische informatie 
en opgave
Twijfelt u of het iets is voor 
u? U kunt 5 maart ook ko-
men kijken en geheel vrij-
blijvend de eerste bijeen-
komst meemaken. Geeft u zich wel op 
bij pastoor Rochus Franken:   
(rochusfranken@outlook.com) of Els van 
Leuken (vanleukenels@gmail.com), zo-
dat we weten hoeveel mensen we een 
ontbijt mogen aanbieden. Voor info kunt 
u ook bij hen terecht.

De  bijeenkomsten zijn gepland op de 
volgende zaterdagochtenden:
5, 12, 19 en 26 maart, 2 en 9 april
Tijd: van 8.45-11.00 uur
Locatie: pastorie H. Willibrord

onder vermelding van Misintenties H. 
Willibrord Oegstgeest
De ING-rekening voor de kerkbijdragen 
en misintenties die door een aantal 
parochianen nog wordt gebruikt zal 
komen te vervallen. Door het aantal 
bankrekeningen te beperken, kunnen 
we ook kosten besparen.
De inmiddels al door u overgeschreven 
bijdragen (op beide rekeningen) zijn alle-
maal in goede orde ontvangen.

ANBI-status
De parochie heeft een ANBI-status. Voor 
het aftrekken van giften bij uw belas-
tingaangifte kunt u gebruik maken van 
het RSIN/Fiscaal nummer 823541307 op 
naam van de Parochie H. Augustinus.

Pim Kouwenhoven,

voorzitter Beheercommissie H. Willibrord Oegstgeest

Wij gedenken…
...Elisabeth Gertrude Maria (Els) 
Schlatmann, lieve tante en oud-
tante. Els werd op 14 juni 1936 in 
Oegstgeest geboren en overleed 
op 21 januari. De uitvaartviering is 
gehouden op donderdag 27 januari 
in de H. Willibrordkerk, waarna Els is 
begraven op het parochiekerkhof.

Moge deze lieve dode rusten 
 in Gods licht en vrede.

Naar aanleiding van de brief m.b.t. de 
actie Kerkbalans 2022 worden we re-
gelmatig benaderd door Willibrordparo-
chianen over de tenaamstelling van de 
bankrekening voor kerkbijdragen, die 
in deze brief vermeld staat. Het betreft 
de RABO-bankrekening met nummer: 
NL95 RABO 0138 4020 19.  
Bij overschrijving naar 
deze bankrekening 
wordt gevraagd of men 
de rekening van H. Augustinus bedoelt. En 
dat is juist. De rekening staat op naam van 
de parochie H. Augustinus, maar is ten gun-
ste van onze H. Willibrord parochiekern. U 
kunt dus uw bijdrage overmaken op: NL95 
RABO 0138 4020 19, ten name van Pa-

zetting van zijn priesterlijke 
bediening in het aartsbisdom 
Sarajevo de wil van God is.
Kardinaal Vinko Puljic en bis-
schop Van den Hende heb-
ben in onderling overleg besloten zijn 
verzoek nader uit te werken en af te 
stemmen.
Sinds 8 november 2015 is Boris Plavčić 
actief in de parochie H. Augustinus, eerst 
als transeunt diaken en sinds 28 mei 
2016 als priester. In die jaren heeft hij 
zich naar beste vermogen ingezet voor 
onze gemeenschap en in woord en daad 

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 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

Het houten paneel waarop de thermometer 
bevestigd is, maakte deel uit van het ‘Pels-or-
gel’, dat vanaf 1970 tot 2021 dienst heeft ge-
daan in onze H. Willibrordkerk. Het orgel stond 
in de  centrale apsis (nis) waar het heeft plaats-
gemaakt voor het hoogaltaar. Op de foto is het 
niet goed te zien, maar het streefbedrag voor 
2022 is € 100.000,-. Els van Leuken

Bankrekening Kerkbijdragen 2022

Je hebt vast wel eens gehoord van  
St. Augustinus van Hippo, St. Bernardus 
van Clairvaux en St. Clara van Assisi. 
Maar wat maakt hun spiritualiteit zo bij-
zonder? We nodigen je uit om samen de 
online-school 'Spirituele Meesters' van 
de Vlaamse Kerknet-academie te vol-
gen. Dit biedt je een eerste of hernieuw-
de kennismaking met enkele christelijke 
klassiekers.  
Er zijn zes lessen die ieder 20-40 minuten 
duren; daarvan hebben we er drie uitge-
kozen. Neem deel aan de bijeenkomsten 
in de pastorie van de H. Willibrordkerk 
in Oegstgeest. Samen behandelen we 
dan een les en delen met elkaar wat we 
ervan vinden en wat we ermee kunnen 
gaan doen in ons eigen leven. Kun je niet 
naar de pastorie komen? 
Je kunt ook online meedoen via Teams. 
Je kunt zelfstandig de online-school 

doen, of alleen de gezamenlijke bijeen-
komsten bijwonen of allebei. Het geza-
menlijke programma behandelt de vol-
gende heiligen:
Data: 

- Woensdag 23 maart, 20.00-21.00 uur: 
Bernardus van Clairvaux (1090-1153)

- Woensdag 11 mei, 20.00-21.00 uur: 
Clara van Assisi (1194-1253)

- Woensdag 15 juni, 20.00-21.00 uur: 
Augustinus van Hippo (354-430)
Deelname: gratis. 

Wil je meedoen of heb je nog vragen? 
Stuur een e-mailtje naar  
alpha.jozefkerk@hotmail.com en je krijgt 
dan meer info over hoe je mee kunt 
doen. Voor de online-school kun je je in-
schrijven via de link:  
https://tinyurl.com/2p99437t

Erik Flikkenschild en Reinoud Kaasschieter

Drieluik Spir ituele Meesters

mailto:rochusfranken@outlook.com
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De PGO is zeer verheugd dat er een nieuwe predikant komt, 
naast ds. Rian Veldman: ds. Richtsje Abma. Graag stelt zij zich hier 
alvast kort aan u voor. Redactie PGO

bewuster… We noemen dat Dagwacht; 
ademhalen op de drempel van de dag.
Eind november 2021 zette de PGO de 
deur van de Groene Kerk elke dinsdag-
ochtend om 8.30 uur open. Al gauw wa-
ren er telkens meer dan 10 mensen aan-
wezig. 
Er is behoefte aan, het is inspirerend, het 
doet goed. We gaan er graag mee door. 
Nu het weer vroeger licht wordt ’s mor-
gens is de Dagwacht een mooi doel van 
de ochtendwandeling. Van harte welkom, 
hoe je ook komt. Elke dinsdagochtend om 
8.30 uur voor de Dagwacht. Daarna is er 
ook nog een kop koffie in Willibrords Erf.
Zie ook ‘Agenda’ op: www.pgoegstgeest.nl

Dieneke van Os en Aart Verburg

Dagwacht op dinsdagochtend blijft!

Beroep nieuwe predikant PGO

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

De dag beginnen vanuit de stilte, met een 
gebed, een bijbellezing en muziek. Een 
kaarsje branden voor wie die dag spe-
ciaal in je gedachten is. Als je daarvoor 
nou eens in de Groene Kerk terecht kon…
Op die plek en onder dat dak kwamen 
al eeuwenlang mensen samen, voor de 
kerkdiensten op zondag. Maar ook door 
de week kun je behoefte hebben aan zo’n 
moment van verstilling of bezinning. Als 
je zin hebt in de dag of juist tegen de dag 
opziet. Als je nadenkt over zin en onzin 
van het bestaan. Of gewoon even tijd wilt 
nemen om stil te worden, dicht bij jezelf 
te zijn, dicht bij God. Het kan zomaar ge-
beuren dat je daardoor op een andere 
manier de dag in stapt. Lichter, sterker, 

13 mrt. – Binnenlands diaconaat: 
Kerk zijn doe je met elkaar
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je 
betrokken bent op het leven van men-
sen? Hoe zet je daarin de mens centraal 
en niet het probleem dat iemand heeft? 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 
kerken in hun diaconale taak om van be-
tekenis te zijn in hun omgeving. 
20 mrt. – Werelddiaconaat: Indonesië, 
betere toekomst voor straatkinderen
In de Indonesische stad Yogyakarta le-
ven veel kinderen op straat. De organi-
satie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze 
zoekt de kinderen op en geeft bege-
leiding en noodopvang, er is een op-
vanghuis en onderwijs wordt geboden. 
Dreamhouse wil voorkomen dat kinde-
ren op straat belanden en ondersteunt 
daarom hun ouders om financieel zelf-
redzaam te worden. 
27 mrt. – Missionair Werk: jong en 
oud thuis in de kliederkerk
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en 
aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor 
wie vervreemd is van kerk en geloof. 
3 apr. – Werelddiaconaat: Moldavië, 
kinderen en ouderen worden gezien
Door de hoge werkloosheid in Moldavië 
werken veel mensen in het buitenland.  
Kinderen en ouderen blijven achter en 
krijgen thuis niet de zorg en aandacht 
die ze nodig hebben. In de twee op-
vangcentra van de christelijke organisa-
tie Bethania krijgen ze dat wel. 
10 apr. - Jong Protestant: PaasChal-
lenge, inleven in het Paasverhaal
Elk jaar doen meer dan zesduizend jon-
geren in de week voor Pasen mee met 
de PaasChallenge, een spel gemaakt 
door de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk Nederland. Door mid-
del van allerlei opdrachten leven de 
jongeren zich in in bijvoorbeeld Petrus, 
Judas en Maria en wordt hun de vaag 
gesteld welke keuzes zij zouden maken 
in de situatie van toen.

17 apr. – Amnesty International
Op Pasen collecteren wij traditiegetrouw 
voor deze internationale organisatie.

Paasnacht -  
Zingt u mee  in het projectkoor?
Dit jaar is de Paasnachtviering op zater-
dagavond 16 april om 22.00 uur in de 
Groene Kerk. Zoals het er nu naar uit 
ziet kunnen we dit jaar weer gewoon 
met een (project)koor in de dienst mee-
zingen. Dat zou fijn zijn! Daarom roep 
ik iedereen die mee wil zingen op om 
zich aan te melden. Het repertoire voor 
dit koor is onder andere  een toonzet-
ting van Psalm 42. Daarnaast worden er 
zettingen van de verschillende liederen 
gezongen die gekozen zullen worden bij 
alle lezingen in de Paasnacht. We zullen 
repeteren op zaterdagmiddag 2 april 
van 16.30-18.00 uur en op dinsdag-
avond 12 april van 20.00-21.00 uur. 
Op zaterdag 16 april zullen we voor de 
dienst inzingen van 20.30 -21.30 uur. 
Alle repetities zullen plaatsvinden in de 
Groene Kerk. Heeft u zin om mee te 
zingen dan kunt u zich aanmelden bij 
Pauline Verkerk, paulineverkerk@xs4all.
nl of telefoon 071-517 36 22.

Wij gedenken…
8 jan. dhr. Jan Willem Hengefeld 76 j.
10 jan.  dhr. Johan Jacob Kruijt 87 j.
11 jan.  dhr. Petrus Cornelis de Roo 79 j.
12 jan.  dhr. Onno Groen  80 j.
12 jan. mevr. Emma Elizabeth 
 van Nieuwkoop 88 j.
13 jan.  mevr. Adriana Cornelia 
 van der Werve-Janse 90 j.
20 jan. dhr. Isaäc Theodorus Gijzenij 71 j.
30 jan. dhr. Pieter Overvliet 93 j.
31 jan. mevr. Adriana Johanna 
 Schwencke-Assies 91 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u de ‘in memoriam’ tekst graag op pa-
pier ontvangen, neem dan contact op met 
de scriba van de Kerkenraad, en zij zorgt dat 
u de tekst via de post krijgt toegestuurd.

‘Met vreugde en verwachting heb ik op 2 februari het beroep als nieuwe predikant van 

de PGO aangenomen. De beroepingscommissie was veelzijdig samengesteld en de con-

tacten met hen heb ik als positief en stimulerend ervaren. Gesprekken met collega-pre-

dikant Rian Veldman, de kerkenraad en kerkmusici geven vertrouwen voor de toekom-

stige samenwerking. Ik breng iets nieuws mee en dat is mijn speelse en ruimzinnige 

manier van predikant-zijn. Heel benieuwd ben ik naar wat ieder van jullie meebrengt aan 

geloof, vragen en talenten. Het lijkt me prachtig elkaar te leren kennen, jong en oud. Als 

intrededatum is gekozen voor zondag 8 mei. Voor mij is Oegstgeest nieuw en onbekend, 

mijn roots liggen in Friesland en mijn werkende en studerende leven speelde zich af in 

Amsterdam en een straal van 40 kilometer daaromheen. Voor nu voor u en voor jou een 

hartelijke groet en graag tot ziens!‘ Richtsje Abma

Afscheid interim ds. Ad Albas
In grote dankbaarheid voor zijn werk 
zal de PGO in de viering op 13 maart 
afscheid nemen van ds. Ad Alblas. Ds. 
Alblas was vanaf eind december 2020 
verbonden aan onze gemeente. Hij 
heeft diverse taken overgenomen na 
het vertrek van ds. Iris van der Heul. 

In het jaar dat ds. Alblas in onze ge-
meente werkzaam was ontstond er een 
mooie verbinding tussen hem en ge-
meenteleden. Hij ging graag op bezoek 
bij hen om over het geloof te praten of 
hen bij te staan in moeilijke tijden. Ook 
het voorgaan in vieringen gaf de ge-
meenteleden en hemzelf veel vreugde. 
Hij heeft bijzondere aandacht besteed 
aan het opzetten van het pastorale be-
zoekteam in onze gemeente en, samen 
met de ouderlingen, de behoefte van 
leden aan bezoek in kaart gebracht. 
Door die be-
zoeken raak-
te de ver-
binding nog 
hechter. 

Namens alle 
gemeentele-
den dankt de 
Kerkenraad 
ds. Alblas voor het werk dat hij in onze 
gemeente gedaan heeft en dat de Heer 
hem naar ons toegezonden heeft. 

Marien den Boer

voorzitter Kerkenraad

Save the date:  
Running Dinner 21 mei
In principe staat het Running Dinner weer 
op het programma. Trakteer uzelf op een 
avond vol verrassingen: zaterdag 21 mei 
vanaf 17.30 uur.  
Meer informatie volgt na Pasen of kijk al-
vast op www.pgoegstgeest.nl.

Voorbereidingsgroep Running Dinner

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

27 febr.  –  Stichting Op de Hoogte 
Irpanani, Bolivia
De afgelopen jaren heeft de Taakgroep 
Diaconaat & Zending het werk van de 
‘Stichting op de Hoogte van Bolivia’ en in 
het bijzonder het kinderproject Irpañani, 
regelmatig onder de aandacht gebracht. 
Het kinderproject Irpañani in El Alto is door 
(inheemse) Bolivianen zelf, maar met fi-
nanciële hulp uit Nederland in 2008 opge-
zet.  In dit project worden op drie locaties 
ruim 100 kinderen uit kansarme gezinnen 
opgevangen. 

In de veertigdagentijd
6 mrt. – Zending: Rwanda, met zus-
ters werken aan gezond eten
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 pro-
cent van de inwoners van de landbouw. 
Door gebrek aan grond kunnen veel men-
sen lastig rondkomen. Rwandese diaco-
nessen trainen elk jaar 150 boeren en 
boerinnen op hun demonstratieboerderij.

http://www.pgoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl
mailto:paulineverkerk@xs4all.nl
mailto:paulineverkerk@xs4all.nl
http://www.pgoegstgeest.nl
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Groene of Willibrordkerk om 19.30 uur. 
De avondgebeden zijn oecumenisch van 
opzet: een samenwerking van de PGO 
met de RK parochie, de NGK en de GKv. 
De opbouw van de Avondgebeden: wij 
ontmoeten elkaar (live en digitaal) in 
stilte en gebed, in zang en muziek, in 
het luisteren naar de Schriften: De the-
ma zijn de Zeven werken van Barmhar-
tigheid.

9 maart: Gevangenen bezoeken
16 maart: Dorstigen laven
23 maart: Vreemdelingen herbergen
30 maart: Naakten kleden
6 april: Zieken bezoeken
13 april: Hongerigen voeden
Het zevende werk: doden begraven, 
dat past bij Goede Vrijdag. 

Zie ook het rooster van diensten en vie-
ringen op pagina 14.     

PGO: ds. Rian Veltman en Heleen v. Diggele,

NGK: Marion Kuiper

‘Samen aan Tafel’  rond drie werken van barmhartigheid

Geluk overkomt ons; in geluk zit iets van   
transcendentie-ervaring. Zo kunnen we  
overrompeld worden bij het horen van 
muziek die als een onvoorstelbaar geluk 
bij ons binnenkomt. Geluksmomenten 
zijn ervaringen van transcendentie waar-
in de wereld op een onuitsprekelijke 
manier als zinvol wordt ervaren: in het 
samenleven, de natuur of de kunst. De 
Duitse filosoof Schleiermacher uit de 19e 
eeuw sprak over ‘een kus van het univer-
sum’. Die kus kan een mens het gevoel 
geven deel uit te maken van een groter 
geheel. Dat het leven zinvol is en goed. 
In het geluk van dat ogenblik, worden 
we als mens aangeraakt door een di-
mensie van de werkelijkheid die ons 
dagelijks leven overstijgt. Die transcen-
dente dimensie zit niet ‘boven’ of ‘achter’ 
onze werkelijkheid, maar behoort tot 
onze werkelijkheid. Het leven krijgt daar-
door ‘meerwaarde’.

Duiding van transcendentie
Een transcendentie-ervaring overkomt 
ons, is essentieel voor het beleven van 
onszelf en de wereld. Er zijn transcen-
dentie-ervaringen die als religieuze er-
varing geduid kunnen worden. Religieu-
ze tradities beschikken voor die duiding 
over een taal waardoor die ervaring kan 
worden benoemd. Deze taal is in de 
westerse cultuur vooral door het chris-
tendom aangedragen. Maar dat kan ook 
met behulp van taal uit andere bronnen. 
Niet dat er transcendentie-ervaringen 
zijn die de waarde of waarheid van het 
christendom bewijzen. Transcenden-

tie-ervaring is 
ook niet aan 
een sacrale 

ruimte, een heilig boek of een gewijde 
handeling gebonden. Wel is het ook 
in de moderne tijd van belang om de 
christelijke traditie voor de persoonlij-
ke duiding van het leven beschikbaar 
te houden. Maar het is daarbij niet de 
bedoeling om in oude waarheden over 
transcendentie te blijven hangen.

De moderne samenleving
De christelijke traditie kent breuken 
en discontinuïteiten, in de middeleeu-
wen, de renaissance, de reformatie, 
waardoor het christendom is getrans-
formeerd. Verlichting en secularisatie 
hebben het confessionele tijdperk en 
de daarbij horende religieuze duiding 
minder vanzelfsprekend gemaakt. De 
moderniteit gaat voorbij aan sommige 
oude levensvragen die door de religie 
van een antwoord werden voorzien. 
Religie verdwijnt niet, maar de kerk 
verliest haar monopolie op transcen-
dentie. In de moderne samenleving 
bouwen mensen ook een eigen le-
vensfilosofie op uit boeken, films, ge-
sprekken en andere culturele bouwste-
nen. Dat kan leiden tot een religieus te 
noemen ervaring van transcendentie, 
door wat voor hen ten diepste belang-
rijk is, wat er echt toe doet, hun be-
staan zinvol maakt.  Harm Bosscher

Uit: ‘Levensduiding in het licht van transcen-
dentie’ door Rick Benjamins en Wouter Slob

Geluk en Transcendentie

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

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

Veertigdagentijd 
We gaan we in de avondgebeden op 
weg naar Pasen langs Zeven wegen of 
werken van Barmhartigheid. Theoloog 
en priester Henri Nouwen schreef: ‘Een 
van de best bewaarde geheimen van de 
mensheid is de vreugde die een leven in 
barmhartigheid geeft.’ Dit geheim willen 
wij op het spoor komen deze veertig da-
gen. In deze avondgebeden die ons ho-
pelijk inspireren om steeds meer te gaan 
leven vanuit Gods barmhartigheid. Om 
te zoeken naar wegen in ons leven en 
samenleven van alledag om die barm-
hartigheid zichtbaar te maken, handen 
en voeten te geven.

‘Samen aan Tafel’: kom en deel!
Op drie woensdagen van de veertigda-
gentijd zullen weer eenvoudige maal-
tijden in Willibrords Erf worden georga-
niseerd, onder de noemer ‘Samen aan 
Tafel’. Wij komen bijeen voor een kopje 
huisgemaakte soep en stokbrood, en 
worden geïnformeerd over een organi-
satie die hulp verleent aan mensen die 

het nodig hebben, dichtbij of ver weg. 
Tijdens deze maaltijden staat het delen 
centraal: in het samenzijn en het ge-
sprek met elkaar, in het delen van de 
maaltijd, maar ook in het delen van onze 
gaven met de gepresenteerde initiatie-
ven. Alle maaltijden worden gehouden 
in Willibrords Erf. Inloop vanaf 17.45 uur, 
eindtijd rond 19.15 uur, zodat u desge-
wenst kunt deelnemen aan het avond-
gebed.
Er kunnen maximaal 25 personen per 
maaltijd deelnemen. Meldt u snel aan 
via www.pgoegstgeest.nl (Geen compu-
ter? Vraag a.u.b. hulp bij het aanmelden 
aan naasten of bekenden).

Nereida Lugo-Flores

Avondgebeden
Vanaf woensdagavond 9 maart tot Pa-
sen worden de avondgebeden wekelijks  
gevierd in en uitgezonden vanuit de 

Woensdag 9 maart

De gevangenen  
bezoeken:  
Stichting Exodus

De Exodus profes-
sionals en de vele 
vrijwilligers staan (ex-)gedetineerden en hun 
gezinnen dagelijks bij om hen op te vangen 
en te begeleiden. In de praktijk is die hulp 
hard nodig om hen – eenmaal vrij – weer in de 
maatschappij te laten terugkeren. Hun weg is 
lang en gaat over veel hobbels. Als (kerkelijke) 
gemeenschap is er voor ons een taak weg-
gelegd. Laten we ‘de gevangenen bezoeken’ 
door aan ze te denken en er voor hen te zijn.
Organisatie: Protestantse Gemeente Oegstgeest

Woensdag 23 maart

De vreemdelingen 
huisvesten:  
Aandacht voor  
vluchtelingen

Hoe is het om 
vreemdeling te zijn? 
Wat heb je nodig om te aarden in een vreemd land? 
George Zaku deelt zijn ervaringen als vluchteling in Ne-
derland en vertelt over zijn inzet voor Arabischsprekende 
vluchtelingen in onze regio. Ook zal hij vertellen over de 
Arabischtalige diensten die sinds 2021 worden gehou-
den in de Rehobothkerk in Oegstgeest.
Zie voor de diensten op pagina 15.
Organisatie: Nederlands Gereformeerde Kerk/Gerefor-
meerde Kerk vrijgemaakt

Woensdag 6 april

De zieken bezoeken:  
Pirimiti Community  
Hospital, Malawi

Kees Heijkoop licht de 
Vastenactie van de pa-
rochie H. Augustinus toe: 
het bouwen van veilige 
onderkomens voor artsen en personeel van het Pirimiti 
Community Hospital in Zomba, Malawi. Het personeel 
(artsen, verpleegkundigen, etc.) woont vaak op het plat-
teland. Het hospitaal heeft dringend behoefte aan on-
derkomens voor deze mensen, zodat zij, als het donker 
en onveilig is, niet hoeven te reizen. Zo kan het zieken-
huis goed personeel krijgen en behouden. 
Organisatie: RKK, Parochie H. Augustinus

Passieconcert  
Cappella pro Cantibus 
Op 9 april geeft het koor twee concerten 
die door hun kleinschalige begeleiding 
(orgel en cello) veilig doorgang kunnen 
vinden. Het programma beweegt, net als 
de Goede Week, tussen uitersten: vreug-
de en verdriet. Enkele hoogtepunten uit 
het koorrepertoire: de Lamentations van 
Tallis, het Crucifixus van Lotti en als slot-
stuk het elfdelige motet Jesu meine Freu-
de van J.S. Bach. Droevige klanken waarin 
toch altijd de hoop doorklinkt. Daarom is 
deze muziek ook in deze tijd nog actueel.
Data/tijden: 9 april, 16.00 uur en 20.00 uur
Locatie: Regenboogkerk
Toegang: € 10, te betalen aan de zaal
Kaarten reserveren: vanaf 8 maart via 
cappellaprocantibus.nl. Heeft u al een 
kaartje gekocht voor het oorspronkelijke 
concert, dat in 2020 niet doorging? Dan 
ontvangt u persoonlijk bericht.
Aanmelden verplicht: 
cappellaprocantibus.nl

http://www.nieuwvrijzinnig.nl
http://www.pgoegstgeest.nl
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w w w. g k v o e g s t g e e s t . n l

Wereld veranderende liefde
Als klein meisje zong ik met de lp van Elly en Rik-
kert mee: ‘Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten, 
toen ik dorst had, bood je Mij je beker aan. En 
wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn 
broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.’

Het thema van deze OKe ‘Werken van 
barmhartigheid’ gaat over manieren om 
je geloof op een dienstbare manier te 
laten zien: diaconia. Zowel binnen als 
buiten de kerk. Op diverse manieren ge-
ven wij hier vorm aan in onze gemeente. 
Bijvoorbeeld via de inzameling voor de 
voedselbank, het bijstaan van mensen in 
financiële problemen, de contacten die 
er zijn in het buurthuis van de Mors, via 
de Sinterklaasactie van Serve the City, 
HiP (Hulp in praktijk) en Present en via 
de diaconale reizen van tieners…  

Ook projecten in het buitenland steunen, 
al dan niet alleen maar financieel.
 Eke de Gier-van der Jagt

Diaconia: je geloof leven

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest
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 Oegst  geest  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

Ik moest aan dit lied denken bij het the-
ma van dit blad: de Zeven werken van 
Barmhartigheid. De woorden uit Matteüs 
25: 35, 36 kwamen bij mij wel eens be-
klemmend over. Doe ik wel genoeg als 
christen? Voldoe ik aan alle zeven wer-
ken? Ik heb bewondering voor mensen 
die hun leven in dienst stellen van het 
dienen van de ander. Ontwikkelings-
werk, hulp aan de zelfkant van de sa-
menleving, tegen de klippen op.
Tot ik op een toerustingsdag de woor-
den kreeg: ‘Je bent door God strate-
gisch in de wereld geplaatst: maak het 
verschil in jouw eigen omgeving.’ Als je 
blijft opkijken naar hoe anderen enorm 
werk verrichten kan dat je lamleggen. 
God kan ons, ieder op zijn plek en op zijn 
manier, gebruiken. Het is inmiddels een 
wekelijks gebed geworden: “Heer, geef 
ons open ogen, open oren, open handen 
voor de dingen die U wilt doen.” 

Een klein gebaar kan voor een ander 
levensveranderend zijn. We hebben ge-
leerd om ‘te geven, maar zo 
dat de linkerhand niet weet 
wat de rechterhand doet' 
(Matteüs 6:3). God fluistert 
soms opeens iets, legt iets op 
je hart, als je daar naar gaat 
handelen gebeuren er grote 
dingen. Niet altijd direct zicht-
baar, soms merk je er nooit 
iets van en soms doet God 
hemelse deuren open om ons 

te laten delen in Zijn grote werken. In de 
tijd dat wij het financieel heel moeilijk 
hadden en we zo krap zaten dat we geen 
boodschappen konden betalen stond er 
opeens een tas boodschappen voor de 
deur. We hadden geen mens iets verteld, 
stilletjes gehuild naar God en iemand had 
geluisterd naar de fluistering van dit idee. 
Hoe blij waren we. 

We zijn het nooit vergeten en geven door 
waar we kunnen. Pay it forward. In de 
gelijknamige film uit 2000 wordt de vraag 
gesteld: is het mogelijk dat één idee de 
wereld kan veranderen? Ik denk het wel. 
De Zeven werken van Barmhartigheid 
veranderden de wereld al snel na Jezus’ 
komst op aarde. Sterker nog: het vermoe-
den is dat het Romeinse Rijk erdoor viel.

Il y a longtemps que je t’aime 
(Zo lang houd ik al van je)

Beschrijving
Wanneer lerares Frans Léa Fontaine  haar 
oudere zus Juliette (foto) oppikt in een 
wachtruimte op een vliegveld, is dat de 
eerste keer sinds jaren dat de twee el-
kaar zien. Juliette is een arts die zojuist is 
vrijgekomen na een gevangenisstraf van 
vijftien jaar. Léa heeft amper herinne-
ringen aan de tijd die ze samen als kind 
doorbrachten. Juliette verdween achter 
slot en grendel vóór haar zusje de kin-
dertijd ontgroeide.

Nu wil de jongste van de twee haar ou-
dere zus opnieuw leren kennen door 
haar voorlopig onderdak te bieden 
in Nancy bij haar thuis, haar man de 
taalonderzoeker Luc, zijn vader Paul en 
hun twee geadopteerde Vietnamese 
dochtertjes 
P’tit Lys  en 
Kaisha. Léa 
wilde zelf 
geen kinde-
ren baren, al 
zou ze dat 
wel kun-
nen. Juliette 
merkt op 
dat het door 
haar komt, 
dat Léa geen kinderen wil krijgen. Luc 
ziet het verblijf van Juliette bij aanvang 
eigenlijk helemaal niet zitten. Hij kan 
zich niets voorstellen bij de misdaad die 
Juliette vijftien jaar geleden beging, toen 
ze haar eigen zesjarige zoontje Pierre 
om het leven bracht.

De – passieve – weerstand van Luc is niet 
de enige frictie die Juliette ondervindt 

wanneer ze probeert een nieuw leven 
op te bouwen. Ze heeft grote moeite 
zich sociaal met andere mensen in te 
laten en werkgevers staan niet te sprin-
gen om haar aan te nemen vanwege 
haar verleden. Wanneer ze tijdens een 
etentje met collega’s van Léa van school, 
na lang aandringen van een van hen, 
meer duidelijkheid geeft over waarom 
die nooit hebben geweten dat Léa een 
zus heeft, merkt ze op dat dat komt 
doordat ze vijftien jaar vast zat voor een 
moord. De gehele tafel denkt dat ze 
daarmee Lea’s aandringende collega de 
mond wilde snoeren, alleen Michel voelt 
aan dat ze de waarheid sprak. Hij werkte 
jarenlang drie dagen per week in een 
huis van bewaring en veroordeelt haar 
niet. In plaats daarvan probeert hij, net 

als Léa, Ju-
liette te le-
ren kennen 
en begrij-
pen, terwijl 
die stukje 
bij beetje uit 
haar schulp 
kruipt.

Tegen het 
eind van 

de film wordt duidelijk dat het kind van 
Juliette een ernstige progressieve ziekte 
had. In de film is een medische uitslag te 
zien met op de achterkant een gedicht 
van Pierre. Er was sprake van een erfelij-
ke ziekte. 
Juliette kon het toenemende lijden van 
haar zoontje niet aanzien en paste eu-
thanasie op hem toe, iets wat ze nooit 
had toegelicht. (bron: Wikipedia)

Deze film uit 2008 heeft veel indruk op mij gemaakt, door de beklemmende maar 
ook mooie Franse sfeer die ik nog steeds kan oproepen. De regisseur is Philip-
pe Claudel, die zelf ook het verhaal geschreven heeft. De film maakt duidelijk, hoe 
moeilijk het is om na een (lange) gevangenisstraf weer in de maatschappij terug te 
keren en hoe verschillend mensen daarop reageren. Daaronder voel je ook de span-
ning dat er eigenlijk geen sprake was van schuld, maar van pure moederliefde.

Els van Leuken

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
dat heb jij aan Mij gedaan
Toen Ik ziek was ben jij Mij komen helpen
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan Thera de Vries-Noordhuis

Hoe zorgen we voor elkaar in 
de gemeente? 
In de bijbel vergelijkt Jezus zich met een 
goede herder. Zijn volgelingen vormen 
dan de kudde. Hoe blijven wij en onze 
schapen bij de Goede Herder en bij Zijn 
kudde? Daarover denken we als kerken-
raad geregeld na, zeker nu we al geruime 
tijd elkaar niet zomaar tegelijk kunnen 
ontmoeten. Sommigen merken mis-
schien dat hun vertrouwen in de Herder 
verzwakt. Anderen ervaren dat hun band 
met de kudde afneemt. En weer ande-
ren kunnen ontdekken prima zonder Zijn 
kudde te kunnen leven en geloven. Dit 
hoeft niet alleen bij kinderen, tieners, 
alleengaanden of mensen in psychische 
nood voor te komen, maar het (be)treft 
ons allemaal. Het nadenken en zoeken 
naar ‘wat kan er wel’ als het gaat om God 
en elkaar ontmoeten vraagt energie en 
creativiteit. Het vraagt ook om nederig 
luisteren naar de Goede Herder en hopen 
op Hem. Hij heeft ons niet alleen gelaten. 
Hij is in ieder van ons, door Zijn Heilige 

Geest. Laten we bidden om wijsheid en 
bezieling, zodat we elkaar steeds weer 
vinden en een gemeenschap vormen van 
volgelingen van Jezus. Alice Siepelinga

Wandelen en Ontmoeten
Om elkaar in de gemeente niet uit het 
oog te verliezen en om ook leden van de 
GKv te leren kennen is er sinds half janu-
ari elke zondagmiddag de mogelijkheid 
om samen te wandelen, steeds vanaf een 
andere locatie. Twee-aan-twee levert dat 
vaak leuke en soms diepe gesprekken op.

Hanneke Weigand

Creatieve ontmoeting
Ook een traject van ‘zussenboekjes’ helpt 
vrouwen (in de NGK en de GKv) elkaar 
beter of voor het eerst te leren kennen. 
Via collages in een boekje/schriftje gaat 
men in woord en beeld in op wat de ei-
genares aanreikt aan info over zichzelf en 
aan vragen. Het boekje reist langs negen 
anderen voordat je het mooi gevuld weer 
terugkrijgt. Eke de Gier-van der Jagt

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

Arabischtalige diensten
Op de eerste en derde zondag van de maand zijn er Arabischtalige kerkdien-
sten in de Rehobothkerk. Na een paar maanden komen inmiddels ongeveer 
dertig volwassenen en kinderen bijeen om samen te zingen, een preek te 
horen en elkaar te ontmoeten. En dat alles in het Arabisch, met waar nodig 
Nederlandse vertaling. Deze gemeente is een initiatief en tegelijkertijd een 
verhoring van het gebed van George en Susan Zaku. 
Ben je zelf Arabischtalig, of heb je familie of vrienden die Arabisch zijn, dan 
zijn jullie van harte welkom. De inloop is om 13.30 uur en de kerkdienst zelf 
begint om 14.00 uur. Ds. Pieter Kleingeld

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

U bent van harte welkom in onze vieringen. 
Maar ze zijn ook op afstand te volgen via 
Kerkdienstgemist.nl of via Kerkomroep.nl

GROENE OF WILLIBRORDKERK

zo 27 feb 10.00 ds. N.C. Smit
  19.00 Taizéviering
wo 02 mrt 19.00 Aswoensdag 
   H. Willibrordkerk,
   diaken P. Winnubst en 
   ds. G.J. de Bruin,
   m.m.v. PGO-cantorij
zo 06 mrt 10.00 ds. R.C. Veldman
wo 09 mrt 17.45 Samen aan tafel
  19.30 Avondgebed
zo 13 mrt 10.00 ds. A. Alblas
wo 16 mrt 19.30 Avondgebed
zo 20 mrt 10.00 ds. G.J. de Bruin
wo 23 mrt 17.45 Samen aan tafel
  19.30 Avondgebed
zo 27 mrt 10.00 ds. R.C. Veldman, 
   Maaltijd van de Heer, 
   m.m.v. PGO-cantorij
wo 30 mrt 19.30 Avondgebed
zo 03 apr 10.00 ds. F. Bouwen
wo 06 apr 17.45 Samen aan tafel
  19.30 Avondgebed
zo 10 apr 10.00 Palmzondag, 
   ds. R.C. Veldman
wo 13 apr 19.30 Avondgebed
do 14 apr 19.30 Witte Donderdag, 
   ds. R.C. Veldman,
   m.m.v. PGO-cantorij
vr 15 apr 19.30 Goede Vrijdag, 
   ds. G.J. de Bruijn
za 16 apr 22.00 Paasnachtviering, 
   ds. A. Verburg,
   m.m.v. projectkoor
zo 17 apr 10.00 Eerste Paasdag, 
   ds. R.C. Veldman,
   m.m.v. PGO-cantorij

Autodienst
zo 27 feb  René Kammenga 06-22 19 81 22
  Dirk Jan de Ruijter 517 61 58

zo 06 mrt Tim Reedijk 517 54 43
  Hanneke en Lex Huisman 517 35 29
zo 13 mrt Pauline Verkerk 517 36 22
  Aart Verburg 06-13 38 59 61
zo 20 mrt Jochem Taal 515 57 17
  Ed Noordijk 517 10 36
zo 27 mrt Jan Bos 517 76 79
  Marianne Smit-Jellema 517 41 69
zo 03 ap Barend Drewes 517 66 92
  Tjerk de Wit 517 07 93
zo 10 apr Conneke Mulder 517 68 56
  Cobie Visee 515 25 08
zo 17 apr Tim Reedijk 517 54 43
  Aart Verburg 06-13 38 59 61

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en  
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Voor actuele informatie: 
www.ngkoegstgeest.nl

zo  27 feb 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 06 mrt 10.00 ds. P. Kleingeld,  
   H. Avondmaal
zo 13 mrt 10.00 dhr. B. Dijkstra, Rotterdam
zo 20 mrt 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 27 mrt 10.00 ds. M.K. Boersema, Leiden
zo 03 apr 10.00 ds. P. Kleingeld,  
   H. Avondmaal
zo 10 apr 10.00 ds. P. Kleingeld
do 14 apr 19.30 Witte Donderdag,  
   ds. J. Knol, Krommenie
vr 15 apr 19.30 Goede Vrijdag, 
   ds. P. Kleingeld
za 16 apr 19.30 Stille Zaterdag, Bezinning
zo 17 apr 10.00 Pasen, ds. P. Kleingeld

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

Het streamteam blijft livestream uit de paro-
chiekernen verzorgen. Let op: de vieringen in 
de parochiekernen variëren in aanvangstijd: 
9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wassenaar) 
en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorschoten). 

Zie www.parochie-augustinus.nl voor de actuele 
livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch con-
tact opnemen met pastoor Franken: 071 889 
5938, of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

4e zondag door het jaar
za 26 feb 19.00 Eucharistie, 
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c
zo 27 feb 11.00 Eucharistie, 
   pastoor R. Franken
wo 02 mrt 19.00 Aswoensdag 
   H. Willibrordkerk, diaken
   P. Winnubst en ds. G.J. de 
   Bruin, m.m.v. PGO-cantorij
   
1e zondag 40dagentijd
za 05 mrt 19.00 Viering in Katwijk
zo 06 mrt 11.00 Eucharistie,  
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c 
   m.m.v. Dameskoor

2e zondag 40dagentijd
za 12 mrt 19.00 Eucharistie, 
   pastor K. van Vliet
zo 13 mrt 11.00 Eucharistie, 
   pastoor R. Franken/diaken 
   P. Winnubst, 
   m.m.v. Gemengd Koor

3e zondag 40dagentijd
za 19 mrt 19.00 Viering in Katwijk
zo 20 mrt 11.00 Eucharistie, 
   Pastor K. van Vliet
   m.m.v. Schola

4e zondag 40dagentijd
za 26 mrt 19.00 Eucharistie, 
   kapelaan B. Plav ̌ci ́c
zo 27 mrt 11.00 Eucharistie, pastoor R. Franken,
   m.m.v. Schola Laudunensis

5e zondag 40dagentijd
za 02 apr 19.00 Viering in Katwijk
zo 03 apr 11.00 Eucharistie, kapelaan 
   B. Plav ̌ci ́c,
   m.m.v. Dameskoor

PALMZONDAG
za 09 apr 19.00 Eucharistie, 
   pastor K. van Vliet
zo 10 apr 11.00 Eucharistie, pastoor R. Franken/
   diaken P. Winnubst,  
   m.m.v. Gemengd Koor

wo 13 apr  Boeteviering, 
   diaken P. Winnubst
do 14 apr 19.00 Witte Donderdag, Eucharistie,
   pastor K. van Vliet, 
   m.m.v. Schola
vr 15 apr 15.00 Goede Vrijdag, Kruisweg, 
   diaken P. Winnubst
   Kruishulde, kapelaan B. Plav ̌ci ́c,
   m.m.v. Dameskoor

voor de     periode van 27 februari tot en met 23 april 2022

Activiteiten Raad van Kerken
Door corona kan er zomaar iets veranderen. Actuele info vindt u op 

www.raadvankerkenoegstgeest.nl
Let op: wilt u zich voor alle activiteiten aanmelden?

Christelijke meditatie 
 15-3 en 12-4
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,

Drieluik Zin deel II   6-3
Prof. Dr. Hetty Zock over Harry Potter-
boeken
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Kosten: richtbedrag € 5,- p.p.
Opgave: Gerrie Kooijman, 06-18 39 
26 04,
gerriekooijmanva@outlook.com
of Niek Smit, 06-57 22 98 96

Kunst & Spiritualiteit, Lichtmys-
tiek bij Franse kathedralen  20-3
Door kunsthistoricus Bernard Vermet
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Kosten: richtbedrag € 5,00
Opgave: Marjan Driessen, 513 14 22,  
marjandriessen1949@gmail.com

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

Drieluik Spirituele meesters 23-3
Informatie: zie pagina 7

Wandelen met ruimte 27-3
Start: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Tijd: 14.00 uur
Opgave: Reina Albracht, 06-21 95 45 51,
Reina.albracht@ziggo.nl

Drieluik Zin deel III  3-4
Mw. dr. Renée van Riessen
Thema: Levinas en compassie
Info en opgave zie bij 6-3

Passieconcert Cappella pro Cantibus

Informatie: zie pagina 11
  9-4

Lentemaaltijd 22-4
Plaats: Rehobothkerk
Tijd: vanaf 18.00 uur
Kosten | € 5,-/10,- p.p. (geld dat over-
blijft gaat naar Vluchtelingenwerk)
Aanmelden tot 18-4: Reina Albracht,
06 - 21 95 45 51, reina.
albracht@ziggo.nl

za 16 apr 21.00 Paaswake, Mgr. A. van Luyn, 
   sdb/diaken P. Winnubst,  
   m.m.v. Gemengd Koor
PASEN
zo 17 apr 11.00 Eerste Paasdag, Eucharistie, 
   pastor K. van Vliet 
   m.m.v. Schola
ma 18 apr 11.00 Tweede Paasdag, 
   Viering in Katwijk

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

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

vr 04 mrt 11.00 Prot. ds. A. Verburg
vr 18 mrt 11.00 R.-K. pastor K. van Vliet
vr 01 apr 11.00 Prot. ds. P. Ravensbergen
vr 15 apr 11.00 R.-K. Pasen, N. Langstraat

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

Geen vieringen, omdat geen voldoende afstand 
kan worden gehouden.

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)

Voorlopig worden er geen zondagse vieringen 
gehouden vanwege corona.

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

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

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00  Gerrie Schreuder

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00      Bijbelstudie; 11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo 27 feb 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 06 mrt 10.00 J. Nugter, Katwijk a/Zee
zo 13 mrt 10.00 R. Speelman, Almere
zo 20 mrt 10.00 J. v. Staveren, Boskoop
zo 27 mrt 10.00 W. v.d. Velden, Putten
zo 03 apr 10.00 P. v.d. Lugt, Naaldwijk
zo 10 apr 10.00 D. Wolbers, Franeker
vr 15 apr 19.00 H. Koehorst, Mijdrecht, 
   Goede Vrijdag
zo 17 apr 10.00 P. Stolk, HI-Ambacht, 
   1e Paasdag

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

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

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

 19.00 – 19.45 uur, hal Rehobothkerk

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

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

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

1e zondag van de maand,  
11.00 – 11.45 uur

http://www.raadvankerkenoegstgeest.nl
mailto:gerriekooijmanva@outlook.com
mailto:marjandriessen1949@gmail.com
www.raadvankerkenoegstgeest.nl
mailto:Reina.albracht@ziggo.nl
mailto:reina.albracht@ziggo.nl
mailto:reina.albracht@ziggo.nl
mailto:annemarie.gerritsen@marente.nl
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naast zal Chris van der Oord de rol van 
verteller op zich nemen en zingen Nel-
leke van der Oord en Wilma de Vries (en 
mogelijk nog een aantal andere PGO-ge-
meenteleden) in het koor. Naast het 
koor is er ook nog een live-orkest van 30 
musici. The Passion Wassenaar wordt op-
gevoerd in de Messiaskerk (Protestantse 
kerk Wassenaar), van 8 t/m 10 april. 
Bekijk ook het filmpje op de website van 
unity.nu, m.b.v. de qr-code.
Voor meer informatie en kaarten: 
www.thepassionwassenaar.nl.

Taizévieringen 
in de Rehobothkerk
In de veertigdagentijd zijn er de wekelijkse 
woensdagavondgebeden. Na de Taizévie-
ring van 27 februari is er dan pas weer een 
op 24 april. Ditmaal ook in de Rehobothkerk, 
aanvang 19.00 uur. Het duurt ongeveer drie 
kwartier. De vieringen worden door een oe-
cumenisch samengestelde groep georgani-
seerd en hebben een meditatief karakter, 
met eenvoudige liederen, een psalmlezing, 
een lezing uit het Nieuwe Testament, enke-
le voorbeden en een centrale plek voor stil-
te als vorm van gebed.

Evelien Wietsma en Els Noort

Taizéwerkgroep PGOegstgeest en NGK/GKv

In het weekend voor Pasen zijn er 
in Wassenaar in de Messiaskerk vier 
voorstellingen van The Passion. Voor 
alle leeftijden, met eigentijdse Ne-
derlandstalige muzieknummers. De 
productie van deze bijzondere en 
aansprekende voorstellingen van het 
paasverhaal is een gezamenlijk initi-
atief van de Oegstgeester PGO en de 
Wassenaarse PKW.
Wat kun je verwachten? De mooiste 
en meest geliefde Nederlandstalige 
popnummers, samengebracht in een 

eigentijds decor. Zo beleef je het paasver-
haal met al je zintuigen. 

Cast en medewerking
Aan deze voorstellingen leveren een aan-
tal leden van de Oegstgeester PGO ook 
een actieve bijdrage. Het project wordt 
getrokken door twee van de PGO-ge-
meenteleden: Marcel Woudsma (produc-
tieleider) en Margreet de Ruijter (regie), 
die beiden ook al jaren meedoen aan het 
kerstspel van de PGO in Oegstgeest. Mar-
cel is ook lid van het beamteam. Daar-

Tot slot...
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Bijzondere gezamenlijke productie PGO en PKW

B e z o r g e r s  O Ke  g e z o c h t !
Oegstgeest is weer gegroeid. Dit betekent nieuwe straten waar OKe bezorgd 
kan worden. Daarnaast zijn er bezorgers die na vele jaren trouwe dienst hun 
taak gaan neerleggen. Daarom is de bezorgdienst van OKe op zoek naar nieu-
we bezorgers voor delen van de volgende straten: Geversstraat, Iepenrode, 
Kronenburg, Arendsduin, Luchtenburg, Wickenburg, Rustenburgerpad, Engelen-

burg, Lobeliuslaan, Kwaakhaven en twee 
locaties van de Van den Berghstichting in 
Poelgeest. 
Als u in een van deze straten OKe zou wil-
len bezorgen, kunt u een mail sturen naar 
bezorgdienstoke@gmail.com of bellen met 
Gwenny Kouwenhoven 06 - 49 90 04 69.

Happietaria Leiden
11 febr. t/m 12 mrt.
Happietaria Leiden zet zich in om sek-
sueel geweld en mensenhandel tegen 
vrouwen en meisjes in Nepal tegen te 
gaan. Met het geld dat wordt opgehaald 
kunnen we onder andere deze kwets-
bare vrouwen voorlichting geven over 
de gevaren van mensenhandel, trainin-
gen en zelfhulpgroepen aanbieden en 
samenwerken met lokale partijen die 
zich inzetten tegen mensenhandel (zoals 
de politie en overheid). Ook kunnen we 
met dit geld opleidingsmogelijkheden en 
werkgelegenheid faciliteren. Dit zorgt er 
voor dat we vrouwen in Nepal een bete-
re en veiliger toekomst kunnen bieden.
Locatie: Arubapad 2, 2315 XA Leiden 
Info en Reserveren:  
voorzitter@happietarialeiden.nl

Expositie 
Jeltje Hoogenkamp maak-
te zeven schilderijen en 
Corrie Kopmels zeven 
gedichten bij het the-
ma van de Zeven werken 
van Barmhartigheid. In de 
maand maart hangen deze 
14 panelen als ‘reisexpo-
sitie’ in Willibrords Erf en 
zijn daar op zondag na 
de dienst, maar ook op 
woensdag bij het ‘Op adem 
komen’, in de Groene Kerk 
te bezichtigen. 

Jasper de Kogel

https://thepassionwassenaar.nl/
mailto:bezorgdienstoke@gmail.com

