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De taal van de Geest

Come, Holy Spirit, Come
tekening van
Genesis Tupa’i,
9 jaar, mei 2018.

Op zondagochtend in Amsterdam-Zuidoost beginnen
de medewerkers voorafgaand aan de kerkdienst met gezamenlijk gebed. Een tiental mensen staan in een
kring. Ze bidden hardop. Ieder bidt zijn eigen
gebed in de eigen taal.
Ds. Pieter Kleingeld,
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Hier ben ik…
Tijdens de lagere school
wist ik het al. Ik wilde
elektricien worden. Ik

Vlnr. Daan van Ee (NGK), Moses Alegbe (MCTC), Nico Noort (GKv) en ds. Pieter Kleingeld (NGK)
vervolg
van pag. 1
		

startte in de bouw. In de jaren ’80 werd

je onderdrukkers. Vergeef en verzoen. Je-

ik kabelmonteur. Aansluitingen maken

Engels en talen die ik niet herken. Ik

zus brengt bevrijding. Er is hoop. Er komt

voor woningen en bedrijven. Het zware

hoor flarden van bijbelteksten. Ik pro-

herstel en genezing. Het uitbundige zin-

werk dus. En telkens bij het dichtdraaien

beer mee te doen, maar ik word afge-

gen en dansen in Amsterdam-Zuidoost is

van de deksel van de aansluiting bad ik

leid. Na een luid Amen van mijn vriend

geen escapisme, maar laat mensen Gods

‘Here zegen deze spijze, amen’.

en voorganger verstommen de gebeden.

toekomst nu al ervaren.

Gods wereld

Hoe communiceer je met je vrouw? Na

Ik ben met regelmaat betrokken bij twee

afloop van de kerkdienst bespreken

Er was een tijd, dat het woord ‘besmet-

wel altijd zoveel beter? Het kan heel

wilde ik God de kans geven. Ineens

migrantenkerken; een multiculturele ge-

we als mannen deze vraag. De een be-

telijk’ iets van zijn negatieve lading was

oppervlakkig zijn, zoals de beat van mu-

hoorde ik mijzelf tegen mijn vrouw zeg-

meente van het Maranatha Community

antwoordt de vraag vanuit traditioneel

kwijt geraakt. Bij een verkoudheid ge-

ziek waarmee je vanzelf gaat meebe-

gen: “Laten we God de kans geven om

Transformation Center (MCTC) in Amster-

Ghanees perspectief. Een ander deed

bruikte je het woord om anderen te

wegen. Iedereen wordt wel een klein

tegen ons te praten!”.

dam-Zuidoost en een Arabischtalige in

een PhD (Doctor of Philosophy) in China,

waarschuwen en witte kleding was ook

beetje blij van vrolijke liederen met een

Nu, ruim 20 jaar verder, weet ik het ze-

Oegstgeest. Een aanrader. Het verbreedt

maar is vanwege zijn vrouw terugge-

besmettelijk, niet geschikt om bepaalde

aanstekelijk(!) ritme of komt in een dro-

ker. Het zijn geen woorden, het is geen

je blik. Wakkert je verlangen aan naar

keerd naar Nederland. Hij heeft net een

klusjes te doen. Door COVID is de drei-

merige stemming bij de klanken van

taal (Psalm 19). Toch weet God liefdevol

rechtvaardigheid. Helpt je om Gods wereld

Marriage Course gevolgd. In migranten-

gende betekenis uit de tijd van pest en

een Canto Ostinato of klankschalen.

te spreken en zegt Hij meer dan wij ho-

in te stappen. Ik vertel over dat laatste en

kerken ontmoet je de huisarts en de

cholera weer helemaal terug. Het woord

hoop dat die andere dingen meekomen.

schoonmaker. Precies zoals de eerste

‘aanstekelijk’ gebruik je eufemistisch om

Maar wat raakt je hart, waar word je

zijn oudejaarsconferentie: “Luister eens

Ik hoor Nederlands,

Besmettelijk of aanstekelijk?

Later vond ik mijzelf terug in de automatisering en bleef een zegen vragen.
Ik riep tot God. Pas na 20 jaar roepen

ren. Herman Finkers sprak er al over in

christengemeentes waren samenge-

de overdracht wat minder gevaarlijk te

werkelijk en blijvend blij van? Steeds

naar een vogel die fluit, naar de wind

Na het begin van de oorlog in Oekraïne

steld. Hun vragen toen zijn onze vragen

laten lijken.

vaker merk ik, dat echte vreugde ge-

door de toppen van de bomen, het

preekte ik in de Arabischtalige gemeen-

nu. Wie goed luistert, kan veel leren.

te over Kaïn en Abel. De bijbel bevat een

vonden wordt in de ontmoeting met

klokken van een baby aan de borst van

Denkend aan Pinksteren, het feest van

de ander. Soms vluchtig als een groet

de moeder. God spreekt/zingt, maar

ontnuchterende waarheid: broedertwis-

Is het alleen maar goed?

de Geest, komt bij mij direct de gedachte

en een glimlach, soms langer in een

vaak voor dovemansoren”.

ten zijn de ergste ruzies die er zijn en

Ja, leven in twee culturen is moeilijk.

aan een aanstekelijk enthousiasme bo-

gesprek over koetjes en kalfjes. Het

Ik wil mijzelf niet onderscheiden van de

leiden niet zelden tot broedermoord. Na

Zeker voor tieners. Je verbinden met

ven. Ik heb dat van huis uit niet zo mee-

meest evenwel in een gesprek waar-

anderen omdat ik mij geroepen voel.

afloop vertelt een van de mannen dat

Nederlanders is moeilijk. De vaak kleine

gekregen, want in bevindelijke, ortho-

bij jij en de ander echt hun best doen

Ook ik blijf twijfels houden, maar ik weet

dit thema regelmatig terugkeert in Ara-

migrantengemeentes zijn bovendien or-

dox-protestantse kring was dat verdacht.

om elkaar te bevragen naar de diep-

wel dat God spreekt. Zijn eerste woor-

bischtalige preken. De bijbelse waarheid

ganisatorisch, financieel en theologisch

Wanneer een broeder of zuster daar

ste drijfveren, naar het welbevinden,

den: 'Mens waar ben je?' Heb je het lef

beschrijft ook de situatie in Oekraïne en

kwetsbaar. Maar de verbinding tussen

buitengewoon geraakt was door een

naar datgene wat verdrietig en wat blij

om te zeggen: ‘Hier ben ik, zend mij’?

in het Midden-Oosten.

inheemse en migrantenkerken maakt

geloofservaring, dan uitte zich dat met

maakt. Dan kun je elkaar inspireren en

Ik denk dat het Zijn Liefde is dat Hij het

mij enthousiast.

tranen en berouw. De vreugde was iets

‘aansteken’, zoals de kaarsen die wor-

ons niet meteen naar de zin maakt en

waar je alleen maar op kon hopen. Geluk-

den aangestoken met het vuur van de

alles regelt als wij tot Hem spreken. Luis-

kig is mijn beleving wat blijer geworden.

Paaskaars, om te delen in het licht en

teren doet Hij, maar Hij zal niet meteen

de warmte van de Liefde.

datgene geven wat wij verlangen. Hij

Leden van migrantenkerken zijn minderheden, vaak ontheemd, soms gevlucht,

Tot slot

minder welvarend, hun families en gezin-

We eindigen met een gezamenlijke maal-

nen verstrooid over de wereld. Kortom:

tijd. Zo ervaren we samen gastvrijheid,

Aanstekelijk enthousiasme, op elkaar

ze horen meer bij de marge dan bij het

verzoening, gulheid en hoop. Ik denk:

overgedragen door gelijkgezinden, is dat

centrum van de macht. Precies Gods we-

‘Ik ken hier nog een mooi bijbels verhaal

zaam te zijn. Het maakt het praten met

reld en Gods boodschap. Word niet zoals

over. Waarschijnlijk wel meer dan één.’

Hem tot een avontuur. En meteen tot

Jasper de Kogel,

geeft ons wel de ruimte om te kiezen.

namens de PGO in de Raad van Kerken

We zijn vrij om te luisteren en gehoor-

Nieuwe biografie Titus Brandsma

iets gevaarlijks. Want als God luistert…


Ruud van Delft

Van de redactie

Zondag 15 mei is de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma

Pinksteren, vijftig dagen na Pasen, een letterlijk dynamisch feest. De uitstorting

door de paus heilig verklaard.

Ruuds avonturen zijn terug

van de Geest was toen spectaculair, maar gaat nog steeds door. Velen hebben

Wie zich wil verdiepen in zijn leven: Ton Crijnen schreef een

te vinden in zijn podcast ‘God

het effect van de Geest in hun leven ervaren. Voor wie het wil opmerken.

nieuwe biografie over hem: Titus Brandsma. De man achter

zoeken’. Hierbij de QR-code.

Deze OKe heeft als thema Enthousiasme, dat in diverse artikelen aan bod komt.

de mythe. ISBN 978 90 5625 533 6, Valkhofpers, € 20.

https://open.spotify.com/show/

Geniet mee met wat de schrijvers voor u op papier hebben gezet.

Els van Leuken

Stafwerker, spreker en trainer bij Stichting Agapè

2K6NtrRX42CTM5emhSPl4b
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Wat is

Met Hart

Pinksteren?

…een nieuwe start

en Ziel...

Het feest van het verbond
Pinksteren is afgeleid van het Griekse
woord pentekostè, wat vijftig betekent.
De feestdag valt altijd op de tiende
dag na Hemelvaart en de vijftigste dag

Per 1 mei is Richtsje Abma de
nieuwe dominee voor de PGO,
naast collega Rian Veldman.
Op 8 mei werd zij warm
onthaald in haar nieuwe
gemeente tijdens een
drukbezochte, feestelijke
intrededienst. Direct vallen
haar enthousiasme, speelse
aanpak en aandacht voor alles
wat mensen beweegt op.
Zij gaat met haar gezin in
Oegstgeest wonen en kijkt uit
naar alle ontmoetingen met de
mensen in Oegstgeest,
van jong tot oud.
Ardi Warnar

na Eerste Paasdag. We herdenken het

denken wel eens: ‘Voordat het uni-

Maar vooral ook door het werk zelf,

neerdalen van de heilige Geest over

versum bestond, was God helemaal

de mensen die je spreekt. In Huizen

de apostelen. In 2022 doen we dat op

alleen.’ Maar dat is moeilijk te rijmen

heb ik veel bijgeleerd over jeugd en

zondag 5 juni.

met het idee dat God liefde is. Als God

de midden-generatie. Hoe zij denken,

Pinksteren ontstond uit het joodse We-

toen helemaal alleen was draaide die

over middelen om een verhaal op

kenfeest (of Sjavoeot). Met dat feest

liefde alleen maar om zichzelf. Lief-

een andere manier te vertellen en te

wordt herdacht dat God de Tien Gebo-

de die alleen maar naar zichzelf kijkt,

laten beleven. Welke taal zij gebrui-

den aan Mozes gaf op de berg Sinaï.

noemen we geen liefde. Dat is een

ken. De energie van jongeren en de

We leggen vaak de nadruk op de regels vorm van super-egoïsme. Als God lief-

vrolijkheid van kinderen is prachtig.

die God hier geeft, maar we mogen de

de is, moet er binnen één goddelijke

Tieners brengen je tot de kern van de

context niet vergeten waarin God dit

natuur (één God) een gemeenschap

zaak met hun vragen. Ik heb geleerd

doet: Hij sluit een verbond met ons.

(familie) van meerdere personen zijn!

om de agenda niet volledig vol te la-

De christenen nemen deze feestdag

Soms wordt er op de volgende ma-

ten lopen met afspraken en vergade-

over omdat ze de neerdaling van de

nier over gesproken: God de Vader is

ringen, maar ook tijd vrij te houden

heilige Geest zien als de bevestiging

degene die alles gemaakt heeft. God

om even los te komen van de drukte.

van een nieuw verbond. We spreken

de Zoon maakt deze God zichtbaar.

Zo blijf je openstaan voor nieuwe

sindsdien van een eerste verbond (het

God de heilige Geest komt persoonlijk

ideeën. De cultuur wordt visueler en

Oude Testament) en een tweede ver-

bij je binnen. De functie van de heili-

dat merk je ook in de kerk; er wordt

bond (het Nieuwe Testament) Het eer-

ge Geest is om Jezus niet alleen een

meer gebruik gemaakt van beeld en

ste verbond is echter nooit achterhaald, figuur te laten zijn die 2000 jaar gele-

video, naast tekst. Corona heeft dat

omdat het essentiële profetieën over

den leefde. De Geest laat Hem in ons

versneld. Je kunt talent in de kerk de

het tweede verbond bevat.

eigen leven aanwezig zijn.

ruimte geven om hieraan bij te dra-

Het verbond van God met ons wordt

gen in allerlei vormen, zoals vlogs.

soms vergeleken met een relatie. An-

kerkdiensten, sfeer proeven. Ik heb het

telijk zijn om samen te zijn in de kerk.

profiel voor de nieuwe dominee eerst

En het is verrijkend om niet alleen in

Ik heb er veel zin in, in dit nieuwe

goed bekeken. Het is niet alleen werk,

je eigen bubbel te blijven zitten, maar

avontuur. Het is gebruikelijk dat je als

maar ook wonen én leven in de nieu-

allerlei mensen te ontmoeten. De mo-

dominee een aantal keer wisselt van

we gemeente. Ik ben 22 jaar predikant

menten van verstilling als tegenwicht

Hoe zie je de rol van de kerk in
deze tijd?

gemeente. Dat is ook goed. Je komt los

en dit is mijn derde gemeente. Elke

tegen de drukte van de dag zijn heel

Het is belangrijk om samen op te

van gewoontes en kijkt weer met frisse

gemeente is weer anders. Hoe precies

waardevol. Ik heb vaak gesprekken

blik naar alles. Het is ook een drukke

anders, zal ik nog ervaren. Eerst veel

met mensen op belangrijke momenten

tijd natuurlijk; afscheid nemen van mijn

nieuwe mensen ontmoeten.

den op nieuwe taken. Een verhuizing en

pastoor Rochus Franken

logische ontwikkelingen te volgen.

Hoe is het om hier te starten als
nieuwe dominee?

vorige gemeente Huizen en voorberei-

Overweging door

ders dan sommige van onze relaties

Pinksteren:
feest van de heilige Geest

kenmerkt het verbond van God zich

Met Pinksteren vieren we dat de heili-

door een onvoorwaardelijke liefde die

ge Geest werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als

standvastig en duurzaam is. Standvas-

een soort overstroming en volgens de

tig: ze blijft altijd het goede in de ander

Bijbel is dat het gevoel. De eerste chris-

trekken. Vriendschap en verbonden-

zoeken en probeert niet stil te staan bij

tenen hadden het gevoel dat ze plotse-

heid binnen de gemeente is heel

de negatieve kanten. Duurzaam: ze is

ling ‘volgegoten’ werden met God.

in hun leven; doop, trouwen, rouw. Er

waardevol. Zorgen dat mensen niet

niet bedoeld om verbroken te worden.

Ook nu nog kennen gelovigen het ge-

gebeurt van alles in het leven. De veer-

eenzaam zijn. Vooral in tijden van

Deze trouw van God wordt totaal zicht-

voel dat God in hun eigen binnenste

kracht, lief en leed: al die menselijke

maatschappelijke tegenstanden kun-

baar in het tweede verbond, namelijk

is en daar hun gedachten en emoties

aspecten vind ik erg boeiend.

nen we als kerk bijdragen aan ver-

in het leven van Jezus Christus.

inspireert. Soms ben je een stukje aan

allerlei nieuwe mensen leren kennen.

Wat inspireert jou als dominee?

Zo’n nieuwe start vraagt altijd de nodige

Heel gewone dingen in het leven kun-

binding en gastvrij en laagdrempelig

voorbereiding. Een beroepingsprocedure

nen mij inspireren; popmuziek, eendjes

Wie is die heilige Geest?

duurt over het algemeen lang. In sep-

in de sloot, een mooi gesprek, cabaret.

je ziel onder je arm. Het is goed als

Wat heeft dit alles met de heilige Geest gedachte die alles helder maakt. Zo

tember heb ik de eerste gesprekken hier

De combinatie van lichtheid én diep-

Welke onderwerpen spreken jou
aan in je werk?

zijn. Je mag komen zoals je bent, met
mensen van verschillende generaties

te maken en wie is die heilige Geest?

werkt de heilige Geest vaak in ons da-

gevoerd. Je gaat in gesprek met allerlei

gang vind ik ook inspirerend in geloof.

Het is belangrijk om steeds te blijven

en met verschillende achtergronden

Christenen geloven dat er één God is

gelijks leven. God komt zo dichtbij, dat

mensen. Al je zintuigen staan open. Luis-

Het hoeft allemaal niet perfect. Wij zijn

leren. Niet alleen door interesse in je

elkaar ontmoeten. Je hoeft het alle-

die tegelijk drie is: de Drie-eenheid. Ze

Hij rechtstreeks in contact treedt met

teren, kijken, naar een gemeenteavond,

ook niet volmaakt. Het kan heel fees-

vak. Of door maatschappelijke en theo-

maal niet alleen te doen.

geloven ook dat God liefde is. Mensen

ons. Dat vieren we met Pinksteren.
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het lezen, je luistert naar een preek of
je zit te bidden. En opeens krijg je een
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD
De Vuurdoop!

Wij gedenken…
zei bisschop

… Agatha Wilhelmina (Aad)

zaterdag voor

Van den Hen-

Borst-Alkemade, weduwe van Aad

Pinksteren, ko-

de daarover

Borst, moeder en oma. Aad werd op

men vorme-

bij een eerde-

5 april 1931 in Noordwijk geboren en

re editie. Om

overleed op 16 april. De afscheidsvie-

dat te symbo-

ring vond plaats op vrijdag 22 april in

liseren wordt

de H. Willibrordkerk, waarna Aad is be-

bij de opening

graven op het parochiekerkhof.

Het middenschip van de in 1901 ingewijde H. Willibrordkerk in Oegstgeest

wijze. Zij stierf slechts 33 jaar oud. Ze

van de Vuur-

… Johanna Francisca (Annie) Ger-

wordt gedekt door een uit witgeverfde houten delen bestaand tongewelf. Wie

wordt vooral vereerd in het voormalige

Foto Peter van Mulken

Op 4 juni, de

lingen uit het
hele bisdom en
hun begeleiders samen in
de kathedraal

Tongewelf heiligen

van Rotterdam voor de Vuurdoop! Er is

doop het ‘Pinkstervuur’ ontstoken en in

rits-van Gulik, weduwe van Jan Ger-

de moeite neemt steil omhoog te kijken, ontdekt dat er een aantal namen op

hertogdom Brabant. Geertruidenberg is

ook dit jaar een gevarieerd programma

de kathedraal door speciale fakkeldra-

rits, moeder en oma. Annie werd op 16

is aangebracht. Op de vier hoeken van het gewelf staat de naam Willibrord.

naar haar vernoemd.

met schriftlezing, gebed, actie, ontmoe-

gers doorgegeven.

januari 1931 in Den Haag geboren en

Gezien vanuit de hoofdingang van de kerk staan aan de rechterkant de namen

Cunera is ook een der lang vereerde

ting en workshops over de kracht van de

De Vuurdoop! is een dag met actieve

overleed op 30 april in Velsen-Zuid. Haar

van acht mannelijke heiligen en aan de linkerkant de namen van acht vrouwe-

personen die uit de heiligenkalender

heilige Geest.

workshops die allemaal aangeven wat je

uitvaart vond plaats op woensdag 4 mei

lijke heiligen, steeds gevolgd door O.P.N.: Ora pro nobis (Bid voor ons).

zijn verwijderd. Volgens de over haar

“Het is de heilige Geest die ons geeft

kunt doen met de kracht van de heilige

in de H. Willibrordkerk, waarna Annie is

Hieronder vindt u een toelichting op de vrouwelijke heiligen.

bestaande overleveringen was zij een

wat we nodig hebben om te geloven,

Geest. Deze Vuurdoop! vindt plaats in

begraven op het parochiekerkhof.

om elkaar te dienen en steeds weer op

het diocesane Jaar van de Sacramenten.

… Eugène Victor Johannes Gerardus

Theresia. De Kerk kent twee heiligen

Hildegardis staat bekend als Hildegard

eilanden. Zij was in het gevolg van de

Majella (Eugène) Goossens, echtge-

met die naam. De ene is de in 1515 ge-

van Bingen. Voor haar geldt hetzelfde

bovengenoemde Ursula. Ze ontsnapte

noot, vader en opa. Eugène werd op

boren Theresia van Ávila, die bekend staat

als voor Rosalia, want ook haar naam is

bij Keulen aan de dood omdat ze werd

16 juli 1943 in Vught geboren en over-

als de hervormster van de karmelitessen,

uit de kalender verwijderd. Zij leefde van

gered door een zekere koning Radbod of

leed op 30 april. De afscheidsviering

de orde van kloosterzusters waartoe zij

1098 tot 1179 en was toen al beroemd.

Heino. Hij nam haar mee naar zijn paleis

veer vier keer zo groot als Nederland.

vond plaats op vrijdag 6 mei in de

behoorde. Zij stierf in 1582. De andere is

Ze heeft een aantal geschriften nagela-

in Rhenen. In 694 zou Cunera’s gebeente

Bij verschillende edities van de Wereld-

H. Willibrordkerk, waarna Eugène in

Theresia-van-het-Kind Jezus. Zij werd in

ten waaruit blijkt dat zij een mystica was

door Willibrord zijn overgebracht naar de

jongerendagen zijn jongeren uit het bis-

stilte is gecremeerd.

1873 geboren in het Franse Alençon en

van grote eruditie. De parochiekerk van

kerk van Rhenen. Zij werd in grote delen

dom Paramaribo opgetrokken met jon-

… Gerardus Theodorus Alexander

stierf al in 1897 als karmelites. Zij was

Hilgersberg heeft haar als patrones.

van de provincies Utrecht en Gelderland

geren uit het bisdom Rotterdam bij een

(Gerard) Bots, weduwnaar van M.T.H.

het voorbeeld voor velen hoe om te gaan

Maria Magdalena, wat betekent Maria

vereerd en er bestonden dan ook

gezamenlijke reis. Voor de WJD-reis naar

Bots-Wyers, broer, zwager en oom.

met het kleine leven van iedere dag. Zij

van Magdala, staat bekend als de open-

Cunerawegen die naar Rhenen leidden.

Lissabon in 2023 zijn de bisdommen in

Gerard werd op 24 mei 1927 in Tilburg

werd in 1925 heilig verklaard. Omdat we

bare zondares en boetelinge die leefde

Lidwina werd in 1380 in Schiedam ge-

overleg om samen op te trekken.

geboren en overleed op 7 mei in Lei-

niet weten wanneer de reeks namen van

in de tijd van Jezus. Nadat Jezus haar

boren. Haar ouders waren arme mensen.

den. De dienst van Woord en Gebed

heiligen is aangebracht, kunnen we niet

tegenover de Farizeeën had verdedigd,

Na een val op het ijs in 1395 werd zij

werd gehouden op donderdag 19 mei

zeggen wie er wordt bedoeld.

volgde zij hem. Zij stond samen met zijn

ongeneeslijk ziek en begon een lange

in crematorium Duin- en Bollenstreek

Rosalia is een van de heiligen die in de

moeder onder het kruis. Zij was ook een

periode van lijden. Zij had voortdurend

te Lisse, waarna Gerard in besloten

officiële kalender van de Kerk niet meer

van de eerste getuigen van de opstan-

grote pijn tot zij in 1433 in eenzaamheid

kring is begeleid naar zijn laatste rust-

wordt genoemd. Dat was in de 19de

ding van Jezus.

stierf. In 1615 werden haar relieken naar

plaats op het kerkhof bij de H. Willi-

eeuw nog wel het geval. Zij wordt nog

Ursula en haar gezellinnen zijn om-

Brussel overgebracht, maar in 1871 werd

brordkerk.

steeds vereerd op Sicilië, waar zij volgens

streeks 335 in Keulen als martelaressen

een deel daarvan teruggebracht naar

de overlevering in 1130 werd geboren

gestorven. De legende zegt dat zij op

Schiedam. In 1890 bekrachtigde paus

als dochter van de Normandische edel-

weg naar of op de terugreis van Rome

Leo XIII haar verering.

man Sinibald. In 1166 werd zij het laatst

waren. Meer is over hen niet met zeker-

gezien. Eeuwen later, in 1624, zou ze tij-

heid bekend.

Dit is het eerste deel van een artikel van

dens een pestepidemie in Palermo in een

Gertrudis was de in 626 geboren doch-

de hand van Jos Hilhorst die het in 1917

droom zijn verschenen aan een jager. Ze

ter van Pepijn van Landen. Toen

vertelde hem waar de grot lag waarin zij

haar vader in 636 was overleden

een van de vroegere voor-

had geleefd en vroeg hem haar gebeente

trokken zij en haar moeder zich te-

zitters van het parochie-

alsnog te begraven. Toen haar gebeente

rug in het klooster te Nijvel, waar-

bestuur van de parochie H.

in processie door de straten van Palermo

van zij op jeugdige leeftijd abdis

Willibrord en is op 27 sep-

werd gedragen verdween de pest op mi-

werd. Na tien jaar legde ze die

tember 2020 op 86-jarige

raculeuze wijze. Zij werd uitgeroepen tot

functie neer en wijdde ze zich vol

leeftijd overleden.

patrones van Palermo.

ledig aan een beschouwende leef-

 Els van Leuken (bewerking)

weg te gaan met de woorden van Jezus”,

Bron: Bisdom Rotterdam

Bisschoppen ontmoeten elkaar

Bisschop Karel Choennie (l.) van Parama
ribo is in Nederland. Op maandag 9
mei was hij op bezoek in Rotterdam bij
bisschop Van den Hende. Het bisdom

Bron: Bisdom Rotterdam

H. Doopsel

Paramaribo is het enige rooms-katholie-

Op 10 april, Palmzondag, doopte

ke bisdom in Suriname en omvat zo alle

diaken Peter Winnubst

katholieke gelovigen in het hele land.

de kleine Amaia en

Suriname heeft Paramaribo als hoofd-

op 15 mei de kleine Thomas.

stad. Daar wonen 239.000 mensen van
de totale bevolking van ruim 630.000
mensen. Suriname is overigens onge-

Mogen zij blije en gelovige

Mogen deze lieve doden rusten in

christenmensen worden.

Gods licht en vrede.

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord
Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04,
Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138,
kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
e-mail: rochusfranken@outlook.com,
diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, Bankrekening voor kerkbijdragen en misintenties:
pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
NL95 RABO 0138 4020 19

w w w. w i l l i b ro rd o e g s t g e e s t . n l
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dochter van de koning van de Orkney

heeft geschreven. Hij was
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Warm welkom ds. Richtsje Abma

Uitnodiging Gemeenteavond
30 mei a.s.

Feestelijke doopviering op
12 juni

Eindexamenkandidaten, veel succes!

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor

Op zondag 12 juni zal het sacrament van

in juni de uitslag bekendgemaakt is, willen we namens de PGO een bloemetje bij je

de Gemeenteavond op 30 mei a.s. in

de doop bediend worden aan Sem Mar-

bezorgen. Als felicitatie of ter bemoediging. Geef je even je naam door aan Pieternel

Langs deze weg wensen we je, als je eindexamen doet, veel succes toe! Wanneer

de Regenboogkerk. Het thema is ‘ken-

tinus Jelle, zoon van Margreet Osinga en

Kamphuis? Alvast bedankt!

nismaken’. De rode draad van de avond

Marcel Woudsma en aan Bram Floris, zoon

Mailadres: kamphuis.p@hotmail.com

zal het verhaal van Ruth zijn. We kijken

van Daniëlle Mooibroek en Michaël Spek.

naar de vertaalbeslissingen in het boek

Meest geliefde liederen

Ruth en na de pauze zal het gaan over

Vanwege de beperkingen rondom coro-

De liederen ‘Ga met God’,

Tijdens een feestelijke viering in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan werd op

Ruth als voorbeeld van inburgeren en

na was de doop van Sem al een poosje

‘Abba, Vader’ en ‘Ik zal er

8 mei ds. Richtsje Abma als nieuwe predikant verbonden aan de Protestantse Ge-

thuisraken: Bij wie ben je thuis? Wanneer

uitgesteld, maar nu kan hij aan de hand

zijn’ zijn de drie meest

meente Oegstgeest (PGO). De PGO is heel dankbaar dat Richtsje vanuit haar vorige

ben je ergens thuis?

van zijn ouders naar het doopvont komen.

geliefde liederen binnen

gemeente Huizen gekomen is en nu samen met ds. Rian Veldman het nieuwe pre-

Het programma van de avond ziet er als

Baby Bram zal begeleid worden door zijn

de Protestantse Kerk in

dikantenteam vormt. De komende periode gaat Richtsje kennismaken met de leden

volgt uit:

broers Jasper, Timo en zus Meike. Het ver-

Nederland, zo blijkt uit

van de PGO en met Oegstgeest als nieuwe woonplaats.

19.30 uur Inloop en koffie

haal over Ruth en Boaz zal in deze viering

het recent uitgevoerde

20.00 uur Welkom en liturgisch moment

Marien den Boer,
Voorzitter Kerkenraad

Eerste stappen in Oegstgeest
Wat fijn om zo wel-

vredesduif. De ko-

kom geheten te

centraal staan. Een verhaal over liefde en

liederenonderzoek van de

Kennismaking met de Nieuwe

trouw, over moed, over vreemdelingschap

Protestantse Kerk. Ruim

Bijbelvertaling 2021 (NBV2021)

en gastvrijheid. Tijdens de viering is er op

duizend leden deden aan

de jeugdzolder kinderkerk rondom het

het onderzoek mee.

Pauze

mende tijd zult

Verdere kennismaking van
ds. Richtsje Abma met onze

Een diverse lijst

gemeente

De twintig meest geliefde liederen zijn

lied aangemerkt. Eén op de zeven deel-

afkomstig uit verschillende zangbundels,

nemers koos een variant van Psalm 42

Na afloop ontmoeten we elkaar infor-

van het Liedboek 2013 tot de Psalmbe-

als favoriete lied (‘t Hijgend hert, der

meel. Namens de Kerkenraad hoop ik van

rijming 1773 en Opwekking. Ze geven

jacht ontkomen / Evenals een moede

harte dat we elkaar op 30 mei zullen ont-

zo een mooie dwarsdoorsnede van de

hinde / Als een hert dat verlangt naar

moeten.

breedte van de Protestantse Kerk. Het

water).

lied ‘Ga met God’ werd door maar liefst

Zie de website: petrus.protestantsekerk.nl

één op de zes deelnemers als favoriete

Bron: Petrus nieuwsbrief van 2 febr. 2022

worden! Ik kijk

u mij misschien

met plezier te-

zien rondfiet-

rug op de intre-

sen (of dwalen

22.00 uur Sluiting

dedienst op 8

als ik even de

mei, de spee-

weg kwijt ben).

ches, de muziek
en de kennisma-

Ik hoop velen van

Marien den Boer,

u en jullie te ont-

king met mensen.

moeten en ga eerst
sfeer proeven: wie ben jij?

Van de GKv en NGK kreeg

verhaal van Ruth en er is crèche.

Taakgroep Jeugd en jongeren

Voorzitter Kerkenraad

Crèche tijdens de diensten
Tot de zomervakantie zal er tijdens onze

Er zullen mooie liederen gezongen wor-

de vorm van een schip. Met een hele

gemeente? Wat vind je er, wat kom je

zondagse viering alleen nog opvang voor

den, passend bij het verhaal van Ruth en

Vacature penningmeester Taakgroep diaconaat en zending

variatie aan bloemen, klein en groot,

brengen? Op 31 mei gaan we verhuizen,

de allerkleinsten worden aangeboden tij-

rondom de doop. We zien met de ouders

Onze Taakgroep is dringend op zoek

FRIS van de Protestantse Kerk

anders van kleur en vorm. Een mooi

we zijn erg blij met het huis en de sloot

dens de dienst van 5 juni (eerste pink-

en grootouders en allen die zich met Sem

naar een penningmeester:

Nederland. De penningmeester

beeld van gelovige mensen in en om

erachter. Heb je vragen, aarzel niet me te

sterdag).

en Bram verbonden weten uit naar een

Wat?

dient boekhoudkundige vaar-

Oegstgeest.

bellen of mailen. Graag tot ziens, op zon-

Nader bericht over de situatie na de zo-

feestelijke viering voor alle leeftijden.

Delen, dienen, doen is ons motto. In

digheden te hebben en kan

Van twee kinderen kreeg ik een mooie

dag of door de week!

mervakantie volgt later. Paola Rus-Lepelaar

de PGO draagt de Taakgroep Diaco-

financieel overzicht houden.

naat en Zending zorg voor hulp aan

Wat kun je van ons verwachten?

mensen in moeilijke omstandighe-

Samenwerken met een gezellige

den. Binnen en buiten onze gemeen-

taakgroep, die actief wil bijdragen
aan de gestelde diaconale doelen.

Wat is voor jou kostbaar in deze

ik een prachtig bloemstuk, in

Ds. Richtsje Abma

Ds. Rian Veldman

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

KERKELIJK BUREAU

GEBOUWEN

PASTORALE SECTIES

Kerkenraad: Voorzitter: M. (Marien) den Boer,
Grunerielaan 2, 2343 AM Oegstgeest,
tel. 06 - 41 36 82 46, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink,
tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest.
Telefoon (tijdens kantooruren): 06 - 15 21 66 50.
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Administratie en reservering / verhuur van
zalen in Regenboogkerk, Groene Kerk en
Willibrords Erf
Bezoek alleen na afspraak via telefoon of
e-mail, zie boven.
Ledenadministratie
e-mail: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl;
bezoek mogelijk op dinsdag van 10 – 12 uur.

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
2341 EM Oegstgeest

SECTIE ZUID-OOST
Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
Tel.: 06- 83 11 66 26
e-mail: richtsjeabma@pgoegstgeest.nl

te; zowel in Nederland (binnenlands

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

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest
Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

www.pgoegstgeest .nl
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diaconaat) als elders in de wereld
(werelddiaconaat en zending).

Geïnteresseerd?

Taken

In principe is de penningmeester ook

Een van de belangrijkste taken is dat

diaken/ambtsdrager, maar we zou-

de collectes, de giften en de bijdra-

den ons kunnen voorstellen dat ie-

gen aan de diverse projecten op de

mand ook alleen de administratieve

juiste plek komen. Jaarlijks wordt een

taak op zich zou willen nemen. Neem

jaarrekening en een begroting opge-

voor meer informatie contact op met

maakt via het financieel programma

Lex Huisman, tel. 06 - 22 05 59 64
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Wij zijn
‘Kerk in Poelgeest’

Doe mee met Actie Vakantietas!

Voor ons is kerk-zijn er zijn voor anderen

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Ne-

3 juni. Als u niet thuis bent,

derland kunnen meestal niet op vakan-

doen wij het tasje in uw brie-

tie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk

venbus. U kunt het gevulde

in Actie organiseert in 2022 opnieuw de

tasje uiterlijk maandag 27

Vanuit zijn joodse achtergrond heeft het

nente kracht in de con-

baar voor hulp aan wijkgenoten.

Actie Vakantietas waarmee kerken in

juni afgeven bij Herma Pauptit,

christendom zich een plek weten te ver-

creet beleefde werke-

Kerk in Poelgeest (kortweg KiP) ontstond

heel Nederland kinderen in armoede in

Kamperfoelielaan 37 (graag op

overen in de heidense oudheid. Door de

lijkheid. In het christelijk geloof moet het

in februari 2021, middenin de coronatijd.

hun regio blij kunnen maken met een

afspraak).

christelijke interpretatie van de joodse

gaan om de rechtstreekse verhouding

Liesbeth van Gent miste de verbinding

rugzak vol verrassingen. De diaconie van

Of: u kunt een bijdrage geven,

erfenis kreeg het christendom wat te

die ieder mens tot God kan innemen. Het

met andere christenen en had daarnaast

de PGO heeft contact gehad met alle

zodat de diaconie tasjes kan vullen. Uw

deze kinderen ook bijzonder te maken?

zeggen in de heidense wereld. Het chris-

christendom verbindt religie met moraal,

het verlangen om iets in en voor de wijk

basisscholen in Oegstgeest en een groot

gift is zeer welkom op rekeningnummer

Alvast hartelijk dank!

tendom bracht een nieuw, uniek levens-

biedt richtlijnen voor het leven en inspi-

te doen. Dit idee vond weerklank bij ande-

aantal organisaties die zich bezighouden

NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. de diaco-

Meer info: zie kerkinactie.nl/vakantietas.

gevoel in de wereld, dat op de persoon

reert mensen tot concrete actie.

re christenen in de wijk:

met kwetsbare gezinnen. Voor elk kind

nie PGO o.v.v. Actie Vakantietas.

uit deze gezinnen wordt een persoonlijk

Helpt u mee om de zomervakantie voor

christendom meer bieden dan de onver-

Naar een nieuw christendom?

15 christenen uit verschillende kerken. We

schilligheid van de heidense goden.

De kerk moet kritisch blijven op zichzelf.

ontmoeten elkaar regelmatig op zondag-

Secularisering hoeft geenszins op ge-

middag of online om ons met elkaar te ver-

spannen voet te staan met het chris-

binden, plannen te maken en te bidden.

Doorgaande reformatie

Anna Louwerse en Herma Pauptit,
taakgroep Diaconaat & Zending

tasje gevuld met spullen voor de zomervakantie.

CO L L E C T E N

Hoe kunt u helpen als gemeentelid?
U kunt aangeven bij Herma Pauptit dat
u een tasje voor een kind wilt vullen. U

Tekst : Maureen van den Brink

in onze wijk. God noemt zich ‘IK BEN’ en

besteden zijn bij een grote supermarkt

van Jezus terugging. Daardoor kon het

ook Jezus gebruikt die woorden. Als christenen in Poelgeest stellen wij ons beschik-

in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. De

Historische ontwikkelingen

gezinssituatie is bepalend voor het aantal

In de geschiedenis van het christendom

tendom. Het betekent niet een stap

bonnen dat men krijgt. Het is gebleken

is een viertal breekpunten aan te wijzen.

richting ongelovig zijn. Religie is niet het

dat mensen het heel plezierig vinden

Ten eerste in de vierde eeuw, toen het

simpele voor-waar-houden van kerkelij-

dat ze zelf kunnen bepalen wat zij kopen

christendom vanuit een vervolgde min-

ke dogma’s, maar een innerlijk beleven

een A4 met suggesties voor de inhoud.

29 mei – Jong Protestant: diaconaat ook voor jongeren

Het richtbedrag per tasje is € 20.

Jong Protestant en Kerk in Actie hebben

voor de bonnen. Vanuit de PGO dragen

derheid een centrale positie kreeg door

van transcendentie en een persoonlij-

Bij vragen kunt u bellen met Anna Lou-

werkvormen ontwikkeld waarmee jon-

we graag bij aan deze actie!

keizer Constantijn. Tweede breekpunt was

ke overtuiging. Leerstellingen van de

werse, 06 - 41 80 21 06 of Herma Paup-

geren kunnen kennismaken met het di-

het uiteengaan van de westerse en de

kerk moeten niet als geheimtaal worden

tit, tel. 06 - 50 28 04 02.

aconaat. Jongeren ontdekken samen op

oosterse kerk rond het jaar 1000, waar-

gekoesterd, maar de betekenis moet in

Het tasje wordt geleverd op vrijdag

welke manieren ze van betekenis kun-

door het eenhoofdige gezag van de kerk

gesprek met elkaar duidelijk worden ge-

van Rome ontstond en de paus ook we-

maakt. Dat gesprek beperkt zich niet tot

krijgt dan het tasje thuis geleverd met

Wij gedenken…
29 mrt. mevr. Antje Zoetje Bakker -

- We vormen inmiddels een groep van 10-

nen zijn voor de mensen om hen heen

19 juni – Noodhulp: opvang gestrande vluchtelingen op Samos,
Griekenland PGO

en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt.

Sinds enkele jaren is er vanuit de PGO een

reldlijke macht kreeg. Door de reformatie

mensen uit andere kerkgenootschappen,

mooi contact ontstaan met de Grieks-or-

in de zestiende eeuw ontstond het derde

maar geldt ieder ander, binnen of buiten

thodoxe kerk op Samos. Regelmatig wor-

breekpunt. In het humanisme dienden

de eigen confessie. Het gaat daarbij om

Zo wordt nu een bewoner van ’s- Heeren-

den er giften ontvangen en overgemaakt

de wortels van de moderniteit zich aan,

de grote vragen van het leven en de mo-

loo bezocht en ontvangen wijkgenoten

gelijke antwoorden daarop.  Harm Bosscher

praktische hulp. KiP geeft nieuwe, verras-

5 juni – Zending: Zuid-Afrika, bijbel
brengt arme boeren in actie

- Via sociaal makelaar Oegstgeest (Sietske
Steenbergen) ontvangen we hulpvragen.

van Weeghel

90j.

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse

naar de kerk op Samos. De hulp van de

maar die kwamen eerst in de negentien-

31 mrt. dhr. Aad van der Luit

90j.

provincie KwaZulu-Natal leven al genera-

kerk is gericht op juridische bijstand voor

de eeuw tot ontwikkeling. Pas dan is er

ties lang in armoede. Ze geloven niet dat

de vluchtelingen, onderwijs en job coa-

plaats voor een innerlijke persoonlijke re-

hun leven ooit zal verbeteren. Een christe-

ching voor de nieuwkomers, hulpverlening

ligie. Dat leidde tot het vierde breekpunt,

met het samen vieren van het Avondmaal

lijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt

en draagvlakvergroting voor de integratie.

de religieuze emancipatie en een afne-

in het wijkpark.

11 apr. mevr. Johanna Pietertje
van der Meij - ten Braak 80j.
15 apr. dhr. Aroldo Larrazabal
Garcia

72j.

Groenewegen - Terdu

93j.

25 apr. mevr. Wilhelmina Rosina van
Hazel - Pietersen

95j.

29 apr. dhr. Hugo Johannes van
Neutegem

deze mentaliteit door boerenfamilies te

den de voedselopbrengst kunnen verho-

26 juni – Binnenlands Diaconaat:
hulp en perspectief voor mensen
zonder papieren

gen en inspireert hen met bijbelverhalen.

laten samenwerken. De organisatie leert

21 apr. mevr. Catharina Hadewij

91j.

hen hoe ze met betere landbouwmetho-

12 juni – De Bakkerij Leiden: actie
Zomerwaardebonnen

mooi was de start van het nieuwe jaar

- Onlangs is de ‘wandel-KiP’ ontstaan,

mend belang van de kerkelijke instituties.

een app-groep voor wijkgenoten die het

Het moderne denken

leuk vinden om eens met anderen te
wandelen. Misschien komt er ook een

Nederland telt vele duizenden migranten

de protestantse orthodoxie nog tot de

‘eet-KiP’. We laten het ontstaan en heb-

zonder verblijfsvergunning. Velen van hen

middeleeuwse theologie gerekend, met

zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na

nadruk op het bovennatuurlijke. Het

een mislukte asielprocedure in Nederland,

neo-protestantisme ziet God niet meer als
bovennatuurlijke macht, maar als imma-

Al vele jaren worden er vanuit De Bakke-

bijvoorbeeld omdat het land van herkomst

www.pgoegstgeest.nl

rij Zomerwaardebonnen uitgegeven aan

hen niet accepteert. Diverse kerkelijke

mensen die het financieel moeilijk heb-

initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Am-

ben of aan de rand van de samenleving

sterdam en Den Haag, de Pauluskerk in

staan. De Bakkerij helpt immers graag

Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen

waar nog geen helper is. Zomerbonnen

met advies en dagbesteding en stimule-

zijn tegoedbonnen van 10 euro, die te

ren zo de veerkracht van deze mensen.
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sende verbindingen in de wijk. Bijzonder

Aan het begin van de 20ste eeuw werd

Zie voor de gedachtenis:

Wilt u het ‘in memoriam’ graag 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.

Uit: ‘De theologie van Jörg Lauster’
door Rick Benjamins en Wouter Slob

ben geen haast. Op tweede paasdag
Op zaterdag 21 mei was de afscheidsreceptie
van Gerrie Kooijman-van Andel. Op de foto: mw.
Susan Nielen, secretariële ondersteuning Pastoraat en Activiteiten, neemt afscheid van Gerrie (l).

Contactpersonen Vrijzinnige Protestanten
Gespreksgroep Literatuur & Religie: ds. Marjan Driessen, marjandriessen1949@gmail.com,
513 14 22; gespreksgroep Theologie: Harm Bosscher, bosscher.h-t@telfort.nl, 517 25 68;
Theologische lezingen: dr. Chris de Jonge, chr-dejonge@kpnmail.nl, 364 55 07; Vrijzinnige
Sociëteit: Ad de Haan, haan071@wolmail.nl, 517 27 00.

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

hebben we een paaslunch georganiseerd
voor de wijk.
KiP staat open voor anderen die mee willen helpen of wandelen.
Info: wil je meer weten of heb je zelf een
hulpvraag? Mail kerkinpoelgeest@gmail.
com.

Jeanette, Gosse, Robert, Japke, Leonneke,

Bart, Douglas, Annica, Manon, Jelle, Ingrid, Jasper,
Elly, Liesbeth en andere niet bij name genoemden
Nr. 4 - Juni 2022
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GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT
Iedereen enthousiast

NEDERLANDS GEREFO RMEERDE KERK

Boekbespreking
Nieuw: Inzicht, gedichten en gedachten

Enthousiasme en belijde nis

Vol geestdrift vertelde socioloog en on-

totale acceptatie van wie ik ben in Hem.

Enthousiasme betekent letterlijk: in God

van Jezus niet langer voor zich houden,

Deze bundel van emeritus predikant

derwijsdenker Iliass El Hadioui over het

Dat gevoel gun ik iedereen.

zijn. De leerlingen van Jezus bruisten van

als de wind die niet te stoppen is. We zijn

Ronald da Costa is vers van de pers:

geestdrift en konden het goede nieuws

blij met het enthousiasme van meerdere

‘Hoe kun je als kind en jongere in deze

jongeren om van hun geloof te getuigen

crisistijd gezond en gelukkig ouder wor-

angst en agressie. Zijn teksten dagen

post-coronatijdperk en de kansen(on)
gelijkheid in het onderwijs. Wat voelde ik

Deze maand vieren we het pinksterfeest.

me geïnspireerd en wat werd ik enthou-

Het feest waarbij God zijn Geest zicht-

tijdens de belijdenisdienst op 3 juli!

den? Hoe kun je als oudere betrokken en

uit tot een nieuwe manier van doen en

siast. Bewust van het feit dat we lang

baar uitdeelde en de wind door het huis

En op 12 juni getuigt een (iets oudere) jon-

enthousiast blijven bij wat er om je heen

denken. Ernst en humor wisselen elkaar

in overlevingsstand hebben gestaan in

waaide en tongen van vuur verschenen

gere van zijn geloof als zijn dochter wordt

gebeurt?’ Ronald beschrijft in korte hel-

af. Hieronder een voorbeeld uit het ver-

het onderwijs. Eerst maar eens zorgen

op hoofden van zijn volgelingen. Waar ie-

gedoopt: op 9 april is Sarah Johanna

dere teksten dat er meer is dan alleen

haal van Adam en Eva uit Genesis.

dat we iedereen ‘gewoon’ van onderwijs

der over God hoorde spreken in zijn eigen

Catharina geboren, dochter van Stephen

kunnen voorzien, dus hard werken.

taal. Vóór de dag van het pinksterfeest,

en Marjolein Teeuwen-Bouterse. Step-

in Handelingen 2 van de bijbel, woonde

hen doet op 12 juni belijdenis en ook

Conclusie van Iliass El Hadioui: weer

de heilige Geest niet in de harten van alle

wordt Sarah dan gedoopt.

spelen. In plaats van alles in regels te

kinderen van God. Van minder dan hon-

vatten en ons weer te storten op grote
onderwijsvraagstukken, terug naar de
basis. De inspirator en de geïnspireerde.

krachtigd waren met de heilige Geest.

Ik ben omdat wij zijn
Een oud verhaal over

de planten, de dieren,

een man en een vrouw, Adam en Eva,

de lucht en het leven,

derd mensen in het hele Oude Testament

in een tuin zonder grenzen,

elkaar.

wordt gezegd dat zij vervuld waren of be-

vruchten om van te leven,

Eke de Gier-van der Jagt

Kerkelijk jongerenwerker

de afgelopen twee jaren heeft het fu-

bomen, rivieren, planten en dieren.

Was dit maar een verhaal

Voor professionele uitbreiding van ons

sietraject met de GKv nogal veel tijd en

Geef ze maar namen, zo zullen ze heten,

van een man en een vrouw

Bovendien kwam en ging de heilige

jongerenwerk zijn we samen met de

energie gevraagd. Daarnaast hebben

zorg goed voor ze, dan zijn ze gelukkig.

uit Irak, lang geleden,

Geest naar gelang Hij wilde. Dat is pre-

GKv op zoek naar een parttime jonge-

we door COVID moeten improviseren, al

Wat wil je nog meer?

was dit maar een droom

Enthousiast geworden inspireerde ik

cies waarom het pinksterfeest zo’n unie-

renwerker. Meer dan 200 van onze (sa-

kijken we ook dankbaar terug op mooie

Weten wat goed is en kwaad,

om snel te vergeten.

mijn collega’s en zo komen we geza-

ke gebeurtenis was. Iemand die altijd bij

men met de GKv ongeveer 800) leden

creatieve ontmoetingen, zoals wandel-

dag en nacht, oorlog en vrede?

Kon je maar zeggen

menlijk in beweging en tot bloei. Het uit

ons blijft, in ons allen wil wonen. Wan-

zijn jonger dan 23 jaar. Het jeugdwerk

pastoraat, telefooncirkels, zoomgesprek-

Doe maar niet, pluk geen wrange vruchten,

God bestaat niet

het Grieks afkomstige woord ‘enthousi-

neer Gods Geest waait over hoofden en

heeft een hoge prioriteit en veel jonge-

ken en -gebeden. Ook konden we be-

laat het zijn zoals het is:

zolang er andere goden

asme’ begint met ‘enthou’, ontleend aan

door harten vindt niet alleen een grote

ren en volwassenen zetten zich in voor

zoekjes – binnen of in de tuin – brengen.

gaaf en goed,

op aarde bestaan.

het Griekse ‘en theo’: ‘een innerlijke God

schoonmaak plaats, maar wordt er ruimte

de diverse clubs. We willen een interge-

Dat heeft veel energie gekost, maar we

leef samen, laat schaamte jullie niet scheiden.

Verbinding maken en samen kennis opdoen. Wat een verademing.

of God in zich heb-

gemaakt voor enthousi-

nerationele gemeenschap zijn waar de

gaan vol goede moed door en proberen

bend’. Door God ge-

asme. Vaak kun je niet

jongeren onderdeel van uitmaken. Met

waar dat kan pro-actief te zijn.

ïnspireerde personen

stil blijven staan of zit-

het jongerenwerk hopen we te berei-

mogen zich ‘enthou-

ten en kom je in bewe-

ken dat jongeren zich thuis voelen in de

siast’ noemen. Geest-

ging. Gods Geest geeft

gemeente, de bijbel en God leren ken-

Lief en leed uit de gemeente

driftig vind ik dan

je dat zetje om te gaan

nen en de verhalen weten te verbinden

een mooier woord.

of te doen. Dat vraagt

met hun eigen verhaal.

Omdat het ‘vol zijn

wel om verbinding; be-



van de Geest’ dieper

wust Hem vragen om

gaat dan enthousiast

inspiratie en enthousias-

‘Mijn armen zijn te kort’

worden van iets of

me. Aan Hem die het je

Pastoraat in een best grote gemeente

iemand. De keren dat

wil geven. Bij God géén

is een uitdaging. Geregeld komen wij

hopen op 30 juni te trouwen en vragen

ik vol van de Geest

kansenongelijkheid,

als pastoraal team tot de slotsom dat

in een dienst die avond een zegen over

Wij plukten de wrange vruchten van het

en de ander draagt mij wanneer ik dreig

zijn mocht ervaren,

voor ieder evenveel.

we veel mogen doen samen, maar we

hun huwelijk.

egoïsme

te vallen.

voelde ik diepe rust,

Veel geestdriftige feest-

voelen ons ook vaak tekortschieten. In

vreugde die me bo-

vreugde gewenst!

ven de pet ging en

Pinksteren, Ladislav Záborský, 1927

Thera de Vries-Noordhuis

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest
Erediensten/Samenkomsten: zie ook bij NGK
Contactadres: Thera de Vries-Noordhuis,
Duinzigtcollege, Wijttenbachweg 23
e-mail: thera_noordhuis@hotmail.com
Predikant: vacature
Scriba: Franca Koning
e-mail: scriba@gkvoegstgeest.nl

w w w. g k v o e g s t g e e s t . n l
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Peter van Balen

Wat hebben wij nu nog te hopen,
Hij of zij had een droom:

waar moeten wij heen in deze chaotische

in het begin

tijd?

is er een goede God geweest,

STOP. Sorry, lezer, even geduld,

die wilde dat wij samen

er komt een mail binnen.

Onze broeder Wim Anholts sr. overleed

gelukkig zouden zijn en leven

Ik zie een regenboog

25 april op 90-jarige leeftijd. De dank-

op een schone, vruchtbare aarde.

en een vrouw die mij hoop wenst

dienst voor zijn leven was op 30 april

Maar wij wilden meer

en saamhorigheid.

in het Groene Kerkje, waarna hij op het

dan genoeg was:

Zij laat mij weten: wij kunnen elkaar goed

kerkhof daar werd begraven.

goden op aarde,



Heiman van der Wildt en Angeline Vuijk

ieder voor zich.

Want ik ben, omdat wij zijn.

Namens het pastorale team, Alice Siepelinga

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,
Interim scriba Pauline Bos-van der Wel
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

doen, wanneer wij dat willen.

Ik vul aan wat de ander ontbreekt

en verspeelden het goede leven.
Nu weten wij wat het is gevangen te zijn,

Adam en Eva, mensen zoals wij,

wij kennen angstige nachten,

bestaan niet zonder elkaar

oorlog, schaamte en schuld.

en God bestaat niet
zonder hun handen en voeten.

Wij bouwden een toren
tot in de hemel.

‘Inzicht, gedichten en gedachten’, Ronald

Sneller wilden wij gaan dan het licht,

da Costa, mei 2022, uitgeverij Vliedorp,

wij konden maken en breken,

ISBN 978.94.6048.102.4; €14,50. Verkrijg-

de hemel, de aarde,

baar bij de Oegstgeester boekhandels
Nr. 4 - Juni 2022
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Dienst en en vieringen
Protestantse Gemeente te Oegstgeest
Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen
via Kerkdienstgemist.nl of via Kerkomroep.nl
REGENBOOGKERK
zo 29 mei 10.00 ds. R. Abma
		
19.00 Taizéviering in Groene of
			 Willibrordkerk
zo 05 jun 10.00 Pinksteren, ds. R. Abma,
			 PGO-cantorij
zo 12 jun 10.00 ds. R.C. Veldman,
			
bediening van de doop
			
aan Sem en Bram
zo 19 jun 10.00 ds. R. Abma
zo 26 jun 10.00 ds. R.C. Veldman
GROENE OF WILLIBRORDKERK
Elke dinsdag 8.30 Dagwacht
Autodienst
zo 29 mei Pauline Verkerk
517 36 22
		
Barend Drewes
517 66 92
zo 05 jun Jochem Taal
515 57 17
		
René Kammenga 06 - 22 19 81 22
zo 12 jun Conneke Mulder
517 68 56
		
Marianne Smit-Jellema 517 41 69
zo 19 jun Tim Reedijk
517 54 43
		
Tjerk de Wit
517 07 93
zo 26 jun Jochem Taal
515 57 17
Hanneke en Lex Huisman 517 35 29
		

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Voor actuele informatie:
www.ngkoegstgeest.nl
Via de website kan meegekeken worden
zo 29 mei 10.00
zo 05 jun 10.00
			
zo 12 jun 10.00
zo 19 jun 10.00
zo 26 jun 10.00
		
19.00
			

Mw. P. Vervoorn
Pinksteren,
ds. P. Kleingeld
ds. P. Kleingeld
ds. R. Roth
mw. A. Siepelinga
Taizéviering in
Rehobothkerk

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD
Het streamteam blijft livestream uit de parochiekernen verzorgen.
Let op: de vieringen in de parochiekernen
variëren in aanvangstijd: 9.30 uur (Katwijk en
Willibrordus Wassenaar) en 11.00 uur
(Oegstgeest en Voorschoten).
Zie www.parochie-augustinus.nl voor de
actuele livestream.
Nr. 4 - Juni 2022
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voor de periode van 28 mei tot en met i juli 2022

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch
contact opnemen met pastoor Franken: 071
889 5938

via 06 2894 8089 of judith.vandervis@
marente.nl (di. en do.) of via 06- 1220 9191 of
christa.vandersman@marente nl. (di.).

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact
opnemen met mw. Gabrielle Walter

vr 03 juni 11.00 Pinksteren,
			
ds. Pieter v/d Ende
vr 17 juni 11.00 R.-K., Henk de Groot

7e zondag van Pasen
za 28 mei 19.00 H. Vormsel, Mgr. J. van den
			
Hende/pastoor R. Franken,
			
waarna afscheid van
			
kapelaan Boris
zo 29 mei 11.00 Eucharistie, Mgr. A. van Luyn
			
sdb en diaken P. Winnubst,
			 Schola
Pinksteren
za 04 jun 19.00
			
zo 05 jun 11.00
			
			
ma 06 jun 11.00
			

Viering de Lichtweg
in Katwijk
Eucharistie,
pastoor R. Franken,
Schola
Eucharistie,
pastoor R. Franken

Drievuldigheidszondag
za 11 jun 19.00 Viering in Willibrordus,
			 Wassenaar
zo 12 jun 11.00 Eucharistie, Mgr. A. van Luyn
			
sdb en diaken P. Winnubst,
			 Dameskoor
Sacramentszondag
za 18 jun 19.00 Viering in Willibrordus,
			 Wassenaar
zo 19 jun 11.00 Eucharistie,
			
Pastoor R. Franken,
			
Eerste H. Communie,
			
Gem. Koor
13e zondag door het jaar
za 25 jun 19.00 Viering in Willibrordus,
			 Wassenaar
zo 26 jun 11.00 Eucharistie, pater Moons ofm,
			 Schola
			
Kloosterkerk Den Haag
VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH
De vieringen zijn op vrijdagochtend in de
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest
zo 29 mei 10.30
zo 05 jun 10.30
			
zo 12 jun 10.30
zo 19 jun 10.30
zo 26 jun 10.30

pastor S. Poppe-Rienks
Pinksteren,
pastor J. Biemans
pastor S. Poppe-Rienks
pastor J. Biemans
pastor S. Poppe-Rienks

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

Taizévieringen 29 mei en 26 juni

United

We willen u uitnodigen voor
de oecumenische Taizévieringen. Ze worden georganiseerd in verschillende

Wat is de New Wine Zomerconferentie? Elk jaar ontmoeten cir-

kerkgebouwen door een

ca zesduizend christenen elkaar tijdens de New Wine Zomercon-

oecumenisch samengestelde

ferentie. Om elkaar aan te moedigen, te inspireren en toe te rus-

groep. Taizévieringen hebben een meditatief karakter,

ten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van

met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing

Gods Koninkrijk.

uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een
centrale plek voor stilte als vorm van gebed. De viering
duurt ongeveer drie kwartier.
Van harte welkom bij de viering op zondag 29 mei om

Dit jaar hopen we ‘gewoon’ in Liempde te zijn van 23 t/m 29 juli

19.00 uur in de Groene of Willibrordkerk en op zondag

2022. Het thema United wordt in de zeven diensten en verschil-

26 juni in de Rehobothkerk.

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN
(voorheen Diaconessenhuis)

lende seminars in de verschillende tenten uitgediept. Leer, luis-

Inloop vanaf 18.40 uur.

ter, aanbid mee en ontdek hoe we het thema: het gebed ‘Heer

Namens de Taizéwerkgroep, PGO en NGK/GKv

Voorlopig worden er geen zondagse vieringen gehouden vanwege corona.

Zie voor meer info de website: zomerconferentie.new-wine.nl/

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 29 mei 10.00
zo 05 jun 10.00
			
zo 12 jun 10.00
zo 19 jun 10.00
zo 26 jun 10.00

J. Nugter, Katwijk aan Zee
Pinksteren, C. Terpstra,
HI-Ambacht
J. van Staveren, Boskoop
R. Ridderhof, Ede
P. Stolk, HI-Ambacht

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden /

Varia-agenda

- 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

breng ons samen en vernieuw ons’ inhoud kunnen geven
jaar2022/thema/

S
t de
r iMartelaren
p v e rvan
h Gorcum
aal
over
‘De Tijdelijke Dood’ is het stripverhaal over de gebeurtenissen in

1572 die leidden tot de dood van de Martelaren van Gorcum. Het
stripverhaal (48 pagina’s) is getekend door Geert de Sutter en verscheen voor het eerst in 2007 op initiatief van de Brielse Bisschoppelijke Commissie. Vanwege de 450 jaar herdenking van de Martelaren van Gorcum is het stripverhaal nu gedigitaliseerd en voor
het eerst online voor een breed publiek beschikbaar.
Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien
geestelijken hun leven gaven, die wij kennen als de Martelaren
van Gorcum. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een

Evelien Wietsma en Els Noort

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 van tevoren aanmelden?

Christelijke meditatie

14-6

DEZE AVOND GAAT NIET DOOR!
De oecumenische ouderenbijeenkomst, die naar
1 juli was uitgesteld, GAAT DAN NIET DOOR!

bijzondere wijze bij stilstaan.

Zomermaaltijd	

Vanaf 15 mei tot 31 augustus is de bedevaartskerk geopend op dins-

Plaats: Rehobothkerk

dag t/m vrijdag (13.00-17.00 uur) en op zaterdag en zondag (13.00-

Tijd: vanaf 18.00 uur

16.00 uur). In de agenda op martelarenvangorcum.nl zijn de vierin

Meer informatie zie pagina 16.

gen op het heiligdom vermeld en de priesters die celebrant zijn.

Aanmelden tot 13-6: Reina Albracht,

Voorafgaand aan de viering van de eucharistie om 14.00 uur is het

06 - 21 95 45 51, reina.albracht@ziggo.nl

mogelijkheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

17-6

Het adres van het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum is De

Ruimte in de beeldende kunst

Rik 5 (hoek Kloosterweg), Brielle.

Deze avond, uitgesteld van 26 januari, komt in de plaats

Bron: Bisdom Rotterdam

29-6

van de eerder aangekondigde filmavond. Kunstbeschouwing met beeld door kunstenaar Daniel Tavenier
Plaats: H. Willibrordkerk, ingang rechts achterom de
kerk, deur links.
Tijd: 20.00 uur
Aanmelden: erik@flikkenschild.nl

Voor meer info zie elders in dit
blad, het jaarprogramma (het
Groene Boekje), en www.
raadvankerkenoegstgeest.nl
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Varia-agenda
Zomermaaltijd vrijdag 17 juni
Van harte nodigen vrijwilligers van di-

Diep geraakt

verse kerken u uit om op vrijdagavond
17 juni a.s. te komen genieten van
een zomerse maaltijd. Mogelijk kan

Meld je aan voor de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking van 3 t/m 6 juni in

dit zelfs buiten plaatsvinden, mits het

Biddinghuizen. Je bent welkom als daggast voor een of meer dagen, als kampeerder,

weer meezit.

als groep of als vrijwilliger. We zien uit naar je komst!
Het thema van de Pinksterconferentie 2022 ‘Diep geraakt’ is gebaseerd op Handelingen 2:37-39. Wanneer Petrus vertelt over Jezus’ dood en opstanding en de uitstorting
van de heilige Geest, worden zijn toehoorders ‘diep in het hart geraakt’. We geloven
dat mensen van alle leeftijden en achtergronden diep geraakt worden door de liefde van Jezus en door de heilige Geest wanneer de boodschap van Jezus en het kruis
gepredikt wordt. Dan zal er bekering plaatsvinden, zal God vergeving schenken en
worden mensen (opnieuw) vervuld met de heilige Geest. Alleen dan zijn we in staat
om uit te gaan in zijn naam om de boodschap van redding te delen in een wereld die
Jezus nodig heeft. Het thema loopt als rode draad door alle programmaonderdelen.

Wilt u zich uiterlijk 13 juni aanmelden

Zie voor meer info en aanmelding: https://www.pinksterconferentie.nl/

bij Reina Albracht, tel. 06 - 21 95 45 51,
reina.albracht@ziggo.nl

Ruimte in de beeldende kunst

U bent vanaf 18.00 uur welkom in de

In het februarinummer

het volgende te lezen: ‘Ik

start om 18.30 uur. Rond 20.00 uur

stond al een stukje over

woon en werk op een

sluiten we af met koffie/thee. We vra-

de naar 29 juni uitgestelde

unieke locatie in Noord-

gen een bijdrage met als richtbedrag

avond met Daniël Tavenier.

wijk met twee monumen-

€ 5 à € 10 p.p. Voelt u zich vrij u ook

Deze kunstenaar uit Noord-

tale bollenschuren, waar

aan te melden als dat richtbedrag te

wijk geeft een beeldpre-

ik schilder en daarnaast

veel voor u is. Wie zelf – in overleg –

sentatie ‘Ruimte in de

les en workshops geef.

een gerecht meeneemt hoeft trou-

kunst’, met name de beel-

Duurzaamheid staat bij mij

wens niet te betalen.

dende kunst. De aardse

voorop: zelf verf maken

Het geld dat na aftrek van de kos-

en hemelse ruimte, vanuit

met natuurlijke materi-

ten na de maaltijden overblijft willen

een christelijke invalshoek.

alen, schilderen zonder

we dit seizoen graag overmaken naar

Over het pelgrim zijn, het

schadelijke oplosmidde-

Vluchtelingenwerk Oegstgeest.

verborgen zijn, het zoeken

len, recycling, lokaal wer-

naar een verloren paradijs.

ken. Mijn thema is vooral

Deze maaltijd wordt georganiseerd in

Bekende en onbekende

de natuur en alles wat

kunst, klassiek en modern.

daar mee samenhangt.’

Over Daniel Tavenier (1964) valt op zijn

Zie voor info in het activiteitenoverzicht

website www.danieltavenier.com o.m.

op pagina 15.

Erik Flikkenschild

Oude mobieltjes en smartphones
Al jaren zamelt Dorcas oude gebruikte mobieltjes en smart-phones in. De opbrengst is bestemd
voor hulpverlening aan de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika, en mensen in vluchtelingenkampen zoals in Jordanië. Dorcas is nu ook actief in Moldavië en Roemenië voor gevluchte Oekraïners met primaire levensbehoeften. Dorcas is een internationale christelijke hulporganisatie
die in zo’n twintig landen 175 projecten ondersteunt. Doel is dat de allerarmsten in de wereld,
ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging, hulp ontvangen.
Inleveradres voor oude mobieltjes, IPhones en smartphones: Wim van Tuijl, M.H. Tromp
laan 33 (gebouw Trompenburg), Oegstgeest, 071-515 39 15 of 06 - 33 85 84 77. Bij afwezigheid kunt u de telefoons in de brievenbus deponeren.
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Rehobothkerk, Lijtweg 1. De maaltijd

het kader van de activiteiten van de
Raad van Kerken (het Groene Boekje).

Tot slot...
God, wij bidden u:
schenk uw Geest opdat het mensen
lukken mag Uw Rijk van vrede en
gerechtigheid waar te maken.
Laat uw frisse wind waaien doorheen onze gemeenschap opdat
deuren mogen opengaan.

