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Sinds jaar en dag maakt de werkgroep 
vorming van de Raad van Kerken Oegst-
geest het Groene Boekje. Het activitei-
tenprogramma dat iedereen uitnodigt 
om elkaar te ontmoeten, gedachten te 
delen en geïnspireerd te raken. Reina 
Albracht (l.) en Anja Froeling gaan met elkaar in gesprek over 
het thema van het nieuwe Groene Boekje: Verlangen. >
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arts werken. Helaas had ik weinig talent 
voor natuur- en scheikunde.” 

Heb jij een onbeantwoord verlangen?
“Ik had moeder willen worden, maar dat 
lag niet in de lijn der verwachting.” Reina 
deelt haar grote verdriet. “God liet mij 
niet los en liet mij een ander levenspad 
bewandelen. Er is meer in het leven dan 
een gezin. Juist door onze kinderloosheid 
hebben we veel voor anderen kunnen 
betekenen.” 

Mis jij iemand in je leven naar wie 
je verlangt?
Anja mist haar ouders die allebei jong 
zijn gestorven. “Opeens ben je wees. En 
ik voelde me ook verweesd. Ik vond het 
moeilijk om mijn verdriet te delen. Rouw 
paste niet in mijn leven. Alleen God zag 
diep van binnen hoe kapot ik was. Daar-
om vind ik psalm 139 zo mooi.” 

Hoe verlang je naar God?
Reina: “Het eeuwige leven staat zeker 
op mijn verlanglijstje. Met alle ellende 
hier op aarde kan ik echt verlangen naar 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
Ik geloof dat ik als ik sterf naar de hemel 
zal gaan. Ik kijk met groot verlangen uit 
naar de dag dat Jezus terugkomt.” 
Anja besluit: “Van mij mag God dichterbij 
zijn. In het hier en nu, tussen de mensen. 
Ik verlang ook naar een wereld zonder 
toestanden. En daar zie ik dan graag de 
hand van God in.”

Verlangen en klimaat
Een tijdje geleden kreeg 
ik een mailtje van domi-
nee Richtsje Abma met de 
vraag of ik iets zou kunnen 
schrijven over mijn betrok-
kenheid bij het klimaat. 

Het eerste wat mij te binnen schoot was 
mijn lievelingszangeres: Billie Eilish. Zij is 
voor mij een grote inspiratie op veel vlak-
ken, onder andere dus klimaat. Mede door 
haar probeer ik bijvoorbeeld steeds meer 
kleding en sieraden tweedehands te kopen. 
Zij doet dit al sinds ze kind was. Billie pro-
beert op verschillende manieren aandacht 
te vragen voor klimaatverandering. 
Zoals in haar liedje met videoclip ‘all the 
good girls go to hell’. Ik kan me voorstellen 
dat je bij het horen van deze titel niet me-
teen zin krijgt om het te bekijken/luisteren, 
maar het heeft toch echt een belangrijke 
boodschap. In de videoclip zie je hoe Billie 
als een soort engel met witte vleugels uit 
de hemel komt vallen maar vervolgens op 
aarde in een plas zwarte olie belandt. Het 
begint dus al niet zo best. Verderop in het 
liedje zingt ze ‘hills burn in California’, wat 
wijst op de bosbranden in California en ‘once 
the water starts to rise’, wat wijst op het 
stijgen van de zeespiegel. Ze gebruikt niet 
alleen haar muziek om bewustzijn te delen, 
maar ook organiseerde ze dit jaar een kli-
maat event genaamd ‘overheated’. Het idee 

achter dit event was, 
dat werd besproken 
hoe onder meer de 
mode- en muziekin-
dustrie kunnen ver-
duurzamen. 

Om nog even terug te komen op het thema 
van deze editie van OKe ‘verlangen’: het is 
mijn verlangen dat meer artiesten en andere 
bekendheden hun grote bereik zullen gaan 
gebruiken om mensen bewust te laten zijn 
van het grote klimaatprobleem. Op deze 
manier ben ik beïnvloed; ik hoop dat er voor 
iedereen een manier komt waardoor dat bel-
letje nou eens gaat rinkelen. Want als we zo 
doorgaan, houdt de aarde het op deze ma-
nier niet veel langer vol.  Joba Veldman (15 jaar)

Trapje hoger?
Het thema van dit eer-
ste nummer van OKe in 
het nieuwe seizoen is 
‘verlangen’. Wat is ver-
langen eigenlijk? Wel-
ke rol speelt verlangen 
in ons leven? Kun je le-
ven zonder verlangen?

In het woordenboek staat als bete-
kenis van het woord ‘verlangen’: vu-
rig wensen, begeren, willen hébben 
of zelfs vorderen en eisen. Maar aan 
het woord ‘verlangen’ zit ook een 
gevoelswaarde van durven dromen, 
iets spiritueels.

Trapje hoger
Iedereen heeft wel een idee wat 
‘verlangen’ betekent. Dat kan voor 
iedereen wat anders zijn, maar elk 
mens verlangt naar aandacht, ver-
langt om gehoord en gezien te wor-
den, om serieus genomen te wor-
den. Ten diepste is dat een verlangen 
naar erkenning. Een ‘trapje hoger’ is 
het verlangen naar innerlijke vrede, 
harmonie, innerlijke rust. Zo kun je 
verlangen naar God of naar vrede 
met God, een hunkering naar het 
hogere. Zoals beschreven in de psal-
men, bijvoorbeeld ‘Here, al mijn ver-
langen ligt voor u open’ (Ps. 38:10).

Hunkeren naar het onvervulde
Zit het in de aard van de mens om 
altijd ergens naar te verlangen? Is 
het gras van de buren altijd groener? 
Of is dat laatste meer iets als ’bege-
ren’ en raken echte verlangens aan 

je dromen, aan jouw diepste wen-
sen, het hunkeren naar het onvervul-
de? Dan vul je verlangen in als een 
soort gemis.

Delen
Durf jij je verlangens te voelen en uit 
te spreken? Ze toe te laten en con-
creet onder woorden te brengen? 
Niet meer aan de behoeften van an-
deren te willen voldoen, maar je hart 
te laten spreken? Om onder woorden 
te brengen wat je echt belangrijk 
vindt in je leven? 

Maar het kunnen ook heel kleine din-
gen zijn waar we naar verlangen, zo-
als in het gedichtje van Toon Hermans 
(en geciteerd door Diana Blanken):

Opa
De oude man heeft nog maar  
weinig vragen,
Het leven heeft hem alles  
uitgelegd,
maar hij geniet achter de  
kinderwagen
en loopt te stralen als het 
kindje ‘opa’ zegt.

Alies van Tuijl, 

Lid Raad van Kerken Oegstgeest 
namens de NGK Oegstgeest e.o.

Waar verlang je naar terug?
Reina trapt af: “Naar een dag met mijn 
moeder. Ze is vorig jaar overleden. Ik zou 
graag nog eens met haar fietsen. Dat kon 
ze al lang niet meer, mijn moeder had 
Alzheimer, dus ik verlang eigenlijk terug 
naar de moeder die ze 20 jaar geleden 
was.”
Anja groeide op in de Betuwe: “Ik verlang 
soms terug naar dat onbezorgde vrije ge-
voel van door de boomgaarden dwalen. 
In de natuur verdwalen. Stiekem appels 
eten.”
“Die vrijheid herken ik van onze tijd in 
Frankrijk. Frans en ik hebben 8 jaar in Aix-
en-Provence gewoond. Het leven is daar 
aangenaam traag en de spontane ont-
moetingen die we hadden waren hartelijk. 
Fransen weten het leven echt met elkaar 
rond de tafel te vieren.” Reina’s ogen twin-
kelen als ze deze herinneringen oproept. 

Wat stond er als kind op je verlang-
lijstje?
Reina wilde graag juf worden en dan nog 
specifieker: handwerkjuf. “En dat ben ik 
gewoon geworden. Ik speelde vroeger 
al klasje en heb nu mijn eigen modevak-
school met 60 cursisten. Het is mijn groot-
ste wens dat een van mijn leerlingen het 
diploma kleermaker ontvangt.”
Anja reageert: “Ik ben helemaal niet ge-
worden waar ik vroeger naar verlangde. 
Als kind droomde ik van Brazilië. De va-
der van mijn beste vriend had daar een 
opleiding voor priesters. Ik wilde daar als 

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 1 oktober 2022. Kopij daar-
voor inleveren uiterlijk op donderdag 
15 september 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 5 november 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

In Memoriam  Annemiek Tromm
Vlak voordat deze OKe uit zou komen ontvingen 
we het bericht dat Annemiek Tromm-Otterbeek is 
overleden. Zij is 90 jaar geworden.
In de jaren 1993-1995 maakte Annemiek deel uit 
van de redactie van OKe. Sommigen van u kunnen 
zich haar misschien nog herinneren, hoewel zij al 
een aantal jaar in Leiden woonde.
Moge zij rusten in Gods licht en vrede.

 CO2-
neutraal

DRUKWERK

Billie Eilish

Van de redactie
Het brede spectrum dat het thema Ver-
langen omvat is best spannend. Van heel 
persoonlijke verlangens tot het grote thema 
van het klimaat. En de prachtige column 
van pastor Kees van Vliet op pagina 5. 
In deze OKe komen maar enkele aspecten 
van verlangen aan de orde. Verdere uit-

werking van het thema is te vinden in het 
Groene Boekje met de Activiteiten van de 
Raad van Kerken voor het komende seizoen.
De moeite waard om er kennis van te ne-
men.
Kortom: aan dynamiek in ons Oegstgeester 
dorp ontbreekt het zeker niet. 
Veel leesplezier! 
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nee, dat heeft niet altijd met welstand 
te maken. Ook kinderen die in overvloed 
opgroeien kunnen onveiligheid ervaren. 
Dat leidt tot problemen, waarbij ze hulp 
nodig hebben. Jongeren van nu zijn vaak 
ook bezorgd om de wereld. Zij verlangen 
dat het goed gaat met de aarde en dat 
er vrede is. 

Wat valt op in je werk binnen de 
Jeugdzorg?
Ik heb in mijn werk wel gesproken met 
kinderen die zeiden: jij bent de eerste die 
mij vertelt wat er leuk aan mij is! Ze heb-
ben vaak gehoord dat ze lastig zijn, of 
dat ze ‘niet mee kunnen komen’. Maar dit 
soort gesprekken helpt al wel. Jongeren 
met problemen zijn vaak geïsoleerd en 
eenzaam. Ze hebben geen vriendjes of 
vriendinnen, worden gepest of ‘horen er 
niet bij’. Ze kunnen zich bij niemand veilig 

uiten en kroppen dat allemaal op. Ouders 
doen vaak hun uiterste best, maar het lukt 
hen door omstandigheden soms niet om 
een veilig thuis te maken. Bijvoorbeeld om-
dat ze zelf worstelen met grote problemen: 
relaties, geld, verslavingen, psychische of 
lichamelijke problemen. Gevoel van welkom 
zijn en veiligheid geven is een uitdaging 
voor ons als hele gemeenschap. De kerk 
kan hieraan een bijdrage leveren. We kun-
nen laten zien dat we omzien naar elkaar. 
Een gemeenschap waar mensen aandacht 
hebben voor elkaar en elkaar steunen. Ik 
vind het mooi om die kracht van de ge-
meenschap te laten zien, ook voor onze 
eigen kinderen. De kerk kan als veilig ‘thuis’ 
voelen, waar je welkom bent. 

Hoe doe je dat voor jeugdwerk in de 
kerk?
Ik weet ook niet alles honderd procent 

Wat verlangen jongeren?  
Maartje van Rijnsoever is 
actief binnen het jeugd- en 
jongerenwerk bij de PGO, 
naast haar pittige baan in 

de Jeugdzorg én een druk, 
gezellig gezin. Enthousiast 
vertelt zij over haar werk 
met jongeren in gesprek 
met Ardi Warnar.

mee een juist en waardevol inzicht 
vertolkt. 

Wat bijzonder is het toch dat het 
christelijke mensbeeld en het christe-
lijke Godsbeeld met elkaar correspon-
deren. Je bent gezegend wanneer je 
mag ervaren dat jouw diepste verlan-
gens corresponderen met Gods diep-
ste verlangens met jou.

De cultuur van de zondag
De hectiek van het leven, de hype 
van de dag en de reële zorgen van de 
samenleving in Nederland en van de 
wereldgemeenschap hebben de nei-
ging al snel je gevoel, de invulling van 
je agenda en je dagelijkse leven te 
bepalen. Kom je dan nog wel toe aan 
leven op jouw diepste niveau waar je 
echt dicht bij je zelf, je eigenlijke ver-
langens bent? En corresponderen juist 
die verlangens niet met Gods verlan-
gen en bedoeling met jou? 

Gelukkig biedt 
elke week de 
zondagse liturgie 
weer gelegen-
heid tot bezin-
ning. Vredevol 
en gezegend is 
een samenleving 
waarin voldoen-
de mensen leven 
in verbondenheid 
met hun per-
soonlijke, diepste 
verlangens.

zeker, dat kan niet. Het gaat 
niet om wie de meeste kennis 
heeft. Je maakt samen een reis, 
en helpt elkaar. We gaan op 
zoek naar elkaars talenten en 
delen dat met elkaar. We dur-
ven vragen te stellen of met el-
kaar in discussie te gaan. Niets 
is gek. Bijbelverhalen of -the-
ma’s kunnen daarbij helpen. 
Maar ook andere verhalen, ac-
tualiteiten of vragen waar jon-
geren tegenaan lopen. Het kan 
in verschillende vormen: een 
kerkdienst, of een discussie-
groep, maar ook met uitstap-
jes, muziek maken, een project 
aanpakken, een voorstelling 
organiseren. Of zoals we laatst 
met een aantal gezinnen heb-
ben gedaan: met elkaar een 
picknick organiseren. 

Hoe kunnen we naar jon-
geren luisteren?
Luister eens met aandacht naar 
kinderen en jongeren, stel open 
vragen. Zie hen als volwaar-

dig, daar hebben zij een antenne voor. Zorg 
voor de nodige humor. Ongelooflijk ook 
hoeveel veerkracht en talent er in jongeren 
zit! De een kan mooi schrijven, fotografe-
ren of filmen, een ander is goed in dans 
of muziek, koken of gesprekken voeren. 
Ze zitten vol ideeën en zijn initiatiefrijk. 
Zo is een groep jongeren afval gaan prik-
ken rond de kerk en bij de Leidse Hout. Ze 
stoorden zich aan het zwerfvuil en onder-
namen actie. Dit was nuttig, ze voelden 
zich er goed bij en het was ook nog leuk 
om te samen doen! Betrek hen erbij, vraag 
wat zij willen bijdragen. Geef hun verlan-
gens de ruimte. Of vraag gewoon eens: 
hoe gaat het met jou? 

Kom je een keer meekijken/-praten bij 
onze jeugdgroepen? Ook aansluiten bij een 
leuke activiteit? Kijk op: www.pgoegst-
geest.nl. Van harte welkom!

Met   Hart

en   Ziel...

…verlangen om jezelf te zijn

Wat is
…verlangen

Overweging door
pastor Kees van Vliet

Wanneer je je te midden van de 
hectiek enkele dagen wilt terug-
trekken voor een retraite in een 
klooster en wanneer die retraite 
wordt begeleid door een pater jezu-
iet, dan is de kans groot dat je be-
geleider je vraagt: “Met welk verlan-
gen ben je hier naartoe gekomen?” 

Het is een kernvraag, die je uit-
nodigt en aanspoort om te mid-
den van alles wat jou persoonlijk 
beweegt, in jouw levenssituatie, 
te midden van ontwikkelingen in 
Kerk en samenleving stil te staan 
bij jouw diepste zielenroerselen. Je 
verlangens gaan dieper dan je da-
gelijkse behoefte aan voedsel en 
beweging. Je verlangens zijn ook 
realistischer dan je dromen en lucht-
kastelen.

Kerkvader Ireneüs
Je stelt je de genoemde vraag in het 
licht van het christelijke geloof. Jouw 
verlangens passen bij jouw situatie, 
bij jouw gezondheid. Ze passen bij 
jouw leeftijd, nog jong met volop 
kansen of in een latere fase van je 
leven. ‘Passen’ wil soms zeggen: je 
probeert ze te laten passen ‘bij jouw 
…’; soms is er een zekere worsteling 
voor nodig om je te verzoenen met 
jouw situatie en (on)mogelijkheden. 

Van de theoloog 
Ireneüs van Lyon 
(135-203) komt 
het gezegde: 
Gloria Dei est 
homo vivens. 
Vrij vertaald: 
Het is Gods eer, 
Zijn vreugde dat 
mensen gelukkig 
zijn. De kerkge-
meenschap is 
ervan overtuigd 
dat Ireneüs hier-

Welke verlangens hebben jonge-
ren zoal?
Ik kom zowel in mijn werk, als thuis en 
in de kerk veel in contact met kinderen 
en jongeren. Er is niet zoveel verschil in 
die situaties voor wat jongeren willen. 
Het belangrijkste is dat zij zich gehoord 
en gezien voelen en zich veilig kunnen 
voelen. Dat betekent dat zij hun zorgen 
vrij kunnen uitspreken. En dat er iemand 
geïnteresseerd luistert, met aandacht, 
zonder oordelen. Dat ‘thuis’ een veilige 
plek is waar zij zichzelf kunnen zijn. Dat 
lijkt logisch, maar er zijn, zo ervaar ik 
steeds in mijn werk, veel gezinnen waar 
dat niet vanzelfsprekend is. En ook niet 
dat het er ‘veilig’ is. Dat is toch het groot-
ste verlangen van elk kind. Alle kleinere 
verlangens: een nieuwe telefoon, com-
puterspel, merkshirt of sportschoenen, 
dat valt in het niet bij dit verlangen. En 

http://www.pgoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Schola Cantorum Oegstgeest
De Schola Cantorum die op 19 septem-
ber 1939 is opgericht, vierde in sep-
tember 2019 haar 80-jarig jubileum. 
Naar aanleiding daarvan waren voor 
de maanden daarna diverse activitei-
ten georganiseerd, met als slot een 
diner. Dat laatste zou plaatsvinden in 
het voorjaar van 2020. Helaas kon dat 
vanwege corona niet doorgaan. Na nog 
enkele andere planningspogingen is 
het uiteindelijk afgelopen voorjaar ge-
lukt om datum en plaats vast te stellen 
waarop de meeste beoogde genodig-
den aanwezig konden zijn. De locatie was kasteel Oud 
Poelgeest, en wel in de Drakenzaal. Het was een diner, de 

De viering werd ge-
leid door de hoofd-
celebrant, bisschop 
Van den Hende van 
Rotterdam. Concele-
branten waren naast 
kardinaal Eijk nog 
zes (hulp)bisschop-
pen, de abt van de 
norbertijnen, de pa-
ter provinciaal van 
de franciscanen, de 
custos en andere 
aanwezige pries-

ters. Verder waren er twee diakens, een 
zuster die lector was en de vrouwelijke 
dirigent/organist van de Cantorij Sacra-
mentskerk, Delft. Een echte Hoogmis 
dus, die door zo’n 900 mensen uit het 
hele land werd bijgewoond.

Middagvieringen
Na de viering was er gelegenheid om je 
meegenomen of daar verkrijgbare lunch 
op te eten, waarna om 13.15 uur het 
Rozenkransgebed begon – ik moet be-
kennen dat ik dat heb overgeslagen, om 
even van de buitenlucht te genieten.
Om 14.00 uur begon de Kruisweg op het 
Martelaarsveld, gelegen achter de kerk, 
waar de martelaren vermoord zijn. De 
veertien staties bevinden zich in de om-
megang rond het veld. 
Vervolgens gingen we weer de kerk in 
voor de plechtige Vespers, met psalmen 
en lezingen. Het was inmiddels 15.00 uur 
en het aantal deelnemers was duidelijk 
kleiner geworden. Aansluitend vond in 
de ommegang op het Martelaarsveld de 
Sacramentsprocessie plaats en tot slot 
kregen we de Pelgrimszegen met het 
Allerheiligste: de monstrans ofwel hou-
der met daarin een geconsacreerde of 
gewijde hostie, zie foto. 

Om kwart voor zeven waren we weer 
terug in Oegstgeest, na een lange maar 
mooie dag. Ik vond het heel bijzonder 
om aan deze bedevaart te hebben deel-
genomen. Els van Leuken

80 jaar  

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

Op zaterdag 9 juli 
jongstleden was 
ik voor de eerste 
keer mee op bede-
vaart naar Brielle, 
om te gedenken 
dat 19 martelaren 
dit jaar precies 450 
jaar geleden hun 
leven voor het ge-
loof gaven. Brielle 
is een nationaal 
bedevaartsoord 
en het bekendste 
bedevaartsoord in het bisdom Rotter-
dam. Het hele jaar door, maar speciaal op 
de tweede zaterdag in juli trekken veel 
katholieken naar dit bedevaartsoord om 
hen te gedenken en om gesterkt te wor-
den in hun geloof. Wij gingen met een 
bus vanuit de parochie H. Augustinus.

Plechtige eucharistieviering
Aan het begin van de eucharistieviering 
die om 11.00 begon, werd de volgende 
proclamatie voorgelezen door de custos 
(bewaarder) van het bedevaartsoord:
‘Op 9 juli 1572,

- 1539 jaar na de kruisdood van onze 
Heer Jezus Christus,

- 1508 jaar na de kruisiging van Petrus 
en 

- 1505 jaar na de onthoofding van  
Paulus,

- 1314 jaar na de marteldood van de  
diaken Laurentius,  

- 818 jaar na de moord op Bonifatius en 
gezellen en

- 139 jaar na de smartelijke dood van Li-
duina van Schiedam, werden bij Brielle 
19 priesters en kloosterlingen – voor 
het merendeel inwoners van Gorcum –  
gedood vanwege hun getuigenis om-
trent de tegenwoordigheid van  
Christus in de Eucharistie en het gezag 
van de Paus als zichtbaar hoofd van 
de Kerk.

Het teken van eenheid, dat Jezus ons na-
liet om zijn band van liefde met de Vader 

bestaansduur van de Schola waardig. Op de foto alle genodig-
den op het bordes van het kasteel. Fred van Kleef, voorzitter

en met ons levend te houden, werd te-
ken van verdeeldheid; de naam van Pe-
trus werd aanleiding tot broedermoord.
Zo leven zij onder ons voort en wij noe-
men hen: de heilige Martelaren van Gor-
cum.  Vanwege hun geloof met ere in de 
geschiedenis van de Kerk in Nederland 
vermeld, werden zij in 1867 door Paus 
Pius IX heilig verklaard.  … enz.’

De namen van alle martelaren werden 
genoemd; een van hen was Nicolaas 
(van) Poppel. Mijn opa van moederskant 
heette Gulielmus Andreas van Poppel, hij 
werd Willem genoemd. Wie weet ben ik 
heel ver weg wel familie van deze mar-
telaar, maar of ik evenveel moed zou 
hebben als hij durf ik te betwijfelen.

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 
Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor  
kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met  
pastoor Franken: 071 889 59 38.

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR  Oegstgeest, tel. 517 53 04, 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42
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, 
pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl

H. Doopsel
- Op zondag 3 juli zijn 
Audrey en haar zoontje Jake  
gedoopt, 

- op zaterdag 16 juli Mau-
rits en 

- op  zaterdag 23 juli de 
broertjes Michael,  
Alessandro en Raphael.

Mogen zij blije en betrokken 
christenen worden.

Wij gedenken…
...Maria Adriana Elisabeth (Mária) 
Chorus-Menken, weduwe van Claudius  
Chorus, (schoon)moeder en oma. Mária  
werd op 19 juli 1937 in Oegstgeest geboren 
en overleed op 2 juli in Lage Mierde. De af-
scheidsviering vond plaats op vrijdag 8 juli 
in de H. Willibrordkerk. Op zaterdag 9 juli 
werd Mária bij haar man begraven op het 
kerkhof van Lage Mierde.

...Thomas Antonius Theodorus Maria 
(Tom) Bronner, echtgenoot (schoon)vader 
en opa. Tom werd op 26 september 1943 
geboren en overleed op 6 juli. De uitvaart 
vond plaats op dinsdag 12 juli in de H. Willi-
brordkerk, waarna Tom is begraven op het 
parochiekerkhof.

...Maria Anna Geertruida (Rie) Schut-
Metz, weduwe van Ad Schut, (schoon)zus 
en tante.
Rie werd op 21 augustus 1932 in Herwen 
en Aerdt geboren en overleed op 9 juli in 
Oegstgeest. Haar uitvaart vond plaats op 
zaterdag 16 juli in de H. Willibrordkerk, 
waarna Rie bij haar man werd begraven 
op het parochiekerkhof.

…Diana Zandbergen-Bosman, echtge-
note en moeder. Diana werd op 19 janu-
ari 1991 in Delft geboren en overleed op 
19 juli in Leiden. De afscheidsdienst vond 
plaats op dinsdag 26 juli in de H. Willi-
brordkerk, waarna Diana op het parochie-
kerkhof werd begraven.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

450 jaar Martelaren van Gorcum
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Nieuw doel zendingsbus 
De opbrengst van de Zendingsbus in de 
Regenboogkerk en deze winter in de 
Groene Kerk is voor het komende jaar, 
vanaf 4 september a.s., bestemd voor 
Egypte. Kerk in Actie steunt de volgende 
projecten:  

Bijbel als levensbron
Het bezitten van een bijbel is in Egypte 
lang niet zo vanzelfsprekend als in Ne-
derland. Veel christelijke gezinnen heb-
ben geen geld om een bijbel te kopen. 

Op zaterdag 10 september, tijdens het 
Osgerweekend, zullen de Groene Kerk, 
de begraafplaats én Willibrords Erf open 
zijn voor publiek. Het thema van het Os-
gerweekend is dit jaar ‘duurzaamheid’. 
Hieraan zal aandacht worden gegeven 
tijdens een lezing in de kerk én bij de 
rondleidingen over de begraafplaats. 
Daarnaast wordt er gemusiceerd op or-
gel en piano. 
Voor de kinderen 
van de bovenbouw 
is er een speurtocht 
op een iPad. Deze 
speurtocht gaat over 
de begraafplaats en 
op enkele tijden ook 
in de kerk. De speur-
tocht is ontwikkeld 
door de educatie-

Dankzij de jaarlijkse ‘bij-
belcompetitie’ lezen tien-
duizenden kinderen tóch 
bijbelverhalen. En hun fa-
milie doet mee!

Kerk in de minderheid
Op het platteland van 
Egypte is de armoede 
groot. De werkloosheid is 
enorm en inwoners heb-
ben nauwelijks toekomst-
perspectief. BLESS, de dia-
conale organisatie van de 
Koptisch-Orthodoxe Kerk, 
wil de leefomstandigheden in arme dor-
pen verbeteren door economische ont-
wikkeling te stimuleren.
Mensen uit de kleine Koptisch-Ortho-
doxe gemeentes verlenen zelf 
deze stimulerende hulp. En dat 
beperkt zich zeker niet tot de 
eigen kerk: het hele dorp of de 
wijk profiteert ervan. 
Regelmatig doen ook moslims 
mee met de projecten. BLESS 
maakt geen onderscheid in w w w . p g o e g s t g e e s t . n l

ouders komen en meedoen met je kin-
deren. Op zondag en bij de kindermid-
dagen. Hij of zij mag best wat pruttelen 
in de kerkdienst en je kunt gerust even 
meelopen als de kinderen een apart 
programma hebben. Jeugd en jongeren 
brengen nieuwe energie in de gemeen-
schap. Daarbij moet je denken aan kin-
deren en tieners, jongeren, jongvolwas-
senen en hun ouders! 
Het boek Samen Jong. Kernwaarden van 
een kerk met alle generaties ligt op mijn 

al heel snel ben je gewend en vind je 
je weg. Ook aankomende studenten 
wensen we goede moed toe. Het is een 
uitdaging om een nieuw ritme te vinden, 
met je studie in  misschien een andere 
stad, reistijd, sport en je sociale leven. 
Dit weet ik nog uit mijn studententijd. 
Wees jezelf want er zijn al zoveel an-
deren (tekst van Loesje). Een mooie en 
toepasselijke wens.  
Hartelijke groet voor u en jou, 

ds. Rian Veldman en ds. Richtsje Abma

Kindermiddag
Op 25 september is er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een kindermiddag in de 
Regenboogkerk. Kennismaken met een 
bijbelverhaal en thuiskomen met veel 
plezier en stof om door te praten? Hou 
dan de gemeenteberichten in de gaten 
of kom bij de app-groep. 

Ds. Rian Veldman en ds. Richtsje Abma

Op 11 september 
is het startzondag 
in de PGO. Ieder-
een heeft talent. 
Of je nu goed kunt 
schaken, klimmen, 
luisteren, zorgen, 
pottenbakken, zin-
gen of bidden, je 
kunt met je talent 
iets betekenen. 
Allereerst word 
je er zelf blij van, 
maar als jij ervan 
gaat stralen, straal je dat plezier vaak ook 
uit. 
Op deze zondag gaan we elkaar ontmoe-
ten rond onze talenten. We starten sa-
men en gaan dan uiteen voor workshops 
en komen weer samen voor een lied 
en de zegen. Daarna is er een high-tea. 
Ben je goed in bakken of wraps of (fruit)

Verlangen
Ik verlang naar een kerk waar aandacht 
is voor alle generaties. Dat we je naam 
kennen, dat er een kinderkapstok is, een 
leuke jeugdruimte en plek voor jullie 
vragen en ideeën. Dat je er niet bijhangt 
maar dat je voelt: hier zit ik ook aan tafel 
en hier kan ik zijn wie ik ben. Hier kan 
ik mijn vragen en twijfels brengen, mijn 
talenten laten bloeien, mijn nieuwsgie-
righeid voeden en even een kaarsje op-
steken bij een toetsweek. Zo mag je als 

PASTORALE SECTIES
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

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: vacature,  
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, 
2341 EM  Oegstgeest

Groene Kerk: 
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB  Oegstgeest

Willibrords Erf: 
Haarlemmerstraatweg 6, 
2343 LB  Oegstgeest

spiesjes maken, ja 
is dat misschien je 
talent? Heel graag 
– samen zorgen we 
zo voor lekkers bij 
koffie en thee! 
Kinderen kunnen 
thuis het liedje Ie-
dereen heeft talent 
vast beluisteren 
(https://youtu.be/
JaBHKXSbaog). En 
neem iets mee van 
je hobby of talent 

die zondag – dan kun je het laten zien. 
Wees van harte welkom!

Ds. Rian Veldman en ds. Richtsje Abma

Begin nieuw schoolseizoen
Alle kinderen wensen we een mooie 
start toe in het nieuwe schooljaar. Voor 
bruggers is het extra spannend, maar 

ve dienst van de Bibliotheek Bollen-
streek. 
In de middag zal er een videopresen-
tatie zijn van de nieuwe gedichten-
bundel ‘Evenbeelden’, van Willem de 
Bondt. De presentatie vond plaats op 
16 juli in de Groene Kerk. Het was een 
inspirerende bijeenkomst en wij delen 
deze graag met een breder publiek. 

Willibrords Erf is de gehe-
le dag open voor koffie 
en thee. Ook kunt u daar 
terecht voor de bundel 
‘Evenbeelden’ en voor 
eerder verschenen wer-
ken van Willem de Bondt.
Het volledige program-
ma en de tijden vindt u op: 
www.pgoegstgeest.nl en 
op de website van Osger 

www.openmonumentendagoegst geest.
nl.  Op deze website treft u de laatste in-
formatie.  Marianne Smit

bureau. Eén van de 
tips is: misschien zie 
je geen kinderen 
op zondagmorgen, 
maar laat zien dat je ze wel 
verwacht. Zorg voor een beker limonade 
of water, en zorg ook voor een plek waar 
de kinderen tijdens het gesprekje met de 
voorganger even fijn kunnen zitten. Zorg 
dat er een warme gemeenschap is en 
leer omdenken! Een heel boeiend proces 
is dat! Ds. Richtsje Abma

Wat is jouw talent?

Zaterdag 10 september Open Monumentendag in de Groene Kerk

geloof. ‘We ho-
pen dat de manier 
waarop we ons 
werk doen iets los-
maakt bij mensen’. 

De armste inwo-
ners krijgen hulp 
om water en elek-
triciteit te kunnen 
betalen en dor-
pelingen kunnen 
een microkrediet 
aanvragen om 
een eigen bedrijfje 

te starten. Dankzij een eigen inkomen 
kunnen hun kinderen naar school en ver-
trekken minder jongeren naar de stad of 
het buitenland. 

Meer informatie vindt u via:
kerkinactie.protestantsekerk.nl. 
Uw gift is erg welkom!
Namens de taakgroep diaconie 

van de Protestantse Gemeente 
Oegstgeest (ZWO)

Guusje Onderwaater-Nortier

Wie zingt het hoogste lied?

http://www.pgoegstgeest.nl
https://youtu.be/JaBHKXSbaog
https://youtu.be/JaBHKXSbaog
http://www.pgoegstgeest.nl/
http://www.openmonumentendagoegstgeest.nl/
http://www.openmonumentendagoegstgeest.nl/
http://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
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Wij gedenken…
Een aantal gemeenteleden ontviel ons de 
afgelopen tijd door hun overlijden. We wen-
sen de nabestaanden veel sterkte in deze 
dagen van rouw en gemis. 

19 juni mw. Yda Jannetje Haasnoot- 
 van Grol   77 j.
12 juli mw. Lena Matulessya- 
 Veerman (Lenie) 88 j.
15 juli mw. Hillechina Bontje-Buseman  81 j.
18 juli mw. Naatje van Dijk-Koolmoes 89 j.
20 juli dhr. Rinze Vellema  95 j.
24 juli mw. Adriana Mooij-Goedknegt 93 j.
29 juli mw. Lian Koen Njo-Oey 90 j.
2 aug. dhr. Jacob Franciscus Vermeer 80 j.
7 aug. dhr. Jan Jacob Dekker  91 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

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.

Liefde als rode draad

Op zondag 2 oktober is er tussen 11.45 uur en 13 uur een info-moment voor 
nieuwe mensen in onze gemeente en voor mensen die na corona denken: ik 
wil weer es naar de kerk. Er is een kop koffie en een broodje en we stellen ons 
aan jou voor. 
Van harte welkom. Als je je even opgeeft bij Rian of Richtsje, is dat fijn. 
De dienst die zondag heeft ook een bijzonder tintje. 

Ds. Rian Veldman en ds. Richtsje Abma

4 september  –  Werelddiaco-
naat: Myanmar, een volwaardi-
ge plek voor mensen met een 
beperking
Gezinnen in Myanmar met een ge-
handicapt kind of gehandicapte vol-
wassene zijn extra kwetsbaar. Zij 
behoren vaak tot de allerarmsten en 
hebben daarnaast 
te maken met 
extra (medische) 
kosten. 
Kerk in Actie ondersteunt deze gezin-
nen niet alleen met zorg en revalida-
tie, maar helpt mensen met een han-
dicap ook bij het vinden van werk. 

11 september – Jong Protestant: 
de kerk een thuis voor jongeren
Jongeren 
zijn de toe-
komst van 
de kerk. 
Des te be-
langrijker 
dat zij zich er thuis voelen, dat ze se-
rieus worden genomen en dat ze een 
volwaardige stem hebben. Onderzoek 
maakt duidelijk dat kerken die hier 
zorgvuldig mee omgaan, aantrek-
kingskracht hebben op kinderen en 
jongeren. Daarom worden materialen 
ontwikkeld die eraan bijdragen dat 
de kerk een plek is waar kinderen en 
jongeren zich gezien en geliefd voe-
len. 
 

18 september – Syrië, de kerk als 
plek van hoop en herstel 
Door de jarenlange burgeroorlog 
moesten veel inwoners van Syrië 
vluchten en zijn er veel religieuze ge-
bouwen verwoest. De kerk in Syrië 
wil ondanks alles een baken van hoop 
blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen 
bij het herstel van kerkgebouwen, 

scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra. Kortom 

bij het weer opbouwen van de kerke-
lijke en burgerlijke gemeenschappen. 
Herstel van de kerk – het hart van de 
christelijke gemeenschap – betekent 
immers herstel van de hele samenle-
ving en hoop voor de toekomst. 
  
25 september  –  Colombia, 
Stichting Kleine Arbeider in  
Bogota 
In Colombia moeten 1,5 miljoen kin-
deren zwaar en gevaarlijk werk doen 
en lange dagen maken, waarbij ze 
vaak opgroeien in een omgeving met 
veel geweld en drugsgebruik. In de 
sloppenwijken van Bogotá zie je bijv. 
talloze kinderen werken op de markt 
of bij het vuilnis. 
Stichting Kleine Arbeider is een bevlo-
gen organisatie die onderwijs biedt 
aan deze kinderen om hun kansen op 
een betere toekomst te vergroten, 
waarbij ook ouders en tienermoeders 
worden ondersteund.

Contactpersonen  
Vrijzinnig Protestanten 
- Gespreksgroep Literatuur & Religie: ds. 
Marjan Driessen, marjandriessen1949@
gmail.com tel. 513 14 22
- Gespreksgroep Theologie: Harm Bosscher
bosscher.h-t@telfort.nl tel. 517 25 68
- Theologische lezingen: dr. Chris de Jonge
chr-dejonge@kpnmail.nl tel. 071-364 55 07
- Vrijzinnige Sociëteit: Ad de Haan
haan071@wolmail.nl tel. 517 27 00
www.nieuwvrijzinnig.nl

Jan Maasen nam in juli afscheid van 
het bisdom Rotterdam. Decennia 
lang zette hij zich in voor caritas en 
diaconie, dichtbij en ver weg. 

Je gaat nu met pensioen. Je 
hebt lang bij het bisdom gewerkt.
Op 1 augustus 1984, 38 jaar geleden, 
startte ik bij het missiesecretariaat. Mis-
siesecretarissen waren meestal terug-
gekeerde missionarissen. Dus dat was 
nieuw. Ik had andragologie gestudeerd, 
de universitaire tegenhanger van de so-
ciale academie, stage gelopen bij Pax 
Christi en was in het vredeswerk actief. 
Het was de tijd van de grote kernwapen-
demonstraties. En van de grote werk-
loosheid. Via via kwam ik bij het bisdom 
terecht met toen nog veertien dekena-
ten, veel parochies met over het alge-
meen één pastoor, één kerkgebouw, één 
gemeenschap. Er waren veel activiteiten 
en er was veel spontaniteit in de orga-
nisatie, omdat parochies maar met één 
locatie rekening hoefden te houden. Aan 
de andere kant was het toen wel lastiger 
om de communicatie te onderhouden 
met zoveel parochies. Tot begin 1993 
was ik missiesecretaris, daarna 10 jaar 
kerkelijk opbouwwerker en 3 jaar mede-
werker diaconie en arbeidspastoraat in 
dekenaat Het Groene Hart. En daarna dus 
medewerker diaconie en missiesecreta-
ris bij het bisdom, waarvan de laatste tijd 
ook hoofd pastorale dienstverlening.
Die combinatie van diaconie en missie, 
het lokale en het internationale, is heel 
organisch. 

Wat ver weg gebeurt en dichtbij raakt el-
kaar. Paus Franciscus heeft bijvoorbeeld 
in Laudato si’ heel duide-
lijk de kreet van de armen 
en de kreet van de aarde 
nauw met elkaar verbon-
den.  Er is altijd veel aan 
diaconie gedaan vanuit de 
Kerk. Eind jaren ’80 werd er 
voor het eerst expliciet ge-

sproken over pa-
rochiële diaconie. 
Veel parochies zijn 
in oecumenisch 
verband gaan sa-
menwerken. 

Hoe kijk jij naar de toekomst?
Ik denk dat we nu in een overgangssitu-
atie leven en in de toekomst weer uit-
komen bij de oude situatie van rond het 
jaar 500. Naar kerken, die toen in steden 
stonden, kwamen mensen uit de wijde 
omtrek toe. Ook hier zullen er plek-
ken zijn met zo’n aanzuigende werking, 
vanwege het kerkgebouw, een goede 
verkondiging, goede muziek of juist de 
combinatie van die zaken. En mensen die 
geraakt worden door noden van ande-
ren zullen zich altijd blijven inzetten. De 
diaconie is zo wezenlijk voor de opdracht 
van de Kerk, dat kan niet anders dan 
doorgaan.

Bij zijn afscheid werd het boek gepre-
senteerd ‘Liefde als rode draad’ over de 
geschiedenis van de armenzorg vanaf de 
eerste decennia van de Kerk tot de jaren 
’10 van deze eeuw. Het boek geeft aan 
hoe als rode draad door de geschiede-
nis mensen zich hebben laten inspireren 
door het voorbeeld van Jezus: wie de 
minste helpt, helpt Mij (Matteüs 25, 35). 
Vanuit die inspiratie hebben ze omge-
zien naar mensen in nood in hun om-
geving en dat telkens ook op manieren 
georganiseerd die pasten bij hun situa-
tie. Nu worden er producten achter in de 
kerk ingezameld voor de voedselbank, 
maar ook rond 1300 à 1400 stond er in 
de kerk een bank met een tafel waar 

voedsel werd gebracht en uit-
gedeeld. 

Bron en foto: Bisdom Rotterdam

Jan Maasen, Liefde als rode draad.  
Historische gestalten van caritas 
en kerkelijke armenzorg, Adveniat 
2022

Bestel de gratis cd met de 
mooiste liederen uit Petrus in 
het land
Van ‘Ga met God’ tot ‘U zij de glorie’: 
Petrus bracht een cd uit met de meest 
geliefde liederen binnen de Protestant-
se Kerk. Op veler verzoek zijn de meest 
geliefde liederen nu gebundeld op een 
cd, die gratis te bestellen is via: https://
petrus.protestantsekerk.nl/

De volgende liederen zijn op de cd te 
beluisteren:
 Ga met God en Hij zal met je zijn
 Abba, Vader, U alleen
 Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
 ’k Stel mijn vertrouwen
 De steppe zal bloeien
 Aan U behoort, o Heer der heren
 Tienduizend redenen
 Licht dat ons aanstoot in de morgen
 Wat de toekomst brengen moge
 U zij de glorie, opgestane Heer
 De zon daalt in de zee
 Licht in onze ogen
 De wijze woorden en het groot vertoon
 God zij nabij (Psalm 20)
 Zal er ooit een dag van vrede
 Onze Vader verborgen

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

Bedankt voor uw hulp bij en giften 
voor Actie Vakantietas 2022!
Afgelopen mei heeft de taakgroep Diaconaat 
& Zending van de PGO een oproep gedaan 
via OKe voor uw hulp bij en giften voor Actie 
Vakantietas. Wij zijn enorm blij met de over-
weldigende belangstelling voor deze actie. 
Velen van u hebben tasjes met speelgoed 
gevuld voor kinderen in kwetsbare gezinnen. 
Vele anderen hebben deze sympathieke actie 
ondersteund door een gift. Daarnaast hebben 
we financiële steun ontvangen van de RK 
parochie en de SOEK. Met uw hulp en steun 
hebben we 116 tasjes kunnen (laten) vullen, 
waarvoor heel veel dank! Graag doen we vol-
gend jaar opnieuw een beroep op u!

Anna Louwerse en Herma Pauptit,

taakgroep Diaconaat & Zending

Voor nieuwkomers, (her)intreders en nieuwsgierigen

http://www.pgoegstgeest.nl/
mailto:marjandriessen49@gmail.com
mailto:marjandriessen49@gmail.com
mailto:bosscher.h_t@telfort.nl
mailto:chr-dejonge@kpnmail.nl
mailto:haan071@wolmail.nl
http://www.nieuwvrijzinnig.nl
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…op Zijn manier
Onlangs zijn 12 jongeren van onze NGK/
GKv (+ vier leiding) naar een kamp van 
stichting Gave geweest in Lunteren. 
Gave helpt christenen om vluchtelingen 
in Jezus’ naam te zien en lief te heb-
ben. Centraal stond: hoe kunnen wij van 
elkaar leren en hoe kunnen wij samen 
over God leren (en tegelijk ook een heel 
toffe tijd hebben!)? Er waren twee kam-
pen: voor 13-16 en 17-20 jaar. Natuurlijk 
begon de week met kennismakingsspel-
len. Naarmate de week vorderde en de 
band tussen de tieners hechter werd, 
gingen we steeds 
meer de (persoon-
lijke) diepte in. Ook 
was er elke dag een 
moment stille tijd 
(wat vaker uitmond-
de in mini-bij-
belstudies met 
de leiding, dan 
dat het echt stil 
was) en een 
verdieping in de 
bijbel aan de hand van de verhalen van 
bijvoorbeeld Ruth en Jozef. 
Aan het eind van de week kregen alle 
deelnemers een kaart met de groepsfo-
to en ruimte om iets te kunnen schrij-
ven voor elkaar. De boodschappen die ik 
daarin heb gelezen waren allemaal be-
moedigend, bijzonder, en onderschreven 
één ding: het Gave-kamp was vet gaaf!

 Andy van der Linden

Feestelijke start seizoen
In de dienst van 28 augustus van onze 
‘samen-op-weg’ NGK en GKv werden Jan 
Baronner en Evelien Wietsma bevestigd 

als diaken, Wilbert van den Hout als ou-
derling gemeenteopbouw en Pauline van 
der Wel als ouderling scriba. Marijke An-
holts was diaken en werd ouderling met 
focus op de jeugd. Tijdens de ontmoeting 
bij de koffie kon men zich voor een kring 
of kerngroep opgeven. Ook kon men bij 
een talentenbank talenten en kwalitei-
ten inzetten. Bij de lunch schoven ook de 
bezoekers van de Arabischtalige diensten 
aan. De door ieder meegebrachte heer-
lijkheden vonden gretig aftrek en daarbij 
stond een gespreksvraag centraal: waar 
droom jij van voor onze nieuwe gemeen-
te? Aan de kinderen was natuurlijk ook 
gedacht: een springkussen: altijd prijs! 

Rebekka van Munster

Verrassende ontmoetingen
Vlak voor de zomervakantie kon ieder 
zondags een ‘ontmoetingslootje’ inle-
veren en na de dienst een ander lootje 
meenemen. Gevolg: allerlei afspraken 
voor bijv. samen koffiedrinken, eten, 
wandelen, iets cultureels of een spel 
doen. Op onze gemeenteapp verschenen 
foto’s met een verslagje. Een heel leuke 
manier van (nader) kennis maken!

Uit de gemeente
Op 28 juni ontvingen Erik en Lonneke Let-
te-van Maris Olaf Mias, een broertje voor 
Vigo en Jenna. En bij Janine en Roeland 
Storm-Blok werd 6 juli Tobias Roeland 
Manuel geboren, broertje voor Samuel 
en Rosalie.  
Doopdienst is op 9 oktober.

Eke de Gier-van der Jagt

Gave-kamp was vet gaaf!

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

Erediensten/Samenkomsten: zie ook bij NGK
Duinzigtcollege, Wijttenbachweg 23
Predikant: vacature  

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 Pauline Bos-van der Wel 
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Iedere zomervakantie is een tijd van te-
rugkijken en verlangen. Reflecteren op 
het afgelopen jaar en vooruitkijken en 
de ideale situatie bedenken. Terugkij-
kend is er veel om dankbaar voor te zijn, 

maar zijn er ook 
veel dingen die je 
graag anders had 
gedaan of gezien. 

Zittend onder 
een parasol op 
het strand be-
dacht ik hoe ik 
steeds weer 
bezig ben met 
het volgende in 

de agenda en dat ik in dat proces vaak 
vergeet om stil te staan in het nu. Dat ik 
steeds weer verlang naar morgen of het 
volgende leuke agendapunt. Ik besloot 
om bewust even te genieten in het nu. 

Op zijn manier
Wat zou Jezus nu doen, bedacht ik? Hij 
wist wat er allemaal zou gaan gebeu-
ren. Zou hij haast gehad hebben om al-
les te kunnen doen wat hij moest doen? 
Er staat geschreven dat hij juist de tijd 
nam, dat hij sprak en luisterde, maar 
vooral dat hij zich terugtrok om met zijn 
Vader te praten en dat Hij daardoor op-
laadde. Zo ervaar ik het ook steeds. In 
het moment van stilte en rust komen 
dan ook de antwoorden waar je zo naar 
verlangt. Ik ben er diep van overtuigd 
dat God luistert naar al onze verlangens 
en ze ten diepste wil vervullen, maar dat 
Hij dat doet op Zijn manier. 

Finding me
Zo kreeg ik mooie inzichten door een 
interview met Viola Davis, een Ameri-

kaanse actri-
ce, die haar 
memoires 
over een 
jeugd van ar-
moede en ook 
van misbruik, 
maar hoop-
vol en succesvol leven heeft geschreven. 
Haar boek ‘Finding me’, gaat over verlan-
gen dat je kunt vervullen door tevreden 
te zijn in het nu en te accepteren wat er 
is geweest. 

Ze beschrijft dit zo: ‘vergiffenis is de hoop 
opgeven dat het verleden anders had 
kunnen zijn, realiseren dat je niet kon 
veranderen wat er gebeurde, dus verder 
gaan. Uiteindelijk doen we dat allemaal, 
we doen ons uiterste best met wat ons is 
gegeven. 
Niemand weet wat het zou moeten zijn. 
We zien op tv het soort leven dat we 
willen, een drama van 41 minuten op 
donderdagavond. Hoe ben je bereid het 
leven dat God je schonk te aanvaarden? 
Hoeveel moed heb je om door te gaan 
en het leven dat je echt wilt te creëren?-
Mijn therapeut vertelde me dat het leven 
om twee dingen gaat: Leven voor plezier, 
dankbaarheid en vreugde, maar ook be-
grijpen dat er tegenslag komt.’ 

Deze woorden gaan mee het komen-
de werkjaar in. Ze helpen me om niet te 
vergelijken met anderen en steeds te 
verlangen naar meer. Om tijd te nemen 
om stil te staan en te zijn, juist in heftige 
tijden. Want in het nu verlang ik niet naar 
meer of beter maar geniet ik van zijn. Om 
te realiseren dat ik temidden van tumult 
simpelweg dankbaar ben. 

Thera de Vies-Noordhuis

Het verlangen naar zin

Verbondenheid
Zin is een diepe menselijke behoefte. 
We gaan relaties aan met andere men-
sen, met dieren, planten en dingen, die 
ons diepe zinervaringen kunnen geven. 
Bij ons verlangen naar zin gaat het ten 
diepste om: wat is goed leven, wat is 
goed samenleven. Onze vraag naar zin is 
geworteld in een diep lichamelijk verlan-
gen om de wereld als goed te ervaren. 
De ervaring van zin heeft te maken met 
ons thuis voelen in de wereld. Het is van 
levensbelang om vertrouwen te ontwik-
kelen dat de wereld een voldoende vei-
lige plek is om ons bestaan mogelijk te 
maken. Basisvertrouwen dat al vroeg in 
ons leven moet worden 
ontwikkeld, is het funda-
ment van psychische ge-
zondheid en levenszin.

Verbeeldingskracht
Wij gebruiken onze ver-
beeldingskracht om de 
wereld te begrijpen en 
ons daarin thuis te voelen. Verbeeldings-
kracht is nodig om ons voorstellingen 
te kunnen maken van wat beter kan in 
onze wereld. Verbeelding als een kracht 
die ons in staat stelt ons verlangen naar 
zin vorm te geven. Een verlangen dat 
ons tot actieve deelname uitnodigt. Het 
gaat hierbij om empathie en creativiteit. 
Dat vraagt om een goede manier van 
waarnemen. Liefdevol  aandacht geven 
aan de unieke kwaliteiten van wat ons 
omringt: de mens, het dier, een plant of 
een ding. Aandacht als werkelijk recht 
doen aan wat we waarnemen, waardoor 
iedereen en alles tot z’n recht komt. 

Geraakt worden
Resonantie ontstaat in menselijke rela-
ties waarbij trilling wordt ervaren. We 

ervaren re-
sonantie in 
ons leven als we geraakt worden en in 
beweging komen voor dat wat we als 
goed ervaren. Er gebeurt dan iets tussen 
mensen, er ontstaat weerklank. Liefde 
en vriendschap tussen mensen is ge-
kenmerkt door resonantie. Ook tussen 
mensen en dieren of planten kan sprake 
zijn van resonantie-ervaringen. Maar 
ook door kunst kunnen we ons geraakt 
voelen.  Resonantie is een ervaring van 
verbondenheid met een kracht die ons 
bestaan als geheel omvat. Zo’n ervaring 
kun je goddelijk noemen. Misschien kun 

je het zelfs God noemen, 
wanneer je ervaart dat je 
daarbij persoonlijk wordt 
aangesproken. 

Levensbeschouwing 
Voor onze levensbeschou-
wing kunnen we ons laten 
inspireren door religieuze 

tradities of door andere bronnen in onze  
cultuur. Het gaat daarbij om verbonden-
heid met een groter geheel waar wij 
deel van willen uitmaken. Dat is niet 
vanzelfsprekend. We kunnen de wereld 
ook als fragmentarisch, onbegrijpelijk, 
verwarrend en toevallig ervaren. Het 
zoeken naar zin kent altijd elementen 
van geloven en hopen. We kunnen dat 
religieus of seculier invullen. Geloven in 
een groter geheel, waarmee we ons zin-
vol kunnen verbinden, houdt onze hoop 
levend in een wereld die veel reden 
tot ongerustheid geeft. Hans Alma pleit 
voor het voeren van levensbeschouwe-
lijke gesprekken over onze visies op wat 
goed leven en samenleven is.

Het verlangen naar zin, Ten Have, 
ISBN 9789 025 907 488, februari 2020

Op 19 mei hield dr. Hans Alma, gasthoogleraar aan de 
VU, in het Dorpscentrum de door de PGO georganiseerde 
lezing over haar boek: ‘Het verlangen naar zin. De zoek-
tocht naar resonantie in de wereld’. Harm Bosscher

Boekbespreking

http://www.gkvoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
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Diensten en vieringen Varia-agenda
Cursus theologische vorming 
voor geïnteresseerden (TVG)
Heb je nou 
net als de 
kamerling uit 
het bijbel-
verhaal in 
Handelingen 
8, en dat was 
2000 jaar 
geleden dat als je de bijbel leest, je net als hij 
met vragen zit zoals: wat wordt er nou precies 
bedoeld?

Zou je weleens meer willen weten over de bij-
bel? Hoe zit die bijbel in elkaar en hoe zit het 
met het oude en nieuwe testament?  
Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom 
zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma’s ont-
staan? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en 
filosofie? En hoe zit het met al die variaties in de 
liturgieën van de verschillende kerken? Deze en 
nog veel meer vragen komen aan de orde in de 
cursus TGV.

De cursus behandelt breed de verschillende 
aspecten van de theologie, zoals wereldgods-
diensten (Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme). Hoe 
kijken mensen in Afrika, Latijns Amerika, Ethio-
pië, India en China vanuit hun eigen tradities aan 
tegen God en Jezus Christus? Ook het Jodendom 
en Spiritualiteit zullen je vast inspireren. 
Veel cursisten hebben de cursus ervaren als een 
verrassende ontdekkingsreis. De traditie is veel  
gevarieerder dan vaak wordt gedacht.  

Iedereen is welkom op de cursus ongeacht leef-
tijd, achtergrond, opleiding, wel of geen gods-
dienst of geloof. De cursus duurt drie jaar en 
wordt in Den Haag in de zalen van de Christus 
Triumfatorkerk gegeven. Elk cursusjaar omvat 
29 weken met per bijeenkomst twee lessen van 
vijf kwartier.
Aan het eind van de cursus krijg je een certifi-
caat. Bij genoeg aanmeldingen begint het nieu-
we cursusjaar de 2de week van september  op 
woensdagavond. Nieuwsgierig geworden? 
Mail of bel dan naar de secretaris: Annemarie 
van Duijn: tel. 071-407 35 66/06-55 37 50 48;
w.van.duyn1@kpnplanet.nl. Of ga naar de web-
site van de TVG Den Haag: www.tvgdenhaag.nl 

23e zondag door het jaar 
za 03 sep 19.00 Viering in Willibrordus,  
   Wassenaar
zo 04 sep 11.00 Woord- en Communie-
   viering, diaken
   P. Winnubst, Dameskoor

24e zondag door het jaar
za 10 sep 19.00 Viering in Willibrordus, 
   Wassenaar
zo 11 sep 11.00 Eucharistie,  
   Mgr. A. van Luyn sdb/
   diaken P. Winnubst,  
   Gemengd Koor

25e zondag door het jaar
za 17 sep 19.00 Viering in Willibrordus,  
   Wassenaar
zo 18 sep 11.00 Eucharistie,  
   pastoor R. Franken/
   diaken P. Winnubst,  
   Schola

26e zondag door het jaar
Za 24 sep 19.00 Viering in Willibrordus,  
   Wassenaar
zo 25 sep 11.00 Eucharistie, Mgr. A. van  
   Luyn sdb/
   diaken P. Winnubst, Schola

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de 
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger mel-
den via 06 2894 8089 of judith.vandervis@
marente.nl (di. en do.) of via 06- 1220 9191 of 
christa.vandersman@marente.nl (di.).

vr 09 sep 11.00 ds. Aart Verburg (prot.)
vr 23 sep 11.00 Henk de Groot (RK)

Bezinningscentrum KRUISPUNT

Rivierduinen, locatie Oegstgeest

zo 04 sep 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 11 sep 10.30 pastor J. Biemans
zo 18 sep 10.30 pastor J. Biemans
zo 25 sep 10.30 pastor S. Poppe-Rienks

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN

(voorheen Diaconessenhuis)

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

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

In het LUMC worden momenteel geen zon-
dagse vieringen meer gehouden vanwege 
corona.

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00   Gerrie Schreuder

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag  10.00  Bijbelstudie;  
  11.00   Eredienst

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo 04 sep 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 11 sep 10.00 D. Wolbers, Franeker
zo 18 sep 10.00 T. Hagendijk, Zoetermeer
zo 25 sep 10.00 J. Schep, Gorinchem

voor de periode van 3 september tot en met 30 september 2022

Moderne profeten
Gerechtigheid is liefde in actie
“Ik denk steeds meer: profetie is 
geen zaak van eenlingen, het is 
niet alleen maar zenden, het is een 
gebeuren waarin God degene die 
spreekt en degene die luistert zo 
in beslag neemt dat er unieke mo-
menten ontstaan van inzicht, en lef, 
en hoop en daardoor sta je anders 
in het leven; je bent aangeraakt 
door iets, door een woord van God.”

Aan het woord is de theoloog Kees 
van Ekris, auteur en initiatiefnemer 
van de serie Moderne profeten. In 
de introductie zegt hij: “Een profeet 
zegt de waarheid. Dat kan een pijn-
lijke waarheid zijn, of een bevrijden-
de, of een visionaire. En het is meer 
dan dat. Profeten zijn mensen die 
lijden, liefhebben, durven narren, 
radicaal durven zijn. Uit liefde voor 
mensen.” 
In de serie van acht podcasts vertelt 
hij over de levens en boodschap-
pen van acht moderne, christelijke 
profeten uit verschillende christelij-
ke tradities. Op acht avonden in de 
komende acht maanden willen we 
samen al luisterend ontdekken welk 
maatschappelijk onrecht ze bloot-
legden – of nog steeds doen – én de 
kracht voelen van hun levens, hun 

bronnen, hun woorden, hun daden. 

- We beginnen op 19 september. 
Martin Luther 
King staat dan 
centraal en we 
willen ontdek-
ken hoe per-
soonlijk lijden 
en het onrecht 
waar groepen 

mensen onder lijden, een voe-
dingsbodem voor profetie zijn. 

- Op 17 oktober gaan we ver-
der met Frère 
Christian de 
Chergé (be-
kend als abt 
in de film ’Les 
dieux et les 
hommes’) en 
dan staat de 
kracht van lief-
de centraal.

- Om te proeven kun je vast een 
podcast beluisteren – met tref-
woorden eerst dit moderne profe-
ten heb je de serie zo gevonden.
Je kunt je opgeven voor alle avon-
den of een bepaalde avond. Zie 
voor praktische gegevens: het 
Groene Boekje. Jan van Dijk

Ned. Geref. Kerk

Activiteiten Raad van Kerken

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

www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Activiteitenprogramma Raad van Kerken 2022-2023
Bij deze editie van OKe – of al afgelopen week – heeft u als het 
goed is het zogenaamde Groene Boekje ontvangen. Daarin de ac-
tiviteiten van de Raad van Kerken voor komend seizoen. Thema is 
Verlangen.

Houdt u ook de homepagina van de website van de Raad van Kerken 
www.raadvankerkenoegstgeest.nl in de gaten. Daar vindt u, behalve 
het boekje zelf, onder het kopje Actueel ook eventuele wijzigingen – 
mits de organisatoren die hebben doorgegeven 
aan de secretaris van de Raad van Kerken: 
Jasper de Kogel, j.de.kogel@planet.nl

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

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen 
via Kerkdienstgemist.nl of via Kerkomroep.nl

GROENE OF WILLIBRORDKERK

zo 04 sep 10.00 ds. R. Abma
zo 11 sep 10.00 ds. R. Abma, startzondag
zo 18 sep 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 25 sep 10.00 ds. R.C. Veldman,  
   PGO-cantorij

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht

Autodienst
zo 04 sep Cobie Visée 06-27 32 30 38
zo 11 sep Hanneke en Lex Huisman 517 35 29
zo 18 sep Ed Noordijk 517 10 36
zo 25 sep Tim Reedijk 517 54 43

DUINZIGTCOLLEGE 

Nederlands Gereformeerde Kerk en Gerefor-
meerde Kerk vrijgemaakt
Voor actuele informatie en meekijken van de 
diensten: www.ngkoegstgeest.nl. 

zo  04 sep 10.00 dhr. J. ten Brinke, 
   Amsterdam-Noord,  
   H. Avondmaal
zo 11 sep 10.00 ds. P. Kleingeld 
zo 18 sep 10.00 mw. A. Siepelinga
zo 25 sep 10.00 dhr. A.J. van Winkelhoff,  
   Houten

Taizévieringen
zo 25 sep  19.00 Rehobothkerk

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 
contact opnemen met pastoor Franken: 071 
889 5938.
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact 
opnemen met mw. Gabrielle Walter: 071 517 
3287.

mailto:w.van.duyn1@kpnplanet.nl
http://www.tvgdenhaag.nl
mailto:judith.vandervis@marente.nl
mailto:judith.vandervis@marente.nl
mailto:christa.vandersman@marente
http://www.raadvankerkenoegstgeest.nl
mailto:j.de.kogel@planet.nl
http://www.parochie-augustinus.nl/
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Varia-agenda

Najaarsconventie CWN 2022
De Najaarsconventie van de Charismatische Werkgroep Neder-
land (CWN) is van 27 tot 30 oktober, weer in Zelhem. De inschrij-
ving start op 1 september (https://www.cwn-cwj.nl/aankomen-
de-conventie-nj/)
Het thema is Zin. Wat is de zin van het leven? Dit is een oeroude vraag 
waarop theologen, wetenschappers en filosofen al eeuwenlang een 
antwoord proberen te vinden. Tegelijk is het ook een vraag van al-
ledag, zoals we tijdens de pandemie hebben gemerkt. Ziekte, thuis 
studeren, thuis werken, weinig onder de mensen zijn: het zet je aan 
tot nadenken. Het leek even alsof er geen bestemming was waar je 
naartoe op reis bent. Het leven stond stil. Maar is dat ‘perspectief’ je 
eindbestemming of de reis er naartoe?

Vrijwilligersbijeenkomst
Op 23 september organiseert de redactie van OKe een  

ontmoetingsmoment voor onze vrijwilligers.  
Spreker is Koos van der Bruggen over het thema ‘Verlangen’. 
Ook heeft de redactie een kleine verrassing voor eenieder.

Tijd: 10.30-12.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur
Locatie: Regenboogkerk

Op zondag 
21 augustus 
is Cappella 
pro Cantibus 
gestart met 
het nieuwe 
koorseizoen. 
Dit wordt een 
bijzonder jaar 
omdat het 
koor 50 jaar 
bestaat! Uiter-
aard zal dit jaar 
met feestelijke 

activiteiten worden opgeluisterd, waaronder een scratch in november 
en een lustrumconcert in het voorjaar. Cappella pro Cantibus is een ka-
merkoor uit Oegstgeest dat kerkmuziek van zeer uiteenlopende stijlen 
uitvoert. Sinds 2013 is Rens Tienstra onze bevlogen dirigent. 

Wij zijn nog op zoek naar twee tenoren. Kandidaten moeten enige 
zangervaring hebben en muziek kunnen lezen. Het is natuurlijk mo-
gelijk om vrijblijvend een paar repetities bij te wonen. We repeteren 
op zondagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Regenboogkerk aan de 
Mauritslaan in Oegstgeest. Heb je belangstelling of wil je meer infor-
matie, stuur dan een mailtje naar: cappellaprocantibus@gmail.com
Voor meer informatie over het koor: www.cappellaprocantibus.nl

Tenoren gezocht Orgelconcerten 
op dinsdag
Ook dit jaar is er een 
serie van drie or-
gelconcerten in de 
Groene Kerk. De serie 
zomerconcerten wordt 
op dinsdagavond 30 
augustus geopend 
door Leonard Seeleman, organist-kerkmusicus van 
de Groene Kerk. 
Dinsdagavond 6 september speelt Jaco van Leeu-
wen. Hij is sinds 1986 als cantor-organist verbonden 
aan de Oude Jeroenskerk te Noordwijk, waar hij ook 
het Vesperkoor Noordwijk dirigeert in de maande-
lijkse vespers.
Op dinsdagavond 13 september zal het concert 
verzorgd worden door Adriaan Hoek. Als kerkmu-
sicus is hij sinds 2022 verbonden aan de Marekerk 
te Leiden. Daarnaast is hij vanaf 1 juli benoemd tot 
stadsorganist van Rotterdam. In die functie is hij de 
vaste bespeler van het Standaart-concertorgel in de 
Burgerzaal van het Stadhuis en het vier klaviers Flen-
trop orgel in Concertgebouw De Doelen.
De concerten beginnen om 20.00 uur, toegang: € 10,-. 
Concertprogramma’s zullen t.z.t op www.pgoegst-
geest.nl/ gepubliceerd worden. Leonard Seeleman

Tot slot...
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt. 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, 
getooid als een bruid, gaat mijn verlangen
nog meer naar U uit. 

Uit het Lied 264 (Liedbundel Op Toonhoogte) 
Lied 520 (Liedbundel Opwekking)

http://www.cappellaprocantibus.nl
https://www.pgoegstgeest.nl/
https://www.pgoegstgeest.nl/

