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Royaal ...hulp  
bieden

Brood voor de vluchteling 
Sinds kort ben ik, Petra Overes-van Doren, 
met pensioen en ik zat thuis op de bank wat 
te lezen. Ik zag een oproep om te helpen bij 
de opvang van vluchtelingen in sporthal De 
Cuyl in augustus. Na verschillende verre en 
dichtbije vakanties had ik daar nu zeker tijd voor. >

Wat is 
diaconie4

Vrijwilligers
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werkers (betaald en vrijwillig). Iedereen 
deed erg zijn best om het tijdelijke ver-
blijf zo prettig mogelijk te maken, maar 
een sporthal is feitelijk niet geschikt om 
in te wonen. Er was wel een sport-spel-
dagopvul programma, maar ik zag vooral 
vermoeide vluchtelingen die hun dag 
probeerden door te komen en kinderen 
met veel energie. Ik gun ze allemaal een  
thuis, scholing, een goede toekomst.

Moederziel alleen, hoe lang nog?
Op een avond zou ik met een paar men-
sen een uurtje gaan volksdansen met de 
vluchtelingen. Een moeder had haar al 
in Nederland verblijvende zoon van een 
jaar of tien via beeldbellen aan de tele-
foon. Moeder en zoon, allebei ver van 
huis, in een sporthal en in een opvang-
gezin. Ze liet ons aan hem zien en hij 
vroeg in het Nederlands: “Wat gaan jullie 
doen?” Toen we zeiden dat we gingen 
dansen wenste hij ons veel plezier. Het 
deed me zeer dat zij nog niet bij elkaar 
konden zijn en alleen telefonisch contact 
konden onderhouden. Hoe lang zouden 
ze nog geduld moeten hebben tot her-
eniging?

Voor de ander
Iets voor een ander doen hoeft niet 
groots te zijn. Iets kleins kan ook. En ie-
dereen kan wel iets. Broodjes choco-
ladepasta smeren en uitdelen bijvoor-
beeld. Ik heb het met plezier gedaan. 

In de kerkenraad…
Op 12 maart 2020 zat 
ik, halsoverkop, in het 
vliegtuig vanuit Man-
chester terug naar 
huis. Het was de dag 
waarop het kabinet 
de lockdown afkondigde. De ochtend 
erop, vrijdag 13 maart, spraken we in 
het Breed Moderamen wat de beteke-
nis hiervan was voor onze geloofsge-
meenschap. Wat moeten we regelen? 
Hoe kunnen we nu gemeente zijn? 
Wat is dan belangrijk en vooral waar-
om?

Het leidinggeven aan een geloofsge-
meenschap is meer dan het regelen 
en organiseren van activiteiten. Als ik 
terugkijk naar de afgelopen vier jaar 
als voorzitter van de Kerkenraad zijn 
waarden dan ook een belangrijke rode 
draad geweest in mijn werk. Het is 
praten over waarden en bij thema’s de 
onderliggende waarden naar boven 
krijgen om daar vervolgens samen in-
houd en vorm aan te geven. Gedeel-
de, maar soms ook conflicterende 
waarden. Of dat nu ging over de Nash-
ville-verklaring, hoe we omgingen met 
de beperkingen van corona, een nieu-
we predikant of het afnemend aantal 
kinderen in de kerk op zondag.

Was dat weleens spannend? Jazeker. 
Knetterde het soms? Ook dat. Maar ik 
heb mogen ervaren dat dit altijd met 
een groot onderling respect ging. Een 
heel belangrijke waarde. Voor mijzelf 
was omzien naar elkaar een waarde 
die telkens terugkwam en, afhankelijk 
van de situatie, telkens een nieuwe 
invulling kreeg. In corona door eerst 
fysiek afstand te bewaren tot het mo-
ment dat we elkaar weer fysiek kon-
den (of moesten) zien. 
De afgelopen vier jaar waren intens, 
mooi en soms zeker ook lastig. Ik ben 
dankbaar voor de vele contacten met 
gemeenteleden. En om het luchtig af 
te sluiten… was het leuk? Absoluut!  

Marien den Boer

Royale dienstbaarheid
Op het moment 
dat ik deze column 
aan het schrijven 
ben, is koningin 
Elizabeth net over-
leden. Een histori-
sche gebeurtenis 
van grote impor-
tantie, die niet 
alleen de Britten 
bezighoudt, maar veel mensen over de 
hele wereld. Iedereen is van haar onder 
de indruk: meer dan zeventig jaar heeft 
zij trouw en toegewijd haar hoge ambt 
vervuld. Een ongekende dienstbaarheid 
aan haar land en volk. 

Groot voorbeeld
Wat was het geheim van The Queen? 
Hoe heeft ze het al die jaren in een 
steeds maar veranderende wereld vol-
gehouden als baken van stabiliteit en 
icoon van eenheid? Wat was haar ge-
heim? In de vele commentaren op haar 
overlijden wordt steeds weer gewezen 
op haar diepe geloof in God. “Ik weet 
dat de enige manier om mijn leven te 
leiden is het goede te doen, naar de 
toekomst te kijken en mijn vertrou-
wen op God te stellen”, zei ze in een 
kersttoespraak. Jezus noemde ze haar 
grote voorbeeld en inspirator om haar 
werk trouw te kunnen blijven doen. 
De barmhartige Samaritaan was een 
favoriete gelijkenis voor haar. Jezus had 

van Zichzelf ge-
zegd, dat hij niet 
was gekomen om 
gediend te wor-
den, maar om te 
dienen. Dat sprak 
ze haar Heer na 
en dat maakte ze 
ook waar in haar 
eigen leven. Zij is 

zelf een groot voorbeeld geworden van 
dienstbaarheid.

Karlsruhe
De dag dat de koningin overleed, 8 
september, was ook de slotdag van 
de Assemblee van de Wereldraad van 
Kerken, die eens in de acht jaar wordt 
gehouden, dit keer in Karlsruhe. Wat 
christelijke dienstbaarheid aan de we-
reld van nu inhoudt, was een belang-
rijk onderwerp. Met de uitkomsten 
van deze inspirerende bijeenkomst 
van christenen vanuit de hele wereld 
(raadvankerken.nl/assemblee) zou 
wijlen koningin Elizabeth blij geweest 
zijn. Ook ons kunnen deze uitkomsten 
ertoe aanzetten om aan de slag gaan, 
ook in Oegstgeest. Om dienstbaar te 
zijn in een wereld in nood, gedreven 
door de Geest van Jezus en gericht op  
een hoopvolle toekomst van vrede en 
vreugde.

Tjeerd Heslinga,

lid Raad van Kerken namens de GKv

Het leek mij wel wat om te helpen bij 
het uitdelen van het ontbijt, anderhalf 
uur per dienst. Niet moeilijk en zo kom 
je ook nog eens in contact met andere 
culturen.

Broodjes smeren
Na binnenkomst via de beveiliging kreeg 
ik een groen hesje aan (= vrijwilliger). 
Locatiehoofd, medewerkers en bevei-
liging hebben ieder hun eigen kleur 
hesje. Mijn taak was om samen met de 
andere vrijwilliger en een medewerker 
alles klaar te zetten: broodjes, tomaat, 
komkommer, het beleg, bordjes, beker-
tjes, melk en suiker. En het aanreiken 
van koffie, thee, melk en limonade. De 
volwassenen maakten zelf hun brood-
jes klaar. Maar er waren veel kinderen 
en die werden erg blij van broodjes cho-
coladepasta. Ik heb in mijn leven nog 
nooit zoveel broodjes chocoladepasta 
gesmeerd! En na afloop ruimden we al-
les weer op. 

Vermoeide vluchtelingen
Crisisopvang in een sporthal is verre van 
ideaal. De opvang is sober (bed-bad-
brood). De mensen slapen in hokjes met 
bedden, afgeschermd met een gordijn 
en aan de bovenkant is het open. Dat 
betekent nagenoeg geen privacy. Er wa-
ren meer kinderen dan volwassenen. Dat 
maakt het druk en het vergt veel van 
zowel de vluchtelingen als alle mede-

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 5 november 2022. Kopij 
daarvoor inleveren uiterlijk op donder-
dag 20 oktober 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 3 december 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

 CO2-
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Van de redactie
Dienstbaarheid in kerk en samen-
leving, het thema van deze OKe. 
Van hulp aan vluchtelingen en 
statushouders, van diaconie in de 
kerk tot hulp aan mensen buiten 
de kerk: dit alles wordt in een 
aantal artikelen uitgewerkt. 

Vrijwilligers zijn hierin heel actief 
en doen enorm veel goed werk. 
Maar er is meer werk dan de vrij-
willigers aankunnen. Uw kans: zie 
de pagina’s 15 en 16!

Vanwege de vele kopij is er dit keer op pa-
gina 16 geen Tot slot. Maar op deze pagina 
is er wel plaats voor de bede:

Leer ons dienen 
wie zich de minste voelen. 
Leer ons delen met wie niets hebben. 
Leer ons vieren het heil van alle  
mensen. 
Leer ons geven van overvloed. 
Leer ons ontvangen 
wie wordt buitengesloten. 
Leer ons zijn een naaste op weg naar  
de Ander.

Oegstgeest Ontmoet
In oktober vindt voor het vierde jaar de feestelijke 
week ‘Oegstgeest Ontmoet’ plaats. Allerlei organisa-
ties zetten dan hun deuren wijd open. De sport- en 
buurtverenigingen doen ook mee met activiteiten 
om elkaar zo eens op een andere manier te ont-
moeten.
Wil jij weten welke (vrijwilligers) organisaties actief 
zijn in Oegstgeest? Kom langs in onze vrijwilligers 
pop-upwinkel in de passage aan de Lange Voort. 
Bij vragen neem contact op met vrijwilligersmake-
laar Ivonne Janka, vrijwilligersmakelaar@dorps-
kracht.nl, 06 - 32 14 96 47. Of met de sociaal makelaar Sietske Steenbergen, 
06 - 83 07 98 84, sociaalmakelaar@oegstgeest.nl. Sietske Steenbergen

mailto:vrijwilligersmakelaar@dorpskracht.nl
mailto:vrijwilligersmakelaar@dorpskracht.nl
mailto:sociaalmakelaar@oegstgeest.nl
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contact te brengen en zo op verschillen-
de manieren van betekenis te zijn voor 
de maatschappij. Hierbij is bijvoorbeeld 
ook SchuldHulpMaatje aangesloten. Die 
organisatie helpt mensen die hulp nodig 
hebben bij het oplossen van administra-
tieve en financiële problemen. Een ander 
project hiervan is de Sinterklaasactie, 
een actie waarbij gezinnen met kinderen 
die anders geen cadeautjes zouden krij-
gen, verrast worden met een goedge-
vulde zak van Sinterklaas. De initiatieven 
werken samen met de kerken, gemeen-
telijke sociaal-maatschappelijke diensten 
maar bijvoorbeeld ook met studenten-
verenigingen. HipHelpt Leiden richt zich 
als regionale afdeling op Leiden en de 
direct omliggende gemeenten en is dus 
ook actief in Oegstgeest.

Wat is jouw rol bij HipHelpt? 
Ik was een paar jaar helpsdeskmede-
werker bij HipHelpt, nu werk ik als ‘ge-

woon’ vrijwilliger en help bijvoorbeeld 
mensen om naar hun doktersafspraken 
te kunnen gaan of geef ik hulp bij oprui-
men in huis als mensen dat zelf (even) 
niet zo goed kunnen Ik heb ook een 
aantal keren de Sinterklaasactie mee 
mogen organiseren. Het is prachtig om 
te doen en je gunt elk kind natuurlijk 
een fijn Sinterklaasfeest mét cadeautjes. 
Als helpdeskmedewerker viel mij op hoe 
groot het bestand is van mensen die 
graag wat willen doen voor iemand an-
ders. Daar zijn ook veel jongeren bij. De 
hulpbieders moeten hun werk kosteloos 
kunnen doen. Kosten van bijvoorbeeld 
vervoer of klusmaterialen zijn in principe 
voor de hulpvrager zelf. Het kan dat een 
bepaalde klus ingewikkeld blijkt, omdat 
er bijvoorbeeld allerlei extra problemen 
bij iemand zijn. 
Wij zijn geen professionele hulpver-
leners, maar vrijwilligers. Dan kan het 
sociale wijkteam van de gemeente in-

je kent, of herkent, waarvan je weet dat 
deze mensen er voor je zullen zijn. 
Daarom is het belangrijk dat je de naas-
tenliefde uitdraagt in woord en daad, 
dat je herkenbaar bent vanuit je hande-
len en houding. Caritas is er niet alleen 
voor financieel armen of mensen die ziek 
zijn, het is voor alle mensen. Als we onze 
naastenliefde laten spreken, kunnen we 
veel meer mensen en veel meer noden 
ontdekken. In nood bijstaan is niet alleen 
met geld bijstaan, maar het zijn alle da-
den die nodig zijn, die je uit liefde doet, 
om nood te verlichten. 

Mensen in nood hebben oprechte hulp 
nodig, echte betrokkenheid. Het gaat er 
niet om, op de voorgrond luid en duidelijk 
aanwezig te zijn, maar om als een vast 
baken bereikbaar te zijn voor de ander.

Met   Hart

en   Ziel...

Wat is
diaconie

Overweging door
diaken Peter Winnubst

‘Ben jij een naaste geweest voor 
de ander?’
Diaconie is in de Katholieke Kerk erg 
belangrijk. Wanneer je vanuit de lief-
de van Christus leeft, kun je het er 
niet mee eens zijn dat mensen tekort 
wordt gedaan. Het maakt niet uit of je 
arm of rijk bent, oud of jong, vluchte-
ling of hier-geborene. Iedereen heeft 
naastenliefde nodig, niemand kan en 
wil zonder die naastenliefde leven. 
Wanneer je vanuit Christus verbonden 
in de diaconie aan het werk gaat, ben 
je bezig in de caritas. 

Het gaat er om, oog te hebben voor 
mensen die in nood te zijn, die lijden 
onder de gevolgen van hun nood. Dat 
we niet wegkijken, maar helpen ver-
lichting te vinden voor deze nood. Niet 
iedereen durft de stap te zetten om 
hulp te vragen, om naar mensen toe 
te stappen en te vertellen over hun 
nood. Daarvoor is vertrouwen nodig. 
Dit vertrouwen heb je bij mensen die 

Hoe werkt hulp  
via HipHelpt? 
HipHelpt is een landelijke initiatief van ker-
kelijke organisaties die met elkaar mensen 
helpen met allerlei praktische hulp. Dit zijn 
mensen die deze hulp op een andere ma-
nier heel moeilijk of niet kunnen krijgen, 
omdat zij bijvoorbeeld niet mobiel (meer) 
zijn, niet computervaardig, niet voldoende 
financiële middelen hebben of geen net-
werk waarin zij dit kunnen vragen. Hiervoor 
worden vraag en antwoord bij elkaar ge-
bracht op een praktische manier. Iemand 
heeft hulp nodig bijvoorbeeld bij het bood-
schappen doen, een klus in huis, adminis-
tratie, of begeleiding bij doktersbezoek. 
Het gaat altijd om kleine hand- en span-
diensten, die voor de vrager juist heel veel 
kunnen betekenen. De vragen komen bij 
HipHelpt anoniem in een databank terecht. 
Hierop kan een vrijwilliger die in het be-
stand van HipHelpt staat reageren en aan-
geven of hij of zij de klus accepteert. Daar-
na wordt het contact tussen beide partijen 
gelegd. Als vrijwilliger kun je aangeven wat 
je ligt, en waar je iets kunt betekenen, op 
regelmatige basis, maar ook eenmalig. 

Hoe is HipHelpt hier georganiseerd? 
HipHelpt Leiden is als regionale afdeling 
ondergebracht bij Voor Elkaar Leiden, een 
lokaal initiatief, ontstaan vanuit de kerkge-
meenschappen, om mensen met elkaar in 

geschakeld worden. Om-
gekeerd krijgen wij ook 
vragen via de wijkteams 
binnen. Het is goed dat 
je onderdeel bent van 
een groter netwerk met 
elkaar en dat er deze 
onderlinge verbindingen 
zijn, zowel binnen de ker-
kelijke gemeenschappen 
als erbuiten”.

Wat betekent dit werk 
voor jou? 
Voor mij is HipHelpt een 
fijne manier om hulp 
daar te kunnen brengen 
waar het nodig is. Dat is 
dubbel, want het is soms 
moeilijk dát het nodig is, 
maar ook fijn dat je wat 
kunt bijdragen. Mensen 
moeten in onze maat-
schappij steeds zelfredza-

mer worden. Het is niet gemakkelijk om 
aan de bel te trekken en hulp te vragen. 
Het is misschien wel gemakkelijker om 
hulp te bieden dan om het te vragen. 
Dat zijn dappere mensen, waarvoor ik 
veel respect heb. Het is bijzonder dat 
je mag binnenkomen in het leven van 
mensen om te helpen. Je mag onder-
steunen, maar het is hún leven. Het 
mooiste compliment is als mensen 
zeggen: wat goed om te weten dat ik 
er niet alleen voor sta: er zijn mensen 
die mij helpen. Dat je iemand dat kunt 
geven. Je hoopt allemaal weleens dat 
er een ’vriendelijke vreemdeling’ in je 
leven komt die jou helpt en je leven 
een stukje lichter maakt. En door de 
ontmoetingen met anderen leer je ook 
zélf weer. 

Meer weten, of ook vrijwilliger worden?
HipHelpt Leiden: www.hiphelpt.nl/leiden  
of www.voorelkaarleiden.nl 

Aly Boogaard is vrijwilligster voor HipHelpt (Hulp in  
praktijk) Leiden en lid van de NGK in Oegstgeest.  
Bij HipHelpt werken vrijwilligers samen om anderen 
te helpen. Ardi Warnar sprak met haar over wat dit  
vrijwilligerswerk voor anderen  
én haarzelf betekent. …hulp bieden 

     waar het nodig is

Goud
Fijn was het om elkaar op vrijdagochtend 23 september in 
de Regenboogkerk weer te mogen ontmoeten. 
Koos van der Bruggen hield een boeiende lezing in het 
kader van het thema ‘Verlangen’, heel kort: 
Kerkelijke betrokkenheid. Vrijwilligers als een nieuwe par-
tij ‘Goud’. 
Maatschappelijke betrokkenheid. Onze generatie van de 
jaren zeventig en tachtig was sterk betrokken bij de vre-
desbeweging. Die dynamiek van betrokkenheid is er zeker 
bij OKe-vrijwilligers.
Leeftijd en verlangen. Wanneer je je verlangens niet altijd 
kan realiseren en toch door tegenslagen heen positieve 
dingen wil doen. Daarom: veel inspiratie en uithoudings-
vermogen om OKe uit en rond te brengen in Oegstgeest.
Hans de Wilde die de logistiek van OKe ‘deed’ nam afscheid. Met lovende woorden van 
de redactievoorzitter Arjan de Kok. Gelukkig hebben we een opvolger gevonden: Ed 
Gijzenij. Welkom! Ook aan Gwenny Kouwenhoven, die nu al enige tijd de administratie 
voor OKe voert. Aan het einde van de geanimeerde bijeenkomst kreeg iedereen een ver-
 rassing: een leuk linnen tasje met de opdruk ‘ik ben OKe vrijwilliger!’. De Redactie OKe
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

V.l.n.r.: Piet van Rijn, Elly Fles- 
Menken, diaken Peter Winnubst, 
pastoor Rochus Franken  
achter het altaar, Aad en Jacques 
Hoogervorst. 

Afscheid
Zondag 18 sep-
tember namen we 
als parochiekern 
officieel afscheid 
van een aantal  
zeer trouwe vrij-
willigers, de col-
lectanten Elly Fles- 
Menken, Piet van 
Rijn, Jaques en 
Aad Hogervorst. 
De laatste twee waren ook koster op za-
terdagavond. Jan Dévilee kon er helaas 
niet bij zijn. We bedanken allen voor hun 
jarenlange inzet. Els van Leuken

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

Op 1 september overhandigde Leo Fijen  
van uitgeverij Adveniat in Rotterdam 
een eerste exemplaar van de DOCAT aan 
bisschop Van den Hende. De DOCAT is 
een van oorsprong Duitse uitgave waar-
in voor jongeren de sociale leer van de 
Kerk op een toegankelijke manier wordt 
gepresenteerd. De DOCAT verscheen in-
middels in vele talen. Bisschop Van den 
Hende nam in het bisdom Rotterdam het 
initiatief tot de Nederlandse vertaling. 
Deze is als samenwerking van het bis-
dom Rotterdam en uitgeverij Adveniat 
verschenen.
De DOCAT is voor parochies en PCI-en 
van het bisdom Rotterdam verkrijgbaar 
bij het bisdom tegen kostprijs. Zij kunnen 
hiervoor contact opnemen via  
bureau@bisdomrotterdam.nl. 
Tijdens de Wereldjongerendagen in Kra-
kau 2016 werd de DOCAT door jongeren 
aangeboden aan paus Franciscus, die 
de DOCAT vervolgens aan alle jongeren 
aanbeval. De paus zei bij die gelegen-

Alpha start weer!
Ons leven is heel druk. Elke dag stellen we onszelf 
vragen en vaak is er maar weinig tijd om hier goed 
over na te denken. Smulpaap/Alpha is een plek 
waar je die tijd neemt. Samen ga je op zoek naar 
antwoorden. Je ontdekt ook of en welke antwoor-
den het christelijk geloof geeft. Je ontmoet leuke 
nieuwe mensen en bespreekt je vragen en idee-
en met hen. De avond begint met een gezellige 
maaltijd. Zo leer je elkaar op een 
ontspannen manier beter kennen. 
Na het eten kijken we naar een do-
cumentaire. Daarna is er alle ruimte 
om hierover door te praten in 
kleine groepen.

Waarom heet jullie Alpha ‘Smulpaap’?
Tja, als katholieken zijn we natuurlijk ook een  
beetje bourgondisch. Geniet daarom van eenvoudi-
ge, afwisselende en alom gewaardeerde gerech-
ten. Jouw smaakpapillen zullen hemels worden 
verrast. Bovendien krijg je vier keer een speciale 
culinaire ervaring uit een ander land. En het mooie 
is: je hoeft alleen maar aan te schuiven!

Praktische informatie
Twijfel je of het iets voor je is? Kom 9 november 

kijken om 19.30 uur op de pastorie in Oegstgeest. 

(aan de Rhijngeesterstraatweg 35 te Oegstgeest)  

Ingang aan de achterkant van de kerk/pastorie. Dit 

is een geheel vrijblijvende informatiebijeenkomst.

De Smulpaap/Alpha start op woensdag 9 novem-
ber om 19.30 uur. De bijeenkomsten daarna zijn 
gepland op de volgende woensdagen. Dan begin-
nen we om 18.30 uur met een maaltijd:
16, 23, 30 november en 7, 14 december 2022
11, 18, 25 januari en 1, 8 februari 2023
Info kun je krijgen bij pastoor Franken:  
rochusfranken@outlook.com en Reinoud Kaas-
schieter: alpha.jozefkerk@hotmail.comMogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

…Cornelia Martina (Corry) Baas-
ten-van Lieshout, weduwe van 
Frans Baasten, moeder en (over-)
grootmoeder. Corry werd op 25 
april1927 in Haarlem geboren en 
overleed op 27 augustus. De af-
scheidsviering werd gehouden op 
vrijdag 2 september in de H. Willi-
brordkerk, waarna Corry in stilte is 
begeleid naar crematorium Rhijnhof. 
…Josephina Maria Theresia (Jos) 
van Haasteren, weduwe van Ab 
Rozeboom, eerder weduwe van 
Hans Meijer en Johannes J. Robert, 
moeder en (over)grootmoeder. Jos 
werd geboren op 27 maart 1927 
en overleed op 28 augustus. De af-
scheidsviering vond plaats op zater-
dag 3 september in de H. Willibrord-
kerk, waarna Jos is begraven op het 
parochiekerkhof.

Wij gedenken…
…Anna Maria Theresia (An-
nemiek) Tromm-Otterbeek, 
echtgenote, moeder en oma. 
Annemiek werd op 13 oktober 
1931 in Hilversum geboren en 
overleed op 21 augustus in Lei-
den. De uitvaartmis vond plaats 
op vrijdag 26 augustus in de H. 
Willibrordkerk, waarna Anne-
miek is begraven op Rhijnhof, 
Leiden.
…Dientje Moesman-Hiemenz, 
weduwe van Wim Moesman, 
moeder en (over)grootmoeder. 
Dientje werd 20 juli 1937 gebo-
ren en overleed op 23 augustus. 
Haar uitvaart was op zaterdag 
27 augustus in de H. Willibrord-
kerk, waarna Dientje is begra-
ven op het kerkhof bij de kerk.

heid dat jongeren 
geen ‘bankhangers’ 
moeten zijn maar 
zich actief in moe-
ten zetten voor 
hun naasten en de 
opbouw van een rechtvaar- 
dige samenleving. In het voorwoord 
bij de DOCAT zegt paus Franciscus: “We 
kunnen met de kracht van het evangelie 
de wereld werkelijk veranderen.”
Tijdens de WJD@Home op Ameland dit 
jaar kondigde bisschop Van den Hende 
de DOCAT aan bij de jongeren en zegde 
de deelnemers een exemplaar toe. De 
DOCAT zal een belangrijke rol spelen op 
weg naar de WJD 2023 in Lissabon.
Dit najaar zal de DOCAT officieel in het 
bisdom Rotterdam worden gepresen-
teerd tijdens een bijeenkomst, waarvoor 
op de eerste plaats de diakens van het 
bisdom worden uitgenodigd.

Bron: Bisdom Rotterdam

Info: het Latijnse woord Docat betekent leer het.

Verdiepingsavond:
Het ritme van het ‘Liturgische Jaar’ verrijkt ons leven
In ons hart leeft het verlangen naar een leven dat verder gaat dan materiële zorgen 
en dat wordt gekenmerkt door innerlijke vrede, goede relaties met dierbaren, je ge-
dragen weten door God, vertrouwen op een menswaardige toekomst. Het katho-
lieke liturgische jaar tilt het alledaagse leven op en wil christenen inspireren bij hun 
taak door het menselijke leven te verbinden met het leven en de zending van Jezus 
Christus. Advent, Kerstmis, veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren hebben direct te 
maken met de persoon van Jezus Christus en daarmee ook met onze diepere  
menselijke verlan-
gens.
Datum: donderdag 
17 nov 20.00-21.45 
uur
Inleider: pastor dr. 
Kees van Vliet
Plaats: pastorie  
H. Willibrordkerk, 
Oegstgeest
Aanmelding: ctm.
van.vliet@planet.nl 

De DOCAT, een toegankelijke vertaling van de 
sociale leer van de Katholieke KerkOpen Monumentendag

Na een aantal coronajaren konden we 
onze mooie kerk op zaterdag 10 sep-
tember weer openstellen. Tussen 11.00 
uur ‘s morgens en 16.00 uur ‘s middags 
kwamen er zo’n twintig mensen langs, 
waaronder enkele kinderen, die een 
puzzeltocht konden invullen. Zij wer-
den ontvangen met een kopje koffie of 
wat fris en een goed verhaal van Dik 
Kompier. Hij vertelde hen alles over de 
afbeeldingen op de oude en de nieuwe 
glas-lood-ramen. Hij wees ook op de 
crypto-kruisvorm van de kerk: komend 
van achter uit de kerk zie je dat de mu-
ren ná de biechtstoelen naar buiten uit-
wijken en zo een vaag kruis vormen. De 
mensen be-
wonderden 
het nieuwe 
hoogaltaar 
en vonden 
de bloemen  
bij het  
‘dienstaltaar’ 
prachtig. 
Vooral de 
rust in het 
kerkgebouw 
sprak veel 
mensen aan. 
Dik Kompier werd bijgestaan door Mau-
rice Paquay en mijzelf. Het was erg leuk 
om te horen waarom de mensen geko-
men waren: ik fiets hier al jaren voorbij 
en wilde nu eens de binnenkant zien; 
ik ben hier vroeger nog misdienaar ge-
weest. Al met al een geslaagde dag, 
voor herhaling vatbaar!

We hebben intussen ook weer enkele 
aanvragen van basisscholen, die graag 
met een klas willen komen kijken. Mocht 
u dit lezen, als docent of als ouder, en 
u zou zoiets ook willen: neemt u gerust 
contact op met het parochiesecretariaat, 
op maandag-, dinsdag- of donderdag-
ochtend. Per telefoon 517 53 04, of via 
de mail pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Els van Leuken

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
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Koffie na de H. Mis, 
 11 september
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www.willibrordoegstgeest.nl
mailto:rochusfranken@outlook.com
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Zendingserfgoedkalender
De zendingskalender 2023 is ver-
krijgbaar. Deze toont dit jaar wand-
kleden met ontwerpen van de heer 
He Qi uit China. De wandkleden 
zijn geweven door vrouwen van de Tujia 
stam, een minderheid in China, waarvan 
de vrouwen Bijbelverhalen kunstig en op 
traditionele wijze afbeelden in hun weef-
sels. Het thema luidt: Een nieuwe weg 
met Christus, naar het verhaal van de 
Emmaüsgangers. Er worden Bijbelse ver-
halen getoond door de in Nanjing (China) 
geboren He Qi. Hij groeide op onder het 
communistische bewind van Mao en 
werd opgeleid aan de kunstacademie.  
Ook dit jaar is een serie van vier dubbele 

Huiskamergesprekken
Thema: ‘Bijzondere ervaringen aan tafel!’
In de maand november organiseren we 
gedurende twee weken huiskamerge-
sprekken. Omdat we hopen dat zoveel 
mogelijk mensen en generaties mee 
doen, zijn er verschillende huiskamers 
op verschillende momenten waar je wel-
kom bent. We sluiten aan bij het landelij-
ke thema van de PKN ‘Aan tafel!’
Wat doen mensen aan tafel? Eten na-
tuurlijk. Nog steeds driekwart van de 
Nederlanders eet ‘s avonds aan tafel. 
Wat komt er dan op tafel, waar komt ons 
voedsel vandaan? Aan tafel gebeurt veel 
meer dan eten: ervaringen uitwisselen, 
overleggen, ruzies en conflicten uitpra-
ten, kaarten en puzzelen, gezellig bab-

kerstkaarten verkrijg-
baar met afbeeldin-
gen van deze wand-
kleden. Beide kunt u 

bestellen: de kalender kost  
€ 9, de kaarten € 6 per set, 
waarbij u extra een enkele ‘bonus’- kaart 
ontvangt, met het thema: Een nieuwe  
weg met Christus. Kalender(s) en/of 
kaarten set(s) zijn te bestellen vóór 31 
oktober a.s., op de volgende manieren:

- via de webshop (eerst de website 
aanklikken) of de kerkgeldapp. Via de 
webshop of de kerkgeldapp kunt u de 
kalender en/of de kaarten eenvoudig di-
gitaal bestellen.

belen of problemen bespreken, de krant 
lezen en gesprekken over het leven voe-
ren. We delen bijzondere tafelervaringen 
met elkaar. Bij alle bijeenkomsten is één 
van beide predikanten aanwezig. 

Data en locaties:
dinsdagavond 8 nov., 19.30 uur, Johan 
de Wittstraat 11 Leiden 
(huiskamer Hanneke en  
Wolter Mooi)
dinsdag 15 nov., 11.30 – 
13.30 inclusief lunch, Ge-
versstraat 31 (huiskamer 
Hennie Dijkhuis) 
woensdagavond, 16 nov., 
18 – 20 uur inclusief maaltijd 
in Willibrordserf

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

Herfst
Tik, tik, plop. Eikels en kastanjes vallen 
van de bomen. Paden en lanen liggen 
er mee bezaaid. Her en der zie ik in een 
woonwijk een appelboom staan met 
mooie glanzende appels eraan. De herfst 
is in aantocht. Tijd van oogsten, tijd van 
gouden dagen, tijd van wind en regen. 
Het is een onrustige tijd om in te le-
ven. Niemand weet wat voor winter het 
wordt. Ik zie een trend van mensen die 
‘ze’ zeggen. Zomaar wat kreten zijn: ‘ze’ 
luisteren niet naar ons, ‘ze’ zorgen niet 
voor ons, als ‘ze’ dit maar niet van mij ‘af-
pakken’. Het lijkt erop dat we na een lang 
ik-tijdperk nu in het ze-tijdperk gaan be-
landen. Ze, hullie, mensen aan de andere 
kant. Woorden van wantrouwen. Soms 
ook woorden van oprechte bezorgdheid 
omdat je klem zit met je uitgaven en het 
gevoel hebt dat niemand luistert. Laten 
we in de kerk ‘we’ blijven oefenen. Wij 
samen. Luisteren, helpen, samen oplos-
singen zoeken. Werken aan een gevoel 
van samen. Laat de verleiding aan ons 
voorbijgaan om te wijzen naar ‘die ander’. 
Het is immers wat kinderlijk om alles te 
verwachten van een ander en dan te 
concluderen: die kan het ook niet. Nee. 
Wij zijn zelf aan zet. Er is één aarde en 
samen kunnen we voor die aarde zorgen 
en voor elkaar. Daarbij is iedereen nodig. 

Terugblik startzondag
We blikken terug op een mooie start-
zondag. Het weer werkte mee en veel 
mensen bakten iets en kwamen om 

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

- per mail t.n.v.  
guusjenortier@
hotmail.com, met 
vermelding van uw 
naam, adres en pre-
cieze bestelling (aantal 

kalenders en/of sets kaarten).
Het bedrag maakt u, onder specificatie 
van uw bestelling, over op: NL94 INGB 
0005 5235 45 t.n.v. Zending PGO. 
Begin november a.s. zal de bestelling 
worden geleverd en bij u thuis in de 
brievenbus gedaan worden.. 
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zen-
ding, Guusje Onderwaater-Nortier, 

diaken ZWO 

mee te bidden, te zingen, te tekenen en 
hun talenten in te zetten (en te ontdek-
ken?). Kinderen genoten van hun talent 
in de tent. Jong en oud deden mee aan 
het speeddaten en nog fijner: achteraf 
werd ook waardering en dank uitgespro-
ken voor alles, voor de mensen van de 
high-tea-ploeg die het zweet op hun rug 
hebben gewerkt en voor het bloemetje 
op de tafels. In de gebedsvlammen viel 
mij op dat er veel gebed is voor het ‘om-
zien naar elkaar’. Zo werd het al met al 
een beetje waar: In iedereen is de geest 
zichtbaar aan het werk ten bate van het 
geheel (1 Korintiërs 12:7)

Voor nieuwkomers,  
(her)intreders en nieuwsgierigen
Op zondag 2 oktober is er van 11.30- 
12.30 uur een info-moment voor nieuwe 
mensen in onze gemeente en voor men-
sen 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.

vrijdagmorgen, 18 nov. ,10 – 12 uur,
Adriaan van Royenlaan 118 (huiskamer 
Nely en Groen Benschop)
Aanmelding: via de website of via  
Jeanne Taal: jeannetaal@gmail.com;  
06 - 51 40 75 33
Welkom! Team onderling pastoraat

ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman 

Komende diensten
Op 16 oktober zal er een diaconale  
dienst zijn rond jeugddorp de Glind, waar 
28 gezinshuizen staan voor uithuisge-
plaatste kinderen. Het is een van de 
bijzondere collectedoelen van onze dia-
co nie. Op 23 oktober is er een dienst van 
schrift en tafel en op 30 oktober is er 
gedachteniszondag. Nabestaanden van 
overleden gemeenteleden ontvangen 
voor deze viering een uitnodiging.
Voor 27 november, de eerste Adventzon-
dag, staat er een doopdienst gepland. 

Tenslotte
Met het oog op Prinsjesdag is het goed 
het visioen van de nieuwe wereld te blij-
ven omarmen. Dat is een weg van lange 
adem en het is prachtig dat mensen in 
parlement, regering en gemeenteraden 
zich daarvoor inzetten. Wijsheid en liefde 
gewenst!  
 Ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman 

Wij gedenken…
De afgelopen tijd ontviel ons één 
gemeentelid. We wensen de nabe-
staanden veel sterkte in deze dagen 
van rouw en gemis.
6 sep. dhr. Jan van Til  90 jr.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

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

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

2 okt.:  Kerk en Israël
Kerk en Israël, onderdeel van de Pro-
testantse Kerk, en Kerk in Actie werken 
samen vanuit een drievoudige roeping: 
de onopgeefbare verbondenheid met 
het volk Israël, de oecumenische roe-
ping (verbondenheid met Palestijnse 
christenen) en de diaconale roeping. Be-
langrijke aandachtsgebieden hierbij zijn 

belangstelling wekken voor de joodse 
wortels van het christendom, de ont-
moeting met het jodendom stimuleren 
en antisemitisme bestrijden.
9 okt.: Missionair Werk:  
nieuwe vormen van kerk-zijn
De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pi-
oniersplekken gestart. Ze vormen nieu-
we christelijke geloofsgemeenschappen 
waar de boodschap van het evangelie 
gedeeld wordt op een manier waarin 
mensen zich herkennen. 

Voor ieder is een plaats aan tafel.

http://www.pgoegstgeest.nl
mailto:guusjenortier@hotmail.com
mailto:guusjenortier@hotmail.com
mailto:jeannetaal@gmail.com
http://www.pgoegstgeest.nl
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Geschenk Surabaya gaat er (van) komen!
Dit bericht had ik graag twee jaar geleden geschreven. Toen was mijn afscheid van de 
PGO wegens emeritaat ruim een maand achter de rug. Het geweldig grote cadeau dat ik 
daarbij gekregen had was bestemd voor een extra toelage op het pensioengeld dat de 
medewerksters van een sociaal project in Surabaya zouden ontvangen. Een aantal van 
de dames had al veertig of zelfs meer jaar gewerkt bij de LKK (Stichting voor GezinsWel-
zijn). Er was geen echt pensioen voor hen, maar een gebruikelijke toelage waarmee ze 
onderdak bij hun kinderen en hun gezinnen ‘kochten’. Em. ds. Aart Verburg

pensionado’s nog iets meer aan overhou-
den dan alleen een mooie herinnering. Ik 
ben blij dat Dieneke mee wilde. In haar 
wordt zichtbaar dat de kerk/samenleving 
van Oegstgeest zich nog altijd verbonden 
voelt met het werk van zending en we-
relddiaconaat. En dat het geschenk van 
het pensioengeld niet alleen aan één ‘gul-
le gever’ hangt. 
Voor de tweede helft van het geschenk 
voor de LKK was in 2019 ook een mooi 
plan in ontwikkeling. In de coronatijd trok-
ken investeerders in Surabaya zich echter 
terug. Dieneke en ik hopen nu inzicht te 
krijgen in de plannen van het LKK-bestuur 
voor de toekomst. Als die duidelijk zijn 
kan de rest van het geschenk uit Oegst-
geest ook worden overgemaakt. 
Maar nu eerst: de reis naar Indonesië gaat 
er van komen. Oud-studenten opzoeken, 
plannen maken met twee theologische 
opleidingen voor het geven van gastles-
sen in 2023 en een reünie van Indonesi-
sche predikanten die ooit een internatio-
nale cursus aan het HKI volgden (1993): 
het zit allemaal in het pakket van 3 
maanden Indonesië. Dieneke reist na een 
maand weer terug naar NL. We zullen de 
PGO op de hoogte houden van wat we in 
Surabaya hopen te gaan meemaken. En 
nog eens: veel dank voor het cadeau dat 
ongewild zo’n lange ‘looptijd’ kreeg.  

16 okt.: Binnenlands diaco-
naat: De Glind 
In Nederland zijn ongeveer 
45.000 kinderen uit huis ge-
plaatst. Ze maakten in hun leven 
al te veel mee. In jeugddorp  De 
Glind vinden deze kinderen een 
veilig thuis. Ze wonen bij gewone 
gezinnen in 28 gezinshuizen, die 
verspreid staan over het verder 
gewone dorp. De ouders heb-
ben een opleiding gevolgd om 
kwetsbare kinderen de juiste ver-
zorging en opvoeding te geven. 
Daarnaast krijgen deze kinderen 
ondersteuning bij hun ontwikke-
ling en hulp bij herstel van hun 
trauma. Dat gebeurt door heel 
gewone dingen als zwemles, 
naar school gaan en buitenspe-
len, maar ook door speciale acti-
viteiten, waarbij ze werken aan 
zelfvertrouwen en sociale vaar-
digheden: paardrijden, muziekles, 
schilderen en judo.
23 okt.: Bijbelvertalingen 
Het Institute for Bible Translation 
(IBT) in Moskou vertaalt de bijbel 
of gedeelten ervan in de talen 
van de niet-Slavische volken van 
de voormalige Sovjet-Unie, inclu-
sief Rusland. De vertaalprojecten 
zelf worden voornamelijk gefi-
nancierd door giften van particu-
lieren, organisaties en stichtingen 
uit het buitenland. Er wordt hard 
gewerkt om ook lokaal fondsen 
te werven. Het IBT werkt vanuit 
een christelijke overtuiging en in 
samenwerking met kerken.
30 okt. : Hospices  
De Mare, Xenia en Issoria
Het hospice in Oegstgeest en de 
beide hospices in Leiden bieden 
in een huislijke omgeving zorg 
en liefdevolle aandacht, rust en 
geborgenheid aan hun gasten die 
daar hun laatste levensfase door-
brengen. Hospices zijn voor een 
groot deel afhankelijk van financi-
ele steun van derden.

Met de helft van het cadeau dat ik kreeg 
kon – met de verdubbeling van dat bedrag 
die het bestuur van de LKK toegezegd 
had – de pensioenuitkering verdubbeld 
worden. Ik mocht met een ticket van de 
PGO het geld zelf gaan brengen. Door co-
rona kon dat plan nog steeds niet worden 
uitgevoerd. Maar de vrouwen gingen wel 
met pensioen. En een aantal andere werk-
nemers kreeg ontslag omdat het werk 
vanwege de coronapandemie ook stopte. 

Cadeaubedrag naar Surabaya
Dieneke van Os, penningmeester van de 
PGO/College van Kerkrentmeesters, maakte 
namens de PGO de helft van het cadeau-
bedrag over naar Surabaya. Tien mensen, 
de meesten vrouwen (zie de foto), kregen 
in december 2020 hun uitkering (pensioen 
of ontslag) en waren er erg blij mee. Het 
bestuur van de LKK beloofde hen dat er nog 
een keer een echt afscheidsfeest zou ko-
men. Als ds. Aart Verburg in Surabaya zou 
zijn. Het duurde lang met de corona.

Afscheidsfeest 
Maar nu is hij vanaf 5 oktober in Indonesië, 
samen met Dieneke van Os. Ze reizen over 
Java naar Surabaya. In de week van 17-23 
okt. zullen zij overleg hebben met het be-
stuur van de LKK en het afscheidsfeest van 
de LKK-werknemers meemaken. Het gaat 
een soort reünie worden. Daar zullen de 

Toekomst van de  
vrijzinnigheid
Op 21 mei hield prof. Rick Benjamins een 
lezing over de toekomst van de vrijzin-
nigheid. Aanleiding was het afscheid van 
Gerrie Kooijman. Zij was pastoraal wer-
ker en coördinator vrijzinnige activiteiten 
en ook ouderling binnen de PGO vanwe-
ge deze taken.
De vraag naar de toekomst van de vrijzin-
nigheid komt volgens Benjamins neer op 
de vraag of er in de toekomst ruimte zal 
zijn voor een houding die de waarde van  
religie erkent, maar die kritisch staat te-
genover de macht van religie  Dat er men-
sen zullen zijn die vanuit de christelijke 
traditie een ruim, open beeld van geloof 
en geloofsvoorstellingen zullen hebben.
De ontkerkelijking zet gestaag door.  Kin-
deren en kleinkinderen hebben dikwijls 
geen idee meer wat er in de bijbel staat, 
welke scenes op schilderijen van Rem-
brandt worden uitgebeeld. Wel is er een 
groep ‘nieuwe spirituelen’. Dat zijn geen 
atheïsten, geen agnosten, maar zweven-
de gelovigen die vooral gericht zijn op 
geloofsbeleving als een vorm van vrijzin-
nige religiositeit. Belangrijk voor de toe-
komst van de vrijzinnigheid is een hu-
manistisch en religieus christendom. Een 
humanisme dat zich wil laten inspireren 
door religieuze tradities en een christen-
dom dat op een open, liberale manier 
oog heeft voor de huidige tijd. Belangrijk 
is de christelijke traditie openhouden als 
bouwstenen voor nieuwe vormen van 
ruimzinnig christendom en voeling hou-
den met nieuwe vormen van spirituali-
teit.   Harm Bosscher

Contactpersonen  
Vrijzinnig Protestanten 
- Gespreksgroep Literatuur & Religie: ds. Mar-
jan 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

Kreeg de situatie in Europa ook 
speciale aandacht?
Ja, er was een plenaire zitting, waarin 
een delegatie uit Oekraïne op ontroe-
rende wijze getuigde van de verschrik-
kingen van de oorlog, verbonden met 
een oproep zich voor vrede aldaar in 
te zetten. Het andere aandachtspunt in 
deze zitting was de humanitaire hulp 
voor migranten, maar ook de levende 
spiritualiteit, die zij in lokale en nationale 
kerken kunnen inbrengen! Deze spiritua-
liteit kan heilzaam zijn voor de gevestig-
de kerken!
Wat was de rol van de Russisch Or-
thodoxe Kerk (ROK), vooral i.v.m. 
Oekraïne?
De ROK was met een delegatie aan-

wezig. In juli jl. had de Wereldraad 
besloten dat de ROK, ondanks de 
oorlog in Oekraïne, lid blijft. Het 
hoort bij de geschiedenis van de 

Wereldraad dat ook tijdens oor-
logen over grenzen heen gezocht 

wordt naar mogelijkheden voor een eer-
lijke en duurzame vrede. 
Was er ook contact met Pinkster-
kerken en Evangelikalen?
In de laatste jaren zijn meer Pinksterker-
ken lid geworden van de Wereldraad. 
Zij horen echt bij ons. Heel goed is ook 
de samenwerking met de wereldwijde 
Evangelische Alliantie en met het we-
reldwijde verband der Pentecostals. De 
algemene secretarissen van beide ver-
banden begroetten de Assemblee in een 
toespraak.
Dr. Martin Robra is predikant binnen de Evangeli-
sche Kirche in Deutschland en in de periode 1994-
2022 werkzaam bij de Wereldraad, o.a. als profes-
sor Sociale Ethiek bij het Oecumenische Instituut 
Bossey (Zwitserland).

Van 31 aug. tot 8 sept. jl. kwamen 
de ongeveer 350 lidkerken van de 
Wereldraad van Kerken bijeen in 
Karlsruhe (Dld.). Enkele ‘highligths’ 
komen naar voren in een gesprek 
via e-mail met Dr. Martin Robra 
(foto).  Ds. Barend Drewes

Wat vond jij de meest indruk-
wekkende momenten?
De kerkdiensten met duizenden aanwe-
zigen onder een helder tentdak. Die be-
paalden de sfeer van deze Assemblee! 
Vooral de inzet van jonge mensen voor 
rechtvaardigheid in de vragen van mili-
eu en economie maakten indruk op me. 
Voor hen was het duidelijk: het is niet 
voldoende het juiste te zeggen, wan-
neer er niet naar gehandeld wordt, en 
wel zonder tijd te verliezen!
Wat is de betekenis van de Assem-
blee voor de wereld in zijn geheel?
We leven in een tijd waarin mensen uit 
elkaar gedreven worden. Denk aan ge-
weld en oorlog, maar ook aan racisme 
en haat, die via sociale kanalen aange-
wakkerd worden. We hebben 
plekken nodig, waar men-
sen over allerlei grenzen  
heen elkaar kunnen ont-
moeten om zich in te 
zetten voor het samen 
leven met elkaar en met de 
natuur. Zo’n plek is de Wereldraad 
van Kerken – en dat geeft hoop.
Welke thema’s sprongen er uit?
‘De liefde van Christus beweegt, ver-
zoent en verenigt de wereld’ was het 
thema van deze Assemblee. In Christus 
wordt de hele schepping met God ver-
zoend (Kol.1:19; Ef.2) – een beweging 
die alle tijden omvat en haar centrum 
heeft in de liefde van Christus voor ar-
men, gemarginaliseerden en lijdenden 
(Mat. 9:35-38). Iedere dag stond een 
bijbeltekst centraal waarin de liefde van 
Christus in zijn ontmoeting met mensen 
concreet werd. Deze tekst was het the-
ma bij bijbelstudies, gespreksgroepen en 
andere samenkomsten.

Assemblee Wereldraad van Kerken

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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Leve de Koning!
Onlangs waren Ittyuel en zijn gezin in de 
kerk en kreeg hij het woord. Ittyuel was 
betrokken bij het Gave-kamp waar jon-
geren uit onze kerk naartoe gingen. Hij 
vertelde onder meer enthousiast hoeveel 
ze te danken hadden aan dienstbaarheid 
van christenen bij de vele verhuizingen 
die ze als asielzoekers in ons land heb-
ben meegemaakt. En hij riep ons op door 
te gaan met praktisch christen zijn! 
Dit sloot goed aan bij de preek van ds. 
Pieter Kleingeld over vriendschap, ook 
met mensen die zo anders zijn dan jij.

De werkgroep statushouders, waarin ook 
diverse mensen uit onze gemeente zich 
inzetten, brengt dit zeker in praktijk, zoals 
door het organiseren van een feestmid-
dag voor kinderen van statushouders en 
Oekraïners. Eke de Gier-van der Jagt

Veilige Kerk 
Op 28 september sprak psycholoog, sek-
suoloog en christen Cocky Drost op een 
thema-avond in het kader van ‘Veilige 
Kerk’ over Seksuele ontwikkeling en de 

basis van seks. Wanneer is het gezond en 
wanneer grensoverschrijdend? Hoe zijn we 
een veilige kerk? Wat vraagt dat van jou?
Eind september zijn we ook gestart met 
de invoering van de VOG. Iedereen die in 
onze kerk met kwetsbare personen werkt, 
zoals kinderen, jongeren en volwassenen 
in een afhankelijkheidsrelatie (pastoraal 
bezoekers, kerkenraadsleden, jeugdwer-
kers, vertrouwenspersonen, kampleiding, 
oppas in crèche) krijgt een link toege-
stuurd, waarmee hij/zij eenvoudig de VOG 
digitaal kan aanvragen. Waar machtsver-
houdingen zijn, ligt misbruik op de loer. 
Om dit te voorkomen/ minimaliseren is 
het belangrijk om een veilig sociaal kli-
maat te creëren. Ook juist omdat we zo-
veel jeugd hebben in onze NGK en GKv. 
Een VOG voorkomt misbruik niet, maar is 
hier een belangrijk middel tegen.

Annemieke de Mare en Rianne de Glint 

vertrouwenspersonen

Bezinning kerkenraden
Eind september gingen de kerkenraad van 
de NGK en de oudstenraad van de GKv 
een half weekend naar het Dominicanen-
klooster in Huissen voor ontmoeting, be-
zieling en bezinning. Alice Siepelinga

Uit de gemeente
Op 5 september overleed Nico van Wage-
ningen op 71-jarige leeftijd. Op 9 septem-
ber gedachten we hem tijdens een dank-
dienst voor zijn leven, voorafgaand aan de 
begrafenis bij de Groene Kerk.
Op 23 september trouwden Hanne Prins 
en Milou Bennink en vroegen ze een ze-
gen in de Dorpskerk in Pijnacker.

Eke de Gier-van der Jagt

Diaconia

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

‘Ik verklaar hier voor u allen 
dat ik mijn leven, of dit nu 
lang of kort zal zijn, zal wijden 
aan dienstbaarheid aan u en 
aan het grote rijk waartoe wij 
allen behoren.’  
Zo sprak toenmalig prinses 
Elizabeth in 1947. 

Ze stierf als koningin Elizabeth 
II afgelopen maand, dienst-
baar aan haar volk tot het einde toe. 
Haar favoriete verhaal staat in Johannes 
5, zo vertelde ze Billy Graham (zie foto) 
toen hij kwam preken in Windsor. Het 
verhaal over de genezing van de ver-
lamde man. Hij ligt maar te wachten of 
iemand hem in het water kan tillen wan-
neer het water gaat bewegen. Achten-
dertig jaar lang wacht de man, liggend 
tussen de zieken, blinden, kreupelen en 
misvormden. 

Achtendertig jaar van verloren pogingen 
tot genezing. Dan staat daar tijdens een 
Joods feest opeens Jezus, die een ‘open 
deur’ vraag stelt: ‘Wilt u gezond worden?’.
 De man lijkt aarzelend excuses op te 
sommen – niemand om mij te dragen –  
ik ben te langzaam, het lukt me niet. 
Jezus reageert alleen met een bevel, te 
gek voor woorden: ‘sta op, pak je mat op 
en loop!’ Zou de man de hemelse ener-
gie hebben gevoeld die zijn benen dan 
en daar sterkten? Zou hij van pure ver-
bazing zijn gaan rennen? Hoe dan ook, 
hij loopt en... wordt tegengehouden. De 
mannen van de wet tikken hem op de 
vingers in een poging Jezus te kunnen 
veroordelen. Waar is die man die jou op 
de sabbat nota bene heeft genezen? 

Maar Jezus is verdwenen in de mensen-

massa. De genezen verlamde komt Jezus 
later tegen in de tempel. En dan staat er 
dat Jezus zei: 'Mijn Vader werkt aan één 
stuk door, en daarom doe Ik dat ook.'  
Ultieme dienstbaarheid.

Wat zou koningin Elizabeth in dit stuk 
aangesproken hebben? Ik bestudeerde 
naar aanleiding hiervan het Hebreeuw-
se woord voor dienen: ábhad. Dat begint 
met de letter Ajin en ik kwam erachter 
dat er praktisch geen verschil te horen 
is tussen een woord dat met de letter 
Aleph begint. Met een Aleph als eerste 
letter betekent ábhad opeens: verdwaald, 
verloren zijn. Ajin betekent in het He-
breeuws: oog. Misschien klinkt het wel 
een beetje als het Engelse ‘eye’. 

Als we in Gods Koninkrijk echt dienstbaar 
willen zijn, hebben we de ogen van Jezus 
nodig om echt te zien. Zonder Zijn zegen 
en leiding zijn we zo snel verdwaald, ver-
loren en bij tijd en wijlen ook verlamd. 
Misschien moeten we dan maar net als 
de verlamde man opkijken naar Jezus en 
onze handen uitstrekken. Help! Zijn woor-
den redden, doen lammen lopen, blinden 
zien en zieken genezen. Zijn woorden ge-
ven levenskracht en maken ons dienst-
baar. Dienstbaar aan de Koning der konin-
gen. Thera de Vries-Noordhuis

Samen Jong

Er is nu een boek verschenen dat de 
vertaalslag maakt naar de Nederlandse 
situatie. Vier experts brengen met hulp 
van dertien jeugd- en gezinswerkers in 
kaart hoe je praktisch kunt werken aan 
deze kernwaarden. Het is een knap, rijk 
en uitnodigend boek. Meer afstemmen 
op gezinnen en kinderen blijkt de hele 
gemeenschap nieuw leven te geven. Ie-
dereen knapt er van op. Het boek steekt 
steeds in bij waardering voor wat er al is. 
De vraag is steeds: kun je het goede wat 
er is eren en zegenen zodat alle genera-
ties er aan mee willen doen? 

Kernwaarde één
Tegelijk moet het roer wel om. Niet om-
dat het oude niet goed is, maar omdat 
de tijden veranderen. Daarbij ligt de na-
druk op ‘samen’. Breng generaties met 
elkaar in gesprek. Doe niet alles altijd 
op dezelfde manier. Alle generaties zijn 
nodig om samen een warme gemeen-
schap te vormen. 
Prioriteit geven aan jonge generaties – 
kernwaarde één – is zonder meer ingrij-
pend. Het betekent: luisteren, relaties 
leggen, namen kennen, serieus nemen. 
Luisteren naar het jongste kerkenraads-
lid, naar kinderen, tieners en jonge ou-
ders. Aansluiten bij thema’s uit het leven 
zoals opvoeden, klimaatvragen, stress-
bestendig zijn, relaties. Jongeren voelen 
zich niet vanzelf thuis in de kerk, daarom 
is het nodig dingen te bekijken vanuit 
hun perspectief. 

Kernwaarde twee
Op inhoud moet je niet inleveren. Dat 

is kernwaarde twee. Onderzoek wijst 
uit dat jongeren geen behoefte hebben 
aan een gematigd horizontaal geloof, 
omschreven als ‘moralistisch therapeu-
tisch deïsme‘ (MTD). Ze worden geraakt 
door een levend geloof in Jezus Christus. 
Toen ik aan twee dertigers vroeg wat 
voor gemeente ze zochten, zeiden ze: 
“Dat niet alles voor je wordt ingevuld, 
maar dat Jezus Christus en God wel de 
belangrijkste plek hebben!”. Er is ruimte 
nodig voor vragen maar ook liefde voor 
de grote God. Dit vraagt van ons de vrij-
moedigheid om te kunnen en durven 
praten over je geloof en inspiratie. Wat 
raakt jou in Jezus? Hoe blijf je zelf groei-
en in geloof, hoe ga je om met twijfel 
en geloofsvragen? Wie of wat helpt je 
daarbij?

Het is een veelbelovend boek, een stuk 
huiswerk, met veel prikkelende ideeën 
en suggesties. Voeding voor de komen-
de vijf jaar. Wie geïnteresseerd is, noteer 
de bijeenkomst met Gerdien Bertram op 
10 november in het Dorpscentrum (zie 
het groene boekje). 
Of kijk op www.samenjong.nu. Jongeren 
zijn het waard, want met een citaat uit 
het boek (pagina 30): ‘ze zijn als zout: 
met hun jeugdige energie smaakt alles 
beter’!

Samen Jong – kernwaarden van een kerk met 
alle generaties, Sabine van der Heijden, Vin-

cenza La Porta, Jan Wolsheimer en Martine 
Versteeg (eindred.), KokBoekencentrum 2022.

Hoe kunnen kerken een goede plek worden 
voor kinderen en jongeren? Onderzoek uit 
Amerika leert dat er zes kernwaarden zijn. 
Het zijn: prioriteit geven aan jonge genera-
ties, Jezus’ boodschap serieus nemen, hart 
hebben voor jongeren, verantwoordelijk-
heid geven, een warme gemeenschap vor-
men en beste buren zijn. Ds. Richtsje Abma

Boekbespreking

http://www.gkvoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
http://www.samenjong.nu
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Diensten en vieringen Varia-agenda
Met het evangelie 
op reis 
Enkelen meldden zich al aan, maar er is 
nog plaats bij de gesprekken over het 
bijbelboek Handelingen van de aposte-
len. Daarin lezen we dat na de dood en 
opstanding van Jezus Christus mensen 
op reis gaan om het evangelie bekend 
te maken. Van Jeruzalem, het centrum 
van het Joodse leven, naar Rome, het 
centrum van het Romeinse Keizerrijk. 
Wat betekent die reis voor de inhoud 
van het evangelie? Onderweg wordt 
niet zonder meer overal hetzelfde ge-
zegd. En waarom zo veel aandacht voor 
de schipbreuk van Paulus aan het slot 
van dit boek? Wat betekent dat alles 
voor ons nu? Vier avonden over de be-
doeling van dit avontuurlijke bijbel-
boek.
Locatie: Dorpscentrum
Data/tijd: 6 en 20 okt, 3 en 17 nov, 
20.00-22.00 uur
Aanmelden/leiding: ds. Barend Drewes 
071-517 66 92, bfdrewes@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST

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

REGENBOOGKERK
zo 02 okt 10.00 ds. R. Abma
zo 09 okt 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 16 okt 10.00 ds. R.C. Veldman,  
   diaconale zondag
zo 23 okt 10.00 ds. R. Abma,  
   Maaltijd van de Heer
zo 30 okt 10.00 ds. R. C. Veldman en  
   ds. R. Abma,
   gedachtenis overledenen,  
   met PGO-cantorij

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht

Autodienst
zo 02 okt Jochem Taal 515 57 17
zo 09 okt René Kammenga 06 - 22 19 81 22
zo 16 okt Pauline Verkerk 517 36 22
zo 23 okt Conneke Mulder 517 68 56
zo 30 okt Jan Bos 517 76 79

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK EN 
GEREFORMEERDE KERK vrijgemaakt

Voor actuele informatie: 
www.ngkoegstgeest.nl
Via de website www.ngkoegstgeest.nl kan 
meegekeken worden.

DUINZIGTCOLLEGE

zo  02 okt 10.00 ds. P. Kleingeld, 
   H. Avondmaal
zo 09 okt 10.00 ds. P. Kleingeld 
zo 16 okt 10.00 dhr. B. Dijkstra, Rotterdam
zo 23 okt 10.00 ds. P. Niemeijer, Rijnsburg
zo 30 okt 10.00 mw. P. Vervoorn, Rijnsburg

Taizévieringen
zo 30 okt 19.00 Groene of Willibrordkerk

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 ac-
tuele livestream.

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken: 071-
889 59 38.
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact op-
nemen met mw. Gabrielle Walter: 071- 
517 32 87.

27e zondag door het jaar 
za 01 okt 19.00 Viering in Willibrordus,  
   Wassenaar
zo 02 okt 11.00 Eucharistie,  
   pastoor A. van der Helm, 
   Dameskoor

28e zondag door het jaar
za 08 okt 19.00 Viering in Willibrordus,  
   Wassenaar
zo 09 okt 11.00 Eucharistie,  
   pastoor F. Franken, 
   Gemengd Koor 

29e zondag door het jaar
za 15 okt 19.00 Viering in Willibrordus,  
   Wassenaar
zo 16 okt 11.00 Eucharistie,  
   pastoor R. Franken, 
   Schola

30e zondag door het jaar
za 22 okt 19.00 Viering in Willibrordus,  
   Wassenaar
zo 23 okt 11.00 Eucharistie,  
   pastor K. van Vliet,  
   Dameskoor

31e zondag door het jaar
za 29 okt 19.00 Viering in Willibrordus,  
   Wassenaar
zo 30 okt 11.00 Eucharistie,  
   pastoor R. Franken, Schola  
   Kloosterkerk Den Haag

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de 
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger mel-
den via 06-28 94 80 89 of judith.vandervis@
marente.nl (di. en do.) of via 06- 12 20 91 91 
of christa.vandersman@marente.nl. (di.).

vr 07 okt 11.00 ds. Smaling (prot.)
vr 21 okt 11.00 Peter van Beurden (RK)

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

zo 02 okt 10.30 nog niet bekend
zo 09 okt 10.30 nog niet bekend
zo 16 okt 10.30 nog niet bekend
zo 23 okt 10.30 nog niet bekend

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, 
Evangelische Gemeenschap (STEG)

zo 02 okt 10.00 J. van Staveren, Boskoop
zo 09 okt 10.00 P. v.d. Lugt, Naaldwijk
zo 16 okt 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 23 okt 10.00 P. Stolk, HI-Ambacht
   Heilig Avondmaal
zo 30 okt 10.00 J. P. v.d. Geest, Putten

voor de periode van 1 oktober tot en met 3 november 2022

Activiteiten Raad van Kerken
Opgave: Maartje de Heij, 06 - 19 26 69 
74, maartjedeheij@hotmail.com

Moderne profeten  17-10
Frère Christian, abt in Algerije (film Des 
Hommes en des Dieux)
Plaats: Rehobothkerk 
Tijd: 20.00-21.45 uur
Opgave: tjeerdheslinga@gmail.com
06 - 30 27 72 72

Bibliodans  v.a. 18-10
o.l.v. Riëtte Beurmanjer 
Plaats: Regenboogkerk
Tijd: 20.00 uur
Kosten:  € 20,- voor de reeks 
Info/opgave: Nelleke van der Oord, 
06 - 29 54 50 22, chris.nelleke@ziggo.nl

Herfstwandeling  28-10 
Tijd: 14.00 uur

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

Met een tekst of gedicht voor onder-
weg. 
Info/opgave: Ds. Richtsje Abma, zie bij 
6-10

Herfstmaaltijd  28-10
Zie het artikeltje op pagina 16

Allerzielenconcert Cappella  29-10
Zie het artikel op deze pagina

Ontmoeting met vrouwen   4-11
Annemarie Rietkerk spreekt over ‘Ver-
langen naar dichterbij’, over je relatie 
met God 
Locatie: Rehobothkerk, Lijtweg 1 
Tijd: 9.00/9.15-11.15 uur 
Kosten: gratis, wel collecte 
Opgave: Bastie Peeman, 517 30 22, 
Bastie1951@gmail.com

Vrijwil l igers 
gezocht

HipHelpt Afgelopen tijd 
stromen we over met 
hulpvragen hiervoor. Het gaat om verschil-
lende soorten hulp bij mensen die geen 
netwerk hebben en geen budget om hulp 
in te kopen. Elke hulpvraag neemt onge- 
veer een dagdeel van je tijd in beslag. 
Eenmalig of terugkerend. Zie voor meer in-
formatie Met Hart en Ziel op pagina 4 en 5.
SchuldHulpMaatje. We zijn hard op zoek 
naar nieuwe Maatjes. 
Er komen steeds 
meer aanmeldingen bin-
nen van mensen die te maken hebben 
met financiële stress. De verwachting is 
dat dit komende maanden hard stijgt i.v.m. 
de energiecrisis, de inflatie etc. Binnenkort 
starten er weer trainingen. Als maatje ben 
je ongeveer eens per twee weken een 
dagdeel beschikbaar voor je cliënt. 
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich  
aanmelden via onze website  
www.voorelkaarleiden.nl  Thera Leenman

 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

Allerzielenconcert
Het Allerzielenconcert van Cappella pro 
Cantibus in samenwerking met de Pro-
testantse Gemeente Oegstgeest (PGO) 
is inmiddels een gevestigde traditie, 
waarbinnen velerlei muziek tot klinken 
wordt gebracht. Het koor brengt Engel-
se uitvaart- en gedachtenismuziek ten 
gehore. De koorwerken worden afge-
wisseld door delen uit de cellosuite nr. 
3 van Johann Sebastian Bach, vertolkt 
door celliste Carla Schrijner. Organist is 
Leonard Seeleman. Het koor staat on-
der leiding van Rens Tienstra.
Datum/tijd: za 29 oktober, 20.00 uur.
Locatie: Groene of Willibrordkerk, 
Oegstgeest.
Toegang: gratis; uitgangscollecte 
Zie ook: www.cappellaprocantibus.nl

Hoe heet jij?   6-10
Ontmoeting rond onze namen. 
Plaats: Dorpscentrum 
Tijd: 14.00-16.00 uur
Opgave:  Ds. Richtsje Abma, 06 - 83 
11 66 26, richtsjeabma@gmail.com

Met het evangelie op reis  v.a. 6-10
Zie het artikel op deze pagina

Literatuur & Religie v.a. 10/11-10
Plaats: Dorpscentrum
Avondkring: 10 okt; 20.00-22.00 uur, 
Middagkring: 11 okt; 14.30-16.30 uur
Opgave: Marjan Driessen, 513 14 22, 
marjandriessen1949@gmail.com

Verlangend leven  13-10
Plaats: Rehobothkerk 
Tijd: 20.00-21.30 uur

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

http://www.ngkoegstgeest.nl
http://www.parochie-augustinus.nl/
mailto:judith.vandervis@marente.nl
mailto:judith.vandervis@marente.nl
mailto:christa.vandersman@marente
mailto:maartjedeheij@hotmail.com
mailto:Tjeerdheslinga@gmail.com
mailto:chris.nelleke@ziggo.nl
www.raadvankerkenoegstgeest.nl
mailto:Bastie1951@gmail.com
http://www.voorelkaarleiden.nl
mailto:richtsjeabma@gmail.com
mailto:marjandriessen1949@gmail.com
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Bezorgers OKe gezocht!

Veel vrijwilligers 
werken mee om te 
zorgen dat u deze OKe kunt lezen 
en toch komen we geregeld handen 
en voeten te kort. Op dit moment zoeken 
we per direct een bezorger voor de Frans Halslaan 
1-95 (eerste flatgebouw) en met ingang van januari 
2023 een bezorger voor de wijk Zonnebloemlaan, 
Floxlaan en Lathyruslaan.

Woont u hier in de buurt en zou u in een van deze 
straten OKe willen bezorgen, dan kunt u een mail 
sturen naar bezorgdienstoke@gmail.com of bellen 
met Gwenny Kouwenhoven 06 - 49 90 04 69. 
Wilt u OKe niet structureel bezorgen (ongeveer 9x 
per jaar), maar wilt u ons helpen als onze vaste be-
zorgers uitvallen door vakantie of ziekte? Ook dan 
zien we graag uw mail of telefoontje tegemoet.

Herfstmaalt i jd
vrijdag 28 oktober

Verlangt u er ook naar eens met anderen samen te eten en te 
genieten van leuke gesprekken en door vrijwilligers bereid eten? 
Misschien bent u nog nooit bij zo’n maaltijd in de Rehobothkerk ge-
weest, maar echt: de drempel lijkt hoger dan die is! Wie eerder ‘de 
stoute schoenen aantrok’ was positief over de gezelligheid en war-
me sfeer! Dus kom ook eens proeven en meldt u aan voor de maal-
tijd in herfstsfeer op vrijdagavond 28 oktober! Dat kan tot 24 okto-
ber bij Aly Boogaard, 06 - 17 17 83 07, aly.boogaard@gmail.com 

U bent 28 oktober vanaf 18.00 uur welkom in de Rehobothkerk, 
Lijtweg 1. De maaltijd start om 18.30 uur. Rond 20.00 uur sluiten we 
af met koffie/thee. We vragen een vrijwillige bijdrage, richtbedrag  
€ 5,-  à € 10,- p.p. Voelt u zich vrij u ook aan te melden als dat richt-
bedrag te veel voor u is. Wie zelf – in overleg – een gerecht mee-
neemt, hoeft trouwens niet te betalen. 
Het geld dat na aftrek van de kosten overblijft, maken we aan het 
eind van het seizoen over naar een nader te bepalen goed doel. Vo-
rig jaar hebben we €161,- over kunnen maken naar Vluchtelingen-
werk Oegstgeest.
Deze maaltijd wordt georganiseerd in het kader van de activiteiten van de 
Raad van Kerken (het Groene Boekje).

Bijeenkomst Nieuwe Armoede
Stijgende prijzen brengen steeds meer 
mensen in de problemen. Mensen 
weten niet meer hoe ze rond moeten 
komen. Zij komen in de knel. Waar en 
hoe kunnen kerken meehelpen aan 
een vangnet?
Dat is het onderwerp voor een bijeen-
komst van het Dia conaal Platform Oegstgeest (DPO). 
In het DPO werken de Diaconieën van de Oegstgees-
ter kerken samen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor 
diakenen en andere kerkelijke werkers en vrijwilli-
gers. Om Nieuwe Armoede te herkennen en te er-
kennen. En om meer te leren hoe geholpen kan wor-
den. Inleiders zijn Peter Rijsdijk (SchuldHulp Maatje 
Nederland) en Sietske Steenbergen (gemeente 
Oegst geest). Er is volop tijd voor reflectie en inspi-
ratie. Vaak willen mensen liever niet weten, dat de 
financiële (en andere) nood hoog is. Kerken kunnen 
helpen en bereiden daarom hun mensen extra voor. 
Zij zijn er voor mensen in de knel.
Datum/tijd/locatie: 17 okt., 20.00 uur, Willibrords Erf
Aanmelding: diaconaalplatformoegstgeest@gmail.com 

De evenwichtskunstenaar 
Femke Krijger heeft het syndroom van Usher. Door 
deze progressieve ziekte verliest ze langzaam 
haar zicht en gehoor – en daarmee haar leven als 
jurist bij de Hoge Raad, echtgenote en moeder. 
Ze schreef een boek over dit verlies: De even-
wichtskunstenaar (uitgeverij Ten Have). Maar er is 
niet alleen verlies. Door haar beperkingen onder 
ogen te zien, realiseert ze zich dat waarnemen 
zoveel meer is dan zien en horen. Ze ontdekt een 

manier van waarnemen waarmee ze intenser verbonden is met de 
wereld. Haar boek is geschreven voor iedereen die door het leven 
uit balans is gebracht en op zoek is naar een nieuw evenwicht. ‘Dit 
is mijn verhaal van heelheid, hoe ik mezelf terugvond door bij de 
brokstukken van mijn leven te gaan zitten. Ik ontdekte dat diep in 
de rouw verborgen grond ligt, waar ik op kan staan. Ik ontdekte dat 
waarneming zoveel meer is dan zien en horen’.
Datum: 18 oktober, lezing door Femke Krijger 
Tijd/plaats: 20.00 uur, Bibliotheek
Toegang/aanmelding: € 5,-; Rijnlandse Boekhandel of aan de zaal 
een toegangskaartje kopen.  Em. ds. Niek Smit,

Voorz. Taakgroep VOS PGO

Deze avond komt tot stand in de samenwerking van de Rijnlandse Boekhan-
del, de Bibliotheek en de taakgroep VOS van de PGO. Zie ook de info t.z.t. in 
de Oegstgeester Courant.

Varia-agenda

mailto:bezorgdienstoke@gmail.com
mailto:diaconaalplatformoegstgeest@gmail.com

