
Niet direct een voor-de-hand-liggend koppel: Paus Franciscus en  
Elon Musk. Toch blijken ze veel gemeen te hebben. Het zijn dé 
twee profeten van vandaag. Afgelopen week zag 
ik voor het eerst het T-shirt met voorop de afbeel- 
ding van Holy Prophet Elon Musk als oosters 
icoon, en achterop de tekst Elon Musk will save 
the world... Cor van Beuningen, 
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zijn zeven huizen verkocht, is altijd on-
derweg, leeft als een kluizenaar en werkt 
tachtig tot negentig uur per week. 

Paus Franciscus, een ander perspectief
De parallel met paus Franciscus is opval-
lend. Als echte profeten storen ze zich 
allebei niet aan regels en trekken ze zich 
niets aan van de machthebbers. Ze zijn 
onafhankelijk. Ze hebben een roeping en 
lopen voorop in de zoektocht naar een 
betere wereld. Ze vermanen: verande-
ring is nodig, anders loopt het verkeerd 
af. En ze bemoedigen, door een nieuw 
perspectief te schetsen, een nieuw begin 
voor te stellen. Profeten doen van zich 
spreken in turbulente tijden, periodes van 
crises, oorlogen en revoluties. Het zijn 
mensen die vooruit wijzen, maar die te-
gelijkertijd ook aansluiten bij de tijdgeest. 
Hun vermaningen en voorspellingen 
worden begroet met belangstelling en in-
stemming, of afgedaan met hoongelach 
en cynisme.

Verschillen
Wel zijn er enkele verschillen. Zo heeft 
Musk een rotsvast vertrouwen in zichzelf, 
in eigen kunnen en in technologische 
vooruitgang; paus Franciscus in Gods plan 
met alle mensen van goede wil. Allebei 
zijn ze gericht op de toekomst, en zien 
ze een uitweg naar een betere wereld. 
Musk denkt die eigenhandig te kunnen 
maken, terwijl paus Franciscus de men-
sen aanspoort om samen aan de slag te 
gaan. Musk stuurt de mensen naar Mars, 
paus Franciscus heeft een andere be-
stemming in het heelal voor ogen.

Anne van der Bijl
Onbewust kennen 
we voortdurend 
waarde toe aan 
dingen die we zien 
en meemaken, ge-
baseerd op wat we 
weten en ‘normaal’ 
vinden. ‘Eigen mening’ en vrijheid van 
meningsuiting worden gevierd, al is 
het soms de vraag hoe eigen of vrij 
die mening is. Wat je niet weet kun je 
immers niet meewegen. 
Vaak komen mensen met een toe-
komstvisie langs, en worden zij mo-
derne profeten genoemd. Overigens 
is de bijbel vrij duidelijk over wat pro-
feten zijn: mensen die geroepen zijn 
Gods woorden door te geven aan een 
door Hem gegeven doelgroep. 
Voor mij was de onlangs overleden 
Anne van der Bijl (1928, en de oprich-
ter van Open Doors Internationaal) 
zo’n ‘moderne’ profeet. Hij leefde 
dicht bij de bijbel, en liet zich door dit 
woord gezeggen. Hij vertaalde dat 
door wereldwijd bijbels te smokkelen 
naar landen waar de bijbel een verbo-
den boek is.
Maar wat veel mensen niet weten is 
dat hij in 1984 de start gaf aan de ge-
bedsactie ‘Zeven jaar bidden voor de 
Sovjet-Unie’. Voor de ‘buitenwereld’ 
een wat lachwekkende actie. Er was 
toch geen spoor van enige ontspan-
ning tussen Oost en West te bemer-
ken. Wat je niet weet (of wilt weten) 
kun je immers niet meewegen in je 
oordeel. De muur stond er en leek 
een blijvertje. Maar niet voor Anne: 
stug bleef hij samen met anderen 
doorbidden. Hij had tenslotte het ‘pro-
fetisch woord’ van zijn Heer gehoord. 
Op 9 november 1989 gebeurde het 
ongelooflijke: toen de slagbomen 
eenmaal open waren, was er geen 
houden meer aan; mensen klom-
men op de zo gehate Berlijnse Muur. 
In 1990 was de grens echt open en 
werden initiatieven genomen tot de 
hereniging van Oost- en West-Duits-
land.  Johan de Gier

Onduidelijk verleden, onduidelijke toekomst?
Zo af en toe zou ik 
wel eens in de toe-
komst willen kijken, 
maar helaas, ik heb 
geen profetische blik. 
Ik ben niet de enige 
met die wens, want 
er wordt geld ver-
diend met waarzeg-
gen, tarotkaarten en 
horoscopen.
In het verleden kijken 
lijkt gemakkelijker, 
dankzij historici, mu-
sea en archeologen. 
Toch blijft veel onze-
ker wanneer je twee-
duizend jaar terug 
gaat. In die tijd leefde 
Johannes de Apostel, 
samen met zijn broer 
Jakobus door Jezus 
geroepen om hem 
te volgen. Jezus noemde hen zonen van 
de donder. Was deze Johannes ook de 
schrijver van het vierde evangelie, dus 
ook Johannes de Evangelist? 

Johannes in de olie
De legende verhaalt van zijn verblijf met 
Maria in Efeze. Daarna zou hij in Rome 
gemarteld zijn in een bad met hete olie, 
Johannes in de olie (dat leverde ook een 
uitdrukking voor dronkenschap op). Na 
deze marteling werd hij door keizer Do-
mitianus verbannen naar het Griekse ei-
landje Patmos, waar hij het boek Open-
baring schreef. 

Johannes de  
Theoloog
Vanuit de protestant-
se gemeente is een 
flink aantal men-
sen uit Oegstgeest 
op Patmos geweest 
en zij hebben daar 
ook de grot van de 
Apocalyps bezocht. 
Op Patmos spreekt 
men over Johannes 
de Theoloog. Zijn de 
apostel, de evange-
list, de man in de olie 
en de theoloog alle-
maal dezelfde per-
soon? Dat heet in de 
wetenschap het Jo-
hanneïsch vraagstuk. 

De bijbelse bood-
schap van de hoop

Eigenlijk is dit allemaal niet zo belangrijk, 
want de geschriften die onder de naam 
Johannes zijn overgeleverd bevatten 
veel stof tot overwegen. Het evangelie, 
de brieven en de toekomstvoorspelling 
over de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde uit Openbaring kunnen ons inspi-
reren en hoop geven. Zoals ook iedere 
gelovige, gevoed met de boodschap van 
de bijbel, een wegwijzer kan zijn. Daar-
mee wijzend naar de goede kant van 
vrede en gerechtigheid in tegenstelling 
tot een profeet die brood eet en haat 
zaait. Jasper de Kogel,

lid Raad van Kerken namens de PGO

Je zou nog kunnen denken dat ’t ironisch 
bedoeld is, maar voor veel mensen, jon-
geren vooral, is Musk inderdaad weinig 
minder dan een profeet. We kennen 
hem als oprichter en eigenaar van au-
tofabriek Tesla en ruimtevaartbedrijf 
SpaceX. Maar hij is meer dan alleen een 
succesvolle ondernemer. Veelzeggend is 
de titel van zijn in 2015 verschenen bio-
grafie: Elon Musk: Hoe de topman van 
SpaceX en Tesla onze toekomst vorm 
geeft. Hij wordt bewonderd als een ver-
nieuwer en visionair. Met zijn elektrische 
auto heeft hij de sector definitief op een 
duurzamer spoor gezet. Hij investeert 
in duurzaam openbaar vervoer, robotica 
en alternatieve energiebronnen. Want 
hij maakt zich grote zorgen om de toe-
komst van de planeet. Hij zet zich ook 
– op zijn eigen manier – in voor de we-
reldvrede. Als hij met ‘oplossingen’ komt 
voor de grote geopolitieke kwesties – 
Oekraïne-Rusland, Taiwan-China – voelen 
regeringsleiders zich genoodzaakt om 
uitgebreid te reageren. 

Multiplanetaire toekomst
Met zijn internet-satellietbedrijf Starlink 
wil hij de wereld verbinden. Hij heeft 
ladingen Starlink-ontvangers naar het 
belegerde Oekraïne gestuurd – een ges-
te die ook door de Oekraïense defensie 
hogelijk gewaardeerd wordt. Musks hart 
ligt echter bij plan B: een ‘multiplanetai-
re toekomst’ voor de mensheid mogelijk 
maken door een zelfvoorzienende stad 
op Mars te bouwen en daar de dieren en 
wezens van de aarde heen te brengen, 
als een nieuwe Ark van Noach. Hij heeft 

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 3 december 2022. Kopij 
daarvoor inleveren uiterlijk op donder-
dag 17 november 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 21 januari 2023.

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

Van de redactie
In deze tijden van crises dienen zich 
allerlei ‘profeten’ aan die het beste 
met ons denken voor te hebben. Deze 
OKe gaat daar ook op in: lees de di-
verse artikelen die daarover gaan. 

Vanwege de vele kopij is er dit keer 
alweer op pagina 16 geen Tot slot. 

Maar hier wel:

Bij U is de bron van het leven,

van U komt het licht,

door Uw licht, zien wij het licht.

Naar een tekst uit psalm 36
 CO2-

neutraal
DRUKWERK

In de open geslagen bijbel is de eerste regel 
van het evangelie van Johannes te lezen:

ε ν α ρ χ η η ν ο λ ο γ ο ς κ α ι ο λ ο γ ο 
ς η ν π ρ ο ς τ ο ν θ ε ο ν 

κ α ι θ ε ο ς η ν ο λ ο γ ο ς.
(in het begin was het woord, en het woord 

was bij God, en het woord was God).
Verder de tekst links en rechts van zijn hoofd:

Ò A Іω Oς    Ò θεOɅÓΓOς, 
(de heilige Johannes de Theoloog).

Ontmoeting met vrouwen Oegstgeest
Deze is op vrijdag 4 november, 
dus wees er vlug bij! De locatie is 
de Rehobotherk, Lijtweg 1. Het 
thema is Verlangen naar dichterbij 
en de spreekster is Annemarie Rietkerk. 
Deze vrouwenochtend is een jaarlijks ini-
tiatief van een interkerkelijke werkgroep, 
bedoeld voor alle vrouwen, ongeacht 
achtergrond, overtuiging en leeftijd.

Tijd: 9.15-11.15 uur, inloop 9.00 uur
Toegang: gratis. Er is wel een collecte ter 
bestrijding van de onkosten en voor een 
goed doel.
Zie pagina 15. Japke Korinth



Nr. 8 - November 2022

4 5

Nr. 8 - November 2022

Hoe kom je op het idee dat er van-
daag nog steeds profeten zijn, en 
hoeveel zijn dat er dan?
Joden, christenen en moslims geloven 
dat God spreekt – zeker in het verle-
den. Maar ook vandaag horen en zien 
we in het optreden van sommige ge-
lovigen een stem van boven. Hoeveel? 
Het boek ‘moderne profeten’, geschre-
ven door theoloog Kees van Ekris, be-
handelt er acht. Op onze kringavonden 
zoeken we samen naar het antwoord 
op de vraag: waarom doen juist zij een 
appel op ons?

Is iedere gelovige een beetje pro-
feet, of zijn er specifieke profeten 
te onderscheiden?
De apostel Johannes schrijft ‘Je moet 

God aanbidden. Want getuigen van Jezus 
is profeteren.’. Eerbied voor God en met 
woord en daad Jezus volgen horen zo bij 
het leven van de gelovige. Maar enkele 
mensen vallen speciaal op. Zij brengen te-
gen de stroom in grote groepen mensen 
in beweging voor verandering in het voet-
spoor van Jezus.

Welke eigenschappen hebben mo-
derne profeten? Zijn ze bijvoorbeeld 
altijd moedig?
Ze kunnen luisteren – naar de mensen en 
naar de Schepper die van mensen houdt. 
Ze kunnen kijken – ze zien het onrecht dat 
mensen en de schepping wordt aange-
daan. Ze spreken krachtige woorden, niet 
om te veroordelen maar om verandering, 
ten goede te bewerken. En ze kunnen 

Jan van Dijk is al meer dan 55 jaar 
actief in pastoraat, kringwerk en het 
gebedsteam van de NGK Oegstgeest 
e.o. Hij voelt zich geraakt door maat-
schappelijk onrecht dat hij tegen-
kwam, onder meer in een kerkscheu-
ring die hij meemaakte en in zijn 
werk voor een ondernemingsraad. 

En ook door profeten, want dat zijn mensen die 
onrecht blootleggen; die daaronder lijden, maar 
toch liefhebben en durven radicaal te zijn. Soms 
zijn het dwarse narren, maar als ze zich uitspreken 
is dat altijd uit liefde voor mensen. Jan van Dijk be-
spreekt in het kader van het activiteitenprogram-
ma van de Raad van Kerken Oegstgeest op acht 
avonden diverse moderne profeten. Daarnaast is 
Jan landelijk betrokken bij de hereniging van GKv 
en NGK en het oecumenisch gesprek met de PKN.

Jochem Hemink

mende ballingschap), waardoor 
hij door zijn toehoorders wordt 
gehaat. 

Johannes de Doper is de laat-
ste profeet in de traditie van 
het Oude Testament. Hij is een 
profeet die qua uiterlijk en qua 
levenswijze helemaal voldoet 
aan het beeld dat wij van een 
profeet hebben: gekleed in een 
kameelharen mantel levend 
in de woestijn en sprinkhanen 
etend, roept hij de mensen vurig 
op om zich te bekeren en zich te 
laten dopen, want het oordeel is 
aanstaande. 

En dan verschijnt de grote en 
uiteindelijke Profeet: Jezus Chris-
tus, die ook door Johannes  
gedoopt wordt. Met woord en 
daad verkondigt Jezus de wil 
van God volkomen. Het oordeel, 
waarvan Johannes sprak, neemt 
Hij op zich. Hij wordt gedood, 
zoals veel ware profeten vóór 
en na hem (bijvoorbeeld Martin  
Luther King). Maar de dood 
heeft niet het laatste woord. 
Jezus wordt door God de Vader 
opgewekt uit de dood en leeft. 

Met zijn Geest is Hij voor altijd 
bij ons, opdat ook wij de moed 
zullen hebben om profeet te zijn 
als dat gevraagd wordt in onze 
situatie en tijd.

lijden onder de reactie die hun optreden te-
weegbrengt. Daar is moed voor nodig.

Kun je profeet zijn oefenen, of moet dat 
je gegeven worden? 
Profeet zijn doet bijna altijd pijn. Het is een 
‘roeping’, en die volhouden vraagt om wer-
ken aan de relatie met je zender. Dat is deel 
van hun geheim. Soms is de prijs hoog: je le-
ven – van de acht in ons boek werden Martin 
Luther King, Frère Christian en Dietrich Bon-
hoeffer vermoord; net als Jezus zelf trouwens. 
Maar door hun dood spreken ze des te luider.

Het boek dat je be-
spreekt, gaat over 
acht best uiteenlo-
pende mensen. Mo-
dern profeet zijn kan 
dus op heel verschil-
lende manieren?
Zeker! Ze weerspiegelen 
de veelkleurigheid van 
de gelovige gemeenschap. 

Over welk onrecht of gevaar zou je wil-
len dat er vandaag een profeet zich uit-
spreekt?
Dat wij met onze afgoden de toekomst van 
onze (klein)kinderen in gevaar brengen.

Is het zijn van profeet iets van een en-
keling, of is daar een gemeenschap voor 
nodig?
Enkeling en gemeenschap kunnen niet zon-
der elkaar. OKe werkt al ruim 50 jaar aan die 
verbinding in Oegstgeest. Naar het geheim 
van verbinding tussen mensen gaan we op 
14 november verder op zoek aan de hand 
van een profeet in onze tijd: Desmond Tutu 
– strijder voor waarheid en verzoening na de 
apartheid in Zuid-Afrika.

Zie ook het activiteitenoverzicht van  
de Raad van Kerken op pagina 15.

Met   Hart

en   Ziel... …over moderne profeten

Wat is

een profeet

Overweging door
Tjeerd Heslinga

Wat is een profeet eigenlijk? 
Deze vraag werd gesteld op de 
eerste bijeenkomst in de serie  
over moderne profeten. We 
spraken toen met elkaar over 
ds. Martin Luther King, een goed 
voorbeeld van een moderne 
profeet.

King was een inspirerende en 
charismatische figuur die kri-
tisch en gedreven verwoordde 
wat de misstanden waren in zijn 
tijd (het racisme), maar die ook 
uitzicht bood op een hoopvol-
le toekomst van gelijkheid en 
broederschap. 
King was een visionair. Zijn ico-
nische en wereldberoemde 
uitspraak I have a dream is bij 
uitstek typerend voor wat een 
profeet doet. Hij spreekt een 
van God gegeven woord.

Als predikant putte hij inspira-
tie uit de bijbel, waarin profe-
ten veel voorkomen. Ons woord 
profeet komt ook uit de bijbel. 
Mozes, Elia en Jeremia zijn be-
kende profeten uit het Oude 
Testament. God spreekt recht-
streeks tot de profeet en geeft 
hem een opdracht mee, om 
namens Hem te spreken. De 
profeet ziet vaak tegen deze op-
dracht op en voelt zich niet be-
kwaam om dit te doen. Zo zegt 
Mozes tegen God dat hij onvol-
doende spreektalent heeft. God 
komt hem tegemoet door ook 
zijn broer Aäron mee te sturen.

Jeremia moet een onaangena-
me boodschap brengen (de ko-

Het woord profeet wordt tegen-
woordig op veel verschillende 
manieren gebruikt. Is een profeet 
meer dan een toekomstvoorspel-
ler, een voorbeeldfiguur, of ie-
mand die een onwelkome bood-
schap brengt?
Een profeet strijdt tegen afgoden. Die 
zijn er in deze tijd volop: geld, macht, 
welvaart, eigenbelang … en ze maken 
veel slachtoffers. Oproepen tot herstel 
van recht, de menselijke maat, vrede 
en liefde zijn niet altijd welkom, en 
het is ook snijden in eigen vlees. Ons 
gedrag veranderen doen we niet door 
voorspellingen op basis van modellen; 
daarvoor moeten we een laag dieper: 
wat drijft ons? Profeten brengen dat 
aan het licht.
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Waar: In de H. Laurentiuskerk en het 
Bondsgebouw (naast de kerk), in Voor-
schoten
Waarom? Het is fijn om met andere ge-
zinnen samen jouw geloof te verdiepen.
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten 
verbonden.

Graag aanmelden vóór 20 november
Zou jij met jouw gezinsleden deze och-
tend willen meemaken, dan kun je je 
aanmelden, met een mailtje, bij het cen-
traal secretariaat: secretariaat@paro-
chie-augustinus.nl
Bij de aanmelding graag vermelden: 
jullie namen en de naam en de leeftijd 
van de kinderen.
Met hartelijke groet, namens het pasto-
raal team, diaken Peter Winnubst

doorgeven via een e-mail naar het uit-
zendbureau voor kerstengelen:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Daar verwerken we alle namen en kop-
pelen we engelen en ontvangers aan 
elkaar. Aanmelden kan tot zondag 20 
november.
Op de eerste zondag van de Advent 
ontvangt iedere engel een envelop met 
daarin de naam, het adres en korte  
informatie over de ontvanger. Verder 
ontvang je als engel instructies, kaartjes 
voor aan de attenties en een informa-
tiebrief voor de ontvanger. Via de brief 
kunnen ontvangers ook aangeven dat zij 
liever niets vanuit het kerstengelenpro-
ject ontvangen.

Kortom, als engel ga je goed voorbe-
reid op weg. Eigenlijk hoef je alleen nog 
maar uit te vliegen! Els van Leuken

Uitnodiging gezinscatechese
Op 27 november, 1e Advent, starten 
we weer met de bijeenkomst gezinsca-
techese. De gezinscatechese H. Augusti-
nus is bedoeld voor ouders en kinderen 
in alle leeftijden. Wees welkom!
De kinderen en jongeren zullen, in leef-
tijdsgroepen, door enthousiaste vrijwil-
ligers worden begeleid. Zij zullen zich 
gaan verdiepen in het thema Advent, 
en samen een adventskrans maken om 
mee naar huis te nemen. Ook de ouders 
zullen samen, onder leiding van het pas-
toraal team en vrijwilligers, nadenken 
over de adventstijd en wat zij hiermee 
kunnen doen op weg naar kerst.

Opzet
9.30-10.40 uur: gezinscatechese in 
Bondsgebouw en pastorie,
11.00-12.00 uur: gezinsviering, Eucharis-
tie. Aansluitend is er tijd om samen na 
te praten met koffie, thee, limonade en 
broodjes in het Bondsgebouw. 
Voor wie is het?  Voor kinderen en ou-
ders die het geloof aan hun kinderen 
willen doorgeven. 

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

Adventsactie steunt dit jaar projecten die 
zich richten op het recht van kinderen  
op een goede start in het leven, met 
aandacht voor voeding, zorg en een sti-
mulerende omgeving. In Kinshasa, de 
miljoenenhoofdstad van Congo, leven dui-
zenden kinderen op straat. Onze partner 
Chemin Neuf zet zich in om de straatkin-
deren op te vangen en te herenigen met 
hun familie. 
De werkgroep MOV H. Augustinus heeft 
dit jaar gekozen om dit project in Congo 
onder de aandacht te brengen.

Congo in centraal Afrika is door zijn kli-
maat en grondstoffen een land met grote 
mogelijkheden. Helaas 
is het ook een land dat 
al jarenlang lijdt onder 
dictatuur, corruptie en 
uitbuiting. Een langdurige 
burgeroorlog en een ge-
brek aan mogelijkheden 
op het platteland zorgden 
voor een massale uittocht 

Kerstengelenproject
Ook dit jaar wil de parochiekernkern 
Oegstgeest met kerst weer engelen uit-
zenden die een attentie rondbrengen.
Dat kan een kaartje zijn, een mooi ge-
dicht, zelfgebakken koekjes, een kaarsje, 
noem maar op. Het gaat dus om het ge-
baar. Een engel werkt anoniem, je weet 
immers nooit of je een engel tegenkomt. 
Dus de engel hangt de attentie aan de 
deur of zet het neer of laat het door ie-
mand anders bezorgen. Maar aan iedere 
attentie hangt een kaartje van de kersten-
gel, zodat de ontvanger weet dat hij of zij 
bezocht is door zijn of haar kerstengel.
Iedereen kan kerstengel zijn! Ervaring 
hoef je niet te hebben en kunnen vliegen 
hoeft ook niet. Jong, ouder, alleen of als 
gezin, iedereen kan zich aanmelde. En 
fanatieke engelen kunnen zich ook opge-
ven voor meerdere adressen.
Voor wie word je een kerstengel? Dat 

Wij gedenken…
…Catharina Maria Josephina (Tosca) 
Kok- Steens, weduwe van Jacques 
Kok, (schoon)moeder en (over)groot-
moeder. Tosca werd op 22 februari 
1927 in Rijswijk geboren en overleed 
op 13 september. Op maandag 19 
september is zij in de geborgenheid 
van haar gezin begeleid naar haar laat-
ste rustplaats bij haar geliefde Jacques.
…Theodorus Paulus (Dik) Hooger-
vorst, weduwnaar van Deliana 
Hoogervorst-Fallaux, (schoon)vader en 
opa. Dik werd op 4 september 1946 in  
Oegstgeest geboren en overleed op 12 
oktober in Warmond. De uitvaart vond 
plaats op woensdag 19 oktober in de 
H. Willibrordkerk, waarna Dik is begra-
ven op de naastgelegen begraafplaats.
…Manuel Salvador Salas Romero, 
vader. Manuel werd geboren op 25 
december 1957 en overleed op 13 ok-
tober. De afscheidsdienst vond plaats 
op donderdag 20 oktober in de H. Wil-
librordkerk, waarna Manuel is begra-
ven op het naastgelegen kerkhof.
…Johanna Louisa Maria (Joke) 
Prein-Heijstek, weduwe van Joop 
Prein, (schoon)moeder en oma. Joke 
werd geboren op 23 november 1932 
en overleed op 14 oktober. De uitvaart 
heeft plaats gevonden op vrijdag 21 
oktober in de H. Willibrordkerk, waarna 
Joke is gecremeerd.

Mogen deze lieve doden rusten in 
Gods licht en vrede.

Aanpassing vieringen i.v.m. ziekte
Wegens ziekte van pastor Van Vliet zijn er 
de komende tijd wijzigingen in het vierin-
genrooster.
We hebben geprobeerd priesters van bui-
ten te vinden. Deze zijn door het priester-
tekort niet meer beschikbaar. Het rooster 
van vieringen zoals dat in de nieuwe Au-
gustinus staat, klopt hierdoor niet meer. 
De vieringen zullen, met één uitzondering, 
doorgaan op de gebruikelijke tijdstippen. 
Het zullen echter niet allemaal eucharistie-

naar de hoofdstad Kinshasa, een stad met 
nu meer dan tien miljoen inwoners. Op 
straat leven veel kinderen die geen con-
tact meer met hun familie hebben omdat 
ze zijn weggestuurd of weggevlucht van-
wege armoede, mishandeling of beschul-
diging van hekserij. Naar schatting zijn er 
momenteel tussen de 30.000 en 35.000 
straatkinderen die zowel overdag als  
‘s nachts op straat leven.

Met het project willen we met onze loka-
le partner Chemin Neuf 300 straatkinde-
ren uit Kinshasa in hun centrum opvangen 
om ze uiteindelijk weer samen te brengen 
met hun familie. In het centrum krijgen de 

getraumatiseerde straatkinderen de zorg 
en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze 
ontvangen praktische hulp zoals kleding, 
voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast 
worden ze ook begeleid door psycholo-
gen die hen helpen hun traumatische en 
vaak gewelddadige ervaringen achter zich 
te laten. De gezinnen waarin de straat-
kinderen worden teruggeplaatst krijgen 
steun en advies hoe ze met de nieuwe 
gezinssituatie op de lange termijn kunnen 
omgaan.
Wilt u dit project steunen? Adventsactie 
gunt ieder kind een kans op een goede 
start. Alle steun is welkom, uw bijdrage 
maakt hoe dan ook verschil. U kunt uw 

gave deponeren in de oli-
fanten die weer achter in 
de kerken staan. Ook kunt 
u geld doneren in de collec-
ten tijdens de Advent of u 
kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer  
NL89 INGB 0653 1000 00 
t.n.v. Adventsactie.

Adventsactie 2022: Opvang en hereniging van straatkinderen in de Democratische Republiek Congo

kan iedereen zijn: ouderen en jongeren, 
buren en klasgenoten, kerkgangers en 
thuisblijvers. Er moet wel een goede re-
den zijn om iemand aan te dragen; enge-
len vliegen uiteraard niet zomaar uit! Kijk 
daarom goed om je heen: wie is er altijd 
aan het zorgen of heeft veel zorgen? Wie 
heeft veel tegenslag of is vaak alleen? 
Genoeg mensen die wat extra liefde en 
aandacht kunnen gebruiken, geef hen op!

U of jij kunt solliciteren naar de func-
tie van kerstengel en ontvangers 

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: rochufranken@ 
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, pasto-
raal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

vieringen zijn. Kijkt u op de website voor 
het nieuwe rooster van vieringen.
De aanbidding op de laatste vrijdag van de 
maand in de Willibrordus Wassenaar zal in 
oktober en november vervallen.
Wilt u pastor Van Vliet persoonlijk een 
kaartje schrijven, dan kunt u dat sturen 
naar de pastorie van Oegstgeest t.a.v. pas-
tor Kees van Vliet.
N.B. In het rooster diensten en vieringen, 
pag. 14, zijn de wijzigingen opgenomen.

mailto:secretariaat@parochie-augustinus.nl
mailto:secretariaat@parochie-augustinus.nl
http://www.willibrordoegstgeest.nl
https://parochie-augustinus.nl/blog/2022/10/aanpassing-vieringen-ivm-ziekte/
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Aanmelden: 
jeannetaal@gmail.com / 06 - 51 40 75 33

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden,
getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk! Een lied uit Iona

We ontmoeten u / jou graag op zondag 
in de kerk, of door de week in een van de 
huiskamers.

ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman

Uit de Kerkenraad
Op maandag 31 oktober jl. vond de na-
jaars-gemeenteavond in de Regenboog-
kerk plaats. Verschillende onderwerpen 
kwamen voorbij op deze avond. Onder 
leiding van een ‘denktank’ zullen we bin-
nenkort met elkaar in gesprek gaan over 
welke gebouwen we in de toekomst 
nodig hebben om nu én in de toekomst 
gemeente te kunnen zijn in verschillen-
de vormen van vieren op zondag én in de 
week, op een goede, duurzame en be-
taalbare manier. Voorzitter van de denk-
tank is Dick Hanemaayer die ook intensief 
betrokken was bij het schrijven van ons 
huidige beleidsplan.
Het afgelopen jaar zijn drie nieuwe initia-
tieven op het gebied van vieren, bezin-

De Kaartenactie van  
Kerk in Actie  
Advent 2022 ‘vergeet ze niet’: geef 
vluchtelingkinderen een stem!

We horen allemaal in het nieuws over 
de situatie van vluchtelingen in Ter 
Apel. Onder hen bevinden zich veel 
kinderen, die vaak lange tijd niet naar 
school gaan. Dat gebeurt onder onze 
ogen. 
De situatie in Griekenland is erger en 
ver bij ons vandaan. Juist deze kinderen 
en hun ouders willen we niet verge-
ten. Daarom collecteren we voor hen 
in de adventstijd. Maar u 
kunt meer doen. U kunt 
tot half december een 
kaart sturen naar politici 
in Den Haag, liefst van 
uw eigen partij. Dáár 
zitten de mensen die 
het huidige harde be-
leid menselijker kunnen maken. Geef 
vluchtelingen in Griekenland en Neder-
land een stem. 

Op kerkinactie.nl/vergeetzeniet leest 
u waar de kaart heen moet en welke 
tekst u daarop zou kunnen zetten. 

Taakgroep Diaconaat & Zendingw w w . p g o e g s t g e e s t . n l

Meeleven
We leven mee met wie iemand verlo-
ren aan de dood. Dat jullie troost mo-
gen ondervinden van God en mensen, 
in muziek en lichtpuntjes. We willen als 
kerk ook een tegenwicht zijn tegen de 
stress-maatschappij. De druk op jonge 
mensen is soms veel te groot. We den-
ken aan jongeren, net-werkenden, die 
teveel ‘moetjes’ in hun leven hebben en 
niet meer weten hoe verder. Kan spiritu-
aliteit hier een rustplek bieden? Voor God 
ben je geliefd en gelukt, ook als je huilt, 
faalt, scheidt of iets verpest. Wil je door-
praten? Dat kan altijd met een van ons. 

Komende diensten
In november gaan we als gemeente ker-
ken in de Groene Kerk. Ik (Richtsje) ben 
heel benieuwd hoe dat zal zijn. Op 20 
november werkt een blokfluitensemble 
mee aan de dienst. Op 27 november, de 
eerste zondag van Advent, is de doop van 
twee kleine kindjes: Elias Pronk en Migha 
Steketee. Laten we hartelijk om deze ou-
ders en hun kinderen heen staan en zo de 
doop van deze twee mensenkinderen tot 
een feest maken. 

November

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

PGO-Young
We zoeken naar manieren om 
er te zijn voor kinderen, tieners 
en jongeren. Er is een maaltijd-
groep gestart voor de 16-plus-
sers. Op vrijdag 3 november 
gaat de tienersoos van start in 
de Regenboogkerk. Vanaf 19 
uur ben je welkom, chips en 

chill! Vrienden en vriendinnetjes ook wel-
kom. Mail of app Rian of Richtsje voor data! 

Huiskamergesprekken
Het jaarthema van de protestantse kerk is 
´Aan tafel!´. Aan tafel heb je tijd voor goe-
de gesprekken, aan tafel deel je van wat 
er is, aan tafel kun je aanschuiven. Het 
kan trouwens ook wel eens ongemakke-
lijk zijn aan tafel. Voel je welkom voor een 
voedzaam gesprek, of ga zelfs aan tafel. 
We delen bijzondere tafelervaringen met 
elkaar. Bij alle bijeenkomsten is één van 
beide predikanten aanwezig. Voor ieder 
van ons een plaats aan de tafel!  

Data en locaties:

- dinsdagavond 8 nov., 19.30 uur, 
Johan de Wittstraat 11 Leiden  
(huiskamer Hanneke en Wolter Mooi)

- dinsdagmorgen 15 nov., 11.30-13.30 
incl. lunch, Geversstraat 31 (huiskamer 
Hennie Dijkhuis) 

- woensdagavond 16 nov., 18.00-20.00 
uur, inclusief maaltijd, Willibrordserf

- vrijdagmorgen 18 nov., 10.00-12.00 uur,
Adriaan van Royenlaan 118 (huiskamer 
Nely en Groen Benschop)

ning, naar elkaar omzien en in gesprek gaan 
met elkaar ontwikkeld. Wekelijks is er ‘Dag-
wacht’ en ‘Op adem komen’, maandelijks is 
er ‘Zin in het weekend’ en een aantal keer 
per jaar is er op zondagmiddag KinderKerk. 
We hoorden dat deze initiatieven succesvol 
zijn en voorzien in een behoefte. 
De landelijke kerk nodigt lokale geloofsge-
meenschappen uit na te denken over het 
onderwerp ‘Veilige Kerk’. Naast bewustzijn 
en respectvolle omgang met elkaar is het 
goed om als gemeente duidelijke regels 
en beleid te hebben. Ook de PGO is gestart 
met het bespreken van dit onderwerp.
Tot slot hoorden wij hoe ds. Richtsje Abma 
haar ‘eerste 100 dagen’ in de PGO en in 
Oegstgeest heeft ervaren. We sloten af 

met het volgende lied: 
God wil aan ons telkens weer tonen

dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,

geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen

en hout alleen
is ‘t grote werk gedaan.
‘t Zal om onszelve gaan. 

lied 971, tekst Jan Wit

NB: Er is nog een aantal vacatures in de 
PGO, onder meer die van voorzitter van 
de Kerkenraad. Als je je geroepen voelt 
iets te betekenen: laat het weten, dan 
gaan we er graag over in gesprek.
Namens de Kerkenraad:  Maureen van den 

 Brink, scriba, ds. Rian Veldman, assessor

De dichter Bloem was 
geen liefhebber van de 
maand november, ver-
moed ik. Nu wij dit najaar 
met het evangelie van 
Lucas optrekken, dacht ik: 
ook Lucas zal wel eens een 
regenachtige dag hebben 
meegemaakt, met een 
grieperig gevoel. Zal hij gedacht hebben: 
wat ging ik vandaag ook weer opschrij-
ven over Jezus? Heb ik wel zin? Altijd 
weer raakt hij  bezield door de glorie van 
Gods nabijheid in Christus. Het koninkrijk 
van de hemel als vastgehouden visioen, 
grandioos uitzicht en meetlat bij alle 
reuring in de wereld. Het gaat ergens 
heen, het draait om Iemand en hij zit op 
de troon. En wij weten ervan, hoe mooi 
is dat. 

Lucas begint en eindigt zijn evangelie 
met lofliederen. Een lied gaat buiten de 
taal van argument en ratio om. Het is 
als een film, een roman, je huilt er om, 
je wordt er door gevoed, geraakt, met 
schoonheid vervuld. Zo is het ook met 
zingen in de kerk. Het is elkaar moed 
geven, God eren en je toezingen naar 
zijn troon. Een lied dat heel goed past in 
november, de zondagen van de volein-
ding, is lied 725. Het verbindt de heiligen 
vanouds met de heiligen van hier die 
verlangen naar het nieuwe Jeruzalem. In 
die stoet van getuigen nemen wij ook 
onze plek in. Het is een lied om de no-
vember-blues mee te verdrijven. 

Wat leeft er 

onder jongeren?

Debat en gesprek over de vraag wat jon-
geren bezighoudt, wat voor hen belangrij-
ke waarden in hun leven zijn, waar ze zich  
zorgen om maken en wat hen hoop geeft. 
Hoe denken ze over geloof en de Kerk? 
Het is een dringende vraag in het onder-
wijs, maar diezelfde vraag speelt ook in 
de Kerk. Welke rol kunnen levensbeschou-
wing en religie in hun leven spelen? We 
nodigen Gerdien Bertram-Troost, hoogle-
raar Onderwijs in levensbeschouwelijk en 
pedagogisch perspectief aan de VU, uit om 
– samen met twee jongeren en twee ge-
meenteleden die in Oegstgeest betrokken 
zijn bij jongeren, en een jongerenwerker 
werkzaam in de Kerk – hun mening en visie 
te geven in een gesprek onder leiding van 
ds. Richtsje Abma. Spannende vragen! 
Opgave: ds. N.C. Smit, 06-57 22 98 96
Datum/tijd: 10 november, 20.00–22.00 uur
Plaats: Dorpscentrum. 
Toegang: gratis. Niek Smit, em. predikant,

 voorzitter taakgroep  VOS PGO.

Het regent en het is november.

Weer keert het najaar en belaagt

het hart, dat droef, 

maar steeds gewender,

zijn heimelijke pijnen draagt.

http://kerkinactie.nl/vergeetzeniet
http://www.pgoegstgeest.nl
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“Wij maken keuzes in schaarste hier,” 
sprak Mark Rutte veelzeggend tijdens 
de laatste Algemene Politieke Beschou-
wingen. Wat tijdens de debatten vooral 
naar voren kwam is de enorme socia-
le kloof die door de energiecrisis wordt 
blootgelegd. Er wordt gesproken over 
‘energie-armen’. Het pijnlijke is natuurlijk 
dat juist de mensen met de dikkere por-
temonnees de energiecrisis veel minder 
voelen. Zonnepanelen, warmtepompen 
en Tesla’s kom je een stuk minder tegen 
in de sociale huur. Afgelopen maand 
organiseerde het Diaconaal Platform 
Oegstgeest een avond over (nieuwe) ar-
moede. Als u merkt dat u steeds meer in 
financiële nood komt, stress ervaart aan 
het einde van de maand, laat het weten 
aan een diaken, ouderling of predikant. 
Er is veel hulp mogelijk in Oegstgeest!

De crisissen hebben ons versneld laten 
zien dat ons systeem niet houdbaar is, 
wanneer het gaat om de intensieve 
landbouw, ons consumentisme of ons 
energieverbruik. We hebben te lang ge-
leefd alsof de put geen bodem heeft. 
Onze huidige ervaring van schaarste is 
een reality check na jaren van toene-
mende overvloed. Eten bij een all you 
can eat restaurant, winkelen bij IKEA, en 
kleding kopen bij de Primark.
Psycholoog Ben Tiggelaar schreef on-
langs in de NRC over de vreemde ‘recht-

deugden die het de moei-
te waard maken. Zoiets als 
‘het Koninkrijk van God’, 
Gods nieuwe wereld die 
Jezus verkondigt in het 
evangelie. Een visioen dat 
de huidige verhoudingen op 
z’n kop zet.

De toenemende platheid 
van ons bestaan – voor 
christenen net zo goed – 
berooft ons wat dat betreft 
van zo’n perspectief om 
‘schatten te verzamelen in 
de hemel’; dat wil zeggen, 

dingen doen of laten (!) zonder dat het 
‘mijn persoon’ in dit leven voordeel of 
winst oplevert. Taede Smedes schreef 
afgelopen week nog over het dubbele 
verdwijnen van de hemel: ‘Ik denk dat 
het percentage kinderen dat vandaag in 
Nederland geboren wordt en in zijn le-
ven nooit iets te horen krijgt over God, 
godsdienst of geloof, minstens zo groot 
is als het percentage dat nooit de Melk-
weg zal zien.’
John Lennon heeft gelijk gekregen: ‘Imagi-
ne there’s no heaven. It’s easy if you try.’ 
Secularisatie resulteert in grote zinge-
vingsschaarste. Het onderzoeksrapport 
Buiten kerk en moskee van het SCP van 
afgelopen maart bevestigt deze trend 
nog maar weer eens: in toenemende 
mate ontbreekt het mensen aan een 
overkoepelende zin in het leven en zijn 
ze daar ook lang niet altijd naar op zoek. 
Zin valt samen met hier en nu, met hoe 

ik mij voel, hoe het met mij gaat, wat 
mijn mogelijkheden zijn.

Een christelijk perspectief
Gelukkig is er vanuit de christelijke theo-
logie toenemende aandacht voor een 
alternatief verhaal over hoe om te gaan 
met deze wereld die we delen met 
zoveel andere levende wezens. Er zijn 
talloze initiatieven ontstaan vanuit stich-
tingen als A Rocha en Groene kerk om 
een alternatief te bieden voor de platte 
homo economicus die alles vertaalt in 
financiële winst en verlies.
Wat mij betreft begint zo’n alternatief 
verhaal met verwondering. De verwon-
dering over het leven dat doet opzien 
naar de sterrenhemel in het diepe besef 
van de eigen kwetsbaarheid en fragili-
teit te midden van een bruisende natuur 
en een overweldigende dierenwereld 
(lees Psalm 8 of 104). Het mens-zijn is 
dan niet slechts een individueel ontwik-
kelingsproject met als enige vereiste dat 
een ander mens of dier daarvan geen 
schade ervaart. Een christelijk perspec-
tief beziet deze wereld en al haar bewo-
ners als een collectief waarin wederzijd-
se afhankelijkheid en zorg vooropstaat. 

Juist tijden van schaarste vragen om 
mensen die delen, materieel en imma-
terieel. Het is bijzonder hoopvol dat veel 
kerken te hulp zijn geschoten bij het 
dragen van de energiekosten van ‘ener-
gie-armen’. Laten we tegelijk de rest 
van de schepping niet vergeten en met 
dezelfde zorg ook onze levensstijl onder 

de loep nemen: waar kan ik min-
deren? Wat kan ik laten of delen? 
Hoe kan ik mijn leven zo vormge-
ven dat er genoeg is voor iedereen 
en alle levende wezens geëerd 
worden als schepselen van God? 
Wie zich verwondert, wie oefent 
in dankbaarheid voor al het goede 
dat er is,  komt niet snel tekort.
 Ds. Rian Veldman 

Bewerking van een artikel van Jan 
Martijn Abrahamse

Zingevingsschaarste

Wij gedenken…
De afgelopen tijd ontvielen ons vier 
gemeenteleden. We wensen de na-
bestaanden veel sterkte in deze da-
gen van rouw en gemis.

16 sep. dhr. Karel de Zoete  76 j.
30 sep. dhr. Gerrit Lodder  82 j.
4 okt. mevr. Stoffelina Geertruida 
  van Rijswijk-Koeman  78 j.
5 okt. mevr. Jacoba Margaretha
  Pauptit-Vrolijk 79 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u het ‘in memoriam’ graag op 
papier ontvangen, neem dan con-
tact op met de scriba van de Ker-
kenraad, en zij zorgt dat u de tekst 

via de post krijgt toegestuurd.

matigheid’ waarmee consumentenge-
drag wordt ingekleed. De ‘you’re worth 
it’-achtige verkoopstrategieën, zeg maar. 
Het is diezelfde individualistische taal die 
ons ook de verhalen heeft ontnomen 
om onze levenspatronen om te gooi-
en, vanwege zoveel gebieden op deze 
wereld waar leven nu al onmogelijk is 
geworden. Mogelijk zien we het nut en 
de noodzaak van een andere politiek en 
een ander systeem nog wel in, maar om 
daar zelf ook de bijpassende keuzes in te 
maken, is vaak een ander verhaal.

Het dubbele verdwijnen van de hemel
De schaarste betoont zich daarom nog 
het meest in onze omgang met crisis. 
Ons gebrek aan grotere en verbindende 
verhalen die betekenis geven aan ons le-
ven nu, zodat we onze levens niet langer 
waarde geven door vermeerdering (be-
zit, geld, positie); dat elk kind het toch 
weer verder geschopt heeft dan haar of 
zijn ouders.
Waarom zou ik mijzelf moeten beperken 
voor een ander, zeker voor iemand aan 
de andere kant van de wereld die ik niet 
eens ken? Laat staan voor toekomende 
generaties die nog niet eens bestaan. 
‘Consuminderen’ vraagt niet alleen om 
een pragmatische invulling (‘de tering 
naar de nering zetten’), maar ook om 
een groter perspectief: een betekenisge-
vend verhaal gevuld met waarden en  

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

6 nov.: Zending, Maatjes voor aids-
wezen in Zambia 
Dit tweejarig project van de Taakgroep 
Diaconaat & Zending loopt dit jaar nog. 
Samen met Kerk in Actie steunen we dit 
project waarmee maatjes voor alleen-
staande (als ouders en grootouders er 
door aids niet meer zijn), jonge gezins-
hoofden getraind worden, via de Raad 
van Kerken in Zambia die kerkleiders 
hiervoor toerust. Ook worden kinderen 
(gezinshoofden) getraind en materieel 
geholpen bij het runnen van hun gezin 
en het afmaken van een opleiding. 

13 nov.: Zending, Golfstaten, de 
kracht van bijbelverhalen
In de Golfstaten werken miljoenen ar-
beidsmigranten. Ze maken lange werk-
dagen onder erbarmelijke omstandig-
heden om geld te verdienen voor hun 
familie ver weg. Velen zijn christen en 
willen graag meer weten over de bijbel, 
maar kunnen zelf niet lezen. Het Bij-
belgenootschap in de Golfstaten traint 
voorgangers in storytelling: een vertel-
methode waarbij bijbelverhalen monde-
ling worden doorgegeven. 

20 nov.: Pastoraat, samen geden-
ken in dorp of stadswijk 
De gemeenten en pioniersplekken van 
de Protestantse Kerk in Nederland bie-
den aan het einde van het jaar steeds 
vaker gedachtenismomenten aan voor 
wijk- of dorpsbewoners die te maken 
hebben gehad met verlies en rouw. Deze 
vorm van pastoraat geeft mensen de 
gelegenheid om samen stil te zijn en 
naar muziek te luisteren, waarbij er ui-
teraard ook altijd een luisterend oor is. 
Oog hebben voor mensen buiten en bin-
nen de kerk is een onmisbaar onderdeel 
van gemeente zijn. 

27 nov.: Geef licht aan vluchtelin-
genkinderen in Griekenland

Gammele tenten, extreme kou of juist 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater, medicijnen, sani-
taire voorzieningen. En jarenlang onzeker 
wachten. Dat is de realiteit waarin dui-
zenden kinderen in Griekse vluchtelin-
genkampen opgroeien. Via drie partner- 
organisaties helpt Kerk in Actie hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. 
Partner Borderline laat vluchtelingen bij 
aankomst op Lesbos op krachten komen 
door hen eten en drinken aan te bieden. 
Daarna krijgen ze hulp bij het invullen 
van officiële documenten. Op een eigen 
school kunnen vluchtelingenkinderen 
van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks 
en wiskunde volgen. Partner Synyparxis 
geeft zorg en begeleiding aan alleen-
reizende minderjarige vluchtelingen in 
vier opvangcentra op het Griekse vaste-
land. In de voedselkeuken van partner 
Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen 
en dakloze Grieken elke dag een maal-
tijd. Arme gezinnen krijgen elke maand 
een voedselpakket en in vluchtelingen-
kampen worden zeep en andere spullen 
voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

Dit mooie scrabblewoord kwam ik laatst tegen 

in een theologisch blog. Een woord dat te  

denken geeft. Nederland maakt voor het eerst 

in lange tijd weer schaarste mee. Het meest

 in het oog springt natuurlijk onze

 energieschaarste: gastekorten,  

overbelasting op het 

 elektriciteitsnet, en 

 benzineprijzen die 

 de pan uit rijzen.

http://www.pgoegstgeest.nl
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ons als geloofsge-
meenschap?

Van fairchain koffie 
tot kledingruilbeurs
Na deze diensten schen-
ken we fairchain koffie 
(waarbij ook het branden 

en verpakken in het land 
van herkomst gebeurt) met 

een duurzaam geproduceerd 
koekje erbij. Na de dienst van 6 

november is er een kledingruilbeurs en  
na de dienst van 13 november een infor-
matiemarkt voor uitwisseling van prak-
tische ideeën. Ter inspiratie van gesprek 
over en stappen richting een duurzamer 
levensstijl. 
Namens de werkgroep,  Antoine Houben

w w w. g k v o e g s t g e e s t . n l

Het is tijd, de hoogste tijd
In de diensten van 16-10 en 
6 en 13-11 was/is er spe-
ciale aandacht voor het 
thema ‘de schepping 
tot bloei brengen’. De 
drieslag in Micha 6:8 
(‘recht doen, trouw 
betrachten en nede-
rig de weg gaan van 
je God’) past bij de visie 
van onze gemeente en het 
thema bloei: boven (bloei van 
je weg met God), binnen (bloei van 
trouw) en buiten (bloei van de schepping 
en van recht). Een groepje gaat geregeld 
in gesprek over vragen als: Welke verant-
woordelijkheid heb je als christen t.a.v. 
klimaat en duurzaamheid? Hoe vertaalt 
zich dat praktisch? Wat betekent het voor 

Klimaat en duurzaamheid

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest
Contactadres: Thera de Vries-Noordhuis, 
e-mail: thera_noordhuis@hotmail.com
Scriba a.i.: Frans Albracht
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

Het einde ter tijden is nabij! Wat heb ik 
die zin veel gehoord, zeker in de twee 
jaren die achter ons liggen. De ene the-
orie klonk nog heftiger dan de andere. 
Vrolijk werd ik er nooit van.

Apocalyps, het woord alleen al klinkt 
dreigend. De een trok bij het horen de 
wenkbrauwen op, de ander ging in ste-
vige discussie. Er zijn talloze aankondi-
gingen in de bijbel over dood en verderf, 
tekenen die voorafgaan aan de weder-
komst van Jezus en daarna het herstel 
van Gods schepping. Maar er staat geen 
tijd, noch uur. Er staat wel dat we niet 
bang hoeven te zijn. En de tekst in 2 Ko-
rintiërs 6:2 kreeg ik bij de voorbereiding 
van dit artikel op mijn hart: 
Want Hij zegt: ‘in de tijd van het wel-
behagen heb Ik u geholpen. Zie, nu is 
het de tijd van het welbehagen, zie nu 
is het de dag van het heil’. Het gewel-
dige nieuws en de prachtige betekenis 
van dit vers is 
de boodschap 
dat sinds jaar 
en dag, giste-
ren voorgoed 
verleden tijd is 
en dat morgen 
nooit komt. De 
dag van het heil 
is altijd nu. 

Nadat de pro-
feet Elia Gods 
machtsvertoon 
had gezien op de berg en zelf als profeet 
wonderen mocht verrichten, vluchtte 
hij. Na alle hemelse indrukken waren de 
woorden van een mens toch sterker en 
vluchtte hij de woestijn in. Verlangend 

naar de dood viel hij in slaap. Tot twee 
keer toe werd hij gevoed door een en-
gel waardoor hij weer krachten opdeed. 
Daarna ontmoette hij God, niet in de 
krachtige windvlaag, niet in de aardbe-
ving, niet in het vuur maar in het gefluis-
ter van een zachte bries. God fluistert 
geen antwoorden, maar zet hem gewoon 
weer aan het werk.
Als er sterke profetische woorden klinken 
in deze tijd zijn het niet de angstaanja-
gende woorden van dreiging en ver-
derf, maar van de God van alle tijden en 
plaatsen: de dag van het heil is NU, dus 
aan het werk! Verspreidt de woorden van 
allesomvattende liefde, van vergeving en 
trouw. Gods verbond telt eeuwig, het ver-
bond met alle levende wezens op aarde 
(Gen. 9: 17). Jou niet uitgezonderd. 

Apocalyps betekent letterlijk: openba-
ring. God openbaart zich als een God van 
trouw. Hij zegt niet dat Hij zal komen, Hij 

is er al. Verwacht 
hem alleen niet 
in het geweld 
van alledag. Hij 
is er in het ge-
fluister van een 
zachte bries. 
De liefdevol-
le woorden die 
jou oprichten en 
aan het werk 
zetten. Gewoon 
het werk van 
alledag. En als je 

rust, sluit dan eens je ogen en luister. Stel 
de vragen van je hart, de onzekerheden 
van morgen aan Hem. Wees niet verrast 
als je antwoorden krijgt, op Zijn tijd. De 
Allerhoogste-tijd. Thera de Vries-Noordhuis

Dorothee Sölle: profeet en mysticus

zijn boek: ‘Van de boom leren. 
Politiek en mystiek in de theo-
logie van Dorothee Sölle’. 

Harm Bosscher

Haar boek: De Heenreis
De theologie van Dorothee Sölle 
blijft op fascinerende wijze ook 
vandaag herkenbaar en voel-
baar. Zij schrijft in de tweede 
helft van de vorige eeuw haar 
bekende boek ‘De Heenreis’: 
op weg naar de ‘God in mij’ en de terug-
reis op weg naar het dagelijks leven. Zij 
trekt zich daartoe zes weken terug in 
het hoog op de rotsen gelegen dorpje 
Monterosso in de Cinqueterre aan de Ita-
liaanse kust ten zuiden van Genua. Het 
lukt haar met dit boek om de zoektocht 
van jongeren naar transcendentie, naar 
boven jezelf uitstijgen, naar extase, die 
begonnen is bij de ‘flower power’ bewe-
ging, in verbinding te brengen met de 
mystiek als levensweg. Extase in mys-
tieke zin is ten diepste een transcen-
dente ervaring in het lichamelijke. Van 
mystiek kan sprake zijn bij contemplatie 
van het alledaagse, bij de schoonheid, 
en bij de ellende, van het bestaan. Wij 
worden bijvoorbeeld overmeesterd door 
de schoonheid van de sterrenhemel bo-
ven ons, door de zon die ‘s avonds in de 
zee wegzinkt. Of je verzinkt zelf, je raakt 
verliefd. Je verdwijnt in de ander, in een 
gevoel van saamhorigheid.  

Mystiek als levenshouding
Mystiek is voor Sölle een wezenlijke weg 
en noodzakelijke voeding voor het ge-
loof. Zo kan een mens het volhouden in 
tijden van lijden, zonder te vervallen in 
cynisme. Daarbij hoort geconcentreerd 

hopen, wensen en we-
nen. Zij beschrijft mys-
tiek als oefening om het 
vol te houden. Mystiek als 
een levenshouding die zich 
openstelt voor de verwon-

dering over het alledaagse. Om vervol-
gens de moed te vinden om zich tegen 
banale vervlakking te verzetten, tegen 
concreet onrecht in het dagelijks kwets-
bare bestaan. Sölle zoekt haar weg in de 
mystiek van de theo-poëtische taal: 

Ik geloof in de Geest
die met Jezus in de wereld is gekomen
in de gemeenschap van alle volken
en onze verantwoordelijkheid voor 
datgene wat van onze aarde worden zal
een dal vol jammer, honger en geweld
of de stad van God

Bijbelse verhalen gaan over het drama 
van het leven. Mystieke ervaring is voor 
Sölle vooral niet te scheiden van sociale 
relaties en politiek engagement. Haar 
theologie is onlosmakelijk verbonden 
met het werkelijke leven. Ze werd actief 
in de politiek en sprak zich uit tegen de 
oorlog in Vietnam, de wapenwedloop 
van de Koude Oorlog en het onrecht in 
de Derde Wereld. In haar geloof ligt de 
kracht van het verzet tegen het consu-
mentisme en alles wat machtig is op 
kosten van kleinen en zwakken.

Van de boom leren, dr. Andreas Wöhle, 
uitg. Kok Boekencentrum, 2021,  

ISBN 978 90 435 3728 5

Zondagmiddag 27 november van 15.00 
– 17.00  uur zal dr. Andreas Wöhle in 
het Dorpscentrum een lezing verzorgen 
over Dorothee Sölle. Hij is als luthers 
theoloog predikant in Amsterdam en 
docent aan de Protestantse Theologi-
sche Universiteit.  Vorig jaar schreef hij 

Boekbespreking

Steeds meer samen
Allerlei werkgroepen zijn bezig om de 
eenwording (uiterlijk 1 januari 2024) van 
onze NGK met de GKv zo goed moge-
lijk te laten verlopen. Zo organiseert de 
werkgroep ‘Ontmoeting en Kennismaking’ 
meerdere ontmoetingsdiners aan tafel bij 
iemand thuis. De werkgroepen Pasto-
raat en Kerkdiensten zijn bezig met het 
uitwerken van een enquête over wat er 
leeft.  Eke de Gier-van der Jagt

Bezoek uit Nqutu, Zuid-Afrika
In het kader van het zendingswerk in 
Nqutu vertelden twee predikanten op 16 
oktober over hun werk. Samen met twee 
andere predikanten bedienen zij  vijf pre-

dikantsplaatsen. Ze vroegen speciaal ge-
bed voor de jongeren, die vanwege werk-
loosheid op het platteland in groten getale 
naar steden trekken. Fijn dat er eindelijk 
weer een afvaardiging kon komen, nadat 
dit door corona en visumbeperking al een 
aantal jaar mislukt was. Jelle Boshuizen

Herdenkingsdienst
Op 20 november herdenken we overlede-
nen. Zie het artikel op pagina 16.

Pieter Kleingeld en Alice Siepelinga

Uit de gemeente
Op 9 oktober werden Pim, Tobias en 
Mathis gedoopt. Eke de Gier-van der Jagt

Sint Jan de Evangelist op Patmos, 1555, Titiaan

http://www.gkvoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl


Nr. 8 - November 2022

14 15

Nr. 8 - November 2022

Diensten en vieringen Varia-agenda
Het Wereldjongerendagen-kruis 
reisde door de bisdommen

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

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

GROENE OF WILLIBRORDKERK

zo 06 nov 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 13 nov 10.00 ds. R. Abma
zo 20 nov 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 27 nov 10.00 ds. R. Abma

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag  8.30   Dagwacht

Autodienst
zo 06 nov Ed Noordijk 517 10 36
zo 13 nov Barend Drewes 517 66 92
zo 20 nov Marianne Smit-Jellema 517 41 69
zo 27 nov Dirk Jan de Ruijter 517 61 58

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK en
GEREFORMEERDE KERK vrijgemaakt

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

DUINZIGTCOLLEGE

zo  06 nov 10.00 ds. P. Kleingeld, 
   Avondmaal
zo 13 nov 10.00 ds. A. Vos, Heerhugowaard
zo 20 nov 10.00 ds. P. Kleingeld/
   Mw. A. Siepelinga, 
   Eeuwigheidszondag
zo 27 nov 10.00 dhr. B. Bakker, Houten, 
   Advent

Taizévieringen
zo 27 nov 19.00  Rehobothkerk

In de maand december zijn er geen vie-
ringen, maar vanaf januari 2023 is er elke 
laatste zondag van de maand weer een 
Taizéviering, afwisselend in de Rehoboth-
kerk en de Groene Kerk.

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

32e zondag door het jaar 
za 05 nov 19.00 Viering in  
   Willibrordus, Wassenaar
zo 06 nov 11.00 Eucharistie, 
   Willibrordzondag
   pastoor R. Franken, 
   Dameskoor

33e zondag door het jaar
za 12 nov 19.00 Viering in  
   Willibrordus, Wassenaar
zo 13 nov 11.00 Woord- en Communie-
   viering, PW S. Zuidersma, 
   Gemengd Koor, koffie 

Christus Koning
za 19 nov 19.00 Viering in  
   Willibrordus, Wassenaar
zo 20 nov 11.00 Eucharistie, 
   pastoor R. Franken, 
   Schola

1e zondag van de Advent
za 26 nov 19.00 Viering in  
   Willibrordus, Wassenaar
zo 27 nov 11.00 Eucharistie, 
   Mgr. J. van den Hende, 
   Gemengd Koor

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 04 nov 11.00 Rein Rus
vr 18 nov 11.00 nog niet bekend

Bezinningscentrum KRUISPUNT

Rivierduinen, locatie Oegstgeest

zo 06 nov 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 13 nov 10.30 pastor J. Biemans
zo 20 nov 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 27 nov 10.30 pastor J. Biemans

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 (STEG)

zo 06 nov 10.00 W. v.d. Velden, Putten
zo 13 nov 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 20 nov 10.00 H. Koehorst, Mijdrecht
zo 27 nov 10.00 J.H. Meinema, Ter Apel

voor de periode van 5 november tot en met 1 december 2022

Van 14 okt. - 6 nov. maakt(e) 
het Wereldjongerendagen-kruis 
een tour door Nederland. Het 
vier meter hoge kruis was van 
23 - 25 okt. in het bisdom Rot-
terdam. Het WJD-kruis is een 
herkenbaar onderdeel van een 
landelijke pelgrimstocht door 
de bisdommen op weg naar de 
Wereldjongerendagen (WJD) 
die begin augustus 2023 in Lissabon 
plaatsvinden.
De pelgrimstocht van het WJD-kruis 
nodigde uit om de boodschap van 
vrede, verzoening en verlossing door 
te geven.
Tijdens de tournee trok een wis-
selend team van jongeren met het 
kruis mee om de locaties te onder-
steunen en te helpen bij de liturgie, 
muziek en de gastvrijheid.
Vlak voor de eerste editie van de We-
reldjongerendagen in 1983 gaf paus 
Johannes Paulus II een houten kruis 
aan de jongeren. Sindsdien trekt dit 
kruis de hele wereld rond en heeft 

het een speciale plaats bij elke editie 
van de WJD. 
In het bisdom Rotterdam staat het 
jongerenprogramma 2022-2023 voor 
een belangrijk deel in het teken van 
de voorbereiding op de WJD. “Op ver-
schillende plekken zijn jongeren zich 
al aan het voorbereiden op de WJD”, 
vertelde Désirée Bühler, medewerker 
jongerenpastoraat van het bisdom, 
eerder op deze website. “Het jonge-
renprogramma 2022-2023 wil hen bij 
elkaar brengen, omdat het belangrijk is 
dat jongeren in de kerk leeftijdgenoten 
ontmoeten met wie ze samen op kun-
nen trekken.” Bron: Bisdom Rotterdam

Senioren vieren samen 
kerst op 21 december
Let op van 14.30-17.30 uur in het Dorpscen-
trum: een bijzonder kerstprogramma bestemd 
voor alle senioren uit Oegstgeest. 
Welkom v.a. 14.15 uur. Ontvangst met kof-
fie/thee. Daarna een korte liturgie. Muzikale 
bijdrage van een pianist en natuurlijk ook al 
meer dan 40 jaar van Cappella pro Cantibus. 
We besluiten met een hapje en een drankje. 
Dus geef u op, alleen of samen met uw part-
ner, vriend(in) of buren. Mocht u niet op ei-
gen gelegenheid kunnen komen, dan kan er 
voor vervoer gezorgd worden. 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
Aanmelden: uiterlijk 14 december bij 
Wil Kwestro , 06 - 30 83 65 09,  
johanwil.kwestro@casema.nl of bij 
Anna Louwerse, 06 - 41 80 21 06,  
amlouwerse@hotmail.com

Activiteiten 
Raad van Kerken

Voor meer info zie elders in 
dit blad, het jaarprogramma 

(het Groene Boekje),  
en www.raadvankerken 

oegstgeest.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

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

Bijzondere ervaringen aan tafel
 8, 15, 16 en 18-11
Meerdere huiskamergesprekken over tafel-
herinneringen, zie ook pag. 8.
Info/opgave: ds. Richtsje Abma, 06 - 83 11 
66 26, richtsjeabma@gmail.com

Wat leeft er onder jongeren? 10-11
met Gerdien Bertram-Troost
Zie voor meer info het artikel op pag. 9.

Ritme liturgisch jaar  17-11
De lezing van pastoor Van Vliet gaat niet 
door.

Politiek en mystiek, Dorothee Sölle 27-11 
Zie voor meer info het artikel op pag. 13.
Kosten: richtbedrag € 5,00
Opgave: ds. N.C. Smit, 06 - 57 22 98 96 
of dr. C. de Jonge, 071 - 364 55 07

Onrustig is ons hart: over (on)vervuld 
verlangen 28-11
Plaats: Willibrordserf 
Tijd: 20.00-22.00 uur
Opgave: ds. Rian Veldman, 06 - 14 27 30 
13, ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

Moderne profeten, Desmond Tutu 14-11
Plaats: Rehobothkerk 
Tijd: 20.00-21.45 uur
Opgave: Tjeerdheslinga@gmail.com,
06 - 30 27 72 72

Ontmoeting met vrouwen  4-11
Annemarie Rietkerk spreekt over ‘Verlan-
gen naar dichterbij’, over je relatie met God. 
Zie voor meer info op pagina 3.
Opgave: Bastie Peeman, 071 - 517 30 22, 
ontmoetingmetvrouwen@gmail.com

Vacature 
Hoofdcoördinator
Stichting Voor Elkaar Leiden 
is op zoek naar een nieuwe 
hoofdcoördinator. Onze huidi-
ge hoofdcoördinator gaat be-
gin maart met zwangerschaps-
verlof en heeft aangegeven 
daarna graag voorlopig volle-
dig beschikbaar te willen zijn 
voor haar gezin. De nieuwe 
hoofdcoördinator start uiter-
lijk 1 februari 2023 en mogelijk 
eerder. Wil je ons meehelpen 
deze vacature onder de aan-
dacht te brengen van iemand 
die je hiervoor geschikt vindt? 
Bedankt!  Thera Leenman
theraleenman@voorelkaarleiden.nl

Het internationale WJD-kruis op het hoofdpodium 
in Panama 2019
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http://www.ngkoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
http://www.parochie-augustinus.nl/
mailto:judith.vandervis@marente.nl
mailto:judith.vandervis@marente.nl
mailto:christa.vandersman@marente
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/jongerenprogramma-2022-2023
mailto:johanwil.kwestro@casema.nl
mailto:amlouwerse@hotmail.com
mailto:richtsjeabma@gmail.com
mailto:Tjeerdheslinga@gmail.com
mailto:Bastie1951@gmail.com
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Varia-agenda

Herdenkingsdienst 
op zondag 20 november
Op deze laatste zondag van dit kerkelijk jaar staan 
wij in onze dienst zeer bewust stil bij leven en 
dood, bij rouw en verdriet om het verlies van dier-
baren, in het licht van Gods hoopvolle toekomst. 
Het thema zal zijn: ‘Ik roep het uit.’  
We herdenken onze overleden gemeenteleden uit 
de Nederlands Geformeerde Kerk en de Gerefor-
meerde Kerk vrijgemaakt die afgelopen kerkelijk 
jaar zijn gestorven, noemen hun namen en dan-
ken God voor wie ze zijn geweest. Iedereen – al 
dan niet gemeentelid  – krijgt de gelegenheid om 
een licht aan te steken voor hun overleden dierba-
ren. Als een gebed, of en als gebaar dat helpt. Je 
mag (eventueel) vooraf een naam doorgeven aan 
Alice op alicesie@xs4all.nl. Die mensen worden 
dan ook hardop herdacht.
De dienst is in de aula van het Duinzigtcollege en 
begint om 10.00 uur.

Pieter Kleingeld en Alice Siepelinga

Op donderdag 17 november a.s. organiseren wij een lichtjesavond op en 
rond onze begraafplaats en in de Groene Kerk en Willibrords Erf. 
Het motto van de avond is: ‘Ik brand een kaarsje voor jou, omdat ik je nooit 
zal vergeten’. De begraafplaats zal van 19.00 tot 21.00 uur verlicht zijn 
door fakkels en vuurpotten.
Op de beide delen van de begraafplaats zal regelmatig een doedelzakspe-
ler rond gaan en als het weer het toelaat zal muziekgezelschap Otis een 
optreden verzorgen. Er zijn speciale buitenkaarsen tegen gereduceerde 
prijs beschikbaar. Bij de entree kunt u bloemen kopen. U bent die avond 
ook van harte welkom In Willibrords Erf waar wij u een kopje koffie of thee 
aanbieden, om na te praten met familie en bekenden. 
Gezien de te verwachten drukte en de beperkte hoeveelheid parkeerplaat-
sen, alsmede de afsluiting van de Dorpsstraat voor gemotoriseerd verkeer, 
adviseren wij u om zo mogelijk met de fiets of te voet te komen.
Wij hopen u op 17 november te mogen begroeten.
Namens de Stichting Begraafplaats Groene Kerk, Marisa Zwartjes

Lichtjesavond

Bezorgers    gezocht
voor Nieuw    Rhijngeest!
Nieuw Rhijngeest is een nog steeds groeien-
de wijk. De bezorgdienst van OKe zou dan ook 
graag in contact komen met inwoners van deze 
wijk, die nu of in de toekomst OKe willen gaan 
bezorgen. Op dit moment zoeken we één of 
meer bezorgers voor 1 appartementengebouw 
aan de Zilverstein en 4 appartementengebou-
wen aan de Sterrenschans. Het bezorgen in 
deze 5 gebouwen kost, volgens de huidige be-
zorger, bij elkaar ongeveer een half uur.
Vanaf januari 2023 zoeken we iemand voor de 
De Kempenaerstraat.
Woont u hier in de buurt en zou u 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 (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 tege-
moet. Gwenny Kouwenhoven
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Digitale adventsretraite van de jezuïeten
Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite. 
De retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en 
eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïe-
ten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschre-
ven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc 
Desmet sj.
Hoe deelnemen? 
Via www.adventsretraite.org kun je je voor deze gratis digitale retraite in-
schrijven. Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebeds-
mail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebed-
stips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de 
menswording van God intenser te beleven. Op zaterdagochtend tijdens de 
adventstijd kunnen deelnemers van 
de retraite meedoen aan een gelei-
de meditatie via ZOOM.
ignatiaansbidden.org
Deze website verzorgt jaarlijks 
twee digitale retraites, tijdens de 
advent en de 40-dagentijd. Ons 
doel is mensen te helpen in hun 
gebed tijdens de speciale tijden in 
het kerkelijk jaar. Om zich meer be-
wust te worden van Gods aanwe-
zigheid in hun leven.

mailto:alicesie@xs4all.nl
mailto:bezorgdienstoke@gmail.com
http://www.adventsretraite.org

