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Aangeraakt worden is van alle tijden: we komen het al tegen in 
de bijbel. De laatste jaren was juist het niet mogen aanraken een  
pijnlijke ervaring. Soms heeft aangeraakt worden 
een negatieve bijklank, zie de #MeToo-beweging. 
Maar hier wil ik vooral ingaan op de positieve bete-
kenis en de waarde van aanraken. Els van Leuken

lid Pastoraatgroep H. Willibrord
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nezen worden door een aanraking van 
Jezus, de vlees geworden God. Zo is er 
de weduwe van Naïn wier zoon was 
overleden: ‘Hij kwam dichterbij, raakte 
de lijkbaar aan en zei: jongeman, Ik zeg 
je: sta op!’. En zo zijn er meer verhalen: 

het dochtertje 
van Jaïrus; de 
vrouw die aan 
bloedverlies leed 
en die de zoom 
van Jezus’ mantel 
aanraakte. Altijd 
was er sprake 
van een groot 

geloof bij de mensen die Jezus benader-
den.

Aanraking als troost
Ook wij, mensen van deze tijd, hebben 
behoefte aan aanraking. Daarom misten 
we het ook zo, de afgelopen jaren. Voor-
al bij belangrijke emotionele gebeurte-
nissen als een overlijden voelde het als 
onnatuurlijk om op afstand te blijven. 
Eerlijk gezegd heb ik me daar niet aan 
kunnen houden, toen twee jaar geleden 
een van mijn zussen overleed. We deden 
voorzichtig en knuffelden alleen, maar ik 
wilde wel vasthouden en vastgehouden 
worden door mijn andere zus, mijn zwa-
gers en mijn neven en nichten.   

Geraakt worden
Voor (oudere) mensen die alleen zijn 
was er altijd al een ‘gebrek aan aanra-
king’, buiten de professionele contacten  
met verzorgers. Terwijl het iemand zo 
goed kan doen om een aai over de 
wang, of een kneepje in de hand te krij-
gen. Je wordt dan niet alleen aange-
raakt, maar ook ‘geraakt’. Dat laatste kan 
ook door woorden, wat ik regelmatig er-
vaar, tijdens de preek op zondag bijvoor-
beeld. Je kunt dan het gevoel krijgen dat 
je door God zelf wordt geraakt.

Laten  we met elkaar een sfeer schep-
pen, waarin we elkaar gemakkelijker 
(aan) kunnen raken en (aan)geraakt kun-
nen worden!

Geraakt door de Geest
Ineens scheen een 
zonnestraal op mijn 
gezicht, toen ik bid-
dend door het Leidse 
Hout naar huis fiet-
ste. Alsof God tegen 
me zei: goed bezig, ga zo door.
Ik had opgezien tegen het bezoek aan 
een ziek gemeentelid in het zieken-
huis. Maar het was wonderlijk ge-
lopen. Ik – onzekere pastorale ouder-
ling – werd in de zaal verwelkomd 
door de buurman in het tweede bed 
met: u bent zeker de dominee.. Dat 
gaf me het juiste zetje. Het werd een 
goede ontmoeting en het gebed deed 
ik ook maar voor de zieke buurman, 
die dat geregeld met ‘Amen’ bevestig-
de. We zwaaiden na afloop.  
Zou pastoraal werker iets voor mij zijn? 
Zomaar mijn BIG-registratie en baan 
als psycholoog opgeven? Hoe luister je 
naar Gods Geest als je zo’n vraag hebt? 
Ik ben voorzichtig geworden met het 
delen van tekens van de Geest, nadat 
iemand beweerde dat God echt geen 
zonnestraal beveelt mij te beschijnen 
als ik biddend door een bos fiets. Ster-
ker nog, ik deel er niks meer over. Maar 
dat het een kunst is om Gods tekens te 
verstaan, daarvan ben ik overtuigd. Er 
is méér. God wijst ons een weg. Ook 
vandaag, als ik mijn bijbel lees en als 
ik luister en om me heen kijk naar wat 
er gebeurt. 
Sinds ik pastoraal werker ben lijken 
de problemen zich op te stapelen. Een 
nekhernia, een ernstig zieke dochter, 
een lichte hersenschudding… Wat is 
dat nou? Ik oefen, met Paulus, om in 
alle omstandigheden God te danken.  
En ervaar ook de zegeningen en vreug-
de in mijn werk en leven. Tijdens een 
retraite onlangs werd ik diep ge raakt 
door Gods liefde voor mij. Nee, ik zeg 
niet wat het teken was, het was geen 
zonnestraal… Als iets goed is, en het 
leidt naar Jezus, dan is de Geest aan 
het werk. Hij draagt mij wonderlijk.
 Alice Siepelinga

Pastoraal werker Nederlands Gereformeerde Kerk

Aanraakbaar aanwezig
Het eind van het jaar en het 
begin van een nieuw jaar is 
een tijd van geraakt worden, 
samenzijn en gedeelde harte-
lijkheid. In onze moderne tijd 
proberen wij dit en het kerst-
gevoel samen te delen. We 
zetten ons in, maken afspra-
ken voor mooie momenten en 
gaan in gesprek, om er samen 
iets moois van te maken. En we 
bespreken: hoe gaan we het dit 
jaar doen? 
De tijden zijn veranderd, maar 
één ding is niet veranderd: in 
deze maand vieren we het feest 
van het Licht dat in de wereld 
kwam, midden in deze donkere 
dagen. Deze tijd van het jaar is 
bij uitstek de ideale tijd om alles 
wat je bezighoudt in het leven 
even op stil te zetten. Om even 
stil te staan, rust te vinden. De 
zoon van God is voor ons gebo-
ren. In een stal, in alle eenvoud. Hij is voor  
ons geboren als een klein aanraakbaar 
kwetsbaar kindje, zonder rijkdommen en 
klatergoud.

Wij kunnen het kindje, de heilige familie, 
niet bezoeken zoals de herders dat heb-
ben kunnen doen. Maar wij hebben wel 
onze herinneringen rond Kerstmis, onze 
traditie en onze momenten van geloof 
en het Woord. 

Verschijningsrooster OKe 2023
Inleveren kopij  Verschijning 
donderdag  zaterdag
vóór 15.00 uur
 1. 5 januari 21 januari
 2. 2 februari 18 februari
 3. 30 maart 15 april
 4. 4 mei 20 mei
 5. 15 juni 1 juli
 6. 10 augustus 26 augustus
 7. 14 september 30 september
 8. 12 oktober 28 oktober
 9. 16 november 2 december

Leven door Gods aanraking
Doordat God Adam met zijn adem be-
roerde, kwam Adam tot leven. Vervol-
gens nam God een rib uit Adams lijf en 
vormde daaruit Eva. Hoe overdrachtelijk 
ook, een en ander kon niet zonder aan-
raking. 
Een ontroerend 
voorbeeld is het 
schilderij ‘De 
Schep ping’ van 
Michelangelo, in 
de Sixtijnse kapel 
in de Sint Pieter 
te Rome. Bij  
Michelangelo beademt God Adam niet, 
maar raakt hij hem bijna aan met zijn 
vinger. Hierdoor wordt Adams lichaam 
tot leven gewekt. Net als de evangelist  
Lucas drukt Michelangelo hier Gods 
Geest uit door de vinger van God. Intri-
gerend dat de vinger van God Adam net 
niet raakt. Dat ‘net niet’ geeft het myste-
rie aan. Het daadwerkelijke gebeuren is 
niet onder woorden te brengen, niet in 
beelden uit te drukken. Het is opmer-
kelijk dat Michelangelo God zo krachtig 
en Adam in zo’n ontvankelijke houding 
geschilderd heeft. De hand van Adam 
lijkt op de hand van een vrouw die een 
handkus ontvangt.  

Genezen door Jezus’ aanraking
In het Nieuwe Testament zien we op 
verschillende plaatsen hoe mensen ge-

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 21 januari 2023 Kopij daar-
voor inleveren uiterlijk op donderdag  
5 januari 2023 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 18 februari 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
De reis gaat van Advent via Kerstmis 
naar het einde van het jaar. Daarna 
breekt de tijd van Jezus’ werk, de Epi-
fanie, aan. We reizen onder het thema 
‘Aangeraakt’. In deze OKe komt dat 
aan de orde en in de losse kerstbijlage 
wordt het thema in een drietal hoog-
tepunten uit het evangelie uitgewerkt.

Wij wensen u gezegende  
feestdagen, niet alleen een  

Zalig Kerstmis, maar ook fijne  
dagen rond de jaarwisseling.

 CO2-
neutraal

DRUKWERK

De schepping van Adam

Woord
Ik kan alleen woorden ontmoeten,

U niet meer.

Maar hiermee houdt het groeten aan, 

zozeer,

dat ik wel moet geloven, dat U luistert;

zoals ik omgekeerd Uw stilte in mij hoor.

Gerrit Achterberg

Ook dit jaar word ik weer geraakt door 
de woorden van Gerrit Achterberg. 
Woorden die mij vertellen en uitleggen 
dat de aanraking in mij ligt. Dat Hij rust 
en kracht neerlegt om er te zijn voor de 
mensen om mij heen. Dat Hij mij in mijn 
hart door zijn licht aanraakt.

Tijdens de kersttijd beseffen wij, dat sa-
men zijn en geloof meer is dan toekij-
ken, afwachten of oordelen. De vraag 
blijft: wat gaan wij daarmee doen? La-
ten wij hiermee aan de slag gaan. Door 
kracht te putten uit zijn Woord en de 
kracht van zijn stilte in ons hart te ver-
welkomen. Laat ons weer herinneren 
dat geloof een werkwoord is: geloven, 
om zo uit onze manier van leven herken-
baar te zijn. Laten we proberen de ander 
positief te raken en zo bereikbaar te zijn 
voor de ander.
Dat het licht en de liefde van Christus uit 
onze daden mogen gaan stralen.

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest 

en Gods rijke zegen over het komende jaar!
Diaken Peter Winnubst
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We vieren 25 en 26 december kerst, 
in hoeverre kloppen deze data?
Niet, de data zijn meer gekozen om aan-
sluiting te hebben op het gedachtegoed 
van de zonnewende en het idee van 
de midwinter. In het Nieuwe Testament 
gaat het daar niet over. In de brieven van 
Paulus, die 50 jaar na de geboorte van 
Christus geschreven zijn, zijn de verzoe-
ning, de opstanding en het koningschap 
van Christus van belang, niet zozeer het 
leven van Jezus. Maar bij de evangeliën, 
die pas een 20 jaar na de brieven van 
Paulus geschreven werden, is het leven 
van Jezus hoofdmoot. Om te benadruk-
ken dat Jezus ook werkelijk mens is ge-
weest.

Geboorten worden wel beschreven 
in de bijbel, maar verjaardagen he-
lemaal niet. Hoe komt dat? 
Je leest nergens in de bijbel over het vie-
ren van een verjaardag. Dat deed men 
niet in die tijd. Echter wel het geboren 
worden, het nieuwe leven als nieuw be-
gin en verbinding met de belofte van het 
verbond van God met Israël. 
In de katholieke kerk worden wel heiligen -
dagen gevierd. Men had al vroeg de be-
hoefte om het heilige te verbinden met 
het aardse. Pas in de vierde eeuw is men 
de geboorte van Christus gaan  vieren.

Waarom komen de herders wel  
direct in actie bij het horen van het 
Nieuws, en de Farizeeën/wetge-
leerden niet toen de wijzen langs 
kwamen? 
De houding van de theologen in die tijd 
was erg intern gericht. Zij lieten zich toch 
niet door een stel buitenlanders wat ge-
zeggen? Beleefd gaven zij het juiste ant-
woord omtrent de geboorteplaats van de 
verwachte Messias. Meer niet, en ze gin-
gen over tot de orde van de dag. 
De herders daarentegen, in de Psalmen  
vaak beschreven als de hoeders van het  
volk, maar ook wel gezien als ruig volk, 
kenden de verhalen van de thora en pro-

Het thema van deze OKe is Aanraking. Maria wordt als het 

ware door de engel aangeraakt, Jozef wordt aangeraakt in 

dromen, Hanna en Simeon in de tempel worden aangeraakt 

door Gods Geest, maar ook de wijzen uit het Oosten. Er is 

sprake van een enorme dynamiek in het verhaal van kerst. 

Maar wat is nu ons kerstidee ten opzichte van de bijbel-histo-

rische situatie van toen? Hoe verhoudt die zich met deze tijd?

Een verdiepend gesprek over dit thema met Niek Smit, emeritus 

predikant sinds 2019 en woonachtig in Oegstgeest Johan de Gier

uit het Oude Testament. Als moeder van 
Jezus betekent zij veel voor menige gelo-
vige. Het is zonde dat zij in de loop van de 
eeuwen door veel protestanten niet op 
waarde is geschat en door veel katholie-
ken als Moeder Gods zo heilig is verklaard 
dat de unieke plaats van Jezus als de enige 
goddelijke Middelaar volgens sommigen in 
het geding kwam. Zo stapelden de misver-
standen rond Maria zich op.

De Mariadogma’s als de Onbevlekte Ont-
vangenis (1854) en Maria-Tenhemelopne-
ming (1950) werden gelukkig gevolgd  
door de verklaring van Vaticanum II  
(Lumen Gentium) waar de plaats van  
Maria als toonbeeld van genade en hoop, 
als middelares en voorspraak de nadruk 
kreeg. Zo wordt in verschillende kerken op 
25 maart door protestanten en katholie-
ken in een oecumenische vesper het feest 
van de Annunciatie (aankondiging van de 
geboorte van Jezus aan Maria) gevierd.
Ook voor de positie van de strijdbare 
vrouw spreekt het Magnificat (de lofzang 
van Maria) klare taal: ‘…heersers stoot God 
van hun troon, wie gering is geeft hij aan-
zien. Wie honger heeft, overlaadt hij met 
gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege 
handen…’ Dat is de betekenis van Maria 
voor vandaag: zij is een voorbeeld van ver-
zet tegen de vanzelfsprekende verhoudin-
gen en troosteres van de bedroefden.

Hoe het met Elma is gegaan? De pastoor 
en ik hebben haar samen gedoopt in de 
toenmalige protestantse Pauluskerk en 
daarna zijn we naar de H. Willibrordkerk 
gegaan om in de Mariakapel een kaars 
voor haar te branden. Zo kan dat gaan 
wanneer gelovigen uit verschillende ker-
ken elkaar willen verstaan en dat vieren.

feten ook, en leefden kennelijk 
in verwachting van de komst 
van de Messias. Deze herders 
zijn mensen van de belofte; 
hun voorouders waren toch ook 
herders in die trant geweest? 
Zij werden aangeraakt door de 
boodschap over de nieuw ge-
boren Zoon. En dat via een en-
gelenlegertje in de velden van 
Efrata.  Het hoort ook bij het 
construct van het geboortever-
haal dat volgens oude beloften 
de herders het verhaal van de 
geboorte van de Messias hoor-
den. De herders hadden geen 
last van een gevestigde theo-
logie, accepteerden de bood-

schap onmiddellijk en gingen gelijk op 
pad naar Bethlehem (broodhuis).

De tijd voor kerst werd in vroege-
re dagen als Advent ingevuld, 
een tijd van vasten en bezinning. 
Waar kwam dat vandaan? 
De kleur van Advent is paars, de kleur 
van de ingetogenheid en bezinning. 
Advent is dan ook verbonden met 
wachten op het grote moment, onder-
steund met vasten en gebed. Helaas is 
de diepe betekenis van deze voorberei-
dingstijd op de achtergrond geraakt. 
Ook kun je Advent ervaren als het 
meegaan met de seizoenen van het 
kerkelijk jaar: Advent, kerst, veertigda-
gentijd, Pasen, Hemelvaart en Pinkste-
ren. Nu wordt kerst buiten de kerk vaak 
heel commercieel en romantisch inge-
vuld als een soort opgelegd pandoer 
van gezelligheid, maar vergeten  we 
dat het ingetogen wachten er ook  bij 
hoort. De relatie met de betekenis van 
kerst is ver te zoeken. Jammer. 

Wat beleeft uzelf met kerst?
Kerst is voor mij de incarnatie van God in 
de mens; God maakt zich bekend door 
een mensenzoon. Als licht in de duister-
nis: God krijgt een menselijke gedaante.

Met   Hart

en   Ziel...

        ...naar 
   het feest van kerst

Wat is
…de rol van Maria

Overweging door
Ronald da Costa

emeritus predikant Protestantse Gemeente

Hij was protestant, zij rooms-katholiek. Ze 
kwamen bij me met de vraag of ik hun 
dochter Elma wilde dopen.
‘We hebben er lang op gewacht en het 
was geen makkelijke bevalling, maar we 
hebben er veel voor gebeden en nu zijn 
we God zo dankbaar. Daarom die doop.’ 
‘Hoe komen jullie aan haar naam?’ wilde 
ik weten. 
’Haar doopnamen zijn Elizabeth Maria, twee 
vrouwen uit de bijbel die ook niet wisten 
wat hen overkwam toen ze onverwacht 
een kind kregen. Ze waren familie van el-
kaar, Elizabeth was al oud en Maria en Jozef 
waren nog niet getrouwd en dan was het 
in die tijd een schande wanneer je als jonge 
vrouw zwanger raakte. Dan werd je door je 
man verstoten. Maar Elizabeth kreeg Johan-
nes en Maria Jezus. De eerste heeft Jezus 
gedoopt en liet de mensen weten dat hij 
speciaal door God naar de aarde gestuurd 
was om Zijn wil waar te maken. Daarom 
zijn die twee vrouwen voor ons belangrijk 
en willen wij onze dochter Elma noemen.’ 

Ik wist niet wat ik hoorde. Dit had niets 
met theologie te maken, maar met eerbied 
en dankbaarheid. Hoe die twee vrouwen 
zwanger waren geworden interesseerde 
hen niet. Iedere geboorte is een godswon-
der, maar in dit geval helemaal: het gaat 
in deze verhalen niet om paring en baring, 
maar om de Openbaring dat God via de 
geboorte van Jezus mensen de kans geeft 
te werken aan een nieuwe Schepping. 
Daarvoor hoef je Elizabeth en Maria niet op 
te hemelen. Zij zijn de draagmoeders van 
Gods belofte dat deze schepping en al wat 
leeft goed en gaaf is bedoeld en dat bij 
uitstek Jezus als Zoon van God ons door zijn 
leven op die weg van vrede en gerechtig-
heid is voorgegaan.

Actueler kan het vandaag niet: vergelijk 
Herodes met de machthebbers van van-
daag, de vluchtelingen die wij elke dag op 
de tv zien, waren toen Jozef, Maria en Jezus. 
Daarom heeft Maria dezelfde naam als de 
levens reddende Mirjam, zus van Mozes 

Wat is waar en niet waar in onze 
kerstbeleving?
Om het ware verhaal te duiden is het 
goed om de evangelisten te volgen:  
Lucas en Matteüs hebben het kerstge-
beuren mooi beschreven. Johannes meer 
in prozaïsche bewoordingen. Opmerke-
lijk is dat zij veel onderbouwen met tek-
sten uit de boeken Micha en Jesaja. De 
verbinding met het Oude Testament is 
van cruciaal belang. Daarom hebben de 
genoemde evangelisten deze oude tek-
sten in het kerstverhaal aangehaald. Het 
is een gelovig construct geworden.
Alles wat zo in de eeuwen daarna erbij 
verzonnen is, heeft niet zoveel met het 
wezen van kerst te maken.
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Op maandag 7 november, de 
eerste dag van het Ad Limina 
bezoek van de Nederlandse  
bisschoppen, vierden zij  
’s ochtends vroeg de mis in 
de Sint Pieter bij het graf van 
Petrus. Daarna volgden de 
eerste bezoeken aan ver-
schillende dicasteries (onder-
afdelingen of ministeries van 
het Vaticaan). 
Op dinsdag 8 november vierden de bis-
schoppen de eucharistie in de kerk van 
Sint Jan van Lateranen. Dit is de kathe-
draal van het bisdom Rome, waar de bis-
schopszetel van de paus staat.  
Op woensdag 9 november vierden de 
bisschoppen de eucharistie in de Santa 
Maria Maggiore. Dit is een van de pause-
lijke basilieken in Rome.

Nabijheid van God
Tijdens zijn ontmoeting met de Neder-
landse bisschoppen heeft paus Francis-
cus vrijdag 11 november alle katholieken 
in Nederland opgeroepen om vooral vol 
te houden en niet op te geven. “Ook een 
kleine minderheid kan heel krachtig zijn,” 
zo citeerde kardinaal Wim Eijk de paus 
na afloop van de audiëntie. Ook heeft 
de paus de bisschoppen aangespoord 
tot nabijheid en een optimale pastorale 
benadering. 

De audiëntie bij paus Franciscus was vrij-
dagmorgen een van de hoogtepunten 
tijdens dit Ad Limina bezoek. Bisschop 
Smeets nam in zijn rolstoel aan de au-
diëntie deel. Paus Franciscus – die zelf 
ook regelmatig gebruik maakt van een 

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

bestuur groen licht hadden gegeven om 
dit plan verder te ontwikkelen, is nu ook 
instemming gekomen van het Bisdom, 
om de planvorming verder ter hand te 
nemen.

Pastorie
Omdat de realisatie van onze beoogde 
nieuwbouw met energiecentrale nog 
zeker een paar jaar zal duren, kijken we 
ook naar maatregelen waarmee we op 
korte termijn met name het gasverbruik 
(verwarming) voor de pastorie kunnen 
verminderen.
Begin september zijn twee energie-
coaches (van de gemeente Oegstgeest) 
op bezoek geweest en hebben we met 
hen besproken welke opties er wel en 
niet zijn.

- Zo is het installeren van zonnepane-
len op de daken van kerk en pastorie, 
mede vanwege de status van gemeen-
telijk monument, niet aan de orde. Wel-
ke maatregelen wel passend kunnen zijn 
zal komende winter, wanneer de  
coaches terugkomen om met een 
warmtecamera de warmteverliezen te 
scannen, duidelijk worden.

- Verder bereiden we een aanpassing 
van het CV-systeem (van pastorie en 
sacristie) voor om beter per vertrek de 
warmtevraag te kunnen bedienen. We 
denken hiermee te kunnen besparen 
op het in de huidige situatie ‘onbedoeld’ 
meeverwarmen van niet gebruikte ruim-
tes. Samen met ‘een graadje lager’ mik-
ken we op zo’n 25% besparing aan gas.

Helaas zijn er nog geen voor u zichtbare 
resultaten (behalve de ‘winterdagkapel’ 
in de bestuurskamer). Maar achter de 
schermen zitten wij zeker niet stil.

Investeren in de toekomst: 
energietransitie en Willibrord Tuinhuis

Al een paar jaar is de Beheercommissie bezig met de problematiek van de energie-
transitie. Er zijn al de nodige concrete stappen gezet: zo zijn de stroom- en gasme-
ters vervangen door ‘slimme’ exemplaren waarmee we veel nauwkeuriger het ver-
bruik van stroom en gas kunnen volgen. Dit stelt ons in staat om het verbruik ervan 
beter aan te sturen.
Namens de Beheercommissie, Koos van der Heijden

van het Vaticaan, on-
derhoudt de relaties 
met de staten en met 
de pauselijke gezan-
ten (nuntii). Maar eerst 
werd ’s ochtends de  
mis gevierd in de San 
Callisto, de titelkerk 
van kardinaal Eijk 
in Rome. Bisschop 

Smeets vierde ondertussen de mis in de 
Sint Pieter bij het altaar van paus Johan-
nes Paulus II. Voor hem een bijzondere 
mogelijkheid waar hij dankbaar gebruik 
van maakte.

Werelddag van de Armen
Op zondag 13 november vierden de bis-
schoppen de mis in de Friezenkerk van 
Rome. In zijn preek vertelde bisschop 
Van den Hende iets 
over het Ad Limina en 
stond hij stil bij de We-
relddag van de Armen 
die op deze dag werd 
gevierd. ‘Vandaag 
vraagt paus Franciscus om solidariteit 
met vluchtelingen en met mensen in 
oorlogsgebieden, met hen die gebrek 
hebben aan voedsel, water, medische 
zorg en genegenheid. Wanneer wij ge-
loven in Christus, dan volgt daaruit dat 
wij ook volharden in liefde en solidariteit 
met hen die arm zijn.’ Bron: rkkerk.nl

Pastoraal Team, Pastoraatgroep en  
Beheercommissie wensen u  

Zalig Kerstfeest  
en een nieuw jaar vol vrede!

rolstoel – informeerde naar de ziekte van 
de bisschop, bemoedigde hem en wens-
te hem veel sterkte toe. “De ontmoeting 
met de paus was heel hartelijk, ontspan-
nen en open,” liet bisschop Smeets na 
afloop weten. “Hij wenste me veel ‘cou-
rage’ toe.”

Paus Franciscus nam ruim de tijd om met 
de bisschoppen te spreken. Bisschop 
Hans van den Hende van Rotterdam en 
voorzitter van de Nederlandse bisschop-
penconferentie sprak na afloop van een 
‘mooie ontmoeting’ en een ‘uitwisseling  
als broeders in het ambt’. Volgens mgr. 
Van den Hende benadrukte de paus 
vooral een viervoudige nabijheid. “Hij 
sprak over nabijheid tot God, nabijheid 
als bisschoppen onderling, nabijheid tot 
priesters en een nabijheid tot alle gelo-
vigen.”

Staatssecretariaat
Op zaterdag 12 november stond er nog 
een laatste belangrijk bezoek voor de 
bisschoppen op de agenda, namelijk aan 
het Staatssecretariaat van het Vaticaan, 
waar zij spraken met onder anderen kar-
dinaal Parolin, de Staatssecretaris. Het 
Staatssecretariaat coördineert de Curie 

Wij gedenken…
…Charles Frederik Wilhelm (Karel) 
van Woudenberg, echtgenoot, zwa-
ger en oom. Karel werd geboren op 
12 sept. 1946 en overleed op 19 okt.. 
De plechtigheid, voorafgaand aan de 
crematie, vond plaats op donderdag 
27 okt. in het crematorium Rhijnhof, 
waarna Karel is gecremeerd.
…Annie Offenberg-Foulon, weduwe 
van Theo Offenberg, (schoon)moeder 
en (over)grootmoeder. Annie werd 
geboren op 23 okt. 1934 en overleed 
op 23 okt. De afscheidsdienst vond 
plaats op donderdag 27 okt. in de H. 
Willibrordkerk, waarna Annie is begra-
ven op het parochiekerkhof.
…Helena Maria Anna (Lenie) van 
der Maat-van der Weijden, weduwe 
van Gerard van der Maat, moeder en 
schoonmoeder. Lenie werd geboren 
op 16 apr. 1932 en overleed op 4 nov.  
De afscheidsdienst vond plaats op 
donderdag 10 nov. in de H. Willibrord-
kerk, waarna Lenie is begraven op het 
parochiekerkhof.
…Alexander Theo Peter Anton (Lex) 
Brink, broer, zwager en oom. Theo 
werd in Den Haag geboren op 18 nov. 
1952 en overleed op 7 nov. in Sassen-
heim. De uitvaartmis vond plaats in de 
H. Willibrordkerk, waarna Lex is bijge-
zet in het familiegraf van zijn ouders 
op het parochiekerkhof.
…Aad van Zuuren, echtgenoot, 
(schoon)vader en opa. Aad werd op 
2 mrt. 1939 geboren in Meureudoe 
(Atjeh) en overleed op 13 nov. De af-
scheidsviering vond plaats op vrijdag 
18 nov., waarna Aad is begraven op 
de begraafplaats bij de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten in 
Gods licht en vrede.

Nieuwbouw: het Willibrord Tuinhuis
Vanwege de sluiting van La France werd 
de behoefte om (weer) over een eigen 
grote ruimte te kunnen beschikken actu-
eel. Al in 2012 waren er plannen voor een 
aanbouw aan de kerk voor ontmoeting, 
een mortuarium met familiekamer en 
andere functies. Helaas voor ons moest 
dit project wachten op de bouw van het 
Bondsgebouw van de zusterparochiekern 
H. Laurentius in Voorschoten.
Deze ruimtebehoefte is weer opgepakt 
en is in combinatie gebracht met de 
energietransitie, en wel in de vorm van 
een vrijstaand gebouw in de pastorietuin: 
het Willibrord Tuinhuis. Immers nieuw-
bouw biedt veel mogelijkheden. Bijvoor-
beeld om veel extra zonne-energie op te 
wekken en ook om warmte op te slaan 
voor het gebruik in de winter. Kortom, er  
een energiecentrale van maken. Met 
een technisch slim, uitgekiend ontwerp 
is het vrijwel helemaal zichzelf bedrui-
pen (inclusief kerk en pastorie) een reële 
optie! Vanuit het Pastoraal Beleidsplan is 
de behoefte aan en noodzaak van extra 
ruimtes in het kader van Ontmoeting be-
nadrukt. Ook de overige ruimtebehoeftes 
voor mortuarium en rouwkamer, werk-
ruimtes en opslag maken zo’n nieuw-
bouw dringend gewenst. Juist de combi-
natie van Ontmoeting en Energie maakt 
deze nieuwbouw een goede en verant-
woorde investering in de toekomst. Want 
natuurlijk blijft de H. Willibrord Oegst-
geest bestaan!
De huidige exorbitante stijging van de 
energiekosten maakt de terugverdien-
tijd van het ‘energiecentrale deel’ steeds 
korter.
Nadat onze Beheercommissie, Pasto-
raatgroep, Pastoraal Team en Parochie-

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

Ad Limina bezoek 

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

http://www.willibrordoegstgeest.nl
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Oproep
Op gedachteniszondag stond 
er een mooie schikking in de 
Regenboogkerk. Een verbeel-
ding van vergankelijkheid en 
ons ruwe leven dat wordt 
vastgehouden. Een schikking, 
die met aandacht is gemaakt, 
vertaalt zich in aandacht en 
ontroering bij wie er naar kij-
ken. 

We zijn op zoek naar mensen die het 
leuk vinden om in 2023 mee te doen 
in een schikkingsgroep. Samen brain-
stormen en om de beurt iets uitvoeren. 
Heb je het nog nooit gedaan? Het is te 
leren, er is veel inspiratie vanuit de lan-
delijke kerk. Ben je creatief, handig met 

Al enkele jaren  
zingt een groep 

enthousiaste  
zangers op kerst-

avond (24 de-
cember) voor 
de deur bij de 

Regenboogkerk 
een aantal Carols 

voor aanvang van 
het kerstspel. Een 

sfeervolle start 
van de kerstda-

gen! Na een aantal 
coronajaren kan 

het dit jaar weer! 
De deur van de 

kerk gaat om half zeven open voor  
iedereen die het kerstspel mee wil  

maken. Vanaf kwart over zes zal het 
 Carolkoor al zingen voor de deur.

Zin om mee te zingen? Dat kan!
De repetities van het Carolkoor 

 vinden dit jaar plaats in Willibrords Erf. 
We hebben daar de mogelijkheid om 
nog afstand van elkaar te houden als 

dat nodig is en die ruimte kan 

bloemen, stof of hout of heb je zin om 
in de gemeente met kleur en styling te 
werken? 
El, Gerry en Joske willen er graag drie 
mensen bij vinden. Dan kan 2023 een 
mooi jaar worden! 
Meld je aan bij Joske Kortleve ( joske.
kortleve@gmail.com), ook voor meer  
informatie.  Ds. Richtsje Abma

eenvoudig ver-
warmd worden. 

De repetitiedata zijn: 
zaterdagmiddag 
10 dec., 16.00-
17.00 uur, woens-
dagavond 14 dec., 
19.30-20.15 uur; 
maandag 19 dec., 
20.00-21.00 uur. 

De uitvoering is: 
kerstavond 24 de-
cember van 18.15-
18.45 uur. Daarna 
is er voldoende plek 

in de kerk om het kerstspel mee te ma-
ken. 
Dit jaar zullen er ook een aantal Carol-
zangers in het spel zelf opkomen om 
een kerstcanon in te zetten. Als je je 
opgeeft, kun je aangeven of je daar ook 
aan mee wilt doen. Iedereen is van har-
te welkom! 

Aanmelden: Pauline Verkerk, tel. 517 36 
22 of mail: paulineverkerk@xs4all.nlw w w . p g o e g s t g e e s t . n l

Op 27 november begint de advents-
tijd. Ik (Richtsje) vind het misschien 
wel de mooiste tijd van het kerkelijk 
jaar. Mooie muziek, geliefde liederen, 
kaarsen aan in de kerk. Bidden om 
vrede en zingen van licht. Soms wordt 
onze verwachting te groot, en moeten 
we weer horen dat Christus niet komt op 
een troon maar in een stal. In alle nede-
righeid.
Onze verwachting wordt bijgesteld. We 
leren kijken naar de rafelranden van de 
maatschappij, hoe daar Gods plek van 
licht ontstaat. Advent vieren is niet al-
leen mooi, het is rafelig. Christus komt 
als een baby in ons midden. In Hem ver-
bindt God zich aan ons mensen, in alle 
kwetsbaarheid. Worden niet alle mensen 
weerloos als ze een kind in een wieg of 
in de armen van vader en moeder zien? 
Die ogen, die vrede, die belofte. Laten 
we zo hoopvol Advent vieren, thuis en in 
de kerk.  

Aan tafel – Adventskalender
Voor thuis kun je een adventskalender 
bestellen via www.petrus.protestantse-
kerk.nl. Er staan recepten in, overdenkin-
gen, knutseltips en ook vragen om het 
in je eentje of met je 
huisgenoten over te 
hebben. Een aanrader! 
Je kunt ‘m op tafel leg-
gen, voor bij een kop-
je koffie, of ergens in 
de keuken of op een 
andere plek.

Ruth (betekent ‘metgezel, vriendin’) 
de Moabitische die trouw is en moe-
dig, wanneer zij solidair blijft met haar 
schoonmoeder Naomi en meetrekt 
naar Betlehem. 
Tenslotte Bathseba (dochter van Sjeba), 
aangeduid als ‘die van Uria’. De tweede 

zoon van haar en David is Sjalomo (bete-
kent ‘zijn vrede’). 
Deze adventstijd staan we dus stil bij het 
familiealbum van Jezus. Hij rekent tot zijn 
familie ‘al wie de wil van mijn Vader doet’ 
en relativeert zo het natuurlijke den-
ken. Het gaat om de vraag wie toekomst 
scheppend zijn.

Vieringen met kerst
Graag nodigen we je uit om kerst met ons 
te vieren. Er is een mooi programma. 

- Op kerstavond is er vanaf 19.00 uur een 
spetterend kerstspel in de Regenboogkerk 
met als titel: Welkom in de familie! Neem 
je buren, ouders, vrienden of vriendinnen 
mee voor een ontspannen avondje kerst 
vieren. Vooraf zijn er Carols en na afloop is 
er warme chocomel. 

- Om 22.00 uur is er een kerstviering met 
als thema ‘Verlangen’ in de Groene Kerk 
met medewerking van koor Cappella pro 
Cantibus. Vanaf 21.45 uur is er samenzang 
afgewisseld met prachtige Carols door het 
koor. Voorganger is ds. Rian Veldman. 

- Op kerstochtend is er een gezinskerst-
dienst om 10 uur in de Groene Kerk, voor-
ganger ds. Richtsje Abma. Alle kinderen 
zijn welkom die ochtend, ook voor jullie is 
er iets te beleven. 

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@gmail.com

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

vervolg vorige pagina

PGO-Young
Op 18 decem- 
ber is er weer 
een kinder-
middag. Leuk 
als je erbij 
bent! Ook is er 
een tienerclubje 
gestart, je bent welkom 
om een keertje te komen, met vrienden 
en vriendinnen of logées, dat kan altijd. 
Mail of app Rian of Richtsje voor data! 

Wij wensen u / jou een inspirerende 
adventstijd en gezegende kerstdagen!

Ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman

Bezoek aan de Kirchentag 
Het is nog ver weg maar van 7 t/m 11 
juni is de tweejaarlijkse Kirchentag er 
weer. Een festival met heel veel muziek, 
diensten, bezinning, bijbelstudie, ont-
moetingen, top-sprekers over klimaat, 
gewoon een gaaf gebeuren. Ds. Axel 
Wicke uit Noordwijk organiseert een reis 
vanuit de Bollenstreek naar Neurenberg, 
als er ongeveer 8 aanmeldingen zijn. 
Deelnemers uit Oegstgeest zijn ook van 
harte welkom om mee te gaan. Zelf was 
ik er eerder twee keer en ga ik ook mee. 
Het thema is dit jaar: Jetzt ist die Zeit 
(Marcus 1:15).
Meer informatie: bij Richtsje of via  
www.kirchentag.de. 

Komende diensten
Met Advent begint een nieuw kerkelijk 
jaar en in dit jaar is het evangelie van 
Matteüs aan de beurt. We gaan in de 
adventstijd aan de slag met de vier vrou-
wen die tot de voormoeders van Jezus 
worden gerekend en genoemd worden in 
de stamboom van Jezus. Het is bijzonder 
dat deze vrouwen genoemd worden in 
een patriarchale cultuur. Matteüs laat zo 
zien dat de vervulling van Gods belofte 
niet automatisch samengaat met manne-
lijke potentie. Jezus wordt getekend via 
zijn voormoeders, van wie er drie buiten-
lands zijn en alle vier een bijzonder op-
merkelijk verhaal te vertellen hebben.

Het gaat allereerst om Tamar (betekent 
‘dadelpalm’): zij vecht om haar recht bij 
haar schoonvader Juda, die zich minder 
rechtvaardig gedraagt dan zij. Rachab 
(betekent ’zij die zich wijd maakt’) is een 

Kanaänitische hoer, die 
woont op de buitenzijde 
van de stadsmuur van Jeri-
cho. Ze is bekend gewor-
den door haar rode draad, 
symbool voor gastvrijheid, 
solidariteit én betrouw-
baarheid. 

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

A d v e n t

Carols zingen op kerstavond
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de. De familie doet dus alsof er niets aan 
de hand is en houdt vast aan zijn bijzon-
dere kersttraditie. Ze trakteren hun bu-
ren op een overdadig kerstfeest. Er zijn 
optredens en lekkere kersthapjes. Dat 
wordt smullen.

Tussen de scènes over alle familieperi-
kelen op het toneel, spelen we ook een 
kerstspel met het publiek. We gaan wie 
ben ik doen en er is een heuse bingo. 
We spelen het doorgeefspel en we gaan 
proeven. Aan het eind wordt de winnaar 
van het grote kerstfamiliespel bekend 
gemaakt.
Kortom, alle reden om naar het kerstspel 
te komen op kerstavond. Zaterdag 24 
december in de Regenboogkerk. De 
deuren gaan om 18.30 uur open, het 
kerstspel zelf duurt van 19.00-20.30 
uur. Toegang is gratis, een vrijwillige bij-
drage wordt gewaardeerd. Daar maken 
we volgend jaar graag weer een nieuw 
kerstspel van.

Wees welkom! 
En kom vooral met de hele familie!

De kerstspelmakers
Aaldert, Marcel, Margreet, Paola, 

Pauline, Renée, Richtsje en Anja

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

4 december – Werelddiaconaat: Li-
banon/Jordanië/Irak, creëren van 
banen voor jongeren
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht 
en onder meer terechtgekomen in de 
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze 
leven daar in extreme armoede en pro-
beren zo goed en zo kwaad als dat kan 
een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk 
in Actie ondersteunt jonge vluchtelingen 
en arme lokale families met een oplei-
ding in sectoren waar veel vraag is naar 
personeel, of met het opzetten van een 
eigen bedrijf. 
11 december – Binnenlands diaco-
naat: vrolijkheid in asielzoekers-
centra
Eén op de drie vluchtelingen die naar 
Nederland komen is jonger dan achttien 
jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen 
achter de rug en hun bestaan in Neder-
land is nog jarenlang onzeker. Stichting 
De Vrolijkheid organiseert wekelijks 
meer dan honderd kunstactiviteiten in 
bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, 
theater, muziek, nieuwe media en beel-
dende kunst zijn instrumenten om de 
veerkracht van de jonge azc-bewoners 
te versterken en hun talenten tot bloei 
te laten komen.  
18 december – Jong Protestant: 
ontdekken wat Kerst betekent
Welke overwegingen maakte de herber-
gier toen Jozef en Maria voor zijn deur 
stonden? Wat ging er om in de herders 
toen ze de engelen hoorden zingen? En 
wat dachten de wijzen toen ze de ster 
volgden? Met de KerstChallenge, een 
spel van Jong Protestant, kruipen de jon-
geren in de huid van de personages uit 
het kerstverhaal en ontdekken zo meer 
over de bijbel.  
24 en 25 december – Vluchtelin-
genWerk Oegstgeest
VluchtelingenWerk Oegstgeest zet zich 
met behulp van vrijwilligers in voor de  
vluchtelingen die in ons dorp komen 

Reünie in Surabaya
In de vorige OKe stond een stukje over 
het ‘dubbele cadeau’ voor de vrouwen 
van een sociaal project (LKK) in Suraba-
ya. Zij ontvingen een extra toelage bij 
hun ‘pensioen’-tje uit het cadeau van 
de PGO en anderen voor ds. Aart Ver-
burg ter gelegenheid van zijn afscheid in 
2020. Door corona was er nog geen echt 
afscheid geweest. 

Op zaterdag 22 oktober jl. was dat af-
scheid in de vorm van een reünie met 
de oud-medewerkers van de LKK. Die-
neke van Os (namens de PGO) en Aart 
Verburg waren daarbij. Er bleken 15 
oud-medewerkers te zijn uitgenodigd, 
terwijl we op tien hadden gerekend 
(pensioen of ontslag vanwege corona in 
2020). De andere vijf hadden in eerdere 
jaren voor de LKK gewerkt. 

Allemaal kregen ze nog een keer een 
enveloppe met inhoud (nagekomen 
giften uit Oegstgeest), een souvenir 
en een kaart met handtekeningen van 
PGO-kerkgangers.

De reünie was een feest! Blij om elkaar 
weer eens te zien, mooie verhalen, veel 
herinneringen. Hoogtepunt was een dia-
serie via de laptop met foto’s uit 2009. 
Iedereen die er toen werkte en nu aan-
wezig was, kwam in beeld en werd met 
grote vreugde begroet! Er was een lunch 
geregeld en met de onvermijdelijke 
groepsfoto sloten we een prachtige ‘af-
scheidsochtend’ af.

Dieneke van Os en Aart Verburg

Wij gedenken…

Na twee magere jaren waarin we voor 
jullie een online kerstspel hebben ge-
maakt, willen we dit jaar weer uitpak-
ken. We verlangen naar een bijzondere 
kerstavond in een volle Regenboogkerk, 
waar we opnieuw een eigentijds kerst-
verhaal spelen. En bij dat kerstverhaal 
gaan we iedereen betrekken. Niet alleen 
de spelers, zangers, dansers en muzi-
kanten op het podium maar ook alle 
mensen in de zaal. 
We spelen een spel in een spel. 
Speelscenes op het toneel worden af-
gewisseld met speelrondes met het 
publiek. Een flitsende pakjesbezorger 
rolschaatst door het spel en verbindt 
het publiek met de spelers op het po-
dium. En de hele familie is welkom: dit 
kerstspel is geschikt voor alle leeftijden. 
Van heel jong tot heel oud. 

Het kerstverhaal gaat over de familie 
Goeddoeners. Het is een merkwaardige, 
diverse en nogal welgestelde familie die 
haar naam helaas weinig eer aan doet. 
Er speelt van alles: ruzie in het familie-
bedrijf, onbegrip tussen generaties, een 
groot familiegeheim dat onthuld wordt. 
Maar ja, het is kerstavond, vrede op aar-

wonen. Zij worden begeleid vanaf het 
moment dat ze aankomen totdat ze vol-
waardig meedoen in onze samenleving. 
Onze bijdragen zijn voor het noodfonds 
dat leningen verstrekt en bijzondere of 
onverwachte kosten dekt. In de huidige 
tijd hebben veel gezinnen het moeilijk. 
1 januari – Stichting De Brug
De Brug is een ggz-instelling voor ver-
slavingszorg. Men biedt hulp aan ver-
slaafden, ouders/partners en familiele-
den. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor 
iedereen is een luisterend oor. De Brug 
biedt uitgebreide professionele hulpver-
lening op maat; van inloophuis, woon-
begeleiding, behandeling tot begeleid 
zelfstandig wonen in het woonhuis. 
Men vindt het van belang dat aanmel-
ders snel geholpen kunt worden. Veel 
verslaafden hebben dankzij De Brug hun 
verleden achter zich kunnen laten en 
een nieuw leven weten op te bouwen. 
De Brug is een instelling waarvoor pro-
fessionals en vrijwilligers zich met hart 
en ziel inzetten.
8 januari – Stichting Camelia  
Indonesië 
De Stichting Camelia steunt het huis van 
liefde (Pantih Asih) op de helling van 
de vulkaan Merapi in Java. Daar leren 
mensen met een verstandelijke beper-
king vaardigheden die van nut zijn in de 
maatschappij. Ook hun ouders en de ge-
meenschap waarin ze leven worden in 
de activiteiten betrokken.
15 januari – Goed toegerust aan de 
slag 
Het werk van de vele vrijwilligers binnen 
de PKN vindt plaats op allerlei terreinen: 
van pastoraat tot missionaire presen-
tie, van diaconaat tot jeugdwerk en van 
bestuur tot beheer. Het is verantwoor-
delijk werk, daarom is het belangrijk dat 
werkers in de kerk goed zijn toegerust. 
De Protestantse Kerk voorziet hierin 
met een vernieuwd trainingsaanbod. 
Hiermee kunnen vrijwilligers en pro-
fessionals hun kennis en vaardigheden 
vergroten, ideeën opdoen en ervaringen 
uitwisselen. 

G e z o c h t : 
verbindend leiderschap
Ben jij iemand die graag leiding geeft en 
dat talent wil inzetten tot opbouw van 
onze geloofsgemeenschap? Dan zoeken 
we jou!  
Omschrijving werkzaamheden voorzitter 
kerkenraad PGO:

- is een verbindend leider en probeert 
samen met de andere ambtsdragers ons 
beleidsplan ‘Bezieling delen’ verder te 
ontwikkelen en uit te voeren;

- is ambtsdrager en wordt daartoe be-
vestigd in het ambt van ouderling of 
diaken;

- leidt de gemeenteavonden en legt 
daar, samen met andere ambtsdragers, 
verantwoording af van het gevoerde 
beleid;

- leidt de vergaderingen van modera-
men en kerkenraad;

- vertegenwoordigt de gemeente naar 
derden.
Wat moet je leuk vinden om te doen? 
Het leiden van vergaderingen en daarbij 
oor en oog hebben voor alle deelne-
mers, een lijn in een discussie zien en 
besluiten durven nemen, verbindend 
kunnen zijn en samenwerken, oog heb-
ben voor de breedte van het kerkelijk le-
ven en kerkelijke presentie in de (plaat-
selijke) samenleving en bezig zijn met 
kerk en geloof.
Tijdsbeslag: circa 10 uur per week, incl. 
6x per jaar een kerkenraadsvergadering 
en 11x per jaar een moderamenverga-
dering
Wat kunnen wij je bieden? Een goed en 
inspirerend team en een inwerkperiode 
en hulp.
Aandachtspunten voor het komende sei-
zoenen voor de PGO zijn o.a.:

- concretiseren van het beleidsplan;

- ontwikkelen van een goede communi-
catiestructuur;

- netwerkverbreding i.v.m. afnemend 
aantal beschikbare vrijwilligers;

- visie voor de toekomst ontwikkelen.
Reacties graag naar scriba Maureen van 
den Brink: scriba@pgoegstgeest.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Welkom in de familie!
Uitnodiging voor het grote kerstfamiliespel

De afgelopen tijd ontvielen ons twee ge-
meenteleden. We wensen de nabestaan-
den veel sterkte in deze dagen van rouw 
en gemis.

2 nov. dhr. Sied Hendrik Tiesma 95 j.
7 nov. dhr. Edward Godard Siebe Kal 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.

http://www.pgoegstgeest.nl
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Met al je zintuigen…  aangeraakt

zien we bijvoorbeeld minder herstel of 
blijdschap dan we zouden willen. Dan 
toch volhouden. 

Half januari zullen de gebedsmensen 
samenkomen om samen te leren en te 
groeien en elkaar opnieuw te inspireren. 
Ook verkennen we mogelijkheden voor 
een nieuwe ministrycursus.’ 

Alice Siepelinga en Willeke Baronner

Adventsbijeenkomst voor 75+'ers 
De ouderen uit onze NGK en GKv kunnen 
elkaar op woensdagmiddag 14 december 
ontmoeten en nader met elkaar kennis-
maken tijdens een gezellige bijeenkomst 
met lunch en muziek die in het teken 
staat van Advent. 

Alice Siepelinga en Evelien Wietsma

Soep aan de Singel
Vanuit de NGK en m.b.v. mensen van di-
verse kerken en studentenverenigingen in 
Leiden e.o. is er sinds 2019 om de week 
op zondagmiddag een (gratis) lunch en 
ontmoeting voor mensen in de stad die 
veel alleen zijn en behoefte hebben aan 
meer sociaal contact. 
We zijn gemiddeld met een knusse groep 
van 8-14 mensen per keer. Er is ruimte 
voor uitbreiding. En we zijn op zoek naar 

mensen die eens per 6 weken gast-
vrouw/-heer willen zijn en/of soep willen 
maken! Het geheel wordt gefinancierd 
vanuit ons ‘Bloeifonds’. Altijd welkom om 
een keertje aan te schuiven! 
Plaats: Plexat, Oude Singel 152, Leiden
Tijd: 13.30-15.00 uur. 
Data, info en aanmelding:  
soepaandesingel@gmail.com 
Zie ook www.soepaandesingel.nl 

Aly Boogaard

Werkgroep ‘Ontmoeting en Kennis-
making’ 
Na de persoonlijke ontmoetingen die via 
lootjes tot stand kwamen en – in iets gro-
ter verband – de ontmoetingsdiners, staat 
voor 21 januari een spelletjesmiddag voor 
jong en oud op de agenda.

Aaltiejanne, Hester, Reina en Jenny

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

De schrijver Abdelkader Benali raakte 
onder de indruk van het schilderij ‘Thuis-
komst van de verloren zoon’ van Rem-
brandt van Rijn. Met zijn moeder reisde 
hij af naar Sint-Petersburg om daar het 
beroemde doek samen te bewonderen. 
Het was een reis om nader tot elkaar 
te komen. Samen kwamen ze onder de 
indruk van de liefdevolle vader op het 
doek. Abdelkader benoemt hoe hij de 
oudste zoon is, maar zich de jongste 
zoon voelt. Zijn moeder mist de moe-
derfiguur in het doek. 
Tijdens zijn zoektocht 
leest Abdelkader het 
boek: ‘Eindelijk thuis’ 
van Henri Nouwen en 
raakt onder de indruk 
van de God die zichzelf 
geeft. Ware liefde.

Ik herinner me de eer-
ste keer dat ik ontdek-
te dat Rembrandt twee 
verschillende handen 
had geschilderd bij de 
vader in het doek. De 
mannelijke hand drukt 
gespierd – alsof hij ze-
gent – en de vrouwelij-
ke hand rust zacht en 
liefdevol op de rug van de teruggekeer-
de zoon. Aangeraakt. Weten dat je thuis 
bent. Voelen. Zien met je hart.

Wat zou Simeon hebben gehoord of 
hebben gevoeld in het kerstevange-
lie? Er staat in Lucas 2 dat hij ‘gedreven 
door de Geest naar de tempel kwam’. Hij 
zag Jozef en Maria met hun zoon Jezus 
de tempel binnenkomen. Hij zag hen, 
wist het en nam Jezus in zijn armen. Hij 

loofde God en zei: ‘Met eigen ogen heb 
ik de redding gezien die U bewerkt hebt 
ten overstaan van alle volken: een licht 
dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
Ook deze scène schilderde de jonge Rem-
brandt. Het licht valt prachtig door het 
tempeldak op de heilige familie, op Jezus. 
Er gebeurt hier iets speciaals. 

Bewonderend bekijk je ieder detail in 
het grootmeestersdoek. Onder de indruk 

luister je naar de ver-
halenverteller Abdelka-
der Benali. Klein voel je 
je bij de woorden van 
Henri Nouwen als hij 
vertelt over de lichame-
lijk beperkte Adam, die 
hij begeleidde, maar die 
hem leerde over aanra-
king, mogen zijn zoals je 
bent. Geliefd. 

De mooiste aanraking 
komt van Jezus zelf. Die 
is bijna niet uit te beel-
den. Als je dat voelt valt 
alles om je heen weg. 
Je wordt doordrenkt 
van acceptatie, warmte, 

liefde. God zelf. Iedere andere liefde is bij-
komstigheid, zegt Henri Nouwen. Hij weet 
als geen ander van de pijn, het verdriet, 
de afwijzing en het verlangen. Net als Ab-
delkader, net als Simeon, net als u, ik en 
Jezus zelf. Verdriet en liefde gaan samen 
in dit leven. Dat leven houd je alleen vol 
als je steeds terugkeert naar de ware lief-
de. Gebruik al je zintuigen deze kerst, heb 
lief en word aangeraakt! 
 Thera de Vries-Noordhuis

Een halve eeuw Cappella

Helend
Wat is het geheim van dit koor? In de eer-
ste plaats: samen zingen maakt gelukkig. 
Onderzoek heeft aangetoond dat zingende 
mensen gelukkiger, minder gestrest en ge-
zonder zijn. Samen zingen kan ook helend 
zijn. Dat merken wij zelf, maar horen wij 
ook terug van onze bezoekers. Ons jaar-
lijkse Allerzielenconcert bijvoorbeeld trekt 
ieder jaar weer veel belangstelling: op 29 
oktober jl. luisterden zo’n 140 bezoekers 
in de Groene Kerk naar de prachtige ge-
dachtenismuziek van Purcell en Howells. 
Een concert dat zelfs onze dirigent Rens 
Tienstra, die het koor inmiddels alweer 10 
jaar leidt, kippenvel bezorgde… Tenslot-
te is bij Cappella naast de kwaliteit van de 
muziek ook de sfeer belangrijk. Sommige 
zangers – waaronder onze huidige voorzit-
ter – die in de beginjaren lid werden, zijn 
er daarom nog steeds bij. 

Hamer
Hoe is dit allemaal begonnen? Het koor 
werd opgericht in 1972 door de toen 
18-jarige Theo Tobé en kreeg de naam 
‘Jongerenkoor Oegstgeest’, later ‘Christe-
lijk Jongerenkoor Oegstgeest’. Eerst werd 
vooral gospelmuziek gezongen, maar al 
snel kwam er ook klassiek repertoire bij. 
In 1979 werd het koor omgedoopt tot 
’Cappella pro Cantibus’. Het koor gaf vele 
concerten en zong tijdens kerkdiensten 
en in zieken- en verzorgingshuizen. Bij het  
‘Seniorenkerstfeest Oegstgeest’ treedt het 
koor al 48 jaar op! Leuk weetje: de voorzit-
tershamer die in 1976 in gebruik is geno-
men wordt nog steeds gehanteerd bij de 
ledenvergaderingen!

Op reis
Het koor is altijd heel actief geweest. Het 
jaar 1979-1980 spant de kroon: Cappella 
gaf in één jaar maar liefst 22 optredens 
en 5 concerten én ging op koorreis naar 
Hongarije. Daarna volgden nog meer rei-
zen, waaronder naar Parijs. Onze meest 
recente koorreis bracht ons in mei 2022 
naar Val-Dieu (abdij, België) en Maas-
tricht, waar we in de St. Janskerk optra-
den. Een heel bijzonder en ontroerend 
moment was het zingen van het lied 
‘Dans nos obscurités’ in de mergelgroe-
ven van de Sint Pietersberg, en dat in 
complete duisternis…

Op naar de 100!
Cappella pro Cantibus is nu een kamer-
koor met ongeveer 25 leden. Natuurlijk 
hopen we nog lang door te gaan. Bij die 
ambitie past het om jonge(re) zangers 
(en met name tenoren) te interesseren 
voor het koor, zodat over 50 jaar het hon-
derdjarig jubileum gevierd kan worden! 
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar 
cappellaprocantibus@gmail.com. Maar 
wees gewaarschuwd: het kan zomaar 
gebeuren dat je over 50 jaar nog steeds 
meezingt!

Lustrumconcert
We nodigen je van harte uit om ons 
50-jarig jubileum mee te vieren tijdens 
het feestelijke Lustrumconcert op 22 april 
2023. Kun je zo lang niet wachten? Kom 
dan naar ons luisteren tijdens de kerst-
nachtdienst in de Groene Kerk! Zie ook 
www.cappellaprocantibus.nl en volg ons 
op Facebook.

Als lezer van dit blad heb je vast wel eens de naam ‘Cappella pro Cantibus’ voor-
bij zien komen. Al een halve eeuw raakt dit Oegstgeester koor de harten van zijn 
luisteraars tijdens concerten, kerkdiensten en andere optredens. En het is nog 
steeds springlevend! Marion Kuiper en Margot de Ruiter

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT

Bidden met 
mensen na de 
kerkdienst 

Steeds is er na onze 
dienst de mogelijk-
heid voor je te laten 
bidden. We noemen 
dat ministrygebed:

‘Bidden met en voor hen. Hen de handen 
opleggen. Vanuit de liefde en bewogenheid 
van Jezus voor alle mensen. In het geloof 
en het vertrouwen dat Hij er is en hoort.

We zien dat het mensen bemoedigt en 
sterkt. 
We geloven dat Gods Geest werkzaam 
is. En soms is de praktijk weerbarstig, en 

http://www.gkvoegstgeest.nl
http://www.ngkoegstgeest.nl
mailto:cappellaprocantibus@gmail.com
http://www.cappellaprocantibus.nl


Nr. 9 - December 2022

14 15

Nr. 9 - December 2022

ww

Varia-agenda

Activiteiten Raad van Kerken

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

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

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

GROENE OF WILLIBRORDKERK

zo 04 dec 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 11 dec 10.00 ds. R.C. Veldman
  16.30 Festival of Advent Lessons 
   and Carols, m.m.v. 
   PGO-cantorij,
   ds. R.C. Veldman
zo 18 dec 10.00 ds. R. Abma
za 24 dec 21.45 Kerstliederen zingen
  22.00 Kerstnachtviering, 
   ds. R.C. Veldman, 
   m.m.v. Cappella pro
   Cantibus
zo 25 dec 09.45 Kerstliederen zingen
  10.00 Kerstviering voor het hele
   gezin, ds. R. Abma,  m.m.v.
   PGO-cantorij
za 31 dec 16.30 Oudejaarsviering, 
   ds. R.C. Veldman
zo 01 jan 10.00 Nieuwjaarsdag, 
   ds. R.C. Veldman
zo 08 jan 10.00 ds. R. Abma
zo 15 jan 10.00 ds. R. Abma

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht

REGENBOOGKERK

za 24 dec 19.00 Groot interactief kerstspel
   voor alle leeftijden, 
   ds. R. Abma

Autodienst 
zo 04 dec Joke Zuijderduijn 517 13 52
zo 11 dec Tjerk de Wit 517 07 93
zo 18 dec Marianne Smit-Jellema 517 41 69
za 24 dec René Kammenga 06 - 22 19 81 22
zo 25 dec Jochem Taal 515 57 17
zo 01 jan Conneke Mulder 517 68 56
zo 08 jan Tim Reedijk 517 54 43
zo 15 jan Hanneke en Lex Huisman 517 35 29

3e zondag van de Advent
za 10 dec 19.00 Viering in Wassenaar
zo 11 dec 11.00 Eucharistie, 
   pastoor R. Franken, 
   Gemengd Koor

4e zondag van de Advent
za 17 dec 19.00 Viering in Wassenaar
  20.00 Kerstconcert
zo 18 dec 11.00 Eucharistie, 
   mgr. A. van Luyn sdb/  
   diaken P. Winnubst 
   Schola
Kerstmis
za 24 dec 19.00 Gezinsviering,
   diaken P. Winnubst 
   Gemengd Koor
  22.30 Nachtmis,  
   pastoor R. Franken,
   Dameskoor
zo 25 dec 11.00 Eucharistie,
   mgr. A. van Luyn sdb/  
   diaken P. Winnubst 
   Schola
ma 26 dec 11.00 Viering in Voorschoten

Nieuwjaar
za 31 dec 19.00 Oudejaarsviering,
   diaken P. Winnubst 
   Gemengd Koor
zo 01 jan 11.00 Eucharistie,
   pastoor R. Franken,
   Dameskoor

Driekoningen
za 07 jan 19.00 Viering in Wassenaar
zo 08 jan 11.00 Eucharistie,
   mgr. A. van Luyn sdb/  
   diaken P. Winnubst 
   Gemengd Koor

2e zondag door het jaar 
za 14 jan 19.00 Viering in Wassenaar
zo 15 jan 11.00 Eucharistie, 
   pastoor R. Franken, 
   Schola

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de 
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden 
via 06 - 28 94 80 89 of
judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of 
via 06 - 12 20 91 92 of christa.vandersman@
marente nl (di.).

voor de periode   van 3 december 2022 tot en met 19 januari 2023

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

Moderne profeten – Dorothy Day 
 12-12
Sociaal activist en katholiek gelovige
Plaats: Rehobothkerk 
Tijd: 20.00-21.45 uur
Opgave: Tjeerdheslinga@gmail.com,
06-30 27 72 72

De Advent: een hele uitdaging 
om tot verdieping te komen
 14-12
gaat niet door!

Kerstconcert met samenzang
  17-12
Gemengd Koor St. Willibrord. 
Plaats: H. Willibrordkerk
Zie pagina 16

Senioren vieren samen kerst 
 21-12
bestemd voor alle senioren uit Oegst-
geest. 
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: inloop 14.15 uur, 14.30-17.30 uur
Info en opgave: Wil Kwestro  
(06-30 83 65 09),  
johanwil.kwestro@casema.nl 
of Anna Louwerse (06-41 80 21 06), 
amlouwerse@hotmail.com 
Kosten: vrijwillige bijdrage 

Spirituele meesters I  18-1 
Bidden als Ignatius van Loyola 
Digitale inleiding: Nikolaas Sintobin sj. 
Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)
Tijd: 20.00-21.45 uur 
Info en opgave: 
erik@flikkenschild.nl

Doe goed, zoek recht
De Week van Gebed voor eenheid van 
christenen 2023 moedigt kerken aan 
om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de ver-
deeldheid die veroorzaakt wordt door 
het onrecht van ongelijkheid en racis-
me. Tijdens de Week van gebed voor 
eenheid bidden wereldwijd miljoenen 
christenen mee. Door samen te bid-
den ervaren we dat we verbonden zijn, 
met God en met elkaar. Tegelijk tonen 
we verantwoordelijkheid voor anderen 
door de problemen van de samenleving 
in de voorbeden een plek te geven. 

Het materiaal voor de Week van Gebed 
voor eenheid 2023 werd voorbereid 
door kerken uit de Amerikaanse staat 
Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe 
goed, zoek recht’, naar aanleiding van 
een bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De 
gruwelijke dood van George Floyd in 
deze staat in 2020, als gevolg van het 

handelen 
van een po-
litieagent, 
bracht 
wereld-
wijd een 
beweging 
op gang 
waarin (de gevolgen van) racisme 
en etnocentrisme worden besproken. 
Ook in de kerk. In het materiaal van dit 
jaar wordt gekeken naar de rol van de 
kerk en gebeden om eenheid.

De jaarlijkse Week van gebed voor 
eenheid wordt georganiseerd door Mis-
sieNederland, de Raad van Kerken en 
Samen Kerk in Nederland (SKIN). Op 
www.weekvangebed.nl ontdek je hoe 
je mee kunt doen en kun je materialen 
bestellen.
Zie ook de Taizéviering op zondag 22 ja-
nuari om 19.00 uur in de Groene Kerk.

vr 02 dec 11.00 Prot. viering, ds. Smalink
vr 23 dec 11.00 Kerstmis, 
   Oecumenische viering,  
   Judith van der Vis,  
   Geestelijk Verzorger
vr 13 jan 11.00 Protestantse viering

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

zo 04 dec 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 11 dec 10.30 pastor J. Biemans
zo 18 dec 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 25 dec 10.30 pastor J. Biemans 
zo 01 jan 10.30 pastor J. Biemans
zo 08 jan 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 15 jan 10.30 pastor J. Biemans

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN

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

Zaterdags  10.00  Bijbelstudie; 
Zaterdags  11.00  Eredienst

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap (STEG)

zo 04 dec 10.00 B. v.d. Bosch, Veenendaal
zo 11 dec 10.00 P. Stolk, HI-Ambacht
zo 18 dec 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 25 dec 10.00 1e Kerstdag, J. Nugter, 
   Katwijk aan Zee
zo 01 jan 10.00 J. Nugter, Katwijk aan Zee
zo 08 jan 10.00 W. v.d. Velden, Putten
zo 15 jan 10.00 P. v.d. Lugt, Naaldwijk

Diensten en vieringen

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK en 
GEREFORMEERDE KERK vrijgemaakt

Voor actuele informatie: www.ngkoegst-
geest.nl Via deze  website kan worden mee-
gekeken.

DUINZIGTCOLLEGE

zo  04 dec 10.00 ds. P. Kleingeld, 
   Heilig Avondmaal
zo 11 dec 10.00 ds. P. Kleingeld 
zo 18 dec 10.00 mw. A. Siepelinga
za 24 dec  19.30 Kerstavond, 
   ds. P. Kleingeld
zo 25 dec 10.00 Kerstochtend,  
   ds. P. Kleingeld
za 31 dec 19.30  Oudejaarsdienst,  
   ds. P. Kleingeld
zo 01 jan 10.00 Ds. P. Kleingeld
zo 08 jan 10.00 Ds. M. Boersema, Leiden
zo 15 jan 10.00 Ds. A. Vos, Heerhugowaard

Taizéviering
Week van gebed: Doe goed, zoek recht

zo 22 jan  19.00 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 actuele 
livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken: 071 
889 5938.

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

2e zondag van de Advent 
za 03 dec 19.00 Viering in Wassenaar
zo 04 dec 11.00 Eucharistie,  
   mgr. A. van Luyn sdb/  
   diaken P. Winnubst 
   Dameskoor

mailto:judith.vandervis@marente.nl
mailto:christa.vandersman@marente
mailto:christa.vandersman@marente
mailto:Tjeerdheslinga@gmail.com
http://www.weekvangebed.nl
http://www.parochie-augustinus.nl/
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Varia-agenda

Kerstconcert met samenzang
Het Gemengd Koor St. Willibrord kan dit jaar gelukkig weer de traditie 
van het jaarlijkse kerstconcert hervatten. Op het programma staat 
een selectie van oude en moderne Christmas Carols uit de Engelse 
koortraditie. In de tekst van deze liederen zijn veel van de motieven 
uit het kerstverhaal terug te horen. Jezus gezien als redder, groot licht 
in de duisternis, herders die te middernacht opgeroepen worden de 
lichtende ster te volgen naar Bethlehem, engelen die het kindje Jezus 
lof toezingen. De koorzang wordt afgewisseld met instrumentele in-
termezzo’s en het zingen van 
een aantal bekende Neder-
landse kerstliederen in sa-
menzang. 

Het koor staat onder leiding 
van dirigente Mijke de Ru. De 
muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door Martin Gor-
dijn (orgel en piano), Noortje 
Gortzak (blokfluit) en Hieke 
van Hoogdalem (cello).
Datum/tijd: zaterdag 17 de-
cember, 20.00 uur.
Toegang: gratis. Deurcollecte.
Locatie: H. Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg 35

OKe nog steeds op zoek naar nieuwe 
bezorgers!
Helaas heeft er 
zich nog niemand gemeld om 
OKe in de De Kempenaerstraat               te bezorgen. 
Woont u in de buurt?        Meldt u       alstublieft aan. 
Daarnaast zijn we ook op zoek naar bezorgers voor 
de Grunerielaan, Duivenvoordestraat, Spaargaren-
straat, Zandbergenstraat en Egmondstraat. 
Ook voor de nieuwste buurten in Nieuw Rhijngeest 
zoeken we mensen.
Woont u hier in de buurt en zou u OKe willen bezor-
gen, dan kunt u een mail sturen naar bezorgdienst- 
oke@gmail.com of bellen met Gwenny Kouwenho-
ven 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.

Festival of Lessons and Carols 
in de Groene Kerk

Op zondagmiddag 11 december wordt de inmiddels 
gegroeide traditie van het jaarlijkse Festival of Advent 
Lessons and Carols weer voortgezet. Vorig jaar kon 
deze zangdienst niet doorgaan, vanwege de corona-
maatregelen, maar dit jaar kan er gelukkig wel weer 
gevierd worden. De dienst begint om 16.30 uur in de 
Groene of Willibrordkerk en duurt een klein uur. 

Voorganger is ds. Rian Veldman, de PGO-cantorij zingt 
o.l.v. mijzelf, sopraan Barbara Wessel verleent haar me-
dewerking en Leonard Seeleman is de organist. Beken-
de en minder bekende Advent Carols worden afgewis-
seld met de traditionele lezingen van de adventstijd. 

De Carols voor de gemeente zijn in het Nederlands, de 
koorstukken zijn in het Engels. Een mooie manier om 
de weg naar kerst zingend te ervaren.
Van harte welkom! Pauline Verkerk

Kerst in de crypte
Na ons geslaagde bezoek aan een Bijbelse tuin afgelopen zomer, no-
digen wij u nu uit om samen de Koepelkathedraal in Haarlem te be-
zoeken. Deze architectonisch imponerende kathedraal is in de kerst-
tijd extra bijzonder. Geniet van de ondergrondse gangen met ruim 
300 kerstgroepen en volg de modelspoortreinen rijdend door unieke, 
verlichte miniatuurdorpen.
Wanneer: 6 januari om 13.00 uur verzamelen bij Willibrords Erf
Aanmelden: jeannetaal@gmail.com 
Entreekosten: € 7,50  Team onderling pastoraat 

Tot slot...
Je hoeft er niet rijk of geleerd voor te zijn,
het is voldoende om je te laten aanraken

door Gods Geest.
Ga dan in eenvoud en vrolijkheid, 

in vriendelijkheid op weg 
en de Geest zal met je gaan!

Amen

Bezoek de Koepelkathedraal
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