SPEELRUIMTE

activiteitenprogramma
2021 - 2022

Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemlijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.

Vertaling van Michel van der Plas,
toegeschreven aan Godfried Bomans

Speelruimte
Na een jaar vol beperkingen kijken we uit naar leefruimte. En naar speelruimte.
We noemen de twee begrippen graag in één adem, omdat spelen het leven lichter
maakt. Speelruimte zorgt voor energie, spontaniteit en vrolijkheid.
De beroemde dichtregel hiernaast geeft het goed weer. Als je samen bent, kun je
de verveling verdrijven. En kun je de zorgen, de droefheid en de druk van het bestaan
beter aan. Met elkaar is het makkelijker spelen en heb je sneller plezier. Speelruimte helpt
om ons vrij te voelen. Denk maar aan de spontane sneeuwbalgevechten op straat tussen
jong en oud op een winterse dag.
Door te spelen kunnen we ook groeien. Kinderen doen niet anders. Niet voor niks wordt
er in het onderwijs belang gehecht aan spelenderwijs leren. Het betekent moeiteloos
leren. Iets opsteken zonder dat je er heel erg je best voor moet doen. In die zin zou het
mooi zijn als we ook wat meer spelenderwijs kunnen leven. Zonder krachtsinspanning,
zorg en last. Meer lichtheid in leven. Zou dat misschien zijn wat God in gedachten had?
Graag nodigen we jullie uit om niet alleen te werken en te zorgen maar om ook te
spelen. Door te genieten van muziek en woorden. Van ontmoetingen en uitwisseling
van gedachten. Van eten, dansen, lezen, luisteren en wandelen. In de hoop dat we
meer leefruimte én meer speelruimte ervaren. En het leven lichter maken. Dat die
lichtheid goed samengaat met diepgang, bewijzen de vele activiteiten die we
ook dit jaar met veel plezier aanbieden.

Reina Albracht, Harm Bosscher, Erik Flikkenschild, Anja Froeling, Eke de Gier en Margo Mulder
werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest
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Mededeling in verband met corona
Verschillende activiteiten die in het Groene Boekje van vorig jaar
waren opgenomen, zijn vanwege corona niet doorgegaan.
We geven u graag de kans om deze activiteiten alsnog bij te
wonen en nemen deze daarom opnieuw op in deze uitgave.
Tijdens het opstellen van dit nieuwe Groene Boekje is nog
onvoldoende te voorzien wat de ontwikkelingen zijn ten aanzien
van corona. Het programma kan als gevolg daarvan ook komend
seizoen veranderen.
We raden u aan om voor bezoek aan een van de activiteiten
de website van de Raad van Kerken Oegstgeest te raadplegen.
Onder het kopje actueel kunt u in principe altijd vinden of een
activiteit wel of niet doorgaat: www.raadvankerkenoegstgeest.nl.
Indien mogelijk worden wijzigingen in de activiteiten ook vermeld
in het Oegstgeester kerkblad OKe en/of in de Oegstgeester
Courant.
Vooraf aanmelden is voor iedere activiteit vooralsnog vereist.
U vindt daarvoor bij elke activiteit een contactpersoon.
Aanmelding maakt het ook mogelijk om u te bereiken
bij onvoorziene last-minute wijzigingen.
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13
Bibliodrama I *
15
De Smulpaap *
16
(Speel)ruimte
innemen *
21
Meditatie *
24
Wandelen
met ruimte
26
Martijn
Kogelenberg

N

1
Herfstmaaltijd

27
Dietrich
Bonhoeffer *

5
Wat in
Godsnaam? *

27/28
Literatuur &
Religie *

7
Geloven als
spirituele reis

29
Gevoelens
van Rouw

24
Samen
herdenken

30
Bibliodrama II

26
Bibliodans *

D

7
Wandelen
met ruimte
12
Ruimhartig
naar de ander
14
Patroonherkenning

E

DEC

26
Taizé stilte *

E

NOV

7/8
Vrouwen
in gesprek *

L

OKT

A

SEP

SEP

K

R

11
Herderswandeling
18
Kerstconcert
22
Senioren kerst

21
Theater
Wie ben ik?

30
Allerzielenconcert

Dit activiteitenprogramma is net als OKe een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest.
Op www.raadvankerkenoegstgeest.nl staat de meest actuele informatie over de activiteiten.
Daar vindt u ook een volledige kalender.

21
Wintermaaltijd
23
Sailing Letters
26
Ruimte in
beeldende
kunst

11
Ouderenbijeenkomst
14
Klimaatverandering
24
Johannesevangelie *

3
Zin deel III

20
Lichtmystiek

9
Passieconcert

23
Spirituele
meesters *

22
Lentemaaltijd

MEI

APR

6
Zin deel II

19
Bloemschikken

27
Wandelen
met ruimte

27
Bevrijdingstheologie

21
Speelruimte
geven
27-29
Kloosterweekend

DER
KALEN

21 22

13
Wandelen
met ruimte
18
Bronnen
van troost

JUN

10
Lectio Divina *

10
Zin deel I

MRT

FEB

JAN

7
Wandelen
met ruimte

17
Zomermaaltijd
29
Filmavond

* Deze activiteit bestaat uit meerdere bijeenkomsten.
Alleen de startdatum is genoemd.
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SEPTEMBER

start di 7 of wo 8 sep |
resp. 09:15-11:30 of 10:00-12:00 uur

start ma 13 sep | 20:00-22:00 uur

Vrouwen in gesprek – twee
interkerkelijke kringen

Een Bijbelverhaal als speelruimte
ervaren is de kern bij Bibliodrama.
Door het verhaal in de kerkzaal
te situeren om vervolgens in die
ruimte te stappen en met elkaar de
levenskeuzes van de Bijbelse figuren
te verkennen en te doorleven, groei je
in de relatie met je medemens en met
God. Al spelende verdiep je je eigen
geloofsverhaal en word je uitgenodigd
om dit in het perspectief te zetten
van het levensverhaal van God met
mensen.

In gesprek over wat het christelijk
geloof kan betekenen in je leven van
alledag. Het blijkt buitengewoon
inspirerend om met andere vrouwen
geloof en leven te delen. Zowel de
vreugde als moeite en twijfel. En
niet te vergeten speelruimte. Na een
seizoen waarin we – vaak via Zoom of
tijdens wandelen in duo’s – gesprekken
hebben gevoerd, hopen we komend
seizoen weer gewoon bij elkaar te
kunnen komen. De dinsdaggroep gaat
in gesprek aan de hand van het boek
Mensen in Gods hand van Max Lucado.
De woensdaggroep gebruikt Verborgen
aanwezig: Gods hand in de geschiedenis
van Wim Rietkerk.
Rehobothkerk
data | in principe op de 1e di resp.
de 2e wo van de maand
aanmelden | Eke de Gier – van der
Jagt 071-5171411,
gierennest.eke@kpnplanet.nl
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Bibliodrama I

Regenboogkerk
overige data | 14 okt, 13 jan, 10 mrt,
9 mei
aanmelden | Mariëlle Roosen
06-40368238,
marielleroosen08@gmail.com

SEPTEMBER

start woe 15 sep | 19.30-21.30 uur

start do 16 sep | 20:00-21:30 uur

De Smulpaap –
geloofsgesprekken
met een heerlijke maaltijd

(Speel)ruimte innemen

Vraag je je af of er meer is? Ben je op
zoek naar de zin van je leven? Loop
je rond met andere levensvragen of
wil je meer te weten komen over het
christelijk geloof? Kom dan naar de
introductieavond op woensdag 15
september. Dat is de aftrap van een
serie van 10 bezinningsavonden die
we starten met een gezamenlijke
maaltijd. Daarna gaan we aan de
hand van korte filmpjes met elkaar
in gesprek. Onderdeel van het
programma is een ‘kloosterweekend’
dat op een zaterdag plaatsvindt. Hoe
en wanneer hoort u later.
Bondsgebouw bij H. Laurentiuskerk
Voorschoten (sept, nov en dec)
Sion bij St. Jozefkerk Wassenaar (okt)
introductie | 15 sep 19:30-21:30 uur
(zonder maaltijd)
overige data | 29 sep, 6, 13 en 27 okt,
3, 10, 17 en 24 nov, 8 dec
aanmelden | Erik Flikkenschild
06-51261120, erik@flikkenschild.
nl of Els van Leuken 06-52405210,
vanleukenels@gmail.com

In deze werkgroep gaan we
onderzoeken wat (speel)ruimte
innemen betekent. Wat houdt het
in om zelf in je eigen omgeving,
in je eigen gezin en/of op je werk,
ruimte in te nemen. Via verschillende
werkvormen zoals kauwen op een
(bijbel)tekst, inspirerende filmpjes,
schrijfmeditatie diepen we dit thema
met elkaar verder uit. We delen onze
kwetsbaarheid en maken ruimte om
te leren van elkaar. In principe vijf
donderdagavonden met eventueel
verlenging. Toegankelijk voor iedereen:
jong, oud, man, vrouw, gelovig of
niet-gelovig, die verlangt naar ruimte,
creativiteit en ontspanning.
Rehobothkerk
overige data | 21 okt, 2 dec, 20 jan,
3 mrt
aanmelden | Maartje de Heij
06-19266974,
maartjedeheij@hotmail.com
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SEPTEMBER

start di 21 sep | 20:00-21:00 uur

vrij 24 sep | 19:30-21:00 uur

Meditatie vanuit de
christelijke traditie

Wandelen met ruimte

Uitgangspunt voor deze meditatiegroep is de christelijke traditie.
De groep staat open voor teksten
uit andere tradities die de kijk op
de eigen traditie verrijken. “We zijn
allen één, één in God.” (Johannes 17:
20). Mediteren in een groep is meer
dan de som van de meditatie van
ieder mens afzonderlijk. We ervaren
een verbondenheid die grenzeloos
is. De stilte en het stil worden is
een belangrijk onderdeel van het
mediteren. Dat is de reden dat we
in stilte binnenkomen en weggaan.
Na afloop is er gelegenheid om
ervaringen te delen.
Regenboogkerk
overige data | 19 okt, 16 nov,
14 dec, 18 jan, 15 feb, 15 mrt,
12 apr, 17 mei, 14 jun
aanmelden | Hannah van Seters
06-16793439 of Gerrie Kooijmanvan Andel (06-18392604)

We ontmoeten elkaar eerst met een
kopje koffie/thee. Daarna starten
we de wandeling onder leiding van
Tjeerd Heslinga die ons meeneemt
naar mooie plekjes in Oegstgeest en er
iets over vertelt. Er is ruimte om met
anderen te wandelen en een gesprek
aan te gaan, te vertellen of te luisteren,
en er is ruimte om de groep alleen te
volgen in stilte en verwondering over
wat er allemaal voor moois te zien is.
De wandeling duurt 1-1,5 uur, maar u
kunt ook altijd eerder weer teruglopen.
Startpunt Rehobothkerk
aanmelden | Reina Albracht, reina.
albracht@ziggo.nl, 06-21954551

Alles begint
met op weg gaan
voor een ontmoeting.
Paus Franciscus
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zo 26 sep | 15:00-17:00 uur

Kunst & Spiritualiteit:
Martijn Kogelenberg
De Amerikaanse singer-songwriter
John Prine (1946-2020), volgens
Martijn Kogelenberg de meest
menselijke zanger, is bij velen niet
bekend. Vorig jaar overleed hij aan
corona, 73 jaar oud. Prine vertelt
verhalen in zijn liedjes in rake,
eenvoudige bewoordingen. Het gaat
vaak over het leven van gewone
mensen. Zijn muziekstijl is toegankelijk:
een combinatie van folk en country.
Qua stijl zit hij zowel wat muziek als
tekstbehandeling betreft tussen Bob
Dylan en Johnny Cash in. Hij zou in
Nederland met Boudewijn de Groot of
Huub van der Lubbe kunnen worden
vergeleken. Prine past absoluut in het
rijtje grote zangers/chansonniers uit
de 20e eeuw: Leonard Cohen, George
Brassens, Bob Dylan. Een goede
reden om over hem een muzikaal
programma ten gehore te brengen!

John Prine - Fotograaf: Ron Baker

SEPTEMBER

Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5,- p.p.
aanmelden | Marjan Driessen
071-5131422,
marjandriessen1949@gmail.com
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SEPTEMBER

start zo 26 sept | 19:00 uur

start ma 27-9 | 20:00-22:00 uur

Speelruimte voor
de stilte - Taizé

De spirituele speelruimte
van Dietrich Bonhoeffer

“Niets voert naar een inniger
gemeenschap met God, niets stimuleert
zo het persoonlijke innerlijke leven, tot
in de droogte van je woestijn, dan een
meditatief gemeenschappelijk gebed,
dat voor alle leeftijden toegankelijk is,
met onophoudelijke gezangen die in
de stilte van het hart doorklinken en
zich voortzetten, ook wanneer je weer
alleen bent.” Dat is de ervaring van
de broeders van Taizé en van de vele
duizenden bezoekers die deelnemen
aan hun vieringen op die prachtige
plek in Frankrijk. Het is ons verlangen
om komend seizoen maandelijks
Taizévieringen te organiseren in
Oegstgeest, in de hoop op steeds
meer speelruimte. Iedereen is van
harte welkom om deel te nemen aan
deze meditatieve vieringen waarin veel
ruimte is voor stilte.

We gaan op zoek naar de spirituele
speelruimte van Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945). Is die te vinden bij deze
aristocratische theoloog die vooral
bekend is geworden als martelaar?
Bonhoeffer is symbool van het Duitse
verzet tegen het nazisme. Tegelijk
was hij voluit een modern mens,
met twijfels over welke weg hij te
gaan had. In drie avonden dompelen
we ons onder in zijn leven, zijn
theologische werk en zijn spiritualiteit.
Hoe is hij geworden wie hij geworden
is? Wat zijn de kruispunten in zijn
leven en wat zijn de hoofdthema's in
zijn werk? Zijn leven en geschriften
vertellen een persoonlijk, indringend
en spannend verhaal. Het kan als
klankbord dienen voor onszelf, aldus
kenner dr. T.G. Van der Linden. Zijn
inleidende boek Dietrich Bonhoeffer is
een aanrader.

plaats | wisselt, zie www.
raadvankerkenoegstgeest.nl,
OKe, www.pgoegstgeest.nl
data | in principe de vierde
zondagavond van de maand om 19
uur, behalve dec, juli en aug
aanmelden | via www.pgoegstgeest.nl
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Regenboogkerk
overige data | 11 en 25 okt
gastsprekers | emeriti predikanten
ds. Christiaan Donner en ds. Niek Smit
aanmelden | ds. Rian Veldman
(06-14273013, ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl

SEPTEMBER

start ma 27 sep of di 28 sep | resp.
20:00-22:00 of 14:30-16:30 uur

woe 29 sep | 15:00-17:00 uur

Literatuur & Religie

Als je een dierbare verliest, kunnen
heftige gevoelens je overspoelen.
Gevoelens van intens verdriet,
boosheid, teleurstelling maar
ook opluchting, liefde of juist
onverschilligheid of wanhoop. Tijdens
deze themamiddag komen de diverse
gevoelens die bij rouw kunnen horen
aan bod, de verschillen die er zijn
tussen vrouwen en mannen en welke
je hiervan herkent in je eigen rouw.
Evenals de hindernissen die er zijn om
deze emoties te kunnen en mogen
voelen. Er is ruimte om het eigen
verhaal rondom rouwgevoelens te
delen in kleine groepjes. Begeleiding
door Nelleke van der Oord (Humanitas
Steun bij Verlies/PGO) en Gerrie
Kooijman (Pastoraal werker AVP).

In de avondkring en middagkring
bespreken we o.l.v. Marjan Driessen
boeken waarin religie of levensvragen
een rol spelen. In september starten
we met het boek Onorthodox van
Deborah Feldman. De andere boeken
worden later na overleg bekend
gemaakt. Deelname bij voorkeur voor
de hele serie.

Dietrich Bonhoeffer

Dorpscentrum
overige data avondgroep | 25 okt,
22 nov, 24 jan, 21 feb, 28 mrt
overige data middaggroep | 26 okt,
23 nov, 25 jan, 22 feb, 29 mrt
kosten | richtbedrag € 5,- per keer
aanmelden | Marjan Driessen
071-5131422,
marjandriessen1949@gmail.com

Gevoelens van rouw

Dorpscentrum
aanmelden |
Nelleke van der Oord
06-29545022,
n.vanderoord@humanitas-rijnland.nl
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SEPTEMBER/OKTOBER

start do 30 sep | 20:00-22:15 uur

vrij 1 okt | vanaf 18:00 uur

Bibliodrama II zoekt de
speelruimte in bijbelverhalen

Herfstmaaltijd

Wat zet een bijbelverhaal bij jou in
beweging en waar raakt het leven van
bijbelfiguren uit die verhalen jou in
je leven van nu? Als je in een rol uit
het verhaal stapt, wat gebeurt er dan
bij jou? Hoe vul je die rol in en wat
gebeurt er in het spel met anderen in
hun rol? Bij deze bibliodrama-groep
sluiten regelmatig nieuwe deelnemers
aan. Bij het spelen en het nabespreken
is er aandacht voor de thema’s die
raken aan de persoonlijke levenssfeer
die in het spel zichtbaar werden.
We zoeken de speelruimte op onder
begeleiding van Neely de Ronde,
docent geschiedenis Rijnlands lyceum
en een ervaren begeleider en fervent
speler bibliodrama, opgeleid bij de 7e
hemel.
Regenboogkerk
overige data | 25 nov, 17 feb, 21 apr
aanmelden | Nelleke van der Oord
06-29545022, chris.nelleke@ziggo.nl
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Gezamenlijke maaltijd in herfstsfeer
om elkaar te ontmoeten. Op tafel
staan heerlijke gerechten.
U kunt zich opgeven om aan te
schuiven en/of om zelf een lekker
gerecht mee te nemen (in dat laatste
geval zijn er geen kosten).
Rehobothkerk
kosten | € 5 – 10,- p.p. (geld wat
overblijft, gaat naar een nader te
bepalen goed doel)
aanmelden | Reina Albracht
06-21954551, reina.albracht@ziggo.nl

OKTOBER

start di 5 okt | 14:30-16:30 uur

do 7 okt | 20:00-22:00 uur

Wat doe ik hier in Godsnaam?

Geloven is een spirituele reis

In het komende seizoen bespreken
we het boek van ds. Carel ter Linden
Wat doe ik hier in GODSNAAM? Het
is een zoektocht naar een authentiek
geloof dat afscheid durft te nemen
van tradities die in het licht van
onze huidige kennis van de wereld
en wetenschappelijk onderzoek niet
langer houdbaar zijn. Het gaat om een
persoonlijke zoektocht, maar die wordt
steeds opgewekt en geïnspireerd
door de pastorale activiteiten van ds.
ter Linden na een kerkdienst, bij een
huwelijksviering of een begrafenis
en door gesprekken met kinderen
of vrienden. We worden als lezers
aangemoedigd zelf op weg te gaan
en de bijbelverhalen op een nieuwe
manier te lezen. Dr. L. Leertouwer is
gespreksleider.

Lezing van Jean-Jacques Suurmond,
theoloog, coach, geestelijk begeleider
en Trouw publicist. Hij spreekt over
het geloofsleven als reis. Iedereen kent
wel de ervaring dat je, terugkijkend,
ziet dat je nu anders gelooft dan
vroeger. Een traditie van spiritualiteit
zegt dat God ons voortstuwt in een
ontwikkeling van gerichtheid op
onszelf, naar groeiende openheid voor
de ander, inclusief de wereld. De reis
kan stokken als het geloof eenzijdig
als een houvast of troost wordt
opgevat. Of als het leven wegsijpelt
uit lang gekoesterde godsbeelden. Het
resultaat is dat mensen zich innerlijk
leeg gaan voelen en afhaken. Maar
dit moment, dat bekend staat als ‘de
donkere nacht van de ziel’, is in de
traditie van spiritualiteit juist een kans
om door te groeien.

Dorpscentrum
overige data | 2 nov, 30 nov, 14 dec
kosten | richtbedrag € 5,- per middag
aanmelden | Gerrie
Kooijman-van Andel
06-18392604,
gerriekooijmanva
@outlook.com

Rehobothkerk
aanmelden | Eke de Gier – van der Jagt
071-5171411,
gierennest.eke@kpnplanet.nl
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OKTOBER

zo 24 okt | 15:00-16:30 uur

start di 26 okt | 20:00-22:15 uur

Herdenken doe je samen

Bibliodans:
Zoek jouw speelruimte

Those we love don’t go away. They
walk beside us, every day. Unseen,
unheard, but always near. Still loved,
still missed and very dear. Met iedereen
die een dierbare mist, staan we stil bij
de mensen met wie we ons blijvend
verbonden voelen. In een stijlvolle,
intieme bijeenkomst is ruimte voor
stilte en ontstaat verbinding tussen
het thema en de eigen beleving. De
woorden die gesproken worden, zijn
inspirerend, troostend en blijven je bij.
Het geheel wordt omlijst met passende
muziek en gedichten. Het hart van
het samenzijn is het moment waarop
iedereen zelf een lichtje kan aansteken.
Een moment van bezinning.
Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5,- p.p.
aanmelden | Gerrie Kooijmanvan Andel 06-18392604,
gerriekooijmanva@outlook.com

14

Ben je iemand die liever doet dan
praat? Probeer je iets eerder met je
hart dan met je verstand te begrijpen?
Als je bijbelverhalen in dans/beweging
verbeeldt, gaan ze voor je leven. Je
bewegingen en je gevoel vertellen je
wat ze voor je kunnen betekenen. Dit
seizoen staan teksten centraal waarbij
het gaat over speelruimte. Welke
speelruimte geeft God jou en jij
jezelf. Waar vind je de lichtheid en
speelsheid van het leven. Je hoeft geen
ballerina te zijn of een uitgesproken
ritmegevoel te hebben om mee te
kunnen doen. Nieuwsgierigheid naar
wat het dansen je brengen kan, dat is
belangrijk. Wereldmuziek zet de toon
en geeft plezier. De bibliodansavonden
worden geleid door Riëtte Beurmanjer,
theologe met specialisatie dans.
Regenboogkerk
overige data | 1 feb, 22 mrt, 24 mei
kosten | € 20,- p.p. voor de reeks
aanmelden | Nelleke van der Oord
06-29545022, chris.nelleke@ziggo.nl

OKTOBER/NOVEMBER

zat 30 okt | 20:00 uur

vr 12 nov | 09:15-11:15 uur

Allerzielenconcert
Cappella pro Cantibus

Hoe kunnen wij ruimhartig
zijn naar de ander?

Traditiegetrouw zal op zaterdag
30 oktober het Allerzielenconcert
plaatsvinden door Cappella pro
Cantibus. Het programma wordt later
bekend gemaakt.

In deze ontmoeting met vrouwen wil
Annemieke Reesink ons inspireren om
het leven te omarmen. Zij is schrijfster
van verhalen en gedichten. Haar boek
Zwaartekracht gaat over hoe zij zich
los maakte van een strenge God. Kom
je ook luisteren en met elkaar van
gedachten wisselen? Je bent van harte
welkom. Er is een crèche aanwezig.

Groene kerk
kosten | gratis toegang,
collecte bij de uitgang
aanmelden | www.
cappellaprocantibus.nl

-

Rehobothkerk
kosten | gratis, wel collecte
aanmelden | Bastie Peeman
071-5173033, Bastie1951@gmail.com

zo 7 nov | 14:00-16:00 uur

Wandelen met ruimte
Zie toelichting op p.8
Startpunt Rehobothkerk
aanmelden | Reina Albracht,
reina.albracht@ziggo.nl,
06-21954551
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NOVEMBER

zo 14 nov | 15:00-17:00 uur

Kunst & Spiritualiteit:
Patroonherkenning
Peter Sterk is wetenschapper en doet
biomedisch onderzoek. Hij weet een
enthousiast verhaal te houden over
patroonherkenning. We zijn gewend
dat een onderzoeker de werkelijkheid
observeert door zich buiten zijn of
haar onderwerp op te stellen. Maar
is dat wel echt mogelijk? Net zoals
een kunstwerk ‘iets met je doet’ is
het bij onderzoek misschien wel
omgekeerd zo dat onze observatie
iets aan de werkelijkheid verandert.
Dat lijkt althans onvermijdelijk bij
metingen in de natuurkunde op het
allerkleinste niveau. Zo zijn we zelf (als
subject) onlosmakelijk verbonden met
hetgeen we observeren (object) en
lijkt het vooral om de ‘waar’-‘neming’
te gaan. Daarnaast is inzicht in de
wetenschap altijd sterk gebaseerd
geweest op het in stapjes genereren
van kennis. De complexiteit van een
levend wezen kan echter niet volledig
worden begrepen met kennis over alle
onderdelen.
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Hiervoor is patroonherkenning nodig.
Iets dat meer en meer wordt toegepast
om het ontstaan van ziekten en
de uitkomst van behandelingen te
voorspellen.
Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5,- p.p.
aanmelden | Marjan Driessen
071-5131422,
marjandriessen1949@gmail.com
Dhr. prof. dr. P.J. Sterk - Foto: Jeroen Oerlemans

NOVEMBER/DECEMBER

zo 21 nov | 15:30 uur

za 11 dec | 18:00-21:00 uur

Theatermonoloog ‘Wie ben ik’

Herderswandeling

Theatermonoloog over Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945) door
theatermaker Kees van der Zwaard.
Hij stapt letterlijk de wereld van
Bonhoeffer binnen. Benieuwd en
gespannen. Een man, een cel, brieven
en gedichten - voor een theatermaker
vormt dat een fascinerende uitdaging.
Letterlijk op de vierkante meter komt
heel de wereld binnen. En daarmee
de vragen naar oorlog, vrijheid, God.
In de monoloog volgt Kees Dietrich
Bonhoeffer op zijn zoektocht. Tastend
vanuit het besef dat elk mens zijn of
haar eigen antwoord leeft op de vraag
Wie ben ik?

Zaterdagavond. Het is donker in het
bos van Wijckerslooth. De paden zijn
slechts verlicht door kaarsen of fakkels.
Maar herders weten de weg en zullen
groepen van 10-12 personen langs een
vijftal scenes leiden die het kerstverhaal
uitbeelden. Van de afkondiging van de
volkstelling, op kraambezoek bij Maria
en Jozef in de kerststal tot en met de
drie wijzen die nog op zoek zijn.

Regenboogkerk
kosten | € 10,- p.p.
aanmelden | ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl, 06-14273013

startpunt | Rehobothkerk
eindpunt | tuin van de H.
Willibrordkerk, waar de wandelaars
met versnaperingen worden
opgewacht
aanmelden | dit zal tijdig bekend
gemaakt worden in de OKe en de
Oegstgeester Courant
Bos van Wijckerslooth – Foto: pixable.nl

Wie ben ik?
ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021/2022 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST
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DECEMBER

zat 18 dec | 20:00 uur

wo 22 dec | 16:00-19:30 uur

Kerstconcert door het
Gemengd Koor St. Willibrord

Senioren vieren samen kerst

Dit jaar zal het kerstconcert voor het
eerst op zaterdag plaatsvinden en
hopelijk weer met samenzang.
H. Willibrordkerk
actuele info | www.
willibrordkooroegstgeest.nl
kosten | gratis, collecte bij de uitgang
aanmelden | mijkederu@ziggo.nl

Een bijzonder kerstprogramma
bestemd voor alle senioren uit
Oegstgeest. Cappella pro Cantibus
zorgt voor een muzikale invulling,
evenals een pianist en een harpist. Er
is een korte liturgie en er wordt een
eenvoudige maaltijd geserveerd. Dus
geef u op, alleen of samen met uw
partner, vriend of buren. Mocht u niet
op eigen gelegenheid kunnen komen,
dan kan er voor vervoer gezorgd
worden.
Dorpscentrum
kosten | vrijwillige bijdrage
aanmelden | mevrouw Wil Kwestro
(06-30836509), johanwil.kwestro@
casema.nl of mevrouw Jeanne Taal
071-5155717, 06-51407533,
jeannetaal@gmail.com
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JANUARI

zo 9 jan | 14:00-16:00 uur

Wandelen met ruimte
Zie toelichting op p.8
Startpunt Rehobothkerk
aanmelden | Reina Albracht, reina.
albracht@ziggo.nl, 06-21954551
_

start ma 10 jan | 20:00 uur

Lectio Divina
‘Lectio betekent niet, nog meer woorden
op te nemen dan men toch al doet.
We moeten dat ene Woord van God
zoeken, dat zich onder de vele menselijke
woorden bevindt.’ Lectio Divina is
een eeuwenoude spirituele praktijk
uit kloosters die teruggaat tot de
woestijnvaders. Het is een meditatieve
oefening in luisteren en lezen, in kijken
en aanschouwen. Lezen om te leven.
Het ademen van de teksten die jouw
leven weer beademen.

Tijdens de lectio divina doorloop je
vier fasen (lectio, meditatio, oratio
en contemplatio) die je thuisbrengen
in de tekst. We zullen bij elke stap
stilstaan. Deze manier van lezen vraagt
oefening en geduld. Je kunt het alleen
doen, maar in groepsverband is het
nog krachtiger. We oefenen met
verschillende soorten teksten.
Willibrordserf
overige data | 24 jan en 7 feb
aanmelden | ds. Rian Veldman
06-14273013, ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021/2022 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST

Willibrordserf – Foto: pixable.nl
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JANUARI

vr 21 jan | vanaf 18:00 uur

zo 23 jan | 15:00-17:00 uur

Wintermaaltijd

Kunst & Spiritualiteit:
Sailing Letters

In de donkere maand januari een
ontmoeting voor een gezellige
maaltijd in wintersfeer. Geniet mee
van winterse gerechten. U kunt zich
opgeven om aan te schuiven en/of om
zelf een lekker gerecht mee te nemen
(in dat laatste geval zijn er geen
kosten).

20

Klinkenbergerplas - foto: pixable.nl

Rehobothkerk
kosten | € 5,-/10,- p.p.
(geld wat overblijft, gaat naar
een nader te bepalen goed doel)
aanmelden | Reina Albracht
06-21954551, reina.albracht@ziggo.nl

“Lief man, mijn eenigste begeert en
verlangst is na[ar] uw mijn uijtverkooren
schat, ik nergens aanders na[ar] tragt
(=verlang) op deese wereld. Gij, trouwe
zorger en hoeder zijt mijn eenigste
vermaak, de kroone mijnes hoofds, ja
het stuutsel mijnner geheele lighaam.
En dat ik daar zoo lang van moet
ontbloot zijn en zoo verdrietig zijn komst
verbeijden, dat doet mijn, lieve ziel,
meenigmaal uijtbersten van droefheijd
en zielroerendheijd….”
De man voor wie deze regels bedoeld
zijn, is de Texelse zeeman Harmanus
Kikkert, onderstuurman op het
VOC-schip Ganges. Dat schip was
eind 1776 vertrokken voor een reis
naar Batavia en Canton. Zijn vrouw
Aagje Luijtsen schreef haar man zeer
geregeld. Ruim twee eeuwen later zijn
Aagjes brieven teruggevonden. Voor
lezers van vandaag ontvouwt zich een
leefwereld van de Republiek in de 17de
en 18de eeuw, vaak heel herkenbaar als
het om emoties gaat.

DECEMBER
JANUARI

In deze presentatie door dr. Els van
Eijck van Heslinga, die zeegeschiedenis
in Leiden studeerde, passeren allerlei
vormen van geloof, hoop en liefde,
verdriet en vreugde de revue.

dr. Els van Eijck van Heslinga - foto: Jacqueline van der Kort

Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5,- p.p.
aanmelden | Marjan Driessen
071-5131422,
marjandriessen1949@gmail.com

wo 26 jan | 20:00 uur

Ruimte in de beeldende kunst
Een kunstbeschouwing aan de hand
van een beeldpresentatie, boeiend
verteld door kunstenaar Daniel
Tavenier. Het onderwerp is ‘Ruimte
in de kunst’, met name de beeldende
kunst. De aardse en hemelse ruimte,
een christelijke invalshoek. Over het
pelgrim zijn, het verborgen zijn, het
zoeken naar een verloren paradijs.
Bekende en onbekende kunst, klassiek
en modern.
H. Willibrordkerk
aanmelden | erik@flikkenschild.nl

Daniel Tavenier - 2017

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021/2022 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST
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FEBRUARI

do 27 jan | 20:00 uur

do 10 feb | 20:00-22:00 uur

Bevrijdingstheologie
voor witte mensen

Drieluik Zin deel I

We willen ruim zijn van opvattingen.
Niet kleingeestig of bekrompen, maar
ruim denken. Racisme is een structuur
die ruimte ontneemt. Psychiater Glenn
Helberg zei daarover: “Degene die
ontmenselijkt, ontmenselijkt zichzelf.”
Niet alleen zwarte en bruine mensen
hebben bevrijding van racisme
nodig, witte mensen ook. Bevrijding
van racisme is bevrijding van die
dubbele ontmenselijking. We worden
er meer mens van. Racisme is ook
een christelijk probleem. Kerk en
theologie – ze droegen eraan bij, ook
hier in Nederland. Bevrijdingstheologie
voor witte Nederlanders is nodig
om ons bewust te maken van de
blinde vlekken en koloniale resten
in onze theologie. Spreker Janneke
Stegeman was Theoloog des
Vaderlands. Ze schreef Alles Moet
Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte
Nederlanders.
Dorpscentrum
aanmelden | ds. Rian Veldman
06-14273013, ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl
22

Hans Alma bespreekt kerngedachten
uit haar boek Het verlangen naar zin.
Daarin ontwikkelt zij een nieuwe visie
op zingeving en levensbeschouwing.
Een zinvol bestaan wordt mogelijk
waar we afstemmen op de unieke
waarde van wat ons omringt. In haar
lezing gaat zij met name in op de
vraag hoe we ruimte creëren voor
aandacht, compassie en zorg, zeker
in deze met corona geconfronteerde
tijd. En hoe houden we onze (her)
waardering van zorg vast bij het
streven naar economisch herstel? Zij
legt vanuit deze vragen een verbinding
tussen haar boek en de actuele situatie.
Hans Alma is bijzonder hoogleraar
Religieus humanisme en Compassie
aan de VU en is gasthoogleraar
hedendaags humanisme aan
de Vrije Universiteit Brussel.
Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5,- p.p.
aanmelden | Gerrie Kooijmanvan Andel (06-18392604),
gerriekooijmanva@outlook.com
of Niek Smit 06-57229896

FEBRUARI

vr 11 feb | 11:00-13:30 uur

ma 14 feb | 20:00-22:00 uur

Oecumenische
ouderenbijeenkomst

Klimaatverandering:
Is er hoop?

In samenwerking met De Zonnebloem
organiseren de gezamenlijke kerken
van Oegstgeest een oecumenische
ouderenbijeenkomst voor iedereen
boven de 75 jaar. De ochtend zal
bestaan uit een inloop met kopje
koffie, een korte oecumenische viering,
napraten en een heerlijke lunch. In
verband met eventuele maatregelen
rond Corona is aanmelden verplicht.

De corona-crisis heeft veel narigheid
veroorzaakt. Er valt echter ook iets
positiefs te melden: de luchtvervuiling
was fors minder dan voor de crisis.
Zo was vanuit New Delhi voor het
eerst sinds decennia de Himalaya
weer zichtbaar. En in Nederland heeft
het gedwongen thuiszitten geleid
tot stevige CO2-reductie. Het kan
dus wel. Wat nu als we echt andere
keuzes gaan maken? Als overheden
het roer omgooien. Als bedrijven
anders gaan produceren, met minder
uitstoot van broeikasgassen. En als
consumenten kiezen voor schonere
producten. We mogen hoop hebben:
de tekenen zijn er. Sander Dekker is
programmadirecteur klimaatadaptatie
bij een groot baggerbedrijf.

Rehobothkerk
aanmelden | Marijke Anholts
06-54942726,
marijkesosef@hotmail.com

Rehobothkerk
aanmelden | Eke de Gier
071-5171411,
gierennest.eke@kpnplanet.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021/2022 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST
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FEBRUARI/MAART

start do 24 feb | 20:00-22:00 uur

zo 6 mrt | 15:00-17:00 uur

De ruimte van het
Johannes-evangelie

Drieluik Zin deel II

Johannes heeft duidelijke verbindingen
met de andere evangeliën, maar
heeft zo ook zijn eigen ruimte. Op dit
eigen karakter willen we letten. We
proberen ook aandacht te geven aan
het verstaan van Johannes in andere
culturen dan de onze. En bij de eerste
bijeenkomst kijken we welke gedeelten
graag besproken willen worden door
de deelnemers. Lukt het ons te leven
in het vertrouwen waar dit evangelie
toe oproept?
Dorpscentrum
overige data | 10 en 24 mrt, 7 apr
aanmelden | Barend Drewes
071-5176692, bfdrewes@hotmail.com

24

Er mag dan gesproken worden over
ontlezing, de vuistdikke boeken over
Harry Potter worden nog steeds
verslonden. In deze lezing betoogt
prof. dr. Hetty Zock dat de boeken
zo aanspreken omdat ze gaan over
algemeen menselijke, existentiële
thema’s. Angst en frustratie, liefde en
vriendschap, de strijd tussen goed
en kwaad, opoffering en het vinden
van een doel in je leven. J.K. Rowling
put daarbij op creatieve wijze uit
allerlei literaire genres zoals sprookjes,
mythen, de christelijke traditie en
de hedendaagse cultuur. En passant
draagt ze een humanistisch-christelijke
boodschap uit. Ze raakt zinvragen aan.
Goede romans helpen niet zozeer aan
het leven te ontsnappen maar om te
leren leven.

Kathedraal in Reims, Frankrijk – Foto: Envato

MAART

Hetty Zock is religiepsycholoog en
als bijzonder hoogleraar Geestelijke
Verzorging verbonden aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

zo 20 mrt | 15:00-17:00 uur

Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5,- p.p.
aanmelden | Gerrie Kooijmanvan Andel (06-18392604),
gerriekooijmanva@outlook.com
of Niek Smit 06-57229896

Kunsthistoricus Bernard Vermet
vertelt over de betekenis van
lichtmystiek bij de bouw van Franse
kathedralen. De brand in de Nôtre
Dame heeft de geschiedenis van de
Franse kathedralen weer volop in de
belangstelling gebracht. Waar kwam
die enorme bouwwoede op het eind
van de 12de eeuw plots vandaan?
Naast politieke en economische
blijken ook theologische motieven
een rol te spelen, waarbij het denken
en handelen van één man centraal
stond. Abt Suger van Saint-Denis.
Zijn lichtmystiek was een belangrijke
drijfveer om de donkere en zware
Romaanse architectuur open te breken
met steeds grotere en hogere ramen.
Dat werd mogelijk door de introductie
van Gotische bouwprincipes.

Kunst & Spiritualiteit:
Lichtmystiek bij Franse
kathedralen

Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5,- p.p.
aanmelden | Marjan Driessen
071-5131422,
marjandriessen1949@gmail.com

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021/2022 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST
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APRIL

start woe 23 mrt | 20:00 uur

zo 3 apr | 15:00-17:00 uur

Drieluik Spirituele meesters

Drieluik Zin deel III

Je hebt misschien wel eens gehoord
van Johannes van het Kruis, Ignatius
van Loyola, Edith Stein en andere
christelijke meesters. Maar waar staan
ze precies voor? Wat maakt hun
spiritualiteit bijzonder? Hoe kwamen ze
erop? Kunnen we er ook vandaag nog
iets mee? Dat kom je te weten op deze
ontmoetingsavonden. We bespreken
dit aan de hand van een cursus van de
(Belgische) kerknet academie.

Mevr. Dr. Renée van Riessen, bijzonder
hoogleraar christelijke filosofie in
Leiden, geeft een lezing over Levinas
en Compassie. In het denken van
Levinas is God aanwezig in de
woorden van de Thora, in de leefregels
voor het goede leven. Dat God ook
afwezig kan zijn, is volgens Levinas
een onmisbaar stadium op weg naar
religieuze volwassenheid. Het lijden
in de Tweede Wereldoorlog is een
ervaring van Gods afwezigheid. In
die godverlatenheid ontdekt de mens
dat hij zelf verantwoordelijk is. De
gedachte aan God overkomt ons in
de ethische ervaring, als het heilige in
alledaagse situaties, in een ethiek van
naastenliefde en compassie. Levinas
ziet in het gelaat van de medemens
die ons nodig heeft, een spoor van
God die voorbij is gegaan: een
transcendentie-ervaring.

H. Willibrordkerk
overige data | 11 mei, 15 jun
aanmelden | (voor 1, 2 of 3 avonden)
| erik@flikkenschild.nl

zo 27 mrt | 14:00-16:00 uur

Wandelen met ruimte
Startpunt Rehobothkerk
aanmelden | Reina Albracht,
reina.albracht@ziggo.nl,
06-21954551
26

Mevr. Dr. Renée van Riessen

Zie toelichting op p.8

APRIL

Je ervaart een onontkoombaar appel
op je verantwoordelijkheid. Het legt
beslag op je vrijheid, maar het werkt
ook bevrijdend doordat je loskomt
van het gericht zijn op jezelf.
Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5,- p.p.
aanmelden | Gerrie Kooijmanvan Andel 06-18392604,
gerriekooijmanva@outlook.com
of Niek Smit 06-57229896

za 9 apr | 20:15 uur

Passieconcert
Cappella pro Cantibus
Een concert dat beweegt van
klaagzang en inkeer naar uitbundige
jubel, uitgevoerd door een rijke
bezetting van koor, orkest en solisten.
Naast Händels klassieker Messiah
(deel II) klinkt werk van Zelenka, De
Victoria, Lotti en Durante. Ingetogen
a capella-stukken worden afgewisseld
met dramatische Italiaanse klanken
en bijna ongehoord aanstekelijke
psalmzettingen. Om te eindigen in
de voorbode van Pasen: het bekende
Hallelujah-Chorus.
Regenboogkerk
info en kaarten bestellen |
www.cappellaprocantibus.nl
De resterende kaarten worden
aan de zaal verkocht

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021/2022 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST
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APRIL/MEI

vr 22 april | vanaf 18:00 uur

wo 18 mei | 10:30-12:30 uur

Lentemaaltijd

Bronnen van troost en
de moed om verder te gaan

Rehobothkerk
kosten | € 5 – 10,- p.p. (geld wat
overblijft, gaat naar een nader te
bepalen goed doel)
aanmelden | Reina Albracht
06-21954551, reina.albracht@ziggo.nl

vr 13 mei | 19:30-21:00 uur

Wandelen met ruimte
Zie toelichting op p.8
Startpunt Rehobothkerk
aanmelden | Reina Albracht,
reina.albracht@ziggo.nl,
06-21954551

28

Er is moed nodig om te leven zonder
die ander. Soms kost het al enorm veel
moed om de gewone dingen te doen:
opstaan, je werk doen, koken, naar
de kapper gaan. Anderen kunnen je
daarin ook bemoedigen, die noemen
het knap dat je je er zo doorheen slaat.
En soms snap je zelf ook helemaal niet
hoe je het doet. Tijdens deze middag
staan we stil bij wat jou helpt. Wat
zijn jouw bronnen van troost? Hoe
vind jij de moed om verder te gaan?
Misschien dat deze bijeenkomst ook
een bron kan zijn. Naast een inleiding
is er alle ruimte om met elkaar te
delen. Begeleiding door Nelleke van
der Oord (Humanitas Steun bij Verlies/
PGO) en Gerrie Kooijman (Pastoraal
werker AVP).
Dorpscentrum
aanmelden | Nelleke van der Oord
06-29545022, n.vanderoord@
humanitas-rijnland.nl
Zorgcentrum Hofwijck

We vieren samen het voorjaar met
een maaltijd in lentesfeer. We doen
weer ons best u smakelijke gerechten
voor te schotelen. U kunt zich opgeven
om aan te schuiven en/of om zelf een
lekker gerecht mee te nemen (in dat
laatste geval zijn er geen kosten).

FEBRUARI
MEI

do 19 mei | 20:00-22:00 uur

za 21 mei | 10:15-12:00 uur

Bloemschikken –
Leven in Gods ruimte

Geloof in de praktijk:
speelruimte geven

Op het naambord van de
Rehobothkerk staat ‘God geeft ruimte’.
De naam Rehoboth staat in het eerste
bijbelboek Genesis en verwijst naar de
naam die Isaak gaf aan een waterput.
“Want nu heeft de Heer onze ruimte
gemaakt.” Ruimte om te leven, ruimte
om te spelen. We willen hier graag
samen vorm aan geven door creatief
bezig te zijn. We gaan een mooi stuk
maken wat in de ruimte staat, met
groen en met bloemen en andere
symbolen.

Diaconie is geloof handen en voeten
geven. Graag bieden we ouderen die
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen,
niet mobiel zijn en niet meer thuis
wonen, een fijne ochtend in de open
lucht. Zij vinden het net als iedereen
heerlijk om naar buiten te gaan en
eens een ander verhaal te horen.
Omdat de zorgmedewerker daar
weinig tijd voor heeft, willen we een
wandeling maken met bewoners van
zorgcentrum Hofwijck in de rolstoel.
We sluiten af met koffie en taart. Een
vrolijke ochtend die wat afwisseling
brengt. Wie komt een handje helpen?

Rehobothkerk
kosten | € 15,- p.p. | beperkt aantal
plaatsen
meenemen | snoeischaar
aanmelden | uiterlijk 12 mei,
Reina Albracht 06-21954551,
reina.albracht@ziggo.nl

Zorgcentrum Hofwijck
aanmelden | Herma Pauptit,
diaconie@pgoegstgeest.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021/2022 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST
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MEI

Abdij van Berne
in Heeswijck-Dinther
voorbereiding | ma 9 mei 20:00 uur in
Willibrordserf
info & begeleiding | ds. Rian Veldman
& Mireille Stuart
aanmelden | Mireille Stuart
(er is plek voor 12 á 14 personen),
mireillestuart@gmail.com

vr 27-zo 29 mei (Hemelvaartweekend)

In onze tijd, waarin kloostergemeenschappen onder druk staan, willen
nogal wat mensen een kijkje nemen
achter de kloostermuren. Gelukkig
hebben we een weekend kunnen
reserveren bij de Norbertijnen van
de Abij van Berne. Op hun website
staat geschreven: “We willen mensen
‘licht’ brengen, met hen optrekken,
hun dagelijks bestaan ver‘licht’en
onder het motto: Berna ut lucerna: dat
Berne het Licht moge verspreiden. Ons
samenleven heeft een hart. De liturgie
die driemaal daags wordt gevierd:
’s ochtends (metten en lauden), op het
middaguur (eucharistie) en ’s avonds
(vespers). Hier komen we tot rust
en worden we gevoed. Gebed en
rituelen dragen ons.” Wij zijn van
harte welkom ons enkele dagen
te voegen in het ritme van deze
gemeenschap om zo ons eigen
geloofsleven te voeden en op
adem te komen.
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Abdij van Berne in Heeswijck-Dinther

Speelruimte voor de ziel
Kloosterweekend
in Abdij van Berne

JUNI

vr 17 juni | start 18:00 uur

wo 29 juni | 20:00 uur

Zomermaaltijd

Filmavond (save the date)

Hopelijk is het weer zodanig dat we
de zomermaaltijd buiten kunnen
genieten. Natuurlijk gaat het om
ontmoeting, maar smullen van eten
dat met zorg is bereid is zeker niet
te versmaden! U kunt zich opgeven
om aan te schuiven en/of om zelf een
lekker gerecht mee te nemen (in dat
laatste geval zijn er geen kosten).

We sluiten met elkaar het kerkelijk
seizoen af met een mooie film (titel
volgt in OKe) en een nabeschouwing
onder het genot van een drankje
daarna.
H. Willibrordkerk
Aanmelden | erik@flikkenschild.nl

Rehobothkerk
kosten | € 5 – 10,- p.p. (geld wat
overblijft, gaat naar een nader te
bepalen goed doel)
aanmelden | Reina Albracht
06-21954551, reina.albracht@ziggo.nl

Rehobothkerk, Oegstgeest – Foto: pixable.nl
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