
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31e JAARGANG - No 1, 10 januari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 
 
 
 

 
 

Dorpskerk 
Damhouderstraat 2A 
Aanvang: 10.00 uur 

Kruisheuvelkerk 
Burg. Roeringlaan 6 
Aanvang: 10.00 uur 

De Leidraad 
Harriët Freezerhof 20 
Aanvang: 9.30 uur 

Zondag (groen)  
12 januari 2020 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Ole van Dongen (te Amsterdam) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Mario Boelen (te Hoofddorp) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
19 januari 2020 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Jeroen Tiggelman (te Rijnsburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Ton Zoutman (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
26 januari 2020 

Ds. Willemijn van Dijk-Heij 
(te Haarlem) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Jaap Smit (te Oegstgeest) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Ies de Jong (te Delft) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
2 februari 2020 

Mw. Jacqueline Bakker (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Annelies Moolenaar (te Lisse) 
Crèche, kindernevendienst 
The Lounge 

Ds. Jan van Westenbrugge 
(te Hoek van Holland) 
Crèche, kindernevendienst 

 
 
 
 
 
12 januari 2020 
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Ole van Dongen uit Amsterdam 
voor. Als gastpredikant is hij voor het eerst in ons midden. Re-
den voor een warm welkom! Ds. Van Dongen is geboren in 
Canada, op een uur rijden van Toronto. Hij is opgegroeid in 
Groningen en studeerde in Amsterdam theologie aan de VU. 
Hij heeft tot nu toe alleen in gemeentes in Noord-Holland ge-
werkt, hoewel hij wel breder in den lande preekt. Tot voor 
kort was hij interim predikant van de Marktpleinkerk in 
Hoofddorp. 
 
19 januari 2020 
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Jeroen Tiggelman voor. Nadere 
introductie overbodig, als een van onze vaste gastvoorgangers 
zeer bekend en door velen gewaardeerd. 
 
In De Leidraad gaat ds. Ton Zoutman voor: Jezus verkondigt 
de komst van het Koninkrijk. Zoek dat eerst, roept Hij uit. Hoe 
doe je dat twee duizend jaar later? 
 
26 januari 2020 
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Jaap Smit uit Oegstgeest voor. 
Alweer een nieuwe gastpredikant in ons midden. Als predikant 

is hij misschien niet zo bekend, maar veel bekender is hij door 
zijn huidige functie: Commissaris van de Koning in Zuid-
Holland. Ds. Smit heeft na zijn studie theologie als predikant in 
verschillende gemeenten gewerkt en daarnaast ook als gees-
telijk verzorger voor de Koninklijke Landmacht in Seedorf. 
Daarna werd hij algemeen directeur van Slachtofferhulp Ne-
derland en voorman van de vakbond CNV. Sinds 2014 is hij 
Commissaris van de Koning. 
 
In De Leidraad gaar de heer Ies de Jong voor: wij kijken naar 
Mattheüs 4 vanaf vers 12 en zien en horen Jezus opstarten 
met waar het altijd weer om gaat, doen! Samen met Hem le-
ren hoe het moet, ja ook wij, opnieuw beginnen waar het 
vastliep of waar wij onze roeping vergeten waren. 
 
2 februari 2020 
In de Kruisheuvelkerk gaat mevr. ds. Annelies Moolenaar uit 
Lisse voor. Ds. Moolenaar is de laatste jaren een regelmatig 
terugkerende gastpredikant. Fijn haar ook dit jaar weer te 
mogen verwelkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'PRINSENHOF', Gv Juliana van Stolberglaan 1 
Zondag 12 januari, 11.00 uur: ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Zondag 19 januari, 11.00 uur: pastor Paul Linders 
Zondag 26 januari, 11.00 uur: mw. Jannozien Moggré 
Zondag 2 februari, 11.00 uur: pastor J. Meijer 
 
'ANTONIUSHOVE', ziekenhuis, Burg. Banninglaan 1 
Zondag 19 januari, 10.30 uur: ds. Irene Visser 
Zondag 2 februari, 10.30 uur: pastor Bertus Wessel 
 
'SCHOORWIJCK', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96 
Vrijdag 17 januari, 16.00 uur: mw. Addy Kalkman 
Vrijdag 24 januari, 16.00 uur: ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Vrijdag 31 januari, 16.00 uur: dhr. Gert Leurdijk 
Vrijdag 7 februari, 16.00 uur: mw. Marianne Pompert 
 

Colofon 

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. 
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Website: www.pgleidschendam.nl 

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet 

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging: 

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV  Leidschendam  

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl  

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Mirjam Ephraïm, Albert de Jong,  

Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft. 

Redactieadres:  
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e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl 

Inleveren kopij:  
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Actie Kerkbalans 2020 
Geef om je kerk!  
Onze Protestantse Gemeente te Leidschendam/Leidschenveen 
is een gemeenschap van mensen die inspiratie en steun vin-
den in hun christelijk geloof, in de Bijbel en in de ontmoeting 
met elkaar. Als gemeenschap vinden wij het belangrijk om 
naast de erediensten ook op andere momenten elkaar te 
ontmoeten. Momenten waar een goed gesprek bemoediging 
brengt, momenten waar we vreugde en verdriet mogen delen. 
Waar we samen mogen eten, zingen en delen. Om dit met el-
kaar te kunnen en mogen doen, is geld nodig.  
 
Daarom is het thema dit jaar van de AKB ‘Geef om je kerk!’ 
Geef in de vorm van aandacht voor elkaar, maar geef ook om 
financieel die dingen te kunnen doen die wij van belang ach-
ten. We zijn dankbaar dat we samen deel mogen uitmaken 
van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert 
en verblijdt. Om die te faciliteren zijn we afhankelijk van fi-
nanciële bijdragen. Daarom is er de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
De opbrengst in 2019 is aan meer besteed dan alleen de in-
standhouding van onze erediensten. Zo hebben we extra mu-
zikale activiteiten kunnen houden, is er het Zin-nig Café, de 
jaarkalender met alle activiteiten, het kinder- en tienerkamp. 
In 2019 is bovendien de gemeente-brede musical Maria uitge-
voerd, een goed voorbeeld van samen gemeente zijn, waar 
jong en oud deel van uitmaakt.  
 
Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen 
en buiten onze gemeente? Dan vragen wij u, in alle vrijheid en 
bescheidenheid, ook dit jaar een bedrag te schenken aan Actie 
Kerkbalans. Met uw bijdrage bouwt u mee aan onze gemeen-

te. U doet mee door het ingevulde en ondertekende toezeg-
gingsformulier in de antwoordenvelop te stoppen en te re-
tourneren. Wilt u er voor zorgdragen het gehele formulier, en 
niet slechts een deel daarvan, terug te sturen? Bedankt! 
Namens uw College van Kerkrentmeesters,  

Mark Rip, secretaris en Gert van Spronsen, penningmeester 
 
Voor meer informatie over de Actie Kerkbalans kunt u contact 
opnemen met: Hans Grolle, (070) 320 12 26 in Heuvelwijk; 
André Vaders, 06-22 59 23 86 in Leidschenveen en met Mark 
Rip, 06-48 15 40 09 in Vlietwijk.  
De lopers kunnen vanaf heden de enveloppen voor de Actie 
Kerkbalans bezorgen. Op de antwoordstrook kunt u aangeven 
welk bedrag u voor dit jaar aan onze gemeente wilt bijdragen 
en in hoeveel termijnen u wenst te betalen.  
De loper voor de Actie Kerkbalans belt ook dit jaar bij u aan, 
uiterlijk op 1 februari, om uw antwoordenvelop op te halen. 
Een deel van de gemeente doet digitaal mee aan de actie. Is 
dat in het vervolg ook iets voor u? Geef dit door via een be-
richt aan: kerkbalans@pgleidschendam.nl en vanaf 2021 kunt 
u dan digitaal meedoen. Ten aanzien van de Actie Kerkbalans 
verzoeken wij alle gemeenteleden, als men van plan is iets te 
geven, in ieder geval het toezeggingsformulier in te vullen en 
in te leveren. Als u gewend bent uw bijdrage eenmaal in de 
twee jaar te voldoen, verzoeken wij u op het formulier het be-
drag aan te geven dat u voor dit jaar 2020 bestemd wilt heb-
ben. Uw bijdrage kan voldaan worden door overschrijving 
naar: IBAN NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG 
Leidschendam onder vermelding van ‘vrijwillige bijdrage’ en 
uw registratienummer (indien bij u bekend). 

 
 
 
 
 
Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, januari 2020 
 

 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Vr. 10 januari, 20.00 uur Spellenproeverij  

(alternatieve nieuwjaarsborrel) 
De Binnenhof  

Wo. 15 januari, 10.00 uur Vrouw en geloofochtend Voorhof, Oude Kerk Voorburg p.korving@outlook.com 

Wo. 15 januari, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Wo. 15 januari, 10.00 uur Teken/schildergroep De Binnenhof g.rijsdijk@casema.nl 

Do. 16 januari Oud papier Dorpskerk  

Vr. 17 januari, 10.00 uur De Bijbel ter sprake De Binnenhof a.c.degroot@hotmail.com 

Zo. 19 januari, 16.00 uur Mazzel Kids Praise met  
Matthijs Vlaardingerbroek 

Kruisheuvelkerk mazzelkids@outlook.com 

Ma. 20 januari, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Smientstraat 14, Den Haag sandravanvuuren@hotmail.com 

Di. 21 januari, 18.30 uur Young adults Dorpskerk arjanlouwen@hotmail.com 

Wo. 22 januari, 15.00 uur Seniorenmiddag De Leidraad Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 

Wo. 22 januari, 19.30 uur Gemeentegroeigroep  sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 22 januari, 20.00 uur Met de Bijbel op tafel Zijdesingel 35 ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl 

Vr. 24 januari, 10.00 uur Poetsochtend Kruisheuvelkerk koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl 

Zo. 26 januari, 12.00 uur Repetitie Black Gospel projectkoor Kruisheuvelkerk vigiliava@pgleidschendam.nl 

Di. 28 januari, 20.15 uur Rondom 30 De Leidraad markrip1@gmail.com 

Wo. 29 januari, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Wo. 29 januari, 10.00 uur Teken/schildergroep De Binnenhof g.rijsdijk@casema.nl 

Do. 30 januari Oud papier Kruisheuvelkerk  

Do. 30 januari, 20.00 uur Gebedsbijeenkomst De Leidraad Gerrit en Eddyana Knaap-Soenarjo,  
(070) 444 47 37 

Vr. 31 januari, 10.00 uur De Bijbel ter sprake De Binnenhof a.c.degroot@hotmail.com 

Za. 1 februari, 20.30 uur Zin-nig Café ‘Monnikenwerk?’ Kruisheuvelkerk koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl 

Zo. 2 februari, 12.00 uur Repetitie Black Gospel projectkoor Kruisheuvelkerk vigiliava@pgleidschendam.nl 

Ma. 3 februari, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Twickelstraat 45, Wassenaar sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 5 februari, 18.30 uur Young adults Dorpskerk arjanlouwen@hotmail.com 

Wo. 5 februari, 19.30 uur Gemeentegroeigroep  sandravanvuuren@hotmail.com 

Vr. 7 februari Samen uit eten Dekker’s Hoeve fam.bemer@ziggo.nl 

Wekelijks    

Wo. 12.30 uur Open Kerk & Buurtbieb Dorpskerk  
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Spellenproeverij (alternatieve Nieuwjaarsborrel) 
We willen het nieuwe jaar gezellig beginnen met een spellen-
proeverij op vrijdag 10 januari om 20.00 uur in De Binnenhof 
(bij de Dorpskerk). Een leuke avond met een hele stapel oude 
bekende en nieuwe gezelschapsspellen waar we uit kunnen 
kiezen. Bordspellen waardoor je elkaar beter leert kennen of 
juist spellen waarbij het om strategie gaat. Natuurlijk met lek-
kere hapjes en drankjes. Welkom allemaal! 

Annemieke Hartman 
 
De Bijbel voorgelezen heet nu De Bijbel ter sprake 
Ik kan mij nog goed herinneren dat ergens in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw een paginagrote advertentie in de krant 
stond: Fyffes heet nu Chiquita. Kennelijk had de firma Chiquita 
toen de bananenhandel van Fyffes in Nederland overgeno-
men. Er werd geruststellend bij gezegd dat de naamswijziging 
niet ten koste van de kwaliteit van de bananen zou gaan. 
Zo’n tien jaar geleden begonnen wij onze bijbelvoorleesclub 
met vooral voorlezen uit de Bijbel en we noemden de club dan 
ook De Bijbel voorgelezen. Inmiddels is er veel meer nadruk 
komen te liggen op het ter sprake brengen van wat de Bijbel 
inhoudt en wat hij ons biedt. Daarom zeggen we: De Bijbel 
voorgelezen heet nu De Bijbel ter sprake. Onnodig te zeggen 
dat de kwaliteit van het gebodene niet onder de naamswijzi-
ging zal lijden. Dat zult u merken als u naar onze volgende bij-
eenkomsten komt, allemaal op een vrijdagochtend 10.00 uur 
in De Binnenhof van de Dorpskerk: 
- Op 17 januari gaat Ton Zoutman verder met de Psalmen, 

waaronder ook de onbekende nummers 151 tot 155. 
- Op 31 januari vertelt Herman Huijding ons verder over het 

apocriefe boek Wijsheid en hij leest daaruit ook voor. 
- Op 14 februari geeft Marianne Pompert inzicht in de pasto-

rale brieven Timoteüs en Titus, die ze vervolgens ook zal 
voorlezen. 

- Op 28 februari behandel ik zelf een profetenboek uit het 
Oude Testament. 

- Op 13 maart volgt onze slotbijeenkomst. Dan besteden Eta 
Woudenberg en Marianne Pompert onder meer aandacht 
aan de reizen van Paulus. 

Het beloven weer interessante bijeenkomsten te worden. 
Komt u ook? 

Alfred de Groot 
a.c.degroot@hotmail.com of 06-50 20 56 93 

 
Gemeentegroeigroep 
Op 20 en 22 januari is de titel van het hoofdstuk uit het ge-
spreksmateriaal dat we gebruiken 'Jij bent jaloers?'. Hoe gaan 
wij om met jaloersheid? 3 en 5 februari gaat het over 'Au, ik 
voel jouw pijn'. 'Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt lijden alle 
andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behan-
deld wordt, delen alle andere in die vreugde.'  
De avonden starten om 19.30 uur en zijn niet leeftijdsgebon-
den. Lijkt het u/jou wat om mee te doen of wilt u/jij meer in-
formatie:  

Sandra Tukker-van Vuuren 
06-44 48 26 48, sandravanvuuren@hotmail.com 

 
Seniorenmiddag Leidschenveen 
Op woensdag 22 januari is er de eerste seniorenmiddag van 
2020 in De Leidraad. Zoals gebruikelijk opent Annemieke 
Hartman de middag. Daarna is er volop gelegenheid om met 
elkaar bij te praten en dit alles onder het genot van een hapje 
en een drankje. De middag begint om 15.00 uur en eindigt 
rond 17.00 uur. Om gezondheidsredenen doet Ria voorlopig 
een stapje terug. Ze is, indien mogelijk, wel aanwezig maar 
dan als graag geziene gast. Dory de Niet is bereid om als hel-
pende hand te fungeren. Dank daarvoor! Wij hopen u allen 
weer te mogen verwelkomen. Voor eventuele vragen of pro-
blemen met het vervoer kunt u contact opnemen met onder-
getekende. 

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 

Gespreksgroep Met de Bijbel op tafel 
Op 22 januari komen we weer bij elkaar, dit keer bij Ineke 
Post, Zijdesingel 35. Vaste onderdelen zijn een lezing uit de 
Bijbel volgens de Lectio Divina als opening en een afsluitend 
Avondgebed. Daarnaast verdiepen we ons in een onderwerp, 
en dat gaat iedere keer weer anders. Met een spelvorm, sa-
men een Bijbelboek lezen, een maatschappelijk onderwerp; 
iedere keer is anders. Wel is het handig om een eigen Bijbel 
mee te nemen – welke vertaling is niet van belang. Dit keer 
gaan we ons buigen over de tien plagen van Egypte. Een boei-
end onderwerp, lastig ook. Goed om het hier samen een keer 
over te hebben.  
Wil je ook een keer komen? Van harte welkom. Eerst meer in-
formatie? Neem dan even contact met mij op.  

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
Zin-nig Café: ‘Monnikenwerk?’ 
Op veler verzoek verzorgen ds. Fulco de Vries Bouwstra en 
koster Ebo Roek in 2020 weer een avond over kloosterbieren. 
Wat is dat precies, hoe wordt het gemaakt én natuurlijk hoe 
smaakt het? Dat gaan we ontdekken op zaterdagavond 1 fe-
bruari in de Kruisheuvelkerk. De kosten bedragen 10 euro per 
persoon, meteen contant te betalen bij Ebo. 
 
Gespreksgroep: Verder na verlies 
Verdriet kun je niet alléén ver-dragen... 
...verdriet kan anders worden als er mensen mee-dragen!  
van: Marinus van den Berg 
Vorig najaar is er een gemeentebrede gespreksgroep 'verder 
na verlies' geweest met ds. Fulco de Vries Bouwstra en Anne-
mieke Hartman. Een gespreksgroep voor mensen die korter of 
langer geleden een dierbare hebben verloren. (Als richtlijn 
houden we aan minimaal een jaar geleden.) Tijdens de bijeen-
komsten probeerden we elkaar te steunen door over het ver-
lies te praten aan de hand van verschillende onderwerpen. 
Ook in 2020 willen we deze groep weer aanbieden. We komen 
bijeen op de woensdagavonden 19 februari, 4 maart, 18 maart 
en 1 april. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Voor aan-
melden of meer informatie: pastoraalcentrum@pgleidschen-
dam.nl of bel tijdens spreekuren het pastorale nummer. 

Annemieke Hartman 
 
Samen uit eten in Vlietwijk 
In het vorige kerkblad 
hebben we u al geatten-
deerd op de datum van 
het gezamenlijke etentje. 
Dat is dit jaar vrijdag 7 fe-
bruari. Net zoals vorig jaar 
willen wij samen eten bij 
Dekker’s Hoeve, tegenover 
molen De Vlieger. Ook dit 
jaar bestaat het diner uit 
soep, lopend buffet, dessert en twee consumpties. En dat alles 
voor € 25,-. Aanvang 18.00 uur. 
Aanmelden kan van zondag 12 januari tot en met zondag 2 fe-
bruari op de intekenvellen in de kerken, via de mail 
(fam.bemer@ziggo.nl) of via de telefoon (Rob de Bruijckere 
06-29 25 47 35 of Wilma Bemer 06-22 27 55 32). Afrekenen 
ter plaatse na afloop van het diner. U kunt dan eventuele ex-
tra consumpties ook afrekenen. We hopen velen van u te mo-
gen ontmoeten.  
 
PS 
Het adres van Dekkers hoeve is moeilijk te vinden met uw na-
vigatiesysteem, aangezien het aan een fietspad is gevestigd. U 
kunt het beste de borden naar Molen De Vlieger volgen of na-
vigeren naar Rodelaan 60 (Monuta uitvaartverzorging), hier 
tegenover is het parkeerterrein. Gemeenteleden die slecht ter 
been zijn kunnen worden afgezet voor de deur, rij dan naar de 
Ultramarijnhof, waar u de oprit naar de boerderij vindt. Het is 

Wo. 13.00 uur Juridisch spreekuur Dorpskerk  

Do. 20.00 uur Repetitie Leidschendams Kerkkoor Kruisheuvelkerk  

Vr. 10.00 uur Koffietijd Kruisheuvelkerk  
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verboden op het erf te parkeren. Ook fietsen is op het erf niet 
toegestaan, parkeer uw fiets in het fietsenrek bij de ophaal-
brug. 
Activiteitencommissie Dorpskerk:  

Alja, Arie, Coert, Liesbeth, Rob, Ron, Ronald en Wilma 
 
Ouderenwerk Kruisheuvelkerk 
Langs deze weg willen wij u allen een gezond en gezegend 
2020 toewensen. Wij willen u ook hartelijk bedanken voor alle 
lieve wensen, kaartjes, handdrukken. Het is onmogelijk u allen 
persoonlijk te benaderen. Wij begrijpen uit uw reacties dat het 
jaar 2019 succesvol is geweest. 
Wij staan voor een nieuw jaar waar vele activiteiten kunnen 
worden ingevuld. Binnenkort zal de activiteitencommissie ou-
derenwerk zich daarover gaan buigen. Mocht u suggesties 
hebben dan horen wij dat graag. Rest ons nog de opbrengst 
van de collecte te melden die we tijdens de kerstvieringen 
voor het Hospice Vliethuys in Voorburg hielden. Er is het prach-
tige bedrag van € 500 opgehaald. Wij hebben dit bedrag over-
gemaakt naar het Hospice. Namens het Hospice: Hartelijk dank! 
De commissie ouderenwerk, 

Sophia Brokke, Rineke Evers, Nel Zondervan 
 
Terugblik kerstmarkt Dorpskerk 
Zaterdag 7 december was 
de jaarlijkse kerstmarkt in 
de Dorpskerk. Vanaf tien uur 
was er direct een gezellige 
drukte. Buiten werden de 
mensen opgewacht met ge-
zellige muziek en voor de-
genen die wilden een lekker 
glaasje glühwein.  
In De Binnenhof had de 
creacommissie hun collectie 
geschenkartikelen uitge-
stald. Daar is veel van ver-
kocht. Er was ook de boe-
kenmarkt en een kerstboom 
vol met papieren engelen. Daar waren veel kopers voor. Tus-
sen de boeken en de creaspullen hadden we tafeltjes neerge-
zet, waar de bezoekers konden genieten van koffie/thee met 
wat lekkers of erwtensoep. In de voorzaal waren heel veel 
bloemstukken en planten te koop. Ook die vonden gretig af-
trek. In de kerk was de hele dag muziek en kon er geknutseld 
worden. Tussen twee en drie uur was er een sing-along met 
Christmas Carols. Om vier uur hebben we na heel veel gezel-
ligheid de kerstmarkt gesloten. 
En de winst was voor de Dorpskerk. Niet alleen de 1600 euro 
netto opbrengst, maar ook zeker het bieden van een luiste-
rend oor aan velen, het kunnen geven van gezelligheid, het 
aanbieden van een unieke ervaring (erwtensoep eten in de 
kerk bijvoorbeeld) en het gevoel van erbij te mogen zijn. Ook 
dat is winst! We kijken met veel plezier terug op deze dag. De 
winnaar van de kerstmand was Adrie Breedijk. Foto’s van deze 
gezellige dag kunt u bekijken op de website.  

De crea-groep en de activiteitencommissie. 

Uit eten met De Leidraad 
Op vrijdagavond 20 de-
cember zijn wij uit eten 
geweest met De Leidraad. 
We waren met een gezel-
schap van maar liefst 27 
personen dit keer. Ieder-
een had zijn best gedaan 
om er mooi uit te zien! 
Een aantal van de heren 
had een kleurige lichtge-
vende strik om, prachtig! 
Het was een gezellig sa-
menzijn. Het kerstdiner 
door Dave georganiseerd 
was voortreffelijk, wij hebben gesmuld. Fijn om zo als kerkge-
meenschap en van daarbuiten elkaar te ontmoeten. 
Tot een volgende keer. 

Jan en Dory de Niet 
 
Koffietijd 
Iedere vrijdagochtend van november tot de laatste week 
voor Pasen is er in de Kruisheuvelkerk 
‘Koffietijd’. Tussen 10.00 en 11.30 uur 
staat de koffie klaar en is iedereen wel-
kom voor een ‘bakkie’ en een praatje. 
Het is altijd gezellig en de bezoekers ge-
ven aan dat ze zo’n koffiemoment in de 
kerk erg op prijs stellen. Vrijdag 27 de-
cember was het extra druk want Krijn 
en Ebo hadden voor verse oliebollen 
gezorgd. Al om zeven uur werd het be-
slag gemaakt zodat het de tijd had om 
te reizen. Daarna bakte Krijn in korte 
tijd vijftig heerlijke oliebollen die prima smaakten en gretig af-
trek vonden. Het begin van een nieuwe traditie? ‘Koffietijd’ 
gaat nog door tot en met vrijdag 3 april. Half mei start dan het 
terras op de woensdagochtend. 

Ebo Roek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of 
wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem 
dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende 
gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer 
altijd bereikbaar: (070) 327 84 13 
E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl  
Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag  

van 9.00 tot 10.00 uur  
Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman  
 

Predikant 
Ds. F.J.M. (Fulco) de Vries Bouwstra  
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
Telefoon: (070) 301 94 49  
E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl  
 
Verantwoording 
De afgelopen periode ontving ik tijdens een huisbezoek een 
envelop met 20 euro ‘voor de kerk’. Waarvoor onze hartelijke 
dank. 
 
Wij denken aan: 
mensen die niet meer in de kerk kunnen komen, aan mensen 
die revalideren, mensen die een dierbare moeten missen. 
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Meeleven  
Wij noemen de namen van: 
 
 
 
 
 
 
In memoriam Sip Buma 
Dinsdag 3 december is overleden Sipke Buma in de leeftijd van 
80 jaar. De meeste mensen kennen Sip omdat hij jarenlang de 
koster van zijn geliefde Dorpskerk is geweest. Ook na zijn pen-
sioen bleef hij betrokken als hulpkoster. Altijd nauwgezet, al-
tijd betrouwbaar. De ruimte naast de kerk waarin de jongeren 
bijeenkomen was vroeger de kosterswoning en is naar hem 
vernoemd: Sip’s room.  
Sip nam het leven zoals het kwam. De laatste jaren moest hij 
keer op keer inleveren. Lichamelijk en geestelijk. Dat was 
zwaar. Voor hem en voor de mensen die het dichts om hem 
heen staan. Hij bleef lang vol goede moed. Maar de laatste 
maanden in de Lozerhof waren zwaar. 
Sip was niet alleen praktisch actief in de kerk. Hij bezocht 
trouw vele mensen uit onze gemeente en was ook een zeer 
gewaardeerde vrijwilliger bij de kerkdiensten in Antoniushove. 
Met zijn vriend Peter maakte hij graag mooie reizen. De dank-
dienst voor zijn leven was uiteraard in de Dorpskerk. Daarna is 
hij begraven op Wilsveen. Dat de gedachtenis aan Sip Buma 
ons tot zegen mag zijn. 

Annemieke Hartman 
 
In memoriam Dirk Bruinenberg 
Op donderdag 12 december is in Prinsenhof overleden Dirk 
Bruinenberg in de leeftijd van 86 jaar. Dirk is meer dan 64 jaar 
getrouwd met zijn innig geliefde Bieuwk. Vanuit Friesland 
kwamen ze naar de randstad omdat hier werk was en uitzicht 
op een woning. Samen kregen zij vier kinderen. De laatste pe-
riode moesten zij helaas apart wonen vanwege Dirks gezond-
heid.  
Tuinieren was zijn grote passie, net als wandelen. Dirk liep 
zelfs de vierdaagse van Apeldoorn. In Leidschendam was hij 
jarenlang de man die de avondvierdaagse organiseerde. Hier-
voor is hij onderscheiden als ereburger van Leidschendam-
Voorburg. In de Andreaskerk was Dirk betrokken bij de organi-
satie van de bazaar. Samen met Bieuwk heeft hij ook jarenlang 
voor de kerstgroeten voor de ouderen in onze gemeente ge-
zorgd. 
Op de kaart stond:  

Geloof Hoop en Liefde 
Waar de Liefde voor ons groots was 

Daarom lazen we tijdens de dankdienst voor zijn leven ook uit 
de brief van Paulus aan de Korintiërs. Dat de gedachtenis aan 
Dirk Bruinenberg ons tot zegen mag zijn. 

Annemieke Hartman 
 
Om zegen 

God wees ons nabij en zegen wat Gij in ons begonnen zijt. 
Wees ons nabij in onze diepste momenten 
en in hetgeen we samen dromen. 
Wees ons nabij wanneer pijn en verdriet ons overvallen, 
wanneer we elkaar misschien niet verstaan. 
Laat niet toe dat ons leven slijt aan gewoonte 
en dat we blind worden voor elkaar. 
Geef ons ogen om te zien 
dat we iedere dag gegeven zijn aan elkaar 
als een kostbare schat. 
God, laat ons leven geven aan elkaar. 

Mathieu Plessers 
 
De vieringen rond het Kerstfeest 
In de dagen voor kerst kregen wij als gezin van velen hartelijke 
groeten en goede wensen. En ik moet zeggen: dat doet goed!  
Wat ook goed heeft gedaan, dat is om zoveel mensen rond de 
kerstdagen in de kerk te ontmoeten: bij de kerstvieringen voor 
de ouderen, bij de verschillende concerten en uitvoeringen, 
het kinderkerstfeest, de kerstvieringen van de scholen, de vie-
ring in Duivenvoorde, kerstnacht én kerstochtend, en niet te 
vergeten die fantastische – alternatieve - TOP 2000 dienst: 

een zangdienst met veel bekende en zeker ook geliefde lie-
deren. Voor herhaling vatbaar! Wát een mooie groep mensen 
zijn wij bij en met elkaar als gemeente! Dat belooft veel voor 
het nieuwe jaar! 
 
Op Kerstmorgen stond in het voorbedeboek in de Kruisheu-
velkerk onderstaand gedicht/gebed, aangedragen door een 
gemeentelid, als voorbede voor de kinderen. In overleg, én op 
verzoek deel ik hierbij graag deze tekst: 
 

Mijn kinderen - Greet Westerduin 
 
Ik kan mijn kind’ren het geloof niet geven 
Genade is niet bij erfenis. 
Het gebed voor hen is mij nog slechts gegeven 
Dat ik in Uw rijk geen der kind’ren mis 
 
Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven 
Dus pleit ik daag’lijks Heer op Uw verbond. 
U was er bij de aanvang van hun leven, 
En toen U, vol van genade, bij hun doopvont stond. 
 
U hebt beloofd, Ik wil altijd je Vader zijn 
Ik weet niet of ze nog Uw kinderen willen wezen. 
Dat is o Grote God, mijn twijfel en mijn pijn. 
Ze leven dikwijls bij U weg, naar ik moet vrezen. 
 
Vader, ik wil voor al mijn kind’ren vragen 
En buig mijn knieën voor U, elke dag 
Wilt U ze in Uw groot erbarmen dragen. 
Bewaar ze dicht bij U, tot aan hun laatste dag. 

 
Een hartelijke groet voor allen,  

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Rooster kerkblad 2020 
Ten behoeve van de leveranciers van kopij volgt hier het roos-
ter met verschijningsdata van het kerkblad en de bijbehoren-
de kopijdata in 2020, tot de zomervakantie: 
Nr. kopijdatum verschijnt bijzonderheden 
 2. 31 januari 7 februari voor 4 weken; 
 3. 28 februari 6 maart voor 4 weken; 
 4. 27 maart 3 april Paasnummer, voor 5 weken; 
 5. 1 mei 8 mei Pinksternummer, voor 4 weken; 
 6. 29 mei 5 juni voor 5 weken; 
 7. 3 juli 10 juli vakantienummer, voor 8 weken. 

Leo Kloos en Harry Hoft, eindredactie 
 
Uit de AK-vergadering 
Mede namens mijn collega’s ambtsgenoten wordt u eerst een 
goed en gezond 2020 toegewenst! Ook het aanstaande jaar 
zal de nodige zorg, wijsheid en toewijding vragen van alle be-
trokken actievelingen die onze kerkelijke PGL-gemeenschap zo 
plezierig en levendig maken. Over het verdere verloop van 
2020 kan ik u niets anders melden dan dat er doorgewerkt 
wordt aan een toekomstbestendige situatie met een nieuwe 
predikant, vernieuwde kerkenraden en een rijke diversiteit 
aan activiteiten.  
Via dit kerkblad informeer ik u over de laatste vergadering van 
de Algemene Kerkenraad PGL, zoals deze op 12 december 
2019 is verlopen. Gesproken is over:  
- De gemeenteavond (incl. de dankavond voor gewas en ar-

beid) is op 6 november plezierig verlopen. Onder meer is de 
begroting 2020 daar gepresenteerd en akkoord bevonden. 
Daarnaast gaf de voorzitter van de diaconie een interessante 
kijk op het werk van onze diaconie. 

- Een paar keer per jaar vergaderde de Algemene Kerkenraad 
met het College van Kerkrentmeesters; dit goede gebruik is 
nu ook met het College van Diakenen opgezet. Een kwalita-
tief hoogstaand beleidsplan van de diaconie is besproken.  
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- Beroepingscommissie en mutatie ambtsdragers zijn bespro-
ken zoals u elders in het kerkblad kan lezen.  

- In het kalenderjaar 2020 zal er gewerkt worden aan een ver-
nieuwing van de website. De huidige website is actueel qua 
informatie; qua uiterlijk zijn er mogelijkheden om de website 
met de huidige mediawensen mee te laten groeien.  

- De resultaten van de drie wijken zijn uitgebreid besproken. 
Op meer dan drie verschillende manieren is er gewerkt aan 
onze kerkelijke gemeente.  

Aanstaande 23 januari staat de volgende vergadering van de 
AK-PGL gepland. 

Floris van Hoek, scriba 
 
Mededeling van de beroepingscommissie  
Zoals in het vorige kerkblad werd aangekondigd heeft de be-
roepingscommissie begin december gesprekken gehad met 
kandidaten die men voor een nader wederzijds kennisma-
kingsgesprek had uitgekozen. Na de evaluatie van deze ge-
sprekken werd unaniem besloten om bij de overgebleven 
kandidaten tweemaal in een verschillend samengestelde 
groep te gaan horen. Momenteel is de beroepingscommissie 
hiermee bezig. In deze fase van het beroepingswerk kan niet 
zoveel met de gemeente worden gedeeld. Zodra er nieuws is 
te melden, zult u dit in een van onze volgende kerkbladen le-
zen. 

Dick Kaajan en Gerrie Jansze 
 
Eindeloos 
Het beeldje 'Eindeloos' reist al jaren door Leidschendam en 
Leidschenveen. Elke maand krijgt het een plekje op de 
schoorsteenmantel bij een ander gemeentelid en komen we 
over haar of hem meer te weten. 
Ik werd gebeld door Anneke Jof-
fers. Zij vroeg of ze me het 
beeldje Eindeloos mocht komen 
brengen. Een beetje beduusd zei 
ik ja. Na gezellig te hebben zitten 
praten zei ze wel dat het de be-
doeling is om iets over me zelf te 
vertellen. Nou, ik heet Henny 
Flokstra, 79 jaar, en ben al ruim 
55 jaar gelukkig getrouwd met 
Rieks. We zijn allebei geboren in 
Hoogersmilde. We hebben twee 
kinderen en drie kleinkinderen.  
Ik ben opgeleid als kleuterleid-
ster, maar in die tijd waren er 
daar te veel van. Daarom ben ik 
een paar jaar in de gehandicaptenzorg op ‘s Heerenloo werk-
zaam geweest, daar deed ik ook al vakantiewerk. Gelukkig 
kreeg ik later in Bovensmilde de baan van kleuterleidster en 
later kwam ik in Borne. Net in die tijd kreeg ik verkering met 
Rieks, hij was toen net uit Nieuw-Guinea teruggekomen. In 
Borne veel in het jeugdwerk gedaan. Nadat we getrouwd wa-
ren verhuisden we naar Eindhoven. Dat was voor mij wel erg 
stil en een grote overgang, na een grote klas met kleuters. Ge-
lukkig werden onze kinderen geboren, Janet en Terry. Na een 
paar jaar verhuisden we naar Leidschendam. Door de kinderen 
kwam ik al snel in oudercommissie, kindernevendienst en kin-
derkoor. Ondertussen heb ik wat invalwerk gedaan op kleu-
terscholen maar ben daarna 27 jaar lang met plezier peuter-
leidster geweest. Tussen door gingen we veel naar onze ou-
ders in Assen. 
Ik stopte met werken en kon weer even mijn hobby’s uitvoe-
ren, de tuin, lezen, tekenen en patchwork bij Ria ’t Hart, die 
helaas onlangs is overleden. We passen nog op onze kleinkin-
deren en doen vrijwilligerswerk, eerst in Schoorwijck en nu al 
jaren in Prinsenhof bij de zondagse kerkdiensten. Door Gert 
Bossenbroek ben ik gevraagd om ouderling te worden in Prin-
senhof, wat ik nu al weer dertien jaar doe. Dit jaar wil ik met 
deze taak stoppen maar we blijven nog wel vrijwilliger, zolang 
we gezond zijn. Het is fijn, prachtig en dankbaar werk.  
Mijn mooiste lied? We zijn op een leeftijd dat we soms naden-
ken over onze uitvaart. Nu wij uiteengaan, lied 423, dat zou ik 
dan graag willen laten zingen. Vanwege de laatste regels: Ga 
met God, Vaya con Dios en à Dieu. Dat zou ik mijn kinderen 
willen meegeven, dat ze altijd terecht kunnen bij God. 

Lieve gemeente 
‘Laat maar weer eens wat van je horen’, zei Fulco. En Anne-
mieke voegde daaraan toe: ‘Wat zie je er goed uit!’. Zo voel ik 
me ook, na een half jaar met pensioen. Licht en vrij. In dit 
stukje zal ik daar iets meer over vertellen, wat dan direct ook 
mijn reactie is op de suggestie van Fulco! 
 
Licht, ja 
Ik ben altijd met veel plezier dominee geweest en deed mijn 
werk van harte. Maar nu, achteraf, nu ik niets meer hoef, en 
moet, merk ik hoe zwaar mijn werk ook was, wat het allemaal 
van me gevraagd heeft. Aan geduld en begrip vooral, meer 
dan ik vooral op het eind kon opbrengen, zo realiseer ik mij 
achteraf, tot mijn spijt. Ik wilde misschien wel teveel nog, zo 
op de valreep, en te snel. Maar het kerkenwerk verloopt nu 
eenmaal vaak wat langzamer en moeizamer dan mij lief is. 
Hoe dan ook, het voelt licht nu het gewicht van de verant-
woordelijkheid verdwenen is.  
 
Vrij, ook 
Waar ik ook nog steeds niet echt aan gewend ben, is mijn lege 
agenda: geen vergaderingen meer, geen preken, bezoekwerk 
en wat niet al. Helemaal vrij. Het enige wat ik mis zijn de per-
soonlijke contacten, de gezelligheid en saamhorigheid, niet in 
de laatste plaats met Willemijn, Fulco en Annemieke.  
Ik trof het wel; een beter moment om met pensioen te gaan 
dan aan het begin van de zomervakantie is er natuurlijk niet. 
Inge en ik zijn al snel op de fiets gestapt, bepakt en bezakt met 
tentje en kookgerei, om de Maas te volgen, vanaf de bron in 
Frankrijk, via België naar Rotterdam. Zo vrij als een vogeltje! 
Het maakte niet uit hoe lang we erover deden! En wat rijdt de 
cadeau-fiets heerlijk! 
 
De cirkel rond 
In september begon mijn nieuwe leven als vrijwilliger bij de 
Voedselbank ‘KIES’ in Den Haag. Ik ben daar chauffeur gewor-
den op een grote rijdende winkelwagen waarmee ik iedere 
vrijdag naar een buurtcentrum rij. Want, anders dan b.v. in 
Leidschenveen, krijgen de klanten geen kant-en-klaar pakket 
overhandigd, maar kunnen ze in de winkelwagen zelf uitkiezen 
wat ze nodig hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat er maar drie klanten tegelijk geholpen kunnen worden, 
dient het buurtcentrum als wachtruimte, waar ze een kopje 
koffie kunnen krijgen, of zelfgemaakte soep, maar vooral de 
gezelligheid van gewoon onder elkaar zijn en met elkaar mee 
te kunnen leven. Ik loop daar als coach rond, en ga met de 
klanten in gesprek om te kijken wat er nodig zou kunnen zijn 
als een steuntje/duwtje in de rug bij hun keuze hoe-nu-verder. 
Ik kan ze dan verwijzen naar tal van instanties en organisaties 
die hen daarbij kunnen helpen. Heel fijn om me daar op mijn 
plek te voelen, niet meer als ‘dominee-Theo’, maar gewoon 
als Theo, helemaal mezelf, samen met heel veel enthousiaste 
vrijwilligers. Zo is de cirkel rond: net als vroeger weer chauf-
feur op een grote wagen, en net als in mijn domineesbestaan 
ook nu weer gesprekken voeren waarmee je heel eenvoudig 
het verschil kunt maken. 
 
Waar mijn lege agenda ook ruimte voor biedt, is nu samen 
met Inge lid te zijn van het koor van de Haagse Dominicus. We 
zingen voornamelijk liederen van Huub Oosterhuis, ter bege-
leiding van de tweewekelijkse oecumenische vieringen in de 
Bethelkapel in Den Haag. Als vanzelf is dat nu ook ons kerkelijk 
plekje gevonden. 



 

8 

Natuurhuisje 
Wat ook nog leuk is om te vertellen, is dat Inge en ik de che-
que bij mijn afscheid ‘Een week in een natuurhuisje’ binnen-
kort zullen gebruiken om lekker naar een afgelegen chalet te 
gaan, hoog in de Oostenrijkse Alpen. Dat was altijd al een gro-
te wens van ons, waar we nu dan heerlijk de ruimte voor heb-
ben. Wat een cadeau! 
 
Prekenbundel 
Verder leg ik dezer dagen, op verzoek van verschillende ge-
meenteleden, de laatste hand aan een bundel van zo’n twaalf 
‘Preken door een jaar’, die ik de afgelopen tijd gehouden heb 
op de kerkelijke feestdagen, of gewoon op een doordeweekse 
zondag. Het geeft een aardig beeld van mijn predikantschap. 
Binnenkort ligt er in iedere PGL-kerk een stapeltje, en kunnen 
exemplaren tegen onkostenvergoeding meegenomen worden. 
U kunt Annemieke Hartman er ook om vragen; dan komt het 
goed. De bundel komt bovendien als PDF beschikbaar op de 
PGL-website. 
 
Tot slot wil ik u hartelijk danken voor de vele Kerst- en Nieuw-
jaarswensen; een piano vol! Zo wensen ook Inge en ik u veel 
liefde en saamhorigheid toe! 

Theo Haitjema 
 
 
 
 
 
Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2 
Telefoon: (070) 320 42 24 
Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99 
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: Magda Wetsteijn 
Telefoon: (070) 327 10 48 
E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl 
Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS  Leidschendam 
 
Autorijdienst 
Informatie over de autorijdienst is te vinden in het rooster dat 
aan alle te rijden personen en chauffeurs is toegestuurd. Heeft 
u vragen, dan kunt u terecht bij de coördinator van de autorij-
diensten: de heer De Jeu, (070) 327 12 43. 
 
Vlietwijkberaad 
Op zondag 19 januari is er na de dienst weer een Vlietwijkbe-
raad. U bent allen van harte welkom. De onderwerpen die in 
ieder geval worden besproken, zijn de stand van zaken rond 
het beroepen van een nieuwe predikant en de herinrichting 
van de kerkzaal, met name over het verwerven van voldoende 
middelen en hoe we daar daadkrachtig mee aan de slag kun-
nen gaan om de herinrichting zo goed mogelijk te kunnen rea-
liseren. Heeft u nog vragen of opmerkingen, laat ons die ho-
ren. Voor alle duidelijkheid staat hier nog eens het rekening-
nummer NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. De Protestantse Ge-
meente te Leidschendam of NL 27 RABO 0343 4095 42 t. n. v. 
Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam. Vermeld u daarbij 
wel dat uw gift bestemd is voor de herinrichting van de Dorps-
kerk. 
 
Oproep nieuwe diakenen 
Per 1 januari heeft Lida Verhage als diaken onze groep ambts-
dragers verlaten. Vele jaren is zij actief ‘in het ambt’ geweest 
en deed dit met hart en ziel. Lida blijft nog graag betrokken bij 
de ‘Open Kerk’. Dus we kunnen haar ook nog op de woensdag 
in de kerk aantreffen. Heel veel dank Lida voor je bijdrage aan 
ons kerk-zijn. We nemen op een, voor jou, geschikt moment, 
afscheid van je. 
De groep diakenen is de laatste maanden behoorlijk geslon-
ken. We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste opvolgers om 
dit werk op een goede wijze voort te zetten. Wie van u gaat 
zich aanmelden?  
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 20 januari is er een vergadering van de wijkkerken-
raad. Willen de coördinatoren van de werkgroepen weer een 

verslagje aanleveren? Een terugkoppeling leest u in een vol-
gend kerkblad. 
 
Oefenen met de lectoren 
Tweemaal in het jaar oefenen we het lezen van een Bijbelge-
deelte met de lectoren. Dit doen we om ervoor te zorgen dat 
de schriftlezingen duidelijk, op toon en in het juiste tempo 
worden voorgelezen. 
Zondag 9 februari vindt na de dienst de leestest plaats. Het is 
fijn als alle lectoren aanwezig kunnen zijn. Wie echt verhin-
derd is, geeft dit altijd even door. Iedere lector mag zelf een 
Bijbelgedeelte kiezen. 

Magda Wetsteijn, scriba 
 
Herinrichting Dorpskerk 
De nieuwe inrichting van de Dorpskerk begint steeds meer 
vorm te krijgen. We hebben opdracht gegeven voor het ver-
vaardigen van nieuwe liturgische tafels aan Hogendoorn inte-
rieurbouw in Werkendam. Dat bedrijf is van oudsher gespecia-
liseerd in het maken van scheepsinterieurs, bijvoorbeeld voor 
luxe jachten, maar maakt tegenwoordig ook inrichtingen voor 
horeca en kerken. Zoals u op de foto kunt zien hebben ze in-
middels een ‘dummy-tafel’ geleverd, om te kunnen zien of het 
ontwerp goed is. Met een paar kleine aanpassingen gaan de 
uiteindelijke tafels nu vervaardigd worden. Geplande levering 
is kort voor Pasen. 
Verder gaat binnenkort 
de opdracht de deur uit 
voor een nieuwe geluids-
installatie, die de ver-
staanbaarheid van de 
sprekers gaat verbeteren, 
maar ook een mooie 
weergave van muziek 
mogelijk gaat maken. Ook 
komt er de mogelijkheid 
om, als dat gewenst is, 
een videoscherm de kerk binnen te rijden en te gebruiken. 
Dat we deze opdrachten nu kunnen geven, is te danken aan 
bijdrages van het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie 
en het Hulp en Heilfonds. De inmiddels opgerichte stichting 
Vrienden van de Dorpskerk heeft ook burgerlijke fondsen aan-
geschreven voor een bijdrage aan de herinrichting. Maar 
daarmee zijn we er nog niet! We willen ook graag nieuwe 
stoelen en nieuwe, betere verlichting in de Dorpskerk. Daar-
voor hopen we ook op uw steun. Vindt u het ook belangrijk 
dat de Dorpskerk in de toekomst een mooie, monumentale 
plek blijft voor vieringen en andere gelegenheden? Iedere bij-
drage is welkom op het rekeningnummer van het College van 
Kerkrentmeesters: NL20 RABO 0127 6046 50, o.v.v. Herin-
richting Kerkzaal Dorpskerk. 
Namens de commissie, 

Kees Groot 
 
 
 
 
Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 
Telefoon: (070) 327 44 61 
Koster: dhr. Ebo Roek 
E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: dhr. L. (Leen) Roozemond 
Telefoon: (070) 385 46 00 
E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl 
Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC  Leidschendam 
 
Autorijdienst 
Informatie over de autorijdienst is te vinden in het rooster dat 
aan alle te rijden personen en chauffeurs is toegestuurd. Heeft 
u vragen, dan kunt u terecht bij de coördinator van de autorij-
diensten: mevrouw Den Hartog-Snoeij, (070) 327 46 04. 
 
Poetsochtend 
Vrijdag 24 januari is er weer een poetsochtend in de Kruisheu-
velkerk. Bent u goed met een dweil, mop, zeem, spons, stof-
zuiger of natte lap, dan bent u van harte welkom om te komen 
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helpen. We beginnen om 10.00 uur met koffie met iets lek-
kers. Deze keer concentreren we ons op het zemen van alle 
ramen (binnen en buiten), het schoonmaken van keuken(kast-
jes) en toiletten. We kunnen heel goed nieuwe schoonmakers 
gebruiken, dus als u gezellig wilt meehelpen, geeft u dan op bij 
de koster in de kerk, of bij voorkeur via koster.heuvelwijk@pg-
leidschendam.nl.  

Ebo Roek 
 
 
 
 
 
Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: momenteel vacant 
Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar) 
E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl 
Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD  Den Haag 
 
Autorijdienst 
Bel: (070) 391 02 03. 
 
Nieuws uit Leidschenveen 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar 2020. We 
hopen er een mooi jaar voor Leidschenveen van te maken met 
uitdagingen maar ook met resultaten! We hebben een druk 
bezochte kerkdienst op kerstochtend (100 mensen!) achter de 
rug. Met een prachtige overdenking van Petra Vossegat. Zo 
iets geeft moed en vertrouwen. Daarvoor was er ook al een 
kerstavonddienst met Nel van Dorp waar iedereen feestelijk 
bij elkaar kwam, er feestelijk uitzag en waar chocolademelk en 
koekjes bij aanwezig waren. Daarvoor hebben we op zondag-
middag 22 december ook nog een ‘Kerstinloop’ georganiseerd 
waar ook mensen van buitenaf op af kwamen.  
Op zondag 5 januari is Joost Batelaan bevestigd als diaken 
voor Leidschenveen. Deze bevestiging vond plaats in de Kruis-
heuvelkerk in een gemeenschappelijke dienst. Zodat alle ge-
meenteleden betrokken konden zijn bij deze bevestiging. Hij 
neemt ook de voorzittertaken over van André Vaders. Een 
welkome aanvulling op onze kerkenraad! 
Wat staat ons nog te wachten? Binnenkort gaat de werkgroep 
Kerkzijn aan de slag met uitkomsten van de enquête. We zijn 
vooral benieuwd naar waar de gemeenteleden behoefte aan 
hebben, zodat we onze toekomstige activiteiten in De Lei-
draad daarop kunnen afstemmen. Verder vindt de Aktie Kerk-
balans binnenkort plaats. De lopers worden binnenkort bena-
derd en we hopen op inzet van iedereen om deze AKB tot een 
succes te maken! Tot zondag 12 januari in De Leidraad om 
9.30 uur. Dan gaat Mario Boelen bij ons voor. 

André Vaders, scriba Leidschenveen 
 
Vacature van de maand: leiding kindernevendienst! 
Sinds enige tijd heeft de wijk Leidschenveen een vacature-
bank. Ieder maand zetten we een van de vacatures in de 
schijnwerpers. Deze maand is dat de kindernevendienst.  
Voor de kindernevendienst in De Leidraad zijn we op zoek 
naar extra leiding. Vind je het leuk met kinderen om te gaan 
en vind je het belangrijk de verhalen uit de Bijbel door te ge-
ven dan is dit zeker iets voor jou! Voel je vrij om een keertje 
mee te draaien om te zien en ervaren hoe (leuk) het is...  
De leiding bestaat nu uit zes personen. Je bent dus zo’n beetje 
eenmaal in de zeven weken aan de beurt en we zijn gemiddeld 
met zes kinderen. We werken met een cyclus van drie; de ene 
zondag ligt de nadruk op diepgang n.a.v. een Bijbelverhaal, de 
andere keer ligt het accent meer op het knutselen en dan 
weer op een spel n.a.v. een Bijbelverhaal. Het voorbereiden 
zal hooguit een half uurtje in beslag nemen omdat we werken 
met een methode die makkelijk te gebruiken is. 
De sfeer is tijdens de kindernevendienst altijd prettig en onge-
dwongen. Je krijgt echt een band met de kinderen uit de kerk. 
Kortom, ben je geïnteresseerd dan horen wij het graag. Reage-
ren kan via e-mail claudiavanrietschoten@hotmail.com en va-
caturebankleidschenveen@pgleidschendam.nl. 
Namens de werkgroep, 

Ruud Uithol 
 

 
 
 
Secretaris: Mark Rip 
Telefoon: 06-48 15 40 09 
E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam 
IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te 
Leidschendam onder vermelding van vrijwillige bijdrage 
 
Periodieke toezegging voor 2020 
Vorig jaar heeft het CvK u geïnformeerd over de mogelijkheid 
voor het doen van een periodieke toezegging. Met zo’n toe-
zegging kunt u uw bijdrage via de Actie Kerkbalans volledig af-
trekken van de belasting. Het is daarmee mogelijk uw bijdrage 
te verhogen, zonder dat u per saldo ook meer betaalt. Wij zijn 
blij met de positieve reacties die wij in 2019 hierop hebben 
ontvangen.  
Heeft u in 2019 geen gebruik gemaakt van deze regeling, maar 
wilt u dat wel gaan doen? Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 
voor 2020 valt dan ook onder deze regeling. Wilt u meer in-
formatie? Of wilt u een formulier ontvangen om een periodie-
ke toezegging te regelen? Neemt u dan contact op met Gert 
van Spronsen, via penningmeestercvk@pgleidschendam.nl of 
neem contact op met de Kerkrentmeester van uw wijk. 

Mark Rip, secretaris 
 
 
 
 
Secretaris: Johan Kunst 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen 
Zondag 12 januari - bloemengroet 
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloe-
mengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen. 
Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de ge-
meente gegeven aan gemeenteleden als bemoediging, als feli-
citatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. 
Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te 
maken.  
 
Zondag 19 januari - missionaire collecte 
Voor 2020 is het thema van de Protestantse Kerk ‘Een goed 
verhaal’. In de kerk leven wij vanuit het goede verhaal dat de 
Bijbel ons vertelt. Voor veel mensen is de Bijbel een bron van 
troost, bemoediging en inspiratie. Bijbelse verhalen nodigen je 
uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt 
het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons 
dagelijkse leven. Een goed verhaal laat je niet koud, maar 
brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor je-
zelf maar deel je met anderen. De opbrengst van de collecte 
van vandaag is bestemd voor het ontwikkelen van materialen 
en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodi-
gen om de Bijbel te openen. 
 
Zondag 26 januari - St. Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg 
In deze stichting werkt de Gemeente Leidschendam-Voorburg 
samen met de diaconie Leidschendam, de diaconie Voorburg 
en de Charitas instellingen van de RK-kerken. Het doel van de 
stichting is te helpen in urgente financiële noden van inwoners 
van Leidschendam-Voorburg waar andere wettelijke voorzie-
ningen niet, of niet tijdig, in kunnen voorzien. Hulpverleners 
kunnen dankzij dit fonds hun cliënt ingeval van urgente nood, 
op weg helpen naar meer financiële stabiliteit. 
 
Zondag 2 februari - Werelddiaconaat -  
Goed boeren in een lastig klimaat 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of 
boerin te zijn. De regen wordt onder invloed van de wereld-
wijde klimaatsverandering steeds onvoorspelbaarder. Soms is 
er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de 
kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun 
strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurza-
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me technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook 
worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen geplant, vis-
vijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de na-
tuur beter beschermd en hebben de boeren een stabiel inko-
men. Vandaag kan uw bijdrage helpen dat boeren het hoofd 
kunnen bieden niet alleen aan droogte maar ook aan water-
overlast.  
 
Collecten-app - digitaal collecteren 
Steeds meer mensen hebben 
nog maar weinig contant geld 
bij zich. Als bezoeker van de 
kerkdienst en als thuis-
luisteraar kunt u ook digitaal 
een bijdrage geven voor een 
collecte. Via een ‘kerkgeld-
app’ op uw telefoon kunt via 
iDeal anoniem uw bijdrage 
overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP 
STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding 
vindt u in de kerkgebouwen. U kunt ook diakenen om hulp 
vragen voor het downloaden van de ‘kerkgeld-app’. U kunt 
ook een financiële bijdrage voor een collectedoel overmaken 
naar de in de kop van deze rubriek genoemde bankrekening-
nummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collecte-
doel waar uw gift voor bestemd is. 
Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij 
uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een 
collectebijdrage geeft via de collecten-app. of rechtstreeks 
stort op de bankrekening van het College van Diakenen. 

Johan Kunst, secretaris 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
Beste gemeenteleden, 
En weer ligt er een jaar achter ons, de ZWO-commissie wenst 
u een mooi en gezond 2020. 
Wij hebben mooie resultaten geboekt met uw bijdrage. Voor 
het tweejarig ZWO-project, een inkomen voor boeren in Pakis-
tan hebben we een prachtig bedrag opgehaald. Voorlopig 
staat de teller op ruim € 3.765,- en dan is de eventuele bijdra-
ge op de bankrekening van de diaconie nog niet meegeteld. 
Ons streven is € 7.000,- in twee jaar, dus we zijn al over de 
helft. Dit mede dankzij de extra actie van de amaryllisbollen. 
Hebben ze bij u ook zo 
mooi in bloei gestaan? Bij 
mij wel in ieder geval, 
mooi roze waren ze. We 
gaan ook in 2020 verder 
met collecteren voor dit 
project. Inmiddels hebben 
we in de Nieuwjaarsdienst 
alweer de eerste collecte 
gehad. Ook het 40dagen-
tijdproject was weer een 
succes. Binnenkort hoort u van ons welk project het in 2020 
wordt. De commissie hoopt er ook dan een succes van te ma-
ken. 
Onze dank aan iedereen die mee heeft gedaan met de actie 
van afgelopen december, de spaardoosjes voor kinderen in de 
knel. Zelf mocht ik er in De Leidraad tien ontvangen, ook de 
andere kerken hebben meegedaan. Het bedrag is mij nog niet 
bekend als ik dit schrijf, u hoort nog van mij. 
Wij hopen weer op uw steun in 2020. 

Dory de Niet, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contactpersoon: Dinie Vegt 
Telefoon: (070) 327 87 62 
E-mail: dinievegt@gmail.com 
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare 
van de PG te Leidschendam 
 
Kinderen van Gentlecare (4) 
Beyoncé Tole  
Dit stralende meisje van nu zes 
jaar heeft het grootste deel van 
haar leven in het ziekenhuis van 
Kimberley (ruim 200 km van 
Britstown) doorgebracht. Zij 
heeft een ernstige leverafwij-
king, is heel kwetsbaar en zou 
alleen geholpen kunnen worden 
met een levertransplantatie, 
maar zou zo’n operatie niet 
overleven. In Gentlecare probe-
ren zij haar een zo normaal mo-
gelijk leven te geven en wordt 
zij omringd met liefdevolle zorg. 
Niemand weet voor hoelang... 
 
Giften 
Vlak voor de jaarwisseling kwam het jaaroverzicht van de Ra-
bobank. Wat zaten daar weer liefdevolle giften bij: een van 
een vierjarige en een van een 86-jarige! Daarnaast alweer een 
grote gift van het houtproject. Hartverwarmend! Inmiddels 
kon er op Oudejaarsdag € 3.000,- overgemaakt worden. Er is 
nog geen bericht van ontvangst, maar u kunt verzekerd zijn 
van intense dankbaarheid voor deze ondersteuning. Ivonne 
ziet het altijd weer als een Godsgeschenk. 

Dinie Vegt 
 
 
 
 
 
Project Black Gospel 
In het vorig kerkblad schreven we al over het project Black 
Gospel dat we gaan organiseren. We kregen al een aantal en-
thousiaste aanmeldingen maar nu is het dan ook zover dat je 
je actief kunt aanmelden. Voor dit project hebben we Clifton 
Grep bereid gevonden ons hierin te leiden. Clifton, bekend van 
het Black Gospel Experience Nederland, zal vier repetities met 
ons werken waarna we de ingestudeerde liederen op 16 fe-
bruari 2020 ten gehore brengen tijdens een middagviering in 
de Kruisheuvelkerk. 
Het project is niet alleen toegankelijk voor kerkleden, maar 
juist voor heel Leidschendam-Voorburg. Een muzikaal initia-
tief, vanuit de kerk, vóór de wijk. Om de onderlinge verbon-
denheid te versterken starten we iedere repetitie met een ge-
zamenlijke maaltijd. We hopen dat veel mensen vanuit onze 
kerk mee willen doen, maar hopen dat jullie daarbij ook men-
sen uit je buurt uitnodigen. Vrienden, buren… 
De repetities zullen zijn op de zondagmiddagen 26 januari, 2 
februari, 9 februari, in de Kruisheuvelkerk. We starten om 
12.00 uur met een eenvoudige lunch waarna we gaan repete-
ren tot uiterlijk 15.00 uur. Op zondag 16 februari 12.00 uur is 
de generale repetitie waarna we die middag alles zullen sa-
menbrengen in een viering die om 15.00 uur zal starten. 
 
Thuis oefenen 
Er zullen oefenbestanden beschikbaar worden gesteld. Het is 
de bedoeling dat iedereen thuis de liederen oefent zodat we 
zo snel mogelijk muziek kunnen gaan maken! 
 
Bijdrage 
Voor het project hebben we subsidie ontvangen van de Stich-
ting Vlietwensen, maar daarnaast vragen we van alle deelne-
mende zangers 25 euro voor een bijdrage in de kosten. Mocht 
dit mensen belemmeren om deel te nemen zal de diaconie dit 
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bedrag met liefde betalen. Geef dat gerust aan bij jouw aan-
melding! 
 
Opgeven 
Je kunt je bij mij opgeven via: vigiliava@hotmail.com. Geef 
daarbij aan in welke stemgroep jij valt, als je dat weet. Je ont-
vangt dan z.s.m. een link naar de oefenbestanden. 
 

Helpen 
Daarnaast zoeken we helpende handen, bijvoorbeeld bij het 
organiseren van de lunch en de PR. Geef aan als je wilt helpen. 
Mocht je niet mee willen zingen, maar wel willen helpen bij de 
organisatie, laat het ons ook weten. We hopen op veel en-
thousiaste reacties! 
Namens de muziekcommissie, 

Vigilia van Akkeren 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 
In 2020 is de eerste bijeenkomst van de Vrouw en Geloof 
groep van het Oecumenisch Vrouwenwerk gepland op woens-
dag 15 januari in de Voorhof naast de Oude kerk, Herenstraat 
77 in Voorburg. Het jaarthema is: Relaties in en met de Bijbel. 
Bep van Sloten is dan de inleidster. Ieder is van harte uitgeno-
digd. Meer informatie:  

p.korving@outlook.com 
  of pompertmarianne@gmail.com 

 
 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) 
De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende 
contactbijeenkomst op dinsdag 14 januari 2020 in de Kruis-
heuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam, aanvang 
14.00 uur. Ds. Matser geeft dan een lezing over ‘De orgelzol-
der, onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk’. Dit met 
de beste wensen voor 2020. U bent allen van harte welkom. 

J. Carton 
 
 
 
 
Kerkelijke bijdrage 
Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor 
Kerkbalans kunt u contact opnemen met de AKB-kerkrent-
meester van uw wijkgemeente: 
Vlietwijk: Mark Rip, 06-48 15 40 09 
e-mail: markrip1@gmail.com 
Heuvelwijk: Hans Grolle, (070) 320 12 26 
e-mail: hgrolle@ziggo.nl 
Leidschenveen: André Vaders, 06-22 59 23 86 
E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl 
 
Ledenadministratie 
U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau 
kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschen-
dam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-
mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en 
(070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over ge-
boorte, overlijden, huwelijk en verhuizing? 
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E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl 
 

Mazzel Kids Praise presenteert 
Matthijs Vlaardingerbroek! 

Op zondag 19 januari 2020 is er in de Kruisheuvelkerk een 
optreden van Matthijs Vlaardingerbroek, met de voorstelling 
‘Iedereen heeft een talent’.  
Matthijs is poppenspeler/goochelaar. Hij weet er altijd een 
feestje van te maken. Hij neemt zijn buikspreekpop Henkie 
mee en hij zal je verbazen met zijn trucs.  

 
 
 
Matthijs boeit met zijn voorstellingen de kin-
deren en ook volwassen. Echt een aanrader 
om naar toe te komen voor jong en oud! Ge-
garandeerd een leuke middag! Dus noteer 
deze datum in uw of jouw agenda. 
Kruisheuvelkerk 16.00 tot 17.15 uur.  
Toegang gratis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


