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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) 
9 februari 2020 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

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

Zondag (groen) 
16 februari 2020 

Ds. Erica Hoebe (te Wageningen) 
Dienst van Schrift en Tafel 
Crèche, kindernevendienst 

Aanvang 15.00 uur 
Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Met Black Gospel koor 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
23 februari 2020 

Ds. Bert Boter (te Voorschoten) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Dienst van Schrift en Tafel 
Crèche, kindernevendienst 

Mw. Petra Vossegat-de Bruin 
(te Zoetermeer) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (paars) 
1 maart 2020 

Ds. Nel van Dorp 
Crèche, kindernevendienst 

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

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Dienst van Schrift en Tafel  
Crèche, kindernevendienst 

 
 
 
 
 
9 februari 2020 
In de Dorpskerk gaat ds. Adrie Sterrenburg voor, een van onze 
vaste gastvoorgangers en inmiddels een vertrouwd gezicht. 
 
In de Kruisheuvelkerk is er op 9 februari een kerk- en school-
viering, mede voorbereid én uitgevoerd door leerlingen en 
leerkrachten van de RK/PC Samenwerkingsschool Emmaüs. 
Het belooft een feest te worden, misschien wel een beetje 
een nát feest, want er schijnt ook een heel grote vis te ko-
men... Wat het precies gaat worden? Tsja… meer dan welkom 
om dit feest mee te maken! Ook wordt er weer gezorgd voor 
allemaal lekkere dingen na de dienst. 
 
In De Leidraad gaat Ies de Jong voor: de Bergrede, een preek 
die als een douche over de leerlingen van Jezus heen komt en 
het is niet te doen om alle druppels te vangen. Wij pakken de 
spetters ook op uit Mattheüs 5 en lezen: 13 – 16. Laat u samen 
met mij als smaakmakers meenemen de nieuwe tijd in! 
 
16 februari 2020 
Deze zondag begroeten we in de Dorpskerk ds. Erica Hoebe 
uit Wageningen. Het is alweer een tijd geleden dat ds. Hoebe 

predikant was in de PGL, maar voor velen van ons nog steeds 
een vertrouwd gezicht. We vieren deze zondag met elkaar het 
avondmaal. 
 
In de Kruisheuvelkerk is er om 15.00 uur een wel héél bijzon-
dere dienst/viering/optreden/… Ik weet eigenlijk niet precies 
hoe ik het moet noemen. Het is een kerkdienst, met fantasti-
sche muziek! Wel heel anders dan ik in ieder geval gewend 
ben. Black Gospel Experience, zo heet het project waar een 
grote groep enthousiastelingen, van binnen én buiten de ge-
meente bij betrokken is. Amerikaanse Gospel, op een heel 
aanstekelijke wijze gebracht. Dit wil je/u écht niet missen! 
 
23 februari 2020 
Ds. Bert Boter uit Voorschoten is inmiddels geen onbekende 
meer in de Dorpskerk. Hij weet velen van ons te inspireren 
met zijn boeiende uitleg van Gods woord. 
 
Ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg gaat in de Kruisheuvelkerk 
voor. Hij is jarenlang predikant van de Oude kerk in Voorburg 
geweest, sinds zijn emeritaat zien wij hem regelmatig als gast-
predikant op een Leidschendamse kansel, tot veler genoegen! 
In deze dienst vieren we samen het avondmaal. 
 
1 maart 2020 
Deze zondag wordt er voluit gezongen in de Dorpskerk door 
en samen met het Leidschendams Kerkkoor. Ds. Nel van Dorp 
leidt alles in goede banen en verzorgt de preek. 
 
In de Kruisheuvelkerk gaat onze ‘eigen’ ds. Ton Zoutman uit 
Leidschenveen voor. 
 
 
 
 
 
 
'PRINSENHOF', Gv Juliana van Stolberglaan 1 
Zondag 9 februari, 11.00 uur: ds. Jan van Westenbrugge  
Zondag 16 februari, 11.00 uur: pastor Peter van Beurden 
Zondag 23 februari, 11.00 uur: ds. Arja Hoogerbrugge 
Zondag 1 maart, 11.00 uur: pastor Luis Kaserer 
 
'ANTONIUSHOVE', ziekenhuis, Burg. Banninglaan 1 
Zondag 16 februari, 10.30 uur: pastor Schürmann 
Zondag 1 maart, 10.30 uur: pastor Bertus Wessel 
 
'SCHOORWIJCK', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96 
Vrijdag 14 februari, 16.00 uur: mw. Addy Kalkman 
Vrijdag 21 februari, 16.00 uur: dhr. Boudewijn Tiggelman 
Vrijdag 28 februari, 16.00 uur: dhr. Gert Leurdijk 
Vrijdag 6 maart, 16.00 uur: mw. Marianne Pompert 
 

Colofon 

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. 

Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige 

leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam 

wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, 

worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht. 

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, 

p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam. 

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:  

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30 

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl 

Inleveren kopij:  

Het volgende nummer verschijnt op 6 maart en zal gegevens bevatten voor een 

periode van vier weken: 7 maart t/m 3 april. 

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op 

usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat. 

De termijn sluit vrijdag 28 februari om 24.00 uur.  

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie. 

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem 
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Verbetering gezondheidszorg in het  
Ecuadoraanse Amazoneregenwoud 
In 2020 gaat onze aandacht in de 40dagentijd uit naar Ecua-
dor, een land in het noordwesten van Zuid-Amerika met een 
grote diversiteit aan natuur en 17 miljoen inwoners met ver-
schillende etnische achtergronden: verschillende Indiaanse 
stammen, afstammelingen van de Spanjaarden en van Afri-
kaanse slaven en inwoners met een Arabische herkomst. Een 
klein deel van Ecuador is onderdeel van het Amazoneregen-
woud en hier wonen voornamelijk Indianen die nog op traditi-
onele wijze leven.  
 
Twee Nederlandse tropenartsen, Jacob en 
Carolien van der Ende, zetten zich sinds 2017 in 
om in dit gebied de gezondheidszorg te verbe-
teren. In het deelgebied Putumayo, op de 
grens met Colombia, wordt onder hun leiding 
een voormalig internaat omgebouwd tot een 
ziekenhuis waar de lokale bevolking vanaf dit 
voorjaar terecht kan voor medische zorg. De 
inwoners van dit gebied leven in traditionele 
omstandigheden, die vaak gepaard gaan met veel gezond-
heidsproblemen. Er is geen toegang tot veilig drinkwater, er is 
vaak sprake van ondervoeding bij kinderen en complicaties bij 
(tiener)zwangerschappen. Huiselijk geweld, waarvan met na-
me vrouwen het slachtoffer zijn, en tropische infectieziekten 
zijn veel voorkomende problemen; evenals slangenbeten, ern-
stige kapmeswonden en botbreuken. Ook het voortdurende 
Colombiaanse gewapende conflict zorgt aan beide zijden van 
de grens voor veel slachtoffers. 
Met de realisatie van het ziekenhuis in Puerto el Carmen komt 
er voor de inwoners van Putumayo een volledige eerstelijns 
en acute tweedelijns zorg beschikbaar, inclusief spoedopera-
ties en mogelijkheid tot opname. Ook zal voor de meegeko-
men familie, die de patiënt tijdens de opname verzorgt, moge-
lijkheid tot verblijf zijn.  
De eerste fase van de verbouwing van het voormalige inter-
naat is vrijwel afgerond. Een groot deel van de inventaris is 
inmiddels ook verkregen, veelal gratis als donatie van Neder-
landse zorginstellingen en ziekenhuizen. Deze goederen wor-
den binnenkort naar Ecuador verscheept. Na aankomst hier-
van zal het ziekenhuis opengaan. Voor de inrichting van de 
verpleegafdelingen is eveneens geld beschikbaar. De verbou-
wing is inmiddels begonnen, zodat dit deel van het ziekenhuis 
in de loop van dit jaar geopend kan worden. Hierna wordt het 
ziekenhuis nog verder uitgebreid met een verloskamer en een 
operatiekamer.

Het streven is om zoveel mogelijk met lokaal personeel (art-
sen, verplegend en ondersteunend personeel) te werken en 
hen veilige en comfortabele huisvesting op het ziekenhuister-
rein aan te bieden. Voor de bouw hiervan wordt nog financie-
ring gezocht. 
Om de continuïteit van goede zorg te kunnen waarborgen, zal 
het ziekenhuis onafhankelijk van de Ecuadoraanse overheid, 
en hiermee van de instabiele financiële situatie in het land, 
moeten opereren. Aan patiënten zal een kleine, symbolische 
bijdrage voor de geleverde zorg gevraagd worden.  
Vanuit Nederland ondersteunt de Stichting Quina Care dit 
mooie werk van de beide tropenartsen door het inzamelen 

van geld en goederen. Zolang de omstandighe-
den in Putumayo slecht en instabiel blijven, zal 
deze ondersteuning nodig blijven om de men-
sen te helpen. De werkgroep ZWO is in contact 
gekomen met de voorzitter van de stichting, 
mevrouw Cootje Bouwman uit Leidschendam, 
en is onder de indruk geraakt van de inzet en 
het enthousiasme waarmee zowel in Nederland 
als in Ecuador aan de realisatie van het nieuwe 

ziekenhuis wordt gewerkt. Daarom hebben we de Stichting 
Quina Care uitgekozen als project voor de 40dagentijd in 
2020.  
We hopen met de collectes tijdens de erediensten en de vas-
tensoepbijeenkomsten én met de verkoop van pepermunt en 
(Ecuadoraanse) chocolade in de periode van 1 maart tot en 
met 10 april voldoende geld in te zamelen om de aanstelling 
van een receptionist(e) voor het nieuwe ziekenhuis mogelijk te 
maken. Deze persoon ontvangt de patiënten in het ziekenhuis 
en heeft het eerste contact met hen. Hij/zij beoordeelt wat er 
speelt bij de patiënt en de (inheemse) gemeenschap. Daarom 
is het van groot belang dat dit een lokaal persoon is die de 
gemeenschap goed kent.  
U kunt uw bijdrage voor het ziekenhuis in Puerto el Carmen 
natuurlijk ook overmaken naar de bankrekening van de Diaco-
nie (NL92 RABO 0127 6072 34 of NL96 INGB 0000 1175 05) 
onder vermelding van ‘40dagentijdproject 2020’. Meer infor-
matie over de Stichting Quina Care en de bouw van het zie-
kenhuis is te vinden op www.quinacare.org.  
De werkgroep ZWO hoopt van harte dat we binnen de PGL in 
de 40dagentijd weer samen in staat zijn om een mooi bedrag 
voor de Stichting Quina Care in te zamelen, zodat de gezond-
heidszorg voor 20.000 mensen in Putumayo kan worden ver-
beterd. 

Margreet Meijer, voorzitter Commissie ZWO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ziekenhuis San Miguel Carolien doet medische consultatie 
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Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, februari 2020 
 

 
Gemeentegroeigroep 
Op 17 en 19 februari hebben we het over Luie leden en sla-
pende benen. Dit aan de hand van het gespreksmateriaal dat 
we gebruiken. Uit de Bijbel lezen we Filippenzen 2: 1-15. De 
avonden starten om 19.30 uur en zijn niet leeftijdsgebonden. 
Lijkt het u/jou wat om mee te doen of wilt u/wil jij meer in-
formatie: 

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

 
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 dit jaar bieden we deze groep weer aan. We komen bij-
een 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 
 
Gespreksgroep Met de Bijbel op tafel 
Op woensdag 26 februari om 20.00 uur komen we weer bij el-
kaar, ditmaal bij Janny Hagesteijn thuis, Valkhof 47. We begin-
nen de avond met een lezing volgens de Lectio Divina, waarna 
we samen een onderwerp bespreken. Voorgaande onderwer-
pen waren bijvoorbeeld de 10 plagen van Egypte, het Bijbel-
boek Jona, Psalm 23 en een dilemma-spel. Wil je er een keer 
bij zijn? Van harte welkom! Eerst meer info? Neem dan gerust 
contact op.  

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 

Tussen hemel en aarde, Bijbel basics paasproject 
Op zondag 1 maart start in de kindernevendienst het Paaspro-
ject. In de veertigdagentijd lezen we hoe Jezus in de Bergrede 
en in de gebeurtenissen rond Pasen hemel en aarde bij elkaar 
brengt, en ons uitdaagt om dat zelf ook te doen. Het evangelie 
van Mattheüs neemt ons mee in deze reis. Voor het moment 
in de kerk is er een berg beschikbaar waar de kinderen Jezus 
en zijn leerlingen volgen die de berg beklimmen, onderweg 
naar Pasen. Ook is er een projectlied. 
Benieuwd? Kijk op www.debijbel.nl/bijbelbasics. 

Wilma Bemer 
 
Lentemiddag 
De lange januarimaand is alweer voorbij en februari heeft zich 
inmiddels aangemeld. De bloembolletjes komen alweer uit om 
de veldjes met de vele kleurtjes te versieren. Krokussen, nar-
cissen, blauwe druifjes worden weer zichtbaar. 
Wij van de commissie ouderenwerk hebben onze hoofden bij 
elkaar gestoken en besloten een ‘Lentemiddag’ op woensdag 
11 maart te organiseren. Het belooft een gezellige middag te 
worden met uiteraard weer een verloting. Binnenkort ont-
vangt u van ons de uitnodiging zoals u van ons gewend bent, 
met verdere informatie. 
Namens de activiteitencommissie ouderenwerk, 

Sophia Brokke 
 
Zin-nig Café Monnikenwerk 
Op zaterdagavond 1 februari was er voor de derde keer een 
Zin-nig café in het teken van Monnikenwerk en het bier dat zij 
(en anderen) brouwen. Na een kopje koffie met biertaart, 
mochten alle deelnemers, het was weer een gevarieerd gezel-
schap van 18 tot 88 uit de hele gemeente, een glas uitzoeken 
en plaatsnemen in het Voorhof-café. Fulco hield een inleiding 
over de relatie tussen de namen van verschillende bieren en 
de bijbel, waaronder Lucifer, Verboden Vrucht, Duvel, Deug-
niet, Petrus en Dilerium Tremens. Ebo vervolgde met een uit-
leg over het brouwen van bier en de verschillende manier om 
te variëren in smaak en alcoholpercentage. Verrassend was er 
daarna een proeverij van 0.0 bier. Toen die achter de rug was 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Vr. 7 februari, 18.00 uur Samen uit eten Dekker´s Hoeve fam.bemer@ziggo.nl 

Zo. 9 februari, 12.00 uur Repetitie Black Gospel projectkoor Kruisheuvelkerk vigiliava@pgleidschendam.nl 

Wo. 12 februari, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Wo. 12 februari, 10.00 uur Teken/schildergroep De Binnenhof g.rijsdijk@casema.nl 

Do. 13 februari, 15.30 uur Jona in de Walvisclub De Leidraad rene.carianne@online.nl 

Vr. 14 februari, 10.00 uur De Bijbel ter sprake De Binnenhof a.c.degroot@hotmail.com 

Zo. 16 februari, 19.00 uur Youth Group Dorpskerk hlouwenzwart@gmail.com 

Zo. 16 februari, 12.00 uur Repetitie Black Gospel projectkoor Kruisheuvelkerk vigiliava@pgleidschendam.nl 

Ma. 17 februari, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Graaf Lodewijklaan 5 sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 19 februari, 10.00 uur Vrouw en Geloofochtend De Haard, Molenpad  p.korving@outlook.com 

Wo. 19 februari, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Eksterlaan 23 sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 19 februari, 20.00 uur Verder na verlies  pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl 

Do. 20 februari, 18.30 uur Young adults Dorpskerk arjanlouwen@hotmail.com 

Do. 20 februari Oud papier Dorpskerk  

Wo. 26 februari, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Wo. 26 februari, 10.00 uur Teken/schildergroep De Binnenhof g.rijsdijk@casema.nl 

Wo. 26 februari, 20.00 uur Met de Bijbel op tafel Valkhof 47 ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl 

Do. 27 februari Oud papier Kruisheuvelkerk  

Vr. 28 februari, 10.00 uur De Bijbel ter sprake De Binnenhof a.c.degroot@hotmail.com 

Zo. 1 maart, 19.00 uur Youth Group Dorpskerk hlouwenzwart@gmail.com 

Wo. 4 maart, 20.00 uur Verder na verlies  pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl 

Vr. 6 maart, 18.30 uur Young adults Dorpskerk arjanlouwen@hotmail.com 

Wekelijks    

Wo. 12.30 uur Open Kerk & Buurtbieb Dorpskerk  

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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mochten de andere flessen op tafel open en is men de rest 
van de avond bezig geweest om met elkaar de verschillende 
bieren te proeven en te beoordelen. Daarbij liepen de menin-
gen soms zeer uiteen en dat is juist leuk. Ondertussen werden 
de door Fulco bereidde heerlijke hapjes geserveerd. Alle deel-
nemers waren het er na afloop over eens, dit was weer een 
heel gezellige en ook leerzame avond. Deelnemers die niet zo 
van bier hielden hadden een paar lekkere biertjes ontdekt die 
ze zeker nog eens gaan proberen en dat gold ook voor de 0.0 
varianten. De eerste aanmeldingen voor volgend jaar zijn al 
binnen dus dat schept verplichtingen. 

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 50 euro ‘voor de kerk’, waarvoor onze hartelijke 
dank. 
 
Wij denken aan: 
mensen die gaan stoppen met werken en die een nieuwe le-
vensfase ingaan, kinderen op zoek naar een school waar ze op 
hun plek zijn, mensen die weten dat ze niet meer beter zullen 
worden. 
 
Meeleven  
Wij noemen de namen van: 
 
 
 
 
 
 
 
 
In memoriam Cor de Jong 
Op zaterdag 4 januari is in verpleeghuis NEBO in Den Haag rus-
tig overleden Cornelis de Jong in de leeftijd van 92 jaar. Cor 
woonde aan de Landscheidingsstraat in Leidschendam en is de 
weduwnaar van Marijtje de Jong-van Rheenen. Samen kregen 
zij drie kinderen. Die werden groot mede dankzij de groenten 
uit zijn moestuin. Tuinieren was zijn passie. Daarnaast maakte 
hij muziek; Cor was jarenlang koperblazer bij de muziekvere-
niging. 
Op de kaart stond ‘Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ 
hart’. Cor ging zijn hele leven naar de Dorpskerk. De kerkdien-

sten op zondag, daar keek hij naar uit. En op allerlei vlakken 
deed hij mee aan het gemeenteleven. Vooral bij het achter de 
schermen helpen tijdens rommelmarkten en bazaars had hij 
veel plezier. Samen met Leen Visser heeft hij talloze inboedels 
opgehaald en uitgezocht. Afgelopen oktober kwam hij pas 
voor het eerst zelf op een ouderendag. Daarvoor reed hij er 
alleen andere ‘echt oude mensen’ naartoe. Kort daarna werd 
zijn gezondheid aanmerkelijk slechter en uiteindelijk werd hij 
opgenomen in verpleeghuis NEBO.  
We hebben Cor begraven op Wilsveen na een dankdienst voor 
zijn leven in de Dorpskerk. Wij denken aan zijn kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen, en alle anderen die Cor moeten mis-
sen. Dat zijn gedachtenis tot zegen mag zijn. 

Annemieke Hartman 
 
Dankwoord 
Voor alle blijken van meeleven en voor alle praktische steun 
rondom het overlijden van Sip Buma wil ik vanaf deze plek ie-
dereen heel hartelijk bedanken. 

Peter Stolk 
 
Bij moeilijke momenten 

God van alle leven, 
soms bent U voor ons verborgen, 
maar soms kunt U ineens oplichten 
in een gebeurtenis of in een andere mens. 
Dat sterkt dan ons vertrouwen in uw werking in onze wereld. 
 
Blijf ons nabij als tegenslag, ziekte of ongeluk ons treffen. 
Geef ons mensen die ons blijven bijstaan 
en die ons niet in de steek laten. 
 
En geef dat wij van onze kant 
de ander niet alleen laten, 
maar gebruik ons als uw instrument 
en maak uw nabijheid en zorg zichtbaar door ons. 
 
Dan blijven we samen op uw spoor: 
het teken dat U ons nooit in de steek laat, 
hoezeer U ook schuilt in het verborgene. 
 
Laat Jezus, uw Zoon, 
die de grote verlatenheid heeft gekend, 
ons bijstaan, 
ook op de zware momenten van ons leven. 
Amen. 

(uit Geloven Nu, deel 9) 
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Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Besluit ‘Groen licht Leidschenveen’ 
In het licht van de positieve ontwikkelingen binnen de wijk-
gemeente Leidschenveen heeft de Algemene Kerkenraad (AK) 
op 23 januari 2020 besloten om Leidschenveen voor een peri-
ode van in ieder geval 3 jaar groen licht te geven voor de vie-
ringen in De Leidraad. Daarbij is onder meer overwogen dat er 
in ieder geval met de aantoonbare verbetering van de financi-
ele situatie plus een ingevuld kerkrooster voor 2020, geen re-
den meer is voor uitstel van dat besluit. Ook het geconsta-
teerde nieuwe elan binnen de wijkgemeente Leidschenveen 
heeft bijgedragen aan het vertrouwen van de AK om tot deze 
besluitvorming te komen.  
Daarbij hecht de AK er aan om te benadrukken dat - zowel 
voor Leidschenveen als voor de beide andere wijkgemeenten, 
Vlietwijk en Heuvelwijk - de situatie in brede zin vanuit het 
oogpunt van financiën en continuïteit adequaat gemonitord 
zal (moeten) blijven worden. 
 
Overige zaken uit de vergadering van 23 januari 
De volgende zaken zijn besproken in de vergadering:  
- Joost Batelaan wordt welkom geheten als nieuwe functiona-

ris die de afvaardiging vanuit de wijkgemeente Leidschen-
veen in de Algemene Kerkenraad vorm geeft.  

- Het agendapunt ‘beroeping’ was snel klaar, de commissie 
doet haar werk goed en degelijk. Geen van de leden van de 
AK kan meer informatie ter vergadering aanbieden dan al in 
het vorige kerkblad heeft gestaan. We hopen net als u snel 
meer te horen en te melden. Ondertussen wensen wij de 
commissie toe dat zij in alle rust haar belangrijke werk voor 
onze gemeente kan doen. 

- Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de plaatselijke 
regelingen. De huidige versie van ons ‘huishoudelijk regle-
ment’ is opgesteld in 2005. De nieuwe versies worden opge-
steld o.b.v. de nieuwe landelijke regels en worden passend 
gemaakt aan de huidige situatie van onze gemeente. Een 
werkbaar concept is nog in ontwikkeling en in eerste lezing 
voor een volgende vergadering beschikbaar.  

- Geestelijk verzorgers met een humanistische achtergrond 
zijn aangesteld op functies in zorghuizen waar voorheen Ka-
tholieke of Protestantse Geestelijk verzorgers werkten. De 
veranderende én veranderde geestelijke verzorging bij Prin-
senhof (en overige tehuizen) wordt uitgebreid besproken.  

- De actualiteiten van de drie wijken zijn besproken. Er gaan 
veel zaken goed, naast de gebruikelijke zorgen waaraan ge-
werkt wordt.  

- De Actie Kerkbalans loopt.  
- De vergaderstructuur van de AK-vergaderingen wordt kort 

besproken. Met verschillende argumenten zal de AK nagaan 
of een nieuwe werkwijze beter aansluit bij de huidige ont-
wikkelingen. 

Floris van Hoek, scriba 
 
Lutherreis – een bijzondere gemeentereis!  
De datum van de gemeentereis is bekend: van 10 tot en met 
16 oktober 2020. 
Luther is natuurlijk heel belangrijk geweest voor de basis van 
onze huidige theologische mogelijkheden. Met gemeentele-
den uit alle drie de wijken willen wij graag deze bijzondere reis 
maken.  
Tijdens deze 6-daagse reis bezoeken wij meerdere plaatsen 
die belangrijk waren in het leven van Luther. Uiteraard geen 
Lutherreis zonder een bezoek aan de welbekende plaats Wit-
tenberg, waar Luther in 1517 zijn beroemde 95 stellingen op 
de kerkdeur spijkerde! Meer informatie over het programma 
wordt u verteld tijdens de informatieavond. Om jullie allemaal 
enthousiast te krijgen, organiseren we een aantal activiteiten 
rondom de Lutherreis: 
- Informatieavond 25 maart in de Kruisheuvelkerk, 20.00 uur.  
- Zin-nig Café 17 april in de Dorpskerk, 20.00 uur. 

- Themaviering over Luther 24 mei 
in De Leidraad, 9.30 uur. 

Wilt u graag komen, maar is het 
vervoer een probleem? Laat het 
ons dan weten, dan zorgen we voor 
een passende oplossing! Wij hopen 
u graag te begroeten, iedereen is 
welkom! 
 
Alvast een paar kleine tipjes van de 
sluier: 
- vervoer per luxe touringcar tij-

dens de hele reis. 
- verblijf in een goed hotel op basis 

van halfpension. 
- diverse rondleidingen op interes-

sante locaties. 
- professionele reisleiding met assistentie van de voorberei-

dingsgroep. 
 
Wilt u vooraf al vragen stellen? Dat kan door een mail te stu-
ren naar lutherreis@pgleidschendam.nl of door een van ons 
aan te spreken in de kerk of daarbuiten. 
Voorbereidingscommissie: 

Eta Woudenberg, Marianne Pompert, 
Diny de Jong, André Vaders en Karin Buis 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
Herinrichting Dorpskerk gaat nieuwe fase in 
In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat de opdracht 
voor het bouwen van het nieuwe liturgisch meubilair en voor 
de nieuwe geluidsinstallatie (inclusief videoscherm) de deur 
uit zijn gegaan. Het doopvont en avondmaalstel zullen ver-
zorgd worden door Crien de Groot (dochter van Ietje en Alfred 
de Groot). Zij is keramiste en werkt graag met verschillende 
kleuren in haar werk. Alles ligt op schema om in de Stille Week 
(6-11 april) dit deel van de herinrichting te hebben gereali-
seerd! 
Het volgende deel van de herinrichting is de 
vervanging van de huidige knopstoelen. 
Daarvoor is het nodig om eerst voldoende 
middelen te verzamelen. Dit doen we onder 
meer door, samen met de Stichting Vrien-
den van de Dorpskerk, fondsen aan te 
schrijven. Fonds 1818 heeft inmiddels al 
een toezegging van € 5.000,- gedaan. We 
hopen spoedig reactie te krijgen van de an-
dere fondsen. 
Met deze fondsen alleen redden we het niet 
om alle plannen te realiseren. In totaal – 
voor de hele herinrichting – is een bedrag 
nodig van € 100.000. Op het moment van 
schrijven staat de stand op € 45.000. Om 
het resterende deel in te zamelen zullen 
binnenkort verschillende activiteiten geor-
ganiseerd worden. Daarnaast doen we een 
beroep op de gemeenteleden om een bij-
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drage te leveren. We willen u uitnodigen om uw eigen 
stoel(en) te kopen. De stoelen die zijn uitgekozen kosten 
€ 250,- per stuk, maar mocht u een ander bedrag willen bij-
dragen, dan is dat ook meer dan welkom. Samen zorgen we er 
dan voor dat de Dorpskerk ook in de toekomst gebruikt kan 
blijven worden voor de erediensten en andere activiteiten – 
zowel binnen als buiten de kerk. 
Inmiddels staat in de Dorpskerk een thermometer, waarmee 
we de komende tijd de stand van de beschikbare financiële 
middelen zichtbaar kunnen bijhouden. Uw bijdrage kunt u 
overmaken naar het College van Kerkrentmeesters: NL20 
RABO 0127 6046 50 o.v.v. Herinrichting Kerkzaal Dorpskerk. 
Als u gebruik wilt maken van het maximale belastingvoordeel 
kunt u uw gift ook overmaken naar de Stichting Vrienden van 
de Dorpskerk. Zie hiervoor het bericht elders in dit Kerkblad. 
 
En ter voorbereiding op de herinrichting gaan we de Dorps-
kerk een grote schoonmaakbeurt geven. Op zaterdagochtend 
29 februari starten we om 9.00 uur. We hopen op een grote 
opkomst, want vele handen maken licht werk! Zet u de datum 
alvast in uw agenda?  
 
Herinnering voor lectoren 
Op zondag 9 februari vindt na de dienst de leesoefening 
plaats. Het is fijn als alle lectoren aanwezig kunnen zijn. Wie 
echt verhinderd is, geeft dit altijd even door (liefst per mail 
aan de scriba). Iedere lector mag zelf een Bijbelgedeelte kie-
zen. 

Margreet Meijer 
 
Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam 
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam is ook 
actief om geld in te zamelen voor de herinrichting van de 
Dorpskerk. Diverse niet-kerkelijke geldgevers zijn inmiddels 
aangeschreven voor een bijdrage. 
Ook u kan via de Stichting een bijdrage leveren aan de herin-
richting door vriend te worden óf een gift over te maken. U 
kunt zich aanmelden via de website of via het invullen van de 
bijgevoegde folder en door een bijdrage te storten op IBAN: 
NL27 RABO 0343 4095 42 onder vermelding van ‘bijdrage her-
inrichting Dorpskerk’.  
Wat is het voordeel van het storten via de Stichting Vrienden 
van de Dorpskerk Leidschendam? De stichting heeft van de 
Belastingdienst de culturele ANBI-status gekregen. Dat bete-
kent dat u, boven een drempelbedrag, uw bijdrage als vriend 
of uw gift fiscaal voor maar liefst 125% mag aftrekken. Uw gift 
komt rechtstreeks ten goede aan de herinrichting. Als u vriend 
wordt draagt u jaarlijks bij aan het behoud van de Dorpskerk. 
U wordt geïnformeerd over alle andere, niet-kerkelijke activi-
teiten die in de kerk plaatsvinden. U vindt de website op 
https://vriendenvandedorpskerk.nl/. De website is zeker het 
bekijken waard! 

Fred van Ruiten, secretaris 
 
 
 
 
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. 
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk 
Op 6 januari vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk, waar-
bij onder andere de volgende zaken zijn besproken: 
- Gerard Kranenburg is aan het begin van de vergadering 

aanwezig en geeft een overzicht van de stand van zaken bij 
Prinsenhof. Luis Kaserer (RK pastor WZH) is per begin januari 
met pensioen. Hij zal als zzp’er nog wel een deel van de RK-
diensten leiden. De 26 PKN-diensten voor 2020 zijn vrijwel 
allemaal ingevuld, vaak door geestelijk verzorgers van ande-
re tehuizen. De nieuwe geestelijk verzorger heeft een huma-
nistische achtergrond en zal niet voorgaan. De gemiddelde 
leeftijd van de vrijwilligers is 78 jaar. Extra hulp (jongeren via 
de Jeugdraad zoals eerder gesuggereerd) zou welkom zijn, 
vooral om de bewoners na de dienst terug te brengen. In ju-
ni stopt Henny Flokstra als ambtsdrager, ze blijft wel vrijwil-
liger. Eind januari is er een gesprek met het kernteam en de 
geestelijk verzorger, en in februari een gesprek met de vrij-
willigers. De begeleiding van de diensten door organisten is 
ook kwetsbaar voor uitval. Gert van Ingen suggereert om via 
roulatie uit andere tehuizen van WZH (er zijn 15 tehuizen) 
geestelijke verzorging te krijgen die meer aansluit bij de hui-
dige RK/PKN bewoners.  

- Mineke van Hoek heeft zich als kandidaat aangemeld voor 
het voorzitterschap en wordt vervolgens gekozen. Ze zal als 
voorzitter deel van het moderamen zijn, en Floris van Hoek 
trekt zich uit het moderamen terug. Er blijven voldoende 
moderamenleden over die ook deel uitmaken van de AK. 

- Als bezinningsonderwerp wordt gesproken over een aantal 
geloofsbelijdenissen, twee klassieke en vier niet-klassieke. In 
kleine groepjes wordt besproken welke het meest aanspre-
ken, en waarom. 

Namens wijkkerkenraad Heuvelwijk, 
Ingrid den Hartog 

 
 
 
 
 
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. 
 
Uit de wijkkerkenraad 
We hebben in de kerkenraadsvergadering de volgende zaken 
besproken. Ten eerste hebben we het moderamen gekozen. 
Die bestaat uit Joost Batelaan voorzitter, André Vaders scriba, 
Marianne Kruizinga lid en Fulco de Vries-Bouwstra.  
Verder hebben we Paul van Rietschoten verwelkomd als 
nieuw lid van de kerkenraad. Hij heeft zich voorgesteld en 
wordt ouderling. Op 16 februari wordt hij bevestigd in De Lei-
draad. Verder hebben we besloten dat we dit jaar weer een 
Paasontbijt willen organiseren. Het is wel vroeg op, omdat de 
kerkdienst nu om 9.30 uur begint, maar we vinden het de 
moeite waard.  
Op 24 mei wordt er een gewone kerkdienst gehouden, met als 
thema ‘Luther’ geleid door Marianne Pompert. Dit in het ka-
der van de voorbereiding op de Lutherreis die van 10 tot 16 
oktober wordt gehouden. Leidschenveen werkt hier graag aan 
mee. 
Verder hebben we de resultaten van de enquête besproken. 
De Commissie Kerk-zijn heeft in korte tijd alle resultaten ver-
werkt en voorgelegd aan de kerkenraad. Dat is een knap stuk-
je werk. Het valt op dat er veel ideeën leven bij de mensen en 
dat men verbinding wil zoeken met verschillende groeperin-
gen in de wijk. We gaan als kerkenraad nadenken hoe we dat 
gaan invullen. Dit willen we gaan bespreken met de gemeente 
op 1 maart, gewoon onder de kerkdienst met Fulco de Vries-
Bouwstra. 
Daarnaast willen we gaan werken aan ons nieuwe beleidsplan, 
samen met de andere wijken. We hebben nagedacht over een 
mogelijke ondersteuning die we kunnen krijgen van de lande-
lijke kerk. We denken daarbij aan een missionair werker voor 
bepaalde tijd. Deze actie moeten nog verder uitgewerkt wor-
den. 

André Vaders, scriba 
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Werkgroep Kerk-zijn Leidschenveen  
In het vorige kerkblad hebben jullie even een stukje gemist 
van ons als werkgroep. We waren toen druk bezig met het 
verzamelen en verwerken van de teruggekomen enquêtes. 
We hebben een eerste rapportage teruggegeven aan de wijk-
kerkenraad en ook de uitslag is gedeeld met de Algemene 
Kerkenraad. Uiteraard gaan we ook de uitslagen met de wijk-
gemeente delen. Dit willen we doen in de dienst van zondag 1 
maart. Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet 
exact. Maar bij deze kunnen we al wel vertellen, dat we 
12,5 % van de enquêtes terug hebben gekregen met daarin 
een aantal duidelijke bevindingen. We willen dan ook ieder-
een hartelijk danken voor het invullen van de enquête. We zijn 
er erg blij mee, dat u de moeite hebt genomen om tijd te ma-
ken voor het invullen.  
Een van de dingen die we al wel willen vertellen, is dat we op 
meer manieren mensen op de hoogte willen stellen van de ac-
tiviteiten van de kerk. We hebben in het najaar al stukjes ge-
plaatst in het huis-aan-huisblad dat verspreid wordt in 
Leidschenveen. Verder willen we ook de relatie met de scho-
len in de wijk verbeteren. Kortom, genoeg te doen en daarbij 
hebben we altijd mensen nodig die in de wijk een steentje bij 
willen dragen. Schroom niet, laat het gerust weten.  
Verder gaat de Werkgroep Kerk-zijn Leidschenveen in samen-
werking met de wijkkerkenraad en de gemeenteleden verder 
kijken wat de visie is op kerk-zijn in Leidschenveen. En daarom 
willen we ook oproepen om zondag 1 maart vooral naar de 
dienst te komen.  
We komen regelmatig bij elkaar, heeft u ideeën en/of vragen, 
neem gerust contact met ons op. Dit kan het beste via de scri-
ba-mail van Leidschenveen.  

Joost, Claudia, Marianne, Ruud 
Mirjam, Jeroen, Carianne en René 

Contactadres: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl 
 
 
 
 
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 
 
Actie Kerkbalans 2020 
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze 
gemeente. Het CvK wil langs deze weg iedereen die voor 2020 
een toezegging heeft gedaan van harte bedanken. 
Daarnaast hebben in de afgelopen weken veel gemeenteleden 
zich ingezet voor de Actie Kerkbalans 2020. Het CvK wil ieder-
een die daaraan heeft bijgedragen van harte bedanken voor 
de hulp. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om deze jaarlijkse 
actie tot een succesvol eind te brengen. 
Op het moment van schrijven is het nog te vroeg om iets te 
zeggen over de resultaten van dit jaar. Zodra alle formulieren 
zijn verwerkt, zullen wij u via het kerkblad informeren. 
Mocht u nog geen toezegging gedaan hebben, maar wel graag 
willen bijdragen, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor een 
bericht sturen naar kerkbalans@pgleidschendam.nl of contact 
opnemen met een van de kerkrentmeesters. 

Mark Rip, secretaris 
 
 
 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Van de voorzitter 
In het nieuwe jaar zijn we weer bij elkaar gekomen om te ver-
gaderen. We hebben een nieuwe vergaderopzet waarbij er 
minder vergaderingen zijn en de inhoud niet uit het oog verlo-
ren wordt. Naast de vergaderingen hebben we nu ook drie 

keer per jaar een avond over een inhoudelijk onderwerp. De 
eerste keer zullen we het hebben over het werk van de kerk in 
verzorgings-/verpleeghuizen. 
We mochten dit jaar al een aantal mensen ondersteunen bij 
diverse aanvragen. Dit varieerde van een kinderwagen voor 
een alleenstaande moeder of ondersteuning van een gezin tot 
een bijdrage aan een kerkelijk initiatief voor de wijk. 
Sinds het begin van het jaar is de functie van scriba vacant. 
Deze functie werd jaren ingevuld door Johan Kunst, waarvoor 
we hem dankbaar zijn. Mocht u tijd over hebben en graag mee 
willen werken aan het werk van de diaconie, dan wordt deze 
functie van harte bij u aanbevolen. Mocht u hier vragen over 
hebben, neem dan contact met mij op via diaconie@pgleid-
schendam.nl of spreek mij aan in de kerk. 
Tijdens onze vergadering hebben we ook gesproken over twee 
acties binnen de gemeente: de Vakantietasjes en een vakantie 
voor mensen die het iets minder hebben via een RCN vakan-
tiekamp  
 
Vakantietasjes 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op 
in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes 
uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met 
plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in ar-
moede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speel-
plezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken 
vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bij-
voorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. 
Mocht u iemand kennen waar een tasje op zijn plek zou zijn of 
wilt u een bijdrage leveren, laat het ons weten via ons e-mail-
adres of benader een van de diakenen. We zullen de namen 
verzamelen en de tasjes bestellen en deze dan, voorzien van 
‘jongen’ of ‘meisje’ en een leeftijd, ronddelen om gevuld te 
worden zodat ze voor de zomervakantie kunnen worden uit-
gedeeld. Meer informatie is te vinden op www.kerkinac-
tie.nl/vakantietas. 
 
RCN vakantiekamp 
We hebben als PGLeidschendam de mogelijk om een gezin op 
vakantie te laten gaan naar een RCN vakantiekamp via het va-
kantiebureau van de PKN. Mocht u iemand willen aandragen, 
laat het ons dan weten. Indien er meerdere voorstellen zijn 
zullen we helaas als diaconie een keuze moeten maken.  
Ook dit jaar organiseert het vakantiebureau van de PKN diver-
se reizen voor ouderen. Folders hierover zijn te vinden in de 
kerk, of kijk op de website www.hetvakantiebureau.nl. 
Er zijn veel dingen waar we mee aan de slag gaan, we zullen u 
op de hoogte houden van onze activiteiten. 

Jan Jaap Tukker, voorzitter 
 
Collectebestemmingen 
Zondag 9 februari - eigentijdse catechese materialen. 
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat bete-
kent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jon-
geren mee te nemen op deze ontdekkingsreis. Om catecheten 
hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het 
catechese materiaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema's 
komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in 
de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ 
is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de 
leefwereld van jongeren. Mogen ook de jongeren rekenen op 
uw steun aan deze collecte ? 
 
Zondag 16 februari - project van het ZWO. 
Een inkomen voor boeren in Pakistan. 
In Pakistan werkt meer dan de helft van de bevolking in de 
landbouw. Veel gezinnen boeren op een klein stukje grond. 
Dat levert vaak niet genoeg op om het gezin te eten te kunnen 
geven. Deze gezinnen zijn extra kwetsbaar bij tegenvallende 
oogsten, omdat zij geen andere bronnen van inkomsten heb-
ben. In de arme regio Zuid-Punjab  ondersteunt REEDS, een 
partner-organisatie van Kerk in Actie, de christenen en kaste-
loze Hindoes om hun inkomsten te verhogen. Mogen wij op 
uw steun aan de bestemming van deze collecte rekenen? 
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Zondag 23 februari - eigen diaconie - Fonds Noodhulp  
De financiële crisis is voor velen nog steeds niet voorbij. De di-
aconie krijgt regelmatig melding van mensen die buiten hun 
eigen schuld in acute financiële problemen zijn gekomen. De 
opbrengst van deze collecte komt ten goede aan incidentele 
financiële hulpverlening. Dankzij uw bijdrage kan de diaconie 
haar werk doen. 
 
Zondag 1 maart - 40dagentijdcollecte 
Project Quina Care: verbetering gezondheidszorg in het Ecua-
doraanse Amazoneregenwoud. Meer informatie in Ter over-
weging en op het voorblad. 
 
Collecten-app -digitaal collecteren 
Steeds meer mensen hebben nog maar 
weinig contant geld bij zich. Als bezoe-
ker van de kerkdienst en als thuis-
luisteraar kunt u ook digitaal een bijdra-
ge 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’ 
 
Een bijdrage voor een collectedoel kunt u ook overmaken naar 
de bovengenoemde bankrekeningnummers, t.n.v. College van 
Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor be-
stemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is af-
trekbaar 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 Di-
akenen. 

Johan Kunst 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
Opbrengst Kerstcollecte Kinderen in de Knel 
Het verheugt mij u mee te delen dat de opbrengst van de 
kerstcollectes en spaardoosjes ruim € 1.600,- is geworden. 
Wat een bedrag, ongelooflijk en daarvoor onze hartelijke 
dank! Daar kan weer een groot aantal kinderen van profiteren. 

Dory de Niet, secretaris 
 
 
 
 
Zangers gezocht 
Op 15 maart is er een gezamenlijke dienst in de Kruisheuvel-
kerk. Ds. Fulco de Vries Bouwstra zal deze dienst voorgaan. 
Een gelegenheidskoor zal aan deze dienst meewerken. We 

gaan daarvoor repeteren op de volgende data: vrijdag 28 fe-
bruari, 6 en 13 maart. Alle repetities zijn van 20.00 tot 22.00 
uur, plaats nader te bepalen. Zingt u mee? 
U kunt zich bij mij opgeven via: vigiliava@hotmail.com. 

Vigilia van Akkeren 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Brief van Yvonne 
Begin januari 2020 werd er € 3.000,- overgemaakt. Hierbij de 
reactie van Ivonne: 
 
Lieve mensen in Leidschendam, 
Woorden schieten tekort om jullie te bedanken voor het 
enorme bedrag van Z.A. RAND 47.680,- dat we mochten ont-
vangen. We zeggen jullie heel hartelijk dank voor iedereen die 
het hart opent voor de zorg in Gentlecare. Wij gebruiken deze 
gift o.a. voor medicijnen en verbandmiddelen. Graag willen we 
ook een terras aanleggen, zodat de mensen in de tuin kunnen 
zitten en kunnen genieten van de bloemen en de vogels. We 
houden jullie op de hoogte.  
Kortgeleden werd Suzi bij ons opgenomen. Zij heeft heel lang 
in het ziekenhuis gelegen, heeft geen familie en heeft een heel 
moeilijk leven gehad. We hopen dat zij het goed bij ons heeft. 
Wat zijn wij gezegend dat wij kunnen lopen en spreken. God is 
goed voor ons! Nogmaals hartelijk dank voor jullie gulle har-
ten, moge God jullie zegenen in overvloed! 
Veel liefde van iedereen uit Gentlecare, Ivonne. 
 
Namens de werkgroep, 

Dinie Vegt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 
De Vrouw en Geloofgroep van het Oecumenisch Vrouwen-
werk komt elke derde woensdag van de maand ‘s morgens 
van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar in een van de kerken in 
Voorburg of Leidschendam. De eerstvolgende bijeenkomst is 
op woensdag 19 februari in De Haard, achter de Petrus en 
Pauluskerk, Molenpad 2a in Leidschendam. Dan is Willien van 
Wieringen de inleidster. Het thema is dit seizoen: relaties in en 
met de Bijbel. Omdat elke inleidster haar eigen benadering 
heeft is het niet nodig elke maand aanwezig te zijn, maar weet 
u van harte welkom. Koffie en thee staan klaar vanaf kwart 
voor tien. 

Plony Korving 
 

 
 
 
 
Musical ‘Kijken en Zien’ in Rijswijk 
De nieuwe musical van de Nieuwe Kerk in Rijswijk is klaar! 
Het is eindelijk zover... de nieuwe musical 'Kijken en Zien' is 
klaar! Na vier inspirerende, druk bezochte improvisatieavon-
den vorig jaar juni, is met het verkregen materiaal de afgelo-
pen maanden door de schrijfsters hard gewerkt. Het resultaat 
mag er zijn, het is een mooi, leuk en soms hilarisch stuk ge-
worden. Ook onze liedschrijvers zijn al druk aan de slag. Bin-
nenkort beginnen de repetities, iedereen die zin heeft om te 
spelen of te zingen is van harte welkom. Maar we kunnen ook 
andere enthousiaste mensen gebruiken. Dus, kunt u/jij een in-
strument bespelen, kunt u/jij goed coördineren, heeft u/jij fi-
nancieel inzicht of helpt u/jij graag met PR, decor, grime of ca-
tering, u/jij bent van harte welkom! De repetities starten op 
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donderdag 6 februari van 20.00 tot 22.00 uur. De repetities 
zijn altijd op donderdagavond in de Nieuwe Kerk, Steenvoor-
delaan 364 in Rijswijk. Verdere data zijn voorlopig: donderdag 
13 en 20 februari, 5, 12, 19 en 26 maart. De uitvoeringen zijn 
op 9, 10 en 11 oktober 2020 in de Nieuwe Kerk in Rijswijk. Het 
is vooral leuk om met elkaar dit project in te gaan en uiteinde-
lijk een mooie musical neer te zetten! U/jij bent van harte 
welkom op donderdagavond 6 februari, opgeven via onze 
website kan ook: musicalprojectnk@gmail.com.  
Namens de organisatie,  

Marianne Kamphuis 
 
 
 
 
 
Reflecties op het Haagse kerkasiel  
Op 30 januari 2019 eindigde in de Haagse Bethelkapel een 
non-stop kerkdienst van 97 dagen, die als doel had een veili-
ge plek te bieden aan het met uitzetting bedreigde gezin 
Tamrazyan. Precies een jaar later, op 30 januari 2020, vond 
op dezelfde plek de presentatie plaats van het boek ‘Dat 
wonderlijke kerkasiel’.  
Het boek beschrijft allereerst de feiten en gebeurtenissen van 
dit kerkasiel, dat uiteindelijk eindigde met een kinderpardon. 
Daarnaast laat het boek zien wat ‘dit wonderlijke kerkasiel’ en 
de doorgaande viering deed met voorgangers en kerkgangers, 
en doordenkt wat kerk en theologie hiervan kunnen leren. In 
woorden en beelden roept het bovendien de saamhorigheid 
en sfeer in herinnering.  
Ten minste twaalfduizend kerkgangers woonden de door-
gaande viering bij. Onder hen tal van mensen die al jaren niet 
meer in een kerk waren geweest of zelfs nooit eerder een 
dienst hadden bezocht. ‘Als dit de kerk is, wil ik erbij zijn!’ 
klonk het van vele kanten. Of: ‘Zo zou de kerk van mij altijd 
mogen zijn.’ 
Op de goed bezochte middag namen drs. Karel Jungheim, na-
mens de Protestantse Kerk in Nederland, en ds. Christien 
Crouwel, namens de Raad van Kerken, het boek in ontvangst. 
Christien Crouwel refereerde daarbij aan de lange geschiede-
nis die de Raad heeft met de thematiek van kerkasiel en haal-
de enkele passages aan uit de brochure ‘Overwegingen rond 
kerkasiel’ die de Raad in 2004 uitbracht. Ze noemde het gebo-
den kerkasiel aan de familie Tamrazyan ‘een waarachtige daad 
van geloof’. 
“Ik heb het geboden kerkasiel verstaan als een zeer waarach-
tige daad van geloof, als antwoord op de oproep die opklinkt 
uit de Schriften om elkaars naasten te zijn. Dat indringende 
appel dat al gedaan wordt in de eerste hoofdstukken van Ge-
nesis, als God aan Kaïn vraagt: ‘Waar is je broer?’ Dat is geen 
neutrale vraag, maar een vraag die om rekenschap vraagt en 
die ook aan ons gesteld wordt. Aan u en mij persoonlijk, maar 
ook aan ons als samenleving. Hoe gaan wij om met de mooie, 
maar vaak ook zo moeilijke verantwoordelijkheid die wij heb-
ben elkaars naaste en helper te zijn?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) 
De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende 
contactbijeenkomst op dinsdag 11 februari in de Koningkerk, 
Bruijnings Ingenhoeslaan 6 te Voorburg, aanvang 14.00 uur. 
De heer Iest geeft een lezing over ‘Veiligheid in en om het 
huis’. U bent allen van harte welkom. 

J. Carton 
 
Lunchconcerten in de Koningkerk te Voorburg 
Op zondag 16 februari om 12.00 uur verwelkomen we het 
ARTO Ensemble bestaande uit Nancy Braithwaite (klarinet), 
Guus Fabius (cello), Prunella Pacey (altviool), Rosina Fabius 
(mezzosopraan) samen met Andrew Wright op de piano. Een 
concert met zoveel verschillende instrumenten biedt diverse 
mogelijkheden voor mooie muzikale combinaties. Het pro-
gramma voor dit concert focust op de periode van de Roman-
tiek tot het eerste kwart van de 20e eeuw en bevat een pri-
meur! Tijdens dit concert worden namelijk twee recent ont-
dekte liederen van Margot Wright voor het eerst vertolkt. Een 
ander stuk uit het concertprogramma is het ‘meesterlijke trio 
voor klarinet, cello en piano’ van Gabriel Fauré. 
 
Op zondag 23 februari om 12.00 uur vieren we met een fees-
telijk jubileumconcert het 10-jarig jubileum van de lunchcon-
certen. In dit jubileumconcert kunt u dan ook luisteren naar 
musici die in de afgelopen 10 jaar een bijdrage hebben gele-
verd aan de lunchconcerten. Zo kunt u luisteren naar het dag-
koor o.l.v. Marijke van Klaveren, naar sopraan Helmi Verhoe-
ven begeleid door Andrew Wright en naar het dubbel blaas-
kwintet Pedlev o.l.v. Peter le Feber.  
 
Help vluchtelingen! 
Van 23 t/m 28 maart 2020 vindt de jaar-
lijkse ZOA-Collecteweek plaats voor 
slachtoffers van natuur- en oorlogsge-
weld. Helpt u mee met collecteren?  
Wereldwijd zijn er momenteel ruim 70 miljoen vluchtelingen 
en het worden er steeds meer. Denk aan vluchtelingen uit Sy-
rië, uit Soedan, Somalië, Afghanistan, etc. Wist u dat 85% van 
deze vluchtelingen in hun eigen regio wordt opgevangen in 
een ontwikkelingsland? Omdat de middelen daar schaars zijn 
en vluchtelingen vaak verder trekken als de hulp onvoldoende 
is, zet ZOA zich in voor de ondersteuning van vluchtelingen in 
hun eigen regio. Laat het u niet koud dat er zoveel mensen op 
de vlucht zijn voor oorlog en natuurgeweld? Dan kunt u hel-
pen! Word collectant en geef vluchtelingen hoop op een bete-
re toekomst! Collecteren is niet moeilijk, iedereen kan het! 
Een schot voor open doel om wat voor onze naaste te doen! U 
krijgt een collectebus en duidelijke instructies hoe je moet col-
lecteren. Al loopt u maar een uur, dan helpt dat al! Het mag in 
uw eigen straat, of ergens waar het voor u prettig is. Met de 
opbrengst van de collecte helpt ZOA vluchtelingen met nood-
hulp, b.v. voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. 
Daarnaast helpt ZOA vluchtelingen op de lange termijn een le-
ven op te bouwen door scholing, hulp bij de bouw van huizen, 
hulp om werk te vinden etc. 
Helpt u mee? Meld u aan bij Rianke Verschoor, tel. 06 38 13 
98 03. Of via de mail: riankeverschoor@yahoo.com. Ik breng u 
een collectebus met informatiemateriaal en na de collecte-
week kunt u de bus in de kerk of bij mij weer inleveren. 
Rechtstreeks doneren mag natuurlijk ook: IBAN: NL02 RABO 
0387 5120 12 t.n.v. ZOA Apeldoorn. Zie ook www.ZOA.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriteiten 
Gezonde voeding € 80: te duur  
Uit eten met vrienden € 80: redelijk 
 
Opleiding € 995: duur  
iPhone € 995: noodzaak 
 
Christelijk kinderzomerkamp € 100: te veel 
Nieuwe sportschoenen € 100: koopje 
 
60 minuten Bijbelstudie doen:  

waar haal ik de tijd vandaan?  
60 minuten Facebook/lnstagram:  

de tijd vliegt. 
 
I uur bidden: een eeuwigheid 
I uur Netflixen: nog een aflevering doen? 
 
Wat zijn jouw prioriteiten?  
Waar wil jij zijn één jaar na vandaag?  

(via internet) 
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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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl 
 
Tussen hemel en aarde 
We hebben dit jaar in alle kerken hetzelfde paasproject. Op 
zondag 1 maart begint de tijd voor Pasen. We gaan luisteren 
naar wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken 
na over wat wij hier en nu al van de nieuwe wereld kunnen 
zien. 
We luisteren eerst vijf zondagen naar teksten uit de Bergrede. 
Op palmzondag, Paaszondag en de zondag na Pasen horen we 
het paasverhaal. We denken erover na wat dit te maken heeft 
met Gods nieuwe wereld. Er is een projectlied, er is een berg, 
gebeden en mooie vertelplaten. Genoeg dus om je bed voor 
uit te komen en naar de kerk te gaan! 

De leiding van de kindernevendienst 
 
Kerkkamp van 15 tot en met 17 mei 
Ook dit jaar gaan we met de bus op Kerkkamp naar onze kam-
peerboerderij in Helvoirt. Zet de datum alvast op de kalender. 
De aanmeldbrief krijgen jullie binnenkort thuis. De eerste ver-
gadering voor de leiding staat gepland.  
Namens de kerkkampleiding, 

Diana van Velzen 
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