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Verkondig het evangelie aan de hele wereld, 
en gebruik, indien nodig, ook woorden. 
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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 (paars) 
8 maart 2020 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Otto Boonstra (te Leidschendam) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Tim van Iersel (te Wateringen) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (paars) 
15 maart 2020 

Geen dienst 
 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Geen dienst 
 

Zondag (roze) 
22 maart 2020 

Ds. Els van der Wolf (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Kliederkerk Pastor Jacqueline Bakker  
(te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (paars) 
29 maart 2020 

Mw. Marianne Pompert 
(te Leidschendam) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Dirk Jan Thijs (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Mario Boelen (te Hoofddorp) 
Crèche, kindernevendienst 

 
 
 
 
 
8 maart 2020 
Het muzikaal ensemble van de PGL onder leiding van Hans de 
Jong werkt vandaag mee aan de dienst in de Dorpskerk waarin 
ds. Fulco de Vries Bouwstra voorgaat. Fantastisch om met zo-
veel talent uit ons midden gezamenlijk Gods grote daden te 
vieren. 
 

In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Otto Boonstra voor. Dat zal 
voor velen een prettig weerzien zijn met hun oud-wijkpredi-
kant. 
 
15 maart 2020 
Deze dienst in de Kruisheuvelkerk is een gezamenlijke viering 
van alle drie onze wijken. Centraal zal staan het verhaal van 
een bijzondere ontmoeting bij de Jacobsbron; de ontmoeting 
van Jezus en de Samaritaanse vrouw. We gaan een aantal 
mooie liederen zingen, ondersteund door het gelegenheids-
koor. 
 
22 maart 2020 
Op zondag Laetare, halverwege de 40dagentijd, gaat ds. Els 
van der Wolf voor in de Dorpskerk. Zij is predikant in de wijk-
gemeente Open Hof in Voorburg en voor haar zijn stilte en 

meditatie een goede manier om steeds weer te onderschei-
den waar het op aan komt in het leven. Op deze zondag deelt 
ze haar ervaringen ook met ons. 
 
In de Kruisheuvelkerk is er weer Kliederkerk, geschikt voor 
jong en oud(er)! Verdere informatie elders in het kerkblad. 
 
29 maart 2020 
De dienst in de Dorpskerk, waarin Marianne Pompert voor-
gaat, staat in het teken van Lied 547: ‘Met de boom des levens 
wegend op zijn rug’. Een toepasselijk lied in de 40dagentijd. 
Wat is het verhaal achter het lied? Wie schreef het? Wie was 
de componist? Wat heeft hen bewogen? En… wat wil het ons 
nu nog zeggen? Naast dit lied zullen we ook twee toepasselij-
ke Bijbelteksten lezen en nog enkele andere, bijpassende lie-
deren zingen. 
 
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Dirk Jan Thijs uit Scheveningen 
voor. Ds. Thijs is waarnemend predikant in de Prinses Juliana-
kerk in Scheveningen. Daarvoor was hij predikant in Amster-
dam-Watergraafsmeer (De Bron). Vorig jaar juni was ds. Thijs 
ook bij ons te gast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'PRINSENHOF', Gv Juliana van Stolberglaan 1 
Zondag 8 maart, 11.00 uur: ds. Arja Hoogerbrugge 
Zondag 15 maart, 11.00 uur: pastor Paul Linders 
Zondag 22 maart, 11.00 uur: mw. Gabrielle Franses 
Zondag 29 maart, 11.00 uur: pastor Luis Kaserer en  

ds. Fulco de Vries Bouwstra (ziekenzalving) 
 
'ANTONIUSHOVE', ziekenhuis, Burg. Banninglaan 1 
Zondag 15 maart, 10.30 uur: pastor Schürmann 
Zondag 29 maart, 10.30 uur: ds. Irene Visser 
 
'SCHOORWIJCK', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96 
Vrijdag 13 maart, 16.00 uur: ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Vrijdag 20 maart, 16.00 uur: mw. Addy Kalkman 
Vrijdag 27 maart, 16.00 uur: dhr. Gerard Verbeek 
Vrijdag 3 april, 16.00 uur: dhr. Gert Leurdijk 
 

Colofon 

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. 
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Verkondig het evangelie aan de hele wereld, en ge-
bruik, indien nodig, ook woorden – Aurelius Augustinus 
In een boekje over de kerkvader Augustinus las ik bovenstaand 
citaat - dat overigens ook wel wordt toegeschreven aan Francis-
cus van Assisi – wie zal het zeggen? Het citaat raakte me. Een 
mooie opdracht voor ons als kerk, ook weer vandaag. Want hoe 
vaak blijft het bij ons niet hangen in mooie woorden? Hoe vaak 
maken wij geen plannen die onderin een la verdwijnen? We 
hebben in de kerk een prachtige boodschap te vertellen, uit te 
dragen, maar we weten vaak niet hoe. We gebruiken te vaak 
mooie, grote woorden, en daar blijft het dan bij. En, hoewel het 
zéker niet mijn club is, spreekt het devies Geen woorden maar 
daden mij zeer aan. Of, om het op een andere manier in de Bij-
belse woorden van Jesaja te zeggen: De Heer zegt: ‘Volk van Is-
raël, jullie zeggen dat je mij wilt vereren. Maar jullie doen dat 
alleen met woorden, en niet met je hart. Jullie doen het alleen 
omdat andere mensen zeggen dat het zo hoort. Jullie hebben 
eerbied voor mij, maar alleen omdat het moet. Daarom zal ik 
opnieuw grote wonderen doen. Dingen waarover iedereen zich 
zal verbazen! (Jesaja 29, 13-14a, BGT) 
Practice what you preach, daar gaat het vrij vertaald om. En dat 
is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Hierover ging het afgelopen 
zondag in De Leidraad, in de preek over een gedeelte uit Hande-
lingen, over het leven in de eerste gemeente van Christus. En na 

de dienst werd meteen de daad bij het woord gevoegd. De on-
langs in Leidschenveen gehouden enquête (over gemeente-zijn 
in brede zin) werd besproken, mét meteen ook aanbevelingen 
hoe nu verder te gaan. Niet met grootste plannen, maar met 
haalbare doelen. Om te laten zien en merken dat de kerk er is, 
ook in Leidschenveen. Voor wie dan ook. Om die mooie bood-
schap van het Evangelie niet voor onszelf te houden, maar om 
deze uit te dragen, op een manier die bij ons past. Bid en werk, 
ora et labora. In woord én daad. Want natuurlijk, woorden zijn 
zéker nodig als je het hebt over verkondiging. Woorden om uit 
te leggen wat je bedoelt, woorden om te vertellen, te getuigen, 
woorden om ook de ander aan het woord te laten komen. Au-
gustinus pleit dan ook niet voor daden in plaats van woorden. 
Verkondig het Evangelie in woord én daad. En: zó kunnen en 
mógen wij ook kerk zijn, in Leidschenveen en in Leidschendam, 
als onderdeel van die grote wereldkerk.  
De enquête in Leidschenveen krijgt vast een vervolg in de rest 
van de PGL. En wat zou dan een motto kunnen zijn dat hieruit 
voortkomt? Een spreuk om de toekomst mee in te luiden? 
Ik doe een voorstel – een citaat van de 17e-eeuwse essayist Wil-
liam Temple: De kerk is de enige organisatie ter wereld die er is 
voor haar niet-leden. 

Fulco de Vries Bouwstra 
 

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

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Vr. 6 maart, 18.30 uur Young adults Dorpskerk arjanlouwen@hotmail.com 

Zo. 8 maart Inzameling voedselbank Leidraad  

Wo. 11 maart, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Wo. 11 maart, 10.00 uur Teken/schildergroep De Binnenhof g.rijsdijk@casema.nl 

Wo. 11 maart, 10.00 uur Creagroep De Binnenhof ahteunissen@hetnet.nl 

Wo. 11 maart  Ouderenmiddag Kruisheuvelkerk  

Vr. 13 maart, 10.00 uur De Bijbel ter sprake De Binnenhof a.c.degroot@hotmail.com 

Vr. 13 maart, 20.00 uur Repetitie gelegenheidskoor Kruisheuvelkerk vigiliava@hotmail.com 

Zo. 15 maart, 11.45 uur Nieuwkomerslunch Kruisheuvelkerk pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl 

Zo. 15 maart, 16.00 uur Mazzel Kids Praise Kruisheuvelkerk  

Zo. 15 maart, 17.00 uur Pannenkoeken eten Dorpskerk hlouwenzwart@gmail.com 

Wo. 18 maart, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Eksterlaan 23 sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 18 maart, 20.00 uur Verder na verlies Kruisheuvelkerk pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl 

Ma. 16 maart, 18.30 uur Young adults Dorpskerk arjanlouwen@hotmail.com 

Wo. 18 maart, 10.00 uur Vrouw en geloofochtend De Hoeksteen p.korving@outlook.com 

Do. 19 maart Oud papier Dorpskerk  

Zo. 22 maart, 14.00 uur Bezoek Nat. Monument Oranjehotel Van Alkemadelaan 1258 breunese@ziggo.nl 

Wo. 25 maart, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Wo. 25 maart, 10.00 uur Teken/schildergroep De Binnenhof g.rijsdijk@casema.nl 

Wo. 25 maart, 10.00 uur Creagroep De Binnenhof ahteunissen@hetnet.nl 

Wo. 25 maart, 15.00 uur Seniorenmiddag  De Leidraad Plony Rotteveel, 06-21427374 

Wo. 25 maart, 20.00 uur Informatieavond Lutherreis Kruisheuvelkerk lutherreis@pgleidschendam.nl 

Do. 26 maart Oud papier Kruisheuvelkerk  

Do. 26 maart, 15.30 uur Jona in de Walvisclub De Leidraad rene.carianne@online.nl 

Do. 26 maart, 20.00 uur Gebedsbijeenkomst De Leidraad Gerrit en Eddyana Knaap, (070) 444 47 37 

Vr. 27 maart, 18.30 uur Samen uit eten Restaurant H’eerlijk dory.deniet@casema.nl  

Zo. 29 maart, 19.00 uur Youth Group Dorpskerk hlouwenzwart@gmail.com 

Ma. 30 maart, 19.30 uur Gemeentegroeigroep  sandravanvuuren@hotmail.com 

Di. 31 maart, 18.30 uur Young adults Dorpskerk arjanlouwen@hotmail.com 

Di. 31 maart, 20.00 uur Met de Bijbel op tafel Patrijslaan 97 ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl 

Wo. 1 april, 19.30 uur Gemeentegroeigroep  sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 1 april, 20.00 uur Verder na verlies  pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl 

Wekelijks    

Di. 18.00 uur Vastensoep Kruisheuvelkerk vastensoep@pgleidschendam.nl 

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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Vastensoep  
Er is iedere dinsdagavond van de 40dagentijd de oecumeni-
sche vastensoep, sinds 2013 in de Kruisheuvelkerk. In principe 
vragen wij geen bijdrage voor de soep, maar wel collecteren 
wij die avond voor twee doelen.  
 
Dit keer gaat de ene helft van 
de opbrengst naar ons eigen 
project voor het ondersteunen 
van de opbouw van een zie-
kenhuis/medisch centrum San 
Miguel in het amazone re-
genwoud in Putumayo, Ecua-
dor, het Quina Care project. 
Door de traditionele leefom-
standigheden zijn er veel ge-
zondheidsproblemen. En er 
was alleen maar een kleine 
post voor de gezondheidszorg 
door de overheid. Twee Ne-
derlandse tropenartsen heb-
ben daarom de uitdaging op-
gepakt en een voormalig internaat omgebouwd tot medisch 
centrum. Met de opbrengst van de 40dagentijd willen we 
vooral de aanstelling van een receptioniste mogelijk maken.  
 
De andere helft van de op-
brengst gaat naar de Vastenac-
tie van de plaatselijke Rooms-
Katholieke parochies St. Maar-
ten en Trinitas: Parochiane Ja-
cinta van Luijk werkt met een 
team van veertien mensen uit 
Kenia aan gemeenschapsont-
wikkeling onder de naam: KAP. 
KAP staat voor Kitale Community Advancement Programme 
en Kitale is de plaats in het westen van Kenia van waaruit Ja-
cinta haar werk organiseert. Al jaren strijdt KAP tegen mis-
standen die het gevolg zijn van armoede, verslaving en familie- 
en stamtwisten. Daardoor hebben HIV/AIDS een kans gekre-
gen, vallen gemeenschappen uiteen, ontstaan dramatische 
twisten, groeit verslaving aan drugs en alcohol en lopen jonge-
ren verloren rond. Met inschakeling van veel vrijwilligers biedt 
KAP oplossingen op basaal niveau door voorlichtingsbijeen-
komsten in de dorpen en woonwijken, (straat)toneel, work-
shops alsmede persoonlijke begeleiding. De openhartige ge-
tuigenissen van mensen die door KAP zijn geholpen, spreken 
boekdelen. 
 
De eerste vastensoep was op 3 maart en toen hadden wij na-
tuurlijk weer erwtensoep. Willie Tetteroo en Jopie Rozenburg, 
jarenlang trekkers van de vastensoep, stonden stil bij 40 jaar 
vastensoep bij de parochie St. Maarten/Trinitas. Op 10 maart 
komt mevrouw Cootje Bouwman, de trekker van het project 
van het Quina Care meer vertellen over het project, kapelaan 
Huntjens zal dan voorgaan. 
Intekenlijsten liggen er weer in alle drie de kerken, zodat u 
kunt intekenen om mee te eten. Dit jaar zijn er ook weer 
soepkoks nodig, ook daarvoor liggen er in de kerken inteken-
lijsten. Ook via vastensoep@pgleidschendam.nl kunt u zich 
opgeven als mee-eter of als soepkok. Als u soep komt eten, 
neemt u dan een soepkom en een lepel mee? De vastensoep 
begint om 18.00 uur, u bent welkom vanaf 17.30 uur.  
Namens de werkgroep Vastensoep alvast bedankt,  

Rokus van den Bout 
 
Pannenkoekenavond door de Youth Group 
De Youth Group wil graag eens 
wat terugdoen voor de gemeen-
te. Daarom wordt op zondag 15 
maart een pannenkoekenavond 
in de Dorpskerk georganiseerd. 
Die avond gaat de Youth Group 
pannenkoeken bakken voor de 
gasten en verzorgt na afloop van 
het eten een super leuke pubquiz. Ook aan de allerkleinsten is 
gedacht, want voor hen wordt een minidisco georganiseerd! 

De avond begint rond 17.00 uur en eindigt circa 20.00 uur.  
De bijdrage voor de avond is voor volwassen € 7,50 en voor 
kinderen (tot 12 jaar) € 3,50, maar een extraatje wordt altijd 
gewaardeerd. De opbrengst van de avond gaat naar de voed-
selbank van Leidschendam-Voorburg. Er is slechts plek voor 50 
gasten (exclusief kinderen), dus wees er snel bij! Aanmelden 
kan via hlouwenzwart@gmail.com.  

De Youth Group 
 

High tea op de boerderie 
Op zondag 15 maart is er een high tea op 
de boerderie, Stompwijkseweg 48. De 
high tea bestaat uit drie gangen: hartig 
(sandwiches, quiche), zoet (scones, kwark-
bolletjes, cake) en chocolade (chocolade-
cake, chocola en bonbons) en heel veel 
thee. Daarna koffie en limo voor de kids. 
Op de boerderij kunt u ook de schapen 
met de lammetjes en de koeien met de kalfjes bekijken. Aan-
vang 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur. De prijs is € 15 (kin-
deren tot 12 jaar € 5).  
De hapjes en thee worden gedoneerd, dus 
de opbrengst komt ten goede aan de her-
inrichting van de Dorpskerk, met name de 
stoelen! Ter plekke contant betalen. Hoe 
meer gasten, hoe meer nieuwe stoelen 
betaald kunnen worden! Aanmelden graag 
uiterlijk woensdag 11 maart bij: 
- Alja Schutte: 06-13 05 91 50, 
- Liesbeth Boonekamp: 06-51 09 20 72, 
- Wilma Bemer: 06-22 27 55 32. 
Of op de lijst in de kerk op zondag 1 en/of 
8 maart of via de e-mail naar: fam.bemer@ziggo.nl. U kunt 
ook gehaald en weer thuis gebracht worden. Van harte wel-
kom! 
Activiteitencommissie Dorpskerk: 

Arie Breedijk, Alja Schutte, Coert Bregman,  
Liesbeth Boonekamp, Maarten Yntema, Rob de Bruijckere,  

Ronald Schutte, Ron Boonekamp en Wilma Bemer 
 
Gemeentegroeigroep 
Op 18 maart gaat de GGG over De wereldkerk geeft je vleu-
gels. Informatie uit het gespreksmateriaal: 'In dit programma 
staan we stil bij de breedte van het lichaam. De kerk is uitge-
zwermd naar alle landen, volken en talen. We lezen Handelin-
gen 2: 1-13. De Geest spreekt alle nationaliteiten aan in hun 
eigen moedertaal. Maar luisteren we ook naar elkaars talen?' 
Op 30 maart is er een gezamenlijke GGG in de Kruisheuvel-
kerk. Er zal tijd zijn om elkaar wat beter te leren kennen onder 
het genot van koffie, thee en een of meer spelletjes.  
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 

 
Kliederkerk 22 maart 
Van storm en regen naar rust en stilte. 
Soms verbazen we ons over de acties en 
uitspraken van Jezus. Weet u nog, die keer 
op het meer? Denk je rustig op de boot 
naar de overkant te varen, steekt er op-
eens een enorme storm op. Minimaal type 
Ciara of Dennis is dat waarschijnlijk ge-
weest. Met regen. Heel veel regen. En 
weet u nog dat Jezus toen gewoon sliep(!) 
Hoe is dat mogelijk? Best raar, vindt u niet? Iedereen op de 
boot was echt heel bang. Bang dat de boot zou vergaan, dat ze 
in het water zouden belanden en zwemles hadden ze niet ge-
had. Iedereen gillen en roepen om hulp. En dat had toch he-
lemaal niet gehoeven, zegt Jezus dan als hij wakker geschud is, 
want: “Ik ben toch bij jullie?” 
Op zondag 22 maart vanaf 10.00 uur starten wij onze ontdek-
kingstocht naar dit veelzijdige verhaal. Wat wil het ons zeg-
gen? Is er storm in ons leven en hoe belanden we weer in de 
stilte? Hoe vaart uw bootje? 
Alle hoeken van de Kruisheuvelkerk worden weer benut om 
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op heel veel verschillende manieren dit verhaal te ontdekken. 
Met elkaar: volwassenen en (klein)kinderen. Dan gaan we al-
lemaal naar de kerkzaal om te luisteren naar het verhaal en 
om mooie liedjes te zingen waaronder ook een zojuist geleerd 
lied. Tot slot is er eten voor iedereen, hartig en zoet: soepen, 
gevulde eieren en natuurlijk kano’s. Beleef het mee. Komt u 
ook? Graag tot dan!  
De Kliederkern:  

Marianne Verhage, Erica Haenen, Erlijn Logtenberg, Barbara 
Rijneveld, Claudia van Rietschoten en Ans de Bruijckere 

 
Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen  
Omdat jullie zo enthousiast zijn over de gezamenlijke muse-
umbezoeken, hebben we weer een nieuwe bestemming uitge-
zocht. Dit keer misschien iets minder ‘leuk’ maar waarschijnlijk 
wel indrukwekkend. We zijn namelijk van plan om op zon-
dagmiddag 22 maart naar het Nationaal Monument Oranje-
hotel in Scheveningen te gaan.  
Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevan-
genis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 
hielden de Duitsers hier ruim 25.000 mensen, waaronder ver-
zetsstrijders en Joden, gevangen voor verhoor en berechting. 
In het Nationaal Monument Oranjehotel klinken de verhalen 
van mensen die hier opgesloten zaten. Er wordt verteld over 
het gevangenisleven en het gevangenissysteem, maar ook 
over de bezetting, het verzet, de ontwrichting binnen families 
en de naoorlogse omgang met het verleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan. Ook 
als je niet (vaak) naar de kerk gaat, kan dit fijn zijn. Juist bij 
zo’n museumbezoek kun je elkaar in een ongedwongen sfeer 
wat beter leren kennen. Je gaat op stap met een groepje be-
trokken mensen aan wie je je verhaal kwijt kunt. En je komt 
nog eens ergens! 
Het Nationaal Monument Oranjehotel is te bereiken met de 
fiets, met de auto (gratis parkeren op het parkeerterrein van 
het museum) of met de bus. De ingang is aan de Van Alkema-
delaan 1258, op de hoek met de Stevinstraat. We spreken af 
bij de kassa om 14.00 uur en gaan dan samen naar binnen. Als 
je later bent, dan vind je ons vast wel ergens in het museum. 
Vooraf aanmelden hoeft niet, maar dat mag wel via breune-
se@ziggo.nl of via 06-54 91 20 20 (Nicoline). Ook als het ver-
voer een probleem is, kun je ons bellen of een berichtje stu-
ren, dan kunnen we iets regelen. 
Het bezoek aan het Nationaal Monument Oranjehotel is op ei-
gen kosten. De Museumkaart is hier niet geldig. Voor volwas-
senen is de entree € 9,50. Voor jeugd van 8 t/m 24 jaar is een 
kaartje € 5,00. Voor kinderen jonger dan 8 jaar wordt dit mu-
seum niet aanbevolen. Mensen met een Veteranenpas of 
ICOM mogen gratis naar binnen. Het wordt vast een gedenk-
waardig bezoek. Dus hopelijk tot zondagmiddag 22 maart!  

Annemieke Hartman, Henk-Martijn en Nicoline Breunese 
 
Seniorenmiddag in De Leidraad 
Na een gezellige middag met een hapje en een drankje in ja-
nuari willen we met de seniorenmiddag op 25 maart weer 
eens wat anders doen. Nadat Annemieke Hartman de middag 
geopend heeft, is het tijd voor een rondje bingo. Het is al een 
poosje geleden dat we dat gedaan hebben, dus we hopen dat 
iedereen er zin in heeft. De middag begint om 15.00 uur en zal 
eindigen rond 17.00 uur en vindt plaats in De Leidraad, Harriët 
Freezerhof 20. Voor informatie of het regelen van vervoer 
kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
Wij hopen u allen weer te ontmoeten. 

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 

Uit eten in Leidschenveen 
Op vrijdag 27 maart gaan wij weer uit eten bij restaurant 
H’eerlijk, Harriet Freezerhof 201, Leidschenveen. Onder het 
genot van een drankje en een heerlijke maaltijd hopen wij el-
kaar weer te ontmoeten. Het is altijd een gezellige boel. Het 
kerstdiner in december was in ieder geval een succes. Dus 
komt u allemaal weer? U kunt zich inschrijven op de lijst in de 
kerk of opgeven bij: Dory en Jan de Niet, dory.deniet@case-
ma.nl of (070) 367 70 43.  
Wij hopen u op 27 maart te ontmoeten. 

Jan en Dory de Niet 
 
Gespreksgroep Met de Bijbel op tafel 
Op dinsdag 31 maart komen we weer bij elkaar, ditmaal bij 
Ria den Hartog, Patrijslaan 97. We beginnen de avond met een 
kort gedeelte uit de Bijbel volgens de Lectio Divina, een ma-
nier om biddend de bijbel te lezen. Het is een oude traditie, 
met wortels tot in de Vroege Kerk, vooral beoefend door de 
woestijnvaders in Egypte en Syrië in de vierde en vijfde eeuw. 
Lectio Divina is een manier om in stilte en rust een Bijbelge-
deelte te lezen en te herlezen, opdat het een Woord van God 
voor jou kan worden, opdat God door dit Bijbelwoord tot je 
kan spreken. Het is een luisteren met je hart. 
Daarna bespreken we samen een onderwerp, zoals een Bij-
belboek, een stellingenspel of een maatschappelijk thema. We 
sluiten af met een avondgebed. Wil je er een keer bij zijn, of 
eerst meer informatie? Neem gerust contact op. 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
Open Kerk 
Op woensdagmiddag staat de deur van de Dorpskerk open en 
op de stoep voor de deur staat een bord met de melding: 
Open Kerk, Buurtbieb, Juridisch Spreekuur... Welkom! 
Tussen 12.30 en 14.30 uur 
kun je binnenlopen voor een 
praatje bij een kopje thee of 
koffie, om een kaarsje aan te 
steken of zomaar een mo-
mentje rust te nemen in de 
kerk.  
Onlangs heeft Marianne 
Pompert onze groep vrijwil-
ligers van de open kerk ver-
sterkt. Zij is geen onbekende 
voor ons, als voorganger en 
als lid van onze gemeente. Zij 
biedt haar diensten aan voor 
mensen die antwoorden 
zoeken op geloofs- en/of 
zingevingsvragen, een luiste-
rend oor nodig hebben, sa-
men een weg willen zoeken. Als kerkelijk werker, gespeciali-
seerd in pastoraat heeft zij ruime ervaring op dit gebied. We 
vinden het dan ook een verrijking van onze woensdagmidda-
gen. We hopen dat er mooie ontmoetingen zullen plaatsvin-
den. Welkom aan ieder die langs wil komen en een speciaal 
welkom aan Marianne! 
Namens de Werkgroep Open Kerk, 

Lida Verhage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PGL’s musicalmedley 2020! 
Als PGL hebben we in de afgelopen negen jaar maar liefst vier 
musicals met elkaar opgevoerd: Ester, Mozes, Jozef en Maria. 
Tijd om middels een heuse voorstelling mooie herinneringen 
met elkaar op te halen. Daarom willen we een musicalmedley 
organiseren. De musicalmedley wordt een geheel nieuwe 
voorstelling waarin we de mooiste nummers uit de eerdere 
musicals zullen opvoeren. 
En om dat te doen hebben we uw en jouw hulp nodig!  
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Ten eerste willen we iedereen van harte uitnodigen om te 
stemmen. Iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen op één of 
meerdere liederen. De liederen met de meeste stemmen zul-
len we verwerken in de musicalmedley. De stemformulieren 
liggen vanaf 8 maart in alle kerkgebouwen. Het formulier zal 
ook beschikbaar zijn op de PGL-website. Op de achterzijde 
staat een lijst met alle eerdere musicalnummers. Geef uw/ 
jouw voorkeur uiterlijk 5 april 2020 door, via e-mail, via de 
stemdozen in de kerken of via Ebo/Jacco/Jeska/Pauline/Su-
sanne/Vigilia. Behalve uw/jouw stem hebben we natuurlijk 
ook zangeressen, zangers en helpende handen nodig. Ieder-

een is welkom, ook al heb je nog niet eerder meegedaan! 
Als het u/jou leuk lijkt om mee te doen, kan u/jij dit aangeven 
op het stemformulier. Tot slot een ‘save the date’ voor ieder-
een: de uitvoering vindt plaats op zondag 29 november 2020. 
De koorrepetities vinden plaats op de vrijdagavonden in okto-
ber en november 2020; er is één oefenzaterdag: 21 november 
2020. Wij hebben er zin; met het stemmen begint de voor-
pret! 

Ebo, Jacco, Jeska, Susanne, Pauline en Vigilia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
Meeleven 
Wij denken aan mantelzorgers, aan mensen met dementie en 
hun familie, aan mensen die opnieuw moeten beginnen. 
 
Wij noemen de namen van: 
 
 
 
 

De zon daalt in de zee. De duisternis valt in. 
Ik loof de goede God. Hij geeft mij dag en nacht: 
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht. 
 
Laat dagen in de nacht, waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 
 
Kom, nacht en troost ons zacht. Kom God, genees ons hart. 
Kom leg uw hand op ons en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 Lied 253 
 
In memoriam Corry Bossenbroek-Busink 
Op woensdag 5 februari is plotseling Corry Bossenbroek over-
leden. Zij werd 83 jaar. Geheel onverwacht, veel mensen die 
het hoorden waren en zijn in shock. Corry was namelijk nog zo 
actief, zo aanwezig, met zoveel belangstelling voor een ander. 
Betrokken als vrijwilliger in Prinsenhof, in de Kruisheuvelkerk, 
in het werk van de buurtjes, als een van de meest trouwe vol-
gers van het Leidschendams Kerkkoor.  
Met haar man Gert was zij door liefde verbonden, en dat ver-
bond was heel intens. Het verdriet was dan ook niet te be-
schrijven toen zij ruim twee jaar geleden afscheid van hem 
moest nemen. Ze heeft geprobeerd om het verdriet van zijn 
overlijden een plaats te geven, maar eigenlijk is dat nooit echt 
gelukt. Net als Gert was Corry een lief mens, een mens met 
oog en oor voor de ander, wie dat ook was. We gaan haar mis-
sen, we gaan haar enorm missen. 
De dankdienst voor haar leven werd gehouden op donderdag 
13 februari in de Kruisheuvelkerk. Aan deze dienst heeft het 

Leidschendams Kerkkoor haar medewerking verleend, hoe 
kon het ook anders! Naast de heel persoonlijke verhalen en 
gevoelens die de kinderen en kleinkinderen met ons deelden 
lazen we dat prachtige lied van Paulus over de liefde, dat staat 
in 1 Corinthiërs 13. Na het informeel samenzijn na de dienst is 
Corry in besloten kring gecremeerd. Dat de gedachtenis aan 
Corry Bossenbroek tot een zegen mag zijn 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
Welkomstlunch 
Zondag 15 maart is er een gezamenlijke dienst in de Kruisheu-
velkerk. Na het koffiedrinken is er om 11.45 uur een wel-
komstlunch voor alle mensen die nieuw zijn in onze gemeente. 
Tijdens deze gezellige maaltijd met soep en broodjes, vertelt 
ds. Fulco de Vries Bouwstra graag meer over onze gemeente 
en is er alle gelegenheid om nader kennis te maken. Mensen 
die het afgelopen jaar in Leidschendam/Leidschenveen zijn 
komen wonen, hebben een uitnodiging ontvangen. Maar ie-
dereen die zich nieuwkomer voelt is welkom. Graag aanmel-
den via: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl of bel tijdens 
het pastorale spreekuur tel. (070) 327 84 13. 

Annemieke Hartman 
 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Vanuit de Algemene Kerkenraad 
Plaatselijke regelingen – gemeente wordt gehoord 
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland 
wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een 
gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag 
regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip 
‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle (wijk)gemeenten van de 
Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te heb-
ben. Onze gemeente heeft zowel een plaatselijke regeling 
voor de Algemene Kerkenraad als voor de drie afzonderlijke 
wijkgemeenten. 
Kort samengevat worden in de plaatselijke regeling zaken ge-
regeld zoals hoe de kerkenraad is samengesteld, hoe vaak er 
vergaderd wordt en hoe besluiten worden genomen. Daar-
naast worden de bevoegdheden van de wijkkerkenraad t.o.v. 
de Algemene Kerkenraad geregeld. 
De huidige plaatselijke regeling is verouderd en komt niet 
meer overeen met de wijze waarop wij thans met elkaar kerk 
zijn. Een werkgroep heeft op verzoek van de Algemene Ker-
kenraad de diverse plaatselijke regelingen geactualiseerd. 
Overeenkomstig de kerkorde dient de gemeente hierover ge-
hoord te worden alvorens ze kunnen worden vastgesteld. 
Daar het beroepingswerk in een afrondende fase verkeert, wil-
len wij graag de procedurele zaken eerst goed met elkaar ge-
regeld hebben. Daarom stellen wij u in de gelegenheid – zo u 
wilt – uw mening over de plaatselijke regeling kenbaar te ma-
ken dan wel nadere informatie hieromtrent te ontvangen. Dit 
willen wij doen op zondag 15 maart na afloop van de geza-
menlijke kerkdienst in de Kruisheuvelkerk. 
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De plaatselijke regelingen zullen vanaf 7 maart beschikbaar 
zijn op de website. In de drie kerkgebouwen zijn op zondag 
8 maart enkele papieren exemplaren beschikbaar. 
 
Voortgang beroepingswerk – gemeenteavond 23 maart 
Naar het zich nu laat aanzien is het beroepingswerk in een af-
rondende fase. Het samenwerkingsorgaan van wijkgemeen-
ten, dat onder meer is ingesteld voor het gezamenlijke beroe-
pen van een predikant, is voor 16 maart bijeen geroepen. Daar 
het kerkblad pas begin april weer verschijnt, melden wij nu al 
het voornemen om een gemeenteavond over het beroe-
pingswerk te houden op 23 maart om 20.00 uur in De Bin-
nenhof. Dit onder voorbehoud van zowel het verloop van de 
gemeenteraadpleging over de Plaatselijke Regelingen en van 
de vergadering van het samenwerkingsorgaan van wijkge-
meenten. Op de zondagen 15 en 22 maart zal de gemeente-
avond definitief worden afgekondigd in alle kerkgebouwen en 
worden vermeld op de website van onze kerk. 
We hopen u allen daar te mogen ontmoeten.  

Boudewijn Tiggelman, voorzitter Algemene Kerkenraad 
 
Lutherreis – een bijzondere gemeentereis! 
Op woensdag 25 maart is er om 20.00 uur een informatie-
avond in de Kruisheuvelkerk over de Lutherreis. 
De voorbereidingen voor de ge-
meentereis naar ‘het land van 
Luther’ zijn in volle gang en we 
komen tot steeds concretere 
plannen. De reis is van 10 tot en 
met 16 oktober 2020. Bent u ook 
al nieuwsgierig geworden? Kom 
dan op woensdag 25 maart naar 
de informatieavond in de Kruis-
heuvelkerk! Op deze avond wil-
len we iets dieper ingaan op wat 
we gaan doen tijdens de reis. U 
kunt een inschrijfformulier mee-
nemen. En bij de koffie serveren 
we een typisch Oost-Duitse lek-
kernij. Daarnaast is ook de reis-
leider van Beter Uit aanwezig. 
Die kan ons meer vertellen over 
de praktische zaken als reserveren en verzekeringen.  
Wilt u graag komen, maar is het vervoer een probleem? Laat 
het ons weten, dan zorgen we dat u erbij kunt zijn! U kunt dit 
laten weten via e-mail: lutherreis@pgleidschendam.nl of bij 
Karin Buis via telefoon 06-45 24 99 00. 
Om ook alvast in uw agenda te noteren: 
- 17 april 20.00 uur: Zin-nig Café met als thema Luther (in de 

Dorpskerk) 
- 24 mei 9.30 uur: themadienst over Luther (in De Leidraad) 
Wij zien u graag op 25 maart!  

Eta Woudenberg, Diny de Jong, Marianne Pompert 
 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. 
 
Nieuwe ambtsdragers gezocht! 
In Vlietwijk gebeurt veel, en al die activiteiten worden gedaan 
door een grote groep vrijwilligers. Allemaal gemeenteleden 
die met elkaar een geloofsgemeenschap vormen en naar el-
kaar omzien. Sinds het vertrek van ds. Willemijn van Dijk dra-
gen vrijwilligers zorg voor de wekelijkse organisatie van de 
eredienst en ook daarvoor zijn iedere week veel mensen be-
zig. In de afgelopen maanden hebben vier kerkenraadsleden 
de wijkkerkenraad verlaten en naar verwachting zullen het 
komende jaar nog vier kerkenraadsleden vertrekken. Tot nu 
toe is het niet gelukt om de vacatures op te vullen en daarmee 
ontstaat een kwetsbare situatie binnen Vlietwijk. Daarom doe 
ik een dringend beroep op alle gemeenteleden om te beden-
ken welke bijdrage een ieder kan leveren om de verschillende 
activiteiten doorgang te laten vinden. Op dit moment zijn er 
vacatures voor de volgende taken: 
- Scriba wijkkerkenraad (ouderling/diaken) 
- Sociaal diaken 
- Diaken (takenpakket in overleg te bepalen) 
- Coördinator kerkdiensten (ouderling/diaken) 
Nadere informatie over deze vacatures is te vinden op het in-
formatiebord in de Dorpskerk en natuurlijk ook bij de kerken-
raadsleden. Tijdens het Vlietwijkberaad op 8 maart zal ook 
aandacht besteed worden aan de vacatures.  
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering 
De wijkkerkenraad heeft op 17 februari van harte ingestemd 
met het voorstel vanuit het CvK om € 15.000 vanuit het Vliet-
wijkfonds te bestemmen voor de herinrichting van de Dorps-
kerk. Daarmee komt de stand, samen met diverse particuliere 
giften, op € 55.000. We zijn dus goed op weg om de benodig-
de financiën voor de herinrichting bij elkaar te krijgen. De ko-
mende tijd zullen er nog verschillende acties plaatsvinden om 
ook het tweede deel van de benodigde middelen in te zame-
len. Verder heeft de wijkkerkenraad gesproken over de situa-
tie bij de vrijdagmiddagviering in Schoorwijck. Het aantal be-
woners dat deze vieringen bezoekt loopt terug en de leeftijd 
van de organisatoren/voorgangers is hoog. De komende tijd 
vindt nader overleg plaats over de toekomst van deze vierin-
gen. Daarnaast hebben we ook de situatie m.b.t. de vacatures 
in de wijkkerkenraad, de herziening van de plaatselijke rege-
ling en de herinrichting van de kerkzaal besproken. Als alles 
volgens plan verloopt kan op Palmzondag het nieuwe meubi-
lair in gebruik worden genomen. In het volgende kerkblad 
leest u meer daarover.  

Margreet Meijer 
 
Update herinrichting Dorpskerk 
In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat de herin-
richting van de Dorpskerk een nieuwe fase is ingegaan. Inmid-
dels is het eerste deel afgerond: er is een nieuwe geluidsinstal-
latie geplaatst. Dit heeft voor een grote verbetering van de ge-
luidskwaliteit gezorgd. Ook is er een aanpassing aan de ring-
leiding gedaan, waardoor in de hele kerkzaal weer goed bereik 
is voor hoortoestellen. Daarnaast is ook het videoscherm gele-
verd. In de komende weken volgt het nieuwe liturgisch meubi-
lair. Vanaf Palmzondag nemen we dit in gebruik, zodat we er 

Luther op de Rijksdag te Worms in 1521 - Emile Delpérée, 1878 
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ook in de gezamenlijke diensten tijdens de Stille Week gebruik 
van kunnen maken. 
Het volgende deel van de herinrichting is de 
vervanging van de huidige knopstoelen. Daar-
voor is het eerst nodig om voldoende midde-
len te verzamelen. Na Fonds 1818 heeft ook 
het Van Ravesteyn Fonds een toezegging ge-
daan aan de Stichting Vrienden van de Dorps-
kerk voor € 6.875,-. In de komende tijd hopen 
we ook via andere fondsen nog middelen te 
krijgen. Met deze fondsen alleen redden we 
het niet om alle plannen te realiseren. In totaal 
– voor de hele herinrichting – is een bedrag 
begroot van € 117.500. Op het moment van 
schrijven staat de stand op € 55.000. Om het 
resterende deel te verzamelen zullen binnen-
kort verschillende activiteiten georganiseerd 
worden. Hierover vindt u meer elders in dit 
kerkblad. 
Daarnaast doen we ook een beroep op de gemeenteleden van 
de hele PGL om een bijdrage te leveren. We willen u uitnodi-
gen om uw eigen stoel(en) te kopen. De stoelen die zijn uitge-
kozen kosten ca € 250,- per stuk. Echter: elke bijdrage is meer 
dan welkom. Samen zorgen we er dan voor dat de Dorpskerk 
ook in de toekomst gebruikt kan blijven worden voor de ere-
diensten en andere activiteiten – zowel binnen als buiten de 
kerk. Uw bijdrage kunt u overmaken naar het College van 
Kerkrentmeesters: NL20 RABO 0127 6046 50, o.v.v. Herin-
richting Kerkzaal Dorpskerk. 

Mark Rip 
 
Palmpasenstokken maken voor jong en oud! 
Op zondag 5 april is het Palmpasen. Wij maken dan traditio-
neel Palmpasenstokken. Omdat wij niet zo heel veel kinderen 
hebben in de kindernevendienst en wel heel veel gemeente-
leden die graag een Palmpasenstok zouden willen ontvangen, 
is bij ons iedereen van harte welkom om een Palmpasenstok 
te maken. De leiding van de kindernevendienst zorgt voor de 
materialen. We beginnen om 9.00 uur. Er is koffie/thee/limo-
nade en wat lekkers voor een ieder. 

Wilma Bemer 
 

 
 
 
 
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 3 februari vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk, 
waarbij onder andere de volgende zaken zijn besproken: 
- Bloemen: Er is gesproken over wel of niet de reden afkondi-

gen waarom iemand de bloemen van de kerk krijgt. Er wordt 
besloten de huidige werkwijze te handhaven, dus niet (stan-
daard) de reden te vermelden.  

- Kleine workshop lezen: In het moderamen is besproken de 
belangstelling te polsen, bij de wijkkerkenraad en de lezers 
op het leesrooster, om een workshop lezen te organiseren. 
De wijkkerkenraad staat er positief tegenover; Ingrid den 
Hartog zal de belangstelling polsen bij de lezers. 

- PR: Gevraagd wordt naar de mededeling van de AK (in het 
verslag) dat een nieuwe website wordt voorzien: betekent 
‘voorzien’ een planning of een budget? Verwacht wordt dat 

een initiatief nader uitgewerkt mag worden tot een con-
ceptbegroting. Ingrid neemt het op met de webmaster. Te-
vens worden de plannen voor een gemeentebrede folder 
afgestoft.  

- Bezinning: Ap Buitenhek heeft zich verdiept in de bijzondere 
stad Jeruzalem en neemt ons hier in woord, beeld en muziek 
in mee.  

 
Evenementen op het Kennedyplein 
Op het President Kennedyplein vinden regelmatig evenemen-
ten plaats, zoals vlooienmarkten. Het is dan niet mogelijk om 
fietsend het plein over te steken of de auto op het plein te 
parkeren. De Kruisheuvelkerk is dan het beste te bereiken 
vanaf de Heuvelweg (in plaats van de Noordsingel).  
Op de zondagen 29 maart en 19 april zijn vergunningen ver-
leend voor evenementen op het Kennedyplein. Een vergun-
ning betekent overigens niet altijd dat het evenement daad-
werkelijk plaatsvindt, zoals u wellicht heeft gemerkt. De volle-
dige planning van evenementen in 2020 komt binnenkort op 
de website van de PG Leidschendam: Gebouwen/Kruisheuvel-
kerk.  
Namens wijkkerkenraad Heuvelwijk, 

Ingrid den Hartog 
 
Twee jaar ambtsdrager 
Sinds twee jaar ben ik nu ambtsdrager. Het blijft bijzonder en 
eervol om ambtsdrager te zijn en mee te helpen aan de ge-
meente-opbouw in naam van Jezus Christus. Als ouderling, als 
ambtsdrager waardeer ik de bezoeken bij mensen thuis. Het 
geeft mij inzicht dat het goed is om in deze moderne wereld 
stil te staan bij Gods Woord, en te geloven in één heilige, al-
gemene Christelijke Kerk.  
De kerkenraad vertrouwt mij toe als voorzitter de komende 
tijd ons beleid en samenzijn vorm en inhoud te geven. Ik kan 
alleen zeggen dat dit als voorzitter nieuw voor mij is, maar ook 
voor de kerkenraadsleden. Ieder moet er voor zich een rol in 
vinden en een weg vinden om mede vorm en sturing te geven 
aan de christelijke gemeente Heuvelwijk binnen de PGL. 
Graag hoor ik van u, via napraten bij de koffie of via de e-mail 
of welke weg u prettig vindt om met mij de komende tijd mee 
te werken aan een plezierige christelijke thuishaven met een 
fraaie dynamische toekomst.  

Mineke van Hoek 
 
 
 
 
 
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. 
 
De Leidraad: Maandelijkse Gebedsbijeenkomst 
Op donderdag 26 maart 2020 van 20.00 tot 21.30 uur wordt 
in De Leidraad voor de derde keer een bijeenkomst gehouden 
die in het teken staat van een gezamenlijk bidden. Na ont-
vangst zullen wij beginnen met de Heer te loven en te prijzen 
door het zingen van een aantal liederen uit het Liedboek. Ver-
volgens wordt een passage uit de Bijbel gelezen. Daarna wor-
den gebeden uitgesproken door ieder die dat wil. Dit kan op 
twee manieren: 1) door zelfbedachte persoonlijke gebedsin-
tenties uit te spreken; 2) door algemene thema’s aan de orde 
te stellen, die eventueel van tevoren door ons kunnen worden 
aangereikt. Met algemene thema’s bedoelen wij bijvoorbeeld 
bidden voor de wereld, de kerk, de maatschappij, slachtoffers 
van geweld en onderdrukking, enzovoort. Inlichtingen: 

Gerrit en Eddyana Knaap, (070) 444 47 37 
eddyanatk@hotmail.com of gerrit.knaap@hetnet.nl 

 
Inzameling voor de Voedselbank in De Leidraad 
Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. 
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Ook dit voorjaar willen wij een inzameling houden voor de cli-
enten van de Voedselbank. In plaats van voedsel is het dit keer 
de bedoeling dat u non-food meeneemt. Producten zoals 
tandpasta, shampoo, douchecrème, bodymilk en tandenbor-
stels, maar ook wasmiddelen of wasverzachter. Juist deze 
producten zijn voor onze cliënten kostbaar in de aanschaf. 
Dus, wilt u meedoen, neem dan op zondag 8 maart iets mee 
voor de cliënten van de Voedselbank. Wij zorgen er dan voor 
dat ze 12 maart allemaal iets extra’s mogen uitzoeken. Alvast 
onze hartelijke dank! 
Namens het team uitdeelpunt De Leidraad, 

Dory de Niet, Anneke Joffers, Joop Ledeboer en 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 
 
 
Volgend kerkblad update over Actie Kerkbalans 
Op het moment van schrijven zijn nog niet alle Actie Kerkba-
lans-toezeggingen verwerkt. In het volgende kerkblad hopen 
wij u te informeren over het resultaat van deze actie voor 
2020. Heeft u nog geen toezegging gedaan? Dan willen we u 
graag uitnodigen dat alsnog te doen. Dat kan via: kerkba-
lans@pgleidschendam.nl of via 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 
De afgelopen weken is er door de diaconie niet regulier verga-
derd. We hebben wel diverse vraagstukken op het sociaal dia-
conale vlak afgehandeld. Bij deze vraagstukken hebben we 
weer diverse mensen kunnen helpen. 
Op 25 februari hebben we als diaconie nagedacht over de 
vraag hoe we zorgafhankelijke ouderen kunnen helpen. Die 
avond heeft dhr. Kaserer, voormalig geestelijk verzorger van 
Prinsenhof, ons geholpen om hierover na te denken. Wij kun-
nen hiermee als diaconie mee verder. Een van de zaken die 
aan het licht kwamen was de vraag naar vrijwilligers voor de 
kerkdiensten in de verschillende verpleeg- en verzorgingshui-
zen. Mocht u hier tijd voor hebben dan horen wij dat graag 
zodat ook de ouderen een kerkdienst kunnen blijven meema-
ken. Daarnaast wil ik nogmaals de acties uit het vorige kerk-
blad o.a. met betrekking tot de vakantietasjes onder de aan-
dacht brengen. Hebt u een naam dan horen we dat graag via 
diaconie@pgleidschendam.nl. 

Jan Jaap Tukker 
 
Collectebestemmingen 
Zondagen 8, 15 en 29 maart - 40dagentijdproject 2020 
In 2020 gaat onze aandacht in de 40dagentijd uit naar Ecua-
dor. Twee Nederlandse tropenartsen, Jacob en Carolien van 
der Ende, zetten zich sinds 2017 in om in dit gebied de ge-
zondheidszorg te verbeteren. In het deelgebied Putumayo, op 
de grens met Colombia, wordt onder hun leiding een voorma-
lig internaat omgebouwd tot een ziekenhuis waar de lokale 
bevolking vanaf dit voorjaar terecht kan voor medische zorg. 
Vanuit Nederland ondersteunt de Stichting Quina Care dit 
mooie werk van de beide tropenartsen door het inzamelen 
van geld en goederen. We hopen met de collectes tijdens de 
40dagentijd voldoende geld in te zamelen om de aanstelling 
van een receptionist(e) voor het nieuwe ziekenhuis mogelijk te 
maken. Doet u vandaag ook weer mee? 
 

Zondag 22 maart - 40dagentijdcollecte - 
Kerk in Actie - *Nederland* - Vakanties met aandacht 
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaar-
lijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk 
zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht 
en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en 
mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze 
vakanties staan ieder jaar ruim 1.750 ervaren en enthousiaste 
vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een 
heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activitei-
ten en de (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend 
oor. Uw bijdrage aan deze collecte maakt vakanties ‘met aan-
dacht’ mogelijk. 
 
Collecten-app - digitaal collecteren 
Steeds meer mensen hebben 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 ano-
niem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u 
downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (An-
droid). Een handleiding vindt u in de kerkgebouwen. U kunt 
ook diakenen om hulp vragen bij het downloaden van de 
‘kerkgeld-app’ 
 
Een bijdrage voor een collectedoel kunt u ook overmaken naar 
bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Di-
akenen PGL o.v.v. het collectedoel 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: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
40dagentijd project 2020 
Verbetering gezondheidszorg in het Ecuadoraanse Amazone-
regenwoud. 
We zijn op 1 maart begonnen met het 40dagentijdproject. Ik 
heb helaas nog geen stand voor u. In de kerken zal de stand in 
ieder geval bijgehouden worden en anders afgekondigd. Wij 
hopen natuurlijk weer op uw enthousiasme in de collectes en 
bij de verkoop van ons jaarlijkse aanbod van pepermunt en 
chocolade. Ook hopen wij u te kunnen begroeten bij de vas-
tensoep op de dinsdagavond de komende weken, aanvang 
18.00 in de Kruisheuvelkerk (vergeet uw soepkom en lepel 
niet!). Dinsdag 10 maart zal Cootje Bouwman van de Stichting 
Quina Care ons iets meer vertellen over het project. En mis-
schien heeft u het filmpje in De Leidraad gezien op 1 maart. 
Kortom, we maken er weer een mooi project van dit jaar! 
Collectes deze maand zijn op 8, 15 en 29 maart 

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 (5)  
Kleine Marshall werd geboren met een water-
hoofd, is blind en erg misvormd. Zijn moeder kon 
niet voor hem zorgen. Zijn grootouders kwamen 
hem bij ons brengen, omdat zij de zorg voor hem 
niet meer aankonden. Hij spreekt een paar 
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woorden en wordt hier met liefde verzorgd. Er is een enorme 
vraag naar plaatsen in zorgcentra voor kinderen en volwasse-
nen. 
 
Andere problemen 
Na een heel droge periode is er in heel korte tijd meer dan 100 
mm regen in de Karoo gevallen met als gevolg dat o.a. een 
boer 70 schapen verloor door verdrinking. Ook zijn er veel 
zorgen over de elektriciteitsvoorziening. We kregen een e-mail 
van de gemeente De Aar waaronder Britstown valt, dat er in 
maart gesneden wordt in de elektriciteit. De gemeente heeft 
de rekeningen aan het energiebedrijf Eskom niet betaald. Als 
er geen stroom is, hebben we geen water omdat de water-
pomp werkt op elektriciteit. We zijn alternatieve plannen aan 
het bedenken. Het is moeilijk om positief te blijven. We kun-
nen jullie niet genoeg bedanken voor jullie liefde voor ons, dit 
helpt ons enorm om het vol te houden en de mensen hier lief-
de en hoop te geven. We wensen jullie veel liefde en zegen en 
Gods bescherming. Tommie en Ivonne. 
Namens de werkgroep Gentlecare, 

Dinie Vegt 
 
 
 
 
 
Viering Internationale Vrouwendag en 
Wereldgebedsdag: ‘Sta op en ga’ 
Zondag 8 maart is er om 19.00 uur in de Oude Kerk in Voor-
burg een oecumenische viering. Vrouwen uit Zimbabwe heb-
ben dit jaar het thema en de liederen voor de viering aange-
reikt. Zij hebben zich laten inspireren door het genezingsver-
haal uit Johannes 5. Hun inspiratie zal doorklinken in stilte en 
gebed, in woorden en muziek, in kleuren en in licht. Tijdens de 
viering wordt voor diverse projecten in Zimbabwe gebeden en 
geld ingezameld. De viering is voorbereid door de oecumeni-
sche werkgroep van vrouwen, die valt onder de Raad van Ker-
ken Leidschendam-Voorburg. Judith en Anje Eilander zullen 
onder andere het prachtige ‘O breath of God’ van Malcolm Ar-
cher laten klinken. Marianne Pompert is de voorgangster. Het 
is goed om in verbondenheid met christenen wereldwijd te 
bidden, te delen en te vieren! Weet u welkom! 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 
De Vrouw en Geloof groep komt woensdag 18 maart bij elkaar 
in de Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 in Voorburg. De groep 
heeft dit seizoen als thema: Relaties in en met de Bijbel. Vigilia 
van Akkeren is 18 maart de inleidster en zij zal dit thema van-
uit haar passie belichten. De kerngroep zorgt dat de koffie en 
thee vanaf 9.45 uur klaarstaan, zodat de kelen gesmeerd kun-
nen worden. De bijeenkomst wordt uiterlijk om 12.00 uur af-
gesloten. De Hoeksteen is bereikbaar met bus 45 en 46. 
Meer informatie: 

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

 
‘Herinneringen aan uw kerk in oorlogstijd’ 
In 2020 worden overal in ons land ac-
tiviteiten georganiseerd ter herinne-
ring aan ‘75 jaar Vrijheid’. 
De Raad van Kerken wil graag van kerk-
leden in Leidschendam-Voorburg horen wat hun herinnering is 
aan ‘hun’ kerk gedurende de oorlogstijd. Misschien kunnen 
kinderen/kleinkinderen vertellen welke herinneringen zij heb-
ben aan de verhalen van oma en/of opa aan hun kerk en de 
kerkelijke activiteiten in de oorlogstijd. Een paar mensen uit 
onze kerken zullen die verhalen opschrijven. Deze verhalen en 
ervaringen (met misschien een foto van toen of nu) worden 
gebundeld in een klein boekje. 
De Raad van Kerken zou heel graag met u in contact komen als 
u uw herinneringen wilt delen. U kunt contact opnemen met 
Hans Kruijssen, secretaris van de Raad van Kerken Leidschen-
dam-Voorburg, secretaris@raadvankerkenlv.nl of bel (070) 
387 22 34. U kunt uw naam ook doorgeven aan een bekende 
in de kerkenraad of in het parochiebestuur: 
- Johan Kunst, PGL (johan.kunst@planet.nl) of bel het Pasto-

raal Centrum – (070) 327 84 13, 

- Bep van Sloten, PGV (bepvansloten@ziggo.nl), 
- Leo Valk, Sint Maarten & Trinitas parochie  

(lhmvalk@gmail.com). 
Zij zullen uw naam doorgeven aan degenen die de verhalen 
gaan opschrijven. 
 
 
 
 
Kerkdiensten WZH Leilinde: Vrijwilligers gezocht 
“Je kunt nog zoveel communiceren met mensen met demen-
tie, zoals met bekende liederen,” zei iemand afgelopen week 
toen ik een lezing over geloven en dementie hield. Het is 
waar: mensen met dementie kunnen soms niet meer goed 
spreken, maar zingen vervolgens bij de kerkdienst een lied 
uit het hoofd en vol passie mee. 
Dit ervaren wij keer op keer, elke twee weken in verpleeghuis 
WZH Leilinde. Daar houden wij kerkdiensten voor mensen met 
dementie. Al krimpen hun gedachten, zij leven en bloeien op 
wanneer zij oude liederen horen en zingen. Het is een voor-
recht om met hen te bidden, uit de Bijbel te lezen en samen te 
zingen!  
 
Wilt u daarbij helpen? Elke twee weken of eens per maand? 
 
Als vrijwilliger zult u ontdekken dat de waardering groot is, dat 
u verrijkt wordt in het contact met de bewoners en dat u ge-
raakt zult zijn door de kerkdiensten. U kunt zich bij mij aan-
melden, of contact opnemen als u meer informatie wilt. 
Ik hoop u te ontmoeten! 

Tim van Iersel 
Geestelijk verzorger WZH Leilinde 

tvaniersel@wzh.nl, 06-42 70 44 50 
 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) 
De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de volgende con-
tactbijeenkomst op dinsdag 10 maart in de Kruisheuvelkerk, 
Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam, aanvang 14.00 uur.  
Mevr. J. Konings geeft een presentatie over de ‘Mattheus Pas-
sion in woord en beeld en met muziek’. 
U bent allen van harte welkom. 

J. Carton 
 
Werk maken van je inspiratie 
“Het studeren was weer even wen-
nen, maar ik zoek nu zoveel meer de 
verdieping op.” Een uitspraak van 
een van onze studenten die werk 
met studeren combineert en een 
nieuwe stap neemt door een oplei-
ding te volgen bij Theologie & Le-
vensbeschouwing. Werk maken van je inspiratie; dat is wat je 
doet bij onze opleidingen aan Hogeschool Windesheim te 
Zwolle. Wij leiden - in deeltijd en voltijd - mensen op bachelor- 
en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst 
Pastoraal werker, leraar godsdienst en levensbeschouwing 
eerste- en tweedegraads, reli-ondernemer en geestelijk ver-
zorger. 
Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsoplei-
ding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke 
gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de 
beroepsuitoefening. Verschillende kerkgenootschappen er-
kennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige 
professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk wer-
ker, of als evangelisch of baptistenvoorganger.  
Als je geïnteresseerd bent, kun je onze website of een open 
avond bezoeken of je aanmelden voor een meeloopdag. Dat 
kan via de site: www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/ 
verzamel/meeloopdag/.  
Wees welkom, we zien je graag tegemoet! 
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De 24e Mannendag in Delft … 
… wordt gehouden op D.V. 28 maart 2020. Arie de Rover en 
Gert Hutten spreken over geluk. Wat zegt de bijbel over ge-
luk? Wat hebben we echt nodig om gelukkig te zijn? Hebben 
we ‘recht’ op geluk? 
Je bent van harte welkom in het Christelijk Lyceum Delft aan 
het Molenhuispad 1, 2614 GE in Delft. € 20,- inclusief ontbijt 
en lunch met koffie/thee. Inloop vanaf 8.00 uur (programma 
begint 8.30 uur). Afsluiting ca. 14.15 uur. Aanmelden via  
info@cmdelfland.nl of bel even naar Gertjan Hordijk,  
(015) 369 35 96 / 06-23 95 72 92.  
Meer informatie via www.cmdelfland.nl. 
 
 
 
 
 
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 
 
Palmpasen in de Dorpskerk 
Op zondag 5 april is het Palmpasen. Ook dit jaar maken we 
Palmpasenstokken die we na kerktijd wegbrengen bij mensen 
waarvan wij denken dat ze er blij mee zijn. Voor jullie is er na-
tuurlijk tijdens het maken wat lekkers te drinken en te eten. Je 
vader/moeder/opa/oma mag je meenemen. We beginnen om 
9.00 uur.  

Margreet, Tineke en Wilma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaasChallenge 
In de paasnacht gaan we met de 
Youth Group meedoen aan de 
PaasChallenge. De PaasChallenge 
wordt georganiseerd door JOP, 
het landelijke jongerenplatform 
van de Protestante Kerk Nederland.  
Het thema van de PaasChallenge 2020 is 'VICTOR', gebaseerd 
op de Christus Victor theologie. In het spel zijn de deelnemers 
aan VICTOR volgelingen van Jezus met bepaalde verlangens 
naar heelheid, maar ook met schaduwzijden. De deelnemers 
krijgen te maken met verschillende opdrachten, van het op-
lossen van puzzels tot fysieke uitdagingen. Het spel heeft ele-
menten van het spel 'Wie is de Mol?' en 'Weerwolven'.  
Het spel begint op Stille Zaterdag 11 april om 22.00 uur en 
gaat door tot zonsopkomst op Paasmorgen 12 april en wordt 
afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Tijd om te slapen is er 
niet! Durf je de uitdaging aan? Doe mee en meld je aan! Ieder-
een in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is welkom. Voor meer in-
formatie, vragen en opgeven kan je terecht bij de leiding van 
de Youth Group:  

Pauline van Eck, Geordie Bregman 
 en Henrike Louwen, hlouwenzwart@gmail.com 

 
Kerkkamp van 15 tot en met 17 mei 
Ook dit jaar gaan we weer op Kerkkamp naar onze kampeer-
boerderij in Helvoirt. De eerste vergadering van de leiding is 
geweest. De stemming zit er goed in, het thema is bekend, de 
verhalen, spellen en crea‘s gaan we hierop afstemmen. Nu 
hopen we dat er een heleboel kinderen met ons mee willen 
gaan. Heb je geen brief ontvangen, dan kun je hierom vragen 
via het volgende mailadres: kerkkamp@pgleidschendam.nl. 
Neem gerust je vriendjes of vriendinnetjes mee. 
Namens alle leiding, 

Diana van Velzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mazzel Kids Praise 

Zondag 15 maart 2020 is er weer Mazzel Kids Praise 
van 16.00-17.00 uur. Thema: ‘Jozef, God is trouw’ 

Plaats: Kruisheuvelkerk 
Kom je ook naar Mazzel Kids Praise? 15 maart gaan we het 
hebben over Jozef en kan je zien dat God steeds bij hem was. 
Of hij nou met zijn mooie jas liep of in de put of gevangenis 
zat. God was trouw en had een plan met Jozef. 
Mazzel Kids Praise is een Sing-in voor alle kinderen uit de regio 
Den Haag. We zingen leuke liedjes met gebaren en dansjes 
onder begeleiding van de Mazzelband, er is een spel, een Bij-
belverhaal, en het talent van de dag. Iedereen is van harte 
welkom, kinderen staan centraal. Kom een keer kijken!  
Info: www.mazzelkidspraise.nl 
E-mail: mazzelkids@outlook.com 
Telefoon: 06-38 13 98 03 
Facebookpagina: ‘Mazzel Kids Praise’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geslaagde voorstelling met  
Matthijs Vlaardingerbroek 
De kindervoorstelling van 
Matthijs Vlaardingerbroek 
was geweldig! Zondagmid-
dag 19 januari was de 
Kruisheuvelkerk goed be-
zocht. Ruim 80 kinderen 
met ouders en andere be-
langstellenden waren aan-
wezig. Matthijs de poppen-
speler, goochelaar en ver-
halenverteller zette een 
leuke show neer met het 
thema 'iedereen heeft ta-
lent'. Het was een interac-
tieve middag en veel kin-
deren hebben Matthijs en 
zijn poppen talentvol ge-
holpen in de voorstelling. 
Henkie de buikspreekpop 
was vermakelijk. Wat een 
druktemaker! Matthijs had 
een kleurboek bij zich zonder plaatjes, dus met witte bladzij-
den. Na wat gegoochel zaten er ineens zwart-wit plaatjes van 
Bijbelverhalen in en na nog wat gegoochel waren de plaatjes 
ingekleurd. Ongelofelijk. Bij een meisje goot hij water in haar 
rug dat aan de voorkant uit haar buik kwam. Geen idee hoe 
dat mogelijk was. De kinderen vonden het geweldig, maar ook 
de volwassenen hebben genoten. Tussendoor heeft de Mazzel 
Praiseband nog een aantal nummers gespeeld en na afloop 
was er voor iedereen limonade met een spekkie. We kunnen 
terugkijken op een grandioze middag. 

Nathalie Ros 
 
 


