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De Algemene Kerkenraad heeft, in overleg met de voorzitters 
van de wijkkerkenraden, besloten -– conform de richtlijnen 
van de overheid en advies van de Protestantse Kerk Neder-
land (PKN) – om tot 1 juni de kerkgebouwen gesloten te 
houden voor alle (soorten) kerkdiensten/bijeenkomsten en 
andere activiteiten. Dit is nodig om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. 

Boudewijn Tiggelman, voorzitter Algemene Kerkenraad 
 
Bemoediging 
De klassieke vraag uit de Joodse Pesach-liturgie wordt gesteld 
door een kind: Waarom is deze nacht anders dan alle andere? 
Een vraag die we ons ook kunnen stellen bij deze hele periode. 
Waarom is deze periode anders? En we weten ook het ant-
woord. De diensten in deze periode zijn anders dan anders. 
Noodgedwongen. Begrijpelijk ook. Maar we missen het sa-
menkomen in onze kerken wel. De diensten, de koffie, het 
koor, de nevendienst: zaken die normaal de gewoonste zaak 
van de wereld zijn, maar die je écht mist als het niet meer kan. 
En tegelijkertijd is het eigen aan de kerk dat zij niet bij de pak-
ken neer gaat zitten, maar wegen zoekt waar die niet voor de 
hand liggen. Zo is de kerk ooit ook ontstaan. Zo is het Evange-
lie over de gehele wereld verspreid. De blijde boodschap die 
we vieren met Pasen, van Jezus die zelfs de dood overwon, 
wordt nu nog gedeeld, overal op aarde. En ook nu, in deze bij-
zondere tijd, zoeken wij wegen om samen te komen, om sa-
men te zijn, om te delen en te vieren. Rondom een beeld-
scherm, hoe bijzonder is dat… Mooi om te merken dat dit 
mensen goed doet. Dat ook op deze manier verbondenheid 
gestalte krijgt. Dat we op deze wijze toch gemeente kunnen 
zijn. En hoe lang dit nog gaat duren? Geen idee. Tot die tijd 
blijven we naar wegen zoeken om contact met elkaar te hou-
den. Via het pastoraal centrum, de website, het kerkblad en 
de nieuwe nieuwsbrief, die onregelmatig zal verschijnen hou-
den we elkaar op de hoogte van alles dat in onze gemeente 
speelt. Voor deze nieuwsbrief kunt u zich overigens opgeven, 
liefst per e-mail naar het pastoraal centrum, maar ook als u 
geen e-mail heeft kunt u dat doorbellen, dan valt de brief 
daarna bijna als vanzelf in uw brievenbus. 
De diensten in de vorm van een ochtendgebed op zondag-

morgen om 11.00 uur blijven we voorlopig houden, en in de 
Stille Week is er iedere avond een avondgebed, om 20.00 uur. 
Deze avondgebeden hebben we met een groepje voorbereid, 
en nu, in een andere vorm, zullen we deze toch samen mee-
maken. Want zeg nou zelf, niets doen is geen optie. Op deze 
manier maken we samen een Stille Week mee als nooit te vo-
ren, een Stille Week om niet gauw te vergeten. 
Toen niemand nog had gehoord over Corona bedachten we 
het thema voor deze Stille Week. Aandacht, oog hebben voor 
elkaar, de naaste liefhebben als jezelf, omzien, en ook bevrij-
ding: dit zou het kader zijn voor de diensten op weg naar Pa-
sen. Woorden die nu een extra betekenis hebben gekregen in 
deze bijzondere tijd. 
 
Een tekst die mij raakt, ook nu weer, is een morgengebed van 
Dietrich Bonhoeffer. Het gebed staat in ons liedboek op pagi-
na 533. 
 

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen  
help mij te bidden  
en mijn gedachten te richten op U.  
Ik kan het niet alleen. 
 
In mij is duisternis, bij U is licht. 
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet. 
Ik ben bevreesd, bij U is hulp. 
Ik ben onrustig, bij U is vrede. 
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld. 
Ik begrijp Uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg. 

 
Het is een morgengebed, maar ik bid het net zo goed midden 
op de dag, of laat in de avond. Het zijn woorden die mij raken, 
mij inspireren, mij kracht geven als het mijzelf aan kracht lijkt 
te ontbreken. Ik hoef het niet alleen te doen, God is er, voor 
ieder mens, dus ook voor mij. 
 
De manier die wij gebruiken om het ochtendgebed, en straks 
in de Stille Week ook de avondgebeden met elkaar te delen, is 
ZOOM. Een manier om met elkaar te communiceren, met 
beeld en geluid. Een conference-app.  
 
Zo werkt ZOOM: 
Om deel te nemen kunt u gebruik maken van elk apparaat dat 
toegang heeft tot internet: computer, laptop, tablet of tele-
foon. Het is niet nodig om een microfoon of camera te heb-
ben. Als u wel een camera heeft op uw apparaat en deze aan 
laat staan kan het zijn dat u in beeld komt voor iedereen die 
de uitzending bijwoont. Het geluid van de uitzending wordt 
afgespeeld via de luidspreker van uw apparaat; deze moet dus 
aan staan om het geluid te kunnen horen. 
 
Er zijn twee manieren om in te loggen: 
A. Door direct naar het webadres van de uitzending te gaan; 

dit kan vanaf een computer of laptop. 
1. Ga naar uw internetbrowser. 
2. Zoek op internet naar het webadres: https://zoom.us/j/... 

(de in te vullen code van de uitzending kunt u vinden in het 
e-mailbericht van het pastoraal centrum of op de website) 

3. Het kan zijn dat u nu gevraagd wordt of u de software van 
Zoom wil downloaden. Dit is niet nodig. 

4. Zoek naar de tekst 'Join from your browser' en klik daarop 
met de muis. 

5. Dan wordt u direct naar de uitzending geleid. 
6. De uitzending start om 11.00 uur. U kunt al eerder inloggen 

zodat u klaar zit zodra de uitzending start. 
 
B. Door gebruik te maken van een smartphone of tablet; hier-

voor is het nodig om de app op uw telefoon of tablet te zet-
ten. De app die u moet downloaden heet 'Zoom Cloud 
meetings'. Deze is gratis. 

1. Zodra u de app geïnstalleerd heeft opent u deze. 

Colofon 
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2. Kies: ‘Join a Meeting’ 
3. Vul in het bovenste vakje de Meeting ID in: …( de in te vullen 

code van de uitzending kunt u vinden in het e-mailbericht 
van het pastoraal centrum of op de website) 

4. Klik daarna op 'Join' 
5. Zodra de uitzending start krijgt u het beeld en geluid te zien. 

U kunt al eerder inloggen zodat u klaar bent als de uitzen-
ding start. De uitzending start om 11.00 uur (morgengebed) 
of om 20.00 uur (avondgebed). 

 
Inmiddels hebben we als PGL een eigen ZOOM-account, waar-
bij er tot 600 apparaten tegelijk kunnen deelnemen. 
Ik ben heel blij dat Jeska en Karsten mij bijstaan met vooral de 
technische kant van ZOOM. Een echte digibeet ben ik niet, 
maar om nou te zeggen dat ik hier verstand van heb… Maar; 
ergens vind ik het wel leuk, een uitdaging, om op een andere 
manier toch ook dominee te zijn. Wie weet waar het over een 
tijdje toch ook nog goed voor blijkt te zijn… Bijzonder om op 
zondagmorgen zoveel mensen te zien via kleine schermpjes, 
met een lezing op afstand, interactieve voorbeden…  
En: ook alle andere hulp die door zoveel mensen wordt aan-
geboden doet enorm goed. Achter de schermen is de laatste 

tijd enorm veel werk verzet om het beroepingswerk af te kun-
nen ronden. De beroepingscommissie heeft veel (en goed!) 
werk gedaan, over het resultaat van hun werk kunt u elders in 
dit blad lezen. En ook de AK, en in het bijzonder de voorzitter, 
Boudewijn Tiggelman, heeft de afgelopen periode veel extra 
werk verzet. Allemaal met als doel: onze gemeente gaande 
houden, met zicht op een nieuwe predikant, en met zoveel 
mooie mensen bij elkaar. Het doet ook goed om juist nu te 
merken dat onderlinge verbondenheid ook inhoud heeft. Veel 
mensen hebben contact met elkaar, niet fysiek, maar via de 
telefoon, de mail, een appje. Dat doet goed! En ook Annemie-
ke blijft bezig met mensen in contact te brengen met elkaar. 
We houden elkaar vast – ga daar vooral mee door! 
Een hartelijke groet voor iedereen!  

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
 
 
 
Alle bijeenkomsten in Prinsenhof, Antoniushove en Schoor-
wijck zijn tot nader order geschrapt.  
 

 
 
 
 
 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Vooraf 
De geplande gemeenteavond over het beroepingswerk op 
23 maart kon door de maatregelen rond het tegengaan van de 
verspreiding van het coronavirus niet doorgaan. Dat betreuren 
wij zeer, daar wij u juist een mooi voorstel wilden presente-
ren. De beroepingscommissie heeft aan het Samenwerkings-
orgaan van wijkgemeenten, dat onlangs met het oog op het 
beroepingswerk en de werkzaamheden van de predikanten is 
gevormd, een voorstel gedaan om een predikant voor onze 
gemeente te beroepen. Vervolgens heeft het Samenwerkings-
orgaan, overeenkomstig de Plaatselijke Regeling, de voorge-
stelde predikant unaniem verkozen, en willen zij u in dit kerk-
blad over deze verkiezing informeren. 
 
Procedure rond afronding van het beroepingswerk 
In overleg met de classispredikant mevrouw ds. Julia van Rijn 
en de dienstenorganisatie van de PKN, hebben wij een moge-
lijkheid gevonden om de procedure ter beroeping van een 
predikant – ondanks deze moeilijke tijden – op een correcte 
wijze doorgang te laten vinden. Graag zouden wij dit anders 
hebben gedaan, maar gezien de gegeven situatie lijkt dit een 
goed alternatief. De (wijk)kerkenraden, verenigd in het Sa-
menwerkingsorgaan, hopen en rekenen op ieders begrip.  
 
Deze informatie wordt verspreid onder alle gemeenteleden. 
Voor kerkbladabonnees staat die in het kerkblad te lezen. Wie 
geen abonnement heeft krijgt een brief op papier in de brie-
venbus. Daarnaast publiceren wij deze brief vanaf donderdag 
2 april op onze website. 
 
Voorstel te beroepen predikant 
Het Samenwerkingsverband van wijkgemeenten stelt aan u 
voor om 
 

Ds. Maarten Hameete, 
predikant van de Gereformeerde Kerk (PKN) 
Renswoude-Ederveen en wonend in Gouda, 

 
als predikant voor onze gemeente te beroepen. Maarten is 
28 jaar oud en getrouwd met Annet. Hij is via de mobiliteits-
pool voor drie jaar verbonden aan zijn huidige gemeente. Die 
aanstelling loopt deze zomer af. Hij heeft tijdens zijn opleiding 
aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam 
en vanaf 2017 ook in verschillende andere gemeenten in deel-
tijdfuncties als predikant, ervaring opgedaan. Ds. Fulco de 
Vries Bouwstra en pastoraal coördinator Annemieke Hartman 
zien ernaar uit met hem binnen de hele PGL te gaan samen-
werken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reageren 
Conform de kerkorde dient de gemeente over deze voor-
dracht te worden gehoord. Vanzelfsprekend krijgt u de gele-
genheid om hierop te reageren. U kunt vragen stellen en na-
dere informatie krijgen, bij voorkeur per e-mail: 
pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl of telefoon: 
(070) 327 84 13. Als u dan uw telefoonnummer doorgeeft 
wordt u z.s.m. teruggebeld door een van de leden van de Al-
gemene Kerkenraad of de voorzitter van de beroepingscom-
missie. 
 
Bezwaartermijn tegen de beroepingsprocedure 
Voorts geeft de kerkorde een termijn aan van vijf dagen, waar-
in men eventuele bezwaren tegen de gevolgde beroepings-
procedure in kan brengen. Deze dienen schriftelijk en onder-
tekend bij het Samenwerkingsorgaan van wijkgemeenten in-
gediend te worden. Gezien de uitzonderlijke gang van zaken 
ontvangt het Samenwerkingsorgaan deze reacties liefst voor 
10 april, doch uiterlijk op 14 april, op Damhouderstraat 2a, 
2266 AS Leidschendam (hierbij is rekening gehouden met de 
Stille Week en Pasen). Als geen geldige bezwaren tegen deze 
procedure worden ingebracht kan per 15 april 2020 het be-
roep definitief worden uitgebracht. 
Namens het Samenwerkingsorgaan, 

Mineke van Hoek-Bons, voorzitter wijkkerkenraad Heuvelwijk 
Margreet Meijer, voorzitter wijkkerkenraad Vlietwijk 

Joost Batelaan, voorzitter wijkkerkenraad Leidschenveen 
 en Boudewijn Tiggelman, voorzitter Algemene Kerkenraad 
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Stille Week en Pasen 
Als u dit kerkblad leest zijn we al bijna aan het einde van de 
40dagentijd en gaat met Palmpasen de Stille Week beginnen. 
Het evangelie naar de beschrijving van Johannes is daarbij 
veelal onze gids. Met het vallen van de avond op Witte Don-
derdag beginnen de drie dagen van Pasen. In deze dienst met 
Avondmaal gedenken we dat Jezus in de nacht van de overle-
vering de Pesach-maaltijd vierde met zijn vrienden, het feest 
van de bevrijding uit Egypte. Daarom heeft deze dienst, hoe 
ingetogen ook, een feestelijk karakter. Voor het eerst sinds 
het begin van de Veertigdagentijd kan weer een loflied gezon-
gen worden. Pas aan het einde van de viering van het avond-
maal, zien we dat het feest van het delen van brood en wijn 
ook de opmaat is naar de Goede Vrijdag, deze dag gedenken 
we dat het om het laatste avondmaal gaat. Daarom wordt de 
avondmaalstafel leeg geruimd. Het afdekken van bloemen, 
kaarsen en als laatste het doven van de paaskaars markeert de 
overgang naar de verstilling van de dag van Jezus’ sterven. Wij 

noemen die dag ‘Goede Vrijdag’ omdat de kruisdood van Jezus 
het noodzakelijke offer was dat verlossing van de zonde moge-
lijk maakte. In het Duits heet Goede Vrijdag ‘Karfreitag’ uit het 
Oudhoogduits, met als betekenis: kommervolle, treurige vrij-
dag. De Fransen noemen die dag ‘Vendredi Saint’, de heilige 
vrijdag. Op Stille Zaterdag herdenken wij de tijd dat het li-
chaam van Jezus in het graf lag. Liturgisch gezien duurt Paas-
zaterdag slechts tot de schemering, waarna de Paaswake ge-
vierd wordt. Omdat deze diensten een doorgaand verhaal ver-
tellen, vormen ze eigenlijk één dienst, die wij graag gezamen-
lijk hadden willen vieren in de Dorpskerk.  
Jammer genoeg kunnen het geen dagen worden van fysiek 
samen zijn, van onze verbintenis met Christus herdenken, sa-
men zijn in gebed, gezang en samen zijn in stilte. Wij zullen dit 
thuis moeten vieren en in gedachten zijn bij diegenen die een-
zaam en/of ziek zijn. Laten wij omzien naar elkaar en hopen 
dat we spoedig weer kunnen samen komen in Gods huis. 

Eta Woudenberg 
 
 
 
 
Ouderenwerk Heuvelwijk 
Ondanks alle prachtige bloesems buiten, waar wij achter de 
ramen van mogen genieten, geeft het toch een ander gevoel 
aan je innerlijk. Zo waren wij met de gezellige middag van 11 
maart net op tijd om deze te kunnen houden. Velen hebben 
genoten van de natuurfilm ‘Het Wild’, over het wildleven op 
de Veluwe. 
De activiteitencommissie ouderenwerk had voor dinsdag 12 
mei een leuke busreis besproken, maar deze hebben wij moe-
ten annuleren. Jammer, maar het is niet anders. Wij hopen 
deze leuke tocht naar een later tijdstip te kunnen verschuiven! 
Afwachten maar! De stuurgroep houdt u op de hoogte. 
De activiteitencommissie wenst u gezegende Paasdagen en 
veel gezondheid. 
Namens de commissie, 

 Sophia Brokke 
 
Fijne avonden bij Rondom ’30! 
Elke 4 tot 6 weken komen we bij elkaar, vanuit alle wijken van 
de PGL, voor Rondom ’30. Het moet gezegd worden dat de 
meesten al iets ouder zijn dan rondom de 30, maar… dat mag 
de pret niet drukken. Elk seizoen hebben we een andere 
‘bron’ die we gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Zo 
was dat eens de Tv-serie Op zoek naar God en een keer het 
boekje De Doornse Catechismus, waarin oude vragen worden 
behandeld, op zoek naar nieuwe antwoorden. Eén iemand be-
reidt een aantal vragen of stellingen voor, waarna vaak mooie, 
persoonlijke en openhartige gesprekken volgen. En alhoewel 
we af en toe wel een dominee missen om een onderwerp 
vanuit de theologie uit te leggen of anders te bekijken, hebben 
we toch altijd genoeg gespreksstof. Het zet aan tot nadenken. 
Naast de kerkgang op zondag is het een moment waarop we 
eens met de ander in gesprek gaan over andere zaken. Echt in 
gesprek. 
Dit jaar kijken we elke keer een aflevering van Kijken in de Ziel 
van Coen Verbraak. Hij gaat in deze serie uit 2018 in gesprek 
met geestelijk leiders van diverse religies. Rabbijnen, imams, 
dominees, zenboeddhisten, een bisschop, een katholieke zus-
ter en een hindoepriester buigen zich over de grote vragen 
van het bestaan. In één aflevering vertelt de imam wat de Ra-
madan voor hem betekent: “Door te vasten word je uit je rat-
race gehaald en uit je dagelijkse routine. Je doet alles op een 
andere tijd, waardoor je bij alles op een andere manier stil-
staat”. Op dit moment wordt iedereen op de hele wereld uit 
zijn routine gehaald door dat akelige virus. Voor niemand is de 
wereld hetzelfde als een paar weken geleden. En ja, dat is be-
helpen. Het is saai om niemand meer écht te kunnen spreken. 
Om niet meer naar de wekelijkse sport- of kerkactiviteit te 
kunnen gaan. Je maakt je zorgen over de verspreiding van het 

virus, over je naasten of jezelf. Maar aan de andere kant kan 
het ook een tijd van inkeer zijn. Van de dingen weer eens op-
nieuw bekijken en je afvragen of je dat nou eigenlijk wel nog 
steeds zo wilt doen. Misschien kan het ook anders? 
Onze geplande avond op 14 april gaat niet door. Maar we vin-
den vast een andere manier om met elkaar verbonden te blij-
ven. Misschien gaan we wel live via de app House Party met 
elkaar in gesprek. Of we sturen elkaar even een appje. Hoe 
dan ook, we hopen elkaar na deze crisis weer allemaal in goe-
de gezondheid te zien. Blijf gezond en let op elkaar! 

Mirjam Ephraïm 
 
 
De Kruiswegstaties van Jan Toorop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12e statie Jezus sterft aan het kruis. Lukas 23: 46,47 
En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn 
geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 
De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de 
woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’  
 
Velen zijn om het kruis geschaard waaronder Maria en Johan-
nes, Maria Magdalena, knielend met haar golvende gouden 
haren, Maria de moeder van Jacobus en Joseph en de moeder 
van de zonen van Zebedeus. Het zijn dienende vrouwen die 
stil en trouw Jezus zijn gevolgd, ondanks alles wat er met Hem 
is gebeurd. 
Op het dieptepunt in de Stille Week op Goede Vrijdag zijn de 
vrouwen in stilte aanwezig. Deze statie laat zien hoe zij hun 
verdriet delen en op het dieptepunt steunen door hun aanwe-
zigheid in gebed. Ik vind het een heel mooi beeld. Het laat ons 
zien hoe wij elkaar in deze tijd ook kunnen en moeten steu-
nen. Deze kruiswegstatie, bestaande uit totaal 14 staties van 
Jan Toorop hangt in de kerk van St. Bernulphus te Oosterbeek. 

Diny de Jong 
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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  
 
In memoriam Hannie Verkerk-Van den Boogaard 
Op de leeftijd van 81 jaar is op donderdag 5 maart Hannie 
Verkerk-van den Boogaard overleden. Zij woonde met haar 
man Pieter aan de Spechtlaan in Leidschendam. 
Hannie was een lieve vrouw. Zij had altijd oog en oor voor een 
ander, in veel kringen was zij actief én geliefd. Ze was een lief-
hebster van de natuur, in de buurt van Leidschendam, en ook 
in Drenthe, haar tweede thuis. Samen met Pieter kon zij het 
leven aan, wat dat ook bracht. Tegenslag of grote vreugde, 
samen gingen zij er voor. Met grote liefde voor elkaar, en ook 
voor zo veel anderen. De laatste jaren waren niet makkelijk. 
Haar ziekte gaf de nodige beperkingen, maar ze liet zich hier-
door niet uit het veld slaan. Integendeel. Bewonderenswaar-
dig hoe zij met alle tegenslag omging, ze was een voorbeeld 
voor velen. 
In de laatste maanden werd duidelijk dat de jarenlange strijd 
gestreden was, haar lichaam was op. En strijdbaar tot het ein-
de toe is zij vredig heengegaan. Ze laat een grote lege plek 
achter. Vooral bij haar geliefde Pieter, maar ook bij allen die 
haar als bijzondere vrouw gekend hebben. 
Net voordat grote groepen niet meer bij elkaar mochten ko-
men hebben we in een dankdienst voor haar leven in de 
Kruisheuvelkerk stilgestaan bij wat zij voor zovelen heeft bete-
kend. Indrukwekkend waren vooral de woorden die Pieter met 
ons deelde, bijzonder hoe hij Hannie op passende wijze her-
dacht. De dienst was grotendeels met Hannie samen voorbe-
reid. De liederen, de muziek, de sprekers: Hannie wist wat er 
ging komen. Uit de Bijbel lazen we psalm 57, een bijzondere 
tekst, helemaal passend bij Hannie en Pieter. 
Na de dienst was er gelegenheid om Pieter te condoleren, en 
herinneringen op te halen. Daarna vond de crematieplechtig-
heid in kleine kring plaats. Dat de gedachtenis aan Hannie 
Verkerk ons tot een zegen mag zijn. 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindeloos 
Elke maand zetten we een ander gemeentelid in het zonnetje 
in de rubriek ‘Eindeloos’.  
Naam: Paul van Rietschoten, 42 
jaar. Getrouwd met Claudia en 
we hebben drie kinderen (Sophie 
13 jaar, Marieke 11 jaar en Kar-
lijn 7 jaar). Geboren in Den Haag 
en woonachtig in Den Haag-
Leidschenveen. 
Werk: Bijna 20 jaar geleden ben 
ik samen met een compagnon 
een softwarebedrijf begonnen. 
Dit bedrijf hebben we in 2018 
verkocht aan een Brits bedrijf 
waar ik nu eindverantwoordelijk 
ben voor alle producten die we 
over de hele wereld maken. 
Actief in de kerk als: Leiding kin-
dernevendienst en ouderling. 
Omdat: Ik geloof in de functie die de kerk nog steeds en juist 
nu kan hebben voor jong en oud. Ik wil me er graag voor inzet-
ten om de rol van de kerk aan te laten sluiten bij de heden-
daagse behoefte en wereld om ons heen.  
Daarnaast: Ik mag graag hardlopen en skiën en daarnaast ben 
ik, evenals de voorzitter van de wijkkerkenraad Leidschenveen 
(Joost Batelaan) een fervent supporter van Feyenoord. Ook 
ben ik actief op de hockeyvereniging van mijn dochters.  
De Leidraad: Het is zo belangrijk dat De Leidraad open blijft! 
Voor veel mensen en ook voor mij (en mijn familie) is het een 
plek om geïnspireerd te raken, tot rust te komen en elkaar te 
ontmoeten. En tegenwoordig heeft de kerk niet alleen meer 
een functie op zondag, maar ook 
gedurende de week (bijvoor-
beeld de Voedselbank). Het 
mooie van onze wijkgemeente is 
verder dat het laagdrempelig is. 
Iedereen is welkom en de sfeer is 
‘open’. Gelukkig hebben we met 
elkaar weer nieuw elan gevon-
den om verder te bouwen aan 
onze wijkgemeente. 
Vaste plek in de kerk: Wij doen 
niet zo aan vaste plekken.  
Favoriete lied: Die mij droeg. In 
dit lied van Huub Oosterhuis 
wordt de vergelijking gemaakt 
tussen een adelaar die zorgt voor 
zijn jong en God die ons leert 
‘vliegen’ maar altijd dichtbij is. 
 
 
Lieve gemeenteleden, 
In deze wel heel bijzondere dagen moest ik aan een tekst den-
ken uit mijn jeugd. Mijn man en ik zijn op Scheveningen gebo-
ren en getogen zoals dat heet. Als kind ging ik naar de 
Pniëlkerk in de Tesselsestraat, van huis uit gereformeerd dus. 
Ik vond het als kind altijd fijn om de liederen van Joh. de Heer 
te zingen en aan één ervan moest ik deze dagen denken. Het 
is van oorsprong een Duits lied uit 1874. Er wonen aardig wat 
Scheveningers in onze wijken en die zullen dit zeker herken-
nen. Als u de muziek wilt beluisteren, kan dat op Kerkliedwi-
ki.nl, een versie van het Mannenkoor Eiland Urk. 

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot, 
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, uw toeverlaat. 

En zo is het, ik geloof erin! 
Dory en Jan de Niet 
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Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Eindrapport van de beroepingscommissie 
Verantwoording procedure van het beroepingswerk 
Door de maatregelen rond het tegengaan van de verspreiding 
van het coronavirus was het niet mogelijk om de gemeente-
avond van 23 maart 2020 door te laten gaan. Daarom wil de 
beroepingscommissie in deze bijdrage graag de door de com-
missie gevolgde beroepingsprocedure aan u als gemeente 
verantwoorden. 
 
Vooraf  
Met ingang van juni 2019 ontstond er door het emeritaat van 
ds. Th.J. Haitjema een vacature voor de Protestantse Gemeen-
te te Leidschendam/Leidschenveen (PGL). Nadat het Classicaal 
College voor de Behandeling van Beheerszaken Zuid-Holland al 
op 6 mei 2019 de vereiste solvabiliteitsverklaring had afgege-
ven, verleende het Breed Moderamen van de Classis Zuid-
Holland Noord op 7 juni 2019 toestemming om in de vacature 
van ds. Haitjema een predikant(e) voor 0,8 fte (80%) te beroe-
pen. Omdat deze predikant voor de PGL gemeente-breed in-
zetbaar moest zijn, heeft de Algemene Kerkenraad (AK) op ad-
vies van de juridische afdeling van de Protestantse Kerk in Ne-
derland (PKN) en de consulent voor het beroepingswerk be-
sloten om conform de Generale Regeling 1-1-5 het beroe-
pingswerk en de werkzaamheden van de predikanten op te 
dragen aan een Samenwerkingsorgaan van wijkgemeenten. 
Hier hebben de wijkkerkenraden op 19 september mee inge-
stemd. Op 25 september is dit aan de gemeente gepresen-
teerd, samen met de profielschets van de PGL en de profiel-
schets voor de te beroepen predikant(e). Op 16 maart 2020 
zijn de in verband met het instellen van een Samenwerkings-
orgaan van wijkgemeenten aangepaste plaatselijke regelingen 
van de AK en de wijkkerkenraden goedgekeurd.  
 
Beroepingscommissie 
In juni 2019 werd een beroepingscommissie van zeven leden 
samengesteld, bestaande uit een kerkenraadslid en een ge-
meentelid uit de drie wijken en de voormalige scriba van de 
AK als voorzitter. Een lid van het College van Kerkrentmees-
ters werd adviserend lid van de beroepingscommissie. Op 
4 september 2019 installeerde een afvaardiging van het mo-
deramen van de AK de beroepingscommissie. Ds. F.J.M. de 
Vries Bouwstra en de voorzitter van de AK, de heer B. Tiggel-
man, zouden als consulent respectievelijk adviseur van de be-
roepingscommissie optreden. 
 
Werving en selectie van kandidaten  
Op 27 september 2019 is de advertentie voor de predikants-
vacature op de website van de PKN geplaatst en op 7 oktober 
2019 in de Nieuwsbrief van de PKN. Het informatiepakket voor 
geïnteresseerde predikanten bestond uit de profielschets voor 
de te beroepen predikant(e), de profielschets van de PGL, het 
Beleidsplan 2012-2016 en het Rapport van de Denktank Toe-
komst PGL.  
Na een oproep in Het Kerkblad van 4 oktober 2019 noemden 
vier gemeenteleden de namen van drie predikanten. Deze zijn 
op de vacature geattendeerd. Dit gebeurde ook met de predi-
kanten van de advieslijst van de mobiliteitspool van de PKN. 
Na het sluiten van de reactietermijn op 28 oktober hadden 15 
kandidaten een brief met een cv opgestuurd, t.w. dertien pre-
dikanten, een proponent en een kerkelijk werker (10 vrouwen 
en 5 mannen). Besloten werd met vier kandidaten een ken-
nismakingsgesprek te houden. Na de evaluatie daarvan werd 
unaniem besloten om bij een predikant en een proponent te 
gaan horen.  
 
Advies van de beroepingscommissie 
Op 12 februari 2020 heeft de beroepingscommissie unaniem 
besloten aan het Samenwerkingsorgaan van wijkgemeenten 
van de PGL te adviseren om ds. Maarten Hameete te beroe-

pen. In verband daarmee heeft de voorzitter op 13 februari 
gesprekken gehad met twee referenten. Beiden waren zeer 
positief over de kandidaat. Op 18 februari had het zogenaam-
de ‘klikgesprek’ met ds. Fulco de Vries Bouwstra en pastoraal 
coördinator Annemieke Hartman plaats. Het deed de commis-
sie goed te horen dat zij dit als zeer positief hebben ervaren.  
 
Presentatie aan het Samenwerkingsorgaan van wijkgemeen-
ten 
Vanwege de maatrelen rond het tegengaan van de versprei-
ding van het coronavirus konden op 16 maart alleen de leden 
van de moderamina van de AK en van de wijkkerkenraden 
namens het Samenwerkingsorgaan van wijkgemeenten aan-
wezig zijn. Alle kerkenraadsleden hadden al eerder per mail 
een verantwoording van de gevolgde procedure van het be-
roepingswerk ontvangen. Hierover waren geen vragen. Nadat 
vervolgens de naam van ds. Maarten Hameete was bekend 
gemaakt heeft het Samenwerkingsorgaan van wijkgemeenten, 
overeenkomstig de Plaatselijke Regeling, de voorgestelde pre-
dikant unaniem verkozen. De niet-aanwezige kerkenraadsle-
den kregen de naam van de predikant doorgebeld.  

Dick Kaajan, voorzitter 
Gerrie Jansze, secretaris 

 
Wie is ds. Maarten Hameete? 
Ds. Maarten Hameete groeide op in Dirksland en was daar lid 
van de Hervormde Gemeente. Hij is 28 jaar oud en sinds 2013 
gehuwd met Annet, op dit moment arts-assistent op de afde-
ling Kindergeneeskunde in het HMC, locatie Westeinde. Van 
2009-2016 heeft hij, na zijn bachelor theologie aan de Vrije 
Universiteit, de master gemeentepredikant aan de Protestant-
se Theologische Universiteit te Amsterdam gedaan. In die tijd 
heeft hij praktijkstages gelopen bij de Gereformeerde Kerk te 
Rijnsburg en de Protestantse Gemeente ‘de Lichtkring’ te Al-
phen aan den Rijn. Vanaf december 2015 ging hij als propo-
nent regelmatig voor in kerkdiensten. Sinds augustus 2017 
werkt hij voor de termijn van drie jaar vanuit de mobiliteits-
pool van de PKN voor 16 uur als gemeentepredikant van de 
Gereformeerde Kerk te Renswoude-Ederveen. Van december 
2017 tot augustus 2019 combineerde hij dit met het werk van 
hulpdiensten in de vacaturetijd van de Bethlehemkerk te Hil-
versum (vooral gericht op de jongste helft van de gemeente). 
Daarnaast verrichte hij vanaf mei 2019 tot april 2020 ook 
hulpdiensten in het pastoraat in de Westerkerk in zijn huidige 
woonplaats Gouda. Hierdoor heeft hij in compleet verschillen-
de gemeenten als predikant ervaring opgedaan en kan hij zich 
goed in de breedte van de PKN bewegen. De beroepingscom-
missie was bijzonder enthousiast over de diensten die wij bij 
hem hebben bijgewoond. De referenten bevestigden ons in de 
mening dat wij in Maarten een goede predikant voor onze ge-
meente krijgen. Van ds. Fulco de Vries Bouwstra en Annemie-
ke Hartman kreeg de beroepingscommissie na het zogenaam-
de ‘klikgesprek’ zeer positieve reacties over de kennismaking. 
Maarten lijkt hun een goede aanvulling voor het team te zijn 
met een eigen inbreng. Hij kan voor alle drie de wijken iets be-
tekenen, zowel voor de jongeren als de ouderen. Verder wil hij 
ook graag meedenken over het actief vorm en inhoud geven 
aan een grotere betrokkenheid van de drie wijken.  
Namens de beroepingscommissie,  

Dick Kaajan 
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Vernieuwde plaatselijke regelingen 
De vernieuwde plaatselijke regelingen van de drie wijkkerken-
raden en van de Algemene Kerkenraad zijn op 16 maart 2020 
vastgesteld. Verdere informatie hierover is te lezen op de 
website en is opvraagbaar bij de scriba. 

Floris van Hoek, scriba AK 
 
Nader bericht over de Lutherreis  
Zoals u inmiddels weet is vanwege de co-
ronacrisis de informatieavond op 25 maart 
over de Lutherreis niet doorgegaan. Ook is er 
op 17 april helaas geen Zin-nig Café. 
We hebben op dit moment te maken met in-
grijpende maatregelen tegen het coronavirus 
en grote zorgen over de gezondheid van ons 
allemaal. Daarom zijn we gestopt met de 
voorbereiding van de reis in oktober. Het is 
nu veel te onzeker of we dan zouden kunnen 
reizen. Daarom hebben wij tot onze spijt moeten besluiten dat 
de geplande Lutherreis in oktober 2020 niet door zal gaan. 
We zullen de komende maanden de ontwikkelingen afwach-
ten. Als aan het eind van dit jaar het gewone leven weer op 
gang kan komen, hopen we nieuwe plannen te kunnen maken. 
Daarover zullen we u via het kerkblad en de website van de PG 
Leidschendam op de hoogte houden. We hebben er heel 
voorzichtig al over gedacht of het mogelijk zou zijn om eind 
mei – begin juni 2021 een Lutherreis te organiseren.  

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

lutherreis@pgleidschendam.nl 
 
 
 
 
 
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 
 
Herinrichting Dorpskerk 
Als Commissie Herinrichting hadden 
we graag het nieuwe liturgisch 
meubilair in de Dorpskerk met 
Palmpasen en de Stille Week in ge-
bruik willen nemen. Maar het coro-
navirus gooit ook hier roet in het 
eten. De tafels en het karpet zijn 
inmiddels wel afgeleverd, en ook 
het nieuwe doopvont is onderweg, 
maar u zult tot de eerstvolgende 
dienst moeten wachten om die te 
bewonderen. En wanneer dat zal 
zijn, weten we op dit moment he-
laas nog niet. Wel ziet u hiernaast 
een foto van het karpet. De volgen-
de stap in de herinrichting worden 
de nieuwe stoelen. Helaas kon ook 
de ‘High Tea op de Boerderie’, waar-
van de opbrengst naar de stoelen zou gaan, niet doorgaan 
door de corona-uitbraak. We hopen dat in een later stadium in 
te halen. Maar de fondsenwerving gaat natuurlijk gewoon 
door, en uw bijdrage is van harte welkom! Uw ‘eigen’ stoel 
kopen kan voor 250 euro, maar een stoelpoot of een zitting 
kan natuurlijk ook. Uw bijdrage kunt u overmaken naar het 
College van Kerkrentmeesters: NL20 RABO 0127 6046 50, 
o.v.v. Herinrichting Dorpskerk. 
Namens de commissie, 

Kees Groot 
 
De veilingmeester is er bijna klaar voor! 
Om geld in te zamelen voor de herinrichting van de Dorpskerk 

willen we u de kans geven uw kasten en zolders op te ruimen! 
U kunt uw boeken, kleding, ongebruikte apparaten, spelletjes, 
puzzels en mooie antieke klok verkopen via de website 
www.dorpskerk.delftsekade.nl. Met de opbrengst kunnen we 
mooie en comfortabele stoelen voor de Dorpskerk kopen. De 
werkwijze is eenvoudig: 
- Stuur een mail met een omschrijving van het artikel, mini-

maal één foto en eventueel de minimale prijs naar de vei-
lingmeester. 

- Het artikel wordt gepubliceerd op de website en biedingen 
kunnen worden ingestuurd. 

- Het artikel blijft voorlopig gewoon bij u thuis. 
- Als het artikel wordt verkocht krijgt u bericht van de vei-

lingmeester en kunt u met de koper zelf een afspraak maken 
voor de afhandeling. 

We overwegen of er ook een fysieke veiling georganiseerd kan 
worden, maar dat is afhankelijk van het verloop van de co-
ronacrisis. Natuurlijk kunt u ook zelf een al lang gezocht boek 
of spel op de kop tikken via de digitale veiling. We werken er-
aan om de veilingsite vanaf 15 april live te brengen. Houd de 
website in de gaten! 

Margreet Meijer, voorzitter 
 
 
 
 
 
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 
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk 
Op 9 maart vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk, waarbij 
onder andere de volgende zaken zijn besproken: 
- Plaatselijke Regeling: Boudewijn geeft een toelichting waar-

om er haast was geboden: nadat eerst de Plaatselijke Rege-
ling van de PGL was bijgewerkt met het samenwerkingsor-
gaan voor het beroepen van een nieuwe predikant, waren 
ook de Plaatselijke Regelingen van de wijken verouderd. Aan 
de landelijke PKN is advies gevraagd. Zij suggereerden de 
Plaatselijke Regeling van iedere wijk ook bij te werken. Bij de 
beroeping van een predikant kan bezwaar gemaakt worden 
tegen de gevolgde procedure, daarom is het beter alles op 
orde te hebben. Er wordt nogmaals op gewezen dat een 
Plaatselijke Regeling regelmatig geëvalueerd wordt, en in-
dien nodig aangepast. De aanwezigen gaan akkoord met de 
gestelde formulering van de Plaatselijke Regeling Heuvel-
wijk. 

- Bezinningsavond ouderenzorg: Op 25 februari was er een 
bezinningsavond met pastor Kaserer over de ouderenzorg 
n.a.v. zorgen rond Prinsenhof. Er zal contact gezocht worden 
met de geestelijk verzorger. Er worden vrijwilligers gezocht, 
waarbij de nadruk ligt op het goed doen van kleine dingen, 
liever dan grote dingen half doen. De oproep voor adressen 
voor vakantiezakjes heeft lokaal niets opgeleverd. Ze zullen 
via de Voedselbank Haaglanden worden verspreid. 

- Samenwerking wijkkerkenraden: Er wordt gewezen op het 
gedeelte in het rapport van de Denktank over hoe we als 
wijkkerkenraden opereren, en wat we kunnen verbeteren 
(een eerste verbetering was het samenwerkingsorgaan). De 
AK zal bespreken wat we verder kunnen verbeteren. 

- Kennedyplein: De in het kerkblad en op de website gemelde 
activiteiten op het Kennedyplein gaan niet altijd door. Daar 
hebben we geen invloed op: het gaat om verleende en ge-
melde vergunningen voor een activiteit, het al of niet uit-
voeren is de beslissing van de organisator.  

- Kleine workshop lezen: Na het polsen bij de lezers op het 
leesrooster, blijkt er voldoende belangstelling voor een klei-
ne workshop lezen; wordt vervolgd. 

Namens wijkkerkenraad Heuvelwijk, 
Ingrid den Hartog 
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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 
 
Bloemengroet namens De Leidraad 
Zoals u weet is er normaal gesproken een wekelijkse bloe-
mengroet vanuit de gemeente naar een jarige of iemand die 
een steuntje in de rug kan gebruiken om welke reden dan ook. 
Een gemeentelid of de ouderling van dienst brengt deze dan 
bij u aan huis. Nu er momenteel geen kerkdiensten zijn heb-
ben we de Wilskracht bereid gevonden de bloemen aan huis 
te bezorgen. We hopen zo toch een aantal van u blij te kunnen 
maken met een mooi boeket en te laten weten wij aan u den-
ken. Dus niet schrikken als ineens een bezorger van de Wils-
kracht voor uw deur staat! Een hartelijke groet namens de vol-
tallige wijkgemeente De Leidraad 
 
Voedselbank Leidschenveen 
Zondag 8 maart hebben we in De Leidraad een inzameling ge-
houden in het kader van de biddag voor het gewas. Velen 
hebben hieraan gehoor gegeven en op donderdag 12 maart 
mochten wij onze cliënten verblijden met deze producten. Wij 
hadden op dat moment nog geen idee dat wij een week later 
geen pakketten meer konden uitdelen vanwege de maatrege-
len rondom het coronavirus. De aanvoer van producten naar 
het distributiecentrum is gestopt. De vraag was nu hoe wij on-
ze cliënten toch nog konden helpen. De diaconie werd bena-
derd en deze aarzelde geen moment om hulp toe te zeggen. 
Ook van de Voedselbank Haaglanden kwam op 18 maart het 
bericht dat de gemeente Den Haag voor de komende drie we-
ken supermarktbonnen beschikbaar zal stellen. Supermarkt 
DIRK had nog een aantal kratten met diepvries beschikbaar 
gesteld. U kunt zich vast voorstellen hoe blij de cliënten wa-
ren! Op donderdag 26 maart kregen de cliënten buiten de bon 
ook een vismaaltijd. Deze werd belangeloos geschonken door 
Puurvis, de visboer uit Leidschenveen/Leidschendam. Wat een 
fantastisch initiatief!  
Vanaf 2 april sluit ons uitdeelpunt in De Leidraad voorlopig en 
zullen wij de winkelbonnen bij de cliënten in de brievenbus 
stoppen. Dit om persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermij-
den. Natuurlijk blijven wij bereikbaar via de mail en telefoon, 
indien nodig. We hopen en bidden dat we binnen afzienbare 
tijd weer gewoon open kunnen. Namens het team vrijwilligers 
een hartelijke groet en blijf gezond! 

Dory de Niet 
 
Vacature van de maand:  
Bezorger verjaardagskaarten 
Sinds enige tijd heeft de wijk Leidschenveen een vacature-
bank. Iedere maand zetten we een van de vacatures in de 
schijnwerpers. Deze maand is dat het verjaardagfonds 
Nu een unieke kans om uw 
wijk beter te leren kennen. U 
neemt met veel dank van de 
ontvangers de verzorging en 
distributie voor uw rekening 
van de verjaardagskaarten. 
Voor de kaarten wordt ge-
zorgd en u krijgt maandelijks 
een lijst voor de bestemde 
gemeenteleden. U kunt deze ook op etiketten afgedrukt krij-
gen. 
En dan nog even de wijk in voor de bezorging. Het gaat om 
ongeveer tussen de 45 tot 50 kaarten per maand. 
Reageren kan via e-mail: trilix@casema.nl en  
vacaturebankleidschenveen@pgleidschendam.nl. 
Namens de werkgroep, 

Ruud Uithol 
 
 

 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  
Ook al gaan de kerkdiensten op de genoemde dagen niet 
door, we willen toch de collectebestemmingen voor de diver-
se dagen met u delen. U kunt bijdragen door gebruik te maken 
van de kerkgeld-app. Verderop staat hoe het werkt. 
 
Zondag 5 april en witte donderdag 9 april - 
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 12 april – Eigen Jeugdwerk 
Deze collecte is bestemd voor heel veel doelen voor onze ei-
gen jeugdigen. Zij zijn de toekomst van de kerk. Door middel 
van deze collecte maakt u het mogelijk dat jongeren kunnen 
deelnemen aan het kerkkamp en het tienerkamp, maar ook 
aan activiteiten zoals The Lounge-diensten, de Youth Group, 
kindernevendiensten, de kliederkerk en de crèche. 
 
Zondag 19 april – ZWO project 2019 – 2020 
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, part-
nerorganisatie van Kerk in Actie, christenen en kasteloze hin-
does om hun inkomsten te verhogen. Mogen wij op u reke-
nen vandaag? 
Uw financiële bijdragen voor dit ZWO-project zijn tevens van 
harte welkom op bovenstaande IBAN-nummers t.n.v. College 
van Diakenen PGL o.v.v. ZWO-project - Een inkomen voor boe-
ren - Pakistan. 
 
Zondag 26 april – Bloemengroet 
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloe-
mengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen. 
Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de ge-
meente gegeven aan gemeenteleden als bemoediging, als feli-
citatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. 
Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te 
maken. 
 
Zondag 3 mei– Noodhulp 
Kerk in actie - Vluchtelingen Nigeria 
Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat we werden bevrijd. Het is 
waardevol om dat te kunnen vieren, want vrijheid is niet van-
zelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder 
de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de 
meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in 
Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma 
voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per 
jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun 
ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten on-
danks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in 
hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. La-
ten we deze zondag stilstaan bij onze vrijheid en tegelijk col-
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lecteren voor onze naasten in Nigeria.  
www.kerkinactie.nl/bevrijding, www.kerkinactie.nl/nigeria 
 
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). U kunt ook diakenen om hulp vragen bij het downloa-
den 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. 

René Bron 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
40dagentijdproject 2020 
Ecuador rekent op u, juist nu! 
Hoe anders is het op dit ogenblik. Dit hadden wij niet kunnen 
bedenken in januari toen wij met het 40dagentijdproject aan 
de gang gingen. In plaats van iedere week de stand van zaken 
te kunnen geven is het nu stil. Geen karretje met pepermunt 
en chocolade, de mooie infuuszak met de stand in onze ker-
ken. We hopen dat u allen nog gezond bent en niet met het 
virus te maken heeft of krijgt. De Vastensoep voor dit jaar kan 
geen doorgang meer vinden. Hoe jammer, zo fijn om aan deel 
te nemen. We hopen en bidden met u dat het over een tijdje 
weer beter gaat. 
Toch kunnen we ook nu met 
elkaar laten zien dat we de 
mensen in Ecuador niet ver-
geten zijn en hen willen hel-
pen om het ziekenhuis zo 
snel mogelijk te kunnen ope-
nen. Hoe hard is dat nu no-
dig! In de eerste weken (tot 
10 maart) hebben we al 
€ 2.100 met elkaar bijeen 
gebracht en ook nu kunt u het project te steunen via de bank-
rekening van de diaconie (NL92 RABO 0127 6072 34 of NL96 
INGB 0000 1175 05) of via de kerkgeld-app. Ecuador rekent op 
u. 
Dank u wel namens de ZWO-commissie, 

Dory de Niet, secretaris 
 
 
 
 
 
Op 15 maart zouden we een gezamenlijke dienst hebben ge-
houden. Met een gelegenheidskoor hebben we ons voorbe-
reid op een bijdrage aan deze dienst. Op 12 maart werd in 
overeenstemming met de genomen maatregelen i.v.m. de co-
ronacrisis, besloten om deze dienst niet door te laten gaan. 
Jammer, al was het alleen maar omdat we zulke mooie lie-
deren hadden voorbereid. 
Kijkt u eens naar het voor meerderen onbekende lied 894; 
“wanneer ik zoek naar woorden….” Een prachtig lied, een ge-
bed. We gaan het zeker nog eens zingen. 
Maar voor deze gelegenheid wil ik graag de tekst van lied 25a; 
“Mijn ogen zijn gevestigd…” aanhalen, de Psalm van die zon-
dag, we zouden het zingen 15 maart. 

Een lied voor de opgang naar Pasen, en in deze tijd zo gevoelig 
passend. Dat het iedereen tot steun mag zijn.  

Vigilia 
 

Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt.  
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet.  
Kan ik de nacht verduren, waarin Gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen in 't duister van de tijd.  
 
Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op U gezet,  
Mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt 

 
 
 
 
 
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 
 
Hulp voor de Karoo 
Deze bijdrage komt dit keer uit 
een andere bron: van Nico Kriek, 
de vroegere predikant van 
Britstown, die nog steeds con-
tact heeft met zijn oude ge-
meente en redder in nood is 
voor de regio. Hij woont nu in 
een ander deel van Zuid-Afrika. 
Onder de indruk van de ernstige 
droogte die vorig jaar in de Ka-
roo veel boeren en burgers trof, 
met als gevolg honger, vroeg hij 
hulp aan een levensmiddelenfa-
brikant in zijn huidige woon-
plaats. 
Het resultaat was enorm! 60.000 maaltijden, verrijkt met vi-
taminen, zijn naar de Karoo gegaan. Door de kerken en land-
bouwcoöperaties zijn de maaltijden verspreid onder de boe-
renarbeiders en burgers. Dit is in grote dankbaarheid ontvan-
gen!  
 
Inmiddels is ook bericht ontvangen van Ivonne. Door een sto-
ring in het computernetwerk was contact met de buitenwe-
reld niet mogelijk. Veel angst is er voor het coronavirus, dat 
Zuid-Afrika inmiddels ook bereikt heeft vanuit Europa. Ivonne 
geeft ons mee: “We moeten allemaal doen wat nodig is en 
nooit stoppen met geloven dat we een machtige God dienen.” 
Namens de werkgroep Gentlecare, 

Dinie Vegt 
 
 
 
Secretaris: dhr. D.F. (Duurt) Renkema 
Telefoon: (070) 327 98 21 
E-mail: d.f.renkema@casema.nl 
Website: www.leidschendamskerkkoor.nl 
 
Jarenlang hebben we als Leidschendams Kerkkoor de Marcus 
Passie gezongen, in Scheveningen en in Leidschendam. Een 
werk waarin het verhaal van het leven en sterven van Jezus 
wordt verteld en wordt gezongen door koor en solisten. Voor 
mij is daaruit het meest indrukwekkende moment de stilte die 
klinkt nadat Jezus zijn laatste adem heeft uitgeblazen. In de 
hele kerk kun je dan een speld horen vallen. Het grijpt me elke 
keer weer aan. 
Vanaf januari waren bezig een gloednieuw paasoratorium in 
te studeren: Tot leven geroepen, van André van Vliet. De uit-
voering is nu uitgesteld naar volgend jaar. Wie toch al iets wil 
horen: er zijn delen op YouTube te vinden (gezongen door een 
ander koor). 
Zo’n werk instuderen is een hele kluif. Zoveel nieuwe woorden 
en melodieën die je je eigen moet maken. In die zin is het uit-
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stel ook een voordeel. Maar er zijn al wel liederen die me ra-
ken. Bijvoorbeeld het lied ‘Heeft u Hem al ontmoet’. Het 
maakt me heel klein en emotioneel wanneer ik de tekst in me 
opneem. Zoveel wonderen die Hij doet en heeft gedaan. Hij 
zal ook in deze onzekere tijd wonderen verrichten, daar moe-
ten we op vertrouwen. En ook op deze zin: ‘uw leed is ook Zijn 
last’.  

Marjo van Wieren 
 
En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en 
voeten met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met 
een zweetdoek. Jezus zei: Maak los die banden en laat hem 
gaan. (Joh. 11: 44) 
 

Lied: Heeft u hem al ontmoet? 
 

Heeft u Hem al ontmoet de Man Die wonderen doet?   
De zieken maakt Hij beter, wie blind was ziet nu weer, wie 
stom was kan nu spreken, ze noemen Hem hun Heer. 
De doven kunnen horen, wie lam was huppelt blij. 
Zelfs doden heeft Hij doen opstaan,  
hoe wonderlijk groot is Hij. 
Heeft u hem al ontmoet, de Man Die wonderen doet? 
Het leven met gebreken, geschonden en belast, Hij draagt 
het met Zich mede, uw leed is ook Zijn last.  
Hij is de Heer van leven, machthebber van de dood. 
De grote daden die wij zien, maken Gods glorie groot. 
Heeft u Hem al ontmoet, de Man Die wonderen doet? 

 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 
In sommige kerkbladen, waarvoor de kopij eerder moest wor-
den ingeleverd, staan de bijeenkomsten van de Vrouw en Ge-
loof groep in april en mei nog aangekondigd. Nu de maatrege-
len zijn aangescherpt en ten minste tot 1 juni gelden, is het 
duidelijk geworden dat deze bijeenkomsten helaas niet door-
gaan. Ook de andere kringen van het vrouwenwerk zijn in ver-
band met het coronavirus afgezegd. De leden van de kern-
groep en de kringleidsters betreuren dit natuurlijk, maar er 
wordt geprobeerd op andere manieren contact met elkaar te 
houden en elkaar een hart onder de riem te steken. 
Meer informatie: 

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

 
 
 
 
Het avondmaal overslaan uit lijfsbehoud, 
dat is pas solidariteit 
Van Marcel Barnard en Mirella Klomp, docenten liturgie aan 
de Protestantse Theologische Universiteit 
De coronacrisis heeft grote impact op mensenlevens, maar 
ook op de levens van geloofsgemeenschappen die nu niet sa-
men kunnen komen. Gelukkig roept de crisis in de kerken veel 
creativiteit in mensen wakker; zij laten grote veerkracht zien.  
Mensen die elkaar en God gewoonlijk in een kerkgebouw zou-
den ontmoeten, verzamelen zich nu bijvoorbeeld virtueel, op 
het internet, in gestreamde kerkdiensten. Dat is goed te doen, 
alleen is Pasen - het hart van het christelijk geloof - aanstaan-
de en de viering daarvan gaat gepaard met een gezamenlijke 
rituele maaltijd.  
 
Brood breken 
Christenen geloven dat Jezus het avondmaal op de donderdag 
voor zijn dood heeft ingesteld en dat in het avondmaal juist de 
opgestane Heer bij zijn vrienden is. In het zicht van Pasen 
speelt in kerken nu de vraag hoe je het avondmaal digitaal zou 
kunnen vieren Wij pleiten hier voor terughoudendheid.  
Het avondmaal is een maaltijd waarbij mensen fysiek brood en 
wijn met elkaar delen. Juist door het ene brood dat voorhan-
den is te breken en te delen, en wijn uit die ene kelk te drin-
ken, oefent de gemeenschap solidariteit met wie in deze we-
reld niet delen in het beschikbare voedsel. De maaltijdge-
meenschap is ook een oefening in het naar elkaar omzien. Het 
is pijnlijk dat we elkaar nu niet fysiek kunnen ontmoeten en 
dat brood en wijn niet in de kring kunnen rondgaan. Maar de 
kunst zal zijn om niet te proberen die pijn op te lossen. Juist de 
afwezigheid en onmogelijkheid van het sacrament bepaalt ons 
bij de crisis.  
Die opgestane Heer is niet alleen maar bij ons als het ons lukt 
slim om die crisis heen te werken - integendeel: in het Paas-
verhaal is God juist aanwezig bij mensen die lijden, in nood 
zijn en gemis ervaren. 
 
Juist iets anders 
Er is al geopperd om thuis brood en wijn klaar te zetten voor-
afgaand aan de streaming van de avondmaals- of eucharistie-

viering, en op het moment van het delen van brood en wijn 
thuis te eten en te drinken. Dat voorstel slaat de rituele plank 
mis. De gemeenschap is nu juist iets anders dan ieder thuis 
met zijn eigen broodje of cracker op de bank en je device in de 
hand. En de vredesgroet in de avondmaalliturgie is een con-
crete handdruk, omhelzing of zelfs 'heilige kus' - iets anders 
dan digitaal zwaaien. Dat het coronavirus het nu onverant-
woord maakt zo lijfelijk met elkaar om te gaan, is de pijn die 
we voelen moeten. 
 
Onmisbaar 
De coronacrisis breekt de fysieke gemeenschap. Juist zij die al-
tijd de maaltijd vieren, weten heel goed dat er ook momenten 
zijn waarop dat vreugdevolle feest er niet kan zijn. Ook Jezus 
wist dat, toen hij tijdens die maaltijd zei dat het zijn laatste 
maaltijd was tot aan het koninkrijk van God. Ook Jezus ging 
niet voor een makkelijke oplossing. 
Er is nog iets. De fysieke gemeenschap is onmisbaar voor heil, 
voor heling. De coronacrisis kan alleen overwonnen worden 
als er mensen zijn die met gevaar voor hun eigen gezondheid 
en uiteindelijk gevaar voor eigen leven, wél lijfelijk met andere 
mensen omgaan. En op heel wat minder dan anderhalve me-
ter afstand. Alle werkers in de zorg, de gezondheidszorg, zie-
kenhuizen, verpleeghuizen. 
Er zijn mensen voor wie die omgang op hun pad komt, en die, 
alsof het gewoon is, niet uit de weg gaan. Vrijwillig de avond-
maalsgemeenschap mijden uit lijfsbehoud onderstreept hoe 
bijzonder het is dat zorgprofessionals zoveel riskeren. Echte 
solidariteit is nu 'vasten op het avondmaal'. 
(Uit ‘Trouw’ 27 maart 2020) 
 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) 
In verband met het coronavirus gaat de contactbijeenkomst 
op 14 april niet door. 

Bestuur PCOB 
 
Wekelijkse tv-kerkdienst vanwege coronavirus 
De Protestantse Kerk biedt in samenwerking met de EO de 
komende zondagen kerkdiensten aan op tv. Iedere zondag-
morgen om 9.20 uur is er een televisie-kerkdienst op NPO2. 
“We willen mensen in de gelegenheid stellen om samen een 
kerkdienst te beleven”, vertelt EO-directeur Arjan Lock. “Ook 
nu het door maatregelen wellicht niet mogelijk is om live bij 
een dienst aanwezig te zijn.” 
 
 
 
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 
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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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PGL’s musical medley 2020 
Wie had begin maart, toen we de musicalmedley aankondig-
den, kunnen denken dat we op dit moment geen enkele activi-
teit meer samen kunnen ondernemen! Onvoorstelbaar. Op 
het moment dat we dit stukje schrijven is ook nog volstrekt 
onduidelijk wanneer dat weer gaat veranderen. Of de medley 
dit kalenderjaar doorgaat? Laten we het hopen, want dat be-
tekent dat het leven zijn normale gang weer heeft hervat.  Dat 
we het door laten gaan is zeker. Wanneer? Dat kunnen we 
nog niet zeggen.  
In elk geval bent u/ben jij van harte uitgenodigd om via e-mail 
(susanne@aanhetjaagpad.nl) uw stem, en uw eventuele wen-
sen qua deelname door te geven. Ook na 5 april. Tot wanneer 
u kan stemmen en opgeven? Ach, dat bepalen we later wel. 
Nu niet belangrijk. Op de website van de PG Leidschendam 
kan u het formulier terugvinden. Ook is er een link naar alle 
nummers. Er zitten heel mooie nummers bij, die juist in deze 
tijd troost en hoop bieden. Zoals de tekst hieronder bijvoor-
beeld, uit ‘Maria’. Het allerbeste voor u en jullie allen!  

Ebo, Jacco, Jeska, Pauline, Susanne en Vigilia 
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Kerkkamp 2020 
Beste kinderen, ouders en verzorgers, 
Omdat we vanwege het coronavirus niet met een groep sa-
men kunnen zijn, kan ons kamp in mei niet doorgaan. Dat is zo 
jammer voor jullie allemaal en voor ons als leiding. We denken 
nog na over iets anders, maar daar kunnen we nu nog niets 
over zeggen. We volgen de richtlijnen. Voor nu een hartelijke 
groet aan jullie allemaal en we hopen dat jullie gezond blijven.  

Diana van Velzen 

Hallo meisjes en jongens 
Helaas kunnen jullie dit jaar geen Palmpasenstokken maken in 
de kerk. Dit is jammer. Iedereen werd altijd zo vrolijk van die 
mooi versierde stokken. Dit jaar hebben we een kleurplaat 
voor jullie gemaakt. Als je deze zo mooi mogelijk kleurt, dan 
kan je hem bij iemand in de brievenbus doen. Het papier is 
een beetje glad, maar met viltstiften gaat het kleuren prima. 
Misschien wil je papa of mama hem wel printen zodat je heel 
veel mensen blij kunt maken. Om jullie een beetje te helpen 
hebben wij de narcissen vast gekleurd.  
Veel plezier en een gezegend Paasfeest. 

Doortje Kloos 


