
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31e JAARGANG - No 5, 8 mei 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 
 
 
 
 
Ter bemoediging 
Afgelopen zondag, op de zondag van de Goede Herder, ston-
den verhalen, liederen en teksten over de goede herder cen-
traal. Een tekst die mij persoonlijk zeer aanspreekt las ik voor 
het eerst in een boekje over Psalm 23 van Niek Schuman, tij-
dens mijn opleiding aan de VU een van mijn docenten. Hij wist 
ons altijd te boeien met verhalen over het Oude Testament, 
maar hij kwam pas écht los als het ging over de psalmen. Bij 
hem heb ik diverse keuzecolleges over de getijden, het psalm-
gebed in de kloosters, gevolgd. En: de liefde voor de psalmen, 
die heeft hij wel op mij over gebracht. En dan vooral ook de 
liefde voor psalm 23. De Heer is mijn herder. Een psalm die 
voor mij is gaan leven, een psalm die met mij mee gaat, met 
alles wat ik meemaak in mijn leven. De psalm is mij dierbaar 
geworden, juist door de verschillende aspecten van het leven 
die de psalmist hierin ter sprake brengt. De Psalm gaat ook 
over mij, over alles wat ik meemaak in mijn leven. En: bij alles 
wat ik meemaak, gaat God met mij mee. Wát een belofte! 
Juist ook nu. 
Onderstaande hertaling spreekt mij aan, juist omdat deze de 
toon van de psalm zo goed aanvoelt.  
 
Toki Miyashina – psalm 23  

De Heer bepaalt mijn tempo, ik hoef niet te jachten; 
Hij doet mij geregeld stoppen voor momenten van rust, 
Hij schenkt mij rustgevende beelden van verstilling,  
Hij wijst mij de weg via kalmte naar efficiëntie:  
zijn leiding brengt vrede.  
Zelfs al moet ik elke dag nóg zo veel dingen afwerken,  
ik laat me niet afbranden, dankzij zijn aanwezigheid. 
De rust die Hij geeft, zo belangrijk, houdt mij in balans. 
Midden in mijn werk zorgt Hij voor verfrissing, herademing, 
door mijn geest te zalven met geurige olie van rust,  
en mijn beker van nieuwe energie is weer vol.  
Harmonie en doeltreffendheid zullen de vrucht hiervan zijn, 
want ik zal wandelen in de vrede van mijn Heer  
en wonen in zijn huis voor altijd. 

 
Ik hoop dat deze psalm 23, in welke vorm dan ook, ook voor u, 
voor jou een steun kan zijn. Juist ook nu. 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
 

Bij de voorpagina 
Jochen Kleppers bekendste lied is misschien wel zijn kerstlied 
‘De nacht is haast ten einde’, lied 445 in het liedboek. Een 
hoopvol lied, voor mensen in nood. De tekst krijgt nog meer 
betekenis als je iets van zijn achtergrond weet. Klepper was 
een Duitse dichter die zwaar gebukt ging onder de druk van 
het nationaal socialisme. Hij was getrouwd met een Joodse 
vrouw met twee kinderen. Om deportatie te voorkomen, heb-
ben zij uiteindelijk zelf voor de dood gekozen. Sinds ik deze 
achtergrond weet, zing ik dit lied anders. Ik voel mij verbon-
den met anderen voor wie de nacht nog zwarter was of is.  
Op zoek naar een pinksterlied voor dit kerkblad kwam ik een 
hele bundel met liederen van Klepper tegen. In ‘Het licht 
breekt door de wolken’ uit 2016 vertaalde Titia Lindeboom 29 
liederen, teksten voor het hele kerkelijk jaar. De titel dekt de 
lading. Het zijn teksten vol troost en hoop. Over licht en don-
ker. Eenvoudig maar diep van inhoud. Uit deze bundel komen 
de twee coupletten op de voorpagina. Het lied telt in totaal 5 
coupletten, ik koos deze uit omdat ze het beste bij de afbeel-
ding pasten. En als ik ze opnieuw lees, na wat Fulco schreef 
over psalm 23, dan vullen ze de psalm aan. De Heilige Geest is 
het teken dat God ons nooit alleen laat. Net zoals een herder. 
En ik blijf het bijzonder vinden hoe een mens in al zijn wan-
hoop met zijn teksten toch ook anderen kon en kan inspireren. 
Ook dankzij dat Vuur van Pinksteren. 

Annemieke Hartman 
 
Digitale kerkdiensten 
Op zondag is er om 11.00 uur een digitaal ochtendgebed. U 
kunt dit beluisteren via de kerkomroep van de Kruisheuvelkerk 
en meekijken via Zoom. Het mooie van Zoom is dat je naast de 
voorganger ook andere gemeenteleden kunt zien die hun 
webcam aan hebben staan. Zo voelen we ons nog meer met 
elkaar verbonden. 
Elke bijeenkomst heeft op Zoom een eigen code. Deze kunt u 
vinden op onze website en in onze nieuwsbrief. Wilt u deze 
ook ontvangen? Mail dan naar: pastoraalcentrum@pgleid-
schendam.nl of bel het pastorale nummer: 070-327 84 13. 
 
Helpdesk voor digitale vragen 
In deze bijzondere tijden, waarin we 
niet meer fysiek bij elkaar komen, wor-
den we nog afhankelijker van telefoon, 
computer, tablet en programma's en 
apps als zoom. Vaak gaat het goed maar 
soms loop je vast. Daarom is onze hulp-
koster Henk Schuurman een helpdesk 
begonnen. Gewoon om u even op gang 
te helpen. En dat is bij verschillende 
mensen al gelukt. Heel fijn! 
In principe doen we dat via mail of tele-
foon. Als er toch ondersteuning ter 
plaatse nodig is gaan we een oplossing zoeken die rekening 
houdt met alle hygiëneregels van het RIVM en zullen we waar 
mogelijk mensen inschakelen die toch al bij u op bezoek ko-
men. Ook komen de oplossingen voor de meest voorkomende 
vragen op de website zodat u ook zelf een oplossing kunt vin-
den. 
 
Bereikbaarheid en openingstijden 
Telefoon: 06-53 505 509 
E-mail: helpdesk@pgleidschendam.nl 
tot 11 mei: dagelijks van 9:00 tot 20:00 uur 
vanaf 11 mei: maandag t/m vrijdag van 18:00 tot-20:00 uur 
 zaterdag 12:00-20:00 uur 
 zondag 13:00-20:00 uur 
 
 
 
 
 

Colofon 

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

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

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

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

worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht. 

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, 

p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam. 

Website: www.pgleidschendam.nl 

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet 

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging: 

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV  Leidschendam  

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

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

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

Redactieadres:  

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

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl 

Inleveren kopij:  

Het volgende nummer verschijnt op 5 juni en zal gegevens bevatten voor een 

periode van 5 weken: 6 juni t/m 10 juli. 

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

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

De termijn sluit vrijdag 29 mei om 24.00 uur.  

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

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem 
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Pinksteren: een feest ter bemoediging 
Ooit is het allemaal zo begonnen: de aarde was nog woest en 
doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest 
zweefde over het water. De geest van God is bij tal van mo-
menten in Gods omgaan met mensen betrokken geweest. Hij 
is niet slechts toevallig in de buurt als een passieve toeschou-
wer. Vanaf het begin staat de geest van God voor de aanwe-
zigheid van God bij de mensheid. Het is alsof God zegt: dit is 
goed, hier kan mijn geest werken. Als Mozes er tegenop ziet 
om in zijn eentje het volk te leiden bij zijn trektocht door de 
woestijn, stelt God hem gerust. “Moet ik dan zelf meegaan? 
“Ja graag”, zegt Mozes, “anders gaan we niet”. En toen ging 
God hen overdag vooruit in een wolkkolom en ’s nachts in een 
lichtende vuurzuil. Een zichtbaar symbool van Gods aanwezig-
heid. Zo beschermde God zijn volk gedurende de tocht door 
de woestijn, voortgestuwd door de wind van zijn Heilige Geest. 
‘Als een bode van zijn tegenwoordigheid.’ En door wat er in 
alle vroegte op die Pinkstermorgen is gebeurd, zijn we onlos-
makelijk met Hem verbonden: ‘wij in Hem en Hij in ons’.  
Pinksteren komt net op tijd. We bevinden ons wereldwijd in 
een soort ‘woestijnfase’. Uitzichtloos, geïsoleerd en beperkt in 
je doen en laten. Maar in de wetenschap dat zijn Geest in ons 
is. Dan kunnen we het leven aan, ook als het wel eens heel 
moeilijk wordt. Pinksteren is bij uitstek het feest van de be-
moediging. Als wij ons daarvoor openzetten kunnen we ge-
raakt worden, zodat de Geest in ons kan waaien. Henny Vrien-
ten, ooit bekend als zanger van de vroegere band ‘Doe Maar’ 
(en tegenwoordig van het trio Vreemde Kostgangers) werd 
door de oecumenische studentengemeente in Utrecht (EUG) 
gevraagd liturgische muziek te schrijven. Zo ontstond een 
prachtig project, waarvan de titelsong een echte Pinksterwens 
is: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruimte waar het licht kan komen 
Wind kan waaien, adem stromen, 
ruimte die doet leven 
Stilte waar je God kan horen. 
Open hart en open oren 
Stilte om te zijn. 
Licht waarin wij samen staan 
Geest van God, raakt Gij ons aan, 
dat wij open gaan. 

 
We kunnen op verschillende manieren geraakt worden. Bij-
voorbeeld door elkaars geluk en verdriet te delen, net als el-
kaars mogelijkheden en kwetsbaarheid. Elkaar inspireren, 
maakt ook dat we kunnen ervaren dat we er niet alleen voor 
staan. Ook al zijn we letterlijk op afstand, we zijn door Gods 
Geest met elkaar verbonden. 
 

Wij gaan nu in vrede 
God zal met ons zijn, 
Is ons levend water 
Bron in de woestijn. 
Doe maar, durf maar, ga op weg. 
 
Pak je stok en wandel 
Struikel, val, sta op 
Bergen worden vlakten 
Waar zie je tegenop? 
Doe maar, durf maar, ga en leef. 
 
Wij gaan met open ogen 
God schenkt ons zijn licht. 
Draag het mee naar buiten 
Een schitterend gezicht! 
Doe maar, durf maar, ga en straal! 

 
Ik wens u een inspirerend Pinksterfeest. 

Boudewijn Tiggelman 
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Oud papier 
Sommige dingen gaan gewoon door, maar deze maand net 
even anders in verband met Hemelvaartsdag: niet op donder-
dag 21 mei, maar op 14 mei staat de oud papiercontainer 
naast de Dorpskerk. 
 
Pubquiz 16 mei 
Deze tijd vraagt veel van ons, maar deze tijd biedt ook moge-
lijkheden. En laten we hier nu een mooie combinatie van kun-
nen maken, van vragen en mogelijkheden… Het team dat al 
meerdere malen voor een KHK-pubquiz heeft gezorgd, zal op 
16 mei een heuse PGL-pubquiz verzorgen. Meedoen kan indi-
vidueel, maar ook als team. Een gezinsteam, een familieteam, 
maar ook een vrienden-/vriendinnenteam. Als jullie een vorm 
weten te vinden die verantwoord is, dan is het mogelijk (en 
vinden wij het goed!). In de komende nieuwsbrief staat hoe je 
kunt meedoen, hoe laat we beginnen, en hoe de quiz gespeeld 
wordt. Houd die dus goed in de gaten! 
 
Kerkenpad tussen Hemelvaart en Pinksteren 
Het kerkenpad is terug van weggeweest! Een tocht langs alle-
maal kerkelijke gebouwen, plaatsen waar ooit kerkelijke activi-
teiten zijn geweest, plaatsen waar nu vormen van kerkzijn 
plaatsvinden. Geschikt voor (bijna) iedereen, per fiets of met 
de auto. Het kerkenpad wordt bekend gemaakt via een ko-
mende nieuwsbrief, en is dan te downloaden of op papier aan 
te vragen. Houd de nieuwsbrief dus goed in de gaten! 
 
Gespreksgroep Met de Bijbel op tafel  
In de komende periode gaat ook de gespreksgroep Met de Bij-
bel op tafel weer verder. We gaan dit doen via Zoom, de ma-
nier waarop we nu ook onze kerkdiensten houden. Het zal an-
ders zijn dan anders, maar het worden vast ook zinvolle bij-
eenkomsten. In de komende nieuwsbrief staat de eerste da-
tum, houd die dus goed in de gaten. En wil je, wilt u een keer 
meedoen? Van harte welkom! Graag aanmelden bij Fulco, dan 
volgt de uitnodiging per e-mail. 
 
Seniorenmiddag Leidschenveen 
Zoals zoveel in deze tijd is de seniorenmiddag van maart niet 
doorgegaan vanwege het coronavirus en zal deze ook in mei 
geen doorgang kunnen vinden. Helaas, maar we hopen op be-
tere tijden waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. Voor nu 
wens ik iedereen sterkte met de beperkingen waarmee een 
ieder nu te maken heeft en hopelijk gauw tot ziens. 

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitaal prikbord voor gemeenteleden 
We doen ons best om met elkaar in contact te blijven, ook al 
kunnen we elkaar niet ‘live’ ontmoeten. Om verbonden te blij-
ven en elkaar misschien nog beter te leren kennen, hebben we 
weer iets nieuws bedacht. De komende tijd gaan we jullie vra-
gen om kleine opdrachtjes uit te voeren en het resultaat met 
elkaar te delen. Je hebt hiervoor geen Facebook, YouTube of 
Instagram nodig. Meedoen is heel simpel. 
 
Het is de bedoeling dat je een foto maakt van het onderwerp 
van de challenge. De foto mag je plaatsen op een afgeschermd 
digitaal prikbord, padlet genaamd. Daar kun je ook de bijdra-
gen van andere gemeenteleden zien. Het prikbord wordt na 
afloop van iedere challenge leeggehaald, zodat we met een 
schoon bord aan een nieuwe challenge kunnen beginnen.  
 
De eerste challenge was: maak een foto van je voordeur of 
huisnummer. Daarop kwamen al leuke reacties. De tweede 
challenge loopt tot en met 15 mei. Nu mag iedereen foto’s 
plaatsen van schaapjes voor het raam van gemeenteleden of 
(misschien nog leuker) een foto van zwaaiende gemeentele-
den die voorbij kwamen op ‘schapenjacht’. 
 
 
Nu is natuurlijk de vraag hoe je iets op het digitale prikbord 
plakt en hoe je er kan rondneuzen. Dat is eigenlijk best simpel: 

1. Ga op internet naar: 
https://padlet.com/verbonden/pgleidschendam  

2. Je ziet nu het online prikbord met daarop de al geplaatste 
bijdragen van andere gemeenteleden.  

3. Het is een ‘verborgen prikbord’, dat alleen te zien is via de-
ze link (en dus niet via een zoekmachine). Daarom hebben 
we geen wachtwoord voor dit prikbord aangemaakt.  

4. Klik rechts onderin op het rondje met het plusje.  
5. Je krijgt dan een tekstvlak te zien voor de titel. Daar kun je 

een tekstje schrijven. Het is wel leuk als je daar in elk geval 
je naam invult.  

6. Als je klikt op het pijltje omhoog (aan de linkerkant onder 
de titel) kun je een foto uploaden vanaf je computer of je 
telefoon. 

7. Bij sommige telefoons krijg je de optie om het formaat van 
de foto aan te passen. Daar hoef je niets mee te doen. Klik 
gewoon op GEREED en je foto is geplaatst.  

8. Onder je eigen foto kun je geen commentaar opnemen; 
dat moet in de titel boven de foto. Maar je kunt wel een 
reactie plaatsen onder de foto’s van anderen.  

Je kunt zelf een Padlet-account aanmaken (met je naam en 
een wachtwoord). Dan is duidelijk door wie een foto of reactie 
is geplaatst. Maar dat hoeft niet: je kunt ook anoniem een bij-
drage plaatsen. In dat geval is het dus wel leuk als je je naam 
vermeldt bij foto’s of reacties, zodat de afzender duidelijk is. 

Nicoline Breunese, breunese@ziggo.nl 
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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 Cornelis den Heijer 
Na een lang en mooi leven is in alle rust en stilte Cornelis den 
Heijer overleden. Hij woonde met zijn vrouw op Vlietwijck in 
Voorburg. De laatste tijd waren zij aan huis gebonden, zijn we-
reld werd steeds kleiner. Prachtig hoe hij kon vertellen over 
vroeger. Over zijn jeugd in (op) Scheveningen, de oorlogsjaren, 
en ook over zijn diensttijd in Nederlands-Indië. Later was hij 
werkzaam bij Shell, over al die periodes kon hij levendig ver-
tellen. Cor heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de 
wetenschap, een uitvaartplechtigheid heeft daarom ook niet 
plaatsgevonden. 
 
Op de rouwkaart staat de tekst:  

Altijd samen en nooit alleen,  
onafscheidelijk altijd één,  
samen is een groot gemis als  
samen er niet meer is. 

 
En zo is het! Zeker nu er niet even de gelegenheid is om langs 
te gaan, een troostende hand op de schouder te leggen, is het 
gemis moeilijk om te dragen. Hopelijk vindt mevr. Den Heijer 
troost in de tekst die óók op de kaart staat: De Heer is mijn 
Herder. In dat geloof hebben zij afscheid genomen, zich ge-
borgen wetend bij de Eeuwige. 
 
In memoriam Harry Verkuijlen 
Op 4 april is overleden Hendricus Antonius Verkuijlen (Harry) 
in de leeftijd van 103 jaar. Hij woonde sinds kort in een ver-
pleeghuis en daarvoor aan de De Ruyterstraat. Hij was tot op 
zeer hoge leeftijd een betrokken gemeentelid van de Dorps-
kerk. Hij heeft nu de rust waar hij de laatste maanden af en 
toe naar verlangde. Harry is op 9 april in besloten kring begra-
ven. Zijn dochters Inge en Joke Verkuijlen schreven op de 
kaart: ‘We zijn blij dat Harry zowel zijn 99e als zijn 100e ver-
jaardag uitgebreid heeft kunnen vieren met zijn familie, vrien-
den en bekenden. Hij heeft daarvan intens genoten, zoals hij 
kon genieten van het leven en van alle contacten. Door de 
herinnering daaraan hebben we er vrede mee om Harry op 9 
april in besloten kring te begraven. Het is goed zo.’ 
 
In memoriam Marijke Eelderink 
Dinsdag 14 april is omringd door haar dierbaren overleden 
Jannetje Marijtje Eelderink-Kok. Marijke woonde in Mari-
enpark en is de weduwe van Johan Eelderink, oud-predikant 
van de Dorpskerk. Samen kregen zij de zorg voor twee pleeg-
kinderen: Fred en Wim. Afgelopen najaar bleek dat Marijke 
ziek was en niet meer kon genezen. Waar zij al jaren werd be-
perkt door een zeer slecht gehoor, werd haar wereld nog klei-
ner. In februari vierde zij nog wel haar 90ste verjaardag met 
haar familie. Haar laatste weken bracht Marijke, verlangend 
naar het einde, in alle rust door in hospice ‘t Vliethuys. 

Op de rouwkaart staat:  
Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gezang 153 

Dit lied gaf haar kracht op moeilijke momenten. De uitvaart-
dienst was in besloten kring in de Dorpskerk. Fred en Wim 
deelden hun herinneringen, we zongen uiteraard gezang 153 
en lazen over de liefde die nooit vergaat in de brief van Paulus 
aan de Korintiërs. Dat de gedachtenis aan Marijke Eelderink 
tot zegen mag zijn. 
 
Meeleven 
Wij noemen de namen van: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboortebericht 
Wij ontvingen het vrolijke bericht dat op 8 april Jantine en Tim 
van Iersel de ouders zijn geworden van Juul Janna Elisabeth. 
Juul is het zusje van Sep. Op de kaart staat: De Heer en zijn 
genade zij met je (2 Timotheus 4 : 22). Tim van Iersel is ver-
pleeghuispastor in o.a. Leilinde en ging in maart nog voor in 
De Leidraad. Wij wensen het gezin veel geluk en Gods zegen. 
 
Kaartjes sturen ter bemoediging 
Een kaartje kan veel betekenen, zeker voor iemand die nu 
weinig contacten heeft. Wilt u een kaartje of meerdere stu-
ren? Neem dan gerust contact op met het pastoraal centrum 
voor (een lijstje met) namen en adressen. 
 
Meeleven met mensen in verpleeghuizen 
Begin april hebben wij bijna drie-
honderd geraniums bezorgd bij 
Schoorwijck en Prinsenhof. Met 
daarbij voor elke bewoner een 
kaartje met de hartelijke groeten 
van ons allemaal. De planten 
hadden we gekregen van een tuinder, die een vrachtwagen 
vol had afgeleverd bij kerken in de Haagse regio. Een heel 
mooi gebaar! 
In Leilinde in Leidschenveen za-
ten ze al goed in de bloemen, 
wist pastor Tim van Iersel. Hier 
was meer behoefte aan iets lek-
kers, iets feestelijks. Daarom 
heeft de diaconie bij dit ver-
pleeghuis 28 paasbroden bezorgd 
voor bij het paasontbijt in de huiskamers. Met ook hier voor 
elke bewoner een kaartje met ons aller hartelijke groeten. 
 
Kerkkoekjes 
We missen de zondagsdiensten en we missen zeker ook het 
gezamenlijke koffiedrinken daarna. Onze kosters Shirley Hof-
land en Ebo Roek hadden nog een aantal pakken lekkere én 
leuke ´kerkkoekjes´ liggen voor bij de koffie of thee. Wat 
daarmee te doen? Uitdelen, was het antwoord. Dankzij een 
groep bezorgers zijn ze keurig in zakjes verpakt met daarbij 
een vrolijke kaart, bezorgd bij de 80+ers uit onze gemeente. 
Anneke Joffers wist dat er in De Leidraad ook nog een doos 
stond. Deze koekjes zijn uitgedeeld onder de cliënten van de 
Voedselbank Leidschenveen. 
 
Klokkenluiden 
Kosters Shirley Hofland en Henk Schuurman hebben vanaf 18 
maart elke dag om 12.00 uur de klokken van de Dorpskerk la-
ten luiden. Dit als teken van verbondenheid, na een oproep 
van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg. De actie is 
afgesloten op dinsdag 5 mei. 
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Kijktip: Op adem 
Om even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel iedere 
dag een gast in het protestantse kerkje van Nederhorst den 
Berg: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks 
doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg 
brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? 
In Op Adem vraag ik mijn gasten naar hún verhaal.’ 
 
Het programma wordt elke werkdag rond 9.10 uur uitgezon-
den op NPO2. Bert Boon: “Ik doe elke dag mee met Nederland 
in Beweging maar had laatst de tv wat eerder aangezet en 
toen zag ik dit programma. Wat fijn is, het is kort, het duurt 
nog geen tien minuten. En de gasten hebben echt wat te ver-
tellen. Soms zijn hun verhalen net zo inspirerend als een goe-
de preek en kun je er drie weken mee vooruit.” 
 
Beste gemeenteleden, 
Wat een bijzondere tijd ma-
ken we mee. Houd vol wordt 
ons gevraagd! Dat is niet al-
tijd even makkelijk. Nu wo-
nen we hier in Leidschenveen 
gelukkig niet zo dicht boven-
op elkaar. Wij hebben bij-
voorbeeld een heerlijke tuin. 
Het weer heeft de afgelopen 
tijd meegezeten. Dus hebben 
Jan en ik het een en ander 
aan de tuin kunnen doen. En ’s-middags in de luie stoel een 
boek lezen. Hoe breng je de dagen door, twee keer per week 
de boodschappen vroeg in de morgen. Op donderdag een uitje 
want dan brengen we de bonnen rond van de Voedselbank. 
Een wandeling door de wijk. Het goede nieuws is dat we don-
derdag 30 april weer vanuit restaurant H’eerlijk hebben kun-
nen uitdelen. Weliswaar onder strikte hygiënische voorwaar-
den. We krijgen alle medewerking van de Voedselbank Haag-
landen en Defensie voor het benodigde materiaal. Ons team 
van coördinatoren vindt het spannend maar ook fijn dat we 
weer aan de gang kunnen. Er is ook medewerking van jongere 
vrijwilligers vanuit Bewoners Organisatie Leidschenveen (BOL). 
Onze huidige vrijwilligers zijn kwetsbaar gezien leeftijd of ge-
zondheid. Maar we hopen in de nabije toekomst weer met el-
kaar te kunnen samenwerken. En zo gaan de dagen toch nog 
snel voorbij. 
 
De zondagen om 11 uur met onze diensten zijn een rijkdom in 
deze tijd. De verbondenheid met elkaar is hartverwarmend. En 
toch willen we allen zo graag weer naar de kerk. Wat ik zelf 
het meeste mis is het voluit zingen met elkaar, met het orgel 
of de piano. Volhouden en geduld hebben! 
Op weg naar Pinksteren zijn wij nu en ik vond dit toepasselijk: 
bij gelegenheid van Sytze de Vries. 
 

Kom, Schepper, Geest 
neem op uw vleugels 
wie diep vallen, 
oververmoeid en troosteloos. 
 
Kom, Schepper, Geest, 
en verwarm 
wie zijn verkild, 
liefdeloos én onbemind. 
 
Kom, Schepper, Geest, 
en zucht met ons 
om heel de aarde: 
dat graf van begeerte en macht. 
 
Kom, Schepper, Geest, 
neem ons allen mee 
op de vleugels van uw erbarmen. 

 
Dory de Niet 

 
 
 
 

Gebed in de coronacrisis 
Van een vriend uit Brabant, die dierbaren verloren heeft, kre-
gen we dit gebed doorgestuurd. Iets om door te geven?  

Dinie Vegt 
 

God, toevlucht in onze nood, 
Kracht in onze vertwijfeling en angst, 
Vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig, 
Nu wij allen de gevolgen ondervinden 
Van het uitgebroken coronavirus. 
Wees een Beschermer voor hen 
Die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 
Zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
In de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren  
In hun werk ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is  
voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt,  
Nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop, 
Zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
Aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. Amen 

 
This too shall pass 
Normaal gesproken bestaat mijn leven uit fulltime baan, ka-
merkoren, projectkoren en concerten, kerk en kerkelijke ver-
gaderingen, sporten, etentjes en borrels, en natuurlijk de tijd 
die ik doorbreng met vriend, vrienden en familie. Geen avond 
of weekend zonder afspraak, hollend van hot naar her. En dan 
valt ineens bijna alles weg. Alleen mijn werk gaat vrijwel on-
verminderd door, afwisselend thuis en op kantoor. Bood-
schappen doen is een uitje. Vrijwel de enige die ik bezoek (met 
anderhalve meter afstand) is mijn moeder, de enige die mij 
bezoekt (met iets minder afstand) is mijn vriend. Alles is, zoals 
iedereen zegt, “anders dan anders” en het zijn “rare tijden”.  
 
En toch: ergens wen ik vrij makkelijk aan dit nieuwe normaal. 
En realiseer me door de leegte in mijn agenda en de rust die ik 
voel, dat ik die agenda veel te vol had gestopt. Zoals half Ne-
derland breng ik de vrije tijd thuis nu veelal klussend, orde-
nend en opruimend door, met een achterstand van jaren. 
Maar dat het voor mij snel went, is ook omdat ik geluk heb: ik 
ben nog immer gezond. Ik bewonder een ieder die in deze tij-
den in de zorg werkt. Ik voel compassie voor alle zieken en 
families van overledenen. De toekomst is onzeker, voor mens, 
maatschappij en economie. But this too shall pass. We komen 
er met elkaar doorheen.  
 
Deze tijd brengt ook goede dingen die hopelijk blijven. Ik ver-
wonder me erover hoe snel nieuwe manieren van contact 
houden en communiceren gemeengoed zijn geworden: thuis-
werken, MS Teams-vergaderingen, en natuurlijk onze Zoom-
diensten… Onder de druk die alles vloeibaar maakt zijn we al-
lemaal ineens professionals geworden in contact-op-afstand.  
En het is voor mij ook, en misschien ook voor u en jullie, een 
tijd van zelfreflectie, van waarden herijken, van ondervinden 
wat écht belangrijk is. Dingen die zo normaal leken maar nu 
tijdelijk niet meer kunnen, blijken specialer dan ik dacht. Zo 
mis ik het samenzijn in de kerk meer dan veel van mijn andere 
weggevallen bezigheden. Daarnaast komen, in de opgelegde 
stilte en rust, sommige dingen nog meer dan anders bij me 
binnen.  
 
Dat laatste heb ik ervaren in de afgelopen paastijd. De avond-
gebeden en diensten waren al bijzonder vanwege het contact-
op-afstand via Zoom. Maar ik doorleefde alles meer dan an-
ders, nu ik niet tussen alle drukke bezigheden door of haas-
tend uit mijn werk nog ‘even’ de kerk bezocht. Staat juist niet 
ook Pasen in het teken van het besef dat hoe moeilijk de om-
standigheden ook, er altijd reden is voor hoop? Ik deed een le-
zing op Stille Zaterdag, die mij aangreep juist omdat deze tekst 
ging over een hoopvol nieuw begin, waar we – altijd maar 
vooral nu! – in mogen blijven geloven.  

Uitdeelpunt Voedselbank 
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En die lezing dan via Zoom doen gewoon in mijn t-shirt en 
spijkerbroek op de bank met mijn smartphone voor me, ho-
pend dat die niet omkiepert tijdens het voorlezen. Met, zo zag 
ik pas later toen ik de opname terugkeek, in de achtergrond 
van mijn woonkamer de gereedstaande pakken IKEA-lami-
naat… Nu ja, eigenlijk niet erg want ook een teken van nieuw 
begin! 
Blijf gezond én vol hoop! 

Ingrid den Hartog 
 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Beroep aangenomen! 
Ds. Maarten Hameete, predikant 
van de gereformeerde kerk van 
Renswoude-Ederveen en wo-
nend in Gouda, heeft ons laten 
weten dat hij het beroep naar de 
PG Leidschendam/Leidschenveen 
‘van harte aanneemt’. “Ik kijk uit 
naar het werken in de PG Leid-
schendam. De zoektocht naar 
verdere samenwerking gaat ver-
der in de komende jaren en ik 
hoop daar een positieve bijdrage 
aan te leveren. Ik hoop dat we 
met elkaar God zullen mogen 
ontmoeten, ons geloof wegen zal 
vinden in deze tijd en dat we el-
kaar mogen versterken in liefde 
en vertrouwen”. Er wordt naar 
gestreefd, dat ds. Hameete in de tweede week van juli aan on-
ze gemeente zal worden verbonden. In de loop van augustus 
zullen hij en zijn vrouw Annet dan verhuizen naar de pastorie 
aan de Emmalaan. De Algemene Kerkenraad ziet uit naar de 
komst van de nieuwe predikant, waardoor het pastorale team 
in onze kerk weer op volle sterkte is. Verheugend nieuws in 
deze moeilijke tijd. En met het aannemen van het beroep is 
ook een einde gekomen aan de werkzaamheden van de be-
roepingscommissie. We zullen de commissie nog ‘op gepaste 
wijze’ bedanken, maar feliciteren hen alvast met het fantasti-
sche resultaat dat zij voor ons bereikt hebben. Achter de 
schermen zijn zij zorgvuldig aan het werk geweest om een ge-
schikte predikant voor onze gemeente te vinden. En daarin 
zijn zij meer dan geslaagd! Hartelijk dank daarvoor. 
 
Uit de AK-vergadering van 23 april 2020 
Al is het nog steeds een beetje wennen, ook deze vergadering 
werd digitaal gehouden. Daardoor gaat het bestuurlijke werk 
van de kerk gewoon door en geeft het de deelnemers aan de 
vergadering soms verrassende inkijkjes in werk- en huiska-
mers, soms met een prachtig uitzicht op de (landelijke) omge-
ving. 
De Jaarrekening 2019 is vastgesteld en zal binnenkort ook in 
het kerkblad en op de website verschijnen. Gesproken is over 
de ervaringen met de digitale vieringen via Zoom. Zolang de 
vieringen in de kerkgebouwen niet mogelijk zijn, blijft het och-
tendgebed de manier om als gemeente met elkaar verbonden 
te zijn. Los daarvan wordt ook nagedacht over andere, alter-
natieve, vormen van kerkzijn. Veel dank gaat uit naar ds. Fulco 
en zijn zoon en regisseur Karsten, die iedere zondag deze 
diensten vormgeven. Fijn dat dat zo kan. Het pastoraat merkt 
ook de gevolgen van de huidige beperkende maatregelen. Een 
bezoekje kan nu even niet en letterlijk een hand op iemands 
schouder leggen is er ook niet bij. Verschillende gemeentele-
den worden met regelmaat gebeld of bellen zelf met het pas-
torale nummer. Mensen vinden het fijn om even een bekende 
stem te horen. De pastorale nieuwsbrief, zoals deze nu weke-
lijks wordt verspreid, kan ook als ‘hardcopy’ (een print) wor-
den thuisbezorgd. Bij behoefte hieraan, even doorgeven aan 
het pastoraal centrum. Annemieke Hartman en ds. Fulco heb-

ben hun werkwijze hierbij aangepast en zijn – ook op afstand – 
altijd beschikbaar.  
 
Ter vergadering kwam het nieuws van het aannemen van het 
beroep door ds. Maarten Hameete ‘vers van de pers’ binnen. 
Verheugend nieuws in deze zorgelijke tijd. We kunnen het 
nieuwe seizoen met een volledige pastorale bezetting begin-
nen. Vanaf nu wordt de komst van ds. Hameete voorbereid. 
Preekroosters worden aangepast/ingevuld en afspraken wor-
den gemaakt over zijn komst naar Leidschendam. Zoals het er 
nu naar uitziet zal ds. Hameete op 5 juli afscheid nemen van 
zijn huidige gemeente en op 12 juli aan onze gemeente wor-
den verbonden. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan nu de 
kerkgebouwen gesloten zijn, moet nog worden uitgezocht. Tot 
slot werd opnieuw benadrukt, dat de kerkgebouwen tot nader 
order gesloten zijn voor kerkdiensten en andere activiteiten 
overeenkomstig de richtlijnen van de overheid en advies van 
de landelijke PKN. In de loop van de maand mei zal bezien 
worden of de maatregelen al of niet versoepeld kunnen wor-
den. 

Boudewijn Tiggelman, voorzitter 
 
 
 
 
 
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 
 
Hoe houden we het vol? 
Voor jong en oud(-er) zijn het moeilijke tijden. Elke dag wor-
den we geconfronteerd met de gevolgen van de intelligente 
lockdown als gevolg van het coronavirus: niet naar school, niet 
naar de kerk, geen verjaardagsfeestje, geen bezoek aan of van 
je (klein-)kinderen, en ga zo maar door. En natuurlijk ook zor-
gen over de gezondheid, van jezelf en van je geliefden. Onze 
wereld staat op z’n kop en ieder mens heeft zijn eigen manier 
om met de onzekerheden van deze tijd om te gaan. Gelukkig 
horen we veel mooie verhalen over mensen die elkaar be-
moedigen en contact blijven houden op verschillende manie-
ren. We horen ook geluiden van mensen die teleurgesteld zijn 
omdat de Dorpskerk dicht is en die van mening zijn dat de kerk 
juist in deze tijd een open kerk moet zijn.  
Ik begrijp deze teleurstelling heel goed; de gesloten deuren 
staan in schril contrast met de open armen die we willen heb-
ben vanuit de kerk naar mensen die onze steun nodig hebben. 
En toch vind ik het besluit om onze kerken gesloten te houden 
zolang de oproep is om zoveel mogelijk thuis te blijven, het 
juiste antwoord op deze oproep. Zo dragen we bij aan de te-
rugdringing van het virus en de vermindering van het aantal 
besmettingen, en dat is de grote opgave in deze weken. Hoe 
lang het nog gaat duren is nog niet te zeggen. We denken in 
klein verband wel na over mogelijkheden om op enig moment 
weer voorzichtig te beginnen met vieringen in de Dorpskerk, 
maar we hebben nu nog geen concreet plan om hiermee te 
beginnen.  
 
We leven in een tijd van grote verwarring en in die verwarring 
ontstaan nieuwe initiatieven. We ontdekken nieuwe vormen 
van kerk zijn, die ons in deze tijd op de been houden en ook 
mensen kunnen aanspreken die op zoek zijn naar zingeving en 
bemoediging in deze tijd. We ontdekken in de PGL met elkaar 
deze nieuwe manieren, zoals het digitale ochtendgebed en de 
verhalen voor kinderen op YouTube. Maar we dromen ook van 
de tijd waarin we elkaar wel weer persoonlijk kunnen ontmoe-
ten en weer samen uit volle borst kunnen zingen.  
Ik wens iedereen de kracht om vol te houden; iedereen op zijn 
eigen manier, maar allemaal in het vertrouwen dat we mogen 
rekenen op Gods steun! 

Margreet Meijer 
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Nieuwe liturgische meubels Dorpskerk geleverd 
Door de corona-uitbraak gebeurt er helaas weinig in onze 
kerkgebouwen. We missen de wekelijkse bijeenkomsten, de 
ontmoeting met elkaar. Maar helemaal stil is het niet; in de 
Dorpskerk, waar we bezig zijn met een herinrichting met het 
oog op de toekomst, zijn half april de nieuwe liturgische meu-
bels geleverd. Twee ovale tafels en nieuwe onderstellen voor 
de paaskaars en het doopvont. Ze staan prachtig op het nieu-
we karpet dat al eerder geleverd werd. Op de foto’s hieronder 
kunt u zien hoe het geworden is. Het is nog niet helemaal af, 
maar het geeft een goede indruk. 
 
De herinrichting is hiermee nog niet afgerond; er moeten nog 
nieuwe stoelen komen en ook de verlichting in de kerk willen 
we verbeteren. Uit verschillende fondsen en bijdragen van 
gemeenteleden is er nu ongeveer 63.000 euro binnengeko-
men. Dat is een heel mooi bedrag, maar niet genoeg om alles 
te doen wat er nodig is om ons monument aan de sluis toe-
komstbestendig te maken. Daarom is uw bijdrage nog steeds 
van harte welkom bij het College van Kerkrentmeesters: NL20 
RABO 0127 6046 50, o.v.v. Herinrichting Dorpskerk. 
Namens de Commissie Herinrichting Dorpskerk, 

Kees Groot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 
Telefoon: (070) 327 44 61 
Koster: dhr. Ebo Roek 
E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: dhr. L. (Leen) Roozemond 
Telefoon: (070) 385 46 00 
E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl 
Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC  Leidschendam 
 
 

 
 
 
 
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 
 
Voedselbank Leidschenveen 
Op donderdag 30 april konden we in Leidschenveen als uit-
deelpunt van de Voedselbank weer de deuren openen. Omdat 
de kerk onderdeel is van het gebouw van verpleeghuis Leilinde 
kon dit niet vanuit ons kerkgebouw De Leidraad. Maar dankzij 
medewerking van Bewoners Organisatie Leidschenveen (BOL) 
en VoorWelzijn mogen wij tijdelijk gebruik maken van het na-
bij gelegen opleidingsrestaurant H’eerlijk.  
Omdat een aantal medewerkers van de Voedselbank vanwege 
hun leeftijd in de risicogroep van besmetting met het corona-
virus valt, heeft de bewonersorganisatie tevens een oproep 
geplaatst voor jonge vrijwilligers, waarop vele reacties kwa-
men. De komende week zullen kennismakingsgesprekken 
plaatsvinden, waarna we een aantal van hen zullen vragen het 
uitdeelpunt (tijdelijk) te versterken.  
 
Gelukkig hebben de cliënten van de Voedselbank het de afge-
lopen weken niet helemaal zonder hulp hoeven doen. De me-
dewerkers van de Voedselbank hebben elke week namens de 
gemeente Den Haag tegoedbonnen van een supermarkt be-
zorgd. Die werden aangevuld met tegoedbonnen voor de su-
permarkt die werden verstrekt door de diaconie van de Pro-
testantse Kerk Leidschendam/Leidschenveen.  
Wij zijn samen met de bezoekers erg blij dat er nu weer pak-
ketten kunnen worden uitgedeeld. Want naast de voedselhulp 
zijn ook een luisterend oor of hulp bij het vinden van de juiste 
weg in de organisaties, heel erg belangrijk. Ook zijn er korte 
lijntjes met de diaconie van onze kerk. 
Uiteraard hopen wij allemaal, dat in de komende tijd de situa-
tie zodanig zal verbeteren, dat we weer op onze vertrouwde 
locatie kunnen openen.  
Namens het team vrijwilligers, 

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 
 
Inkomsten PGL lopen terug door corona-uitbraak 
De corona-uitbraak heeft, naast de beperkingen om elkaar te 
kunnen ontmoeten, ook gevolgen voor de financiële situatie 
van onze gemeente. Doordat we geen kerkdiensten meer sa-
men kunnen vieren, zien we dat de opbrengst van de collectes 
terugloopt. Gelukkig hebben we in het afgelopen jaar de mo-
gelijkheid gecreëerd digitaal deel te nemen aan de collecte, 
maar daar maakt nog lang niet iedereen gebruik van. Elders in 
dit kerkblad leest u hier meer over. En mocht u hierbij hulp 
nodig hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van 
de kerkrentmeesters. 
 

Voorbereiding Voedselbank Bevoorrading Voedselbank 
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In verband met de geldende beperkingen voor samenkom-
sten, is er ook sprake van minder verhuur van onze ruimtes. 
Dat heeft direct gevolgen voor de inkomsten van onze ge-
meente. De incidentele verhuur (voor bijvoorbeeld vergade-
ringen van VVE’s) is op dit moment helemaal stilgevallen. Voor 
groepen die structureel een van onze ruimtes gebruiken, zoals 
koren en andere kerkgenootschappen, is besloten om de huur 
voor de periode dat de maatregelen gelden te halveren. Op 
deze manier komen we elkaar tegemoet. We verhuren ook 
ruimtes aan bedrijven of ondernemers. Voor hen geldt dat zij 
een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit de over-
heid. Voor hen zijn daarom geen aanpassingen gedaan aan de 
huurprijs. 

Mark Rip, secretaris 
 
 
 
 
Secretaris: Vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  
Ook al zal er op genoemde dagen geen kerkdienst plaatsvin-
den, wij willen toch de collectebestemmingen voor de diverse 
dagen met jullie delen. Daarom brengen wij in deze tijd nog 
een keer het digitaal collecteren onder uw aandacht. Hieron-
der staat hoe het werkt.  
 
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 ‘kerk-
geldapp’ op uw telefoon kunt via iDeal 
of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage over-
maken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STO-
RE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digi-
taal op te vragen via het mailadres van de secretaris. Heeft u 
hulp nodig bij de app, mail ons dan ook gerust.  
 
Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overge-
maakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers 
t.n.v. College van Diakenen 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 collec-
ten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het Col-
lege van Diakenen. 
 
Zondagen 10 en 24 mei  – 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 rekenen vandaag? 
 
Zondag 17 mei – Ouderenwerk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk met 
en voor de ouderen in onze gemeente. Door middel van uw 
bijdrage maakt u het mogelijk dat degenen die verantwoorde-
lijk zijn voor de contacten met de senioren o.a. gezellige mid-
dagen en andere speciale activiteiten kunnen organiseren, 
maar ook in de gelegenheid zijn kleine attenties te verzorgen 
zoals een bloemengroet voor gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder, kerstgroeten enzovoorts. 
 
Donderdag 21 mei – Vluchtelingenwerk 
Op veel plekken in onze gemeente wonen vluchtelingen en 
statushouders die, vaak na traumatische ervaringen, terecht 

zijn gekomen in een voor hen onbekend land met een vreem-
de taal en onbekende gewoonten. Velen van hen weten dat zij 
nooit meer terug kunnen naar het land van herkomst. Zij moe-
ten hier een nieuw leven opbouwen. Sommigen leven in onze-
kerheid over hun familie en vrienden die in hun land van her-
komst zijn achtergebleven. Net als Kerk in Actie staat ook onze 
diaconie met andere organisaties samen op de bres voor de 
vluchtelingen en statushouders en hun kinderen in onze ge-
meente. De foto-expositie ‘omzien naar elkaar’ waar ook onze 
diaconie bij betrokken is, vertelt in beeld en woord hun ver-
haal. Uw bijdrage aan deze collecte kan kleur geven aan het 
leven van deze nieuwe inwoners van onze gemeente en hun 
kinderen. 
 
Zondag 31 mei – Kerk in Actie: Pinkstercollecte zending 
Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk 
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve 
voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de 
woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit 
Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds 
meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko stu-
deren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt 
predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschil-
lende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migran-
ten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd 
en totaal berooid zijn.  

René Bron 
 
 
 
 
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 
Een 40dagentijdproject zo anders dan andere jaren! Maar 
toch hebben wij op u kunnen rekenen. Geweldig dat er zove-
len van u een bijdrage gestort hebben op de bankrekeningen 
en kerkgeld-app. Heel erg bedankt! Waar het project door 
sluiting van onze kerken was blijven steken op iets meer dan 
€ 2.100,- is het toch uiteindelijk een mooi bedrag geworden. 
De diaconie heeft ons toegezegd het bedrag af te ronden. 
Daar zijn wij als commissie heel erg dankbaar voor. Wat heb-
ben we toch een fijne kerkgemeenschap. Het bedrag zelf hou-
den we nog even voor ons, dat hoort en ziet u in de dienst. 
Graag willen wij de cheque aanbieden aan Cootje Bouman van 
de Stichting Quina Care op Pinksterzondag, weliswaar digitaal. 
Later zal haar zoals gebruikelijk een papieren versie worden 
overhandigd. Wij hopen dat er in Ecuador ook weer snel ver-
der kan worden gegaan met de verbouwing. Stelt u eens voor, 
hier kunnen we nu naar een ziekenhuis, daar zijn ze verstoken 
van de nu zo nodige zorg. Laten wij hen daarom ook gedenken 
in ons gebed. 
Namens de ZWO-commissie 

Dory de Niet, secretaris 
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Contactpersoon: Dinie Vegt 
Telefoon: (070) 327 87 62 
E-mail: dinievegt@gmail.com 
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare 
van de PG te Leidschendam 
 
Brief uit Gentlecare 
Lieve mensen, 
We leven allemaal in een zeer moeilijke tijd en leef-tijd! We 
zitten volledig opgesloten niemand mag naar binnen of naar 
buiten. Op 7 april stierf een van onze patiënten, zij leed aan 
HIV. We konden haar niet begraven omdat alles gesloten is en 
mensen niet meer willen doen dan nodig is! Dus we moesten 
haar cremeren; het is erg moeilijk omdat onze bronnen be-
perkt zijn en we geen budget hebben voor dit soort dingen. 
Vanwege de lockdown kunnen we ons emaille kannen ook niet 
verkopen voor extra inkomsten, zodat het op dit moment een 
beetje donker wordt.  
We hebben vooral medelijden met de armen die het virus niet 

kennen en omdat het ergste nog moet komen. We hebben 
ook geen incontinentiemateriaal meer, de fabriek is gesloten, 
dus we moesten terug in de tijd en handdoeken waterdicht 
maken... Niet erg prettig, maar we moesten ons zien te red-
den. De weg vooruit is onvoorspelbaar; we kunnen geen 
nieuwe patiënten opnemen, maar de 32 die we nu hebben, 
houden ons erg bezig.  
We zullen jullie op de hoogte houden hoe we verder gaan. Al-
les wat we weten is dat het er niet goed uitziet; ons gezond-
heidssysteem is een puinhoop, we zijn niet voorbereid op dit 
virus, dus we staan voor een heel moeilijke tijd. We moeten 
heel dicht bij God blijven voor zijn liefde en bescherming, we 
moeten zijn hartslag voelen en weten dat Hij bij ons zal zijn op 
deze nieuwe reis. We sturen jullie voor de komende tijd alle 
zegeningen en bescherming. 
Veel liefs, Ivonne 
 
Wat jammer dat we geen zending Pampers kunnen sturen. 
Maar uit ervaring weten we dat Ivonne en haar team heel vin-
dingrijk zijn... Ons gebed en onze steun blijven hard nodig! 
Namens de werkgroep, 

Dinie Vegt 
 

 
 
 
 
 
 
Meditatie: 'Licht om door te geven' 
In de kerk ontsteken we de paaskaars, als teken van het licht 
van Gods liefde en ontferming. Licht ontvangen en licht 
doorgeven is van levensbelang.  
Waar zouden we zijn zonder licht? Stel je voor dat de hele we-
reld donker was, dat je geen hand voor ogen kon zien. Dat er 
geen licht op straat was, dat het donker was in de huizen… 
Wat zou dat dreigend en angstig zijn! 
Zonder licht is er geen leven. Letterlijk niet, maar geestelijk 
ook niet. Het eerste woord dat God volgens de Bijbel zegt, is 
het woord ‘licht’. “Laat er licht zijn!” Hij zegt dat in de oercha-
os, in het donker: er is nog geen leven. Alsof Hij een donkere 
ruimte betreedt. Het eerste wat Hij doet, is licht maken: als 
bron van leven, van orde, van schepping, van een nieuw begin. 
Waar God komt, daar straalt licht. Licht om in te leven. We 
zien het in de kerstnacht: de herders in de velden worden op-
eens omgeven door een stralend licht. We zien het op paas-
morgen: stralende hemelse figuren rollen de steen weg en 
vertellen dat Jezus leeft.  
Als teken van dat licht, brandt in de kerk de paaskaars. We 
mogen naar de kerk komen met al ons verdriet, cynisme, al 
onze vragen en al onze vreugde. Om daar niet in het donker 
over te praten, maar in het licht van God.  
Jezus zei over zichzelf: ‘Ik ben het licht van de wereld.’ Dat lijkt 
nogal een uitspraak, alsof hij een schijnwerper op zichzelf zet! 
Maar dat bedoelt Hij niet: Hij is juist een lichtbron voor ande-
ren. Zijn doel is dat niemand in het donker ten onder gaat, 
maar dat iedereen mag leven in het licht van God. Het licht 
van Gods liefde en ontferming. 
Jezus zei nóg iets, namelijk: ‘Jullie zijn het licht van de wereld’. 
Het licht van God is er dus niet om voor jezelf te houden, maar 
om door te geven, te delen. Hoe kunnen we dat doen? Door 
zelf dicht bij de lichtbron te blijven en de liefde van God door 
te geven. Dat kan heel concreet: door een kaarsje aan te ste-
ken voor de mensen die je lief zijn. Door kleine gebaren van 
liefde, ook al is het op afstand: naar elkaar zwaaien, een 
kaartje sturen, even bellen. Die kleine lichtjes in het donker 
kunnen een enorm effect hebben. 
Soms ontbreekt het ons aan moed en vertrouwen. Zijn we te 
moe, te bang, te vol van onze eigen sores om ook nog eens 
iets voor een ander te doen. Wat een zegen als er dan iemand 
is die een licht aan jou doorgeeft!  
 
Deze meditatie sprak ds. René de Reuver uit tijdens de uitzen-
ding van Met hart en ziel (KRO-NCRV) van 25 april. Bekijk de 
uitzending op: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-
om-door-te-geven-1 
 

 
 
 
 
 
Aandacht 
 
Aandacht is eerbiedig. 
Ze dringt zich niet op 
Ze kan wachten, 
ze laat vertrouwen groeien 
 
Aandacht is ontvankelijk. 
Ze stelt zich open. 
Ze leeft zich in. 
Ze kan ontvangen. 
 
Aandacht is tijd. 
Ze neemt de tijd, 
Ze jaagt niet op. 
Ze overhaast zich niet. 
 
Aandacht is attent. 
Ze ziet het kleine. 
Ze vergeet niet. 
Ze doet wat ze zegt. 
 
Aandacht is trouw. 
Ze blijft komen 
Ze houdt de lange duur vol. 
Ze komt ook in moeilijke tijden. 
 
Aandacht is aanwezigheid. 
Ze kent de waarde van er zijn. 
Ze weet stil te zijn. 
Ze is eenvoudig. 
 
Aandacht heelt onze wonden 
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht. 
Aandacht schept gemeenschap. 
 
Gelukkig de mens die aandacht 
Schenkt en die aandacht ontvangt. 
 Marinus van den Berg 
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Kerkelijke bijdrage 
Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor 
Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrent-
meester van uw wijkgemeente: 
Vlietwijk: Mark Rip, 06-48 15 40 09 
e-mail: markrip1@gmail.com 
Heuvelwijk: Hans Grolle, (070) 320 12 26 
e-mail: hgrolle@ziggo.nl 
Leidschenveen: André Vaders, 06-22 59 23 86 
E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl 
 
Ledenadministratie 
U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau 
kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschen-
dam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-
mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en 
(070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over ge-
boorte, overlijden, huwelijk en verhuizing? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl 
 
Toch kindernevendienst!  
Wat een rare tijd, hè? Ook voor ons is het heel raar om nu 
even geen kindernevendienst voor te bereiden. We missen 
het, maar vooral missen we jullie! We zeggen het misschien 
niet vaak genoeg, maar we vinden jullie echt geweldige kin-
deren en een geweldig leuke groep samen. Het is voor ons al-
tijd een feestje om met jullie verhalen uit de Bijbel te ontdek-
ken en we hopen dat jullie het ook zo ervaren. 
Maar nu dus even niet samen in een ruimte, omringd door de 
verhalen over God, Mozes, Jozef, Esther, Jacob, Jezus en al die 
andere mensen uit de Bijbel. Dat is best jammer, maar geluk-
kig kunnen we in deze tijd met internet toch met elkaar ver-
bonden zijn. 
De komende tijd gaan we de verhalen van ‘Jezus op een nieu-
we manier leren kennen’ van Godly Play opnemen. Dit zijn de 
verhalen van Pasen tot en met Pinksteren. Jullie kunnen via in-
ternet het verhaal horen en zien. Om thuis verder met deze 
verhalen aan de slag te gaan zullen we elke week, naast het 
linkje naar het filmpje, ook een document plaatsen met wat 
extra informatie over het verhaal, leesopties uit de verschil-
lende kinderbijbels, liedjes en activiteiten. Deze filmpjes zijn te 
vinden via onze website www.pgleidschendam.nl > jeugd > 
kinderen basisschoolleeftijd. We hopen en bidden dat jullie in 
goede gezondheid zijn en blijven en wensen jullie God’s zegen 
toe. 

Kindernevendienstleiding 
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De challenge ‘Schapenjacht’ loopt tot 15 mei. Vergeet niet je foto in te sturen. Zie de nieuwsbrief. 


