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Als een lopend vuurtje… 
Het Pinksterfeest is een prachtig feest, écht een feest om 
warm van te worden. De uitstorting van de Heilige Geest, het 
begin van de kerk. De trooster wordt gezonden, de Geest die 
alle mensen verbindt in de liefde van God. (Vraagje tussen-
door: bent u er nog? Of is dit al te veel van het goede…?) 
 
Pinksteren is een mooi, maar tegelijkertijd ook een ongrijp-
baar feest. Van Kerst en van Pasen begrijp ik, geloof ik, wel 
meer. En met mij veel meer mensen. Pinksteren doet de 
meeste mensen wel denken aan de gelijknamige, bijbehoren-
de mini-vakantie, maar wat het inhoudt? 
 
Vroeger, toen ik nog een jongetje was, was het mij veel duide-
lijker. Pinksteren, dan kwam de Heilige Geest op aarde, en die 
was zichtbaar, als vlammetjes op de hoofden van mensen. 
Want, zó stond het in onze Bijbel (Het Kleutervertelboek voor 
de Bijbelse geschiedenis van Anne de Vries). Ik heb het plaatje 
nog eens opgezocht, en ja, ze zijn er écht: vlammetjes op de 
hoofden van de vrienden van Jezus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk, zo stelde ik mij dat altijd voor. Zichtbare vlammen, daar 
kun je wat mee! Pinksteren vond ik dan ook altijd een mooi 
feest (want vlammen, daar hield ik ook als klein jongetje al 
van). Maar later, toen de vlammen in het verhaal werden ver-
vangen door Geest, zei het mij minder. Pinksteren was ook 
lang niet zo’n gezellig feest als Kerst of Pasen. En, als je eerlijk 
bent: het levert ook maar één vrije dag op.  
Dit veranderde met de eerste keer dat we Pinksteren vierden 
in Amsterdam, in de kerk waar ik koster was. Daar werd name-
lijk een écht vuur, een Pinkstervuur, ontstoken in de kerk! 
Wauw! En dat niet alleen; Pinksteren kreeg ook weer, en ook 
meer betekenis. Want in die kerk kwamen met Pinksteren 
mensen uit allerlei landen, die spraken in allerlei talen, kennis-
sen en collega’s van onze dominee, die ook in het wereldbe-
stuur van de Raad van Kerken zat. En al die mensen spraken 
dezelfde taal, de geloofstaal van de liefde. Daar werd mij dui-
delijk dat het geloof verbindt, hoe verschillend je dit ook be-
leeft. Vrijzinnig of orthodox, als de taal van het hart klinkt ver-
staat iedereen dat.  
Ik kon mij ineens ook wel voorstellen hoe het gegaan kon zijn, 
daar bij dat huis in Jeruzalem. Al die mensen die daar bij elkaar 
waren, die aangeraakt werden door die groep mensen, die en-
thousiast en stralend vertelden wat hen dreef, wat hen kracht 
gaf, wat hen samenbond. En als iemand het misschien niet 
goed verstond, dan was er wel een ander die het even – in ei-
gen woorden – vertelde. Het verhaal van die enthousiastelin-
gen ging die stad rond, als… ja, inderdaad: als een lopend 
vuurtje! 
Zo zou het best eens gegaan kunnen zijn. En… zo gaat het ge-
loof ik nog steeds. Nieuws verspreidt zich nog steeds, als een 
lopend vuurtje. Zo ook de goede boodschap van het Evangelie. 
Zeker als het niet alleen bij woorden blijft. Als ik nu, vandaag 
om mij heen kijk – en dan beperk ik mij voor het gemak even 
tot onze eigen gemeente - dan word ik wel blij van alles wat ik 
zie gebeuren. Van alles wat ik hoor en zie. Er wordt gedeeld, 
gevierd, meegeleefd, gebeden, gehuild: Met vallen en op-
staan.  
Niet met grote woorden, niet in de taal van kerkelijke dog-
ma’s, maar met de taal van het hart, van woorden met liefde 
gesproken, van mens tot mens. Die woorden van liefde heb-
ben ook ons bereikt, en gaan steeds weer verder, als een lo-
pend vuurtje. Om warm van te worden. 
En: kijk eens om je heen. Misschien zie je wel ergens zo’n 
vlammetje op iemands hoofd. Ik zie in ieder geval wel vaak 
mensen die in vuur en vlam gezet, doen wat hun hart hen in-
geeft om te doen. En het is hartverwarmend dat we in deze 
tijd, met al z’n beperkingen, ook volwaardig kerk kunnen zijn. 
Net als al het andere dat doorgaat, hoe dan ook. Als ik op zon-
dag tijdens de digitale kerkdienst een rondje langs de scher-
men maak, dan zie ik veel blije gezichten, niet alleen in Leid-
schendam en Leidschenveen, maar ook op campings, huisjes, 
en van vertrouwde gezichten van verder weg, die nu op een 
heel bijzondere manier ook dichtbij zijn. Mooi om dat dan te 
zien en mee te maken. De Geest waait! Om warm van te wor-
den… 

Fulco de Vries Bouwstra 
 
Digitale kerkdiensten. 
Elke zondag is er om 11.00 uur een digitaal ochtendgebed. Het 
ochtendgebed is te beluisteren via de kerkomroep (www.kerk-
omroep.nl en dan invullen ‘Kruisheuvelkerk’) en ook te bekij-
ken via Zoom. Bijzonder bij Zoom is dat je niet alleen de predi-
kant in beeld ziet, maar ook andere gemeenteleden die hun 
webcam aan hebben staan. Zo voelen we ons nog meer met 
elkaar verbonden. De uitleg en de inlogcodes voor Zoom staan 
op onze website en in de nieuwsbrief. De diensten zijn ook te-
rug te kijken op onze website en later te beluisteren via de 
kerkomroep. 
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Helpdesk voor digitale vragen 
In deze bijzondere tijden, waarin we niet meer fysiek bij elkaar 
komen, worden 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 hulpkoster 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 telefoon. Als er toch on-
dersteuning ter plaatse nodig is, gaan we een oplossing zoe-
ken die rekening houdt met alle hygiëneregels van het RIVM 

en zullen we waar mogelijk mensen inschakelen die toch al bij 
u op bezoek komen. Ook komen de oplossingen voor de meest 
voorkomende vragen op de website zodat u ook zelf een op-
lossing kunt vinden. 
 
Bereikbaarheid en openingstijden 
Telefoon: 06-53 505 509 
E-mail: helpdesk@pgleidschendam.nl 
maandag t/m vrijdag van 18:00 tot-20:00 uur 
zaterdag 12:00-20:00 uur 
zondag 13:00-20:00 uur 

 
 
 
 
 
 
Het lichaam van Christus 
Als geloofsgemeenschap vormen we samen het lichaam van 
Christus (1 Korintiërs 12). Ben jij dat oog, dat de ander echt 
ziet? Bent u dat oor, waardoor iemand zich gehoord kan voe-
len? Bent u die hand die al helpt voordat er gevraagd wordt? 
Ben jij het hart, dat nood of vreugde echt aanvoelt? Welk on-
derdeel je ook bent van het lichaam, we zijn samen een ge-
heel.  
 
Afgelopen seizoen ging het in de gemeentegroeigroepen over 
Dit is mijn lichaam; de kracht van samen geloven in een ver-
brokkelende samenleving. In tijden waar eenzaamheid hoogtij 
viert, zijn wij als lichaam van Christus een eenheid. En ook nu 
met alle maatregelen in verband met corona, waarin de een-
zaamheid verscherpt wordt, mogen we weten dat we niet 
zonder elkaar hoeven. Ik ben het helemaal eens met wat er 
staat in het gespreksmateriaal dat we gebruikt hebben: 'Dat 
gunnen we iedereen: te kunnen schuilen in het lichaam van 
Christus en daarvan onderdeel uitmaken. Dat is niet altijd 
makkelijk, want de kerk bestaat uit ménsen - en zelf ben je er 
natuurlijk ook één. Het is een hele uitdaging om daarin je plek 
te vinden. Dat vraagt om een bepaalde houding, niet alleen 
bescheidenheid en verdraagzaamheid, maar vooral ook lef, 
toewijding, gebed en geloof. De kerk is dus nog niet in de he-
mel, maar nu al laat Christus iets zien van zijn vernieuwende, 
verzoenende en helende kracht in zijn lichaam. Beseffen wij 
als gelovigen welk goud we in handen hebben?' 
 
De laatste bijeenkomsten van de gemeentegroeigroep, gingen 
gezien de corona-maatregelen niet meer live op bezoek bij el-
kaar in de huiskamer, maar via Skype. En ook dat gaf verbon-

denheid. En in een groter verband natuurlijk de kerkdiensten. 
Hoe naar het ook is dat we elkaar niet in levenden lijve ont-
moeten, we zijn op een bepaalde manier toch samen. Wat ik 
daarin heel bijzonder vind, is de eenheid die we vinden in ge-
bed. Vanaf de tijd dat ik in de PGL kom, hebben we in de kerk-
diensten nog nooit zoveel gebedspunten gedeeld en zo met 
elkaar gebeden. Dat ervaar ik als een kracht van het samen ge-
loven.  
 
En dat samen geloven blijft niet beperkt tot onze kerk alleen. 
Dit jaar werd er (omdat een bijeenkomst van duizenden men-
sen nu niet gaat) een digitale Pinksterconferentie georgani-
seerd. Het thema: samen kerk, samen sterk. Hoe mooi is het 
dat christenen uit allerlei stromingen elkaar daar kunnen ont-
moeten en versterkt kunnen worden.  
 
Op het moment van verschijnen van het kerkblad, is Pinkste-
ren op de kalender al voorbij. Maar we mogen blijven leven 
vanuit de kracht van Pinksteren, de Heilige Geest die ons een 
eenheid maakt. En dat zowel in de kleine groep van een paar 
gelovigen, in de plaatselijke kerk, als in de landelijke kerk en in 
de wereldwijde kerk. Misschien beseffen we door het corona-
virus met z'n allen wel iets (of: veel) meer hoe kwetsbaar een 
lichaam eigenlijk is. Misschien beseffen we ook iets meer dat 
we elkaar nodig hebben. En dat het 'samen' krachtig is. En 
denk je van ’het zal allemaal wel’ en ben je nu even niet dat 
oog, dat oor, dat hart, maar uitgeput en eenzaam: weet dat er 
ook een oog en oor voor u en jou is. Puur praktisch: neem con-
tact op met het pastoraal centrum. 

Sandra Tukker-van Vuuren 

 
 
 
 
 
 
Terras Het Kruispunt gaat voorlopig niet open 
Zoals velen al hebben aangevoeld: door de maatregelen i.v.m. 
het coronavirus kan ons zomerterras Het Kruispunt voorlopig 
nog niet open. Als de omstandigheden en regels het weer mo-
gelijk maken, kunnen we heel snel uit de wachtstand schake-
len naar een terras waar u wekelijks weer welkom bent. 
Een van de aanpassingen die nu al zeker is: Het Terras zal van 
de dinsdag naar de woensdag verplaatst worden. Via Het 
Kerkblad houden we u op de hoogte. 
Namens alle medewerkers een hartelijke groet, 

Krijn Jongejan en Harry van Tol, coördinatoren 
 
Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2020 
De verraste blik van kinderen is het allemaal dubbel en dwars 
waard! Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen 
meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klas-
genootjes naar zonnige oorden vertrekken, blijven zij thuis 
achter. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organi-
seert in 2020 opnieuw de actie ‘Vakantietas’, waarmee kerken 
in heel Nederland kinderen in armoede, in hun regio, kunnen 
verblijden met een rugzak vol verrassingen. 
Ook in de gemeente Leidschendam/Leidschenveen gaan we 
dit jaar weer mee doen. Daar hebben wij uw/jullie hulp bij no-

dig. Zoals u weet is er in Leidschenveen een uitdeelpunt van 
de Voedselbank. Wat zou het fijn zijn als wij een aantal kin-
deren van onze cliënten blij kunnen maken met een gevulde 
tas (voor ongeveer dertig kinderen). De tasjes worden voor-
zien van een label met de naam, leeftijd en of het een jongen 
of een meisje is. Er komt een brief bij met daarop wat sugges-
ties over de aard van de inhoud. Voorgaande jaren kon u dat 
op een van de zondagen inleveren in De Leidraad. Anneke Jof-
fers en ik hebben het plan, binnenkort, op een zondagmiddag 
vanuit De Leidraad deze tassen uit te delen en een week later 
ze gevuld weer in te nemen. Op de eerst volgende voedseluit-
deeldag overhandigen wij ze dan aan onze cliënten. De tasjes 
zijn nog niet in Nederland gearriveerd, ze worden elders in de 
wereld gemaakt, zodat we nog geen datum kunnen plannen. 
Dat hoort u van ons via de nieuwsbrief. 
Wie doet er mee? Aanmelden kan via onderstaande adressen.  

Anneke Joffers, 06-13 75 72 21, annekejoffers@gmail.com 
Dory de Niet, 06-23 94 78 00, dory.deniet@casema.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  
 
Meeleven 
Wij leven mee met mensen die een dierbare moeten missen. 
De afgelopen maand zijn er drie gemeenteleden uit Schoor-
wijck overleden. Vanwege de coronamaatregelen mochten zij 
lange tijd geen bezoek ontvangen en moest er in beperkte 
kring afscheid worden genomen. Dat is moeilijk. Want ook nu 
wil je door aanwezig te zijn bij de afscheidsdienst, een hand-
druk of omhelzing laten merken dat je meeleeft met mensen 
die verdriet hebben. 
- Wij leven mee met mensen die weten dat ze binnenkort af-

scheid moeten nemen van iemand die hen lief is. 
- Wij leven mee met mensen die ziek zijn en nu middenin een 

traject zijn om hopelijk beter te worden. 
- Wij leven mee met mensen die nu enorm beperkt zijn in hun 

contacten en daardoor vereenzamen. 
 
Kaartje sturen? 
Wilt u een kaartje sturen naar een gemeentelid maar heeft u 
geen adres? Bel of mail gerust het pastoraal centrum.  
 
In memoria 
Op dinsdag 5 mei is in het bijzijn van haar dochters overleden 
Neeltje Roobol-de Jong in de leeftijd van 84 jaar. Nel woonde 
in Schoorwijck en is de weduwe van Arie Roobol. Nel hield van 
het leven, en bleef dat doen ook toen ze bijna vier jaar gele-
den hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was. In haar vriend Arie 
de Joode vond ze onverwacht opnieuw de liefde. Iets waar zij 
beiden heel dankbaar voor waren en waar ze volop van geno-
ten. Op de kaart stond mede daarom: “Ons resten geloof, 
hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de lief-
de”.  
 
Op 27 april is overleden Cato Wulffers-Hoppenbrouwer in de 
leeftijd van 99 jaar. Zij woonde in Schoorwijck. De laatste jaren 
kon zij niet meer naar de weeksluitingen komen of naar ge-
spreksgroepen. Maar via bezoekjes van contactpersonen bleef 
zij bij onze gemeente betrokken. Ze was tot het einde toe 
dankbaar voor alle aandacht die zij ontving.  
 
Op zondag 24 mei is overleden mevrouw Jacoba Schinkels-
hoek–Jansen, een dag voor haar 94

ste
 verjaardag. Co woonde 

de laatste jaren in Schoorwijck.  De dankdienst voor haar leven 
vond plaats in de Kruisheuvelkerk, waar zij bijna 53 jaar thuis 
was. Voorganger was haar schoonzoon Frans van Stam. Uit de 
herinneringen van kinderen en kleinkinderen sprak de dank-
baarheid voor hun (groot)moeder. Over de liefde die zij gaf 
aan hen en aan vele anderen. Hoe het geloof in een liefdevolle 
God altijd de grondtoon bleef van haar bestaan. En hoe het nu 
aan hen, aan ons is, om net als Co liefde voor ogen te hebben. 
Het in ons leven ‘te wagen’ zoals Frans sprak met “Ons resten 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is 
de liefde”. 

 
 
Dat de gedachtenis aan Nel Roobol, Cato Wulffers en Co 
Schinkelshoek tot zegen mag zijn. 
 
Nieuwsbrief 
Voor alles wat we gewoonlijk op de orde van dienst zetten, af-
kondigen of tussen twee kerkbladen door op de website plaat-
sen, kortom alle actualiteiten in onze gemeente, is er een 
nieuwsbrief. Deze verschijnt bijna wekelijks en u kunt zich 
hiervoor aanmelden via pastoraalcentrum@pgleidschen-
dam.nl en het pastorale telefoonnummer (070) 327 84 13. De 
meeste mensen ontvangen de nieuwsbrief via e-mail maar 
heeft u dit niet, kan doen we er met liefde een bij u in de brie-
venbus. 
 
Oud papier 
Ook in juni wordt er weer oud papier ingezameld. Op donder-
dag 18 juni kunt u terecht bij de Dorpskerk en op donderdag 
25 juni staat de container bij de Kruisheuvelkerk. 
 
Online koffieochtenden 
Het is alweer even geleden dat we in onze gebouwen ‘buur-
tjesochtenden’ hielden. Gezellige ochtenden met koffie én 
lekkers onder leiding van ds. Fulco de Vries Bouwstra en An-
nemieke Hartman. Fulco zorgt altijd voor een laagdrempelige 
en creatieve manier (bijvoorbeeld fotokaartjes of stellingen) 
waardoor iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te praten. 
Ook mensen die al vijftig jaar in dezelfde straat wonen leren 
elkaar tijdens zo’n ochtend beter kennen. Die bijeenkomsten 
missen we, net als het samen koffiedrinken na de dienst. In-
tussen kunnen er steeds meer mensen ‘zoomen’ en hebben 
we de afgelopen tijd al veel ervaring opgedaan met online ge-
spreksgroepen. Daarom houden we in de tweede helft van de 
maand juni ‘digitale koffieochtenden’. Iedereen uit alle wijken 
kan meedoen. Maakt niet uit of u al eens op een buurtjes-
ochtend bent geweest of niet. Iedereen kan zich opgeven via 
het pastoraal centrum en daarbij aangeven of ’s ochtends of 
juist ’s avonds de voorkeur heeft. Wij delen iedereen vervol-
gens in, in gezellige en niet te grote groepjes. We hopen zo in 
etappes velen van u weer even te kunnen ontmoeten. Meld u 
aan t/m maandag 15 juni via pastoraalcentrum@pgleidschen-
dam.nl of het pastorale nummer (070) 327 84 13. 
 
Voorjaars Running Dinner 
In het najaar, meestal in november, is er een gezellige zater-
dag waarop we ons traditionele Running Dinner houden. Een 
avond waarop mensen thuis voor anderen koken, iedereen 
kan aanschuiven, we het voorgerecht op een andere plek eten 
dan het hoofdgerecht en uiteindelijk iedereen samenkomt 
voor een overheerlijk toetjesbuffet in de kerk. En hoe leuk is 
het op die avond om nog meer gemeenteleden te leren ken-
nen. Nu is het nog lang geen november, maar we hadden 
weer zin in ‘iets leuks met gemeenteleden en lekker eten’. Dus 
we zijn bezig met een plannetje voor een voorjaars Running 
Dinner. Dat wordt wel wat anders dan we gewend zijn. Denk 
meer aan ‘bij een ander bezorgen’ dan ‘bij een ander aan-
schuiven’. Heel Leidschendam/-veen Bakt vonden we ook leuk 
en lekker klinken. Maar hopelijk worden we er allemaal net zo 
blij van. Houd de nieuwsbrief daarom in de gaten, want zodra 
het plan helemaal is uitgedacht kondigen we het daar verder 
aan. 
 
Terugblik op de grote PGL Pubquiz 
Maar liefst 26 teams deden zaterdag 16 mei mee aan de grote 
PGL Pubquiz – home edition. Via Zoom stelde ds. Fulco de 
(best wel moeilijke) vragen die gingen over popmuziek, voor-
deuren van kerkgebouwen, dieren, tekenfilmfiguren en ga zo 
maar door. Er was zelfs een vraag waarbij iedereen zo snel 
mogelijk de antwoorden mocht opzoeken via Google. 
Via WhatsApp gaf iedereen zijn antwoorden door en konden 
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Jeska en Annemieke punten tellen. Uiteindelijk bleken er twee 
teams op de eerste plaats te zijn geëindigd: de Roozemondjes 
en het team van Ilona Silvius. Zij kunnen genieten van hun 
prijs: een bon voor ijs aan de sluis. De creativiteitsprijs was 
voor Ron en Liesbeth Boonekamp. Zij waren in hun enorme 
verkleedkist op zolder gedoken en zaten steeds net weer an-
ders uitgedost voor de webcam. Henk ’t Hart won met zijn 
antwoorden de regenboog van chocoladerepen. En Ria en In-
grid den Hartog streken met de eer tijdens de opdracht ‘maak 
een zo hoog mogelijke stapel van boeken en zet er een huis-
genoot op’. Kortom: een heerlijk gezellige avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertel je verhaal! 
Hoe ervaart u, ervaar jij deze tijd van thuis zitten, geen of wei-
nig contact met dierbaren, geen samenkomsten in de kerk, 
maar misschien wel weer meer tijd voor andere dingen, erva-
ringen en gedachten? In het kerkblad hebben al enkele per-
soonlijke verhalen gestaan. Het is fijn om ervaringen te delen 
én van anderen te lezen.  
Heeft u, heb jij zo’n verhaal? Vertel het! Dan kunnen we het 
delen via het kerkblad of de nieuwsbrief. Kleine of grote erva-
ringen, enkele zinnen of een halve pagina: alles is welkom. Zelf 
schrijven en mailen kan. Maar bellen en vertellen kan ook, dan 
schrijf ik het op (en het is ook een mooie gelegenheid om even 
contact te hebben).  
Ik ben bereikbaar via im.denhartog@planet.nl. Bellen kan op 
(070) 386 92 91. Spreek in met naam en telefoonnummer als 
ik er (overdag) niet ben, dan bel ik terug.  

Ingrid den Hartog 
 
Na bovenstaande oproep in de nieuwsbrief ontvingen we al 
direct onderstaand verhaal van Daniëlle de Haan. Goed voor-
beeld doet hopelijk volgen! 
 
Vertel je verhaal: Daniëlle de Haan 
Vertel je verhaal! In de nieuwsbrief deze week zag ik vele 
mooie pinkstervuren op ramen bij huizen. Daar ben ik helaas 
niet bij en kan ik niet langs gaan dacht ik… maar mijn vlamme-
tje brandt wel! 
 
De oproep ‘vertel je verhaal’, daar kan ik wel wat mee! 
Ik voel mij meestal toch een beetje een vreemde eend in de 
bijt zo vanuit het verre Hengelo, Overijssel, wel betrokken en 
lid van de gemeente in Leidschendam, maar niet in de gele-
genheid hier vaak te zijn en actief iets te kunnen betekenen. 
Daardoor ken ik de gemeenteleden maar heel oppervlakkig en 
kennen zij ook mij niet. 
 
Mijn verhaal. Ik vertrok een jaar of 10 geleden naar het oosten 
van het land, mijn vrienden en familie achterlatend in het 
westen. Een moeilijke keus, maar in de situatie van toen de 
juiste. Ik woon hier in Hengelo erg naar mijn zin. Heb mijn 
werk in Enschede en heb veel mooie en oprechte mensen le-
ren kennen die mij hier dierbaar zijn. Toch blijft het altijd 
moeilijk, omdat je ook de mensen mist uit het westen. Geluk-
kig kon ik daar altijd weer naar toe in de weekenden.  
En toen kwam corona… 
 
Omdat ik diabetes (type 1) heb, behoor ik tot een risicogroep. 
Dat betekende al heel snel: werken vanuit huis, geen bezoek 
of op bezoek meer bij vrienden en familie en alleen in een 
omgeving met mensen voor de wekelijkse noodzakelijke 
boodschappen. Mijn zoon, Patrick, die normaal in Leidschen-
veen woont, had geen colleges meer in Utrecht en kwam ge-

lukkig al snel deze kant op. Heel fijn dat hij hier kan zijn nu.  
Het doet veel met mij, dat aan huis zitten. Geen mensen zien, 
geen familiebezoek. Niet meer naar de kerk kunnen gaan, ook 
al is dat maar 1 keer per maand in Leidschendam. Het westen 
was altijd ver weg, maar voelt nu helemaal als een onbereik-
bare plek. Naast het werken vanuit huis ga ik veel de natuur 
in. Zoek rustige mooie natuurgebieden om daar te wandelen, 
te bidden en van de stilte te genieten. Dat geeft mij kracht en 
daar voel ik mij heel sterk verbonden met al het moois vanuit 
de schepping.  
 
In de weken dat ik normaal niet in het westen ben luister ik 
vaak mee met de kerkomroep. En toen kwam Zoom! Wat vind 
ik het fijn om op deze manier met elkaar de zondagochtend te 
kunnen delen. Voor mij voelt dit als meer verbonden met el-
kaar, eigenlijk nog mooier dan alleen meeluisteren via de 
kerkomroep. Ik kan jullie zien! Ook de inhoud is erg aan-
sprekend en de muziek zeer afwisselend. Fantastisch dat dit zo 
kan. Het geeft mij steun in deze tijd en ik ben er erg dankbaar 
voor. Eigenlijk hoop ik op de mogelijkheid om ook in de toe-
komst via een beeldverbinding mee te kunnen blijven kijken 
met de kerkdiensten. Wie weet? 
Lieve groet voor iedereen, 

 Daniëlle de Haan. 
 
Lieve mensen, 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de mooie 
bloemstukjes, de leuke en vele kaarten, mailtjes en telefoon-
tjes die we gekregen hebben. Ook de bloemen van de kerk 
waren heel mooi. Dit alles heeft ons heel blij gemaakt!  
Ja, 60 jaar getrouwd en nog steeds kunnen genieten van alles, 
dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Door het coronavirus 
moesten we onze plannen met familie en vrienden wijzigen. 
Dankzij onze kinderen en het prachtige weer hebben we toch 
een ontzettend leuke dag gehad. Een dag vol verrassingen en 
een dag die we niet gauw zullen vergeten. 
Lieve groeten, 

Gerard en Ank van Voorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Versoepeling maatregelen 
“Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij reli-
gieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen 
aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Gemeenten kun-
nen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek niet de 
grenzen op van wat kan en mag. Zo is het bijvoorbeeld niet 
toegestaan om met meerdere groepen van 30 of 100 mensen 
in verschillende zalen in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te 
komen. Ondanks de versoepeling van de maatregelen is een 
online viering nog steeds een goed en verstandig alternatief”. 
Aldus de aanhef in de meest recente nieuwsbrief van de Pro-
testantse Kerk in Nederland (PKN). 
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Uit ‘Klankbord’, het informatiemagazine van de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt 
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Wat betekent deze versoepeling van de maatregelen voor 
onze plaatselijke gemeente? 
De komende weken zullen wij langzamerhand enkele activitei-
ten in onze kerkgebouwen opstarten. Vanaf juli willen wij – in 
beperkte mate – de zomerdienstregeling van onze kerkdien-
sten weer oppakken. Maar daar is een strikt protocol voor no-
dig. Elders in dit kerkblad wordt u daarover geïnformeerd door 
het College van Kerkrentmeesters. Dit college is door de Al-
gemene Kerkenraad om advies gevraagd over de wijze waarop 
wij de versoepeling van de maatregelen in Leidschendam en 
Leidschenveen vorm kunnen geven. Dit protocol geeft de 
randvoorwaarden weer waaronder activiteiten kunnen wor-
den opgestart. 
Concreet betekent dit, dat wij ernaar streven om vanaf 5 juli 
2020 de kerkdiensten zoals die volgens het rooster gepland 
staan vanuit de kerkgebouwen via een zogenaamde live-
streamverbinding (kerk TV) mogelijk te maken. Afhankelijk van 
het kerkgebouw zal daar een beperkt aantal gemeenteleden 
bij aanwezig kunnen zijn. In deze kerkdiensten mag volgens de 
richtlijnen van o.a. het RIVM niet worden gezongen en moet 
het koffiedrinken achterwege blijven. Helaas kan het (nog) 
niet anders. In het belang van ieders gezondheid dienen deze 
regels strikt gehanteerd te worden. 
Daarnaast worden enkele activiteiten wél mogelijk, zoals een 
moment waarop de kerk open is voor het aansteken van een 
kaarsje, een korte (doordeweekse) gebedsdienst/psalmgebed 
of activiteiten met een beperkt aantal aanwezigen. De ko-
mende maand willen wij hiermee experimenteren. U wordt 
via de wekelijkse nieuwsbrief hierover geïnformeerd. Overi-
gens geldt voor zowel de kerkdiensten als de activiteiten, dat 
het uw eigen verantwoordelijkheid is om hier wel of niet aan 
deel te nemen. U zult dus zelf die afweging moeten maken. 

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 
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering 
Nu de coronacrisis in een volgende fase lijkt te komen en 
steeds duidelijker is welke maatregelen noodzakelijk zijn om 
het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden, kunnen 
we ook weer stappen zetten om de kerkelijke activiteiten te 
hervatten. De wijkkerkenraad heeft tijdens de vergadering op 
25 mei gesproken over verschillende scenario’s en tot het vol-
gende besloten: Vanaf 13 juni is de Dorpskerk op zaterdag-
middag geopend voor een kort bezoek, het aansteken van een 
kaars en/of het luisteren naar muziek. Daarbij zullen de aan-
wijzingen van het CvK voor het ‘corona-proof’ gebruiken van 
de Dorpskerk (zie elders in het kerkblad) in acht worden ge-
nomen. De wijkkerkenraad zal deze wekelijkse openstelling 
coördineren. Verder wil de wijkkerkenraad graag in goed over-
leg met de andere wijken bekijken of er op verschillende mo-
menten in de week gebedsbijeenkomsten voor kleine groepen 
in de verschillende kerken kunnen plaatsvinden. Nadere in-
formatie hierover volgt via de digitale nieuwsbrief. 
Ten slotte heeft de wijkkerkenraad ook besloten een wekelijks 
telefonisch spreekuur in te stellen, om gemeenteleden de ge-
legenheid te bieden vragen, ideeën en/of zorgen met de wijk-
kerkenraad te delen. Zo lang er geen Vlietwijkberaad kan 
plaatsvinden, is dit een alternatief om zo goed mogelijk met 
elkaar in contact te blijven. Het telefonisch spreekuur is op 
maandag van 19.00 tot 20.00 uur; zowel Gerrie Jansze, (070) 
346 02 66, als Margreet Meijer, (070) 317 87 55, zijn dan tele-
fonisch bereikbaar. 
 
 

Herinrichting kerkzaal 
Nu we de kerk weer gaan gebruiken kunnen we ook met eigen 
ogen zien hoe mooi het nieuwe meubilair staat in de Dorps-
kerk en hoe de nieuwe vormen uitnodigen om met elkaar een 
kring te vormen (voorlopig nog op 1,5 meter afstand!). De vol-
gende stap is de aanschaf van de nieuwe stoelen. Daarmee zal 
de inrichting meer een geheel gaan vormen. We zijn goed op 
streek met de inzameling van de hiervoor benodigde gelden 
en daarom roepen we iedereen op om ons te helpen in juni 
nog een extra zetje te geven, bijvoorbeeld door mooie artike-
len te koop aan te bieden op de veilingsite, of daar een goed 
bod te doen op een leuk boek of bijzondere lamp. De veilingsi-
te is te vinden op https://dorpskerk.delftsekade.nl. Zo kunnen 
we samen ervoor zorgen dat in september de herinrichting 
kan worden gerealiseerd! 

Margreet Meijer 
 
 
 
 
 
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 
 
Uit de wijkkerkenraad 
Visie en missie Wijkgemeente Leidschenveen 
De wijkkerkenraad Leidschenveen heeft op de vergadering van 
21 mei de visie en missie en de daarbij behorende speerpun-
ten voor de wijkgemeente Leidschenveen benoemd. Daarbij is 
bewust gekozen voor een niet te omvangrijk document, maar 
voor beknopte en heldere uitgangspunten. De speerpunten 
verwoorden goed de eigenheid van de wijkgemeente 
Leidschenveen binnen de brede kerk van de Protestantse Ge-
meente Leidschendam. Het vormt naar onze mening een goe-
de basis waar we de komende jaren een verantwoorde groei 
mee kunnen maken, ervan uitgaand dat de keuzes in financiën 
en prioriteiten daarbij solide zijn en blijven. Het doel is ook om 
verder te bouwen op de resultaten van de recente enquête. 
De wijkkerkenraad stelt de mening van de wijkgemeente zeer 
op prijs en nodigt de gemeenteleden dan ook van harte uit om 
een reactie op het document kenbaar te maken via een e-mail 
naar: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl. 

Joost Batelaan, voorzitter 
 
 
Visie & Missie  
Speerpunten wijkgemeente Leidschenveen 
 
Visie en Missie  
• PKN – We zijn een gevestigde wijkgemeente en, via de PGL, 

onderdeel van de PKN.  
• God, elkaar, de samenleving – We richten ons op ons leven 

met God, met elkaar en in de samenleving waarvan we deel 
uitmaken.  

• Christelijke traditie – Als kerk hechten we aan de traditie 
van belijden, vieren en dienen.  

• Eredienst – Het moment voor onze ontmoeting met God en 
bron van inspiratie, religie, bezinning en rust. We richten ons 
op een open ambiance en laagdrempeligheid. Diversiteit 
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wordt immers steeds belangrijker: we willen een thuis zijn 
voor iedereen.  

• Eenheid – Elk gemeentelid levert zijn of haar bijzondere bij-
drage en in die eenheid van verscheidenheid (h)erkennen en 
waarderen we elkaar. Dit leidt tot samenhang en solidariteit.  

• PGL – Met de andere wijkgemeenten zijn we samen ge-
meente-van-Christus, waarbij ieder voor zich tot een invul-
ling komt, vanuit een herkenbare identiteit en met eigen ac-
centen. We zijn onderdeel van de PGL en werken op tal van 
terreinen samen en we zullen daaraan verder naar ver-
mogen bijdragen. Formeel zijn de krachten gebundeld bin-
nen het Samenwerkingsorgaan en wel ten aanzien van de 
benoeming en taken van de predikanten en de onderlinge 
afstemming die daarvoor tussen de drie wijkgemeenten ver-
eist is.  

• Kerkzijn Leidschenveen – We willen als wijkgemeente een 
kerk van zowel het heden als de toekomst zijn: dynamisch en 
midden in de samenleving. We zijn de fase van pionieren 
voorbij en durven mee te bewegen als de ontwikkelingen 
daarom vragen. Daarbij denken we primair aan beleid voor 
de komende 3 jaar, geënt op de volgende speerpunten (niet 
in volgorde van belang/prioriteit):  
1. Extern profileren / Communicatie en PR – Onze missionai-

re taak richt zich op de wijk Leidschenveen waar we Gods 
liefde gestalte willen geven. We stimuleren daarbij ver-
nieuwing, die zal leiden tot geloofsontwikkeling die in 
breed verband aanspreekt. Uit de enquête blijkt onder 
meer dat sommige respondenten minder geïnteresseerd 
zijn in de kerkgang op zondag maar – op grond van het in-
vullen van de enquête – kennelijk wel affiniteit met de 
kerk hebben.  

2. Pastoraal actief – Er is grote behoefte aan pastorale zorg, 
zoals blijkt uit de enquête van december 2019 (de “en-
quête”). Dat zullen we in goed overleg met de predikan-
ten en het pastorale team prioriteit geven. We willen pas-
toraal zichtbaar en proactief zijn. Naast de ouderen en 
zieken moet er ook oog zijn voor hen die het (ogenschijn-
lijk) goed gaat.  

3. Breder kerkzijn – We willen meer doen dan ‘op de winkel 
passen’ en meer faciliteren dan het uitje op zondag. Een 
toegevoegde waarde creëren en ‘vraag en aanbod’ goed 
op elkaar afstemmen. Zo zullen we aandacht vragen voor 
door-de-weekse activiteiten. Daarbij willen we ook aan-
trekkelijk zijn en blijven voor nieuwe generaties.  

4. Variatie eredienst – Op grond van de resultaten van de 
enquête gaan we invulling geven aan de wens tot variatie, 
inclusief de muzikale omlijsting. Aan de behoefte tot 
meer jeugddiensten gaan we ook invulling proberen te 
geven. Nieuwe vormen van kerkbeleving zullen onder-
zocht worden zoals live opnamen met mogelijkheden om 
uitgesteld te kijken.  

5. Maatschappelijke betrokkenheid – Bredere maatschappe-
lijk inbedding, met bijvoorbeeld lezingen van mensen met 
een interessante visie op de maatschappij, mede vanuit 
de context van religie (zoals – een willekeurig voorbeeld – 
Ruben van Zwieten, predikant Zuidas). Interesse polsen 
binnen Leidschenveen, op basis van een invulling van de 
sociaal-kerkelijke kaart: werknemers van het CBS, ROC 
Mondriaan of de middenstand bijvoorbeeld interesseren 
voor een lezing of activiteit. Ook kan worden gedacht aan 
het intensiveren van de samenwerking met geïnteres-
seerde scholen in de wijk. Daarbij willen we een duurza-
me kerk zijn, inzetbaar voor de gemeenschap. Koersen op 
meer doelen en projecten zoals de Voedselbank. Mede 
vanuit de context van het diaconaat.  

 
Ten aanzien van die speerpunten gelden twee belangrijke 
structurele randvoorwaarden:  
I. Financiën – Het is van belang dat we zorgdragen voor een 

stevig(er) financieel fundament gericht op een structureel 
gezonde financiële huishouding. Een deugdelijk financiële 
basis zien we als een randvoorwaarde voor het voortbe-
staan van onze wijkgemeente. Onderdeel daarvan vormen 
de continuïteit en waar mogelijk uitbreiding van het aantal 
onderhuurders, actie Kerkbalans, verhoogde opbrengsten 
van collecten en het verkrijgen van financiële (en overige) 
steun van de PKN.  

II. Prioriteren – Wat we doen moet ook haalbaar zijn en dat 
betekent dat we ook dingen niet zullen doen. We vinden 
het belangrijk om niet téveel te vragen van onze vrijwil-
ligers. Er zullen dus hoofd- en bijzaken worden onderschei-
den voor alle doelgroepen (crèche, jeugd, middengroep en 
senioren), ook binnen PGL-verband. 

 
Beste gemeenteleden, 
En zo is het alweer juni en schijnt de zon uitbundig. We mogen 
en kunnen weer iets meer. En vandaag hebben we gehoord 
dat we weer vanuit De Leidraad voedsel kunnen uitdelen aan 
onze cliënten. Uiteraard onder voorwaarde van de 1,5 meter 
samenleving. Kerkdienst zal nog even duren. Maar het komt 
goed. We blijven voorzichtig! Toch missen we iedereen! Daar-
om een speciale groet aan Annie en Cor, Dini Bodaan, Kees de 
Rover, Wil Sies, Corry v.d. Berg… het achterste rijtje in de kerk. 
Dinie en Jan, Eddyana en Gerrit, Tom Klok en zijn vrouw, Henk 
Ruiter, de familie Kemeling… zomaar een aantal namen en na-
tuurlijk voor iedereen een hartelijke groet van Jan en mij. Wij 
hopen elkaar binnen afzienbare tijd weer te zien!  
 

Wat de toekomst brengen mogen, 
mij geleidt des Heren hand, 
Moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader, wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig kalme moed. 

 
Dory en Jan de Niet 

 
 
 
 
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 
 
Voorbereidingen her-ingebruikname gebouwen 
Het College van Kerkrentmeesters heeft – ongetwijfeld net als 
u – de berichtgeving vanuit de overheid over de maatregelen 
rondom het coronavirus nauw gevolgd. Toen enkele weken 
geleden werd aangekondigd dat bijeenkomsten weer toege-
staan worden (vanaf 1 juni tot 30 personen, vanaf 1 juli maxi-
maal 100 personen), is het college dan ook aan de slag ge-
gaan.  
Het feit dat de overheid bijeenkomsten weer toestaat, bete-
kent namelijk niet dat vanaf 1 juni alle activiteiten die gepland 
stonden ook gelijk weer uitgevoerd kunnen worden. Er moe-
ten immers maatregelen genomen worden op het gebied van 
hygiëne en het houden van afstand tot elkaar. Dat betekent 
dan ook dat, hoewel de overheid bijeenkomsten tot meer per-
sonen toestaat, dit wel in de te gebruiken ruimtes moet pas-
sen. Naast het maximaal aantal personen bepaalt de omvang 
van de ruimte het aantal aanwezige personen. 
Om dit allemaal goed te regelen is het CvK een protocol aan 
het opstellen. Daarin wordt nauwkeurig omschreven welke 
regels er gelden in onze gebouwen: wat mag er wel en niet. Zo 
zullen bijvoorbeeld looproutes, maximale aantallen aanwezi-
gen en het gebruik van toiletten beschreven worden. Samen 
met de desbetreffende wijkkerkenraad zal per kerk een ge-
bruiksplan hiervoor opgesteld moeten worden. Zodra dit pro-
tocol gereed is, zijn de randvoorwaarden waaronder activitei-
ten gestart kunnen worden duidelijk. Het is van groot belang 
voor ieders gezondheid dat de regels strikt worden nageleefd.  
Het gebruik van de ruimtes en kerkzaal moet altijd in overleg 
plaatsvinden met de koster. De koster houdt het overzicht en 
weet of er nog ruimte beschikbaar is en hoeveel personen er 
al aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor alle interne activiteiten 
als voor huurders. 
Welke activiteiten vervolgens gestart kunnen gaan worden, en 
wanneer, wordt bepaald door de AK en de wijkkerkenraden. 
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Deelname actie Solidariteitskas 
Ook dit jaar nemen we als PGL weer deel aan de solidariteits-
kas. Maar wat houdt deze actie eigenlijk precies in? De lande-
lijke kerk beheert een fonds – de solidariteitskas – waar alle 
kerken in het land een beroep op kunnen doen. Deelnemende 
gemeenten storten voor alle leden van 21 jaar of ouder een 
bedrag van € 5,- in dit fonds. Eventuele meeropbrengsten zijn 
voor de eigen gemeente. In de folder die u binnenkort thuis 
ontvangt, of wellicht al ontvangen heeft, vindt u meer infor-
matie. Wij nodigen u allen van harte uit aan deze actie deel te 
nemen! 

Mark Rip, scriba 
 
Jaarrekening 2019 
Namens het College van Kerkrentmeesters bieden wij u de 
samenvatting van de Jaarrekening 2019 aan. Deze is in de ver-
gadering van de Algemene Kerkenraad besproken en de goed-
keuringsverklaring van de accountant is inmiddels ontvangen.  
De jaarrekening 2019 wijkt af van de begroting over dit jaar. 
Het resultaat is positief, vooral vanwege de predikantsvacatu-
re voor het grootste deel van het jaar. 
 
 Begroting Rekening 
 2019 2019 
BATEN   
Verhuur, activiteitencommissies en 
rentebaten  

€    79.000 €   114.171 

Kerkelijke bijdragen, collecten en gif-
ten 

€  292.000 €  308.278 

Onttrekking/bijschrijving aan fondsen 
en voorzieningen 

€    31.000 €     -6.846 

 €  402.000 €  415.603 
LASTEN   
Kosten predikanten €  190.950 €  154.287  
Kerkgebouwen – lasten, onderhoud & 
inrichting 

€  115.000 €  126.326 

Kerkdiensten, kosters, catechese & 
jeugdwerk 

€    86.750 €    89.350 

Centrale kosten en beheer €    43.700 €    40.744 

 €  436.400 €  410.707 
   
Begrotingstekort -exploitatie-
resultaat 2019 

€ -34.400 €  +4.896 

 
Verhuur, activiteiten en rentebaten: De verhuurinkomsten 
van de kerkelijke ruimten zijn aanzienlijk hoger dan in 2018, 
vanwege extra inkomsten in Leidschenveen en de commerci-
ele huur voor de pastorie op de Emmalaan. 
Kerkelijke bijdragen: De vrijwillige bijdragen en giften zijn 
maar 1% lager dan in 2018 en aanzienlijk hoger dan begroot.  
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen: Er is geen gebruik 
gemaakt van het Pastorale fonds, daar is dit jaar € 29.100 ( het 
ontvangen legaat plus een extra donatie van € 5.000) aan toe-
gevoegd.  
Predikant traktementen: Het totaal van de traktementen is 
aanzienlijk lager vanwege de predikantsvacature. 
Kerkgebouwen: Voor het onderhoud en de herinrichting van 
de Dorpskerk zijn kosten gemaakt die maar voor een deel 
vanuit de voorzieningen zijn betaald. 
Centrale kosten en beheer: zoals begroot. 
Resultaat 2019: Het resultaat over 2019 is anders dan begroot 
en komt uit op € 4.896. Dit zal ten goede komen aan de alge-
mene middelen. 
Legaten: In 2019 is een legaat ontvangen voor een totaal aan 
€ 24.100. Dit legaat is toegevoegd aan het pastoraal fonds. 
 
De volledige jaarrekening 2019 zal per 5 juni 2020 beschikbaar 
zijn op de website van onze gemeente onder de ‘downloads’. 
Diegenen die een papieren kopie op prijs stellen worden ver-
zocht contact op nemen met de penningmeester van het Col-
lege van Kerkrentmeesters.  
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Gert van Spronsen, penningmeester 
penningmeestercvk@pgleidschendam.nl 

06-14 18 14 55 
 
 

 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  
Ondanks dat we bij het schrijven over de collectebestemmin-
gen niet weten of er op de genoemde dagen wel een (fysieke) 
kerkdienst zal plaatsvinden, willen we toch de collectebe-
stemmingen voor de diverse dagen met jullie delen. Wij willen 
in deze tijd daarom ook het digitaal collecteren nog een keer 
onder uw aandacht brengen. Hieronder 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 ‘kerkgeldapp’ 
op uw telefoon kunt via iDeal of via een 
tegoed op de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de 
kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of 
GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vra-
gen via het mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij 
de app, mail 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. 
 
Zondag 7 juni – 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 14 juni – Protestantse kerk  
Collecte Nederland - Dorpskerken willen van betekenis zijn 
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 
helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap 
van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal 
staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpende 
gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaar-
heid van ons dorp?' 
 
Zondag 21 juni – Diaconie - Stichting Zulu Aid 
Op verzoek vanuit de gemeente hebben we dit doel op het 
collecterooster gezet. Deze Stichting heeft als doel: het onder-
steunen van projecten van het Hillcrest Aids Centre en Hill-
crest Aids Centre Trust en de aan hen verbonden organisaties 
in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Deze organisaties zorgen ervoor 
dat mensen die leven met HIV/Aids en/of mensen waarvan de 
familieleden besmet zijn met het virus, toegang krijgen tot 
zorg, preventie, behandeling, scholing en ondersteuning in de 
ruimste zin van het woord. 
 
Zondag 28 juni  – diaconie Godly PLay 
De diaconale collecte is bestemd voor Godly Play, de vertel-
methode waarmee gewerkt wordt in de kindernevendienst. 
Door middel van materiaal en vragen worden de kinderen ge-
stimuleerd zelf de onderdelen van het verhaal te ontdekken. 
Jongere kinderen zullen zich meer bezighouden met het ver-
haal, oudere kinderen zullen doordat zij het verhaal al kennen 
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de diepere betekenis gaan ontdekken. Met de opbrengst van 
deze collecte kunnen nieuwe materialen worden aangeschaft.  
 
Zondag 5 juli – Kerk in Actie 
Vakantiepret voor kinderen in armoede 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meest-
al niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenoot-
jes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Met de 
actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente 
verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomerva-
kantie. 

René Bron 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
Aanbieden cheque 40dagentijd 2020 
Dankzij u en de diaconie 
mocht de ZWO-commissie 
op Pinksterzondag een che-
que aanbieden aan de Stich-
ting Quina Care van maar 
liefst € 5.000,-. Het was een 
vreemde 40dagentijd, maar 
ongelooflijk blij zijn wij dat 
dit toch kon. Wij hopen sa-
men met Cootje Bouman dat 
het ziekenhuis er snel mag 
komen. Want dit is hard no-
dig in deze tijd. Wij danken u 
nogmaals heel hartelijk voor 
uw bijdrage.  
Namens de ZWO-commissie, 

Dory de Niet, secretaris 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon: Dinie Vegt 
Telefoon: (070) 327 87 62 
E-mail: dinievegt@gmail.com 
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare 
van de PG te Leidschendam 
 
Een coronavrij Britstown 
Uit de laatste e-mail van Ivonne bleek dat zij heel ontspannen 
met de huidige situatie om kan gaan. Voordeel van wonen en 
werken, ver van de stad, is dat er weinig contacten zijn met de 
buitenwereld. Wel hopen ze van harte dat de luierfabriek be-
gin juni weer opengaat, want het is wel erg tobben nu. “Jullie 
zijn voor ons tot grote steun, moeilijk in woorden te vatten. 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen hier en 
wensen jullie zegen en genade.“ Tot zover Ivonne. 
 
Mijn broer Douwe, die nu 90 km van Kaapstad in een klein 
dorp woont, schreef dat de mensen, ook de kerkmensen in de 
steden, dreigen in opstand te komen tegen de lockdown. Zij 
vergelijken de uitgeroepen noodtoestand met de tijden van de 
apartheid en begrijpen de ernst van het virus niet, ook al val-
len er veel doden. Als u vorige week de tv-uitzending van 
Bram Vermeulen op NPO2 gezien hebt over de situatie in de 
townships rond Kaapstad, dan begrijpt u de zorgen van de 
overheid.  
Namens de werkgroep, 

Dinie Vegt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk 
Zoals zoveel andere activiteiten stopte in maart ook het Oe-
cumenisch Vrouwenwerk in Leidschendam-Voorburg. Wat is 
het fijn te merken dat de vrouwen van de verschillende krin-
gen wel via telefoon of mail contact met elkaar proberen te 
houden en elkaar bemoedigen. Gewoonlijk wordt het seizoen  
voor alle kringen in een gezamenlijke bijeenkomst afgesloten. 
Deze slotochtend stond gepland op woensdag 20 mei en wat 
hadden we graag een verslag van deze ochtend naar de kerk-
bladen gestuurd. Tijdens zo’n slotochtend wordt teruggekeken 
op de verschillende Vrouw en Geloof ochtenden van dat sei-
zoen. Maar dat waren er nu helaas maar zes. Nu heeft de 
kerngroep uit deze zes bijeenkomsten herinneringen op pa-
pier gezet en daar een slotbrief van gemaakt en aan alle 
vrouwen gestuurd. De vele positieve reacties die daarop 
kwamen, zijn hartverwarmend. Het is zo goed te merken dat 
dit kennelijk in een behoefte voorziet. Nu ligt een rustige, mis-
schien voor sommigen te rustige zomer voor ons. De kern-
groep volgt de ontwikkelingen en de adviezen met grote be-
langstelling en hoopt dat de activiteiten in september op be-
scheiden schaal hervat kunnen worden. Hoe en wat is nog on-
duidelijk. Maar als het mogelijk is, wordt op de derde woens-
dag in september de eerste Vrouw en Geloof ochtend gehou-
den in de Kruisheuvelkerk. Of dat ook een startochtend voor 
alle belangstellenden kan worden is nog maar de vraag. Er is 
nog zo veel onzeker. Maar dat het thema, relaties in en met 
de Bijbel, nog lang niet van alle kanten belicht is, moge duide-
lijk zijn. Hierover volgt later meer informatie. Maar zoals ge-
zegd: eerst een mooie zomer, waarin we elkaar zeker niet uit 
het oog moeten verliezen. 
Namens de kerngroep, 

 Marianne Pompert en Plony Korving 
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= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Wake voor vluchtelingen in buurt-en-kerkhuis Bethel 
Op 20/21 juni 2020 van 12 tot 
12 uur vindt de eerste editie 
plaats van de 24-uurs Wake voor 
vluchtelingen in het Haagse 
buurt-en-kerkhuis Bethel, het decor van het spraakmakende 
kerkasiel. Thema is dit jaar: ‘Kinderen eerst’. We staan stil bij 
de resultaten van de afsluitingsregeling van het kinderpardon 
en bij de minderjarige vluchtelingen zonder ouders in de 
vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. U kunt het 
doorlopend programma van vier- en inspiratiemomenten, in-
formatie en dialoog via een livestream en videomeetings 
meemaken. Aan het woord komen verschillende voorgangers, 
jonge vluchtelingen, juristen, politici en hulpverleners die jon-
ge vluchtelingen bijstaan. Voor meer informatie en de live-
stream kunt u terecht op wakevoorvluchtelingen.nl. Waak 
met ons mee! 
 
De Wake voor vluchtelingen is een initiatief van Stek, stichting 
voor stad en kerk, de Protestantse Kerk Den Haag en de Pro-
testantse Diaconie Den Haag, dezelfde organisaties die het 
voortouw namen voor het kerkasiel en de non-stopviering in 
Bethel (oktober 2018-januari 2019). Nadat in januari 2019 het 
politieke akkoord over het Kinderpardon werd gesloten, werd 
het kerkasiel beëindigd. Ondanks het succes van het kerkasiel 
wisten we: bewaken, waakzaam zijn voor hoe in Nederland 
met vluchtelingen wordt omgegaan, blijft nodig. Daarom or-
ganiseren we jaarlijks op Wereldvluchtelingendag, 21 juni, een 
wake om aandacht te vragen voor een humaan vluchtelingen-
beleid en menswaardige voorzieningen voor en behandeling 
van vluchtelingen. Zo willen we betrokkenheid inspireren en 
stimuleren, relevante informatie delen en publieke aandacht 
genereren. 
 
 
 
 
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 
 
Kindernevendienst 
Met Pinksteren zijn er twee Godly Play-filmpjes gemaakt voor 
jong en oud. Hieronder een beeld uit: ‘Jezus op een nieuwe 
manier leren kennen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


