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Kruisheuvelkerk 
Burg. Roeringlaan 6 
Aanvang: 10.00 uur 

  

Zondag (groen) 
12 juli 2020 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Vanwege de beperkende maatregelen in verband met het  
coronavirus houden we de zondagse erediensten voorlopig in de 
Kruisheuvelkerk, waar we (met anderhalve meter afstand) de 
meeste kerkgangers kunnen ontvangen.  
 
Aanmelden: 
Uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur.  
Op de achterkant van het Kerkblad leest u hoe u zich kunt aan-
melden voor de dienst. 
 
Online volgen: 
De diensten zijn ook ‘live’ te volgen op pc, laptop, tablet of 
smartphone. In de wekelijkse nieuwsbrief leest u hoe.  

Zondag (groen) 
19 juli 2020 

Dhr. Mario Boelen (te Hoofddorp) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
26 juli 2020 

Pastor Luis Kaserer 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
2 augustus 2020 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
9 augustus 2020 

Nog niet bekend 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
16 augustus 2020 

Ds. Gerrit van Reeuwijk (te Alkmaar) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
23 augustus 2020 

Ds. Jan Esveldt (te Amersfoort) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
30 augustus 2020 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

 
Welkom Maarten en Annet 
Nadat ds. Maarten Hameete afgelopen zondag 5 juli afscheid 
heeft genomen van Renswoude-Ederveen, zal hij op 12 juli 
2020 verbonden worden aan de PKN Leidschendam/Leid-
schenveen. Daarom vanaf deze plaats een hartelijk welkom 
aan Maarten en zijn vrouw Annet. Wij zijn blij en dankbaar dat 
ons pastoraal team weer op volle sterkte is. We wensen Maar-
ten, Fulco en Annemieke een plezierige en constructieve sa-
menwerking toe. Aan hun enthousiasme zal het niet liggen! 
Op zaterdag 18 juli 2020 om 15.00 uur zal ds. Maarten ‘intre-
de’ doen in een bijzondere dienst in de Kruisheuvelkerk. Gelet 
op de huidige beperkende maatregelen in verband met het 
coronavirus is deze dienst slechts beperkt toegankelijk voor 
een kleine groep genodigden. Maar via een livestreamverbin-
ding is de dienst te volgen voor een ieder die dat wil. Houd 
daarvoor de wekelijkse nieuwsbrief in de gaten. In de loop van 
augustus zullen Maarten en Annet de pastorie aan de Koningin 
Emmalaan betrekken. 

Boudewijn Tiggelman, voorzitter Algemene Kerkenraad 

Het is weer druk aan de waterkant… 
Een paar weken geleden fietste ik op een mooie vrijdagavond 
naar de Dorpskerk voor ons wekelijkse getijdengebed. Om te 
proberen hoe het weer kan in deze bijzondere tijd. Hoe het 
weer kan, samenkomen in onze gebouwen. Hoe het weer kan, 
om samen een dienst te houden. Zonder zang, zonder koffie, 
op veilige afstand van elkaar.  
Ik fietste over de Damlaan, en reed naar de sluis. Ik schrok mij 
eerlijk gezegd een hoedje! Wát een drukte… In de sluis lagen 
de volle bootjes strak naast elkaar. Op de terrassen zaten gro-
te groepen mensen gezellig te eten en te drinken. Wachtend 
bij het verkeerslicht kwamen meer dan 30 mensen langslopen, 
allemaal in groepjes. Zo gaat het dus ook weer… 
In de eerste weken, vanaf half maart, was het stil op straat. 
Men was onder de indruk, men luisterde, men hield rekening 
met elkaar. Er was een vreemd soort saamhorigheidsgevoel 
dat ons bond. Bijzonder om mee te maken. En (bijna) iedereen 
luisterde naar deskundigen.  
Inmiddels is het omgaan met deze crisis net voetbal: iedereen 
lijkt er verstand van te hebben – en iedereen vindt ook wat 
anders. Er mag steeds weer meer, gelukkig – maar of alles wat 
mag ook meteen weer moet? Natuurlijk, ook ik heb mijn me-
ning, net als ieder ander. Het is goed om elkaar daarop te be-
vragen, het gesprek aan te gaan, om daarmee te proberen 
samen verder te komen. Achter de schermen gebeurt dat ook 
veel, daar heb je niet altijd weet van. Op landelijk niveau kan 
ik alleen maar diep respect hebben voor degenen die nu de 
verantwoordelijkheid dragen én nemen om leiding te geven in 
deze tijd. Er rust heel wat op de schouders van deze vrouwen 
en mannen… En dan staan er steeds vaker mensen aan de wal, 
aan de kade, die het beter weten. En we weten wat ze zeggen 
over stuurlui: de besten staan… 
 
In onze kerken hebben we ook te maken met een bijzondere 
situatie. Nog nooit zijn kerken zo lang dicht geweest. Gelukkig 
hebben we heel snel manieren gezocht én gevonden om digi-
taal op elkaar betrokken te blijven, dat heeft veel goed ge-
daan, heeft ons veel goeds gebracht.  
En er ís nog veel geregeld sinds de crisis uitbrak: de plaatselij-
ke regelingen zijn besproken en vastgesteld; het beroepings-
werk is afgerond mét als prachtig resultaat het beroepen van 
onze nieuwe dominee, Maarten Hameete, die vanaf 12 juli 
aan de PGL verbonden zal zijn; de kerkenraden zijn blijven 
vergaderen, digitaal, het kerkenwerk is niet stil komen te lig-
gen. Integendeel! Ook pastoraal is er veel gebeurd, veel ge-
daan, door heel veel verschillende mensen. Het onderlinge 
meeleven, elkaar wat vaker opbellen, een bloemetje, een 
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kaartje, en niet te vergeten deelname aan de diverse speur-
tochten. We hebben zelfs een heuse pubquiz gehouden op 
een zaterdagavond (ook digitaal). En: we hebben diensten ge-
vierd, allemaal digitaal. De veertigdagentijd, de Stille Week, 
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, en nog zo veel meer: bijzon-
der! 
Achter de schermen is hiervoor heel veel gedaan, bedacht, ge-
regeld. Veel mensen hebben zich hiervoor ingezet, gewoon, 
door te doen wat hun hand vond om te doen. Dit is door zeer 
veel gemeenteleden op prijs gesteld, en dat doet goed. Som-
migen hadden het toch graag anders gezien, en natuurlijk, je 
kunt het niet altijd iedereen naar de zin maken. Kritiek geven 

is prima, de manier waarop echter niet altijd fijn. Sommige 
dingen hebben écht pijn gedaan – en doen dat eigenlijk nog 
steeds. Daarbij probeer je dan maar uit te gaan van de beste 
bedoelingen, al is dat soms maar wát lastig… Maar ook dan 
gaat alles door, hoe dan ook.  
 
Als pastoraal team zijn we trots op onze gemeente, en dat is 
ook goed om een keer uit te spreken! Wat een mooie mensen 
zijn jullie toch, wat een bijzondere tijd hebben we samen 
meegemaakt. Hoe de toekomst er ook uit gaat zien, deze erva-
ringen nemen we mee, hoe dan ook. 

Annemieke en Fulco 
 
 
 
 
 
 
Getallen in de Bijbel 
In een artikel over getallen in de Bijbel kun je natuurlijk niet 
om de getallen 7, 12 en 40 heen. Waarom worden deze ge-
tallen zo vaak genoemd en waar komen ze vandaan? 
De oorsprong van deze bijzondere getallen is heel oud en 
moet wel met de natuur te maken hebben. Zeven komt van de 
maancyclus. Van nieuwe maan naar halve maan zijn er zeven 
dagen voorbij. Van volle maan naar volle maan is ongeveer 30 
dagen (een maand) en na 12 volle manen is er een jaar voor-
bij. Natuurlijk merkte men dat met een jaar van 12 maanden 
van 30 dagen de seizoenen gingen verschuiven. Vandaar dat 
men af en toe een dertiende maand invoegde.  
Maar hoe zit het met 40? De Groningse hoogleraar C.J. Labu-
schagne (1929-2019) schrijft in zijn boek Vertellen met getal-
len dat 40 in de Bijbel vaak staat voor een buitengewone, 
meestal onbepaalde tijd. Zou het gebruik van 40 voor zo’n bui-
tengewone tijd niet samen kunnen hangen met de duur van 
een zwangerschap: 40 weken? Een periode van beproeving 
(40 dagen regen bij Noach), van contemplatie (Jezus 40 dagen 
in de woestijn), van de geboorte van een volk (Israël 40 jaar in 
de woestijn). In de Bijbel is 7 het getal van de volheid, zowel 
positief (zeven jaren van overvloed) als negatief (zeven jaren 
van hongersnood, Genesis 41). De Bijbel begint er mee: in zes 
dagen schiep God de hemel en de aarde en hij rustte op de 
zevende dag. In Openbaringen wemelt het van de zevens (56 
keer), maar als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ter spra-
ke komen, is het de beurt aan 12 en niet zomaar 12: 12 in het 
kwadraat, 144 en dat nog eens maal 1000. 12 staat vaak voor 
het hele volk: de 12 zonen van Jacob die de stamvaders van 

Israël worden. Maar ook: 12 discipelen, 12 manden die over-
bleven na de wonderbaarlijke spijziging, die trouwens begon 
met 5 broden en 2 vissen en 5 + 2 = …  
 
De symbolische waarde van veel getallen is helaas verloren 
gegaan. Zo zijn de leeftijden van Abraham, Izaäk en Jacob res-
pectievelijk 175 = 7 × (5 ×5), 180 = 5 × (6 × 6) en 147 = 3 × (7 
× 7), een oplopende lijn van kwadraten 5, 6, 7 en een neer-
gaande lijn van de factoren 7, 5, 3 daarvoor. Toeval? Of zit 
daar iets anders achter? Methusalah, de oudste mens in de 
Bijbel, werd 969 jaar oud. Tel je de jaren vanaf Adam in de ge-
slachtsregisters van Genesis, dan stierf Methusalah in het jaar 
van de zondvloed.  
Dan is er het beroemde getal 153 van het aantal vissen in de 
netten van Petrus (Johannes 21: 11). De Hervormde theoloog 
dr. L.A. Snijders (1917-2005) vindt in zijn boek Het verhaal van 
de getallen in de bijbel de uitleg van de kerkvader Hieronymus 
(340-420) het meest aannemelijk: het aantal bekende vissoor-
ten. Dan zou de visvangst symbool staan voor de verkondiging 
van het evangelie aan alle mensen. Labuschagne, wijst er op 
dat 153 de getalwaarde is van de Hebreeuwse woorden benê 
ha’ èlohim: de kinderen van God. Overigens heeft Labuschag-
ne zijn wetenschappelijke leven gewijd aan het tellen van let-
ters en woorden in de Bijbel om aan te tonen dat de boeken 
zorgvuldig geconstrueerde teksten zijn met veelal het getal 7 
als basis. Wilt u daar meer over weten, kijk dan eens op de site 
www.labuschagne.nl. U kunt daar zijn boekje Vertellen met 
getallen als pdf-bestand raadplegen. 

Bert Boon 
 
 
 
 
 
Getijdengebed – Dorpskerk woensdag 19.30 uur 
Op vrijdag 19 juni was er voor het eerst sinds het begin van de 
coronacrisis weer een viering in de Dorpskerk en dit was in 
meerdere opzichten een bijzondere gebeurtenis. We kwamen 
bijeen voor een sober getijdengebed, waarin geluisterd en ge-
beden werd, want zingen is echt nog niet mogelijk. We zaten 
in een kring op ruime afstand van elkaar rondom het nieuwe 
liturgisch meubilair, dat voor het eerst gebruikt werd. En wat 
was het fijn om het orgel weer te horen! 
 
In de maanden juli en augustus is er iedere woensdagavond 
om 19.30 uur een getijdengebed. De invulling van deze getij-
degebeden wordt door verschillende gemeenteleden ver-
zorgd. Ik hoop van harte dat veel gemeenteleden van de PGL 
de weg op woensdagavond naar de Dorpskerk weten te vin-
den. Het kan een moment van rust en verstilling zijn midden in 
de week. Vooraf aanmelden gaat via scriba.vlietwijk@pgleid-
schendam.nl of telefonisch via (070) 317 87 55 (bij voorkeur 
’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur). 
 
En ook de openstelling van de kerk op zaterdagmiddag zetten 
we voorlopig voort. Er komen tot nu toe 10 tot 15 mensen 
binnenlopen voor een moment van bezinning, een kaarsje 
en/of een praatje (op gepaste afstand). Zie volgend bericht.  
 

Open kerk – Dorpskerk zaterdag 13.30-15.00 uur 
Op zaterdag is de Dorpskerk open van 13.30 tot 15.00 uur. Een 
ieder is van harte welkom voor een moment van bezinning, 
een kaarsje branden en het luisteren naar muziek. U kunt dan 
ook zien hoe het nieuwe interieur van de kerk steeds meer 
vorm krijgt. Dit alles kan als u gezond bent en we ons met el-
kaar aan de corona-voorschriften houden. De toegang is aan 
de kant van de Vliet. 
 
Vrijwilligers gevraagd voor de kerkdiensten op 
zondag 
Nu de kerkdeuren weer opengaan voor de eredienst hebben 
we een verzoek. Bij de zondagse erediensten hebben we vier 
gastvrouwen/-heren nodig om de mensen te verwelkomen, op 
te vangen en naar hun plaats te begeleiden, met inachtneming 
van de richtlijnen opgesteld door RIVM, PKN en AK. Twee 
daarvan zijn dienstdoende ambtsdragers, voor de andere twee 
zoeken we vrijwilligers. Er zit ook een voordeel aan vast: bij te 
veel aanmeldingen zijn de vrijwilligers zeker van deelname aan 
de dienst. Voelt u zich aangesproken? Geeft u zich dan op bij 
de scriba van uw wijkgemeente. Voor het inroosteren is het 
handig als u opgeeft welke zondagen u beschikbaar bent. 
Vlietwijk: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl 
Heuvelwijk: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl 
Leidschenveen: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl 
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Oud papier 
Bij de Dorpskerk kunt u op donderdag 16 juli en 20 augustus 
uw oud papier inleveren. 
 
Koffie in de kerk 
Wat was het fijn om op 26 
juni voor het eerst weer 
´koffie bij de koster´ te 
kunnen drinken in de 
Kruisheuvelkerk. Op die 
dag hebben we met een 
klein groepje gemeente-
leden geoefend. Koster 
Ebo Roek had met behulp 
van zijn anderhalvemeter-meetlat de tafels zo neergezet dat 
dit verantwoord kon. Het was even wennen (handen desinfec-
teren bij binnenkomst, jassen niet aan de kapstok), sommigen 
waren maanden de deur haast niet uit geweest (‘mijn kin-
deren deden de boodschappen’). Maar: het ging goed en wat 
deed het ons goed. ´Ik heb maanden naar een lege kerk geke-
ken,´ verzuchte Toos de Ruijter. ´Wat is het heerlijk om weer 
eens binnen te zijn.´ Daarom houden we deze zomer vaker 
koffieochtenden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Deze 
ochtenden kondigen we steeds aan op de website en in de 
nieuwsbrief (heeft u zich al opgegeven om die te ontvangen?). 
U kunt zich dan opgeven, de plek is immers beperkt.  
 
Jona in de walvisclub 
Op donderdag 16 juli is er kinderclub voor alle kinderen van 4 
t/m 12 jaar. We verzamelen bij De Leidraad om 15.30 uur. Bij 

mooi weer gaan we waterspelletjes doen, het duurt tot 17.00 
uur. We kijken naar hen uit! Meer informatie: Carianne Bron, 
e-mail: rene.carianne@online.nl. 
 
High tea op de boerderie 
Zondag 13 maart hadden we gepland dat er een high tea op 
de boerderie van Arie zou zijn. We hadden 
meer dan 50 aanmeldingen en toen moesten 
we het afblazen in verband met het corona-
virus. 
En nog steeds moeten we voorzichtig zijn. De 
anderhalvemetermaatschappij zullen we 
wellicht nog wel even houden. Maar... we 
hebben er wat op bedacht. Arie heeft twee 
paden van de dijk af naar zijn boerderij. Je 
kunt daar dus goed een rondje rijden. Het 
ene pad de dijk af en het andere pad de dijk 
weer op. Op zijn land heb je prachtig uitzicht 
op de drie molens. 
Dus willen we op zaterdag 12 september een drive through 
high tea organiseren. De stoelen in de Dorpskerk moeten ten-
slotte toch ook gefinancierd worden. Hoe en wat weten we 
nog niet precies, het duurt tenslotte ook nog een poosje. U 
hoort meer van ons via de nieuwsbrief, flyers en posters. Het 
volgende kerkblad verschijnt namelijk pas net voor 12 sep-
tember. Maar wilt u alvast high tea op de boerderie in uw 
agenda, op de kalender of in uw geheugen zetten? 
Bedankt! 

Alja, Arie, Coert, Liesbeth, Rob, 
 Ron, Ronald, Maarten en Wilma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Een van de moeilijkste dingen aan deze hele corona-toestand 
is dat afscheid nemen en afstand houden helemaal niet sa-
mengaan. Als je een dierbare moet missen, dan is het heel erg 
als je het afscheid nemen verplicht in heel kleine kring moet 
doen. Zonder de troost en steunende aanwezigheid van alle 
familieleden, vrienden en gemeenteleden die graag om je 
heen zouden willen staan, je zouden willen vasthouden. We 
denken daarom in het bijzonder aan gemeenteleden die on-
langs afscheid moesten van een broer of zus, een vader, een 
moeder of iemand anders die hen lief was. We denken ook 
aan gemeenteleden die ziek zijn en midden in een behandel-
traject zitten. Dat kan heel zwaar zijn. We bidden voor hen om 
kracht, om hoop. En we denken aan hen die altijd moeten le-
ven met pijn. Dat ze zich gedragen mogen voelen, dat ze het 
niet alleen hoeven te doen. 
In de nieuwsbrief vermelden we naar wie de bloemengroeten 
gaan en ander pastoraal nieuws. Vraag gerust om het adres als 
u een kaartje wilt sturen.   
 
 

Geslaagd! 
Ook dit jaar zijn er jongeren in onze gemeente die hun diplo-
ma van de middelbare school hebben behaald. Wij feliciteren 
van harte: 
 
 
 
 
 
 
In memoriam Martha Boerema 
Op vrijdag 5 juni is overleden Martha Boerema in de leeftijd 
van 92 jaar. Zij was in 2016 vanuit Hengelo in Duivenvoorde in 
Leidschendam komen wonen, om dichter bij familie te zijn. 
Martha was een lieve, eigenzinnige vrouw, die zich bij ons be-
trokken voelde, ondanks het feit dat ze niet meer naar de 
kerkdiensten kon komen. De buurtjesochtenden lukten nog 
net, daar was ze graag bij.  
De crematie was donderdag in familiekring, op wat haar 93e 
verjaardag had zullen zijn. Eind mei belde ze het pastorale 
nummer om afscheid te nemen van ons als gemeente. Dat het 
einde nabij was vond ze niet erg, vertelde ze. Ze wist waar ze 
heen ging. En daar is het goed, zei ze. Dat de gedachtenis aan 
Martha Boerema tot zegen mag zijn. 
 
In memoriam Ria Balkenende 
Op woensdag 24 juni is overleden Maria Balkenende in de 
leeftijd van 83 jaar. Ria woonde aan de Houtwerf in Leid-
schendam en is de weduwe van Arie. De laatste maanden van 
haar leven waren moeilijk. Tot drie keer toe kreeg ze een epi-
leptische aanval, waarna ziekenhuisopnames en herstelperio-
des in Prinsenhof volgden. Na de vierde keer vorige week wil-
de ze niet meer naar het ziekenhuis. Ze is rustig in haar eigen 
huis overleden. Op de kaart omschreven haar drie kinderen 
haar als een opgewekte, kritische, geïnteresseerde en geliefde 
moeder en oma. Zo kennen wij Ria ook, in de gemeente rond-
om de Dorpskerk en in het Oecumenisch Vrouwenwerk. Altijd 
belangstellend en altijd met een lach. We hebben in kleine 
kring afscheid genomen van Ria in de Dorpskerk waar ze zo 
thuis was. We deelden herinneringen, we lazen over de Liefde, 
en we luisterden naar muziek waar Ria van hield. Daarna heb-
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ben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht, op Wils-
veen, bij haar geliefde echtgenoot Arie. Dat de gedachtenis 
aan Ria Balkenende tot zegen mag zijn.  
 
We ontvingen ook bericht dat mevrouw Aagje Verbeek-van 
der Stelt is overleden op 17 juni in de leeftijd van 96 jaar. De 
laatste tijd konden we alleen via kaartjes en zwaaien contact 
hebben. Een lieve en wijze vrouw is heengegaan. 
 
Op zaterdag 27 juni is overleden Dirk Cino in de leeftijd van 87 
jaar. Hij woonde met zijn vrouw Jany aan de Hannie Schaft-
straat. Als betrokken kerkmens (hij vervulde vele functies), 
zowel in de Kruisheuvelkerk als in de Damlaankerk, heeft hij 
zich altijd volop ingezet vanuit zijn geloof. Vanwege zijn ziek-
zijn was hij de laatste jaren veelal aan huis gebonden. De laat-
ste weken voor zijn sterven is hij liefdevol verzorgd in hospice 
het Vliethuys. Op de kaart staat: ‘Uw genade is mij genoeg’. 

Annemieke Hartman 
 

De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 
 
De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 

tekst: Hanna Lam 
 
In memoriam Adriaan de Waal 
Op maandag 22 juni is op de leeftijd van 90 jaar Aat de Waal 
overleden. Een bekend gezicht in kerkelijk Leidschendam. Aat 
woonde vele jaren met zijn vrouw Froukje in Leidschendam, 
de laatste tijd woonden zij samen in verzorgingshuis Cato in 
Den Haag. Hun betrokkenheid bij vooral de gemeenschap rond 
de Kruisheuvelkerk bleef onverminderd groot, zeker gezien 
hun beperkingen. Aat was een veelzijdig man. Belezen, bewo-
gen, betrokken. Een lieve, eigenwijze en grappige man. En zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Meer dan 66 jaar getrouwd, lief 
en leed hebben Froukje en Aat altijd samen gedeeld. We na-
men in kleine kring afscheid van Aat op dinsdag 30 juni, in een 
dienst in de Kruisheuvelkerk. Na de dienst was de begrafenis 
op de begraafplaats aan de Rodelaan in Voorburg. 
In de dankdienst luisterden we naar orgelmuziek, want daar 
hield Aat van. En we lazen uit de bijbel een tekst uit het Bij-
belboek Spreuken, een tekst die de familie ook op de kaart 
heeft gezet. Ook lazen we psalm 84, een in de familie De Waal 
bekende en geliefde Psalm. Een warm afscheid van een geliefd 
mens. Dat de gedachtenis aan Aat de Waal ons tot zegen mag 
zijn. 

Fulco de Vries Bouwstra 
 
Zegenbede uit het dienstboek van de Abdij van IONA 

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 
en als je de zee oversteekt, 
onderweg je schreden richten. 
Moge God, die je nabij is als je zit 
en als je staat, 
je met liefde omringen 
en je bij de hand leiden. 
Moge God, die je wegen kent 
en de plaatsen waar je uitrust 
bij je zijn in je taak op aarde 
het goede nieuws zijn dat je deelt 
en je op de eeuwige weg leiden. 

 
 
 

Vakanties 
Mensen met schoolgaande kinderen tellen nu af tot de zo-
mervakantie. Zo ook wij. En wat een jaar is het geweest. We 
kijken ernaar uit om ons even op te kunnen laden. Van 19 juli 
t/m 10 augustus heb ik vakantie en Fulco is vanaf 8 tot eind 
augustus op vakantie. Het pastorale nummer is ook in deze 
periode gewoon bereikbaar. 

Annemieke 
 
Digitaal prikbord voor gemeenteleden 
voorlopig voor het laatst 
Dag lieve gemeenteleden! Wat leuk dat jullie de afgelopen 
maanden zo enthousiast hebben meegedaan met het digitale 
prikbord. Het was een fijne manier om contact te houden. Ge-
lukkig is ‘normaal contact’ inmiddels weer enigszins mogelijk. 
Soms komen we elkaar zomaar tegen op straat. Of we spreken 
elkaar in de tuin. En misschien zien we elkaar weer eens in een 
van de kerkgebouwen. Dus aan een digitaal prikbord bestaat 
nu wat minder behoefte. En dat is een goede ontwikkeling!  
Om het bord niet leeg achter te laten, stel ik voor dat we er 
nog wat foto’s op zetten van mooie plekken in onze omgeving. 
Bijvoorbeeld het prachtige uitzicht bij de wandeling langs de 
Noortheylaan. Of het bankje waar je zo lekker aan het water 
kunt zitten. Of... Misschien ontdekken we zo nog heerlijke 
plekjes om in de zomer te vertoeven. En als er in de toekomst 
behoefte aan bestaat, pakken we de draad met het prikbord 
gewoon weer op. De (voorlopig) laatste bijdragen kunnen 
worden geplaatst op:  
https://padlet.com/verbonden/pgleidschendam 
De instructie hebben jullie al vaker gezien, dat lukt vast wel. 
En anders kun je voor hulp terecht op breunese@ziggo.nl of 
op 06-54 91 20 20. 
Groet en hopelijk snel tot ziens! 

Nicoline 
 
Vertel je verhaal: Liesbeth Stinissen 
Met het hoofd nog vol van Leidschendam probeerde ik mij bij 
het aanbreken van het nieuwe jaar met positief gemoed te 
settelen in mijn nieuwe woonplaats Brunssum, in het zuiden 
van het land. De eerste maanden na de verhuizing in augustus 
vorig jaar was dat er door mantelzorg in Friesland nog niet van 
gekomen. Voor de eerste keer zou ik bijvoorbeeld het echte 
Carnaval meemaken! Je moet immers openstaan voor de ge-
bruiken en tradities in je nieuwe woonomgeving, niet waar? 
Veel verder dan mij in de (religieuze) achtergronden verdiepen 
en vanaf de kant, onder het scanderen van ‘alaaf!’, enkele 
kleurrijke optochten aanschouwen, kwam het echter niet. Als 
doorgewinterde noorderling kon ik mij er namelijk niet toe 
zetten om lid te worden van een van de vele plaatselijke car-
navalsverenigingen om zodoende ‘zittingen’ en bijeenkomsten 
met ‘buuttereedners’ - als het ware van binnenuit - mee te be-
leven. Achteraf maar goed ook, want actief carnaval vieren 
werd - zoals wij nu weten - als ongunstige factor beschouwd in 
de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus. Ik ben mis-
schien wel door het oog van de naald gekropen, zullen we 
maar zeggen.  
 
Half maart heb ik, net op tijd voordat de intelligente lockdown 
werd ingesteld, een contract afgesloten met de bibliotheek 
van Heerlen waarbij ik als taalvrijwilliger kinderen van buiten-
landse afkomst met Nederlandse taalachterstand zou begelei-
den. Omdat het niet meer één-op-één kon plaatsvinden, doe 
ik de begeleiding digitaal via de computer. Lang leve het digi-
tale tijdperk! Ik ben bijzonder dankbaar dat dit op mijn pad 
kwam en dat ik mij in deze onzekere coronatijden bezig kan 
houden met dit nuttige werk. Toen de scholen nog dicht wa-
ren begeleidde ik de kinderen (individueel) drie keer in de 
week, nu is dat weer teruggebracht tot één keer per week. 
Naast plezier (van zowel voorbereiding als uitvoering) brengt 
het mij regelmaat en routine en daar voel ik mij wel bij.  
 
Gezond blijven is één ding, nuttig bezig blijven een ander; 
maar zingen in koorverband is er helaas niet meer bij. Het zal 
hoogstwaarschijnlijk nog wel eventjes duren voordat er weer 
groen licht komt. Voor mij - en vele koorzangers met mij - is 
dat een hard gelag. In januari had ik mij bij twee koren weten 
aan te sluiten en was ik voortvarend begonnen met de repeti-
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ties. Met Palmpasen zou ik voor het eerst meezingen in de H. 
Mis maar helaas: corona gooide roet in het eten. Gelukkig or-
ganiseert de Heerlense Oratorium Vereniging wekelijks de in-
middels overbekende Zoom-repetities, waar ik enthousiast 
aan mee doe. En de dirigent van het Vocaal Ensemble Park-
stad stuurt ons zingopdrachten (van mooi repertoire kerkmu-
ziek) om onze stem op te nemen en die opnames daarna in te 
sturen. Al die stempartijen worden vervolgens samengevoegd. 
Het haalt het natuurlijk niet bij echt samen zingen, maar het is 
beter dan niets. Het is belangrijk om creatief om te gaan met 
de mogelijkheden die er wel zijn.  
 
Net zoals wat er gebeurt met de digitale Zoom-kerkdiensten; 
het is anders maar je voelt je op die manier nog steeds be-
trokken bij je gemeente en bij andere gemeenteleden. Via de 
telefoon probeer ik, net als ongetwijfeld velen van jullie ook 
doen, met enige regelmaat contacten te onderhouden met 
een aantal mensen die door deze nare tijden een beetje een-
zaam dreigen te worden. Om dat te helpen voorkomen draag 
ik graag mijn steentje bij.  
 
Inmiddels heb ik dus hier gelukkig wel wat opgebouwd door 
fijne en gezellige contacten in de buurt en op mijn koren. 
Maar nog steeds voel ik mij verbonden met de PG Leidschen-
dam en lees ik met genoegen het (digitale) kerkblad. Mede 
namens Jan en Lucie (en ook van Thomas in Leidschendam) 
wens ik jullie allen een positief gemoed en zend ik jullie een 
hartelijke groet vanuit ‘sjoen Limburg’! 

Liesbeth Stinissen 
 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
11 juni 2020 – vergadering Algemene Kerkenraad 
De reguliere vergadering van de Algemene Kerkenraad PGL is 
voor het eerst in een paar maanden in levenden lijve gehou-
den in een ruime vergaderzaal in plaats van een videovergade-
ring. Afspraken worden gemaakt voor het opstellen van ge-
bruiksplannen voor onze gebouwen. Ook voor eventuele ca-
lamiteiten worden scenario’s uitgewerkt. Afgesproken wordt 
om 5 juli de eerste fysieke zondagsdienst weer te gaan vieren.  
 
Onze nieuwe predikant, ds. Maarten Hameete, zal op zaterdag 
18 juli in een bijzondere dienst officieel aan onze gemeente 
worden verbonden. 
 
26 juni 2020 – vergadering moderamina AK, CvD & 
CvK 
Een goede gewoonte is ontstaan om vanuit verschillende col-
leges bij elkaar te komen en elkaar te spreken zonder volledig 
afhankelijk te zijn van de schriftelijke vergaderstukken. Elk jaar 
plannen we daarom één of twee momenten waar drie groe-
pen bij elkaar komen: de moderamina van het College van Di-
akenen, het College van Kerkrentmeesters en de Algemene 
Kerkenraad.  
Afgelopen vergadering (26 juni 2020) hebben we meer dan 
nuttig vorm kunnen geven door over de heropening van de 
kerkgebouwen te spreken. Met dank aan de voorbereiding van 
verschillende commissies en vrijwilligers op hun expertisege-
bied, is gesproken over de aspecten bij de ingebruikname van 
de gebouwen. Gesproken is over de locatie, videoverbinding, 
aanmeldingsprocedure, peiling, vrijwilligers, communicatie, 
avondmaal, rijdiensten en andere activiteiten in de gebouwen.  
De belangrijkste uitkomsten van dit overleg zijn:  
- Tijdens de zomer wordt voor alle wijken van de PGL gekozen 

voor de grootste locatie voor zondagsdiensten, de Kruisheu-
velkerk;  

- Zowel bij De Leidraad als de Dorpskerk zullen ook doorde-
weeks verschillende bijeenkomsten gehouden worden;  

- Gewerkt wordt aan een kwalitatieve videoverbinding (live-
stream) waarmee men via internet de kerkdienst goed digi-
taal op afstand kan gaan volgen; of dit op 5 juli al werkt is 

nog onzeker, op 12 juli is de kans groter dat het volledig 
werkt;  

- De aanmeldingsprocedure is bekendgemaakt;  
- Het Heilige Avondmaal wordt voorlopig nog niet gevierd, dit 

heeft te veel complicaties om veilig en zonder kans op co-
ronabesmetting te kunnen doen;  

- De (auto)rijdienst wordt op 5 juli nog niet ingezet, in de we-
ken hierna wordt gekeken of en hoe we dit als gemeente 
wel weer vorm gaan geven;  

- In de voorbereiding en verdere bespreking is maximaal ge-
werkt aan een gezamenlijk optreden en handelen als alge-
hele Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen 
(PGL), gevraagd en afgesproken wordt om dit telkens te be-
nadrukken.  

De vergadering heeft ook gesproken over de voorbereiding 
van een speciale Kerkdienst op zaterdag 18 juli 2020 om 15.00 
uur in de Kruisheuvelkerk, waarin onze nieuwe predikant offi-
cieel aan onze gemeente zal worden verbonden. Mede door 
de beperking van het aantal aanwezigen in de kerkzaal zal de-
ze dienst voor een klein aantal genodigden toegankelijk zijn. 
De dienst zal ook via de digitale wegen gevolgd kunnen wor-
den (videostreaming). Aan de voorbereiding hiervan wordt 
verder gewerkt. 

Floris van Hoek, scriba AK 
 
 
 
 
 
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: vacature 
E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl 
Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS  Leidschendam 
 
Autorijdienst 
Nu de kerkdiensten in juli en augustus elke zondag in de 
Kruisheuvelkerk zijn, kunnen meer gemeenteleden behoefte 
hebben aan vervoer. U kunt contact opnemen met de autorij-
dienst via Gerrit de Jeu: (070) 327 12 43. 
 
Vertrek scriba 
In juni heeft de wijkkerkenraad afscheid genomen van Magda 
Wetsteijn als ouderling en scriba. Door een verhuizing naar 
Nootdorp kunnen Magda en Wim Wetsteijn niet langer deel 
uitmaken van de Vlietwijkgemeenschap. We zullen hen beide 
missen en zeker ook de inzet van Magda als scriba: de scriba is 
achter de schermen de ‘spin in het web’ die van veel zaken 
binnen Vlietwijk op de hoogte is en zorgt dat de informatie bij 
de juiste personen terecht komt. Zoals eerder gemeld is de 
wijkkerkenraad dringend op zoek naar nieuwe ambtsdragers; 
vooral het aantal diakenen wordt te klein om de zondagse 
erediensten allemaal te bemensen als in september de kerk-
diensten weer van start gaan. Voor meer informatie over de 
taken van diaken en ouderling kunt u contact op nemen met 
ondergetekende. 

Margreet Meijer 
 
Nieuwe doopschaal en avondmaalstel 
Ondanks de coronacrisis gaat de herinrichting van de Dorps-
kerk gestaag door. Na de nieuwe geluidsinstallatie, het karpet 
en de nieuwe liturgische meubels zijn nu ook de nieuwe doop-
schaal, bloemenvaas en het (sier)avondmaalstel geleverd. Het 
zijn kunstwerken, gemaakt door Crien de Groot, dochter van 
gewaardeerde gemeenteleden Ietje en Alfred de Groot. On-
langs kwam ze de kunstwerken zelf brengen naar de Dorps-
kerk. Hoe dat ging kunt u zien in een filmpje op de site van de 
PG Leidschendam. 
Op verzoek hebben we de oude standaard voor de paaskaars 
en het oude doopvont teruggegeven aan Nelleke Bibbe en Nel 
Zijlstra. Hun echtgenoten hebben destijds deze attributen ge-
maakt.  
De bekleding van de bovenrand van de preekstoel en de kniel-
banken zijn inmiddels ook vernieuwd. En we kunnen eindelijk 
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overgaan tot de aanschaf van nieuwe stoelen! Dat is de groot-
ste kostenpost van dit project, waar we uw steun nog steeds 
goed bij kunnen gebruiken. Koop uw eigen stoel (zo’n 250 eu-
ro), maar een poot of een zitting mag natuurlijk ook! Uw bij-
drage is welkom op NL20 RABO 0127 6046 50. We houden u 
op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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 
 
Autorijdienst 
Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördi-
nator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoeij, 
(070) 327 46 04. 
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk 
Op 10 juni vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk, waarbij 
onder andere de volgende zaken zijn besproken: 
- Corona en kerk: Voor het eerst sinds maart komt de wijk-

kerkenraad weer fysiek bijeen in de Kruisheuvelkerk, uiter-
aard met inachtneming van de beperkende maatregelen zo-
als anderhalve meter afstand. Bijzonder om weer in het 
kerkgebouw te zijn. Er wordt vooruitgeblikt op de aange-
kondigde versoepeling van de maatregelen, die onder voor-
waarden kerkbezoek weer mogelijk maken. Na deze aange-
kondigde versoepeling en de reacties van RIVM en PKN heeft 
de AK aan het CvK gevraagd de gang van zaken na 1 juli uit te 
werken in een protocol, dat door de wijkkerkenraden wordt 
uitgewerkt in een gebruiksplan per kerk. Het concept ge-
bruiksplan voor de Kruisheuvelkerk is reeds uitgewerkt door 
Jan Jaap Tukker en Gert van Ingen en wordt aangevuld door 
koster en predikant. De eerste dienst is op zondag 5 juli in de 
Kruisheuvelkerk. Over de toewijzing van de plaatsen wordt 
nog nagedacht. Alle diensten zullen worden gestreamd. Ook 
de communicatie naar specifieke groepen (bijvoorbeeld lei-
ding crèche en kindernevendienst) en naar de gemeente 
(aanmelden voor en gang van zaken tijdens de dienst) is van 
belang. 

- Nieuwe predikant: Maarten Hameete is vanaf 12 juli 2020 in 
dienst. Hij zal aan de PGL worden verbonden in een litur-
gisch moment, de vorm wordt nog uitgewerkt door de AK. 
Het inwerken en wegwijs maken zal beginnen met het pas-
toraal team en de AK. Daarna volgt de kennismaking binnen 
de wijken. Voor Heuvelwijk zullen we bedenken hoe we dat 
willen doen. De kennismaking duurt een paar uur, en geeft 
Maarten de gelegenheid te spreken met allerlei groepen, 
zoals ouderenwerk en jeugd. Vanuit de wijkkerkenraad Heu-

velwijk zullen Gert Gahrmann en Mineke van Hoek dit voor-
bereiden. 

- Website: Zodra een gemeentebreed team is samengesteld, 
wordt er werk gemaakt van de plannen om de website te 
vernieuwen. (Nadere info: het team is inmiddels gelukkig 
compleet en zal door Ingrid worden benaderd voor een eer-
ste vergadering.) 

- Nieuwsbrief: De wekelijkse nieuwsbrief is versneld inge-
voerd vanwege de coronacrisis maar nu al niet meer weg te 
denken. Het vervult een goede functie, wordt gewaardeerd 
en wordt dus zeker gecontinueerd. Het lezend valt op dat er 
veel leuke activiteiten worden georganiseerd, ook in deze 
moeilijke tijden waarin fysiek contact minder mogelijk is. 
Vanuit de gemeente komen hier positieve geluiden over. De 
Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg (Bep van Slooten) 
heeft contact met Fulco gehad; het voorstel is om nieuws-
brieven uit te wisselen (zonder pastorale zaken) om van el-
kaar te leren. 

- Persoonlijke verhalen: De persoonlijke verhalen in het kerk-
blad zijn een succes, zowel qua reacties als inzendingen. Ho-
pelijk kunnen we dit continueren, ook na de coronatijd.  

- Bezinning: Deze keer een groepsgesprek aan de hand van 
drie vragen over de afgelopen periode: (1) Wat heeft de af-
gelopen periode je gebracht? (2) Wat heb je de afgelopen 
periode het meest gemist? (3) Waar kijk je de komende tijd 
het meest naar uit? Ook dit gesprek levert mooie, persoon-
lijke verhalen op.  

Namens wijkkerkenraad Heuvelwijk, 
Ingrid den Hartog 

 
 
 
 
 
Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: momenteel vacant 
Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar) 
E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl 
Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD  Den Haag 
 
Autorijdienst 
Bel: (070) 391 02 03. 
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering 
Onze vergadering van 7 juni was voor het eerst sinds de co-
ronaperiode weer in De Leidraad. Hoewel het online ook pri-
ma te doen was, was het toch fijn om elkaar weer eens echt te 
ontmoeten. Iedereen was aanwezig; vanwege de vereiste af-
standen niet in de vergaderruimte, maar in de kerkzaal. Naast 
de lopende zaken bespraken we diverse onderwerpen. 
Dominee Fulco en onze nieuwe predikant Maarten Hameete 
zullen vanaf september beiden regelmatig voorgaan in De Lei-
draad (ieder acht keer, evenveel als de andere wijken), uiter-
aard afhankelijk van de situatie. We verheugen ons daar zeer 
op. Op de andere zondagen zult u andere voorgangers zien, 
waaronder ongetwijfeld voor u bekende gezichten. Het preek-
rooster wordt op dit moment ingevuld. 
Maar eerst zijn er nog twee diensten in het zomerrooster. We 
hebben ervoor gekozen om deze te houden in de Kruisheuvel-
kerk, vooral vanwege de omvang en betere faciliteiten daar. 
De diensten worden via een ‘live-stream’ uitgezonden. Ook in 
De Leidraad willen we elkaar graag weer ontmoeten. Hoe we 
dat gaan doen, daarover zijn we nog aan het brainstormen. 
Houd de nieuwsbrief in de gaten! 
In de vorige editie van het Kerkblad heeft u onze visie en mis-
sie kunnen lezen. Om hier verder vorm aan te geven laten we 
ons bijstaan door een gemeentebegeleider van de PKN. Zij zal 
om te beginnen voor ons een plan van aanpak opstellen. 
Daaruit volgen initiatieven die onze wijkgemeente (nog) meer 
zichtbaar maken de wijk. 
De Leidraad bestaat dit jaar alweer 10 jaar! Dit gaan we uiter-
aard vieren, maar vanwege corona zal dit in het voorjaar 2021 
zijn. Van het ‘voorproefje’ heeft u wellicht al mogen genie-
ten… 
Namens de wijkkerkenraad,  

Charles Boot 
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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 
 
 
 
 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  
Er zullen weer bijeenkomsten gaan plaatsvinden op de zon-
dag, maar tijdens deze bijeenkomsten zal er nog niet gecollec-
teerd worden. Dus zodoende willen we de collectebestem-
mingen voor de diverse zondagen met jullie delen. Wij willen 
in deze tijd toch ook het digitaal collecteren nog een keer on-
der 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 12 juli – ZWO – Stichting Interserve Nederland 
Geloof werkt, het stempelt ons leven en bepaalt hoe we ons 
gedragen op de werkvloer, in huis of op straat. Daarom zen-
den we enthousiaste vakmensen uit om in Azië en de Arabi-
sche wereld te werken en te laten zien hoe goed het is om 
met God te leven. Voor meer informatie zie verder onder ZWO. 
 
Zondag 19 juli – Diaconie Bloemengroet 
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloe-
mengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen. 
Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de ge-
meente gegeven aan gemeenteleden als bemoediging, als feli-
citatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. 
Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te 
maken. 
 
Zondag 26 juli en 23 augustus ZWO project 2019-2020 
Versterk landloze arbeiders in Pakistan 
Voor meer informatie zie onder ZWO. 
 
Zondag 2 augustus – Diaconie – Kerkwebradio 
De diaconie maakt jaarlijks kosten voor de exploitatie van de 
kerkwebradio. Gemeenteleden die niet meer in de gelegen-
heid zijn om de dienst in ‘hun’ kerk bij te wonen, kunnen via 
de kerkwebradio die dienst thuis beluisteren en daardoor ver-
bonden blijven met hun kerk. Met uw bijdrage blijven wij 
dankzij de kerkwebradio samen een gemeente. 

Zondag 9 augustus – Diaconie – Eigen middelen 
De diaconie ondersteunt een groot aantal algemene zaken, 
maar daarvoor is ook aanvulling nodig van de middelen. Deze 
zondag is de collecte voor de aanvulling van de algemene 
middelen 
 
Zondag 16 augustus – Kerk in actie 
Collecte werelddiaconaat  
Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht 
voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk 
betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen 
een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de 
uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, ar-
moede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te 
versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme 
gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om 
hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor da-
ders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zo-
genaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te 
kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en ver-
zoening in Rwanda. 
 
Zondag 30 augustus – Diaconie – Kinderhulp 
Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan 
vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. 
Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeau-
tje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren 
in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. 
We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel 
hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toe-
komst. Net als ieder ander kind. 

René Bron 
 
Vakantietasjes voor kinderen in Leidschendam 
via actie Vakantietas van Kerk in Actie 2020 
Behalve voor de kinderen in Leidschenveen die niet op vakan-
tie kunnen, gaan we ook vakantietassen vullen voor kinderen 
die het niet makkelijk hebben in Leidschendam. Niet op vakan-
tie kunnen omdat er daarvoor te weinig geld is. Samen met de 
Stichting Buren gaan we ervoor zorgen dat ze toch nog wat 
leuks meemaken door een gevulde vakantietas. Net als in 
Leidschenveen betrekken wij deze tasjes van Kerk in Actie. En 
wij hebben uw/jullie hulp nodig bij het vullen daarvan. Het zou 
fijn zijn als wij ook kinderen van cliënten van de Stichting Bu-
ren hiermee gelukkig kunnen maken, ongeveer 100 kinderen. 
Er komt een brief bij met de leeftijd en het geslacht van het 
kind.  
Iedereen die een tas wil vullen kan zich aanmelden, zodat we 
weten bij wie diakenen van de Dorpskerk en de Kruisheuvel-
kerk de tasjes kunnen bezorgen met daarbij de boven vermel-
de brief. Een week later nemen wij ze dan weer in. Daarna 
brengen wij ze langs bij de Stichting die vervolgens zorgt voor 
de uitdeling daarvan. De tasjes zijn inmiddels aangekomen. 
Binnenkort gaan we ze bezorgen bij de mensen die zich heb-
ben aangemeld. U kunt u aanmelden via VakantietasjesLeid-
schendam@pgleidschendam.nl en bij Rokus van den Bout, 06-
23 73 53 94 en bij Margreet Meijer, (070) 317 87 55. 

Rokus van den Bout, diaken 
 
 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
Collecte zondag 12 juli - Interserve Nederland 
Dit willen we oplossen: 
Ruim tweederde van de wereldbevolking woont in Azië en de 
Arabische wereld. De meeste van deze meer dan 5 miljard 
mensen hebben nog nooit het evangelie gehoord of een chris-
ten ontmoet. Er heerst bovendien grote armoede. Er zijn wei-
nig kerken. Daarom werkt Interserve juist daar. 
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Dit is waar we trots op zijn: 
Dat er Arabieren en Aziaten zijn die Jezus Christus gaan volgen 
in hun leven omdat ze met onze zendelingen hebben samen-
gewerkt waardoor er ook onrecht of armoede wordt bestre-
den. 
 
Dit willen we bereiken: 
Door Christen-professionals uit te zenden naar Azië en de Ara-
bische Wereld, kunnen ze op een holistische manier meewer-
ken in hun beroep aan armoedebestrijding, onrecht én een 
getuigen zijn van het unieke verlossingswerk van Jezus die el-
lende/schuld vervangt door echte liefde. 
 
Verschillende gemeenteleden ondersteunen op die manier ac-
tief het zendingswerk van een of meerdere partners van Inter-
serve. Met een financiële bijdrage en onze gebeden willen wij 
het werk van deze zendingsorganisatie ondersteunen. Meer 
informatie kunt u lezen op www.interserve.nl. 
 
Collecte ZWO project 2019-2020 
Zondag 26 juli en 23 augustus 
Landbouwprogramma NOAD, Pakistan 
Wij hebben bericht ontvangen van Kerk in Actie dat ons eer-
dere project in Pakistan gestopt is. De keuze van de ZWO is nu 
voor onderstaand project. Wij zullen hier de komende maan-
den voor collecteren. 
 
Versterk landloze arbeiders in Pakistan 
Via Kerk in Actie onder-
steunen we als gemeente 
een project voor landloze 
arbeiders in Pakistan. In 
het Punjabgebied heeft 
70% van de plattelands-
bevolking geen eigen land. 
Een inkomen verdienen 
zonder eigen land is moei-
lijk. Mensen zoeken daar-
om naar andere manieren 
om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud, bijvoorbeeld 
als dagarbeider tegen het schamele loon van € 1,50 per dag. 
Daar kan niemand van leven! Daarom zoeken deze mensen 

naar andere manieren om te kunnen voorzien in hun levens-
onderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-
onderneming starten. NOAD, de partnerorganisatie van Kerk 
in Actie, organiseert voor 575 arme gezinnen micro-
ondernemersgroepen. In deze groepen krijgen de landloze ar-
beiders training, technische kennis, klein startkapitaal en be-
geleiding om een micro-onderneming op te zetten in bijvoor-
beeld de verkoop van groenten of het repareren van mobiele 
telefoons.  
Uw financiële bijdragen voor dit ZWO-project zijn tevens van 
harte welkom op bankrekening nummer: NL92 RABO 0127 
6072 34 of NL96 INGB 0000 1175 05 t.n.v. college van diake-
nen PGL o.v.v. ZWO-project Een inkomen voor boeren - Pakis-
tan. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 

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 
 
Het laatste nieuws van Ivonne 
De luierfabriek is weer open! 
De mensen in Gentlecare zijn heel dankbaar dat er weer luiers 
te koop zijn! Maar daar hangt helaas een hoger prijskaartje 
aan door de coronacrisis. Voor de waardigheid van de patiën-
ten kozen we toch voor de duurdere luiers in plaats van onze 
eigen oplossingen.  
In Britstown hadden we drie coronapatiënten, die inmiddels 
genezen zijn. Landelijk zijn er tot nu toe 2000 mensen aan het 
virus overleden. Maar we zijn er nog niet, dus voorzichtigheid 
blijft geboden. We wensen jullie een veilige en gezegende zo-
mer toe! 
Hartelijke groeten uit Gentlecare, Ivonne 
Namens de werkgroep, 

Dinie Vegt 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk 
Nu tijdens verschillende activiteiten mensen in kleine groepen 
weer bij elkaar komen, durven we ook te denken aan de 
Vrouw en Geloof ochtenden met een beperkt aantal deelne-
mers. Met inachtneming van de richtlijnen is het misschien in 
september mogelijk iets te organiseren. In elk geval houden de 
leden van de kerngroep rekening met een bijeenkomst op 
woensdag 16 september in de Kruisheuvelkerk. Het afgelopen 
seizoen stopte, zoals alles, plotseling in maart. Het thema was: 
Relaties in en met de Bijbel. Die relatie hebben we de afgelo-
pen maanden op een heel andere manier beleefd dan we ge-
wend waren. Van verschillende kanten hoorden we hoe de le-
den van de kringen met elkaar contact hielden en hun geloof 
beleefden. Die ervaringen willen we misschien met elkaar de-
len. Denk daar alvast over na de komende weken. Als we in 
september bij elkaar kunnen komen, zullen geïnteresseerden 
zich vooraf moeten aanmelden. Een startochtend zoals we al 
jaren gewend zijn, zal niet mogelijk zijn, dus de bekende gele 
uitnodiging komt dit jaar niet in de brievenbus. Maar als het 
enigszins kan krijgen alle vrouwen per mail of per post een 
brief waarop ze kunnen reageren. De kerngroep kan naar aan-
leiding van de reacties plannen maken voor die ochtend. Sep-
tember is nog ver. Wellicht is alles dan weer anders en zijn er 
andere richtlijnen. Maar schrijf 16 september alvast in de 
agenda. De kerngroep wenst ieder een mooie zomer, waarin 
we elkaar hopelijk af en toe tegenkomen en zeker niet uit het 
oog moeten verliezen. 
Namens de kerngroep, 

Marianne Pompert en Plony Korving 

 
 
 
 
Protestants Perspectief: Racisme is zonde 
Ds. René de Reuver spreekt zich uit tegen racisme. "De Geest 
van God ontneemt mensen de adem niet, maar schenkt deze 
aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t 
breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte 
tegen het uitdoven van de pinkstergeest!" 
De hele wereld is in beweging. De gewelddadige dood van  
George Floyd staat op ons netvlies gebrand. Het illustreert 
diepgeworteld racisme. Niet alleen in Amerika, maar ook in 
ons land. Onze premier stelde dat ook Nederland niet vrij is 
van institutioneel racisme. Het gaat ons dus allemaal aan. Wie 
meent zelf geen enkele last te hebben van angst voor en on-
zekerheid tegenover mensen die anders zijn, die overschat 
zichzelf.  
Het is goed dat mensen, aangespoord door de protesten in 
Amerika, wereldwijd opstaan tegen het kwaad van racisme. 
Terecht accepteert men het niet langer dat mensen beoor-
deeld, geoordeeld en zelfs gedood worden omwille van hun 
huidskleur of anderszins ‘anders’ zijn. Als we hierbij maar niet 
vergeten kritisch naar onszelf te kijken. Protesteren begint 
dicht bij huis.  
Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse 
Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme, met de uit-
spraak: racisme is zonde! Het is verschrikkelijk dat het 28 jaar 
later nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en tegen onszelf 
te blijven zeggen en te moeten herhalen.  
Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN), een over-
koepelende organisatie van migrantenkerken in ons land, 
heeft in vergelijkbare woorden stelling genomen. Hun verkla-
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ring is “een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan 
ooit met elkaar op weg te gaan, ons samen teweer te stellen 
tegen iedere poging om een wig te drijven tussen mensen. La-
ten we met elkaar gestalte geven aan een wereld waarin plek 
is voor iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen kunnen 
zijn wie ze willen zijn.” 
 
Diversiteit is geschenk van de Schepper 
Wie de Bijbel leest komt onder de indruk van de diversiteit die 
God in de schepping heeft gelegd. Het volk Israël bestond uit 
twaalf stammen. Jezus had twaalf leerlingen. Paulus gebruikt 
voor de kerk het beeld van een lichaam met ledematen die el-
kaar nodig hebben. Israël, de discipelkring en de kerk zijn sa-
mengesteld uit totaal verschillende mensen. Hun diversiteit is 
geen tekort, maar winst. Het is een geschenk van de Schepper.  
In het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens (Adam: 
model voor elk mensenkind) de levensadem inblaast. Met 
Pinksteren vieren we dat mensen uit allerlei naties en van al-
lerlei talen opademen in Gods Licht. De Geest van God ont-
neemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder 
mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan 
niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdo-
ven van de pinkstergeest!   
‘Get your knee off our necks’ (haal je knie van onze nek) zo 
klonk het als een refrein door de preek die ds. Al Sharpton 
hield in de herdenkingsdienst voor George Floyd. Geef ons 
adem om te leven. Zo bidden we om de Geest van Pinksteren. 
Daarom verzetten we ons tegen racisme.  
 
Staan naast degene die adem wordt ontnomen 
Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt. Het is aan 
ons om gestalte te geven aan en op te komen voor deze ge-
lijkwaardigheid. Dat is niet eenvoudig. Het gaat in tegen impli-
ciete superioriteitsgevoelens en tegen onze primaire angst 
voor het vreemde en voor de vreemdeling. Het vraagt om om-
keer en geloof in God, de Schepper van ieders leven. 
Als kerk staan we in het bijzonder naast diegene die adem 
wordt ontnomen. Vrede gaat niet zonder gerechtigheid. Psalm 
85 zingt over heilig land ‘waar goedheid trouw ontmoet, het 
recht de vrede met een kus begroet’ (couplet 3).  
Het moderamen dringt erop aan om het kwaad van racisme in 
onszelf en in onze wereld te benoemen. En om in de voorbede 
te bidden om Gods Geest, om adem om op te leven voor elk 
mensenkind.  

Ds. René de Reuver, scriba generale synode 
(Van ‘www.protestantsekerk.nl’) 
 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Classical Movements co-presenteert Vox Virtual 
Digitale saamhorigheid in een tijd van fysieke afstand 
Negen internationale vocale ensembles maken verbinding 
met een wereldwijd publiek in het allereerste virtuele vocale 
festival 
Classical Movements presenteert van 22 t/m 29 augustus 
2020 de eerste editie van Vox Virtual, een online a cappella-
festival met 9 kleine professionele vocale ensembles van over 
de hele wereld. Het festival zal prachtige vocale muziek en een 
gevoel van wereldwijd samenzijn verspreiden en zal laten zien 
dat de wereldwijde muzikale verbinding sterk blijft, zelfs als er 
verplicht fysieke afstand gehouden moet worden. 
Het festival is bedacht door Olga Vocal Ensemble, geïnspireerd 
door het Serenade! Choral Festival van Classical Movements, 
dat sinds 2011 internationale koren en vocale ensembles 
(waaronder Olga in 2018) elk jaar naar Washington DC brengt 
voor gezamenlijke concerten, workshops en een grote finale 
met individuele en gezamenlijke optredens van alle deelne-
mende koren. Vox Virtual zal eveneens bestaan uit dagelijkse 
concerten, interviews en workshops; allemaal te volgen via  
livestreams. 
De line-up van Vox Virtual bevat enkele van ‘s werelds be-
kendste vocale ensembles met een breed spectrum aan muzi-
kale invloeden en zangstijlen, waaronder Ensemble Rustavi 
(Georgië), The Swingles (Verenigd Koninkrijk), Cantus (Ver-

enigde Staten), Anúna (Ierland), Olga Vocal Ensemble (IJsland 
en Nederland), Nairyan Vocal Ensemble (Armenië), Les Itiné-
rantes (Frankrijk), Insingizi (Zimbabwe) and Accent (Interna-
tionaal). 
Normaal gesproken delen de ensembles alleen hun eigen op-
tredens op hun sociale mediakanalen. Dit festival zal het eer-
ste in zijn soort zijn waar artiesten elkaars optredens voor elk 
concert tijdens het festival zullen cross-promoten om een gro-
ter publiek te verenigen in deze tijd van social distancing. 
 
Zes gratis livestream-concerten 
Gedurende de festivalweek zijn er vijf gratis concerten te vol-
gen via livestream, steeds met twee van de deelnemende en-
sembles. Aan het einde van de week volgt dan het finale con-
cert met alle negen deelnemende ensembles. Alle artiesten 
livestreamen alle concerten en interviews dagelijks op hun 
Facebook-pagina’s en YouTube-kanalen in de periode 22 tot29 
augustus. 
De concerten zullen gratis te volgen zijn, maar het publiek kan 
de deelnemende ensembles steunen met een bijdrage en op 
die manier toegang krijgen tot exclusieve video-workshops en 
ander vooraf opgenomen materiaal. Ook kan er een donatie 
worden gedaan. Alle opbrengsten en eventuele aanvullende 
donaties worden gelijk verdeeld onder de deelnemende en-
sembles. 
 
Over de Workshops 
Ooit al eens willen leren hoe je kunt boventoonzingen? Hoe 
zorg je voor een betere blend binnen je ensemble? Wil je 
meer weten over de verborgen verhalen achter het repertoire 
van de ensembles? Vox Virtual biedt een breed scala aan vi-
deo-workshops door onze artiesten, met uitgebreide instruc-
ties over onderwerpen als zangtechniek, componeren, arran-
geren en het leven als beroepsmuzikant in de 21ste eeuw.  
Details over de workshops en hoe je je kunt inschrijven of do-
neren vind je op https://voxvirtual.is/workshops. 
 
Vox Virtual is een gezamenlijke productie van Classical Mo-
vements en Olga Vocal Ensemble 
Classical Movements oprichter en voorzitter Neeta Helms: “Na 
27 jaar waarin wij muzikanten van over de hele wereld hebben 
samengebracht, waarvan de laatste 10 jaar met het Serenade! 
Festival, is het Vox Virtual festival voor ons een belangrijke 
manier om die visie te gebruiken ter ondersteuning van en-
sembles wier levensonderhoud is verstoord door de pandemie 
en de annulering van vele live optredens. Classical Movements 
is trots om onze naam aan dit nieuwe project te verbinden en 
met onze middelen en ervaringen te kunnen bijdragen aan de 
totstandkoming ervan. 
Philip Barkhudarov van het Olga Vocal Ensemble: “Na enige 
tijd met onze muzikale duimen te hebben gedraaid tijdens de 
COVID-19 lockdown, kregen we een idee: we konden een aan-
tal ongelooflijke artiesten met elkaar verbinden en online een 
nieuwe, gedeelde ruimte creëren. Samen zouden we ons col-
lectieve publiek kunnen inspireren en tegelijkertijd de arties-
ten kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijden waarin live 
optredens onmogelijk zijn. Zo werd Vox Virtual geboren.” 
 
Musical in Coronatijd 
We hebben u al eerder bericht dat er in de Nieuwe Kerk in 
Rijswijk een groep enthousiaste mensen met elkaar een nieu-
we musical hebben verzonnen. Door middel van improvisaties 
op teksten is er een mooi, vlot en soms zelfs hilarisch verhaal 
geschreven. Het heet: 'Vis-a-vis'. Het is duidelijk dat er men-
sen tegenover elkaar staan. Ook de liederen en de muziek zijn 
zelf geschreven en het resultaat mag er zijn. Begin februari 
werd het script uitgedeeld, de rollen verdeeld en konden we 
aan de repetities gaan beginnen. Iedereen had er zin in en 
probeerde al in te leven in zijn rol... En toen kwam de corona 
in Nederland en mochten we niet meer bij elkaar komen om 
te repeteren... Aangezien de uitvoeringen voor oktober ge-
pland waren, moest de organisatie, helaas, de uitvoeringen 
uitstellen! Maar, van uitstel komt geen afstel! We hopen (!) 
dat we in september/oktober weer kunnen starten met de re-
petities. In dat geval zullen de uitvoeringen plaatsvinden op 
12, 13 en 14 maart 2021. Mocht het zo zijn dat we ook in het 
najaar nog niet kunnen repeteren, dan verschuiven we de uit-
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voering naar oktober 2021. Een jaar later dan we oorspronke-
lijk van plan waren. Het was voor al die enthousiaste deelne-
mers wel even slikken, maar gezien de huidige omstandighe-
den kan het helaas niet anders. Ondanks deze tegenvaller blij-
ven we positief en zijn we toch druk bezig met teksten en lie-
deren leren, zodat we u ooit een mooie musical kunnen laten 
zien. U komt dan toch ook kijken? U hoort nog van ons wan-
neer dat precies zal zijn. 
Namens de organisatie van de musical 'Vis-a-vis', 

Marianne Kamphuis 
 
Corona-concert in de Koningkerk 
Van een hervatting van de lunchconcerten in de Voorburgse 
Koningkerk is nog geen sprake, maar de recente versoepeling 
van de coronamaatregelen biedt wel nieuwe kansen voor ‘co-
rona-concerten in kleine kring’: op vrijdagavond 17 juli kunt u 
om 19.30 uur in de Koningkerk komen luisteren naar een con-
cert door de violist Joseph Puglia.   
 
Aanmelden verplicht 
Op basis van de sinds 1 juli geldende corona-regels incl. de 1,5 
meter-regel kunnen we maximaal 80 mensen bij dit concert 
verwelkomen. Wie op 17 juli wil komen luisteren moet zich 
daarom van tevoren aanmelden via www.muziekindekoning-
kerk.nl/aanmelden. Het concert begint om 19.30 uur; na het 
concert is er i.v.m. de coronamaatregelen geen koffie of een 
drankje en om 20.30 uur sluiten we de kerkdeuren weer af. 
Het concert wordt om technische redenen niet live maar vanaf 
21.00 uur via www.kerkomroep.nl uitgezonden. 
 
Musicus en Programma 
Joseph Puglia heeft internationaal naam gemaakt als vertolker 
van muziek uit met name de 20e en 21e eeuw. Hij is momen-
teel verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Op het programma voor dit concert staan stukken J.S. 
Bach, P. Oliveros, K. Saariaho en A. Norman. 
 
 
 
 
 
 
Kerkelijke bijdrage 
Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor 
Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrent-
meester van uw wijkgemeente: 
Vlietwijk: Mark Rip, 06-48 15 40 09 
e-mail: markrip1@gmail.com 
Heuvelwijk: Hans Grolle, (070) 320 12 26 
e-mail: hgrolle@ziggo.nl 
Leidschenveen: André Vaders, 06-22 59 23 86 
E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl 
 
Ledenadministratie 
U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau 
kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschen-
dam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-
mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en 
(070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over ge-
boorte, overlijden, huwelijk en verhuizing? 
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