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Dorpskerk 
Damhouderstraat 2A 
Aanvang: 10.00 uur 

Kruisheuvelkerk 
Burg. Roeringlaan 6 
Aanvang: 10.00 uur 

De Leidraad 
Harriët Freezerhof 20 
Aanvang: 9.30 uur 

Zondag (groen) 
6 september 2020 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Gert Jan de Bruin (te Leidschendam) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
13 september 2020 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Ies de Jong (te Delft) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
20 september 2020 

Ds. Bert Boter (te Voorschoten) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Olivier Elseman (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Mario Boelen (te Hoofddorp) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
27 september 2020 

Geen dienst 
 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra en 
Ds. Maarten Hameete 
Startzondag 
Crèche, kindernevendienst 

Geen dienst 
 

 
 
 
 
 
Aanmelden blijft noodzakelijk en dit kunt u vanaf maandag 
bij voorkeur doen via e-mail:  
- Dorpskerk: aanmeldendk@pgleidschendam.nl 
- Kruisheuvelkerk: aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl 
- De Leidraad: aanmeldenld@pgleidschendam.nl 
Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen op vrijdag tussen 10.00 
en 12.00 uur op het centrale telefoonnummer 06-825 289 45. 
Geeft u daarbij duidelijk aan welke kerk u wilt bezoeken. In ie-
der kerkgebouw is slechts een beperkt aantal zitplaatsen be-
schikbaar. Bij over intekening zal worden geloot. 
 
Terug van vakantie 
Op zondag 30 augustus mocht ik weer voorgaan in de Kruis-
heuvelkerk, in een gezamenlijke dienst van onze drie wijken. 
Nét terug van vakantie was dat wel weer even wennen – en 
tegelijkertijd voelde het ook meteen weer vertrouwd. Veel 
bekende gezichten, dat helpt bij het je thuis voelen! Goed om 
elkaar weer te ontmoeten in het Huis van God, het huis waar 
de gemeente samenkomt. Tenminste, een deel van de ge-
meente te ontmoeten. Door de bijzondere situatie kan maar 
een klein deel van onze gemeenteleden bijeenkomen, en dat 
zal nog een tijd zo blijven. Vanaf zondag wel weer in alle drie 
onze kerken, ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan ervaren. 

Na een hele tijd met elkaar op digitale wijze verbonden te zijn 
geweest was het weer voorzichtig samenkomen in één ge-
bouw wennen, laat staan hoe het zal zijn, nu ieder ook weer 
zijn of haar ‘eigen’ kerk gaat bezoeken. Blijft het gevoel van 
verbondenheid, zoals velen dat in het afgelopen halfjaar heb-
ben ervaren? Ik hoop het van harte! Laten we er allemaal ons 
best voor doen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijgaande foto maakten we op het strand van De Koog. Een 
bijna eindeloze rij van huisjes, huisjes die in de zomermaanden 
onderdak bieden aan mensen – en vooral hun spullen – die 
komen recreëren op het strand van Texel. Zo’n huisje maakt 
dat je je een beetje thuis kunt voelen op de plaats waar je va-
kantie viert. Mooi ook om te zien hoe mensen dit inrichten, 
ieder weer op zijn of haar eigen wijze. Het beeld sprak mij aan: 
onze kerken zijn ook plaatsen waar we ons thuis kunnen voe-
len, en ieder vult dat zich-thuis-voelen op eigen wijze in. En 
wat lijkt het mij mooi om die gevoelens met elkaar te delen, 
om ervaringen uit te wisselen, en om te vertellen wat kerk-zijn 
nou voor jou betekent. En ook om te horen hoe u de afgelo-
pen tijd hebt ervaren, hebt beleefd, en nog steeds beleeft. 
Denk er alvast eens over na – we komen er op terug! 
Goede groet, 

Fulco de Vries Bouwstra 
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Stem geven aan de schreeuw van de wereld 
Als ik in Zuid-Limburg op vakantie ben, is daar vlakbij een 
klooster. Ik ben er altijd door gefascineerd: een prachtige loca-
tie, met het mystieke van biddende monniken die hun leven 
hebben gegeven aan God en de kloostergemeenschap. Tege-
lijk denk ik soms: is dat nu wel de bedoeling, dat je als het wa-
re levenslang in vrijwillige quarantaine gaat om samen te le-
ven en te bidden? Moet je niet veel actiever in de wereld 
staan en het goede doen in daden voor mensen om je heen? 
 
Tijdens de afgelopen vakantie las ik in Kloostermagazine daar-
over juist wijze woorden van abt Bernardus Peeters. Hij wor-
stelde met de coronacrisis, die ook de kloosters, waaronder 
zijn eigen gemeenschap, hard heeft getroffen. Dat maakte 
hem verdrietig. Het bracht hem echter ook weer bij de kern 
van zijn roeping. Zo vertelt hij in een gesprek met Leo Fijen: 
“De hoop en het verdriet van de mensheid is ook onze hoop 
en ons verdriet. Dat is voor mij echt christelijk leven. Dat we 
zowel in het lijden als in de vreugde aan elkaars zijde staan.” 
Het dagelijks meermaals bidden komt daarmee voor hem nog 
meer tot leven. Het is hun roeping, zo verwoordt hij: “Ik vind 
het een heel mooie omschrijving van onze taak: stem geven 
aan de schreeuw van de wereld.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tijden van crisis willen we graag actief zijn: elkaar helpen 
met allerhande praktische zaken. Dat is fantastisch! Tegelijk 
getuigen de monniken: vergeet niet te bidden en te waken. 
Door te bidden en te waken ben je met elkaar verbonden, 
verenigd in Gods Geest. Je draagt elkaar, in je gebeden. Je 
waakt en wacht op Gods stem, zijn Geest. Je geeft stem aan 
de schreeuw van de wereld. Dat is niet enkel voorbehouden 
aan monniken en nonnen, maar het is een roeping van ons al-
lemaal. 
 
Dat is belangrijk, juist ook in tijden van crisis. Zo ervaarde ook 
dominee Paul den Hertog. Hij kreeg in maart corona. Hij ver-
telt achteraf: “Ik hijgde als een karrepaard. Onderweg naar de 
intensive care zei een verpleegkundige dat ik er rekening mee 
moest houden dat ze me ten minste een week slapende zou-
den houden.” (Nederlands Dagblad, 31 maart 2020) Tussen 
hoop en vrees leeft zijn familie met hem mee. 
 
Gelukkig hoeft hij niet lang op de IC te verblijven. Hij gaat 
steeds verder vooruit. Dan vertelt hij achteraf over de kracht 
van het bidden en waken van mensen om hem heen: “Wat 
overheerste was de gedachte dat er goede zorg was en dat er 
een heleboel mensen voor me aan het bidden waren. Als je 
zelf niet in staat bent tot bidden, mag je weten dat overal 
mensen individueel en in kerkdiensten je naam leggen in de 
handen van de God die je samen kent. Ik mocht me helemaal 
laten gaan op hun gebed.” 
 
Laten we niet vergeten te bidden en te waken, elkaar te dra-
gen in onze gebeden en te weten dat Gods Geest met ons 
gaat. Want, zo vertelt de dominee na zijn eigen coronacrisis, 
het cruciale om te weten is dit: “Het belangrijkste blijft de 
boodschap dat God met je is. Dan hoef je verder geen grote 
woorden meer te gebruiken.” 

Ds. Tim van Iersel 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 

Vr. 4 september, 10.00 uur Koffie drinken Kruisheuvelkerk Aanmelden via pastoraal centrum 

Za. 5 september, 13.30 uur Open Kerk Dorpskerk  

Wo. 9 september, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Vr. 11 september, 10.00 uur Koffie drinken Kruisheuvelkerk Aanmelden via pastoraal centrum 

Za. 12 september  High tea op de boerderie Stompwijkseweg 48 fam.bemer@ziggo.nl 

Wo. 16 september, 10.00 uur Vrouw en geloofochtend Kruisheuvelkerk p.korving@outlook.com 

Wo. 16 september, 13.00 uur Open Kerk Dorpskerk  

Do. 17 september Oud papier Dorpskerk  

Vr. 18 september, 10.00 uur Koffie drinken Kruisheuvelkerk Aanmelden via pastoraal centrum 

Ma. 21 september, 19.30 uur Startbijeenkomst Gemeentegroeigroep Voor 18 september aanmelden sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 23 september, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Wo. 23 september, 13.00 uur Open Kerk  Dorpskerk  

Wo. 23 september, 15.00 uur Seniorenmiddag  De Leidraad Plony Rotteveel 06-21 42 73 74 

Do. 24 september Oud papier Kruisheuvelkerk  

Vr. 25 september, 10.00 uur Koffie drinken Kruisheuvelkerk Aanmelden via pastoraal centrum 

Wo. 30 september, 13.00 uur Open Kerk Dorpskerk  

“De hoop en het verdriet van de 

mensheid is ook onze hoop en ons 

verdriet. Dat is voor mij echt christe-

lijk leven. Dat we zowel in het lijden 

als in de vreugde aan elkaars zijde 

staan.” 
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Koffiedrinken in de Kruisheuvelkerk  
Op vrijdag om 10.00 uur is het koffietijd in de Kruisheuvelkerk. 
Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aanmelden 
is noodzakelijk en kan vanwege het beperkte aantal plaatsen 
t/m donderdag 10.00 uur via het e-mailadres pastoraalcen-
trum@pgleidschendam.nl of telefonisch (070) 327 84 13 tij-
dens het spreekuur op dinsdag, woensdag of donderdag van 
9.00-10.00 uur. Zonder tegenbericht kunt u komen. Heeft u 
gezondheidsklachten: meldt u zich dan af en blijf thuis. 
 
Nieuwsbrief 
De meest actuele informatie over activiteiten in en om de kerk 
kunt u lezen in onze wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze ook 
ontvangen, mail dan naar pastoraalcentrum@pgleidschen-
dam.nl of bel tijdens de spreekuren het pastorale nummer. 
 
Herstart Open Kerk in de Dorpskerk 
Gelukkig kunnen we in de Dorpskerk op woensdagmiddag 16 
september, van 13.00 tot 15.00 uur, weer beginnen met de 
Open Kerk. Zij het in een andere vorm dan we gewend waren 
van voor de corona-uitbraak. Bezoekers kunnen het kerkge-
bouw binnenkomen via de prachtige deuren aan de Vlietzijde. 
Er is gelegenheid om de kerk en het vernieuwde interieur te 
bezichtigen, een kaarsje aan te steken, een moment rust te 
vinden, een mooie tekst of gedicht te lezen, vragen te stellen. 
Wanneer er behoefte is aan een gesprek, zal daar ook gele-
genheid voor zijn en kan er een rustige plek gezocht worden. 
Ook zal het juridisch spreekuur weer starten. Uiteraard zullen 
we de geldende coronaregels in acht nemen. Daarom zal de 
buurtbieb nog even gesloten blijven. Van harte welkom!  

Alle medewerkers van de Open Kerk 
 
Gemeentegroeigroep 
Met de Gemeentegroeigroepen (GGG's) maken we gebruik 
van het gespreksmateriaal van het Evangelisch Werkverband 
(EWV) binnen de Protestantse Kerk (zie ook www.ewv.nl). 
Komend seizoen is het jaarthema: Durf Daniël te zijn - Jezus 
navolgen buiten je christelijke bubbel.  
 
Eens in de twee weken komen we samen in een willekeurige 
huiskamer om te leren van de Bijbel en elkaar. Er wordt 
thee/koffie gedronken, bijgepraat, gebeden en naar manieren 
gezocht om het geloof handen en voeten te geven in ons da-
gelijkse leven. Zingen deden we normaal ook, maar dat zal dit 
seizoen er niet direct inzitten, door het coronavirus. Komend 
seizoen hebben we een groep op maandag- en woensdag-
avond. 
 
Bij deze PGL-brede bijeenkomsten speelt leeftijd geen rol. De 
huidige deelnemers variëren van dertigers tot tachtigers en 
ook buiten deze range ben je van harte welkom! Kijk voor de 
data op de kerkkalender. De avonden starten om 19.30 uur.  
 
Maandag 21 september hebben we vanaf 19.30 uur een ge-
zamenlijke startbijeenkomst. Deze zal voornamelijk bestaan 
uit elkaar ontmoeten en het nieuwe gespreksmateriaal bekij-
ken. We doen dan nog geen inhoudelijk programma, dus leuk 
om even kennis te komen maken met de GGG-deelnemers en 
het GGG-materiaal als u of jij eraan denkt om mogelijk mee te 
gaan doen met een van de GGG's. Aangezien we het corona-
proof willen doen: graag aanmelden voor 18 september.  
 
Lijkt het u/jou wat om mee te doen of wilt u/jij meer informa-
tie: maandaggroep: Sandra Tukker-van Vuuren (06-44 48 26 48 
of sandravanvuuren@hotmail.com); woensdaggroep: Mineke 
van Hoek (070 381 43 70 of mddbons@gmail.com). 
 
Seniorenmiddag Leidschenveen 
Na lange tijd willen we weer beginnen met de seniorenmid-
dag. Deze is op woensdag 23 september in De Leidraad in 
Leidschenveen. Omdat het tot voor kort nogal onzeker was of 
deze middag door kon gaan is er nog geen vast programma. 
Zeker is dat het fijn zal zijn om weer bij elkaar te komen, wel 
met de duidelijke afspraak dat we de 1,5 meter afstand zo 
goed mogelijk zullen naleven. De middag begint om 15.00 uur 
en eindigt rond 17.00 uur. Als u wilt komen, dan graag even 
een telefoontje naar ondergetekende.  

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 
 

De high tea 12 september gaat door! 
Bij mooi weer, of bij regen, met 1,5 meter afstand tussen de 
verschillende huishoudens, op de boerderij van Arie Breedijk 
kan alles worden georganiseerd. U kunt op de fiets of met de 
auto komen naar de Stompwijkseweg 48. Om de drukte te 
spreiden hebben ook wij tijdsloten, van 1 tot 2, van 2 tot 3 en 
van 3 tot 4 uur ’s middags. U ontvangt dan een drie gangen 
high tea. Vanzelfsprekend met veel thee. En dit alles voor 15 
euro per persoon. Bij mooi weer kunt u verspreid in het land 
van het lekkers genieten. Voor 5 euro kunt u ook nog een foto 
laten maken op een mooi plekje die u zowel digitaal als ge-
print ontvangt. Of u dat wilt, kunt u op de dag zelf beslissen. 
De winst van de dag is voor de herinrichting van de Dorpskerk. 
Als u zich opgeeft, wilt u dan aangeven met hoeveel personen 
u komt en op welk tijdstip. Opgeven kan bij Wilma Bemer, e-
mail: fam.bemer@ziggo.nl, telefoon 06 22 27 55 32. 
 
Uiterste aanmelddatum is woensdag 9 september. 
 
Wij hopen vanzelfsprekend weer op een grote opkomst. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffie na het avondgebed, 29 juli 
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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  
 
Predikanten 
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  
 
Ds. Maarten Hameete 
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag  
Telefoon: 06-83 82 74 34  
E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl  
 
Meeleven 
Wat is er een hoop gebeurd in de twee maanden sinds het 
verschijnen van het vorige kerkblad. Er is een predikant bijge-
komen in ons team en intussen zijn Maarten en Annet Ha-
meete verhuisd naar de pastorie. We zijn weer begonnen met 
zondagsdiensten in de Kruisheuvelkerk en met getijdengebe-
den in de Dorpskerk. We konden elkaar weer ontmoeten in De 
Leidraad, en op vrijdagochtend stond de koffie klaar in de 
Kruisheuvelkerk. Het is wennen, al die coronamaatregelen en 
het blijft onwennig. Maar het was goed om elkaar ook weer in 
het echt te zien en te spreken. En tegelijkertijd: wat fijn dat we 
kunnen streamen, dat we ook op afstand met elkaar verbon-
den kunnen blijven. In het vorige kerkblad stonden bijna geen 
doordeweekse activiteiten, nu wordt er van alles weer voor-
zichtig opgestart. We houden u hiervan op de hoogte via de 
nieuwsbrief.   
 
We ontvingen een paar vrolijke berichten 
- Fokje van der Veen en haar pleegzoon Alexi mochten een 

nieuwe pleegzoon verwelkomen: op 18 juli kwam Jan bij hen 
aan de Sint Willibrordusstraat wonen. 

- Op 27 juli is Eva Miriam Rip geboren, zusje van Sophie en 
dochter van Mark en Lotte Rip. Het gezin woont aan de Le-
liekeverstraat. 

- Verschillende gemeenteleden vierden deze zomer een hu-
welijksjubileum (40, 55, soms zelfs 65 jaar!). Vaak was het 
feestje wat kleiner dan gehoopt en met wat meer afstand, 
maar toch reden voor grote dankbaarheid.  

 
We ontvingen berichten van ziekte 
Van gemeenteleden die middenin een langdurig behandeltra-
ject zitten, van mensen die niet weten of genezing mogelijk is, 
van mensen die vanwege hun gezondheid niet meer naar de 
kerk kunnen komen. Door kaarten, door telefoontjes, bezoek 
als het kan en door bloemengroeten hopen wij hen te bemoe-
digen.  
 
We ontvingen ook berichten van overlijden 
- Op 3 juli is Janny Mackloet overleden. Janny was al lange tijd 

ziek en is 70 jaar geworden. Ze zong graag in haar geliefde 
Leidschendams Kerkkoor, en ook met de musicals deed zij 
graag mee. Ze liet zich door haar ziekte niet uit het veld 
slaan, integendeel. Ze was een sterke vrouw, die veel heeft 
betekend voor anderen. 

- Op 25 juli is overleden Ria Dubbeldam in de leeftijd van 89 
jaar. Zij woonde in Schoorwijck, maar daarvoor vlakbij de 

Dorpskerk. Jarenlang heeft ze met veel liefde de teken- en 
schilderclub geleid op de woensdagochtend. 

- Gré van Dijk, die juist naar Voorburg was verhuisd, is op 9 
augustus overleden, na een zware periode van afwisselend 
verblijf in het ziekenhuis en in Prinsenhof. Zij is 85 jaar ge-
worden. 

- Op 12 augustus is overleden mevrouw M. Donkersteeg-
Burgstad. Zij woonde aan de Trompstraat en is 92 jaar ge-
worden. 

- Op 16 augustus is overleden meneer W.A. van der Plas in de 
leeftijd van 76 jaar. Hij woonde met zijn echtgenote aan de 
Valkhof.  

- Op dezelfde dag is overleden mevrouw A.C. Schep-
Noordegraaf in de leeftijd van 96 jaar. Zij woonde in 
Schoorwijck en daarvoor aan de Prins Bernhardlaan. 

 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou. 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

uit: Ik zal er zijn van Sela 
 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Zondagvieringen vanaf 6 september: 
De drie vierplaatsen, De Leidraad, Dorpskerk en Kruisheuvel-
kerk, gaan vanaf 6 september hun eigen vieringen conform 
het preekrooster weer oppakken. Hiermee komt een einde 
aan de gezamenlijke zomerdienstregeling in de Kruisheuvel-
kerk. Voor alle diensten geldt, dat zij gehouden worden met 
inachtneming van het gebruiksplan, dat voor alle kerken is op-
gesteld en geldt zolang van deze coronacrisis sprake is. Dus 
ook zingen tijdens de dienst en koffiedrinken na afloop zijn 
(nog) niet mogelijk. De diensten in De Leidraad en Dorpskerk 
kunnen worden beluisterd via www.kerkomroep.nl. De dien-
sten in de Kruisheuvelkerk kunnen worden beluisterd via 
www.kerkomroep.nl en meegevierd worden via Zoom. De 
Zoom-inloggegevens worden via de wekelijkse nieuwsbrief 
verspreid. 
 
U kunt zich aanmelden voor de kerkdienst bij voorkeur via de 
e-mail: voor de Dorpskerk: aanmeldendk@pgleidschendam.nl; 
voor De Leidraad: aanmeldenld@pgleidschendam.nl en voor 
de Kruisheuvelkerk: aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl. Als 
aanmelden via de mail echt niet mogelijk is, dan kunt u zich te-
lefonisch aanmelden op vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 
uur op nummer 06-82 52 89 45. Geef dan duidelijk aan voor 
welke kerk u zich aanmeldt. In ieder kerkgebouw is slechts een 
beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Bij over intekening zal 
worden geloot. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op dit 
bericht kunt u vinden in de wekelijkse nieuwsbrief. Houd deze 
nieuwsbrief dus goed in de gaten. 

Boudewijn Tiggelman, voorzitter 
 
Interview met ds. Maarten Hameete 
Sinds 12 juli is Maarten aan onze gemeente verbonden, zijn 
intrededienst was op zaterdag 18 juli en in augustus zijn Maar-
ten en zijn vrouw Annet zijn vanuit Gouda naar de pastorie 
aan de Emmalaan verhuisd. Dit interview komt uit onze 
nieuwsbrief. 
 
Allereerst: waarom ben je predikant geworden? 
Ik ben theologie gaan studeren met het idee dat ik nooit do-
minee zou worden. Dat zag ik mezelf niet doen. Theologie trok 
me aan omdat ik me kon verdiepen in vakken als geschiedenis 
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en filosofie. Tijdens mijn master ontdekte ik de praktische 
kant, pastoraat, het werken in een gemeente. Hoe mooi is het 
om al die kennis die je hebt opgedaan dan in te zetten in het 
midden van een gemeente. 
 
Wat is het leukste aan dominee zijn? 
De afwisseling. Op één dag kun je een pastoraal gesprek heb-
ben, een theologisch stuk schrijven voor het kerkblad, een 
vergadering bijwonen en afsluiten met een groepsactiviteit 
voor jongeren. Geen dag is hetzelfde. Daarbij, het is heel mooi 
om op bijzondere momenten in een leven, feestelijke of juist 
moeilijke, heel dicht bij mensen te mogen komen. Om samen 
een stuk op te lopen. 
 
Je maakt hier wel een gekke start 
Ik val niet meteen midden in het gemeenteleven. Corona én 
vakantietijd maakt dat wat lastiger, er moet wat meer over 
worden nagedacht. Maar ik ga binnenkort voor tijdens een ge-
tijdengebed en tijdens een zondagsdienst, dus zo rol ik erin. En 
kennismaken kan uiteindelijk niet anders dan stap voor stap.  
 
Wat heb je geleerd van de afgelopen tijd? 
Er is gewoonlijk al een afstand tussen Gouda en Renswoude 
waar ik werkte, maar die afstand werd nog meer merkbaar. Ik 
heb heel veel vanuit huis gewerkt en veel gebeld. Er moest 
veel worden aangepast, dat was soms pittig. Bij gebrek aan 
vrijwilligers werd ik de technische expert op het gebied van 
streaming. Het was leuk om nieuwe dingen te leren. Het werk 
van mijn vrouw Annet op de kinderafdeling in het ziekenhuis 
ging gewoon door. Dus zij zorgde voor de structuur in onze 
dagen. In onze gemeente hebben we gelukkig geen ernstige 
zieken door corona gehad. Andere collega’s hadden het heel 
zwaar door een groot aantal uitvaarten.  
 
Wat neem je mee uit Renswoude naar Leidschenveen en 
Leidschendam? 
Het belang van vertrouwen in elkaar. Als je een verandering 
wilt inzetten in een gemeente, als je samen ergens naartoe 
wilt, dan moet je de mensen die de taken gaan uitvoeren de 
ruimte en het vertrouwen geven om dat ook te kunnen doen. 
We zijn veel met jeugdwerk bezig geweest. Dat is spannend, 
want er hangt veel vanaf. Maar je moet vertrouwen hebben. 
Je kunt elkaar niet iedere stap gaan bevragen. Je moet elkaar 
juist de ruimte geven. Dan kan er iets gaan groeien. Paulus 
heeft het over de gemeente als het lichaam van Christus. Ie-
dereen is anders, ieder heeft een eigen taak. Maar alle li-
chaamsdelen zijn nodig en je zult het met elkaar moeten 
doen.  
 
Waar kijk je naar uit in je nieuwe baan? 
Om op de fiets naar mijn werk te kunnen! Heel inhoudelijk 
ben ik ook heel benieuwd hoe het is om te werken in een ge-
meente met drie wijken die elk een eigen karakter hebben. 
Hoe is het om op zondag voor te gaan op die verschillende 
plekken? Hoe trekken de wijken samen op? En ik kijk ook heel 
erg uit naar groepswerk. Om samen met een man of tien, vijf-
tien een avond in een onderwerp te duiken. Dat heb ik de af-
gelopen maanden echt gemist. 
 
Heb je ook hobby’s? 
Hardlopen, dat doe ik twee of drie keer per week. Ik kijk ook 
graag naar sport. En wij vinden het heerlijk om met een klein 
koepeltentje en een tarp te kamperen. 
 
Wat is je favoriete kerklied? 
Dat is een moeilijke vraag. Waar ik momenteel graag naar luis-
ter is de band Mensenkinderen. Zij gieten liederen uit het oude 
liedboek, dat rode, in een nieuw jasje. Als ik toch een favoriet 
moet noemen: Dit is een morgen, lied 216. Het is een bekend 
traditioneel anglicaans lied dat óók in de top 2000 staat. Als ik 
dat hoor op zondag, dan krijg ik meteen zin in de kerkdienst. 
 
Geloof, hoop en liefde. Waaraan denk je bij deze woorden? 
Geloof, daarbij heb ik lang eerst aan ‘inhoud’ gedacht. Dat ligt 
ook voor de hand als je wordt opgeleid tot ‘systematisch theo-
loog’ zoals ze dat tegenwoordig noemen aan de universiteit. 
Gaandeweg werd het meer praktisch, meer een weg die je 

gaat. Niet alleen, maar samen, in een gemeente. Veel minder 
vastomlijnd en daarmee komt het veel dichter bij het dagelijks 
leven.  
Liefde, dat is daarbij een grondhouding, hoe je met elkaar 
omgaat.  
Hoop geeft de richting aan en geeft ook troost. Omdat je weet 
dat de weg die je gaat niet op niets uitloopt. Ook al weten we 
niet precies hoe en wat.  
 
 
 
 
 
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 
Informatie over de autorijdienst is te vinden in het rooster dat 
aan alle te rijden personen en chauffeurs is toegestuurd. Heeft 
u vragen, dan kunt u terecht bij de coördinator van de autorij-
diensten: de heer De Jeu, (070) 327 12 43. 
 
Terugblik op de zomer 
Ik hoop van harte dat u ondanks alle beperkingen deze zomer 
hebt kunnen genieten van al het mooie in onze eigen omge-
ving: de Vliet en de Vlietlanden, de duinen en het strand, de 
Horsten en de Nieuwe Driemanspolder. Maar ook de Dorps-
kerk was twee keer per week geopend, om binnen te lopen, 
stil te worden en een praatje te maken. Op deze plaats wil ik 
iedereen die heeft geholpen om de open kerk op zaterdag-
middag en de getijdengebeden op woensdagavond mogelijk te 
maken van harte bedanken. En alle bezoekers van de Dorps-
kerk hebben met eigen ogen kunnen zien hoe mooi de nieuwe 
tafels in het liturgisch centrum staan en hoe goed het nieuwe 
avondmaalstel en de vaas daarbij passen. De herinrichting van 
de Dorpskerk krijgt stap voor stap vorm. De volgende fase is 
de aanschaf van nieuwe stoelen. Ik verwacht dat daarover op 
korte termijn meer nieuws te melden is. 
 
Start zondagse kerkdiensten 
Vanaf 6 september starten we weer met de zondagse kerk-
diensten in de Dorpskerk. Natuurlijk doen we dit met inacht-
neming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen: altijd 
1,5 m onderlinge afstand, niet zingen, en handen desinfecte-
ren. En voor alle bezoekers geldt: vooraf aanmelden per mail 
(aanmeldendk@pgleidschendam.nl) of telefonisch (06-82 52 
89 45) op vrijdagochtend. Meer informatie over de gang van 
zaken op zondagochtend is te vinden in het artikel van de AK. 
Op de website van de PGL kunt u ook het gebruiksplan nale-
zen.  

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 
 
Autorijdienst 
Informatie over de autorijdienst is te vinden in het rooster dat 
aan alle te rijden personen en chauffeurs is toegestuurd. Heeft 
u vragen, dan kunt u terecht bij de coördinator van de autorij-
diensten: mevrouw Den Hartog-Snoeij, (070) 327 46 04. 
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Evenementen op het Kennedyplein 
Op de volgende zondagen zijn volgens de Gemeente Leid-
schendam-Voorburg vergunningen verleend voor evenemen-
ten op het Kennedyplein: 
- zondag 6 september 2020 
- zondag 4 oktober 2020 
Het is dan niet mogelijk om fietsend het plein over te steken 
of de auto op het plein te parkeren. De Kruisheuvelkerk is dan 
het beste te bereiken vanaf de Heuvelweg (in plaats van de 
Noordsingel). Een vergunning betekent overigens niet altijd 
dat het evenement daadwerkelijk plaatsvindt. 

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 Leidschenveen 
Onze laatste vergadering is al weer even geleden, 15 juli. Hier-
bij een korte weergave van enkele onderwerpen. 
Allereerst hadden we Ton Reedijk, onze preekvoorziener, te 
gast. Hij heeft afgelopen jaar deze taak overgenomen van Cor-
ry-Anne Veenhuizen. Het preekrooster voor komend jaar heeft 
hij al vrijwel rond, mede omdat hij nu, door de komst van 
Maarten, minder gastpredikanten hoeft in te plannen. We 
spraken af om in de toekomst nauw contact te houden over 
de invulling van het rooster. 
Een belangrijk punt was het weer opstarten van de vieringen. 
In de zomerperiode zijn de ‘Leidraad-diensten’ in de Kruisheu-
velkerk gehouden en daar hebben we ervaring kunnen op-
doen met de vereiste protocollen. Ervaring die we nodig heb-
ben om u vanaf september eindelijk weer in onze eigen Lei-
draad te mogen verwelkomen! Deze week komen we bij el-
kaar om de voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor een 
goede en veilige dienst. 
Tot slot was er nog een korte evaluatie van onze ‘boterkoe-
kenactie’ in het kader van 10 jaar De Leidraad. Deze heeft veel 
positieve reacties opgeleverd. Ook hebben we De Leidraad 
hiermee nog iets meer ‘op kaart gezet’ in de wijk. We hopen 
hier in 2021 een vervolg aan te geven! 
Namens de wijkkerkenraad,  

Charles Boot 
 
 
 
 
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 
 
Gebruik van de gebouwen 
In een eerder kerkblad berichtten wij over de werkzaamheden 
vanuit het CvK omtrent het gebruiken van de gebouwen in co-
ronatijd. Ook tijdens de zomer is het college hier volop mee 
aan de gang geweest. Voor zowel kerkelijk gebruik als voor de 
verhuur van ruimtes is uitgewerkt op welke manier de ruimtes 
wél gebruikt kunnen worden. En bij ieder plan merk je dat de 
beperkingen die we moeten opleggen fors zijn – of dat nu om 
ons eigen gebruik gaat, of voor verhuurders is. Dat is niet leuk, 
maar wel noodzakelijk. Gelukkig is er inmiddels alweer best 
veel mogelijk. Maar alleen door samen aan de protocollen 
vanuit de rijksoverheid en het RIVM te houden, zorgen we dat 
we gebruik kunnen (blijven) maken van onze gebouwen.  
 

Zoals u elders in dit kerkblad kunt lezen, zullen vanaf 6 sep-
tember weer kerkdiensten in alle gebouwen gehouden gaan 
worden – ook in aangepaste vorm en met de noodzakelijke 
regels daaromheen. Het CvK zal ook de komende periode 
nauwlettend in de gaten houden of er versoepeling mogelijk 
is, of dat de teugels toch strakker aangetrokken moeten wor-
den. 
 
Kerkgeld app wordt vervangen door ‘Appostel’ 
Sinds ruim een jaar kan via de Kerkgeld-app op een digitale 
manier worden meegedaan aan collectes. In de huidige perio-
de is dat zelfs de enig mogelijke manier waarop we kunnen 
collecteren. De app was aan vernieuwing toe. Daarom is sinds 
half augustus de opvolger beschikbaar: Appostel.  
De komende maanden bestaan de apps naast elkaar, maar in 
het najaar zal de Kerkgeld-app verdwijnen. Het is daarom 
noodzakelijk de nieuwe app te downloaden in de Play Store 
(Android) of de App Store (Apple). De inloggegevens zijn gelijk 
gebleven en een eventueel tegoed wordt meegenomen naar 
de nieuwe app. Heeft u vragen, of lukt het niet om de nieuwe 
app in te stellen? Neemt u dan contact met mij op. 

Mark Rip 
 
 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  
Vanaf 6 september vinden de diensten in de verschillende 
kerken weer plaats met inachtneming van het gebruiksplan 
zoals dit is opgesteld. Dit houdt onder andere in dat er niet zal 
worden gecollecteerd. Toch willen we de collectebestemmin-
gen met jullie delen omdat er wel digitaal gecollecteerd kan 
worden. 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 app ge-
naamd ‘Appostel’ op uw telefoon kunt via iDeal of via een te-
goed binnen 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 6 september – Kerk in actie - Collecte missionair 
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge 
noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het 
belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, 
maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en mos-
lims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana 
voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. 
Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waar-
bij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand 
van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op 
werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De 
kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. 
 
Zondag 13 september Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Kliederkerk geeft hoop 
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw 
vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van 
kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op 
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steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet 
voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is 
niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet-gelovig. Kin-
deren, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk ken-
nis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een 
warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten 
groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschil-
lende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbel-
verhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan. 
Kijk voor meer informatie op kliederkerk.nl. 
 
Zondag 20 september – 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 27 september Protestantse Kerk 
Collecte Vredeswerk 
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. 
Mensen die voor bruut geweld moet vluchten. Mensen die 
nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse 
Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een 
luisterend oor te bieden. 

René Bron 
 
Vakantietasjes 2020  
Na een lange reis vanuit Sri Lanka kwamen de vakantietasjes 
gelukkig nog op tijd voor de zomervakantie per boot in Neder-
land aan. Na een oproep in de Nieuwsbrief en het Kerkblad 
meldde zich al snel een aantal kerkleden aan die zo’n tasje 
wilden vullen. In de dienst in de Kruisheuvelkerk van 12 juli 
meldde zich ook spontaan bijna de hele kerk om tasjes te vul-
len. Uiteindelijk konden we in Leidschenveen 30 kinderen en 
in Leidschendam-Voorburg 95 kinderen blij maken met een 
gevulde rugtas. Zo konden we er met z’n allen voor zorgen dat 
deze kinderen in onze wijken, die niet met vakantie kunnen 
omdat daarvoor de middelen ontbreken, iets leuks kregen 
waarmee zij zich in de zomertijd kunnen vermaken. De tasjes 
werden op de 16e juli uitgedeeld bij het uitdeelpunt van de 
Voedselbank Haaglanden in De Leidraad. En op 20 juli werden 
er 95 tasjes opgehaald bij de Kruisheuvelkerk door de Voed-
selbank Leidschendam/Voorburg. 
Judith van de Voedselbank Leidschendam-Voorburg meldde 
het volgende: ‘Woensdag 5 augustus hebben wij de vakantie-
tasjes uitgereikt aan onze cliënten. Zij waren zeer verrast en ik 
weet zeker er veel kinderen blij gemaakt zijn. Namens al deze 
gezinnen bedanken wij iedereen die meegewerkt heeft aan dit 
leuke initiatief hartelijk.’ De volgende foto’s zijn genomen bij 
het uitdelen bij De Leidraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle gulle gevers hartelijk dank!  

Anneke Joffers, Dory de Niet, 
 Margreet Meijer en Rokus van den Bout 

 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nieuws van de Muziekcommissie 
Heugelijk nieuws: per september 2020 wordt het organisten-
team versterkt met Jan Marten de Vries. Hij is pianist, compo-
nist, kerkmusicus en tekstschrijver, en stelt zichzelf verderop 
in dit kerkblad aan ons voor. Welkom, Jan Marten, en veel 
muzikaal plezier toegewenst in de PG Leidschendam! 
Vanuit de muziekcommissie heten we tevens onze nieuwe 
predikant Maarten Hameete van harte welkom. We vertrou-
wen op een fijne muzikale samenwerking! 
Vanwege de coronamaatregelen zit er letterlijk wat minder 
muziek in de kerk. Er zijn onder andere geen kooroptredens in 
onze kerken. Het orgel en de piano klinken gelukkig wel, maar 
zingen zit er op dit moment nog niet in. Zodra het mogelijk is, 
zullen we uiteraard weer werk maken van (de coördinatie van) 
muzikale activiteiten in onze kerkgebouwen in Leidschen-
dam/-veen.  
De muziekcommissie: 

Vigilia van Akkeren, Adri de Grijs, 
Marijke Luiten, Ingrid den Hartog 

 
Even voorstellen: Jan Marten de Vries 
Vanaf 1 september 2020 kom ik bij u aanschuiven als orga-
nist/begeleider in de Protestantse Gemeente Leidschendam. 
In de jaren tachtig studeerde ik piano, compositie en kerkmu-
ziek koordirectie aan het Rotterdams conservatorium. Vanaf 
ongeveer 1981 ben ik in de kerk professioneel werkzaam, de 
laatste twintig jaar voltijds. Momenteel werk ik als cantor bij 
de doopsgezinde gemeente Haarlem en de PKN-Willem de 
Zwijgergemeente in Amsterdam-Zuid. In die laatste functie 
heb ik jarenlang uw predikant Fulco de Vries Bouwstra mee-
gemaakt, eerst als koster en later als gastpredikant. Daarnaast 
schrijf ik muziek en teksten, geef ik workshops en concerten.  
De afgelopen decennia heb ik meer dan duizend liederen en 
teksten voor kerkelijk gebruik geschreven. Er staan enkele in 
het Liedboek. Voor de Samenleesbijbel schreef ik veertig kin-
derliederen. Muziek voor kinderen heeft mijn speciale interes-
se. Al twaalf jaar werk ik als eindredacteur van Laetare – tijd-
schrift voor liturgie en kerkmuziek. 
 
Tot voor kort bestond alleen de mogelijkheid om kerkmuziek 
te studeren als koordirigent en als organist. In 2014 besloot ik 
het hoofdvak kerkmuziek-piano op te zetten aan het Utrechts 
conservatorium en het vak meteen zelf als student te volgen. 
Hier richtte ik mij vooral op jazz en pop. Ik kreeg les van jazz-
pianist Bert van den Brink, volgde arrangeerlessen bigband en 
deed als bijvak jazz-mondharmonica. In 2017 studeerde ik af 
als master. Ik bleef gelukkig niet de enige: direct daarna volg-
de nog een student kerkmuziek-piano.  
 
Ik beschouw kerkmuziek als een vorm met vele gezichten. 
Wanneer het lied of het moment erom vraagt, zult u mij ook 
achter de piano zien zitten. Of met een gitaar, een concertina 
of een mondharmonica. Bij sommige liederen heeft een ge-
meente helemaal geen begeleiding nodig: middeleeuwse lie-
deren, canons. Dan is het handig dat ik cantor ben.  
 
Behalve muziek maken, zeil ik graag in mijn opvouwbare zeil-
kano, fiets ik, samen met mijn vrouw Joke, naar Spanje of Ita-
lië en loop ik hard. Soms combineer ik dit met werk. Af en toe 
ga ik op zondag op de fiets naar Amsterdam-Zuid voor een 
dienst. Ooit ben ik in enkele dagen naar Hoorn en Amsterdam-
IJburg gezeild om te spelen.  
 
Ik zie er naar uit om in uw midden te werken. Leidschendam 
ligt daarbij nog net op een afstand dat ik denk: dit ga ik vaker 
op de fiets doen. Misschien ook nog wel eens met de zeilkano. 
Maar dat zal dan wel een middagdienst worden… 

Jan Marten de Vries 
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Contactpersoon: Dinie Vegt 
Telefoon: (070) 327 87 62 
E-mail: dinievegt@gmail.com 
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare 
van de PG te Leidschendam 
 
Grote zorgen in Gentlecare 
Begin augustus werd € 2500,- overgemaakt naar Britstown en 
dat was hard nodig ook. Dat 
is rond de 50.000 Rand. 
Ivonne gebruikt dit geld 
voornamelijk voor voeding, 
verband, medicijnen en lui-
ers. 
Dit meisje hier op de foto, 
dochter van een alcoholisti-
sche moeder, was in 
Gentlecare opgenomen en 
is daar gestorven, 20 
maanden oud. Vanwege co-
rona mogen de mensen 
niet meer zelf begraven. In 
De Aar, de dichtstbijzijnde 
plaats op 60 km afstand, 
hebben twee uitvaartbe-
drijven hun deuren geslo-
ten. De medewerkers wa-
ren niet in staat om goede zorg te leveren. Voor de begrafenis 
werd dit meisje meegegeven aan iemand die naar Carnavon 
ging, een grotere plaats, 150 km van Britstown. Hartverscheu-
rend! 
Ivonne, die over het algemeen een groot Godsvertrouwen 
heeft, weet af en toe niet meer hoe het verder moet. De hon-
ger en de hoge voedselprijzen en alle problemen er omheen 
maken het leven heel moeilijk. Geregeld komen nieuwe pati-
enten zich melden maar zij kan ze niet opnemen, ook vanwege 
corona. Het is verbijsterend dat er van de overheid geen enke-
le steun te verwachten is, integendeel. De gezondheidszorg is 
een drama en corona grijpt steeds meer om zich heen. Een 
verpleegkundige, die wekelijks in Gentlecare kwam is besmet 
met corona. Tot nu toe is Gentlecare coronavrij. 
Ivonne dankt iedereen uit de grond van haar hart voor alle ge-
beden en ondersteuning!  
Namens de werkgroep, 

Dinie Vegt 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk 
Ruim 21 jaar geleden is het Oecumenisch 
Vrouwenwerk gestart in Leidschendam en 
Voorburg. Vorig jaar september werd vol 
goede moed het 21e seizoen gestart, maar 
helaas stopte dat in maart van dit jaar door 
de corona-uitbraak. 
Het ziet er op dit moment niet naar uit dat 
het volgende seizoen in september op de gebruikelijke manier 
kan beginnen met een startochtend voor alle kringen. Het is 
verheugend dat verschillende kringen wel hopen te starten in 
september. De kerngroep denkt in overleg met de koster van 
de Kruisheuvelkerk dat een Vrouw en Geloof ochtend op 
woensdag 16 september in de Kruisheuvelkerk mogelijk is. 
Verschillende inleidsters die vorig jaar hun medewerking had-
den toegezegd aan de Vrouw en Geloof ochtenden, willen het 
thema ‘Relaties in en met de Bijbel’ alsnog belichten en be-
spreken. Alle vrouwen ontvingen hierover bericht. Men kon 
zich aanmelden tot 15 augustus en een twintigtal vrouwen 
heeft hiervan gebruik gemaakt. Als er te veel belangstellenden 
zijn, wordt een reservelijst gemaakt. De kerngroep maakt een 
plan van aanpak en degenen die zich hebben aangemeld ont-

vangen nog nader bericht. Ook is er een voorlopig rooster ge-
maakt en zijn de locaties besproken, maar alles is onder voor-
behoud, gezien de onzekere situatie en afhankelijk van de 
ontwikkelingen en de richtlijnen die gevolgd moeten worden. 
In principe is op woensdag 16 september van 10.00 tot 12.00 
uur in de Kruisheuvelkerk de eerste bijeenkomst, voorbereid 
door de kerngroep. Woensdag 14 oktober is de Vrouw en Ge-
loof groep van 10.00 tot 12.00 uur welkom in De Haard achter 
de Petrus en Pauluskerk, Joke Tupan-Kaiser hoopt dan de in-
leidster te zijn. Het thema die ochtend is ‘Moeders’. 
 
Zoals bij alle activiteiten: 
Aanmelden noodzakelijk, je krijgt een bevestiging met de be-
nodigde informatie, niet eerder komen dan de afgesproken 
tijd en bij klachten niet komen. Op tijd aanmelden, zodat de 
kerngroep daarna nog plannen kan maken en bevestigingen 
kan sturen. 
Namens de kerngroep, 

Marianne Pompert, 06 28149719 
pompertmarianne@gmail.com  

Plony Korving-Harteveld, 06 10292726 
p.korving@outlook.com  

 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) 
Op 8 september geeft de heer Broekhuizen een lezing over 
‘Het Groene Hart’ in de Koningkerk te Voorburg, aanvang 
14.00 uur. Na afloop volgt de Algemene Ledenvergadering. 

J. Carton 
 
Stichting Veur Klassiek 
Duo Le Coultre & Van Hees - Masters op viool en gitaar 
Mooi Veur Klassiek concert in de Dorpskerk Leidschendam op 
donderdag 24 september. Vanaf 20.30 uur treedt daar het 
zeer professionele duo Le Coultre & Van Hees op. De twee 
Masters in Music brengen een prachtig concert op viool en gi-
taar met muziek van Mompou, Britten, Piazzolla, Pärt, de Falla 
en Brel. Het concert duurt ongeveer een uur; er is geen pauze. 
De toegangsprijs is € 17,50; met een ooievaarspas € 8,75. 
Vanwege de corona stoelopstelling in de kerk zijn slechts ca. 
40 toegangskaarten beschikbaar. De kaarten zijn te koop via 
www.veurklassiek.nl. Van harte welkom! 
Floor Le Coultre (1990) en Martin van Hees (1990) ontmoetten 
elkaar op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar zij 
beiden excelleerden in hun studie. In 2019 nam het duo hun 
eerste album op: Cuckoo… songs of Europe; een selectie van 
(volks)liederen uit Europa die het duo voor hun bezetting 
heeft gearrangeerd. Zij spelen op instrumenten die ter be-
schikking zijn gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten-
fonds.  
Violiste Floor Le Coultre en gitarist Martin van Hees vragen 
zich af hoe het landschap van de klassieke muziek eruit had 
gezien zonder invloed van de volksmuziek. Als we teruggaan in 
de tijd zien we dat veel gecomponeerde muziek is beïnvloed 
door volksmuziek. Volksmuziek uit o.a. Oost-Europa, Zuid-
Europa, Midden- en Zuid-Amerika biedt een inspiratiebron 
voor allerlei componisten waar de gitaar en de viool een be-
langrijke rol in spelen. Meer informatie over dit concert is te 
vinden op www.veurklassiek.nl. 
 
 
 
 
 
'Hoopvol leven, in vertrouwen' 
"De crisis ontneemt ons onze zekerheden en daagt ons uit, 
persoonlijk en als gemeenten, om in vertrouwen op de drie-
enige God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen 
samenbrengen en hoop bieden." 
We leven in een vreemde tijd. Wie dacht klaar te zijn met het 
coronavirus heeft het mis. Het virus waart nog volop rond, ook 
onder ons. De beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt 
en we houden ons hart vast voor een tweede golf in de herfst.  
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Een nieuw seizoen 
De crisis raakt ons als kerk heel sterk. Gelukkig kunnen we 
weer samenkomen. Maar wel beperkt: we kunnen amper zin-
gen en elkaar ontmoeten. Voor mensen met een extra kwets-
bare gezondheid blijft het riskant. Hierdoor is het aantal men-
sen dat de diensten bezoekt gering. Er zijn gemeenten die 
zelfs helemaal nog geen diensten houden. En dit terwijl het 
nieuwe seizoen zich aandient.  
Hoe geven we in dit komende seizoen vorm aan ons kerken-
werk? Verliezen we elkaar door de crisis en de beperkende 
maatregelen niet heel gemakkelijk uit het oog? En hoe houd je 
het zelf vol? Hoe blijf je geïnspireerd, als gemeentelid, als ker-
kenraadslid, als voorganger?  
De onzekerheid en de beperkingen vanwege de crisis maken 
het samen kerk zijn niet eenvoudig. Ze zetten het komende 
seizoen onder druk. Juist ontmoeting, samen bidden, zingen, 
luisteren naar de Schrift en delen in elkaars verhalen vormen 
onze gemeenten. Zonder dat verdampt de gemeenschap, kan 
de moed je in de schoenen zinken en de vraag zich opdringen: 
wat blijft er over van ons gemeente-zijn?   
 
Van zekerheid naar vertrouwen  
De crisis bepaalt ons bij de kern van het kerk-zijn. Het zet een 
streep door onze vertrouwde vormen, gewoontes en zekerhe-
den. Zoals het altijd kon, kan het nu niet meer. Dit vraagt om 
omdenken en vertrouwen. Vertrouwen op God. Hij laat ons 
niet aan ons lot over. Jezus heeft onze nood en onze dood ge-
deeld. Als gekruisigde en opgestane gaat Hij ons voor. En Gods 
Geest neemt ons zuchten, en dat van de schepping, over, als 
trooster. Hij zal ook in het komende seizoen zeker wegen wij-
zen waarlangs onze voeten kunnen gaan.  
De crisis ontneemt ons onze zekerheden en daagt ons uit, per-
soonlijk en als gemeenten, om in vertrouwen op de drie-enige 
God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen sa-
menbrengen en hoop bieden. Juist in de nood, vanuit de diep-
ten (Psalm 130), roepen we tot God en zoeken we samen zijn 
aangezicht.  
 
Mee-lijden  
Het tweede waar het in het komende seizoen op aankomt is 
oog en hart te hebben voor mensen die lijden aan de crisis. 
Voor de meest kwetsbaren: mensen die ziek worden, verliezen 
lijden, hun baan kwijtraken, vereenzamen, hun perspectief 
verliezen… Dit vraagt om een scherpe pastorale en diaconale 
antenne. Om oprecht meevoelen en doorleven van elkaars 
nood en verdriet, angst en onzekerheid. Christus is tot in onze 
diepste nood afgedaald om ons daar heilzaam nabij te zijn. Hij 
roept ons op Hem te volgen. Heel concreet door daar te zijn 
waar het leven zwaar is. Waar mensen lijden, geen perspectief 
meer hebben en hun kracht hebben verloren. Waar één lid 
lijdt, lijden alle mee. Zoek elkaar op. Hoor en deel elkaars ver-
halen. Bid en draag zorg voor elkaar. Pastoraal en diaconaal 
staat ons veel te doen. 
 
Hoopvol 
Juist in deze onzekere tijd komt het aan op mensen die hoop 
belichamen, op kerken als vindplaats van hoop. Op mensen 
die nood niet bagatelliseren of wegverklaren, maar delen in de 
nood van anderen en het eronder uithouden. Die er voor el-
kaar zijn, met open hart, oren en handen. Hoopvol, omdat Je-
zus ons is voorgegaan en Gods Geest ons zuchten deelt. Deze 
hoop verbindt, geeft perspectief en troost.  
Juist in dit komende seizoen waarbij zekerheden ons uit han-
den geslagen worden, komt het aan op hoopvol leven in ver-
trouwen. Gedragen door de belofte, ‘door die hoop worden 
wij gered’ (Romeinen 8:24).   
 

Geloof, hoop en liefde  
en de meeste van deze is de hoop  
op geloof in de liefde  

  (Liselore Gerritsen) 
 
Een heel goed en hoopvol nieuw seizoen toegewenst! 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode 
 
(www.protestantsekerk.nl, ingekort door de redactie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgengebed van Dietrich Bonhoeffer 
 

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen. 
Help mij te bidden 
en mijn gedachten te richten op U, 
ik kan het niet alleen. 
 
In mij is duisternis, bij U is licht. 
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet. 
Ik ben bevreesd, bij U is hulp. 
Ik ben onrustig, bij U is vrede. 
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld. 
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg. 
 
Vader in de hemel, 
ik prijs U en ik dank U voor de nieuwe dag 
ik prijs U en ik dank U voor al uw goedheid 
en trouw, die ik in mijn leven ervaren heb. 
Gij hebt mij veel goeds gegeven, 
laat mij nu ook wat zwaar is 
uit Uw hand aanvaarden. 
Gij zult mij niet meer opleggen 
dan ik kan dragen. 
Gij doet alles ten goede keren 
voor Uw kinderen. 
 
Heer Jezus Christus, 
Gij leefde in armoe 
en ellende, gevangen en verlaten zoals ik. 
Gij kent alle nood van de mensen. 
Gij blijft bij mij 
ook als niemand meer naast mij staat. 
Gij vergeet mij niet, Gij zoekt mij, 
Gij wilt dat ik U zie en mij tot U wend. 
Heer, ik hoor uw roep en volg U, 
help mij! 
 
Heilige Geest, 
geef mij het geloof, dat mij bevrijdt 
van vertwijfeling, 
ziekelijk verlangen en zonde  
geef mij liefde tot God en de mensen, 
een liefde, die alle haat en bitterheid uitbant. 
Geef mij de hoop, die mij bevrijdt 
van vrees en moedeloosheid. 
 
Heilige, barmhartige God, 
mijn Schepper en mijn Heiland, 
mijn Rechter en mijn Verlosser, 
Gij kent mij en alles wat ik doe. 
Gij haat en straft het kwaad in deze 
wereld en in gene, zonder aanzien des persoons. 
Gij vergeeft ons zonden, 
als wij het U oprecht vragen. 
Gij hebt het goede lief en beloont het op deze aarde 
met een getroost geweten 
en in de komende wereld 
met de kroon van gerechtigheid. 
 
Voor U staand denk ik aan al de mijnen, 
aan de medegevangenen en aan allen, 
die in dit huis hun zware dienst verrichten. 
Heer, erbarm U! 
Schenk mij de vrijheid terug 
en laat mij nu zo leven, 
dat ik het kan verantwoorden 
tegenover U en de mensen. 
Heer, wat deze dag ook brengt, - 
Uw naam zij geprezen! 
Amen. 
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Kerkelijke bijdrage 
Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor 
Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrent-
meester van uw wijkgemeente: 
Vlietwijk: Mark Rip, 06-48 15 40 09 
E-mail: markrip1@gmail.com 
Heuvelwijk: Hans Grolle, (070) 320 12 26 
E-mail: hgrolle@ziggo.nl 
Leidschenveen: André Vaders, 06-22 59 23 86 
E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl 
 
Ledenadministratie 
U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau 
kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschen-
dam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-
mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en 
(070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over ge-
boorte, overlijden, huwelijk en verhuizing? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorenmiddag Leidschenveen, 29 juli 
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Intrededienst ds. Maarten Hameete 


