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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) 
4 oktober 2020 

Mw. Jannozien Moggré (te Rijswijk) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

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

Zondag (groen) 
11 oktober 2020 

Dr. Anneke Mooi (te Hoogmade) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
18 oktober 2020 

Mw. Marianne Pompert 
(te Leidschendam) 
Crèche, kindernevendienst 

Dr. Freek Bakker (te Voorschoten) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
25 oktober 2020 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Ton Zoutman (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

 
 
 
 
 
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. 
 
Bij de voorkant 
De afbeelding van de voorkant komt van 
unsplash.com en is een foto van de koepel 
van de Chapel of Thanksgiving in Dallas. 
Op deze plek zijn mensen van alle geloven 
welkom. 
 
 
 
 
 
 
 

4 oktober 2020 
Mw. Jannozien Moggré is werkzaam als geestelijk verzorger in 
Rijswijk en Maassluis en is op 4 oktober voor het eerst in de 
Dorpskerk als gastvoorganger aanwezig. Deze kennismaking in 
coronatijd is speciaal voor alle partijen. Wij rekenen op een 
grote opkomst. 
 
In De Leidraad lezen we: Jesaja 5: 1-7 en Mattheüs 21: 33-43. 
Vaak kun je aan kinderen merken hoe hun afkomst is, wat zij 
van thuis hebben meegekregen. En natuurlijk is het de bedoe-
ling dat de positiviteit en werkelijke waarde-onderkenning er 
van afstraalt. Feitelijk is Gods uitverkoren volk uitgekozen om 
beeld en gelijkenis van God te zijn zodat de hele wereld zegt: 
zo wil ik ook zijn! Israël, de wijngaard van de Heer. Wij lezen in 
deze dienst het lied van de wijngaard. 
En wanneer Jezus les geeft aan hogepriesters, oudsten en fari-
zeeën dan speelt dat weer. Er was eens een landheer die een 
wijngaard aanlegde en die omheinde, beschermde, ja zelfs een 
uitkijktoren erop zette om op tijd te kunnen zien wat niet 
deugt. Hij heeft alles op alles gezet om er wat van te maken, 
de wijngaard, zijn kind. Dan vat hij het plan op om op reis te 
gaan en legt alle verantwoordelijkheid in de handen en harten 
van zijn pachters. Zij zullen al hun zorg moeten geven zodat 
het voorwerk tot ontplooiing kan komen en er geoogst kan 
worden. 

Dhr. Ies de Jong 
 
11 oktober 2020 
Mw. Anneke Mooi is een goede bekende in de Dorpskerk. Zij 
deelt op 11 oktober met ons haar Bijbelkennis en ongetwijfeld 
ook haar liefde voor Gods schepping. 
 
18 oktober 2020 
Mw. Marianne Pompert is een van onze gemeenteleden en 
sinds kort diaken van Vlietwijk. Op 18 oktober gaat zij voor in 
de Dorpskerk. 
 
25 oktober 2020 
In de Dorpskerk gaat ds. Maarten Hameete voor in een dienst 
waarin Eva Miriam, dochter van Mark en Lotte Rip, zal worden 
gedoopt en we afscheid nemen van een drietal ambtsdragers. 
Van alles te doen dus op deze zondagochtend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. 
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Ignoramus 
“Ik weet het niet.” Een gevoel dat mij de laatste tijd maar al te 
vaak bekruipt. Mijn huidige contract bij de Universiteit loopt 
eind dit jaar af en ik moet opnieuw solliciteren om bij de uni te 
kunnen blijven werken. Maar zal ik het ook worden? En wat ga 
ik doen als ik het niet word? Ik weet het niet. Het aantal co-
ronabesmettingen in Nederland neemt de laatste weken weer 
sterk toe. Komt er weer een lockdown? Hoe snel zal er een 
vaccin zijn? Net als u, ik weet het niet.    
 
Ook op geloofsgebied moet ik bekennen dat die knagende 
vraag mij steeds vaker bezighoudt. Waar geloven voor mij tot 
enkele jaren terug een overtuiging was, voel ik mij de laatste 
jaren steeds meer verwant met Thomas uit het Johan-
nesevangelie (Joh. 20: 24-29). Net als ik was hij er niet bij toen 
de opgestane Jezus verscheen aan de leerlingen. En net als ik 
moest hij het destijds doen met de overleveringen van ande-
ren. Wat naar eigenlijk dat we die man dan gelijk aanduiden 
met het predicaat ‘ongelovig’. Zou het niet gepaster zijn om 
hem te omschrijven als ‘niet-goedgelovig’? Is het dan geen 
goede eigenschap om alles eerst te onderzoeken? En is het 
stellen van kritische vragen niet het begin van alle vooruit-
gang? Ook op geloofsgebied? 
 

Met grote belangstelling heb ik onlangs het boek ‘Sapiens, a 
brief History of Humankind’ gelezen van de hand van de ge-
prezen Israëlische schrijver Yuval Noah Harari. In zijn hoofd-
stuk over het begin van de moderne wetenschap stelt hij dat 
deze in de kern gedreven is door de simpele Latijnse stelling 
ignoramus - ‘we weten het niet’. Hé, daar is dat ene zinnetje 
weer(!). Datzelfde zinnetje dat mij al zolang plaagt. Blijkbaar 
komt vanuit dit eerlijke basisprincipe al ons nieuwe inzicht 
voort. Ook op geloofsgebied.  
 
“Maar wat weet je wel?” Dat vroeg ooit een oudere dispuuts-
genoot aan mij toen ik als eerstejaars student om 2.00 uur ’s 
nachts in de kroeg mijn zorgen uitsprak over het tentamen dat 
ik een kleine zeven uur later moest gaan maken. “Soms moet 
je weer even terug naar wat je wel weet”, raadde hij me aan. 
Wat ik wel weet is dat ene Jezus van Nazareth de Romeinse 
provincie Judea aardig wist op te schudden met zijn revolutio-
naire boodschap van onvoorwaardelijke Liefde. Dezelfde Lief-
de die mij nog steeds de weg wijst in het leven en diezelfde 
Liefde die, zoals het verhaal gaat, Thomas ooit zover als India 
heeft gebracht. Heb ik dat tentamen uiteindelijk gehaald, 
vraagt u zich misschien nog af. Ik weet het niet meer… 

Arjan Louwen 
 

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

 
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 tot 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. 
 
Gemeentegroeigroep 
Op 12 en 14 oktober is het onderwerp van de GGG 'Daniël 
weigert mee te eten'. Vanuit het gespreksmateriaal: 'We lezen 
Daniël 1 in zijn geheel en zien dat Daniël in Babel geschoold 
wordt en in alles meedoet, maar zich op het gebied van voed-
sel principieel aan de Joodse voedselwetten houdt. Zijn er 
christelijke principes die wij nooit loslaten?' 
Op 26 en 28 oktober is de titel van het hoofdstuk 'God spreekt 
tot heidenen'. Opnieuw vanuit het gespreksmateriaal: 'We le-
zen in Daniël 2 dat God ook tot heidenen (niet-joden) spreekt, 

door een droom, in dit geval tot koning Nebukadnessar. Heb-
ben wij dat wel door en luisteren we ook naar wat God te zeg-
gen heeft?' 
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! De avonden 
starten om 19.30 uur. De locaties zullen dit jaar niet in de 
kerkkalender staan, zodat een aanmelding van tevoren altijd 
nodig is. Dit i.v.m. de corona-maatregelen. Lijkt het u/jou wat 
om mee te doen of wilt u/jij meer informatie:  
Maandag groep:  Sandra Tukker-van Vuuren 

06-44482648, sandravanvuuren@hotmail.com 
Woensdag groep:  Mineke van Hoek 

(070) 381 43 70, mddbons@gmail.com 
 
Schoenendoosactie 2020 
Doe jij/doet u ook weer mee met de Schoenendoosactie!? 
Ondanks dat we in de coronatijd leven doen we toch weer 
mee aan de schoenendoosactie. Ook de kinderen in een ander 
land hebben recht op iets leuks. Zeker in deze zware tijden. 
We gaan ervan uit dat u allen nog weet hoe het werkt. Hier 
nog even een korte uitleg. In verband met corona zal de folder 
voor de schoenendoosactie hoogstwaarschijnlijk met het 
kerkblad worden meegestuurd. Vervolgens is het de bedoeling 
om een schoenendoos te versieren en te vullen met school-
spulletjes, etc. Let op: geen snoep of geld in de doos! U mag 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Wo. 7 oktober, 10.00 uur Spelletjes 60+ Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Ma. 12 oktober, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Nog niet bekend sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 14 oktober, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Nog niet bekend mddbons@gmail.com 

Do. 15 oktober Oud papier Dorpskerk  

Wo. 21 oktober, 10.00 uur Spelletjes 60+ Binnenhof p.verhaar@planet.nl 

Ma. 26 oktober, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Nog niet bekend sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 28 oktober, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Nog niet bekend mddbons@gmail.com 

Do. 29 oktober Oud papier Kruisheuvelkerk  

Wekelijks    

Wo. 13.00 uur  Open Kerk Dorpskerk  

Vr. 10.00 uur Koffie drinken Kruisheuvelkerk Aanmelden via pastoraal centrum 
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gewoon een eigen, leuk versierde schoenendoos gebruiken; 
let dan wel op het maximale formaat dat in de folder staat. Er 
wordt voor iedere doos 5 euro gevraagd als bijdrage in de 
transportkosten. U kunt nu alvast aan de slag! 
De dozen dienen uiterlijk vrijdag 20 november ingeleverd te 
zijn in de Kruisheuvelkerk. Het inleveren kan zondagochtend 
vóór de kerkdienst. Succes met het vullen van de dozen en de 
enveloppen! Lees goed de folder door en we hopen op een 
goede opbrengst. Houd de website van de kerk in de gaten 
voor meer informatie over het inleveren van de schoenendo-
zen. 
Mocht u het een probleem vinden om een doos te maken 
omdat u op dit moment liever niet in de winkels komt? Dan 
kunt u deze actie ook financieel ondersteunen met een dona-
tie. U kunt een bedrag overmaken op NL83 INGB 0000 3342 43 
t.n.v. Stichting Global Aid Network Holland (GAiN) o.v.v. ‘Gift 
schoenendoosactie’.  
Als u vragen heeft over de actie, dan kunt u bellen met: 

Nathalie Ros, 06-28 19 49 56 
 
Sponsordiner 
De laatste jaren organiseerden wij altijd een sponsordiner eind 
oktober. Met de tweede golf van corona durven wij het niet 
aan om een diner in de kerk te organiseren. We overwegen 
om iets te organiseren om toch nog wat geld te werven voor 
de herinrichting. 
Onze gedachten gaan nu uit naar een afhaalservice (in uitzon-
deringsgevallen een thuisbrengservice). Hoe en wat weten we 
nog niet. Als het doorgaat dan vindt het 24 oktober plaats. 
Voor meer details zie de nieuwsbrief! 
 
Kerstmarkt 
En wat geldt voor het spon-
sordiner geldt ook voor de 
kerstmarkt. Een markt in de 
kerk is absoluut onmogelijk. 
Heen en weer geloop bin-
nen is geen goed plan en 
ook niet toegestaan.  
We denken aan het maken 
van een kerstpakket dat u 
eventueel zelf kunt samenstellen, voor u zelf of voor een an-
der. Dit is dan zaterdag 12 december. Ook hier voor geldt, 
voor meer details zie de nieuwsbrief. 

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

 
High tea op de boerderie 
Zaterdag 12 september was de high tea op de boerderie. 
Er waren drie gangen hapjes, (hartig bij Liesbeth, zoet bij Wil-
ma en chocolade bij Alja). Er konden portretfoto’s gemaakt 
worden bij Coert en Maarten. Ron en Ronald zorgden voor de 
bevoorrading van thee etc. bij de verschillende kraampjes. 
Rob was commissie van ontvangst en kassier en Arie was de 
gastheer. Zo konden wij met elkaar een leuke middag met 28 
gasten hebben.  
Het was gelukkig droog, maar het waaide wel hard. De skelter, 

de dieren, het lekker buiten kunnen zitten en met elkaar kun-
nen praten, het was geweldig! Wat algemene foto’s staan op 
de website. De ‘portretfoto’s’ worden thuisbezorgd. Wij, en 
onze gasten, hebben genoten. De netto opbrengst bedraagt 
€ 490,-. Een mooi resultaat voor de herinrichting van de 
Dorpskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorenmiddag Leidschenveen 
Woensdag 23 september was sinds lange tijd weer een senio-
renmiddag in De Leidraad. Weliswaar wat anders dan voor-
heen, maar zeker niet ongezellig! Met een klein clubje hebben 
we gezellig zitten praten over van alles en nog wat onder het 
genot van een kopje koffie of thee. Ook hebben we onze her-
senen nog even laten werken met een aantal algemene quiz-
vragen. Ds. Maarten Hameete was ook aanwezig en sloot de 
middag af met een mooi gedicht. Het was fijn om elkaar weer 
in deze setting te ontmoeten en hopelijk kan dit weer op 
woensdag 25 november. 

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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Verantwoording 
Na een pastoraal bezoek kreeg ik een envelop met 20 euro 
‘voor de kerk’, waarvoor onze hartelijke dank. 

Annemieke 
 
Meeleven 
We merken hoe goed het mensen doet om elkaar ook weer 
‘live’ in en om de kerk te ontmoeten - hoe onwennig alle co-
ronamaatregelen ook blijven. We denken aan de mensen die 
niet meer naar de kerk kunnen komen, omdat ze extra voor-
zichtig moeten zijn vanwege hun gezondheid of omdat het fy-
siek niet meer mogelijk is. We denken aan mensen die steeds 
meer vereenzamen. We denken aan mensen die zorgen heb-
ben om zieken in hun familie. We denken aan mensen die 
feestvieren, vanwege een huwelijksjubileum, vanwege de 
komst van een kleinkind.  
 
We noemen de namen van: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In memoriam Willy Verhoef-de Jong 
Op zondag 30 augustus 2020 is Willy Verhoef-de Jong overle-
den. Mevrouw Verhoef is 97 jaar geworden. We herinneren 
haar als een vriendelijke, vertrouwensvolle vrouw. Zij hield 
moed, en spoorde anderen daar ook toe aan. Ze woonde ja-
renlang aan De Oude Bleijk en bleef bij onze gemeente be-
trokken toen ze naar Rustoord en vervolgens naar Vliethof in 
Voorburg verhuisde. In het moment van afscheid voorafgaand 
aan de begrafenis lazen we uit Psalm 62. 
 

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, 
van hem blijf ik alles verwachten. 
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht,  
ik zal niet wankelen. 

 
Wij denken aan allen die Willy Verhoef moeten missen. Dat 
haar gedachtenis tot zegen mag zijn. 
 
In memoriam Marian Johanna Marijnis-Philippo 
Op zondag 13 september 2020 is op de leeftijd van 78 jaar 
mevrouw Marian Johanna Marijnis-Philippo onverwacht over-
leden. Haar man, kinderen en kleinkinderen blijven met groot 
verdriet achter. Betrokken bij de Hulp en Heilkerk en later bij 
de Dorpskerk, herinneren we ons haar als kleurrijk en ener-
giek. Ze had een grote liefde voor haar tuin, het werken met 
stoffen en de onderlinge betrokkenheid. 
Vrijdag 18 september was er een dankdienst voor haar leven. 
We denken aan allen die Marian moeten missen, dat de her-
innering aan haar levend mag blijven. Tijdens de dankdienst 
werden deze herinneringen met elkaar gedeeld. In de dienst 
stonden we onder andere stil bij Psalm 23. De psalm die zingt 
van de God die meegaat in alle omstandigheden.  

Ds. Maarten Hameete 
 
‘En, ben je al een beetje gewend?’  
Het is een vraag die ik de laatste tijd vaker hoor. Een makkelij-
ke en tegelijkertijd moeilijke vraag. Makkelijk, want we vinden 
steeds makkelijker (ook letterlijk) onze weg in Leidschendam. 
Een nieuw huis, een nieuwe woonplek, een nieuwe gemeente. 
Het went verrassend snel. Tegelijkertijd is alles nog nieuw, en 
nog niet gewoon. Ik weet eerlijk gezegd ook niet hoelang dat 
gevoel blijft hangen. Wat mij betreft mag dat nog even duren. 
Want juist die onwennigheid is ook een voedingsbodem voor 
bezinning en verdieping voor mijzelf. 
Op zondag 27 september zijn we met de startzondag begon-
nen aan een nieuw seizoen. Het is een voorzichtige start van 
een seizoen waarin veel dingen anders zullen blijven. Waar we 
plannen maken met potlood, omdat alles onder voorbehoud 
blijft. We gaan ervanuit dat we nog een hele tijd rekening zul-

len moeten houden met (aangescherpte) maatregelen rond-
om COVID-19. Dat doen we vanuit de overtuiging dat we op 
die manier naar elkaar omzien, en ruimte voor elkaar willen 
maken. Toch zijn we begonnen, en staat het kerkelijke leven 
niet op pauze. Juist in het midden van deze tijd is het fijn om 
elkaar te bemoedigen, en met elkaar het geloof te kunnen be-
leven.  
Ik hoop van harte dat we ook in de kerk deze onwennige tijd 
gebruiken om onszelf te bezinnen en de verdieping te zoeken. 
We worden hardhandig uit ons ritme getrokken, en dat kan 
soms best pijn doen. Maar ik zie het ook als een kans om ons 
opnieuw te bezinnen op de kerkelijke praktijk. Waarom doen 
we wat we doen, en waarom op deze manier? Volgens mij kan 
dat verdieping opleveren, en ons ook helpen om nieuwe we-
gen te ontdekken. Doet u mee? 

Ds. Maarten Hameete 
 
Vertel je verhaal!  
De beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zijn 
minder streng dan voorheen, al zou daar nog wel eens veran-
dering in kunnen komen nu het aantal besmettingen weer snel 
oploopt. Hoe dan ook is het kerk-zijn in coronatijd voorlopig 
anders dan anders. En ‘anders dan anders’ geldt voor velen 
van ons ook op andere vlakken, zoals thuis moeten werken, 
minder intensief familiebezoek, en misschien ook persoonlijke 
ervaringen met dit nare virus, zoals zieke dierbaren.  
 
Een aantal van onze gemeenteleden heeft al een persoonlijk 
verhaal verteld, hoe ze deze ‘anders dan anders’ tijd ervaren. 
Maar ook buiten de gevolgen van de coronacrisis is een per-
soonlijk verhaal altijd welkom. Zo bouwen we in een tijd dat 
we onderling minder fysiek contact hebben, een brug naar el-
kaar. Dus heb je iets te vertellen, over hoe je deze tijd ervaart, 
wat je hebt meegemaakt, hoe moeilijk het soms is, of waar er 
juist een raam open gaat als een deur dicht is? Vertel het in 
het kerkblad! Van enkele zinnen tot halve pagina, mail het 
naar im.denhartog@planet.nl.  

Ingrid den Hartog, (070) 386 92 91 
 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Algemene Kerkenraad PGL  
In de Algemene Kerkenraad PGL is gesproken over het nieuwe 
kerkelijke seizoen en is teruggekeken naar de afgelopen we-
ken met zondagse vieringen en activiteiten. Verschillende sig-
nalen zijn ontvangen over de manier waarop de vieringen 
vorm gegeven worden, diverse vragen en suggesties leven er 
over de bijeenkomsten in coronatijd. Op verzoek van de mu-
ziekcommissie is verder op 24 september gesproken met ver-
tegenwoordigers van de kerkenraden en het College van Kerk-
rentmeesters over ‘muziek in de kerk’, waarbij ook is terugge-
blikt op de afgelopen kerkdiensten.  
 
 
Er wordt niet (live) gezongen in de kerkdiensten van de PGL. 
Duidelijk is uitgesproken dat ons huidige beleid en de daaruit 
volgende werkwijze het best passen bij de huidige omstandig-
heden. Mede als verantwoordelijke bestuurders zijn we ons 
bewust van de gezondheidsrisico’s. Er is landelijk beleid en er 
zijn per gebouw rekensommen te maken omtrent versprei-
dingsrisico’s, deze geven echter geen garantie dat er geen be-
smettingsgevaar is. Vandaar dat ondanks persoonlijke wensen 
naar zangbeleving in een christelijke viering dat risico nu niet 
verantwoord geacht wordt.  
 
Naast het beleid van de PGL kan ik u ook enige toelichting bie-
den over andere gebruikers van onze gebouwen. Er zijn orga-
nisaties die onder (eigen verantwoordelijkheid en) strikte 
voorwaarden in de gebouwen zingen. Denk bij de voorwaar-
den aan kleinere aantallen mensen, minimaal anderhalve me-
ter afstand tussen de personen, actieve ventilatie tijdens het 
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zingen (koude tochtstroom). Deze setting is dus beperkt en 
niet vergelijkbaar met een kerkdienst, waarbij we om te kun-
nen zingen o.a. het aantal kerkbezoekers drastisch zouden 
moeten verlagen om het veilig te houden.  
Maar uiteraard kijken we ook naar wat wél kan en hoe geza-
menlijk muziek en/of zang ervaren kan worden. In het goede 
gesprek met de muziekcommissie is naast de duiding van het 
beleid gesproken over diverse mogelijkheden. Met behulp van 
een mooie metafoor wordt richting gegeven aan creativiteit 
en innovatie, zie hiervoor het artikel van de muziekcommis-
sie verderop in dit blad. Voor dit bericht spreek ik graag dank 
uit naar de collega’s van muziekcommissie tot en met kerken-
raden voor het bespreekbaar maken van de dilemma’s en de 
groei naar nieuwe vieringen.  
Verder is de huidige wijze van de zondagse vieringen geëvalu-
eerd. De logistiek, de looproute en plaatsing gaan goed; geluk-
kig is niemand geweigerd vanwege maximaal aantal toelaat-
bare mensen. Het blijft wel de aandacht van eenieder vragen 
om de afgesproken regels in acht te houden. Rest mij u een 
goede gezondheid toe te wensen en fijne christelijke vieringen 
in aangepaste stijl. 

Floris van Hoek, scriba 
 
 
 
 
 
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 
Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördi-
nator van de autorijdiensten: de heer De Jeu, (070) 327 12 43. 
 
Ontwikkelingen in de wijkkerkenraad 
Met de bevestiging van drie nieuwe kerkenraadsleden tijdens 
de Startzondag is de samenstelling behoorlijk verstevigd. En 
dat is nodig ook, want op 25 oktober nemen we in de kerk-
dienst afscheid van drie kerkenraadsleden: Johan Kunst, Coert 
Bregman en Margreet Meijer. 
De wijkkerkenraad heeft in de septembervergadering een 
nieuw moderamen gekozen voor het komende jaar. Mark Rip 
vervult vanaf 1 oktober de rol van voorzitter, Diny de Jong is 
de scriba en Gerrie Jansze blijft nog een jaar lid van het mode-
ramen. Daarnaast participeert ook een van beide predikanten 
in het moderamen. De komende tijd worden de nieuwe werk-
afspraken nader uitgewerkt. 
 
Gang van zaken rondom de kerkdiensten 
De wijkkerkenraad probeert met strikte maatregelen de gang 
van zaken tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen zo veilig 
mogelijk te laten verlopen. Gelet op het toenemend aantal be-
smettingen is het belangrijk dat alle bezoekers bereid zijn zich 
te houden aan de maatregelen. Dus altijd vooraf aanmelden, 
direct naar de toegewezen plek gaan, 1,5 meter afstand hou-
den en thuis blijven bij klachten. 
 
Herinrichting kerkzaal 
Inmiddels zijn we al aardig gewend aan het nieuwe liturgisch 
meubilair in de kerkzaal. Ook gastpredikanten zijn blij verrast 
als zij de nieuwe opzet gebruiken. Het CvK heeft toestemming 
gegeven voor de bestelling van de nieuwe stoelen. Naar ver-
wachting worden deze begin november geleverd.  
Ook heeft inmiddels een succesvolle ‘High Tea op de Boerde-
rie’ plaatsgevonden, waardoor weer een deel van de financiën 
rond is gekomen. Wilt u nog een bijdrage doen? Dat kan via de 
app ‘Appostel’ of via NL20 RABO 0127 6046 50 o.v.v. ‘Herin-
richting Dorpskerk’. 
 
Facelift De Binnenhof en entreeruimte 
Aad Luiten en Bert van Viegen hebben in opdracht van het CvK 

plannen voorbereid om De Binnenhof en de entreeruimte (in-
clusief keuken) te moderniseren. De schetsen zijn in septem-
ber besproken met de wijkkerkenraad. De komende maanden 
worden de plannen verder uitgewerkt en zullen de plannen 
worden gepresenteerd aan de gemeente. Gelet op de situatie 
zal dit naar verwachting digitaal/schriftelijk gaan plaatsvinden.  

Margreet Meijer 
 
Verkoop stoelen 
Nu de levering van de nieuwe stoelen aanstaande is, gaan we 
ook de oude stoelen van de hand doen. Heeft u interesse in 
een of meer stoelen? Neem dan uiterlijk 20 oktober contact 
op met Kees Groot (kgroot@casema.nl of 06-53 39 21 39). 
Hiervoor is geen prijs vastgesteld, maar we hopen dat u als u 
één of meer stoelen overneemt een bijdrage wilt doen die ten 
goede komt van de gehele inrichting. 

Mark Rip 
 
Kennismaken als Vlietwijkers met  
dominee Maarten Hameete 
In deze tijd, waarin ontmoetingen niet meer spontaan kunnen 
plaatsvinden, willen we u als kerkenraad toch de mogelijkheid 
geven nader kennis te maken met Maarten. Daarvoor hebben 
we twee momenten in De Binnenhof gereserveerd. Daar kun-
nen we 15 mensen ontvangen en voor de koffie en thee zor-
gen. Dit alles volgens de bestaande richtlijnen, dus opgeven 
van te voren en plaatsnemen op de stoel die u aangewezen 
wordt. 
Opgeven kunt u zich bij Nelleke Bibbe: (070)-320 32 88 of per 
e-mail: mnbibbe@casema.nl. Graag vermelden op welke dag u 
zou willen komen. Woensdag 14 oktober, 11.00 tot 12.00 uur 
of dinsdagavond 27 oktober, 20.00 tot 21.00 uur. Als u op het 
laatste moment toch verhinderd bent, dan graag doorgeven 
dat u niet komt. Met Maarten kijken we uit naar deze ontmoe-
ting en kennismaking. 

Gerrie Jansze 
 
 
 
 
 
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. 
 
Evenement Kennedyplein: 4 oktober 2020 
Op zondag 4 oktober 2020 is volgens de Gemeente Leidschen-
dam-Voorburg een vergunning verleend voor een evenement 
op het Kennedyplein. 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 Heuvel-
weg (in plaats van de Noordsingel). Een vergunning betekent 
overigens niet altijd dat het evenement daadwerkelijk plaats-
vindt.  
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk 
Op 7 september vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk, 
waarbij onder andere de volgende zaken zijn besproken: 
- Het moderamen Heuvelwijk bestaat uit zes leden: ds. Fulco 

de Vries Bouwstra, Gert Gahrmann, Ingrid den Hartog, 
Mineke van Hoek, Boudewijn Tiggelman, en Leen Rooze-
mond. De wijkkerkenraad Heuvelwijk heeft tijdens de ver-
gadering op 7 september besloten de verkiezing van het 
moderamen, gezien de huidige uitdagingen waaronder het 
omgaan met ‘kerk in coronatijd’, met een jaar uit te stellen 
en de samenstelling niet te wijzigen. De taakverdeling is wel 
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gewijzigd, waarbij Ingrid den Hartog voorzitter is, en Mineke 
van Hoek vicevoorzitter. Ook wordt er nog gezocht naar een 
scriba voor het opvolgen van Leen Roozemond, na 12 jaar 
ouderlingschap. Tot er vervanging is zal Leen de taken nog 
even voortzetten. De beide predikanten Fulco en Maarten 
overleggen onderling omtrent verdeling van taken en ver-
gaderagenda.  

- Corona en kerk: Er valt veel te bespreken over het kerken in 
coronatijd, zowel de benodigde aanpassingen op de liturgie 
als de praktische zaken omtrent het waarborgen van de vei-
ligheid en gezondheid. We hebben in de Kruisheuvelkerk 
inmiddels zowel liturgische als praktische ervaring opge-
daan. Het is en blijft een uitdaging om de diensten op beide 
vlakken zo goed mogelijk vorm te geven, met een zo goed 
mogelijke beleving en gevoel van betrokkenheid van onze 
gemeenteleden. Complimenten aan alle betrokkenen bin-
nen en buiten de kerkenraden die hun best doen hieraan 
vorm te geven! 

- De Muziekcommissie heeft verzocht om een gemeentebre-
de bespreking te houden op 24 september om te komen tot 
gezamenlijk beleid omtrent muziek in de kerk – o.a. (niet) 
zingen – in coronatijd. Er kan dan tevens teruggeblikt wor-
den op de voorgaande ochtenddiensten, waarbij na het zo-
merrooster alle drie de kerken weer open zijn gegaan. 

- Website: Een gemeentebreed team gaat zich buigen over 
het vernieuwen van de PGL-website; het team komt 16 sep-
tember bijeen voor een eerste vergadering hieromtrent. 

- Bezinningsonderwerp: de aanwezigen hebben nagedacht 
over de vraag welke drie boeken of cd’s men zou meene-
men naar een onbewoond eiland. Tijdens een rondje licht 
een ieder zijn of haar favoriete boek of muziek toe, wat ge-
lijk ook mooie tips oplevert.  

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 
Vacant 
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering Leidschenveen 
Op 16 september kwam de wijkkerkenraad Leidschenveen 
weer bijeen. We begonnen met het overhandigen van de 
Paaskaars aan een compleet verraste Henk ’t Hart. Als steuntje 
in de rug en als blijk van waardering voor het vele werk dat hij 
doet, niet alleen voor De Leidraad, maar voor de hele PGL.  
Een ander belangrijk onderwerp was de evaluatie van de afge-
lopen diensten in De Leidraad. Sinds begin september kunnen 
en mogen we weer diensten houden. Op 6 september was de 
eerste en het voelde meteen weer vertrouwd. Ondanks het 
ontbreken van zang en koffie na afloop was het fijn om weer 
bijeen te zijn. De dienst was extra bijzonder, want het was de 
eerste keer dat onze nieuwe predikant, Maarten Hameete, in 
De Leidraad voorging.  
Er waren tijdens deze en de volgende diensten nog een paar 
onwennigheden, maar het lukte goed om ons aan het ge-
bruiksplan en de daarin genoemde regels te houden. Dat we in 
De Leidraad losse stoelen hebben, die met de juiste tussenaf-
stand verspreid neergezet kunnen worden, helpt daar zeker 
aan mee. Bijkomend voordeel is dat door deze opstelling de 
kerk toch een goed bezette indruk maakt. 
Wat natuurlijk vooral gemist wordt is de zang. Mede gezien de 
huidige ontwikkelingen blijven we als wijkkerkenraad hiermee 
heel voorzichtig. Ideeën om de diensten toch wat meer te ver-
levendigen zijn het gebruik van, naast het orgel, andere in-
strumenten en het laten zien van bewegende beelden via een 
groot scherm. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen 
melden. 

Bent u nog niet geweest en wilt u graag (weer) eens een 
dienst bijwonen? U bent van harte welkom. Wel graag van te-
voren per e-mail of telefonisch aanmelden. U vindt de infor-
matie hierover elders in dit kerkblad onder het kopje ‘Bij de 
diensten’. 

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 
 
Neem nu digitaal deel aan de Actie Kerkbalans 
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2021 zijn be-
gonnen. Met alle beperkingen die de COVID-19 uitbraak met 
zich meebrengt, zullen deze voorbereidingen complexer zijn 
dan andere jaren. 
In deze tijd hebben we echter gezien dat steeds meer zaken 
digitaal gebeuren. We willen u vragen om, als dat mogelijk is, 
vanaf volgend jaar ook aan de Actie Kerkbalans op een digitale 
manier deel te nemen. U krijgt dan begin januari een toezeg-
gingsformulier per e-mail, in plaats van op papier. Zo kunnen 
we uw toezegging makkelijker verwerken en is het niet meer 
noodzakelijk om een vrijwilliger het formulier bij u op te laten 
halen. 
U kunt digitaal deelnemen door uw naam en adres te mailen 
naar kerkbalans@pgleidschendam.nl. Doe dit bij voorkeur 
voor 1 november, zodat er voldoende tijd is om uw gegevens 
te verwerken. Ook bij vragen kunt u naar dit e-mailadres mai-
len. Alvast hartelijk dank! 
 
Kerkgeld-app wordt vervangen door ‘Appostel’ 
In het vorige kerkblad hebben wij u laten weten dat de Kerk-
geld-app wordt vervangen door de nieuwe app ‘Appostel’. Een 
belangrijk deel van u heeft de nieuwe app al geïnstalleerd. We 
zien ook via de oude app nog giften binnenkomen. Wilt u bin-
nenkort ook de nieuwe app downloaden? 
De komende maanden bestaan de apps nog 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. Bij het aanmelden wordt gevraagd om 
uw registratienummer: dit nummer hoeft u niet in te voeren. 
Heeft u vragen, of lukt het niet om de nieuwe app in te stel-
len? Neemt u dan contact met mij op. 

Mark Rip, secretaris 
 
 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  
De kerkdiensten zijn weer opgestart, we kunnen nog niet met 
collectezakken door de banken, maar er wordt nog wel digi-
taal gecollecteerd. Zodoende willen we de collectebestem-
mingen wel onder de aandacht brengen. 
 
Zondag 4 oktober - Protestantse Kerk - Israël-zondag: Collec-
te Kerk en Israël, leren door ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een 
essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan be-
zinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het 
trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert 
zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in 
de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeen-
ten als naar buiten toe. 
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Zondag 11 oktober - ZWO project 2019 - 2020 
Landbouwprogramma NOAD, Pakistan 
Meer informatie bij de Commissie voor ZWO 
 
Zondag 18 oktober - 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 één gemeente. 
 
Zondag 25 oktober - Diaconie - Werkgroep Gentlecare 
Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in 
Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in 
hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel 
mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de 
goede zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in 
Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarde-
ren. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruim-
ten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na 
de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden 
voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende 
patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleu-
gel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice 
worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder 
negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders 
terecht kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn 
gestart worden nu bijgestaan door een team van zestien me-
dewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede 
dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met 
dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeentele-
den in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig in-
formatie van de werkgroep voorheen ‘Colesberg’ die nu werk-
groep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep 
wordt o.a. gesteund door onze diaconie. De diaconie beveelt 
deze collecte van harte aan. U kunt ook een gift storten op de 
rekening van de diaconie onder vermelding van: Zorgcentrum 
Gentlecare. 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
Collecte ZWO project 2019-2020 
Zondag 11 oktober: Landbouwprogramma NOAD, Pakistan 
Versterk landloze arbeiders in Pakistan, een persoonlijk ver-
haal.  
Iqbal is een werker van het eerste uur. Al vanaf het begin, in 
1965, doet hij mee met het landbouwproject van NOAD.  
“Ik ben 72 of misschien wel 73 jaar oud. Ik heb een vrouw, vijf 
kinderen en negen kleinkinderen.” Van pensioen heeft Iqbal 
nog nooit gehoord. Op zijn leeftijd bewerkt hij een stuk land 
van maar liefst drie hectare. “Daarop verbouw ik in de winter 
tarwe, in de zomer katoen en rijst. Het hele jaar door geeft het 
land ook voer voor mijn vee: twee koeien en twee kalfjes. In 
1965 begon het landbouwproject met het lenen van zaaizaad 
en kunstmest; na de oogst moesten we terugbetalen. We be-
gonnen met kleine stukjes. Dan zagen we goed het verschil 
tussen het land dat ‘gewoon’ bewerkt was en het land waar 
we het nieuwe soort zaad en kunstmest hadden gebruikt. La-
ter kwam er ook een tractor, waar iedereen in het dorp ge-
bruik van kon maken, tegen betaling natuurlijk. En een tube-
well, waardoor meer land bevloeid kon worden en de op-
brengst omhoog ging. Ik ben nog steeds bij het project betrok-
ken. Ik doe mee aan het schema voor kleine leningen en maak 
gebruik van de tubewell en van de tractor. Ook woon ik de bij-
eenkomsten bij waar van alles wordt besproken en voorlich-
ting wordt gegeven. Inmiddels zijn mijn kinderen groot ge-
worden; ze hebben allemaal de school afgemaakt, sommigen 
hebben aanvullend hoger onderwijs gevolgd. Als het project er 
niet was geweest, hadden we minder gewassen kunnen ver-
bouwen, was ons inkomen lager gebleven en hadden we min-
der opleiding kunnen geven aan onze kinderen. Misschien 

hadden we dan ook, net als veel anderen, ons land verkocht 
en waren naar de stad getrokken.” 
 
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 - Pa-
kistan. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te ma-
ken? Hartelijk dank! 

Dory de Niet, secretaris 
 
 
 
 
 
Muziek in onze kerk in coronatijd 
Wat een rare tijd; alles is anders en zo ook onze kerkdiensten. 
Natuurlijk is het fijn dat we weer bij elkaar mogen komen om 
samen te vieren. En we hebben de afgelopen maanden uitge-
breid mogen genieten van het prachtige en soms verrassende 
orgelspel van onze organisten die elke viering weer alles uit de 
kast trokken om een passend alternatief te vinden voor de 
samenzang. We zijn dankbaar voor de extra inzet om er iedere 
viering weer een muzikaal geheel van te maken en we willen 
onze organisten: Johan, Arthur, Annemieke, Arjan en Jan Mar-
ten vanaf deze plaats hartelijk bedanken daarvoor. 
Maar toch, als we om ons heen luisteren horen we hoe zeer 
we het met elkaar zingen missen. We ervaren nu pijnlijk hoe 
belangrijk samen zingen tijdens het vieren is, hoe verbindend; 
met elkaar en met God. Toch - zie de mededelingen van de Al-
gemene Kerkenraad - blijven we vasthouden aan ons protocol 
om niet te zingen in onze kerken van de PGL; niet door de ge-
meente, niet door een koor of zanggroep, zelfs niet door één 
persoon. We nemen geen enkel risico. 
Maar we realiseren ons ook, zeker omdat we nog een tijdje zo 
voort moeten, dat we daarvoor iets in de plaats moeten stel-
len. Door enkele creatieve oplossingen. Want, zoals ds. Ha-
meete het tijdens het overleg dat we op 24 september hadden 
(met muziekcommissie en vertegenwoordigers van diverse 
PGL-gremia) met een metafoor verwoordde: “je kunt geen 
volwaardig vegetarisch gerecht maken door alleen het gehakt 
weg te laten, we zullen op zoek moeten gaan naar andere in-
grediënten”. Er zijn ons veel ideeën en suggesties aangedra-
gen de afgelopen maanden, waarvoor hartelijk dank. We heb-
ben besloten met een aantal ideeën aan de slag te gaan, en u 
kunt hier aan bijdragen! 
Zo willen we een aantal video-opnames van liederen gaan 
maken, met telkens 2 tot 4 wisselende zangers, op veilige af-
stand. De opnames hiervan willen we gebruiken in onze kerk-
diensten. Het idee is om een database van liederen te maken 
waar de komende tijd uit geput kan worden, ook door gast-
predikanten. Daarvoor hebben we zangers en instrumentalis-
ten nodig, maar ook mensen die de geluids- en videotechniek 
voor hun rekening willen nemen. Dit vervangt het samen zin-
gen niet maar voegt wel iets eigens toe aan de vieringen. 
Wat wel het samen zingen kan invullen, maar dan buiten de 
zondagse dienst, is een aantal zangbijeenkomsten. We den-
ken aan drie kwartier samen zingen met elkaar, zij het met 
een beperkt aantal mensen op een zeer veilige, door de RIVM 
aanbevolen, afstand van elkaar, met alle deuren open en de 
(winter)jassen aan. Uiteraard is zo’n zangbijeenkomst voor uw 
eigen risico.  
Tot slot willen we wat vaker andere instrumenten dan alleen 
het orgel inzetten in de vieringen. Daarbij denken we aan alle 
instrumenten behalve blaasinstrumenten. We kennen een 
aantal mensen die zo’n instrument bespeelt maar natuurlijk 
niet iedereen. 
 
Voor de totstandkoming en uitwerking van al deze ideeën 
hebben we jouw en uw hulp nodig. Samen zingen kunnen nu 
we niet, maar er is genoeg wat we wél kunnen doen. En wel-
licht leidt dit alles tot nog meer creatieve ideeën die we later 
kunnen gaan uitwerken.  
Daarom doen we de volgende oproepen: 
- Wie wil op geregelde basis meewerken aan een viering met 

zijn/haar (niet blaas)instrument? 
- Wie wil als zanger meewerken aan het maken van video-
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opnames van liederen? 
- Wie wil als instrumentalist meewerken aan het maken van 

video-opnames van liederen? 
- Wie wil als technicus meewerken aan het maken van deze 

opnames? 
- Wie wil meewerken aan het organiseren van een aantal 

zangbijeenkomsten, en alles wat daarbij komt kijken? 
 
Reacties kunnen naar: vigiliava@hotmail.com. Aan de hand 
van uw reacties zal een en ander verder worden uitgewerkt. 
Houd daarom de komende nieuwsbrieven en het kerkblad 
goed in de gaten. 
We hopen op veel enthousiaste reacties zodat we, ondanks 
corona, toch samen muziek kunnen blijven maken en zo God 
loven met alles wat nu binnen onze mogelijkheden ligt!  
De muziekcommissie, 

Ingrid, Adri, Marijke en Vigilia 
 
 
 
 
 
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 
 
Ommekeer!  
Christopher, een tijd geleden op dringend verzoek van het zie-
kenhuis opgenomen in Gentle-
care met een dwarslaesie en 
zeer ernstige doorligwonden, 
had een geschiedenis van 
drugshandel, drugsverslaving 
en gevangenis achter de rug. 
Tijdens zijn laatste verblijf in de 
gevangenis had hij zich voor-
genomen het drugsverleden 
achter zich te laten. Maar tij-
dens een gevecht waar hij na 
zijn vrijlating bij betrokken 
raakte, kreeg hij een dwarslae-
sie en was de wanhoop nabij.  
Door de liefde die hij van de 
mensen in Gentlecare kreeg, 
heeft hij besloten in zijn verde-
re leven Jezus te volgen. En als zijn diepe wonden genezen 
zijn, gaat hij zijn ervaring inzetten om op scholen jongeren te 
waarschuwen voor de gevaren van drugsgebruik. Tot die tijd 
geeft hij met veel plezier aandacht aan de gehandicapte kin-
deren van Gentlecare. Hij vond het zelf heel zinvol om dit ook 
aan ons door te geven!  
Ivonne en haar team wensen ons veel sterkte en Gods zegen 
in deze moeilijke tijden.  
Namens de werkgroep, 

Dinie Vegt 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 
Woensdag 16 september waren 20 vrou-
wen op verantwoorde wijze bij elkaar in De 
Voorhof van de Kruisheuvelkerk. Dit was de 
eerste Vrouw en Geloof ochtend na de 
plotselinge stop in maart. Het was een 
goede ochtend, men had elkaar veel te ver-
tellen en er was vreugde om het weerzien. 
Het thema ‘relaties in en met de bijbel’ 
werd besproken in deze tijd, waarin relaties met elkaar moei-
lijk zijn. Als de ontwikkelingen het toelaten wil de groep 
woensdag 14 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur weer met 
een beperkt aantal vrouwen bij elkaar komen in De Haard, 
achter de Petrus en Pauluskerk en op woensdag 18 november 
tussen 10.00 en 12.00 uur in De Hoeksteen op de Rozenboom-

laan 119 in Voorburg. Deze plannen zijn uiteraard afhankelijk 
van de ontwikkelingen met betrekking tot het virus. De vrou-
wen kregen een uitnodiging en na aanmelding ontvangen de-
genen die kunnen komen een bevestigingsbrief met richtlij-
nen. Het is goed om deze geplande bijeenkomsten aan te 
kondigen, zodat eventuele belangstellenden alsnog contact 
kunnen opnemen met: 

Plony Korving 
06-10 29 27 26, p.korving@outlook.com  

en Marianne Pompert 
06-28 14 97 19, pompertmarianne@gmail.com 

 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) 
De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de volgende con-
tactbijeenkomst op 13 oktober in de Kruisheuvelkerk te Leid-
schendam. Mevrouw Jannie van Rijn geeft een lezing over ‘het 
leven van evangeliste/verzetsstrijdster Corrie ten Boom’. Aan-
vang 14.00 uur. 

J. Carton 
 
Zondagavondconcerten Koningkerk Voorburg 
De maandelijkse, gratis lunchconcerten in de Koningkerk vie-
ren in 2020 hun 10-jarig jubileum. Het jubileumjaar ging in fe-
bruari feestelijk van start, maar door corona viel het jubileum-
programma weldra stil. De werkgroep achter de lunchconcer-
ten heeft in die stille periode echter niet stil gezeten. Zo is o.a. 
de website www.muziekindekoningkerk vernieuwd en toen de 
coronamaatregelen wat vrijer werden heeft de werkgroep na-
gedacht met welke aanpassingen vanwege corona er toch 
concerten georganiseerd zouden kunnen worden. Voor dit na-
jaar is er een concertprogramma; het programma voor de pe-
riode daarna staat in de steigers, maar alles blijft afhankelijk 
van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.  
Vanaf eind september pakken we de draad in aangepaste 
vorm weer op. De komende concerten vinden plaats op de 
laatste zondagavond van de maand; ze beginnen om 19.30 uur 
en duren ongeveer een uur. De toegang is gratis. Wie wil ko-
men luisteren moet zich vooraf aanmelden via de website 
www.muziekindekoningkerk.nl. Voor informatie over de con-
certen, het aanmelden, hoe u ons een financieel steuntje in de 
rug kan geven etc. verwijzen we u ook naar deze website. Er is 
een gelijknamige Facebookpagina die u kunt volgen. `Last but 
nog least` komt u ons tegen op de website van de wijkge-
meente De Open Hof in Voorburg en in ‘t Krantje. Iedereen is 
van harte welkom! 
 
25 oktober: Duo Duinenberg  
‘Een musikale reis. Zuid-Afrikaanse poësie in liedvorm.’ 
Duo Duinenberg bestaat uit Yolanda van de Berg (piano) en 
Gelske van der Duin (zang). Samen brengen zij een programma 
van Zuid-Afrikaanse gedichten op muziek gezet door Yolanda 
(Zuid-Afrikaanse van geboorte) en gezongen door Gelske. De 
muziek en de tekst worden aangevuld met natuurfoto’s van 
Zuid-Afrika op de beamer. Het belooft een bijzonder concert 
te worden. Aanmelden kan vanaf 28 september. Voor wie al-
vast een voorproefje wil horen: www.duinenberg.nl. 
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Christelijke pleegouders gezocht 
Deo Volente organiseert Stich-
ting Timon op 12 november een 
informatieavond over pleegzorg. 
De avond is bedoeld voor men-
sen die overwegen pleegouder 
te worden. Op deze avond ver-
tellen wij u alles over pleegzorg 
en de manier waarop u pleegouder kunt worden bij Stichting 
Timon. Stichting Timon is dringend op zoek naar christelijke 
pleegouders in uw regio. Veel kinderen wachten op een plekje 
in een normaal gezin waar zij veilig op kunnen groeien. Helpt u 
ons mee om deze kinderen te helpen? 
Datum: 12 november 2020  
Locatie: Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg (bijgebouw 

De Voorhof tegenover de Oude Kerk) 
Aanvang: inloop 19.30 uur, start 19.45 uur 
Voor meer info en aanmelden: www.deeljethuis.nl 
 
Collecteweek Kerk in Actie  
Voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Van 29 november t/m 5 december organiseert Kerk in Actie 
een landelijke collecte voor de kinderen in de Griekse vluchte-
lingenkampen. We denken dan onmiddellijk aan de slachtof-
fers uit Moria op Lesbos, maar de opbrengst is voor kinderen 
in alle Griekse opvangcentra.  
Ook in Leidschendam worden collectanten gezocht, die zelf 
mogen bepalen hoeveel tijd ze aan de actie besteden. Wie 
mee wil doen, kan bellen met of schrijven naar contactper-
soon Theo de Jong (070) 327 97 86, e-mail: thgdejong@case-
ma.nl. Meer informatie op de website van KiA onder: kerki-
nactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
 
 
 
 
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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