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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) 
1 november 2020 

Digitale uitzending KHK 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Sytze de Vries 
Crèche, kindernevendienst 

Geen dienst 
Of digitale uitzending KHK 

Woensdag  
4 november 2020 

Geen dienst Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Dankdag voor het gewas 
Alleen digitale uitzending 
Aanvang: 20.00 uur 

Geen dienst 

Zondag (groen) 
8 november 2020 

Ds. Hans van Drongelen 
(te Amstelveen) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
15 november 2020 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Jeroen Tiggelman (te Rijnsburg) 
Crèche, kindernevendienst 

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

Zondag Voleinding (wit) 
22 november 2020 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 
 
Ds. Maarten Hameete 
Een dienst voor genodigden 
Aanvang: 14.30 uur 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst  
 
Kerk open voor gedenken, 
kaarsje aansteken, muziek 
luisteren, 16.00-18.00 uur 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 
 
Kerk open voor gedenken, 
kaarsje aansteken, muziek 
luisteren, 16.00-18.00 uur 

Zondag (paars) 
29 november 2020 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Jan van Westenbrugge 
(te Hoek van Holland) 
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 overintekening zal worden geloot. 
 
 
 

1 november 2020 
In de Kruisheuvelkerk is er een gezamenlijke dienst. Dominee 
en dichter Sytze de Vries, bekend van vele liedvertalingen in 
ons liedboek, zal deze dienst voorgaan. Centrale tekst van de-
ze zondag is uit Mattheus 25: 1-13, het verhaal de vijf wijze en 
vijf dwaze meisjes met hun olielampen. Kernvraag van deze 
tekst zou kunnen zijn: ‘Wat is wijsheid?’. Natuurlijk gaan we 
ook teksten van de hand van ds. De Vries lezen. Deze kunnen 
we helaas niet met elkaar zingen. We zijn daarom extra blij 
dat, naast Arthur Vos op het orgel, ook Henrike Louwen met 
viool de dienst muzikaal zal opluisteren.  
De Dorpskerk is open, de dienst is daar te volgen via het 
beeldscherm. In De Leidraad wordt de mogelijkheid nog on-
derzocht om de dienst in de Kruisheuvelkerk in via het scherm 
te volgen. Houd u de nieuwsbrief hierover in de gaten. 
 
4 november 2020 
Vandaag is het dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid, zoals 
deze dag op de liturgische kalender officieel heet. Een mooi 
moment om stil te staan bij alles wat de aarde ons in het afge-
lopen seizoen heeft geschonken. Wat onze arbeid heeft opge-
leverd. En tegelijkertijd; als we terugkijken op het afgelopen 
seizoen, dan is dat niet alleen maar iets om blij van te worden. 
Om dankbaar voor te zijn. De afgelopen periode was moeilijk, 
en dat is het nu nog steeds. Dát zal dan zeker óók klinken. 
Dank en gebed, nood en vreugde. Goed om ook dit samen te 
kunnen delen als gemeente. Nu anders dan anders. De viering 
van dankdag zal geheel digitaal zijn, dus zonder kerkgangers. 
Aansluitend is er een gemeenteavond, die dus ook digitaal ge-
houden wordt. Het is helaas niet anders. Met elkaar hopen we 
op, én bidden we voor betere tijden; bijzonder dat we door de 
moderne technieken tóch zo met elkaar verbonden kunnen 
zijn. Het avondgebed op dankdag begint om 20.00 uur, aan-
sluitend is dan de gemeenteavond. De zoom-code volgt in de 
nieuwsbrief. 
 
8 november 2020 
Ds. Hans van Drongelen uit Amstelveen is een goede bekende 
in de Dorpskerk. Hij is studentenpastor en dominee van de 
Kerk aan het Noordeinde in Delft. 
 
15 november 2020 
Ds. Fulco de Vries Bouwstra gaat voor in de Dorpskerk. In deze 
dienst verkoopt de Amnesty groep Leidschendam-Voorburg 
‘Corona veilig’ kaarten voor berichten aan gevangenen. 

Colofon 
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In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Jeroen Tiggelman uit Rijnsburg 
voor, een bekende gastpredikant. 
 
In De Leidraad gaat Ies de Jong voor en lezen we Ezechiël 34: 
11-17 en Mattheüs 25: 31-46.  
Het liegt er niet om, het laat aan duidelijkheid niets over dat 
het in Ezechiël 34 er om gaat dat er teleurstelling is over on-
gehoord slecht leiderschap. Sterker, roeping wordt met de 
grond gelijk gemaakt en het volk moet het maar uitzoeken. 
Die slechte herders raken hun goddelijke baan kwijt omdat 
God zelf herder zal zijn, voluit. En dan spat de liefde voor Zijn 
volk er vanaf! En als ik dan de verzen 12 tot 15 lees kom ik he-
lemaal terecht in Psalm 23 in Naardense vertaling: In weiden 
vol groen vlijt Hij mij neer, Hij voert mij mee naar wateren der 
rust. Wat een belijdenis in die Psalm, Gods liefde vlamt mis-
bruikt leiderschap voorbij. 
Ook Jezus maakt duidelijk dat wat het volk mag en moet nale-
ven alles te maken heeft met hoe het is voorgedaan. Hij laat 
zien dat verschuilen achter dat wij het allemaal niet konden 
weten slagen in de lucht zijn. Wanneer hebben wij gezien dat 
u dorst had, ziek was of hongerig of in de gevangenis zat? Ook 
nu moeten wij beter weten. Wij leven immers in Zijn groene 
gras? 
 
22 november 2020 
In de Dorpskerk om 10.00 uur, ds. Adrie Sterrenburg uit Voor-
burg, Zondag Voleinding. In deze dienst zullen we de overle-
denen van het afgelopen jaar gedenken door het noemen van 
de namen. 
In de Dorpskerk om 14.30 uur ds. Maarten Hameete, Zondag 
Voleinding, een dienst voor genodigden. Ook in deze dienst 
zullen we de overledenen van het afgelopen jaar gedenken 
door het noemen van de namen. 
 
In de Kruisheuvelkerk blikken we de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar terug. We noemen de namen van gemeentele-
den die in het afgelopen jaar zijn overleden, en we gedenken 
hen. Helaas is ook deze viering anders dan anders. Met een 
beperkt aantal plaatsen in het kerkgebouw, gelukkig wel met 
de mogelijkheid de dienst thuis mee te beleven. Om iedereen 

die dat wil de gelegenheid te geven toch ook zélf aanwezig te 
zijn, om zélf een kaarsje aan te steken, om zélf ook even stil te 
zijn in de kerk, is de Kruisheuvelkerk ’s middags van 16.00 tot 
18.00 uur geopend. Om even binnen te lopen, een kaarsje aan 
te steken, stil te zitten in een van de banken, te luisteren naar 
muziek, om te gedenken. We doen dit volgens het ‘doorloop’-
principe, ieder is dus maar een korte tijd in het kerkgebouw 
aanwezig. Vrijwilligers zullen een en ander begeleiden, zodat 
er geen grote groep mensen bij elkaar ontstaat, en ieder tóch 
op verantwoorde wijze even in de kerk kan zijn. We gaan hier-
bij natuurlijk ook uit van ieders verantwoordelijkheidsgevoel. 
De kerken van de PG Voorburg en de Franse Kerk kwamen met 
dit initiatief, we doen hier graag aan mee. En: iedereen is wel-
kom, ook niet-gemeenteleden! Op deze manier kunnen we 
ook écht kerk in de buurt zijn, door ons huis open te stellen 
voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Maak anderen 
hier dan ook gerust attent op, een klein gebaar kan voor ie-
mand een groot verschil maken. We sluiten de middag dan af 
met een kort gebedsmoment, rond zes uur. Welkom! 
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is een scharniermo-
ment voorafgaand aan advent en de voorbereiding op de 
komst van God in deze wereld. We zijn gewoon om op deze 
zondag terug te kijken naar het afgelopen jaar, en in het bij-
zonder hen te noemen die ons ontvallen zijn. In De Leidraad 
kijken we uit naar een mooie dienst. Als kerk midden in de 
buurt is De Leidraad ’s middags van 16.00 tot 18.00 uur geo-
pend. Om een moment stil te zijn, een kaarsje aan te steken 
en zo te gedenken. Uiteraard gelden er voorzorgsmaatregelen 
om het een en ander veilig te laten verlopen. Er zal een door-
loop zijn, waardoor mensen op een veilige en rustige manier 
van de ruimte gebruik kunnen maken. De kerken van de PG 
Voorburg en de Franse kerk kwamen met dit initiatief waar we 
net als de Kruisheuvelkerk graag aan meedoen. We hopen op 
deze manier een plek te zijn, midden in onze buurt, waar 
mensen terecht kunnen op mooie en pijnlijke momenten. Ie-
dereen is welkom, juist ook de mensen die we uit de buurt 
kennen. We sluiten de middag af met een kort gebedsmoment 
om 18.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
Vrienden van de Hoop 
Donderdag 24 september om 12.00 uur verzamelde er een 
groep mensen in Ambt Delden om mee te doen aan de Cycle 
for Hope. Er waren twaalf renners en zes begeleiders aanwe-
zig. Ieder met zijn of haar eigen verhaal. Die dag om 14.00 uur 
gingen de eerste renners van start om in estafettevorm 1.200 
kilometer te fietsen in 48 uur. Aan de ene kant om geld in te 
zamelen voor de Vrienden van de Hoop.  
Maar de andere kant is eigenlijk waar het om gaat, we zijn 
namelijk met een diverse groep mensen die op een of andere 
manier te maken hebben met de Hoop GGZ. Dit team bestaat 
uit betrokkenen, oud-cliënten, cliënten en medewerkers. En 
nogmaals, iedereen met zijn of haar eigen verhaal. Het is af-
zien om in 48 uur 400 kilometer te fietsen. Maar wat ik daar 
hoor, staat in schril contrast met de overwinning die de cliën-
ten en oud-cliënten behalen als zij hun verslaving de baas zijn.  
De verhalen die verteld worden, daar staat één ding centraal 
en dat is dat zij het niet alleen hebben gekund. De mensen 
hebben iemand nodig die voor hen bidt en er voor hen is. En 
naast de mensen die hen omringen, hebben ze ook God nodig. 
Als iemand verslaafd is en de weg kwijt is, dan gebeurt het 
vaak dat familie de verslaafde moet loslaten. Dat is niet mak-
kelijk en dat kan de familie ook niet alleen doen. Een van de 
deelnemers van de Cycle vertelde mij, dat het beste wat zijn 
ouders hebben kunnen doen, was hem de deur wijzen. Hoe 
moeilijk het ook is. Maar het is wel het beste, waarbij hij ook 
vertelde dat hij na de Cycle gelijk bij zijn ouders langs ging. En 
zijn ouders zijn ook trots op wat hij nu bereikt heeft. Het is los-
laten, maar uiteindelijk hebben ze hem toch weer vast kunnen 
houden.  
Is dit ook niet zo met God, dat wij Hem loslaten en niet toela-
ten in ons leven en dat Hij ons schijnbaar loslaat? Maar uitein-

delijk laat Hij ons niet los, ben je altijd welkom en mag je je 
geborgen voelen bij Hem.  
Dit is maar één verhaal van een oud-cliënt, maar zo zijn er vele 
verhalen. Er is nog één verhaal dat me altijd bijblijft sinds ik bij 
de Hoop GGZ werk. Dat is het verhaal van Jules. Dit complete 
verhaal is ook te vinden op internet bij de Vrienden van de 
Hoop. Maar kort samengevat, Jules was niet bepaald het lie-
verdje van de klas en heeft in zijn jeugd de nodige tegenslag 
gehad. Hij heeft gevangenissen van binnen gezien. Jules was 
vroeger het type dat je niet graag ’s avonds laat zou tegenko-
men in een donker steegje, maar ik vergeet nooit dat hij vol lof 
en vreugde stond te vertellen dat een medewerker hem heeft 
geholpen om op zijn knieën te gaan voor God en tot Hem te 
bidden. Nu is Jules een van de vele ervaringsdeskundigen die 
zijn ervaring inzet om anderen weer te helpen.  
Het is zo mooi om God hierin bezig te zien en duidelijk te zien 
dat het zo belangrijk is om naar elkaar om te zien en er voor 
een ander te zijn. Dit kan op vele manieren, het voorgaande is 
zoals het bij de Hoop kan gaan. Maar ook in je eigen omgeving 
kan je er zijn voor elkaar. En zeker in deze tegenwoordige tijd 
van quarantaines en terughoudendheid in contacten is het 
goed om toch naar elkaar om te kijken en er te zijn voor de 
ander. Dat kan op vele manieren, even een telefoontje naar 
dat ene gemeentelid of die verjaardagskaart dit jaar toch maar 
wel versturen.  
Kijk in deze tijd nog eens goed om je heen en kijk waar je er 
voor een ander kan zijn, hoe klein dan ook. En ook na deze co-
ronacrisis is het nog steeds nodig om naar elkaar om te kijken. 
En bid voor elkaar. Dat zijn de woorden waarmee ik wil afslui-
ten. (www.vriendenvandehoop.nl/verhalenvanhoop/) 

René Bron 
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Schoenendoosactie 2020 == Let op! Wijziging == 
Namens de diaconie graag uw aandacht voor het volgende. 
Doe jij/Doet u ook weer mee met de schoenendoosactie? 
Ondanks dat we in coronatijd leven doen De Leidraad, Dorps-
kerk en Kruisheuvelkerk dit jaar weer mee aan de schoenen-
doosactie. 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 
toch even een korte uitleg: Het is de bedoeling een schoenen-
doos te versieren en te vullen met (school)spulletjes. Let op: 
geen snoep of geld in de doos! U mag gewoon een eigen, leuk 
versierde, schoenendoos gebruiken; let dan wel op het maxi-
male formaat dat in de folder staat. Er wordt voor iedere 
schoenendoos 5 euro gevraagd als bijdrage in de transport-
kosten. U kunt nu alvast aan de slag!  
Om het aantal bezoekers/bezoekjes aan de kerken te beper-
ken kunt u de folder over deze actie alleen ophalen bij Natha-
lie Ros thuis. Of stuur haar een berichtje, dan kan de folder bij 
u in de bus bezorgd worden. Laat het even weten via 06-28 19 
49 56 of nathalieros@gmail.com. De schoenendozen kunnen 
uiterlijk vrijdag 20 november ingeleverd worden bij Nathalie 
thuis, dus niet in de kerk.  
Succes met het vullen van de dozen en de enveloppen! Lees 
goed de folder door: we hopen op een goede opbrengst. Als u 
vragen heeft over de actie, dan kunt u mij bellen of de folder 
online bekijken.  
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 o.v.v. ‘Gift schoe-
nendoosactie’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentegroeigroep 
11 en 16 november is het onderwerp van de GGG 'Machtige 
rijken vallen om- je oefenen in hoop'. 25 en 30 november gaat 
het over 'Durf jij nee te zeggen?'. Vanuit het gespreksmateri-
aal: 'We lezen in Daniël 3 dat Daniëls drie Joodse vrienden ra-
dicaal nee zeggen als Nebukadnessar ze dwingt om te buigen 
voor het beeld dat hij van zichzelf heeft opgericht. Durven wij 
nee te zeggen? Ook als het wat kost?' Welkom bij deze (PGL-
brede) bijeenkomsten. De avonden starten om 19.30 uur.  
De locaties staan niet in de kerkkalender, zodat een aanmel-
ding van tevoren altijd nodig is. Dit i.v.m. de corona-maatre-
gelen. Lijkt het u/jou wat om mee te doen of wilt u/jij meer in-
formatie:  
Maandag groep:  Sandra Tukker-van Vuuren 

06-44 48 26 48 of sandravanvuuren@hotmail.com 
Woensdag groep:  Mineke van Hoek 

(070) 381 43 70 of mddbons@gmail.com 
 
Oliebollenactie 14 november 
De nieuwe stoelen in de 
Dorpskerk moeten wel 
betaald worden. Daarom 
houden we een oliebol-
lenactie op zaterdag 14 
november. Op de boer-
derij van Arie Breedijk, 
Stompwijkseweg 48, zul-
len in de garage de olie-
bollen (met krenten) vers worden gebakken.  
Elf stuks voor tien euro! U kunt uw oliebollen tussen 14.00 en 
16.00 uur ophalen. Als u wilt, mag u ook nog een kijkje nemen 
bij de paarden, koeien en schapen. Bestellen van de oliebollen 
graag per e-mail bij fam.bemer@ziggo.nl met vermelding van 
het gewenste aantal.  
Telefonisch bestellen kan ook:  
Alja Schutte  06-13 05 91 50 
Liesbeth Boonekamp 06-51 09 20 72 
Wilma Bemer  06-22 27 55 32 
Betalen kan ter plekke contant of met een tikkie, of vooraf 
overmaken op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te 
Leidschendam o.v.v. oliebollen. 

Wilma Bemer 
 
Pubquiz PGL 
De dagen worden korter, het weer guurder en het snoepgoed 
ligt alweer in de schappen van de supermarkt. Vanuit het mi-
nisterie kijken we ontzettend uit naar een moment waarop we 
elkaar weer op een ontspannen manier kunnen ontmoeten. 
Daarom: het is tijd om je kennis te testen en samen een gezel-
lige avond te beleven. Op 14 november organiseren we op-
nieuw een PGL-pubquiz. Uiteraard binnen de grenzen van de 
geldende maatregelen zal deze pubquiz opnieuw online 
plaatsvinden. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
in deze tijd. Het aanmelden van teams kan via pastoraalcen-
trum@pgleidschendam.nl. Meer informatie zal de komende 
weken via de nieuwsbrief verschijnen. 

Ds. Maarten Hameete 
 
PGL Koffietijd 
Lieve gemeenteleden!  
Missen jullie ook het gezellige 
contact met de kerk? Juist in de-
ze tijd is het zo belangrijk dat we 
ons verbonden voelen. Je kunt 
natuurlijk iemand opbellen voor 
een persoonlijk gesprek. En veel 
mensen doen dat gelukkig ook. 
Maar soms komt dat er niet van. Of je kunt toch een drempel 
voelen. Daarom leek het mij een leuk idee om een gezamenlij-
ke WhatsApp-groep te starten met de naam: PGL Koffietijd. 
Dat is weer een extra manier om elkaar vast te houden.  
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De groep is niet speciaal bedoeld voor de jongere generatie, 
maar juist ook voor mensen die het moeilijk vinden om nu de 
deur uit te gaan. Zie het als een praatje bij de koffie (of thee!). 
Daar kun je vertellen wat je bezighoudt. En bij de koffie kun je 
ook grappen maken, wijzen op een krantenbericht of een leu-
ke foto laten zien. Dat kan nu dus ook via deze WhatsApp-
groep. 
Met de enthousiaste hulp van Mandy de Pree zitten we nu al 
op een groep van 59 mensen. Uit alle wijkgemeenten en van 
alle leeftijden. We kunnen in totaal met 256 mensen in zo’n 
groep. Dus we kunnen nog flink uitbreiden. Vindt u/vind jij het 
leuk om hieraan mee te doen? Misschien alleen om mee te le-
zen op de achtergrond? Of om ook eens een opmerking, felici-
tatie of een foto te plaatsen? Dat zou heel gezellig zijn!  
Iedereen die mee wil doen, kan zijn/haar mobiele telefoon-
nummer naar Mandy (06-33 00 48 73 of m.a.h.depree@zig-
go.nl) of naar mij (06-54 91 20 20 of breunese@ziggo.nl) stu-
ren. Dan voegen we jullie toe aan de groep. En als het toch 
niet bevalt, kun je er altijd weer uit. Dus gewoon proberen! 

Nicoline Breunese 
 
Seniorenmiddag Leidschenveen 
Naar aanleiding van de hernieuwde coronamaatregelen heb-
ben wij besloten om de seniorenmiddag van 25 november niet 

door te laten gaan. Heel jammer, maar wij vinden het risico te 
groot om met een kwetsbare groep samen te komen. Hopelijk 
kunnen we in januari weer bij elkaar komen, maar ook dat zal 
aan de omstandigheden van die tijd afhangen.  
Allen een hartelijke groet, 

Dory de Niet en Plony Rotteveel. 
 
Een stoel voor het goede doel! 
Als het goed is worden volgende 
maand de nieuwe stoelen geleverd 
voor de kerkzaal van de Dorpskerk. 
De oude stoelen doen we van de 
hand. Heeft u misschien interesse in 
een of meer klassieke knopstoelen? 
Neem dan contact met mij op via 
kgroot@casema.nl of telefoon-
nummer 06-53 39 21 39. We heb-
ben geen prijs per stoel vastgesteld, 
maar we hopen dat u een bijdrage 
wilt doen die ten goede komt aan 
de herinrichting van de kerk. 
Namens de Commissie Herinrichting Dorpskerk, 

Kees Groot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
In Memoriam Rien Verhage 
Op 23 september 2020 is plotseling overleden Marinus Verha-
ge - Rien - op de leeftijd van 76 jaar. Tijdens de afscheidsdienst 
in de Dorpskerk hebben we onder andere stilgestaan bij de 
tekst die Rien zelf heeft geschreven bij Psalm 67: “Toon Zijn 
liefde aan een ieder”. Want Rien heeft díe woorden, “Toon 
Zijn liefde aan een ieder”, tijdens zijn leven daadwerkelijk in 
de praktijk gebracht. Hij deed dit op zijn eigen, rustige wijze. 
Hij deed dit vanuit zijn eigen persoonlijke levenshouding. Een 
levenshouding die in zijn geval geïnspireerd was op het chris-
telijk geloof. Hij toonde de liefde van God aan ieder die op zijn 
pad kwam.  
Allereerst aan Lida, hun kinderen en kleinkinderen. Maar ook 
aan alle mensen die hij en Lida tijdens hun werkzaamheden in 
Afrika hebben ontmoet. Terug in Nederland was Rien een be-
trokken huisarts in de Schilderswijk in Den Haag. Ook heeft hij 
zich toen ingezet bij onze geloofsgemeenschap. Rien is ouder-
ling geweest en voorzitter van de kerkenraad. Hij vervulde een 
belangrijke rol binnen de kerkenraad, met zijn wijsheid, rust 
en gevoel voor rechtvaardigheid. Hij was betrokken bij het op-
zetten van het pastorale team, en van de open kerk. En niet te 
vergeten: het maken van de teksten bij de Psalm van de zon-

dag. Wij hopen en bidden dat alles wat hij ons gegeven heeft 
en voorgeleefd heeft niet verloren zal gaan. Dat zijn liefde 
voor álle mensen om hem heen, door mag leven in onze har-
ten. 

Marianne Pompert 
 
In memoriam Sam Bredemeijer 
Op woensdag 23 september is overleden Samuel Bredemeijer 
in de leeftijd van 94 jaar. Sam woonde nog zelfstandig aan de 
Prinses Annalaan. Hij is de weduwnaar van Willy Wevers en 
Toos van den Brink en een geliefde broer, zwager en oom. 
De geboren Rotterdammer was een immer opgewekt en mee-
levend gemeentelid. Hij hield ervan om achter de schermen de 
koster te helpen in de Kruisheuvelkerk. En muzikaal als Sam 
was, kon hij tijdens de diensten enorm genieten van mooi or-
gelspel. Een maand eerder had hij te horen gekregen dat hij 
ongeneeslijk ziek was, toch kwam zijn overlijden onverwacht. 
De uitvaartdienst was in beperkte familiekring in de Kruisheu-
velkerk. Op de kaart stond Psalm 17 vers 8 (berijming 1773):  

Maar – blij vooruitzicht dat mij streelt –  
Ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met uw godd’lijk beeld. 

Met dat beeld in gedachten, in verbondenheid met zijn Hei-
land is Sam overleden. Dat zijn gedachtenis tot zegen mag zijn. 

Annemieke Hartman 
 
Liedboek 427 

Vonkje van hoop diep in mij, 
lieve God, wakker het aan  
tot een vlam van vertrouwen. 
Wakker aan, wakker aan, 
dat wij gaan in vurige liefde. 
Vonken die overslaan. 

 
Hoop is juist in deze tijd een kracht waar we naar verlangen, 
en die we niet kunnen missen. Hoop is een levenskracht die 
ruimte geeft, perspectief biedt. Hoop is niet zomaar positief 
denken. Hoop poetst de pijn van het moment niet weg, maar 
doet ons de kracht van leven voelen. Elk moment, de pijn en 
de genezing, het verdriet en de troost, kan een plek zijn waar 
God ons leven binnen kan komen. Dat is wat mijn hoop voedt.  
Hoe mooi zou het zijn als die vonkjes in ons leven worden 
aangewakkerd. Dat is het gebed van lied 427. Maar wij heb-
ben er zelf ook invloed op, want hoop kun je voeden en af-
knijpen. Je kunt het lucht geven, of wegstoppen. Door be-
klemmende gewoonten te laten, door onszelf tijd en ruimte te 
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gunnen. Laten we elkaar blijven aansteken met een hoopvol 
perspectief, zodat de vonken overslaan. 

Ds. Maarten Hameete 
 
Vertel je verhaal: Ria den Hartog 
De coronaperiode heb ik tot nu toe goed doorstaan, mede 
dankzij het feit dat ik wekelijks mijn dochter zie en de zonen 
en kleinkinderen ook met enige regelmaat. Dat is voor mij heel 
belangrijk. Vanzelfsprekend mis ik de ‘normale’ zondagdien-
sten met na afloop het contact bij een kopje koffie. Ook is het 
frustrerend voor de betrokkenen dat de autorijdienst nu stil 
ligt. Je kunt nu eenmaal niet de nodige afstand creëren in een 
auto. 
 
Het sociale leven staat ook op een lager pitje, hoewel ik in 
september wat familieleden heb bezocht buiten de regio. En 
vanzelf, net als bij mijn kinderen en kleinkinderen, "no hug-
ging, no kissing"' en met de noodzakelijke afstand. Wat ik he-
den ten dage meer doe, naast mailen en appen, is telefone-
ren. Kan uren duren. En dit leverde het volgende verhaal op. 
Ik had de laatste tijd iets meer contact met een vriendin die in 
Oost-Souburg woont, Adrie. Ik ken haar uit de periode dat we 
in Rotterdam op hetzelfde kantoor werkten, zo midden jaren 
vijftig. Ik zag de liefde opbloeien tussen haar en een vriend 
van mijn verloofde; zij (die vriend en mijn verloofde) woonden 
in dezelfde straat. We trouwden in hetzelfde jaar, 1959. Zij 
bleven aanvankelijk in Rotterdam wonen en wij vertrokken 
naar Purmerend. Helaas wonen we nu al jaren alleen als we-
duwen; Adrie sinds 7 jaar en ik inmiddels al 24 jaar. 
 
Ze vroeg onlangs waar in Zeeland ik eigenlijk geboren was. In 
Vlissingen, vertelde ik haar, maar we moesten in 1940, toen ik 
drie jaar oud was, evacueren. We kwamen eerst in Oostburg 
terecht, daarna Meliskerke, en Rilland Bath. Gedurende ruim 
drie jaar woonden we in bij gezinnen. Door de talrijke be-
waarde ansichtkaarten, gestuurd door familie in die tijd, weet 
ik van die gezinnen de namen en adressen. Ik noemde bij toe-
val de naam van de familie waar we bij inwoonden in Oost-
burg: Leenhouts. Adrie was verrast, want zij had kennissen 
met die naam en dat zou dus wel eens familie kunnen zijn! Ik 
had bovendien een brief van mijn moeder, gericht aan haar 
ouders, waarin ze bij een P.S. meldde dat de heer des huizes 
Abraham heette en zijn vrouw Sara.  
 
Adrie ging dat uitzoeken en het klopte precies, het waren de 
ouders van haar kennis. Nu ontdekte ik in een fotoalbum van 
die tijd zowaar een foto van het echtpaar Leenhouts in hun 
tuin, met mijn moeder, broer en ik, en een baby op de schoot 
van Sara Leenhouts. Nu zou het wel toeval zijn als die baby die 
kennis was. Moeder Leenhouts was toen 31 jaar, ik weet niets 
van de samenstelling van dat gezin. Maar het lijkt er inderdaad 
op dat de baby Adrie’s kennis, Bram is. Bram was zeer enthou-
siast, vertelde Adrie, en het plan is eens bij elkaar te komen in 
Oost-Souburg.  
 
Ik weet van die drie plaatsen niet hoe en waar we daar in-
woonden tijdens de oorlog, maar weet nog wel dat in Oost-
burg ernaast een schoolplein was waar paarden stonden. En 
als ik dan thuiskwam vertelde ik dat ik mocht "Ross sitzen". Ik 
wist uiteraard als driejarige niets van Duits, maar herhaalde 
wat men tegen me zei. Het was voor mij vast indrukwekkend 
op een paard te mogen zitten, het is me altijd bijgebleven. Ik 
hoorde onlangs dat er destijds een kazerne was met Duitsers. 
Ze zullen de school hebben gevorderd, dat gebeurde vaak in 
oorlogstijd. 
 
In een boekje met oude ansichtkaarten las ik laatst dat Oost-
burg door de Duitsers werd bezet van 1 juni 1940 tot 26 okto-
ber 1944. Oostburg heeft een dure tol betaald: het lag van 11 
september tot 26 oktober 1944 permanent onder vuur. Het 
kreeg 500 bommen en 60.000 granaten te verduren en werd 
voor 80 procent verwoest. Vandaar dat Oostburg geen oude 
of monumentale gebouwen heeft. Op een van de ansichtkaar-
ten zie je een stukje van de Gereformeerde Kerk, waar we 
toen heen gingen, ook helaas verwoest. Onder de 2800 inwo-
ners, voor zover niet geëvacueerd, vielen 120 doden te be-
treuren.  

 
Van dit oorlogsgeweld heb ik niets meegekregen, ook niet la-
ter vernomen. Na Meliskerke en Rilland Bath werd mijn vader 
in 1943 overgeplaatst naar Tilburg en hadden we eindelijk 
weer een eigen, vrijstaande woning. In 1949 kwamen we in 
Rotterdam terecht, waar onze uitgebreide familie woonde. 
We kwamen op een bovenhuis terecht, en gezien ons gezinne-
tje van ‘slechts’ vier personen, waren wij dit keer verplicht in-
woning te nemen! Maar dat betrof maar één persoon. 
 
Tot zover mijn verhaal! Over toeval, ‘wie wat bewaart, die 
heeft wat’, en mijn jaren als kind in oorlogstijd.  

Ria den Hartog-Snoeij 
 
Heeft u of heb jij ook een verhaal, kort of lang, al dan niet ge-
relateerd aan deze coronatijd? Mail het naar im.denhartog@ 
planet.nl, of bel voor een interview (070) 386 92 91 en spreek 
naam en telefoonnummer in. Een persoonlijk verhaal is altijd 
welkom en fijn om te lezen! 

Ingrid den Hartog 
 
Spontaan dankgebed (uit: Van harte, Alfred C. Bronswijk) 

Ik wil U vandaag bedanken. 
Zomaar,  
omdat U er bent. 
 
Ik dank U,  
omdat U de liefde bent waaruit ik leef. 
Ik dank U,  
omdat U de ruimte bent waarin ik leef. 
Ik dank U,  
omdat U het licht bent waarvan ik leef. 
Ik dank U,  
omdat U de adem bent waardoor ik leef. 
Ik dank U,  
omdat U het doel bent waarvoor ik leef. 
Ik dank U,  
omdat u de kracht bent waarmee ik leef. 
Ik dank U,  
omdat U het bent die mij leert waarom ik leef. 
 
Ik dank U. 
Zomaar,  
omdat U er voor mij bent. 

 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Algemene Kerkenraad PGL 
In het gepuzzel van hetgeen wel of niet kan/mag/handig is, 
hebben we elkaar als ambtsdragers van onze gemeente wel 
kunnen vinden. Op 15 oktober hebben we elkaar getroffen om 
de vergadertafel, in een mengsel van fysieke en digitale aan-
wezigheid; op anderhalve meter of via een videoverbinding. 
Binnen een paar minuten waren we gewend aan een nieuwe 
vorm van vergaderen op afstand.  
Op de agenda stonden onder andere de volgende zaken: be-
groting 2021, ontvangen post, vergadercyclus AK en diverse 
zaken uit de wijken.  
Besloten is om akkoord te gaan met de begroting 2021 onder 
voorbehoud van de bespreking op de aanstaande gemeente-
avond, die anders vorm gaat krijgen. De financiën worden 
verderop nader toegelicht.  
Bij de ontvangen post was een vraag over het vlaggenprotocol 
van onze PGL-gemeente. Doen we mee met de regenboogvlag 
als signaal aan de LHBT+ gemeenschap dat zij zich bij ons veilig 
en welkom mogen voelen? Jazeker doen we mee en iedere 
kerk heeft dan ook een eigen regenboogvlag. We zullen ons 
ook aanmelden bij de stichting Wijdekerk, een initiatief van 
een groep christenen die in kaart brengt waar gelovige 
LHBT’ers welkom zijn.  
De vergadercyclus van de Algemene Kerkenraad wordt effici-
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enter ingericht. Zonder onderscheid van een moderamen zal 
elke zes weken vergaderd worden en kan de Algemene Ker-
kenraad PGL, gebaseerd op afvaardigingen vanuit de drie wij-
ken, spoedig tot de verdere besluitvorming komen, waar no-
dig.  
De aanstaande gemeenteavond, met onder meer de jaarlijkse 
Dankdag voor gewas en arbeid en de presentatie van de be-
groting, zal dit jaar anders vorm gaan krijgen door de beper-
kende maatregelen vanwege het coronavirus. In de vergade-
ring zijn verschillende mogelijkheden besproken, dit wordt 
verder uitgewerkt en wordt u zo snel mogelijk bekend ge-
maakt.  
De ontwikkelingen van wijken, colleges en raden leest u elders 
in dit kerkblad. Een aanstaande vergadering van de algemene 
kerkenraad is gepland op 2 december aanstaande.  

Floris van Hoek, scriba AK 
 
 
 
 
 
Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2 
Telefoon: (070) 320 42 24 
Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99 
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: Diny de Jong, (070) 320 24 84 
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. 
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering Vlietwijk 
Nieuwe Paaskaars 
We hebben de grote Paaskaars enige tijd 
moeten missen. Als vervanging heeft er de 
afgelopen weken een kleine kaars gestaan. 
De kaars die er vanaf Pasen 2020 stond was 
te krom geworden en bleef niet meer over-
eind staan. De leverancier van de Paaskaars 
heeft een nieuw exemplaar afgeleverd.  
 
Drie nieuwe ambtsdragers  
Marianne Pompert is bevestigd als diaken. 
Haar nieuwe taken zijn: lid van de Raad van 
Kerken Leidschendam-Voorburg en samen 
met Marijke Luiten is ze de vertegenwoor-
diging van Vlietwijk in de AK.  
Eta Woudenberg is bevestigd als ouderling. 
Zij zal zich vooral bezighouden met pasto-
raat. 
Diny de Jong is bevestigd als diaken. Zij is scriba van Vlietwijk. 
 
Dienst in de Dorpskerk via het beeldscherm 
Op zondag 1 november gaat Ds. Sytze de Vries voor in de 
Kruisheuvelkerk. Ds. Sytze de Vries is predikant, tekstschrijver 
en dichter. Hij geeft lezingen en cursussen Bijbelse theologie, 
poëzie, liturgie en kerklied en gaat voor in kerkdiensten door 
het land. In het liedboek staan veel liederen van Sytze de 
Vries.  
Deze dienst stond op het rooster als gezamenlijke dienst in de 
Kruisheuvelkerk. Het is inmiddels mogelijk om in de Dorpskerk 
de dienst te volgen via het beeldscherm. Omdat er per ge-
bouw maar dertig gemeenteleden aanwezig kunnen zijn is er-
voor gekozen om deze mogelijkheid te gebruiken. Dus de 
Dorpskerk is om 10.00 uur open voor een dienst via het beeld-
scherm. Ook dan is aanmelden noodzakelijk. 
 
Zondag 15 november kaartenactie Amnesty International 
Leidschendam-Voorburg 
Op zondag 15 november zal er in de Dorpskerk weer de kaar-
tenactie van de groep Amnesty International Leidschendam-
Voorburg gehouden worden. Ook dat zal dit jaar anders gaan 
in verband met het COVID-19 protocol. De werkgroep zal zor-
gen voor een enveloppe met een of meerdere groetenbriefjes, 

een (gratis) kaart in de kerstsfeer en een informatieblad met 
uitleg over de actie. Op het briefje staat ook een rekening-
nummer waarop u vrijwillig een gift over kunt maken ten bate 
van Amnesty International. De enveloppen liggen, bij binnen-
komst in de kerk, op de stoelen in de kerk klaar. U kunt dan 
kiezen of u de envelop bij het verlaten van de kerk meeneemt. 
 
Zondag Voleinding 
De herdenking van overledenen op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar zal dit jaar in verband met corona anders gaan. 
We willen graag de ruimte hebben om de naasten van de ge-
meenteleden die afgelopen jaar overleden zijn, uit te nodigen. 
In de ochtenddienst zal dat lastig worden als er maar dertig 
mensen in de kerk mogen komen. Daarom is er besloten om 
’s middags een aparte dienst te houden voor de gemeentele-
den die afgelopen jaar een naaste hebben verloren. In die 
dienst zal ds. Maarten Hameete voorgaan. De direct betrok-
kenen krijgen daarvoor allemaal persoonlijk een uitnodiging.  
In de ochtenddienst om 10.00 uur gaat ds. Sterrenburg uit 
Voorburg voor. In die dienst klinken ook de namen van de 
mensen die ons het laatste jaar zijn ontvallen. Voor deze 
dienst is het ook mogelijk namen te laten noemen van overle-
den dierbaren die voor u belangrijk zijn, denk maar aan fami-
lieleden of vrienden die lang of kort geleden zijn overleden. 
Daarvoor ligt op zondag 8 en 15 november een lijst in de hal 
van De Binnenhof. Hier kunt u de namen opschrijven van dier-
bare overledenen die u graag wilt gedenken in de dienst op 22 
november om 10.00 uur. U kunt de namen doorgeven via de 
mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl of per telefoon van 
de scriba.  
Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk, 

Diny de Jong, scriba 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Beste gemeenteleden, 
De tijd verstrijkt en de herfst is begonnen. Het lijkt nog niet zo 
lang geleden dat we in een ‘lockdown’ terecht kwamen. Toch 
zijn we inmiddels zeven maanden verder. Hoe heeft u dat er-
varen? 
We hadden een mooi voorjaar, dus hebben we gelukkig veel 
tijd doorgebracht in de tuin. Een hete zomer, dus koelte bin-
nen opzoeken. Geen vakantie naar het buitenland zoals aan-
vankelijk gepland. Wel in september heerlijk een weekje naar 
Putten geweest. Een simpel huisje in het bos, gewandeld, wat 
mooie Hanzesteden bezocht. Terrasje pakken kon gelukkig, 
weliswaar anderhalve meter in acht nemen. Wat ben je dan 
gauw tevreden. Gelukkig maar. Wij kijken naar wat wél kan. 
De afgelopen weken en nu richting winter horen we dat het 
verslechtert. Dus weer heel erg oppassen en dan nemen we 
onze verantwoordelijkheid weer nauwer, mondkapje op in de 
winkels. Soms hoeven we zo weinig te doen om het verschil te 
maken, toch? Er zijn nog zoveel andere zaken die ons bezig-
houden, zoals de ziekte van een vriend. Je realiseert je dat je 
er iets van moet maken. Geloof kan een goede steun zijn. En 
toch ben ik het ook wel eens kwijt en zie het even niet zitten. 
Hoe dan verder, hoe lang duurt dit nog allemaal? Ongetwijfeld 
heeft u dat ook wel eens. 
Maar dan vanochtend, de kerkdienst met Maarten. Daar kun 
je weer houvast uit putten, daar kunnen we mee verder. 
Prachtige muziek van Johan Groen op het orgel en Corinne 
Pijnenburg op de viool. Ik raad u aan om, als u in de gelegen-
heid bent, de dienst nog eens te beluisteren (18 oktober). 
Daar leef je weer van op en kun je de week die voor je ligt 
weer aan. 
Ik hoop u/jullie toch ook binnenkort weer eens te ontmoeten 
in De Leidraad. Ik ben nu een aantal keren geweest sinds we 
weer open zijn. De maatregelen die genomen worden en de 
afstand tussen de stoelen is prima. Met nog wat meer zou het 
helemaal fijn zijn. Dus probeert u het gewoon eens een keer!  
Hartelijke groetjes, 

Dory de Niet 
 
Dankdag voor gewas en arbeid 
Op 4 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. 
Voorgaande jaren konden wij, als vrijwilligers van de Voedsel-

bank, de kerkgangers van De Leidraad vragen om houdbare 
producten te kopen voor de cliënten van de Voedselbank. De-
ze werden dan verzameld op de zondag voorafgaande aan de 
dankdag. Hiermee spraken we onze dank uit voor al het goede 
wat we het afgelopen jaar weer mochten ontvangen en dat te 
kunnen delen met de minderbedeelden in onze samenleving. 
Dit jaar is dit initiatief niet mogelijk vanwege de bekende re-
den. Wij hebben de diaconie gevraagd ons een bedrag ter be-
schikking te stellen waarmee we zelf een pakket kunnen sa-
menstellen met verzorgingsproducten. Dit is gehonoreerd en 
daar zijn we heel dankbaar voor. Een van onze diakenen werkt 
bij een bekende landelijke drogisterijketen en zij zal mooie 
pakketten maken die we op 5 november aan onze cliënten 
kunnen overhandigen. 
Hartelijk dank daarvoor, 

Joop, Dory, Ruud en Anneke en de andere vrijwilligers 
 
 
 
 
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 
 
Begroting 2021 
Namens het College van Kerkrentmeesters bieden wij u hierbij 
de begroting 2021 in verkorte vorm aan. Deze is in de verga-
dering van de Algemene Kerkenraad van 15 oktober 2020 be-
sproken en goedgekeurd.  
De volledige begroting 2021 is per 25 oktober 2020 beschik-
baar op de website van onze gemeente bij de ‘downloads’. 
Wie een papieren kopie wil ontvangen wordt verzocht contact 
op te nemen met de penningmeester van het College van 
Kerkrentmeesters. 
 
 Begroting Begroting 
 2020 2021 
BATEN   
Verhuur, activiteitencommissies en 
rentebaten  

€  105.000 €    79.500 

Kerkelijke bijdragen, collecten en gif-
ten 

€  302.000 €  288.000 

Bijdrage Pastoraal Fonds €    10.000 €    15.000 
Bijdrage Fonds gebouwen en inrich-
ting 

€    10.000 €              - 

 €  427.000 €  382.500 
LASTEN   
Kosten pastoraat €  191.500 €  187.000 
Kerkgebouwen – lasten, onderhoud & 
inrichting 

€  108.000 €  103.500 

Kerkdiensten, kosters, catechese & 
jeugdwerk 

€    92.000 €    82.300 

Centrale kosten en beheer €    42.700 €    38.000 

 €  434.200 €  410.800 
 
Tekort 2020 respectievelijk 2021 €    7.200 €    28.300 
 
De begroting is opgemaakt met de geplande personeelsbezet-
ting, twee predikanten met een totaal van 1,6 fte. Op basis 
hiervan wordt in 2021 een tekort van € 28.300 verwacht. In 
deze begroting is rekening gehouden met de te verwachte la-
gere rentebaten en lagere verhuurinkomsten, vanwege de 
nawerking van de coronacrisis. 
Om op termijn een sluitende begroting te kunnen maken is 
het noodzakelijk om als gemeente de keuzes te maken die on-
ze uitgaven zullen beperken of we zullen onze inkomsten uit 
levende gelden (onze AKB) substantieel moeten verhogen. 
Een verdere toelichting op deze begroting is onderdeel van de 
volledige begroting zoals op de PGL-site is gepubliceerd. 
Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Gert van Spronsen, penningmeester 
06-1418 1455, penningmeestercvk@pgleidschendam.nl 
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Bijdrage bezorging Kerkblad 
Wij willen graag de kosten van ons kerkblad weer onder uw 
aandacht brengen en verzoeken evenals vorig jaar uw bijdrage 
in de kosten hiervan. De kosten van een jaar kerkblad zijn in-
dien bezorgd door kerkleden € 15,--; voor een kerkblad be-
zorgd via de post komen de kosten op € 30,-- per jaar. Een jaar 
het kerkblad via digitale middelen is gratis. Voor diegenen die 
een bijdrage in de kosten van het kerkblad willen leveren, 
gaarne overmaken op NL20 RABO 0127 6046 50, t.n.v. Protes-
tantse Gemeente Leidschendam, o.v.v. kerkblad 2020 of via de 
app Appostel. Diegenen die over willen gaan op een digitaal 
kerkblad, kunnen dit aangeven bij G. van Spronsen, e-mail: 
penningmeestercvk@pgleidschendam.nl. 
De digitale versie van het kerkblad is ook beschikbaar via de 
volgende link: www.pgleidschendam.nl/kerkbladpgl. 

Mark Rip, secretaris 
 
Antwoorden Actie Kerkbalans per post 
In het vorige kerkblad berichtten wij al dat het CvK bezig is 
met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2021. De ac-
tie zal er komend jaar iets anders gaan uitzien dan anders. 
Graag vertel ik u hier alvast wat meer over de aanpassingen 
die we gaan doen in verband met de coronacrisis. In andere 
jaren werden de antwoordenveloppen opgehaald. Komend 
jaar willen we u vragen uw antwoord per post (dat kan koste-
loos) terug te sturen. Als dat niet mogelijk is, zullen we samen 
met u kijken op welke manier we uw antwoord op een veilige 
manier bij u op kunnen halen. Met deze maatregelen hopen 
we ons steentje bij te dragen aan het verkleinen van de kans 
op verspreiding van het virus. 

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 wel digitaal ge-
collecteerd. Zodoende willen we de collectebestemmingen en 
de collecten-app onder de aandacht brengen.  
 
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 vindt u in de kerk-
gebouwen en is ook digitaal op te vragen via het mailadres van 
de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook ge-
rust.  
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 1 november  – Kerk in actie - Collecte Najaarszending  
Kerk met vrouwen in de hoofdrol 
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belang-
rijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebie-
den waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. 
Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en 
de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. 
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten 
van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen 
die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook 
krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maat-

schappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met 
deze collecte! 
 
Zondag 8 november  – ZWO project 2019 – 2020 
Zie de bijdrage van de ZWO-commissie. 
 
Zondag 15 november  – Diaconie – Eigen jeugdwerk 
Deze collecte is bestemd voor heel veel doelen voor onze ei-
gen jeugdigen. Zij zijn de toekomst van de kerk. Door middel 
van deze collecte maakt u het mogelijk dat jongeren kunnen 
deelnemen aan het kerkkamp en het tienerkamp, maar ook 
aan activiteiten zoals The Lounge-diensten, de Youth Group, 
kindernevendiensten, de kliederkerk en de crèche. 
 
Zondag 22 november - Protestantse kerk - Collecte pastoraat  
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht heb-
ben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak 
ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in 
kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een 
luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schou-
der. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar 
het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar mense-
lijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. 
 
Zondag 29 november  - Diaconie – Fonds noodhulp 
De financiële crisis is voor velen nog steeds niet voorbij. De di-
aconie krijgt regelmatig melding van mensen die buiten hun 
eigen schuld in acute financiële problemen zijn gekomen. De 
opbrengst van deze collecte komt ten goede aan incidentele 
financiële hulpverlening. Dankzij uw bijdrage kan de diaconie 
haar werk doen. 

René Bron, penningmeester 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
Collecte ZWO project 2019-2020, zondag 8 november 
Landbouwprogramma NOAD, Pakistan 
‘Gebruik leem voor de 
muren van je huis, maar 
investeer in je vee!’ Dat 
is zo ongeveer de strek-
king van het Pakistaan-
se gezegde dat een van 
de groepsleden van de 
boerengroep onthult. 
Kort daarvoor heeft de 
landbouwadviseur van 
NOAD een aantal feiten 
netjes op een rijtje ge-
zet; de meeste boeren in deze streek zijn analfabeet en bezit-
ten minder dan 12 are land. Het zijn kleine boeren en daar-
door maken ze geen deel uit van de landbouwprogramma’s 
van de overheid en ook voor commerciële bedrijven zijn ze 
niet interessant. Door de groei van de bevolking wordt de druk 
op het land steeds groter, jonge mensen verruilen het platte-
land voor de stad. Land wordt verkocht; 70% van de mensen 
hier bezitten geen eigen land meer… Mannen en vrouwen 
doen allerlei werk als dagloonarbeider. Helaas krijgen de 
vrouwen slechts 50% betaald van wat aan de mannen wordt 
betaald. En ook dat is slechts een schamele Rs 150 (€1,25). 
 
'Het water blijft op de velden staan' 
NOAD zet zich al vele jaren in voor de bevolking op het platte-
land van de oostelijke Punjab. De boeren vertellen over hun 
katoen die vorig jaar zo goed leek te gaan tot er twee zware 
regens kwamen en de hele oogst werd vernield. Over de 
merkbare gevolgen van klimaatverandering, “het water blijft 
op de velden staan”. Over het feit dat ze door hun armoede 
genoodzaakt zijn om hun graan tegen een lage prijs te verko-
pen. Ze hebben het geld onmiddellijk weer nodig om te kun-
nen gaan zaaien. 
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Veel geleerd 
Maar wat heeft de assistentie van NOAD nu voor hen bete-
kend, wat is het verschil? De mannen barstten los over wat ze 
allemaal hebben geleerd. De landbouwstaf van NOAD komt 
naar hun land en geeft advies over de verbouw en over het 
vee. Ook gingen we samen bij andere bedrijven kijken, daar 
hebben we ook heel veel van geleerd. We weten nu heel goed 
wat het beste moment is om te planten en te oogsten. We ge-
bruiken minder pesticides en meer natuurlijke producten en 
compost. En daarmee zijn de oogsten beter! We proberen nu 
ook andere gewassen te verbouwen; zoals mosterd en erwten. 
Het verdient echt goed en de grond wordt er ook nog eens be-
ter van. Daniel Chaudary, de directeur van NOAD vertelt me 
hoe de organisatie de boeren altijd probeert te leren dat: 
“small farmers should have small crops and small animals” 
(kleine boeren moeten kleine gewassen verbouwen en kleine 
dieren houden). Omdat de boeren weinig land hebben is het 
niet verstandig om alleen graan en katoen te verbouwen zoals 
de grote boeren doen. Andere, kleine gewassen geven een 
veel regelmatiger inkomen voor het dagelijkse leven. Een van 
de boeren plukt een graanare van het veld waar we vlak naast 
zitten. Hij wijst mij de insecten aan die erop zitten. Ik schrik 
ervan, wordt de oogst nu opgegeten? Dat blijkt niet het geval 
te zijn. Vroeger kocht de boer Rs 5000 aan pesticide om dit 
beestje te doden. Maar nu weten ze dat dit helemaal niet no-
dig is! Het blijkt een onschadelijk diertje dat zelfs andere 
schadelijke insectjes opeet. Er wordt tevreden gelachen, zo 
weer wat geld bespaard! 

Uw financiële bijdragen voor dit ZWO-project zijn tevens van 
harte welkom op bankrekening nummer: NL92 RABO 0127 
6072 34 of NL96 INGB 0000 1175 05 t.n.v. college van diake-
nen PGL o.v.v. ZWO-project Een inkomen voor boeren - Pakis-
tan. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 

Dory de Niet, secretaris 
 
 
 
 
 
Contactpersoon: Dinie Vegt 
Telefoon: (070) 327 87 62 
E-mail: dinievegt@gmail.com 
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare 
van de PG te Leidschendam 
 
Opluchting in Gentlecare 
Zuid-Afrika is ernstig ontregeld door het coronavirus. De ge-
zondheidszorg is een chaos. Daarom waren de zorgen in 
Gentlecare groot! Na testen bleken twee medewerksters posi-
tief te zijn, terwijl zij geen klachten hadden. Goddank heeft 
niemand van de bewoners het virus opgelopen. Veel liefde en 
zegen toegewenst! Ivonne en Tommie Gentle. 
Namens de werkgroep, 

Dinie Vegt 
 

 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 
Als de coronamaatregelen het toelaten 
komt de Vrouw en Geloofgroep woensdag 
18 november tussen 10.00 en 12.00 uur bij 
elkaar in De Hoeksteen op de Rozenboom-
laan 119 in Voorburg. Het thema is nog 
steeds: Relaties in en met de Bijbel. In De 
Hoeksteen kunnen volgens de huidige 
richtlijnen 17 mensen. De vrouwen krijgen 
een uitnodiging per e-mail of per post. Men kan zich aanmel-
den tot maandag 9 november. Na die datum ontvangen dege-
nen die kunnen komen zo spoedig mogelijk een bevestigings-
brief met de dan geldende richtlijnen. Ondanks alle onzeker-
heden in deze tijd, hopen we op een fijne bijeenkomst. 

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

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

 
 
 
 
 
Premier Rutte over het goede leven 
Op 31 oktober 2020 - Hervormingsdag - 
houdt minister-president Mark Rutte 
online de Protestantse Lezing. Vanuit 
zijn protestantse levensovertuiging 
staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed 
leven een perfect leven?’ De lezing is 
onderdeel van een online festival over 
het goede en mislukte leven. Dit festival 
wordt georganiseerd door de Protes-
tantse Kerk en gepresenteerd door 
Klaas van Kruistum. 
Tijdens het festival wordt stilgestaan bij 
het ‘gekmakende streven naar perfectie’, bij zelfkritiek en zelf-
compassie, bij overgave en genade. En uiteraard zal de huidige 
coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag is ten slot-
te: ‘Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?’ Via 
een livestream op www.protestantsekerk.nl kunnen mensen 
de avond bijwonen.  
 

Programma 
Theoloog en psycholoog Inger van Nes trapt de avond af met 
een persoonlijk verhaal over haar fietsongeluk met blijvende 
hersenschade tot gevolg. Dat zorgde ervoor dat haar beleving 
van het zogenaamde goede leven omver werd gegooid. Met 
die ervaring wil zij kritisch kijken naar wat wij in de samenle-
ving zien als succesvolle of mislukte mensen. 
 
Godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap-Jonker en psychiater 
Piet Verhagen gaan in gesprek over het ‘gekmakende streven 
naar perfectie’. Theoloog Alain Verheij staat – aan de hand 
van zijn nieuwste boek Ode aan de Verliezer –  stil bij misluk-
kelingen in de Bijbel.  
 
Hierna volgt de lezing door de minister-president. Ds. René de 
Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, leidt de lezing in. Na 
de lezing wordt er door de aanwezigen nagepraat over de Pro-
testantse Lezing van Mark Rutte. 
 
De Nederlandse band The Bowery zorgt voor de muzikale om-
lijsting van deze avond. De bebaarde mannen schrijven geen 
standaard liedjes over liefde en liefdesverdriet. Nee, de num-
mers van The Bowery gaan over het echte leven, zoals velen 
het kennen: puur en met een rauw randje. Over twijfel, pijn en 
verdriet. Maar ook over hoop en geloof. Nooit bedoeld om 
een antwoord te geven, meer om te delen en soms om iets in 
de gedachten van de luisteraar in beweging te zetten. 
 
Zaterdag 31 oktober | 20.30 uur-22.00 uur | livestream via 
www.protestantsekerk.nl 
 
#Nietalleen biedt hulp waar nodig 
De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale 
leven valt opnieuw stil.  Het wordt moeilijker om hulp te ont-
vangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijt-
geraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuit-
slag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere 
tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent 
#nietalleen.  
In maart bundelden kerken en lokale (hulp)organisaties, waar-
onder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, de 
krachten in het platform nietalleen.nl. 
Mensen die behoefte hebben aan hulp bellen naar 0800 1322. 
Zij worden dan gekoppeld aan een plaatselijk initiatief. Kent u 
mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer 
bellen of bel voor hen. Alle informatie is te vinden op nietal-
leen.nl. Hulp nodig? Je bent #nietalleen 
(www.protestantsekerk.nl/nieuws/) 
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= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
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 komende concerten vinden plaats 
op de laatste zondagavond van de maand; beginnen om 19.30 
uur en duren ongeveer een uur. De toegang is gratis. Wie wil 
komen 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 wijkgemeen-
te De Open Hof in Voorburg en in Het Krantje. Iedereen is van 
harte welkom!    
 
29 november 2020  
Joseph Puglia, (alt)viool en Andrew Wright (orgel/piano) 
Dit concert staat geheel 
in het teken van de com-
ponist J.S. Bach en ‘prelu-
deert’ al op het komende 
kerstfeest. Joseph Puglia 
heeft in juli 2020 in de 
Koningkerk al laten horen 
hoe geweldig Bach kan 
klinken op viool. In dit 
concert komt hij terug 
met nog meer Bach. Hij 
speelt dan viool en altvi-
ool en twee van de mooi-
ste solostukken van Bach. Andrew Wright bespeelt zowel de 
vleugel als het orgel. Zo hoor je in één concert Bach op vier in-
strumenten! Aanmelden kan vanaf 30 november. 
 
 
 
 
 
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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E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl 
 
Basiscatechese De Leidraad 
We zijn in oktober weer begon-
nen, om zo dit jaar nog een paar 
gezellige bijeenkomsten te heb-
ben. We hadden elkaar in maart 
en april gemist door ‘corona’. We 
zijn gestart met het thema Kleuri-
ge start. We hebben spelletjes 
gedaan en gepraat over de re-
genboog als symbool van hoop, 
Gods trouw en een nieuw begin. 
We hebben met elkaar gepraat 
over verhalen van hoop in de bij-
bel. Het was gezellig elkaar te 
zien.  

Carianne Bron 
 
Basiscatechese 25 oktober 
We hebben stilgestaan bij het verhaal van Noach aan de hand 
van zes spellen en elke keer een stukje verhaal. Eerst een spel 
waar ze zwart van wit snoep moesten onderscheiden, als aan-
leiding voor het probleem dat de mensen in de tijd van Noach 
slechte dingen deden. Hier over gepraat, hoe zouden zij dat 
probleem oplossen? Gaandeweg zo verder het verhaal door-
lopen met spel en Bijbeltekst. Twee aan twee dieren naar de 
geïmproviseerde boot brengen en na de regen met blinddoek 

om zoeken naar kleur. We hebben met elkaar gepraat dat het 
een heftig verhaal was, en dat God daarna een nieuw begin 
maakt met de mensen. Ook verder gepraat over dingen in le-
ven van de kinderen en wat er nu anders is dan in tijd van 
Noach door Jezus. Het was fijn hier met elkaar over te praten.  

Carianne Bron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doopdienst in de Dorpskerk 
Op zondag 25 oktober ging ds. Maarten Hameete voor de eer-
ste keer in de Dorpskerk voor. Het was een mooie, feestelijke 
dienst. De diakenen Johan Kunst, Margreet Meijer en Coert 
Bregman werden bedankt voor het werk dat zij de afgelopen 
jaren als diaken in de PGL hebben gedaan. Gerrie Jansze had 
voor alle drie een persoonlijk woordje. Haar woorden werden 
door de mensen in de kerk met applaus bekrachtigd.  
In deze dienst werd van Evelien, de dochter van Mark en Lotte 
Rip en het zusje van Sophie gedoopt. Het nieuwe doopvont 
werd voor de eerste keer gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


