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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 (paars) 
6 december 2020 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Rob van Essen (te Delft) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Mario Boelen (te Hoofddorp) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (roze) 
13 december 2020 

 
 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

 

Zondag (paars) 
20 december 2020 

Pastor Jacqueline Bakker (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

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

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Kerstnacht (wit) 
24 december 2020 
Aanvang: 20.30 uur 

 Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Ds. Maarten Hameete 
Annemieke Hartman 
Alleen digitale uitzending 

 

Kerstmorgen (wit) 
25 december 2020 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Pastor Jacqueline Bakker (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
27 december 2020 
Aanvang: 15.00 uur 

 Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Ds. Maarten Hameete 
Annemieke Hartman 
Alleen digitale uitzending 

 

Oudejaar (wit) 
31 december 2020 
Aanvang: 17.00 uur 

Vesper 
 

  

Zondag (wit) 
3 januari 2021 

 
 

Ds. Maarten Hameete 
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. 
 

Zondag 6 december 2020 
Op de tweede adventszondag gaat in de Dorpskerk ds. Maarten 
Hameete voor. In de lezingen wordt er gesproken over de 
nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. In de litur-
gische schikking zien we dit terug in het gebruik van de kleuren, 
bloemen en het groen. 
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Rob van Essen uit Delft voor, al 
jarenlang een vertrouwd gezicht op de kansel. Ds. Van Essen is 
emeritus predikant van Den Haag en columnist van ‘Kerk in 
Den Haag’, het maandelijks magazine voor spiritualiteit, cul-
tuur en samenleving. 
 
Zondag 13 december 2020 
Een gezamenlijke dienst vanuit de Kruisheuvelkerk. 
 
Zondag 20 december 2020 
Op de vierde adventzondag gaat in de Dorpskerk mw. Jacque-
line Bakker voor. In de liturgische schikking staat de bol met 
knop symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aan-
tocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.  
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Ton Zoutman voor, emeritus 
predikant uit Bodegraven en nu woonachtig in Leidschenveen 
en dus lid van onze gemeente. Het thema van de dienst:  

‘Christus is geen achternaam’. 
 
Donderdag 24 december 2020 
Kerstavonddienst: Een gezamenlijke, geheel digitale dienst, ge-
leid door Annemieke, Maarten en Fulco. 
 
Vrijdag 25 december 2020 
Kerstochtend: In elk van onze drie wijkkerken is er een kerk-
dienst, die – zo mogelijk – ook thuis mee te beleven is. 
In de Dorpskerk gaat ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg voor. 
We komen we bij elkaar om het kerstfeest met elkaar te vieren. 
Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat 
met kerst wordt gevierd. 
 
Zondag 27 december 2020 
TOP 2000 dienst: Een gezamenlijke, geheel digitale dienst, die 
door iedereen vanuit huis mee te beleven is; de dienst wordt 
geleid door Annemieke, Maarten en Fulco. 

Colofon 

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. 

Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige 

leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam 

wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, 

worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht. 

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, 

p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam. 

Website: www.pgleidschendam.nl 

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet 

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging: 

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV  Leidschendam  

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl  

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Mirjam Ephraïm, Albert de Jong,  

Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft. 

Redactieadres:  

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30 

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl 

Inleveren kopij:  

Het volgende nummer verschijnt op 8 januari en zal gegevens bevatten voor een 

periode van 4 weken: 9 januari t/m 5 februari. 

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op 

usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat. 

De termijn sluit vrijdag 1 januari om 24.00 uur.  

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie. 

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP  Arnhem 



3 

Donderdag 31 december 
Eindejaarsdienst: Middaggebed in de Dorpskerk, dat ook van-
uit huis mee te beleven is. Ds. Fulco de Vries Bouwstra gaat 
voor. 

Zondag 3 januari 2020 
Nieuwjaarsdienst: Gezamenlijke dienst in de Kruisheuvelkerk, 
die ook vanuit huis mee te beleven is. 
 

 
 
 
 
 
 
Verhalen vertellen 
De Adventstijd is een periode van verwachten en hopen en dit 
jaar komt daar een extra dimensie bij. We leven in een onze-
kere tijd, waarin over de hele wereld mensen de gevolgen van 
het coronavirus ervaren in hun dagelijks bestaan. We vrezen 
voor de gezondheid van onszelf en onze naasten, we leven te-
ruggetrokken en voelen ons beperkt in onze sociale activiteiten. 
Oude zekerheden zijn verdwenen en we zoeken naar houvast 
in nieuwe vormen van gelovig samenzijn. Wat kan de Advents-
tijd in deze tijd betekenen? 
Hoop is een cruciaal element van ons geloof. Niet voor niets 
staat op een van de panelen op de preekstoel in de Dorpskerk 
de hoop afgebeeld en schrijft Paulus in zijn brief aan de inwo-
ners van Korinthe dat het gaat om geloof, hoop en liefde. Het 
geloof in Gods nabijheid doet ons in moeilijke tijden vertrou-
wen dat het goed komt. Juist dan worden we gesteund door de 
hoop op betere tijden en vinden we de kracht om vol te hou-
den.  
En hoe mooi is het om te zien dat mensen elkaar in deze tijd 
verhalen van hoop vertellen om moed te houden, om vol te 
houden en te vertrouwen dat er een tijd komt waarin we weer 
voluit kunnen zingen en elkaars nabijheid weer echt kunnen er-
varen. Elke maand staan de hoopgevende verhalen van ge-
meenteleden in dit kerkblad, maar we horen ze ook in tv-pro-
gramma’s en we lezen erover in de Bijbel. Het is belangrijk dat 
we elkaar deze verhalen van hoop blijven vertellen, volwasse-
nen aan elkaar, en (groot-)ouders ook aan hun eigen (klein-) 
kinderen. Juist voor kinderen werken verhalen die worden ver-
teld of voorgelezen troostend en dat kan helpen om hun emo-
ties te verwerken en een plek te geven.  
In de Bijbelverhalen van Advent en Kerst lezen we wat er nodig 
is om te kunnen blijven hopen: uitzicht op een nieuw leven. Eli-
sabeth en Maria getuigen daarvan en delen met ons dat zij 
Gods hand hierin zien. Zo worden wij deelgenoot van hun ge-
loof in God en hun dankbaarheid voor Zijn daden.  

Zo ervaar ik ook in deze moeilijke tijd - en ik hoop dat dat ook 
voor u geldt - dat er veel is om dankbaar voor te zijn. De aan-
dacht voor elkaar, de vogels in de bomen, de inzet van zovelen 
om de zorg voor zieke mensen door te laten gaan, de beschut-
ting van een fijn huis en nog zoveel meer. En ik verheug me op 
het feest van Jezus’ geboorte, omdat daarin telkens weer dui-
delijk wordt dat het verhaal van God met ons doorgaat. Het 
helpt mij eraan herinneren wat de zin van het leven is voor mij: 
er zijn voor elkaar. Deze boodschap zal ook dit jaar weer klinken 
als we het kerstverhaal lezen met elkaar, thuis, in de kerk of 
waar dan ook. En wij kunnen hoop putten uit dat verhaal en 
elkaar bemoedigen om vol te houden.  
Laten we elkaar de komende weken het verhaal van Jezus’ ge-
boorte in allerlei verschillende talen en vormen vertellen en zo 
de hoop op een nieuw leven blijven voeden. Dan wordt het ze-
ker een gezegend kerstfeest! 

Margreet Meijer 
 
Adventslied van Hanna Lam 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
Dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed! 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
omdat het bijna kerstfeest is. 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
Niet als een kind en niet in een kribbe 
maar als een vredevorst hier in ons midden, 
dan is er nergens verdriet meer of pijn, 
dan zal het altijd kerstfeest zijn. 

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

 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Wo. 9 december, 13.00 uur Open Kerk Dorpskerk pompertmarianne@gmail.com 

Wo. 9 december, 19.30 uur 3e Avondgebed in de Adventstijd Dorpskerk  

Wo. 9 december, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Aanmelden is nodig sandravanvuuren@hotmail.com 

Zo. 13 december, 15.00 uur Emmaüswandeling Kruisheuvelkerk  

Ma. 14 december, 19.30 uur Gemeentegroeigroep Aanmelden is nodig sandravanvuuren@hotmail.com 

Wo. 16 december, 13.00 uur Open Kerk Dorpskerk pompertmarianne@gmail.com 

Wo. 16 december, 19.30 uur 4e Avondgebed in de Adventstijd De Leidraad  

Vr. 18 december, 10.00 uur Kerstontmoeting met koffie Kruisheuvelkerk  

Zo. 20 december, 15.00 uur Kerstontmoeting met koffie De Leidraad  

Ma. 21 december, 10.00 uur Kerstontmoeting met koffie Dorpskerk  

Ma. 21 december, 20.00 uur Tieneractiviteit met lekkers Kruisheuvelkerk  

Di. 22 december, 10.00 uur Kerstontmoeting met koffie Dorpskerk  

Wo. 23 december, 10.00 uur Kerstontmoeting met koffie De Leidraad  

Wo. 23 december, 13.00 uur Open Kerk Dorpskerk pompertmarianne@gmail.com 

Wo. 23 december, 19.30 uur 5e Avondgebed in de Adventstijd De Leidraad  

Do. 24 december, 10.00 uur Kerstontmoeting met koffie Kruisheuvelkerk  

Do. 24 december, 14.00 uur Kersttocht voor jong en ouder Door de hele PG Leidschendam  

Zo. 27 december, 10.00 uur Kerstontmoeting met koffie Dorpskerk  

Ma. 28 december, 10.00 uur Kerstontmoeting met koffie De Leidraad  

Di. 29 december, 10.00 uur Kerstontmoeting met koffie Kruisheuvelkerk  

Wo. 30 december, 13.00 uur Open Kerk Dorpskerk pompertmarianne@gmail.com 

Wo. 6 januari, 13.00 uur Open kerk Dorpskerk pompertmarianne@gmail.com 
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Masterplan decembermaand PGL 
De decembermaand, dé feestmaand bij uitstek, kan zeker ook 
in onze gemeente niet ongemerkt voorbij gaan. Daarbij kijken 
we vooral naar wat er allemaal mogelijk is in deze bijzondere 
tijd. We zoeken naar nieuwe mogelijkheden, naast vertrouwde 
concepten, al dan niet in een ander jasje. 
Ontmoeting is daarbij een belangrijke leidraad, net als verbon-
denheid met elkaar. Niet iedereen is in staat om de diensten 
mee te maken vanuit huis. Dat is helaas niet anders. Wél is er, 
zeker ook voor deze gemeenteleden, de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten bij een of meerdere kerstontmoetingen met koffie, 
die maar liefst negen keer gehouden worden in de periode rond 
de kerstdagen.  
Dit programma komt in de plaats van andere activiteiten. Dit 
houdt in dat sommige bijeenkomsten worden afgezegd, hier 
komen veel andere activiteiten voor in de plaats.  
NB: naast dit plan zijn er verschillende, door anderen georgani-
seerde activiteiten; houd dus de nieuwsbrieven en de website 
goed in de gaten! 
Over dit ‘master’-plan hebben we lang nagedacht. Naast dat wij 
denken dat het goed is voor de gemeente, is het zeker ook goed 
voor ons. Ook voor ons, als ministerie, is het een bijzonder jaar, 
en zeker niet altijd eenvoudig. Dit lijkt ons een goede manier 
om de laatste maand van dit jaar in te vullen, werkbaar én haal-
baar. En, niet in de laatste plaats: dit programma blijft wat ons 
betreft zo, ongeacht welke maatregelen er in het kader van het 
beleid omtrent de coronacrisis gelden.  

 
Toelichting bij verschillende activiteiten: 
Avondgebeden:  
Doordeweekse gebedsdienst, in het verlengde van de avond-
diensten die we in de zomermaanden hebben gehouden op de 
woensdagen, afwisselend in De Leidraad en de Dorpskerk. 
 
Kerstontmoetingen met koffie:  
Laagdrempelige activiteit waarbij ontmoeting voorop staat. Een 
kort moment van bezinning rond het thema Kerst. Men geeft 
zich van tevoren op, zodat ieder die dat wil aan de beurt kan 
komen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen men-
sen meerdere keren aanschuiven. Iedere bijeenkomst is in prin-
cipe voor leden vanuit de gehele gemeente (dus wijk-overstij-
gend). De bijeenkomsten worden ieder gehouden in een van 
onze gebouwen. Opgeven voor één (of meerdere) bijeen-
komst(en) is noodzakelijk en kan bij het Pastoraal Centrum, te-
lefonisch tijdens spreekuren, of per e-mail. 
 
Kersttocht (i.p.v. kinderkerst) 
Een interactieve tocht, die zowel te voet, met de fiets als met 
de auto te maken is (route verschilt per gekozen vervoersmid-
del). Deze tocht gaat door alle drie onze wijken. Opgeven kan 
bij het Pastoraal Centrum. 

Annemieke, Maarten en Fulco 
 
Gemeentegroeigroep 
9 en 14 december gaat de gemeentegroeigroep over Gehoor-
zaam tot in de brandende oven. We lezen uit de Bijbel Daniel 
3: 9-30 en bespreken vragen uit het gespreksmateriaal. Op 4 ja-
nuari is het onderwerp Een waarschuwing uit de hemel. We 
gaan het hebben over dromen. Welkom bij deze (PGL-brede) 
bijeenkomsten. De avonden starten om 19.30 uur. De locaties 
staan niet in de kerkkalender, zodat een aanmelding van tevo-
ren altijd nodig is. Dit i.v.m. de coronamaatregelen. 
Lijkt het u/jou wat om mee te doen of wilt u/jij meer informatie: 
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 
 
Open Kerk 
Na het uitkomen van dit kerkblad hopen we tijdens de Open 
Kerk in de Dorpskerk, op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur, weer gratis boeken te kunnen aanbieden. En wanneer we 
genoeg puzzels binnen krijgen (zie de oproep hieronder in dit 
kerkblad) voor een zg. ‘startkapitaal’, willen we starten met een 
legpuzzelruilservice. Zo denken we dat we een kleine bijdrage 
kunnen leveren om de komende ‘feestmaand’ een klein beetje 
op te fleuren. Daarnaast is er natuurlijk nog steeds gelegenheid 

om zomaar even de kerk binnen te lopen, om een kaarsje aan 
te steken of om een moment van rust en bezinning te zoeken. 
U kunt terecht met uw juridische vragen bij het juridisch 
spreekuur. Maar ook wanneer andere vragen u bezighouden, 
wanneer u behoefte hebt aan een pastorale bemoediging, of 
wanneer u zomaar even uw hart wilt luchten, vindt u een ‘luis-
terend oor’. Uiteraard houden we ons bij alle activiteiten aan 
de geldende coronamaatregelen.  
Weet u van harte welkom! 
Namens alle vrijwilligers van de Open Kerk, 

Marianne Pompert 
 
Puzzelbank 
Sinds de pandemie is de vraag naar legpuzzels enorm toegeno-
men en het schijnt dat deze niet aan te slepen zijn. Maar wat 
doe je met de puzzel wan-
neer deze klaar is? Naar de 
kringloop brengen of mis-
schien ruilen? Daarom is 
het idee ontstaan om tij-
dens de Open Kerk in de 
Dorpskerk een puzzelruil-
service op te zetten. Zo 
kunnen mensen straks een 
puzzel inleveren en weer 
een andere, voor hen een 
nieuwe, puzzel meenemen.  
We willen hier al in de decembermaand mee beginnen. Maar 
om te kunnen starten hebben we wel een zogenaamd ‘startka-
pitaal’ nodig. We zijn dan ook op zoek naar goede, complete 
puzzels die we kunnen aanbieden wanneer iemand een puzzel 
wil komen ruilen. Daarom de volgende oproep: wie heeft er nog 
puzzel(s) in de kast liggen en wil deze belangeloos beschikbaar 
stellen voor ons ‘startkapitaal’? We kunnen deze puzzels, in-
dien nodig, ook ophalen. 
Namens de vrijwilligers van de Open Kerk, 

Marianne Pompert 
06-28149719 of pompertmarianne@gmail.com 

 
Kerstpakkettenactie 
De oliebollenactie op 14 november was zeer succesvol. We 
hebben meer dan 1000 oliebollen gebakken en de netto op-
brengst was net boven de 800 euro. Alle kopers bedankt! 
 
In samenwerking met de creagroep van Lida Teunissen gaan 
we nu een kerstpakkettenactie houden. De inhoud van het 
kerstpakket bestaat uit: 
- Iets lekkers te drinken 
- Iets lekkers te eten 
- Iets moois om naar te kijken (Kerststuk) 
- Iets leuks om te zien (van de creagroep) 
- Iets leuks om te doen (knutselpakketje) 
- iets leuks voor een ander. 
Een pakket voor u of voor een ander! Met liefde gemaakt! Voor 
€ 25,-. Daarnaast zijn er ook dit jaar kerststerren te koop voor 
€ 5,- per stuk. Bestellen van de kerstpakketten en/of kerstster-
ren kan tot en met maandag 7 december, graag per e-mail: 
fam.bemer@ziggo.nl met vermelding van het gewenste aantal.  
Telefonisch bestellen kan ook:  
- Alja Schutte: 06-130 591 50 
- Liesbeth Boonekamp: 06-510 920 72 
- Wilma Bemer: 06-222 755 32  
Betalen kan ter plekke contant of met een tikkie, of u kunt 
vooraf het bedrag overmaken op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 
50 t.n.v. PG te Leidschendam o.v.v. kerstpakket. De opbrengst 
is voor de aanschaf van de stoelen in de Dorpskerk. 
Namens de creagroep,  Lida Teunissen 
Namens de activiteitencommissie,  Wilma Bemer 
 
Koffietijd  
Vrijdagochtend 11 december is het om 10.00 uur weer koffie-
tijd in de Kruisheuvelkerk. Een mooie gelegenheid om elkaar 
een uurtje te ontmoeten (aan heel ruime tafels, dankzij de co-
rona-opstelling van koster Ebo Roek). Aanmelden is verplicht 
en kan via het pastoraal spreekuur of via de e-mail: pastoraal-
centrum@pgleidschendam.nl. Zonder tegenbericht kunt u ko-
men. 
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Oud papier 
Op donderdag 17 december kunt u oud papier inleveren in de 
container naast de Dorpskerk. Opgelet: bij de Kruisheuvelkerk 
is er deze maand geen oudpapierinzameling. 
 
Fotowedstrijd: Een nieuw begin 
Zondag 3 januari is onze gezamenlijke nieuwjaarsdienst online 
en in de Kruisheuvelkerk. Wat kijken we met z’n allen uit naar 
een nieuw jaar. Maar er zijn natuurlijk vele manieren waarop 
iets een nieuw begin kan zijn. Een nieuwe woning, een nieuwe 
liefde, een nieuwe kans, noem maar op. In onze nieuwjaars-
dienst willen we graag foto’s laten zien met als thema ‘een 
nieuw begin’. En natuurlijk delen we daarbij prijzen uit. Dus pak 
de fotocamera of houd de telefoon bij de hand, maak een 
mooie, grappige of inspirerende foto en stuur hem uiterlijk 1 
januari 2021 op naar: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl. 
We zijn heel benieuwd naar jullie inzendingen!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan op stallenjacht...  
In navolging op de beren-, schapen- en vlammetjesjacht die we 
in dit voorjaar hebben gedaan, leek het ons leuk om nu een ad-
vents-kerststallen-jacht te doen. We willen ons graag laten ver-
rassen door jullie creatieve ideeën over de vormgeving van 
kerststallen. Het zou zonde zijn om dit niet met elkaar te delen! 
Een klassieke kerststal, een zelf gemaakte kerststal, een teke-
ning van een kerststal, het mag allemaal. Elke week wordt er 
een lijstje bij de pastorale nieuwsbrief meegestuurd met de 
adressen waar je creatieve stal-uitspattingen kunt vinden. Een 
mooie gelegenheid voor een praatje aan de voordeur of om 
even te zwaaien. Als je je adres doorgeeft aan het pastoraal 
centrum, komen we ook bij jou langs.  

Karin Buis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGL Pubquiz 
Op veler verzoek hielden we op 14 november net als in mei 
weer een online pubquiz. 22 teams met jonger en ouder uit de 
hele gemeente streden om eeuwige roem en chocoladeletters. 
Er waren geschiedenisvragen, muziekvragen en vragen met 
foto’s uit Leidschendam en Voorburg. Er was ook een creatieve 
ronde waarbij de opdracht was: maak een foto van een hart 
met materialen/mensen uit je huis. De mooiste foto’s willen we 
u niet onthouden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoenendoosactie 2020 
Op zaterdag 21 november mochten 
wij 44 schoenendozen wegbrengen 
naar het inleverpunt in Leiden. Dit 
waren 27 dozen van de PG Leid-
schendam/Leidschenveen en 17 
schoenendozen uit Voorburg. Een 
prachtig resultaat ondanks de coro-
natijd. Ook hadden wij heel veel 
losse knuffels om in de dozen bij te 
vullen. Iedereen die meegedaan 
heeft: heel hartelijk bedankt! De do-
zen zagen er weer prachtig versierd 
uit!  

Nathalie Ros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heer, 
als het donkert in mijn hart 
geef mij dan 
het licht van Bethlehem 
 Toon Hermans 
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Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of 
wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem 
dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende ge-
vallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer al-
tijd 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  
 
Nieuwsbrief 
Sinds half maart verschijnt er elke week een nieuwsbrief met 
daarin zoom-codes, pastorale berichten en nieuws over activi-
teiten. Want wat gebeurt er toch veel in onze gemeente. Steeds 
bedenken gemeenteleden nieuwe manieren om toch met el-
kaar verbonden te blijven. De meeste mensen ontvangen de 
nieuwsbrief via de e-mail. Maar bijna zestig mensen zonder in-
ternet krijgen hem elke week op papier in de bus. Dat kan dank-
zij een groepje lieve postbodes, onder wie Ebo Roek, Henk van 
Oosten, Janny Hagesteijn, Henk Schuurman, Shirley Hofland en 
Henk ’t Hart. Heel erg bedankt voor jullie inzet!  
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar pastoraal-
centrum@pgleidschendam.nl of bel tijdens het spreekuur het 
pastorale nummer. 
 
Adventskalender 
Ook dit jaar hebben we als PGL een adventskalender gemaakt. 
Dit keer was het thema ‘lichtpuntjes’. Met een leesrooster sa-
mengesteld door Maarten Hameete, een inspirerend citaat 
voor elke dag verzameld door Fulco de Vries Bouwstra en bij-
dragen van heel veel mensen uit onze gemeente. En omdat we 
allemaal wel lichtpuntjes kunnen gebruiken, is hij de afgelopen 
weken onder al onze leden verspreid. Iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan de inhoud: heel erg bedankt. En ook alle be-
zorgers: heel erg bedankt. Heeft u per abuis nog geen advents-
kalender gekregen? Laat het even weten, dan zorgen we dat u 
er alsnog een krijgt.  
 
In memoriam Gerard Hoogendoorn 
Op 7 november 2020 is Gerard Hoogendoorn overleden. Onver-
wacht snel moet hij gemist worden door Hetty, zijn kinderen 
Onno en Sonja, de kleinkinderen en allen die hem liefhadden. 
Ondanks alles overheerst de dankbaarheid voor de betekenis 
die hij heeft gehad. Hij wordt herinnerd als een liefdevolle man 
die graag buiten was. We denken aan allen die geraakt zijn door 
het verlies van Gerard. Dat God ons tot hulp en troost mag zijn. 
Op de kaart stond een citaat uit lied 247 dat we graag met u 
delen: 

Blijf mij nabi,j wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

Gerard werd op vrijdag 13 november begraven op Wilsveen. In 
de dienst voorafgaand aan de begrafenis mocht dit lied klinken.  
 
 

In memoriam Wim en Lenie Rip 
Op zaterdag 14 november is Lenie Rip overleden. Enkele dagen 
later is ook haar man Wim Rip overleden. Ze mochten respec-
tievelijk 89 en 88 jaar oud worden en waren maar liefst 61 jaar 
getrouwd. Ze woonden aan De Oude Bleijk. We herinneren hen 
als liefdevolle en actieve gemeenteleden. Bij de markt op Ko-
ninginnedag, in het ouderenwerk en nog veel meer. Naast ver-
driet voelen we met de familie ook de dankbaarheid voor hun 
leven en liefde.  
Wim en Lenie werden op 21 november begraven op Wilsveen. 
In de dienst werden liefdevolle herinneringen gedeeld en 
stonden we stil bij Spreuken 3. Dit alles in het licht van een 
tekst die ook op de rouwkaart te vinden was: 

Er is een land van louter licht 
waar heil'gen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 

Ds. Maarten Hameete 
 
In memoriam Corry van der Veken 
Op vrijdag 20 november overleed Corry van der Veken op 91-
jarige leeftijd. Zij woonde sinds een tijdje in Prinsenhof, daar-
voor heel lang met haar man Jan op de Patrijslaan. Na zijn over-
lijden vorig jaar november was voor haar de glans van het leven 
wel weg. Na meer dan 66 jaar getrouwd zijn alleen achter blij-
ven, het viel haar zwaar. Niet dat zij zwaarmoedig was, integen-
deel. Ze nam het leven zoals het kwam, en had oog voor kleine 
dingen die het leven toch ook de moeite waard maken. Ze wist 
zich omringd door de liefde van haar kinderen en kleinkinderen, 
en in dat besef is zij ook heengegaan. In kleine kring hebben we 
op vrijdag 27 november afscheid van haar genomen, thuis, in 
het huis waar zij met haar man en kinderen zoveel gelukkige 
jaren heeft gekend. Voor de kinderen en kleinkinderen voelde 
dit ook echt als een afronding: het was goed zo. In de huiska-
merdienst hebben we een gedeelte uit Prediker gelezen, en de 
tekst die ook vorig jaar in de afscheidsdienst van haar man werd 
gelezen, 1 Kor. 15, 58, hun trouwtekst: Daarom, mijn dierbare 
broeders en zusters, sta pal en wees onwrikbaar. Zet u steeds 
volledig in voor het werk dat de Heer u opdraagt, in het besef 
dat in verbondenheid met de Heer uw inspanning niet voor niets 
is. Zet u steeds volledig in, een prachtige aanhef voor een hu-
welijk – dat zou je iedereen toewensen!  
Dat de gedachtenis aan Corry van der Veken tot zegen mag zijn. 

Fulco de Vries Bouwstra 
 
In memoriam Arie Taal 
Op vrijdag 20 november is overleden Arie Taal in de leeftijd van 
91 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Jo aan de Rijnlandstraat. 
Dankzij haar niet aflatende zorg kon hij nog steeds thuis wonen. 
De Scheveningers waren 66 jaar getrouwd en nog immer aan 
elkaar verknocht. Samen kregen ze twee zonen. Arie schilderde 
graag en was een geboren verteller. Zijn humor en zijn optimis-
tische kijk op het leven heeft hij tot het laatst behouden. In fa-
miliekring hebben we afscheid van Arie genomen. We lazen het 
verhaal van de Emmaüsgangers dat Arie zelf had uitgekozen. En 
we luisterden naar muziek uit de kerk en naar muziek die tij-
dens de jaarlijkse oorlogsherdenkingen wordt gespeeld. Als tie-
ner tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna Indië-veteraan 
waren die bijeenkomsten heel belangrijk voor hem. Ook het ge-
loof was hem tot grote steun. Hij wist waar hij heen ging: ‘en 
daar is het goed’. Dat zijn gedachtenis tot een zegen mag zijn. 

Annemieke Hartman 
Dankbetuiging 
Namens de familie van uw gemeentelid Sam Bredemeijer wil ik 
u vriendelijk bedanken voor uw meeleven rond de kortstondige 
ziekte van Sam en in het bijzonder na diens overlijden op 23 
september. Uit de inhoud van de reacties bleek wel dat hij een 
bijzondere plaats in uw midden innam, met name ook in zijn 
‘ambt’ als hulpkoster. Koster Ebo Roek bedanken we van harte 
voor zijn betrokken ontvangst van de aanwezigen tijdens de af-
scheidsdienst op 1 oktober. Daarna heeft hij voor ons een 
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corona-proof tafelopstelling verzorgd voor het nuttigen van de 
broodjes. Voor deze hartelijke gastvrijheid bedanken wij u ook 
graag als gemeente van de Kruisheuvelkerk. De familie wenst u, 
met name onder de huidige beperkende omstandigheden in 
het leven van ons allen, een goede gezondheid onder de hoede 
van de hemelse Vader. 
Namens de familie van Samuel Bredemeijer, 

C.L.F. (Ferd.) Bredemeijer, executeur 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 
Op 22 november stonden we 
op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar stil bij hen die 
ons ontvallen zijn. In het licht 
van de Paaskaars mochten 
hun namen klinken. Namen 
die wij ons herinneren, die 
wij geborgen weten bij God. 
Binnen de PGL waren er ver-
schillende momenten waar-
op we hieraan vormgaven. 
Uiteraard in de morgendiensten, maar mede ingegeven door de 
huidige maatregelen waren er ook in de middag verschillende 
activiteiten. Zo kon op verschillende manieren stilgestaan wor-
den bij hoop en verdriet. 

 Ds. Maarten Hameete 
 
Eindeloos 
Het beeldje Eindeloos reist al jaren door Leidschendam en 
Leidschenveen. Elke keer krijgt het een plekje op de schoor-
steenmantel bij een ander gemeentelid en komen we over haar 
of hem meer te weten. 
Naam: Ik ben Karsten, 
voor de meesten waar-
schijnlijk beter bekend als 
‘zoon van dominee Fulco’. 
Ik ben 16 jaar oud en ben 
geboren in Amsterdam. Ik 
heb twee broertjes en een 
zusje, en daarmee woon ik 
al sinds 2008 in Leidschen-
dam.  
School: Ik zit nu in klas 
5VWO van het Christelijk 
Lyceum Zandvliet in Den 
Haag. 
Daarnaast: Mijn grootste 
hobby is volleybal. Ik zit nu 
vijf jaar op deze prachtige 
sport, en ben naast fana-
tiek sporter ook trainer en coach van een team jongens van 10 
à 12 jaar oud, waaronder mijn broertje Fije. Ook vind ik muziek 
maken een leuke bezigheid, ik zit daarom op pianoles. Bij de 
Technische Commissie van mijn school verzorg ik onder andere 
het licht op feesten en tijdens voorstellingen.  
Actief in de kerk: In de kerk was het licht tijdens de musical Ma-
ria ook een van mijn taken, samen met Lucas Verhage. Verder 
ben ik kerkbladbezorger en heb ik in de maanden maart tot juni 
samen met mijn vader de Zoom-kerkdiensten verzorgd. Ook 
heb ik een keer de catering gedaan voor een vrijwilligersavond, 
ik heb een keer het geluid van de Top2000-kerkdienst bediend 
en bij de afgelopen twee pubquizzen was ik ook achter de 
schermen van de partij. Dit alles omdat mijn vader mij daarvoor 
vraagt, maar ik vind het ook allemaal hartstikke leuk om te 
doen. De Kruisheuvelkerk is voor mij vooral een plek om andere 
mensen te ontmoeten, op allemaal verschillende manieren. Na-
tuurlijk heeft het soms te maken met geloof, maar tijdens een 
musical bijvoorbeeld leer je mensen toch op een andere manier 
kennen. 
Vaste plek: Omdat wij als gezin al vanaf kleins af aan de Kruis-
heuvelkerk bezoeken, zitten wij met z’n vijven (zonder m’n va-
der) altijd wel vooraan, zodat we beter kunnen zien wat er op 
het podium allemaal gebeurt zonder dat er allemaal mensen 
voor zitten. Voor mij is dit de laatste jaren niet echt meer nodig, 
maar vooral voor mijn jongere zusje is dit nog wel erg fijn. 
Mijn favoriete lied uit het liedboek: Dat is denk ik lied 423: ‘Nu 
wij uiteengaan’, omdat het een vrolijke melodie heeft en een 

mooie boodschap bevat. Als klein kind vond ik het ook leuk dat 
er verschillende talen werden gebruikt in dit lied. Dat is er nooit 
meer uitgegaan denk ik. Mijn favoriete lied buiten de kerk om 
is toch wel ‘Piano Man’ van Billy Joël, al vind ik de muziek van 
Queen ook heel tof. 
Kerst: Bij Kerst denk ik vooral aan veel gezelligheid, veel lamp-
jes, kerstmuziek, lekker warm eten met familie terwijl het bui-
ten koud is. En ook aan het kerstverhaal, en in het bijzonder het 
kinderkerstspel, omdat ik daar zelf ook aan heb meegedaan en 
het toch altijd een soort project is waar ons hele gezin aan mee 
blijft doen; een hele leuke ervaring altijd. 
 
PGL in gesprek met… 
De PGL is sinds november een eigen 
podcast rijker. Ds. Maarten Hameete 
maakt dit seizoen een serie waarin 
elke aflevering een ander gemeentelid 
te gast is. In een gesprek maken we 
kennis met dit gemeentelid terwijl we 
ook doorspreken over een thema waar 
zij/hij zich mee bezig houdt. In de eer-
ste aflevering is kerkrentmeester Mark 
Rip te gast en praten we over de im-
pact van Covid-19 en de maatregelen 
die genomen zijn in onze kerkgebou-
wen. Benieuwd? De podcast is te vin-
den op de website.  
Wat is een podcast? Een podcast is een soort radioprogramma 
dat je altijd en overal kunt beluisteren. Dit doe je door de pod-
cast aflevering te downloaden of streamen. In ons geval via de 
website. 
 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Coronamaatregelen 
Na twee weken van strikte maatregelen zijn onze kerkgebou-
wen en zalen gelukkig weer open. We houden de persconferen-
ties van de regering en de adviezen van de PKN nauwgezet in 
de gaten. Maatregelen kunnen sneller aangepast worden dan 
ons kerkblad verschijnt. Gelukkig hebben wij de wekelijkse 
nieuwsbrief, zodat wij aanpassingen direct kunnen meedelen. 
Houd de nieuwsbrief dan ook in de gaten. Bij alle te nemen 
maatregelen staat onze gezondheid voorop. En wellicht ten 
overvloede: pas goed op uzelf en op elkaar! 

Boudewijn Tiggelman, voorzitter AK 
 
Met elkaar houden het vol, ook in de december-
maand 
Protocol Covid-19 
Nog steeds houden we ons aan de regels om allemaal veilig de 
kerkdiensten en de andere bijeenkomsten in onze  gebouwen 
te bezoeken. De maatregelen nog eens op een rijtje: 
- Als u klachten of koorts hebt, komt u niet. 
- U meldt zich van te voren aan. 
- We geven het dringende advies om een mondkapje te dragen 

bij het betreden en verlaten van het gebouw; deze mag af 
wanneer u op uw plek zit.  

- Bij de ingang staat iemand die u welkom heet en vraagt of u 
klachtenvrij bent. 

- U desinfecteert uw handen met het aanwezige materiaal. 
- U kunt geen gebruik maken van de garderobe of de toiletten. 

U neemt uw jas mee naar uw stoel. 
- U gaat op de stoel zitten die u wordt aangewezen. Het mond-

kapje mag dan af. 
- Na afloop van de dienst / de bijeenkomst blijft iedereen op 

zijn plaats zitten.  
- Op aanwijzing van de regelaar kunt u het gebouw verlaten 

volgens de juiste looproute. 
Zo houden we rekening met elkaar. 
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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. 
 
Van wijkkerkenraad Vlietwijk 
Zondag Voleinding 
Zondag 22 november wa-
ren er twee diensten in de 
Dorpskerk. Het was Zon-
dag Voleinding. In beide 
diensten klonken de na-
men van de mensen die in 
het afgelopen jaar zijn 
overleden. In de ochtend-
dienst nam ds. Sterren-
burg uit Voorburg ons mee 
met het verhaal van de 
verloren zoon. Een mooie 
uitleg op deze laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar. 
 
 
 
 
Ds. Maarten Hameete is voorgegaan in de middagdienst. Er 
klonken mooie teksten, orgelmuziek en bij het noemen van de 
namen van de mensen die ons het laatste jaar zijn ontvallen, 
werden de kaarsjes aangestoken. Alle kerkgangers gingen naar 
huis met een witte roos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De liturgische schikking met de kaarsjes. 

 
Op de foto ziet u de tekst op het psalmbord:  
 

‘U doet wat U beloofd heeft’. 
 
Dit is een tekst die geïnspireerd is op Psalm 138. De teksten die 
de afgelopen jaren op de psalmborden in de kerk staan zijn be-
dacht door Rien Verhage. De eerste serie maakte hij voor het 
kerkelijk jaar 2014-2015. Deze serie teksten zullen we komend 
jaar weer opnieuw gebruiken. De letters worden op woensdag 
tijdens de Open Kerk gewisseld.  
 
Wees welkom in de kerk 
Met elkaar doen wij er alles aan om het bezoeken van de zon-
dagse diensten en de activiteiten in de week zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. Het blijft steeds van belang dat u zich van 

tevoren aanmeldt. Maar u bent allemaal hartelijk welkom, los 
van het feit of u thuis wel of niet mee kunt kijken. Zijn er te veel 
aanmeldingen, dan volgt er een gewogen loting. Dit is tot nu 
toe slechts één keer voorgekomen. We geven het dringende 
advies om een mondkapje te dragen bij het betreden en verla-
ten van de kerk; deze mag af wanneer u op uw plek zit. Bij bin-
nenkomst ontsmet of wast eenieder zijn handen. De nieuwe 
stoelen die in de kerkzaal staan, zijn door Mark Rip weer op 1,5 
meter afstand geplaatst. We spreken u en elkaar aan, als ie-
mand even vergeet zich aan de regels te houden. Dit in belang 
van ieders gezondheid en het terugdringen van het coronavi-
rus. Zo kunnen we elkaar ook in de decembermaand blijven 
ontmoeten.  
Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk, 

Diny de Jong, scriba 
 
 
Nieuwe stoelen in de Dorpskerk 
De nieuwe stoelen voor de Dorpskerk zijn geleverd en inmid-
dels in gebruik genomen. Zoals u op de foto kunt zien passen ze 
mooi in het interieur. Ze zitten ook erg lekker! Helaas kunnen 
we ze vanwege corona nog niet allemaal in de kerkzaal zetten, 
maar we hopen dat dat over niet al te lange tijd toch kan. Wij 
willen alle gulle gevers hartelijk bedanken en wijzen erop dat u 
nog steeds kunt bijdragen aan de herinrichting van ons mooie 
monument aan de Vliet. Uw gift is welkom op bankrekening-
nummer NL20 RABO 0127 6046 50 van het College van Kerk-
rentmeesters. 
Namens de commissie Herinrichting Dorpskerk 

Kees Groot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. Sterrenburg vertelt hier aan de kin-

deren dat je iets van de liefde van God 

doorgeeft als je aan iemand een witte 

roos geeft. 
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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. 
 
Kaarsenboom 
Het aansteken van een kaarsje doet mensen goed. Dat is eens 
te meer gebleken op de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
toen veel mensen gebruik maakten van de mogelijkheid om ’s 
ochtends én ’s middags een kaarsje aan te steken, even stil te 
zijn, en daarna weer verder te gaan. Een kaarsje aansteken: een 
klein gebaar dat goed doet! 
In de Kruisheuvelkerk is er de gelegenheid om in de stiltehoek 
een kaarsje aan te steken, maar in deze tijd blijkt dat niet zo’n 
handige plek te zijn. De kleine ruimte, die normaal als prettig 
ervaren wordt, is nu te krap. En ook minder praktisch, want bui-
ten alle looproutes. De behoefte om een kaarsje aan te steken 
is er echter niet minder om! Daarom komt er een kaarsenboom, 
een verplaatsbare standaard voor kaarsjes. Deze kan worden 
gebruikt voor en na de kerkdiensten, maar ook bij andere acti-
viteiten, zoals de ontmoetingsmomenten rond de kerstdagen 
en de koffieochtenden. Deze kaarsenboom wordt mogelijk ge-
maakt door de diaconie, om zo ook uiting te geven aan de mo-
gelijkheid om te zien naar de ander, en ook naar jezelf. Zo wor-
den er steeds weer puntjes van licht zichtbaar, dat doet goed! 

Fulco de Vries Bouwstra 
 
 
 
 
 
 
 
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 28 oktober kwam de wijkkerkenraad Leidschenveen weer 
bijeen. Hierbij een weergave van enkele onderwerpen. 
Allereerst bespraken we de ervaringen tijdens de afgelopen 
diensten. Die zijn overwegend positief. We merken dat er 
steeds meer ‘routine’ komt in de omgang met de maatregelen. 
Wel blijft het zoeken naar manieren om de diensten te verle-
vendigen. Het optreden van violiste Corinne Pijnenburg op 25 
oktober en 22 november heeft daar zeker toe bijgedragen. On-
langs hebben we de beschikking gekregen over een beamer en 
een scherm om beeld en geluid te kunnen tonen, zoals ook in 
de Kruisheuvelkerk en de Dorpskerk. Hiervan zullen we in de 
komende diensten gebruik gaan maken.  
Vervolgens kwam de ondersteuning van Protestantse Kerk 
(PKN) aan de orde. Enige tijd geleden hebben we contact gelegd 
met een gemeentebegeleider. Zij zal ons ondersteunen bij de 
verdere ontwikkeling van onze wijkgemeente, in samenhang 
ook met initiatieven die al gaande zijn in de PGL. Op korte ter-
mijn zal een overleg met haar plaatsvinden en een start worden 
gemaakt.  

Kort voor de vergadering was het verzoek van Amnesty Inter-
national binnengekomen om, zoals ieder jaar, weer een kerst-
kaartenactie te mogen houden. Dit jaar uiteraard in aangepaste 
vorm. We stemmen hier van harte mee in.  
Tot slot is de vacaturebank weer iets gegroeid: Charles Boot 
heeft te kennen gegeven aan het eind van dit jaar af te treden 
als ouderling. André Vaders en Henk ’t Hart zullen in de loop 
van volgend jaar ‘afzwaaien’. Daarom op deze plaats meteen 
maar een oproep: wilt u zich inzetten voor onze gemeente in 
het mooie ambt van ouderling, of wilt u meer informatie, meldt 
u zich bij een van de kerkenraadsleden. Kijk ook in de vacature-
bank via de link op de website van PGL. 
Namens de wijkkerkenraad, 

Charles Boot 
 
 
 
 
 
Secretaris: Mark Rip 
Telefoon: 06-48 15 40 09 
E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam 
IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te 
Leidschendam onder vermelding van vrijwillige bijdrage 
 
Collecte-opbrengsten meer dan gehalveerd 
Naast lagere opbrengsten uit huur, zien we dat ook de collectes 
voor minder inkomsten zorgen. Over de eerste tien maanden is 
er bij het CvK minder dan de helft aan collecte-opbrengsten bin-
nengekomen ten opzichte van 2019. Als we vanaf maart kijken, 
is de daling nog vele malen sterker dan dat. 
Nu we geen collectezak doorgeven, kunt u uw gift geven via de 
app Appostel (de handleiding vindt u op onze website: 
www.pgleidschendam.nl/kerkrentmeesters) of door uw gift 
over te maken naar NL20 RABO 0127 6046 50. De gegevens van 
de diaconie vindt u elders in dit kerkblad. 
 
Kostenbesparing door nieuwe leverancier 
Het CvK is altijd op zoek naar manieren waarop we, met gelijk-
blijvende kwaliteit, de kosten voor onze kerk kunnen verminde-
ren. Vanaf maart volgend jaar gaan we in zee met een nieuwe 
leverancier voor onze print- en kopieermachines. Per jaar zal de 
besparing op onze kosten circa € 1.000,- bedragen. Een resul-
taat waar we blij mee zijn. 
Heeft u zelf ideeën op welke manier we onze kosten kunnen 
drukken? Dan horen we dat uiteraard graag. 

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 digitaal 
gecollecteerd. Zodoende willen we de collectebestemmingen 
wel onder de aandacht brengen. Hieronder staat hoe u digitaal 
kunt doneren.  
 
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 kerkge-
bouwen en is ook digitaal op te vragen via het e-mailadres van 
de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook ge-
rust.  
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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 diaco-
nie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepas-
sing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app 
of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van 
Diakenen. 
 
Zondag 6 december– ZWO project 2019 – 2020 
Zie de bijdrage van de ZWO commissie. 
 
Zondag 13 december – Diaconie – Ouderenwerk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk met 
en voor de ouderen in onze gemeente. Door middel van uw bij-
drage maakt u het mogelijk dat degenen die verantwoordelijk 
zijn voor de contacten met de senioren o.a. gezellige middagen 
en andere speciale activiteiten kunnen organiseren, maar ook 
in de gelegenheid zijn kleine attenties te verzorgen zoals een 
bloemengroet voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder, kerst-
groeten enz. 
 
Zondag 20 december – Protestantse kerk - Collecte Missio-
nair 
Daarom Kerst. Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deu-
ren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar 
warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we men-
sen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus 
Christus, met ons mee te beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de 
Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om 
mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken 
met de kerstboodschap. 
 
Kerstavond 24 december:  
Avonddienst - Kerk in actie - Kinderen in de Knel 
Straatkinderen Indonesië 
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. 
Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele 
leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaar-
loosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht 
en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor kinderprojecten van Kerk in Actie. 
Het werk voor kinderen in Indonesië staat dit jaar centraal. 
 
1e kerstdag 25 december - Kerk in actie - Kinderen in de Knel 
Straatkinderen Indonesië 
Zie kerstavond 24 december. 
 
Zondag 27 december – Diaconie – Kerkwebradio 
De diaconie maakt jaarlijks kosten voor de exploitatie van de 
kerkwebradio. Gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid 
zijn om de dienst in ‘hun’ kerk bij te wonen kunnen via de kerk-
webradio die dienst thuis beluisteren en daardoor verbonden 
blijven met hun kerk. Met uw bijdrage blijven wij dankzij de 
kerkwebradio samen één gemeente. 
 
31 december: geen collecte 

René Bron, penningmeester 
 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
40dagentijd project 2021, Stichting Hethuis 
De ZWO-commissie heeft al een keuze moeten maken wat be-
treft het 40dagentijdproject 2021. Zoals menigeen misschien 
heeft gezien, verrijst er achter de Kruisheuvelkerk een thuis 
voor verstandelijk beperkte kinderen. Stichting Hethuis is een 
ouderinitiatief en wil hier een plek realiseren voor 18 jongeren. 
Wij zullen u volgend jaar in onze speciale ZWO-editie van het 
kerkblad meer vertellen. De contacten zullen nu gelegd wor-
den, een mooi project dicht bij huis dit keer. We hopen u ook 
nu weer enthousiast te maken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte ZWO-project 2019-2020, zondag 6 december 
Landbouwprogramma NOAD, Pakistan 
En zo zijn wij alweer aan het einde gekomen van dit project. Tot 
halverwege vorig jaar was er de samenwerking met REEDS, een 
partnerorganisatie van Kerk in Actie. Vele boeren konden een 
eigen bedrijf starten, een voedselzekerheidsprogramma werd 
gestart. Trainingen in technische vaardigheden, allerlei kennis 
om optimaal een bedrijf te runnen.  
Het tweede deel was voor 
landloze boeren in het ge-
bied Punjab. In samenwer-
king met NOAD, ook een 
partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, organiseer-
den zij micro-onderne-
mersgroepen. Hier kregen 
de landloze arbeiders trai-
ning, technische kennis en 
een klein startkapitaal om 
een onderneming op te 
zetten. 
Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage de afgelopen 
twee jaar en vragen om dit project nog een laatste boost te ge-
ven op zondag 6 december. Zoals gebruikelijk via de Appostel 
app of op de onderstaande rekening van onze diaconie. In janu-
ari hopen we te vertellen wat de totale opbrengst is geworden. 
Uw financiële bijdragen voor dit ZWO-project zijn van harte 
welkom op bankrekeningnummer: NL92 RABO 0127 6072 34 of 
NL96 INGB 0000 1175 05 t.n.v. college van diakenen PGL, o.v.v. 
ZWO-project Een inkomen voor boeren, Pakistan. 
Helpt u mee om deze collecte nog een keer tot een succes te 
maken? Hartelijk dank namens de ZWO-commissie. 
 
ZWO-project 2021-2022, Hospice Gentecare 
Collecte 3 januari 2021 
De ZWO-commissie heeft samen met de diaconie besloten de 
komende twee jaar de ZWO-collectes te bestemmen voor het 
hospice Gentlecare in Britstown, Zuid-Afrika. Zoals u weet zijn 
zij zwaar getroffen door het coronavirus. 
Het lijkt de commissie een heel mooi doel, waarmee we met 
onze financiële steun hulp aan mensen in nood mogelijk ma-
ken. Wij zullen in nauwe samenwerking met de werkgroep 
Gentlecare ons best gaan doen om het werk van Ivonne en 
Tommie te ondersteunen. Onze eerste collecte hiervoor is zoals 
gebruikelijk in de Nieuwjaarsdienst van zondag 3 januari 2021. 
Wij zullen u in januari verder informeren. 
Om verwarring te voorkomen vragen wij u voor de ZWO-collec-
tes het genoemde rekeningnummer te gebruiken via Appostel 
of op rekening van de bankrekeningnummers: NL92 RABO 0127 
6072 34 of NL96 INGB 0000 1175 05 t.n.v. college van diakenen 
PGL, o.v.v. Hospice Gentlecare. 
Onze hartelijke dank en laten we er iets moois van maken met 
elkaar! 

Dory de Niet, secretaris 
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Kerstspel 
en toen speelden we 
dat we Maria waren  
en dat god ons vroeg 
 
en dat god veel van ons hield 
en ons heel bijzonder vond 
heel lief 
 
en dat god ons vroeg: 
wil je mij helpen? 
en dat we zeiden: hoezo? 
 
en dat hij zei: 
mag mijn liefde in je nestelen, 
hoop in jou groeien? 
 
dat god ons vroeg 
en dat we ja zeiden  
en dat hij ons 
de toekomst toevertrouwde 

 Jan ter Horst, 1e adventszondag 2014 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Kinderen van Gentlecare (6) 
Naast de kinderen in Gentle-
care, die veel zorg en aan-
dacht nodig hebben, is kortge-
leden Godfrey opgenomen. 
Hij kwam uit een kindertehuis, 
maar nu hij 16 jaar is mag hij 
daar volgens de wet niet lan-
ger blijven, een andere plek is 
er niet voor hem gevonden, 
dus hij kwam in Gentlecare te-
recht, waar hij met veel liefde 
wordt opgevangen. Godfrey is 
doof geboren en kan niet 
spreken. Een hele uitdaging 
voor de verzorging.  
Er zijn momenteel 31 bewo-
ners, waarvan er 6 ernstig ziek 
zijn. Een partner van een van 
de verzorgsters is aan corona gestorven.  
Gentlecare zelf is tot op heden vrij gebleven van corona, maar 
we leven van genade op genade, aldus Ivonne in haar laatste 
mailtje. Zij stuurt ons warme groeten en heel veel liefde uit 
Britstown voor onze gemeente.  
 
Donatie 
De penningmeester van de diaconie kon kortgeleden € 2.500,- 
overmaken. Ivonne heeft laten weten dat het geld goed is aan-
gekomen: “We hebben er geen woorden voor om jullie uit de 
grond van ons hart te bedanken voor deze geweldige donatie! 
Heel erg bedankt en het zal ons enorm helpen. Bedank ieder-
een die heeft deelgenomen aan deze donatie. Het maakt ons 
leven echt zo veel beter omdat we op dit moment geen goede 
gezondheidszorg hebben en het is heel erg moeilijk voor ons 
om de armen te helpen. Dat de zon mag schijnen op jullie ziel 
en dat jullie fijne feestdagen mogen beleven. Veel zegen en 
liefde van ons uit Gentlecare.” Ivonne. 
Namens de werkgroep,  

Dinie Vegt 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 
Helaas kon de bijeenkomst op 18 november wegens aange-
scherpte maatregelen van de regering niet doorgaan. Ondanks 
alles kon de groep tot nu toe in 2020 vier keer bij elkaar komen, 
dat is reden tot dankbaarheid. En hopelijk kan de Vrouw en Ge-
loofgroep in de Adventstijd op woensdag 16 december van tien 
tot twaalf uur bij elkaar komen in de Dorpskerk, Damhouder-
straat 2a, Leidschendam. Vigilia van Akkeren hoopt dan de in-
leidster te zijn. Dit plan is uiteraard afhankelijk van de ontwik-
kelingen met betrekking tot het virus. En door de maatregelen 
is ook nu het aantal deelnemers beperkt. De vrouwen krijgen 
een uitnodiging en na aanmelding ontvangen degenen die kun-
nen komen een bevestigingsbrief met richtlijnen. Eventuele be-
langstellenden kunnen contact opnemen met: 

 Marianne Pompert, pompertmarianne@gmail.com 
 of Plony Korving, p.korving@outlook.com 

 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Protestants Christelijk Ouderen Bond (PCOB) 
Op 8 december is er weer een PCOB-contactmiddag. Mevrouw 
E. Woudenberg geeft dan een lezing over ‘Kerst in de beeldende 
kunst’. Dit is in de Kruisheuvelkerk te Leidschendam, aanvang 
14.00 uur. 

J. Carton 
 
Creatieve coaches gezocht! 
Al ruim 20 jaar helpt ‘Over de Drempel’ mensen met een te 
volle woning om hun huis op te ruimen. Vaak hebben zij ook 
een psychische beperking. Over de Drempel zoekt vrijwillige 
coaches die met geduld en aandacht mensen helpen hun over-
volle woning te ordenen en weer beter voor zichzelf te zorgen. 
Vrijwilligers bezoeken deze mensen één keer per week een dag-
deel. Het werk is interessant, zinvol en uitdagend. ‘Over de 
Drempel’ zoekt coaches die goed kunnen luisteren, geduldig 
zijn, houden van een uitdaging en om kunnen gaan met mensen 
die anders zijn dan doorsnee. Zij krijgen een introductie in on-
derwerpen als psychische ziektebeelden, alcoholverslaving en 
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hygiënische probleemsituaties. Vrijwilligers ontvangen een on-
kostenvergoeding en zijn verzekerd. Jaarlijks is er een training, 
een uitje en een etentje. Het gaat om 1-op-1 bezoekwerk, waar-
bij we in deze coronaperiode goed zicht houden op veilige om-
standigheden tijdens het bezoekwerk, zowel voor vrijwilligers 
als cliënten. ‘Over de Drempel’ werkt met vrijwilligers die elkaar 
steunen en met elkaar meedenken in de intervisiebijeenkom-
sten. Vrijwilligers krijgen begeleiding van professionele hulp-
verleners van Meldpunt Bezorgd. Als het je wat lijkt of meer in-
formatie wilt, neem dan contact op met: Jan Grotendorst, T 070 
318 16 16, E jgrotendorst@stekdenhaag.nl. Zie ook www.stek-
denhaag.nl/overdedrempel. 
 
 
 
 
Kerkelijke bijdrage 
Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor 
Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmees-
ter 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 geboorte, 
overlijden, huwelijk en verhuizing? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl 
 
Op weg naar Kerst 
Merken jullie het ook? Het wordt kouder, als je wakker wordt 
is het vaak nog donker en ook ’s avonds is het alweer vroeg 
donker. Het is december: Kerst komt er weer aan! 
We leven in de komende weken van Advent toe naar Kerst, naar 
de geboorte van Jezus. In de Dorpskerk en Kruisheuvelkerk luis-
teren en kijken we naar de Adventsverhalen van Godly Play. In 
de Kruisheuvelkerk maken we deze weken met elkaar een 
mooie kerststal met allerlei materiaal. 
 
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover den-
ken we tijdens de Adventstijd in De Leidraad met de kinderen 
na. Zo leven we toe naar Kerst, het feest van de geboorte van 
Jezus. Zijn komst is goed nieuws voor de wereld. Voor elke week 
is er een grote poster van een krantenpagina: ‘De Advents-
bode’. De illustraties en nieuwsberichten vormen een inleiding 
op de Bijbelverhalen en worden in verband met corona opge-
hangen in de kindernevendienstruimte. Zo horen we over een 
vijgenboom met een boodschap, over een nieuw begin bij de 
Jordaan, over een hoopvol vergezicht van Jesaja en over de en-
gel die bij Maria komt. In het kerstverhaal zijn de herders de 
eersten die het goede nieuws te horen krijgen: Jezus is geboren. 
En dat hopen we met elkaar te vieren... Tevens krijgen de 

kinderen een gezinsboekje voor thuis. Zo kunnen ze ook daar 
door middel van verhalen, opdrachten en leuke proefjes aftel-
len naar Kerst. 

Leiding kindernevendienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


