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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) 
10 januari 2021 

 
 

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

 
 

Zondag (groen) 
17 januari 2021 

 
 

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

 
 

Zondag (groen) 
24 januari 2021 

Ds. Jan Esveldt (te Amersfoort) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Klaas Wigboldus (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
31 januari 2021 

Ds. W. Lagrouw (te Gouda) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Klaas Wigboldus (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

 
 
 
 
 
Aanmelden (indien de diensten vanaf 24 januari weer met 
kerkbezoekers kunnen worden gehouden) 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. 
 
Kerkdiensten vanaf 24 januari onder voorbehoud 
Hoe de erediensten na de huidige lockdown precies kunnen 
worden vormgegeven, is mede afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen. Houd u s.v.p. de wekelijkse nieuwsbrief in 
de gaten. Staat u nog niet op de e-mail verzendlijst, stuur dan 
een verzoek hiertoe naar: pastoraalcentrum@pgleidschen-
dam.nl. Het is ook mogelijk de nieuwsbrief in de brievenbus te 
ontvangen; zie verder in dit kerkblad bij `Pastoraal Centrum’ 
hoe u dit kunt aanvragen. 
 
 

 
 
 
Zondag 24 januari 2021 
In de Dorpskerk gaat ds. J. Esveldt uit Amersfoort voor. Na ruim 
25 jaar predikant te zijn geweest van de Vredeskerk in Nijkerk 
is ds. J. Esveldt met emeritaat. Inmiddels is hij als interim predi-
kant verbonden aan de PG in Barneveld. Ds. J. Esveldt is in au-
gustus 2020 voorgegaan in een gezamenlijke dienst in de Kruis-
heuvelkerk. 
 
In De Leidraad op 24 januari en in de Kruisheuvelkerk op 31 
januari gaat ds. Klaas Wigboldus, emeritus predikant uit Den 
Haag voor. Ds. Wigboldus is bij velen bekend, daar hij zowel in 
Den Haag-West als in Voorburg jarenlang predikant is geweest. 
Zijn eerste gemeente was Wateringen en tussen Den Haag en 
Voorburg door was hij een aantal jaren werkzaam als studen-
tenpredikant in Eindhoven. Als emeritus predikant is hij nog re-
gelmatig op de kansel te vinden. 
 
Zondag 31 januari 2021 
In de Dorpskerk gaat ds. W. Lagrouw uit Gouda voor. Hij is sinds 
2013 predikant en gaat voor in diverse (vrijzinnige) gemeenten. 
Ds. W. Lagrouw studeerde aan de Universiteit Utrecht, het Re-
monstrants seminarium en aan de Protestantse Theologische 
Universiteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5 februari en zal gegevens bevatten voor een 

periode van vier weken: 6 februari t/m 5 maart. 

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 29 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 
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Actie Kerkbalans 2021 
We zijn dankbaar dat we samen deel mogen uitmaken van een 
gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en ver-
blijdt. Om die te faciliteren zijn we afhankelijk van financiële bij-
dragen. Daarom is er ook dit jaar weer de Actie Kerkbalans, op-
dat we komend jaar weer de ruimte en mogelijkheden hebben 
samen kerk te zijn. 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor ons allemaal. Privé 
en op het werk, alles was anders. Ook als kerk hebben wij 2020 
als een bijzonder jaar moeten ervaren. Dit jaar niet dicht bij el-
kaar en geen ruimte voor persoonlijke ontmoeting en zingen in 
een volle kerk. Dit jaar ook vele activiteiten die geen doorgang 
konden vinden. Maar dat onze gemeente een levende ge-
meente is, bleek wel uit de vele creatieve oplossingen om met 
elkaar in contact te blijven. Jong en oud bleven in contact via 
Zoom, we hadden overdenkingen en diensten, ook de pub quiz 
en koffie op afstand. Daarnaast de PGL appgroep waar veel ge-
meenteleden lief en leed, maar ook bezinning en humor deel-
den. Hoewel op afstand, bleef er contact en omzien naar elkaar. 
 
Het thema van de Actie Kerkbalans is ‘geef vandaag voor de 
kerk van morgen’. Daar willen wij graag naar uitkijken. Een mor-
gen waar we elkaar weer mogen ontmoeten, samenzijn in onze 
kerken, met elkaar zingen. Daarnaast de vele activiteiten voor 
jong en oud weer oppakken. Want samen zijn wij kerk. Omdat 
dit alles voort te zetten hebben we uw steun nodig.  
 
Met uw bijdrage bouwt u mee aan onze gemeente. U doet mee 
door het ingevulde en ondertekende toezeggingsformulier in 
de antwoordenvelop te stoppen en te retourneren. Dat kan dit 
jaar kosteloos per post. Wilt u ervoor zorgdragen het gehele 
formulier, en niet slechts een deel daarvan, terug te sturen? Be-
dankt! 

Toon van Velzen, voorzitter CvK 

 
De lopers kunnen vanaf heden de enveloppen voor de Actie 
Kerkbalans bezorgen. Op de antwoordstrook kunt u aangeven 
welk bedrag u voor dit jaar aan onze gemeente wilt bijdragen 
en in hoeveel termijnen u wenst te betalen. Let op! De loper 
voor de Actie Kerkbalans belt dit jaar niet bij u aan, maar doet 
de envelop in uw brievenbus. De antwoordenvelop kunt u af-
geven in de kerk of per post terugsturen. 
Voor meer informatie over de Actie Kerkbalans kunt u contact 
opnemen met: Hans Grolle, (070) 320 12 26 in Heuvelwijk; An-
dré Vaders, 06-22 59 23 86 in Leidschenveen en met Mark Rip, 
06-48 15 40 09 in Vlietwijk. 
 
U kunt natuurlijk ook digitaal deelnemen aan de Actie Kerkba-
lans. Geef dit door via een bericht aan: kerkbalans@pgleid-
schendam.nl en vanaf 2022 kunt u dan digitaal meedoen. Ten 
aanzien van de Actie Kerkbalans verzoeken wij alle gemeente-
leden, als men van plan is iets te geven, in ieder geval het toe-
zeggingsformulier in te vullen en in te leveren. Als u gewend 
bent uw bijdrage eenmaal in de twee jaar te voldoen, ver-
zoeken wij u op het formulier het bedrag aan te geven dat u 
voor dit jaar 2021 bestemd wilt hebben. Uw bijdrage kan vol-
daan worden door overschrijving naar: IBAN NL08 INGB 0000 
0066 66 t.n.v. penningmeester PG Leidschendam onder vermel-
ding van ‘vrijwillige bijdrage’ en uw registratienummer (indien 
bij u bekend). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 
 
 
 
 
Oud papier 
- Op donderdag 21 januari staat de oud papiercontainer 

naast de Dorpskerk. 
- Op donderdag 28 januari kan iedereen oud papier inleveren 

bij de container naast de Kruisheuvelkerk. 
 
Seniorenmiddag Leidschenveen 
2020 zal de boeken ingaan als het jaar waarin het coronavirus 
vrij spel had en er heel veel dingen veranderden en waarin heel 
veel gebeurtenissen niet door konden gaan. Zo ook de senio-
renmiddagen. Normaliter wordt er in december een nieuw 
rooster voor de seniorenmiddagen voor het volgende jaar ge-
maakt en dat doen we nu ook weer. Daarbij wordt wel de kant-
tekening gemaakt dat het wel of niet doorgaan van de midda-
gen geheel afhangt van de situatie op dat moment. De data 
voor 2021 zijn als volgt: 27 januari, 24 maart, 26 mei, 28 juli, 22 
september en 24 november. 
Een kanttekening voor 27 januari. We zullen de persconferentie 
van 19 januari afwachten of er versoepeling van de maatrege-
len zal zijn. Als dat het geval is kunnen we elkaar in ieder geval 
ontmoeten in De Leidraad, aanvang 15.00 uur. Zo niet, dan zul-
len we nog moeten wachten tot maart.  

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 
Dory de Niet 

 
2020, Wat een jaar, wat een jaar!!! 
Vele activiteiten werden ge-
annuleerd vanwege de coro-
naregels. Een ieder die terug-
kijkt naar het afgelopen jaar 
krijgt een onaangenaam ge-
voel, hoe lang nog. Maar 
gaandeweg naar het einde 
van het jaar komen daar toch 
de lichtpuntjes. ‘Kerstfeest’, 
helaas konden we niet dat-
gene organiseren wat we 
voor ogen hadden. In de vergadering werd druk gesproken over 
wat we wel zouden kunnen doen. Wij kwamen tot het besluit 
om de ouderen die altijd op de gezellige middagen en de kerst-
vieringen komen een kerstgroet te brengen in de vorm van een 
gezellig tasje met inhoud (100 stuks). De andere 70+ers hebben 
allemaal een handgemaakte kerstkaart ontvangen. De kaart-
club heeft 330 kaarten gemaakt. Geweldig en hartelijk dank 
daarvoor. 
De sponsoring van A.H., van N.N. en de diaconie heeft ons blij 
verrast. Hartelijk dank. Ook dank voor alle lieve reacties die wij 
mochten ontvangen. 
Hieronder volgt het kerstgedicht: 
 

Midden in de onrust van het leven, 
midden in de kou van ons bestaan, 
komt een Kind ons vrede en warmte geven, 
komt een Man, die met ons mee wil gaan. 
Komt een hand, die wonden kan genezen, 
komt een licht op onze donk're baan, 
komt een stem: 
Ik wil je Vader wezen midden in de kou van je bestaan. 

 
Vooruitziend op 2021 wensen wij u een warm, stralend, vrede-
vol, en gezond jaar toe. 
De activiteitencommissie, 

Sophia Brokke, Nel Zondervan en Rineke Evers 
 
 
 
 
 
 
 

Heel PGL bakt 
Wat begon met een vraag van een paar gemeenteleden of we 
niet eens een keer iets konden bakken voor een ander groeide 
uit tot een waar succes. Rond het weekend van 12 december 
hebben een twintigtal bakkers iets lekkers gemaakt voor 40 
smulpapen. En uit de reacties is wel gebleken dat er ware bak-
kerstalenten te vinden zijn in onze wijkgemeentes. En ook het 
brengen was geen probleem, zelfs gemeenteleden in Zoeter-
meer, Den Haag en Wassenaar zijn voorzien van baksels. Dit 
bakfestijn was zeker een mooie pleister op de wond van het ge-
miste Running Dinner en smaakt eigenlijk naar meer. Kortom, 
weer een mooi lichtpuntje dat we met en voor elkaar gereali-
seerd hebben. En om u een kleine indruk te geven van wat er 
zoal gemaakt is, zie de collage hieronder. 

Nicoline Breunese en Mandy de Pree 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugblik kerstpakkettenactie 
Met veel liefde zijn er 48 kerstpakketten samengesteld. Er ging 
heel wat werk aan vooraf, advocaat en kerststukjes maken, 
koekjes bakken, doosjes vouwen en vullen met wat lekkers, 
kaarten maken, kerstknutsel voorbereiden, kaarsen omwikke-
len en dan dat allemaal in een mooie doos. Los of erbij werden 
ook nog eens 48 kerststerren verkocht. Bij het ophalen was er 
tijd voor een praatje, al dan niet met een glaasje op het ver-
sierde plein. Behalve leuk en gezellig was er ook nog een leuk 
resultaat: 1063 euro netto! 
Voor meer foto’s verwijs ik u graag naar de website: Protes-
tantse Gemeente Leidschendam (pgleidschendam.nl). 
Namens de activiteitencommissie Dorpskerk, 

Wilma Bemer 
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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  
 
- Via de nieuwsbrief houden we gemeenteleden op de hoogte 

van de (online) diensten en activiteiten, maar bijvoorbeeld 
ook de bloemengroeten en ander nieuws over/van gemeen-
teleden. Zo blijven we met elkaar verbonden. 

- Een heleboel mensen krijgen deze nieuwsbrief via de mail 
maar dankzij een aantal bezorgers krijgen ook tientallen men-
sen zonder internet deze wekelijks in de brievenbus. Wilt u 
ook de nieuwsbrief ontvangen? Mail dan het pastoraal cen-
trum of bel tijdens het spreekuur. 

- Wilt u iemand een kaartje sturen maar heeft u geen adres? 
Mail het pastoraal centrum of bel tijdens spreekuren.  

- Wilt u ook meelezen of -kletsen in de PGL-koffietijdgroeps-
app? Stuur een berichtje naar Nicoline Breunese (06 54 91 20 
20) of Mandy de Pree (06-33 00 48 73). 

 
Lichtpuntjes: 
- Nel van Empel vertelde in onze adventskalender hoeveel het 

voor haar betekent als ze een kaartje krijgt. Heel veel mensen 
hadden dit stuk gelezen en haar een kaart gestuurd met de 
feestdagen. De muur bij Nel hing helemaal vol en dat heeft 
haar diep geraakt. Bijzonder: geen één kaart was hetzelfde. 
Daarom namens Nel: iedereen die een kaart heeft gestuurd, 
heel hartelijk bedankt! 

- Krijn Jongejan en koster Ebo Roek hebben heerlijke oliebollen 
gebakken en deze bezorgd bij de vaste bezoekers van de kof-
fieochtenden in de Kruisheuvelkerk. 

- Bij WZH Leilinde zijn vanuit De Leidraad kerstcake en kerst-
bonbons bezorgd voor het zorgpersoneel en de bewoners. 
Ook dat werd erg gewaardeerd, hoorden we via pastor Tim 
van Iersel. 

- Tine Ronkes was eerste kerstdag te zien op tv in het Max 
Kerstconcert. Ze vertelde in haar kerstboodschap over hoop, 
hoe belangrijk het is: 

 
Dag allemaal, 
Ik ben Tine Ronkes en 92 jaar jong. Het thema van vandaag is 
‘hoop’. Wat hoop voor mij betekent is vertrouwen hebben dat 
alles goedkomt. Wat voor nare dingen je meemaakt en hoeveel 
verdriet je ook hebt, als je hoop hebt komt het vaak goed, maar 
leg ook al je zorgen in de handen van Onze Vader. Ik heb zelf 
ook genoeg meegemaakt. En als ik toen geen hoop had, dan 
stond ik hier nu niet. 
Op 5 september 2018 zou ik met vakantie gaan naar mijn ge-
boorteland. Maar op 3 september viel ik op straat op mijn rech-
terslaap, door een oneffen straatsteen. Ik was toen net 90 ge-
worden en deze vakantiereis zou mijn laatste zijn. In plaats van 

met vakantie gaan, belandde ik in het ziekenhuis en kreeg van 
de arts te horen dat ik een hersenbloeding had. Ik hoopte dat 
het goed zou komen. Zonder hoop was het niet zo goed afgelo-
pen. Hoop, Geloof en Liefde heeft ieder mens nodig om een blij 
en vrolijk mens te zijn. Ook genade van boven hoort hierbij en 
is onmisbaar. Als slot wil ik u allen dit meegeven: 
 
De tijd is kostbaar 

Elke dag dat je mag leven 
is een deeltje van de tijd. 
Ieder uur, elke seconde, 
raak je weer een stukje kwijt. 
 
Voor veel ouderen is het leven soms eentonig, 
grijs en leeg. 
Daar de reeks voorbije dagen, 
niet veel hoogtepunten kreeg. 
 
Laat uw leven niet vergallen, 
zie toch elke nieuwe dag, 
als een kans door God gegeven, 
waarvan u genieten mag. 
 
Wil dan ook geen tijd verspillen, 
maar gebruik die en bedenk; 
elke dag dat u mag leven, 
is een kostbaar rijk geschenk. 

 
Ik wens u allemaal een HOOPVOL 2021 toe. 

Tine Ronkes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertel je verhaal: Krijn Jongejan 
Tijdens de nieuwjaarsdienst van 3 januari werd een filmpje met 
een collage van lichtpuntjes uit 2020 getoond. Een leuk filmpje. 
Terugkijkend op 2020 had ik ook een aantal lichtpuntjes. Zo 
vierde ik op 7 maart, net vóór de eerste lockdown, mijn 70ste 
verjaardag samen met mijn gezinsleden in een propvol ijssta-
dion Thialf in Heerenveen, tijdens een internationale Worldcup 
finale wedstrijd. Een dag later vierde ik deze verjaardag op-
nieuw met veel familieleden, thuis met een knalwijn en Japanse 
hapjes (sushi). Enkele dagen later zou dit door de afgekondigde 
coronamaatregelen niet meer met z’n allen mogelijk zijn ge-
weest; 1,5 meter afstand houden en handen stuk wassen wa-
ren vanaf dat moment noodzaak. Maar ook was het verstandig 
om je fysieke conditie op peil te houden. Vanaf half maart heb 
ik geprobeerd om elke dag een wandelingetje te maken van mi-
nimaal 20 minuten. Volgens Erik Scherder, goeroe op het ge-
bied van neuropsychologie, is dat een uitstekende manier om 
je conditie zowel lichamelijk als mentaal op peil te houden. 
Voor deze dagelijkse wandelingetjes, heb ik op mijn iPhone de 
Ommetje-app gedownload. Inmiddels heb ik vanaf eind maart 
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295 ommetjes gemaakt, in totaal 272 uur en 24 minuten. Daar-
door ben ik minstens 2,5 kilo afgevallen. Dus voor mij geen co-
ronakilo’s erbij, maar coronakilo’s eraf! De ommetjes die ik 
maak zijn meestal vaste routes vanuit huis. In de zomer liep ik 
met nordic walking sticks, een korte broek en een zomerhoedje 
op. Soms dacht ik dat mensen wel wat vreemd naar mij keken, 
maar dat stoorde mij niet. 
Regelmatig kom je ook bekende mensen tegen, waar je dan een 
praatje mee maakt. Zo kom ik nu regelmatig een wat oudere, 
zeer vitale man tegen met een donkere jas aan en een rode sjaal 
om. Ik zie hem dan al in de verte aankomen en denk dan: “Daar 
heb je die aardige man weer met die rode sjaal.” Jullie kennen 
hem waarschijnlijk ook wel. Inmiddels ben ik min of meer ver-
slaafd aan de dagelijkse ommetjes. 
Naast de vaste oppasdagen op mijn beide kleinkinderen, zijn 
mijn ‘ommetjes’ in deze coronatijd elke dag weer een licht-
puntje. 

Krijn Jongejan 
 
Wij gedenken 
In de leeftijd van 87 jaar overleed op 20 november Lucretia 
Geertruida de Jong-Ooms. Stieny werd geboren in Twello. In de 
oorlog verhuisde het gezin naar Den Haag. Ze huwde in 1956 en 
uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, Jolanda, Benno 
en Désirée. In 1962 verhuisde haar gezin naar Leidschendam. 
Daar leefden zij als trouwe kerkgangers mee in de Kruisheuvel-
kerk en daarna in de kerk aan de Damlaan. Tenslotte werd het 
de Dorpskerk. Stieny stond altijd klaar voor iedereen en deed 
veel vrijwilligerswerk, zat in de leiding van Welfare en in diverse 
besturen, zoals van een koor. Zij vervulde het ambt van ouder-
ling en diaken en deed mee aan het liturgisch bloemschikken. 
De laatste zeven en een half jaar van haar leven bracht ze door 
in Prinsenhof. Ook daar was ze actief en deed mee aan de acti-
viteiten. Wat haar ogen zagen, maakten haar handen. Ook daar 
bezocht ze trouw de diensten. Haar grootste hobby was zingen. 
Stieny zong in de cantorij, op het COV Leidschendam en op 
‘Zanglust’. Ze kreeg acht kleinkinderen en een achterkleinkind. 
Drie jaar geleden overleed haar man Henk met wie zij 61 jaar 
gehuwd is geweest. Ze hebben nog een jaar samen in Prinsen-
hof gewoond. 
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie vond plaats op 
vrijdag 27 november in de aula van crematorium Meerbloem-
hof te Zoetermeer. We zochten troost bij de woorden van Nu-
meri 6: 22-27, de Aäronitische zegen, omdat ze dat het belang-
rijkst vond van de hele dienst: dat ze de zegen meekreeg. Haar 
nagedachtenis zij tot zegen. 

Ds. Adrie Sterrenburg 
 

In memoriam Gerda van der Toorn 
Op donderdag 3 december is Gerda van der Toorn overleden, 
zij is 64 jaar geworden. Na een kort ziekbed is zij in het bijzijn 
van haar geliefde Bert en verdere familie thuis op de Zwaluw-
laan overleden. Gerda was een bescheiden, lieve vrouw. Zij en 
Bert hadden het goed samen, en wat zal hij haar nu missen! In 
kleine kring hebben we op donderdag 10 december afscheid 
genomen van Gerda, in een dienst die we samen met Gerda 
hebben voorbereid. We luisterden naar liederen die zij mooi 
vond, en we lazen 1 Korintiërs 13, dat prachtige loflied van Pau-
lus over de liefde: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde.  
Omringd door die haar lief waren is zij daarna begraven op de 
Oosterbegraafplaats in Voorburg. We gingen daarna weer uit-
een met de onvoorwaardelijke zegen van God. Dat de gedach-
tenis aan Gerda van der Toorn tot een zegen mag zijn.  

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
In Memoriam - Mevrouw Van Reijn 
Op 7 december 2020 is mevrouw Syke Elizabeth van Reijn-Bax 
overleden. Zij is 88 jaar geworden en is sinds 1997 de weduwe 
van Matthijs van Reijn. Na een lange tijd in Rotterdam, woonde 
zij de laatste jaren in Schoorwijck. In dankbaarheid kan er wor-
den teruggekeken op een leven met hoogte- en dieptepunten. 
Sits van Reijn wordt herinnerd als een ontzettend zorgzame 
vrouw, die altijd voor een ander klaar stond. Het geloof was 
voor haar een bron van hoop en liefde. Ze was actief in de 
(kraam)zorg en was tot steun voor veel mensen. Met veel ple-
zier haalde ze herinneringen op aan vroeger, hoewel er 

natuurlijk ook pijnlijke herinneringen waren.  
Dinsdag 15 december is in besloten kring afscheid genomen van 
haar. Vele mooie herinneringen werden gedeeld, vergezeld 
met foto’s die een veelkleurig beeld gaven van deze mens. In 
de dienst stonden we stil bij Johannes 14, waarin het gaat over 
de vele kamers in het huis van de Vader. Een troostende tekst 
over verbinding, gastvrijheid en het voor eeuwig hebben van 
een thuis. We denken aan haar zonen, hun partners en kin-
deren. Dat haar herinnering hen tot troost en inspiratie mag 
zijn. 

Ds. Maarten Hameete 
 
In memoriam Annie Warmenhoven-van Dijk 
Op 13 december is overleden Annie Warmenhoven-van Dijk in 
de leeftijd van 90 jaar. Ze is de weduwe van Izak Cornelis Jaco-
bus Warmenhoven. Samen kregen ze vier kinderen. Het was 
ondertussen hard werken in de tuinderij en ook later toen ze 
samen overstapten op een botenstalling.  
De laatste periode van haar leven woonde ze in een verpleeg-
huis in Delft. Daarvoor zwaaide ze vanuit haar huiskamer naar 
iedereen die voorbij voer over de Vliet. En iedereen was bij haar 
thuis aan de Veursestraatweg even welkom. Annie was een be-
trokken gemeentelid van de Hulp en Heilkerk. We lazen tijdens 
de dankdienst voor haar leven over de liefde uit de brief van 
Paulus. En we luisterden o.a. naar muziek uit Nederland Zingt, 
een programma waar Annie elke week enorm van genoot. Zij is 
begraven in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats in Voor-
burg. We denken aan haar kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren. Dat de gedachtenis aan Annie Warmenhoven tot een ze-
gen mag zijn. 

Annemieke Hartman 
 
Bedankt 
Wij willen graag bedanken voor de 
mooie bloemen die wij mochten ont-
vangen vanuit de kerk voor ons 50-ja-
rig huwelijk. Ook voor de vele felicita-
tiekaarten.  

Aart en Tine Nell-Vermaas 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstbomen in kersttijd 
Rondom kerst stonden buiten alle drie de wijkgebouwen blin-
kende kerstbomen. Mensen konden aan deze boom een kerst-
wens vastmaken, of gewoon een mooie tekening, of een licht-
puntje. Het werden veelkleurige bomen met allemaal goede 
wensen aan elkaar. Aangevuld met de lichtjes werden deze bo-
men een écht lichtpuntje dat we als kerk mochten uitstralen in 
de buurt waar onze gebouwen staan. Fijn dat zoveel mensen 
meededen. 
Dank aan koster Ebo die deze kerstbomen in elkaar heeft gezet! 
En alle (hulp)kosters die deze bomen veilig hebben gehouden, 
en ’s nachts binnen hebben gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugblik op de kerstdiensten 
Met het nieuwe jaar kijken we alweer vooruit. Toch kijken we 
in dit kerkblad ook nog even terug. Terug op de diensten 
rondom kerst bijvoorbeeld. We kijken terug op, ondanks alles, 
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heel mooie diensten. Het was met de lockdown een uitdaging 
om goede en afwisselende diensten te organiseren. Maar we 
zijn gelukkig met de creativiteit die we in de gemeente zien 
bloeien. 
Kerstavond begon met het poppentheater voor kinderkerst, 
waarbij de schat uiteindelijk toch gevonden en gedeeld werd. 
Fijn dat er zoveel kinderen hierbij waren aangesloten. Via de 
vrolijke klanken van kerstmuziek in Radio Kerst kwamen we bij 
de kerstavonddienst. Er waren prachtige muziekclips, Anne-
mieke speelde op de piano, en gemeenteleden zelf kwamen 
aan het woord. Zo werd het toch écht Kerst. Veel mensen had-
den de camera aanstaan, en door die vensters heen zagen we 
veel feestelijke taferelen. 
Kerstmorgen was een dienst zoals we die ondertussen bijna ge-
woon zijn. Behalve dan dat Fulco de overdenking vanuit huis 
deed, terwijl wij mochten kijken naar de prachtige schilderijen 
van Rembrandt waar hij over sprak. Al met al een ingetogen 
Kerst, en daarmee mocht dit jaar weer een andere kant van 
Kerst oplichten.  
En als laatste hadden we in de kerstweek de Top2000-dienst. 
Opnieuw kwamen gemeenteleden aan het woord. Over pop-
liedjes met een bijzondere betekenis. Ik vind het altijd indruk-
wekkend om te zien dat de Geest door allerlei wegen werkt. In 
de verhalen van liedjes, artiesten en luisteraars komen er zo 
vaak sporen van God naar voren. Prachtig om dat zo met elkaar 
te kunnen delen, terwijl we ondertussen naar fijne muziek kon-
den luisteren. 
Hieronder ziet u een foto van onze opstelling op kerstavond. 
Een kijkje in de digitale keuken zogezegd.  
Alle goeds voor het komende jaar! 

Ds. Maarten Hameete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerststallenjacht 
In december was er geen berenjacht, maar een kerststallen-
jacht. Achter ramen door heel Leidschendam en Leidschenveen 
stonden allerlei creatieve kerststallen. Je kon ze allemaal verza-
melen! Van Lego en Dick Bruna, tot houtsnijwerk en gehaakte 
kerststallen. Wij hebben genoten van alle foto’s die gedeeld 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podcast – PGL in gesprek met 
Heeft u de Top2000-dienst gemist? Omdat u niks met popmu-
ziek heeft, of omdat de agenda het niet toeliet. Vergeet dan ze-
ker niet de podcast van de maand december te luisteren. 
Ds. Maarten Hameete gaat in gesprek met Arjan Louwen om 
Arjan beter te leren kennen, en ondertussen spreken ze door 
over (pop)muziek. Een interessant inkijkje in deze wereld door 
de ogen van Arjan. Zowel voor de liefhebber, als voor de scep-
ticus. U vindt de podcast op de website (scrol dan naar beneden 
tot je de speler tegenkomt), maar kunt deze ook vinden via Spo-
tify (zoek dan op ‘PG Leidschendam in gesprek’) 
 
Fotowedstrijd 
De ontknoping van de fotowedstrijd ‘Een nieuw begin’ is zon-
dag 10 januari tijdens de online kerkdienst. Insturen kan nog tot 
en met vrijdag 8 januari naar: pastoraalcentrum@pgleidschen-
dam.nl. Op de achterpagina vast enkele inzendingen met een 
toelichting van de maker. 
 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Rooster kerkblad 2021 
Ten behoeve van de leveranciers van kopij volgt hier het roos-
ter met verschijningsdata van het kerkblad en de bijbehorende 
kopijdata in 2021, tot de zomervakantie: 
Nr. kopijdatum verschijnt bijzonderheden 
 2. 29 januari 5 februari voor 4 weken; 
 3. 26 februari 5 maart voor 3 weken; 
 4. 19 maart 26 maart Paasnummer, voor 4 weken; 
 5. 16 april 23 april Pinksternummer, voor 6 weken; 
 6. 28 mei 4 juni voor 5 weken; 
 7. 2 juli 9 juli vakantienummer, voor 8 weken. 

Leo Kloos en Harry Hoft, eindredactie 
 
Vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) 
Het gaat zo langzamerhand eentonig worden, maar ook nu is 
niet te voorspellen op welke wijze de kerkdiensten vanaf 19 ja-
nuari gehouden zullen worden. Wij wachten de berichten van 
regering en PKN af. In de decembervergadering hebben wij een 
‘crisisteam’ samengesteld, dat de laatste ontwikkelingen op de 
voet zal volgen en ‘vertalen’ naar wat dat betekent voor onze 
Protestantse Gemeente. In de wekelijkse nieuwsbrief houden 
wij u daarvan op de hoogte. Grote waardering heeft de Alge-
mene Kerkenraad voor onze predikanten en pastoraal werker 
die, samen met vele vrijwilligers, op creatieve wijze de diensten 
rond Kerst en Oud en Nieuw hebben ingevuld. Veel (extra) 
werk, dat wel, maar het resultaat mocht er zijn. Dat geldt trou-
wens ook voor veel andere initiatieven, waar o.a. in dit kerkblad 
met veel voldoening op teruggekeken wordt. Heel veel dank. 
Houd elkaar vast, pas goed op uzelf en op elkaar.  

Boudewijn Tiggelman, voorzitter 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. 
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Van wijkkerkenraad Vlietwijk 
Met de lockdown in de laatste weken van december en begin 
januari maken we wel een heel bijzondere periode mee. Het 
mooie plan van de kerstontmoetingen moest op het laatste mo-
ment bijgesteld worden. Een Kerst anders dan anders maar met 
het kerstverhaal, mooie muziek en persoonlijke verhalen van 
gemeenteleden via de online diensten. Het begin van het 
nieuwe jaar moest ook nog via de online diensten.  
 
Bij het verschijnen van dit kerkblad is nog niet bekend wanneer 
we weer naar de kerk kunnen komen. In het rooster voorin het 
kerkblad staan de diensten vanaf zondag 24 januari aangekon-
digd. Maar in de tweede week van januari 2021 zal besloten 
worden of dat weer mogelijk is. We moeten u vragen om de 
wekelijkse nieuwsbief te raadplegen voor de actuele informa-
tie.  
 
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een verzoek 
naar pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl. Het pastoraal 
centrum is tijdens het spreekuur iedere dinsdag, woensdag en 
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur op (070) 327 84 13 telefo-
nisch te bereiken. 
Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk, 

Diny de Jong, scriba 
 
Samen uit eten 
Al jaren was het de gewoonte om op de eerste vrijdag in febru-
ari samen te gaan eten. De laatste twee jaren in Dekker’s 
hoeve. Op dit moment is het nog heel onzeker wat wel of wat 
niet mag op vrijdag 5 februari. En ook al zouden we met elkaar 
mogen eten, dan is nog de vraag of dat wijs is. 
Wij hebben dan ook besloten in ieder geval op die datum NIET 
samen uit eten te gaan. We beraden ons nog op een alterna-
tieve activiteit. U hoort nog van ons. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. G. (Gert) van Ingen 
Telefoon: (070) 369 43 03 
E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl 
Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC  Leidschendam 
 
Autorijdienst 
Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördi-
nator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoeij, 
(070) 327 46 04. 
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk 
Op 14 december hielden we als wijkkerkenraad Heuvelwijk een 
digitale vergadering via Zoom. Het was goed om elkaar na een 

pauze van weken, waarin het moderamen wel maar de wijkker-
kenraad niet bijeenkwam, weer te ‘zien’. Natuurlijk waren de 
gevolgen van de coronamaatregelen op ons kerkzijn een onder-
werp van gesprek, maar we wilden vooral ook aandacht beste-
den aan het bezinningsonderwerp: lichtpuntjes. Een woord dat 
veelvuldig gevallen is tijdens de diverse diensten en activiteiten 
van onze PGL het afgelopen jaar. Ook wij deelden een voor een 
onze persoonlijke lichtpuntjes, en dat leverde mooie korte ver-
halen op, vol licht, dankbaarheid en inspiratie.  
 
Wisseling van de wacht in het scribaat 
Tijdens de digitale vergadering namen we afscheid van onze 
scriba Leen Roozemond, die er twaalf jaar in de wijkkerken-
raad op heeft zitten. Ook via dit kerkblad willen we Leen van 
harte bedanken voor zijn inzet als ouderling en scriba. We ho-
pen dat hij geniet van de tijd zonder deze extra taken en het is 
gelukkig géén afscheid van de PG Leidschendam dus we zullen 
hem ongetwijfeld nog regelmatig zien. Hij blijft voorlopig de 
aanmeldingen voor de diensten in de Kruisheuvelkerk bijhou-
den.  
 
Vanaf januari 2021 neemt Gert van Ingen, die al ouderling is in 
de wijkkerkenraad Heuvelwijk, het scribaat van Leen over. We 
zijn heel blij dat hij deze taak op zich wil nemen! We wensen 
hem daarbij veel succes en vooral plezier in ons fijne team 
(daarbij doel ik op zowel het moderamen als de wijkkerken-
raad!).  

Ingrid den Hartog, voorzitter 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Kerkbalans en Covid-19: stuur uw reactie gratis op 
Ook de Actie Kerkbalans verloopt dit jaar anders dan u gewend 
bent door de coronacrisis. Om het aantal contactmomenten zo-
veel mogelijk te beperken, en daarmee het virus zo min moge-
lijk kans te geven zich te verspreiden, heeft het CvK dit jaar een 
aanpassing gedaan. Er is een antwoordnummer in het leven ge-
roepen. Het adres staat op de retourenveloppe. Door uw toe-
zeggingsformulier per post terug te sturen (een postzegel is niet 
nodig) draagt u niet alleen bij aan de financiële situatie van 
onze gemeente, maar helpt u tegelijk ook het virus zoveel mo-
gelijk in te dammen. Wij danken u voor uw hulp hierbij! 
 
Kerkbalans: geen acceptgiro voor januari 
Helaas is er tijdens het bestelproces voor de Actie Kerkbalans 
2021 iets misgegaan. Daardoor zijn, in tegenstelling tot wat u 
gewend bent, geen acceptgiro’s toegevoegd aan het toezeg-
gingsformulier. Wilt u in januari bijdragen? Dan kunt u dat doen 
door uw bijdrage zelf over te maken. De gegevens vindt u op 
het formulier. Als u door middel van een acceptgiro wilt bijdra-
gen, dan kunt u kiezen voor de maanden april, juli of oktober. 
U ontvangt dan alsnog een acceptgiro. 
Onze excuses voor het ongemak! 
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Met een periodieke toezegging meer geven 
Met een periodieke toezegging kunt u uw bijdrage via de Actie 
Kerkbalans volledig aftrekken van de belasting. Het is daarmee 
mogelijk uw bijdrage te verhogen, zonder dat u per saldo ook 
meer betaalt. Wij zijn blij met iedereen die op deze manier bij-
draagt. 
Heeft u in 2020 geen gebruik gemaakt van deze regeling, maar 
wilt u dat wel gaan doen? Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 
voor 2021 valt dan ook onder deze regeling. Wilt u meer infor-
matie? Of wilt u een formulier ontvangen om een periodieke 
toezegging te regelen? Neemt u dan contact op met Gert van 
Spronsen, via penningmeestercvk@pgleidschendam.nl of 
neem contact op met de kerkrentmeester van uw wijk.  

Mark Rip, secretaris 
 
 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  
Om te beginnen, wil ik u allen een heel gezegend en gelukkig 
2021 wensen. Een jaar waarin we hopen dat we de kerkdien-
sten met elkaar in de gebouwen kunnen vieren. En waarin ook 
de collectezakken weer door de banken kunnen gaan. Dat is 
echter nog niet het geval en zodoende willen we dan ook de 
oproep doen om ook in 2021 digitaal te geven.  
Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt 
u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te ge-
ven, aangezien we iedere week voor een ander doel collecte-
ren. We willen dan ook de onderstaande wekelijkse collecte-
doelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de 
collecten-app ‘Appostel’ onder uw aandacht brengen, waarbij 
het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hier-
onder staat hoe het werkt.  
 
Collecten-app - digitaal collecteren  
Steeds meer mensen hebben weinig contant geld bij zich. Als 
bezoeker van de kerkdienst en als thuis-luisteraar kunt u ook 
digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app ge-
naamd ‘Appostel’ op uw telefoon kunt via iDeal of via een te-
goed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de 
kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of 
GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding 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.  
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. 
 
Hospice Gentlecare 
Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Brits-
town (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun om-
geving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet 
de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die 
wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en 
omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor 
ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen 
en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over 
een intensive care-kamer, twaalf bedden voor terminale pati-
enten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar 
huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de 
opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig 
patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige 
problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en 
Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan 
door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers 
kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit 

Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via fa-
miliecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het 
kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voor-
heen ‘Colesberg’ die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum 
Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door 
onze diaconie. De ZWO-commissie heeft samen met de diaco-
nie besloten de komende twee jaar de ZWO-collectes te be-
stemmen voor het hospice Gentlecare. Op 3 januari was de eer-
ste collecte. 
 
Zondag 10 januari - Diaconie Bloemengroet 
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloe-
mengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen. 
Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de ge-
meente gegeven aan gemeenteleden als bemoediging, als feli-
citatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. 
Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te 
maken. 
 
Zondag 17 januari - Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-
Voorburg 
In deze stichting werkt de Gemeente Leidschendam-Voorburg 
samen met de diaconie Leidschendam, de diaconie Voorburg 
en de Charitas instellingen van de RK-kerken. Het doel van de 
stichting is te helpen in urgente financiële noden van inwoners 
van Leidschendam-Voorburg waar andere wettelijke voorzie-
ningen niet, of niet tijdig, in kunnen voorzien. Hulpverleners 
kunnen dankzij dit fonds hun cliënt ingeval van urgente nood 
op weg helpen naar meer financiële stabiliteit. 
 
Zondag 24 januari - Protestantse kerk - Collecte missionair 
werk  
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een 
moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor 
mensen die een praatje willen maken. Kerken zijn creatief in het 
zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manie-
ren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien 
dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protes-
tantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale ini-
tiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van beteke-
nis. 
 
Zondag 31 januari - Jong Protestant Sirkelslag 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? 
Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protes-
tant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tij-
dens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun 
eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in 
andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de 
hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal cen-
traal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met 
geloofsonderwerpen. 

René Bron 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
Kerstcollecte Kinderen in de Knel 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Gestaag druppelen er enveloppen in mijn brievenbus. De ge-
vers/brengers namens de ZWO onze hartelijke dank. Het zal 
nog even duren voor wij elkaar weer zien, als ik dit schrijf is het 
vrijdag 1 januari. Nog even geduld en we weten of we uit de 
lockdown mogen. Normaal had u/hadden jullie het op Kerst-
morgen in kunnen leveren. Maar laten we niet moedeloos wor-
den, het komt uiteindelijk een keer goed. Wacht u rustig af tot 
de kerken weer open gaan en anders kunt u het ook op de wel-
bekende manier storten op de bankrekening van de diaconie. 
En mogelijk heeft u dat al ruimschoots gedaan. Alvast onze har-
telijke dank namens die talloze vluchtelingenkinderen. 
De ZWO wenst u een gezegend 2021, gezondheid en aandacht 
voor elkaar. En heel veel LICHTPUNTJES! 

Dory de Niet, secretaris 
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ZWO project 2021-2022: Care Center GENTLECARE 
In 2007 startte het, toen nog als hospice ingerichte, centrum 
met twee bedden. Maar al gauw bleek dat uitbreiding nodig 
was. Vanaf 2008 is de voormalige Werkgroep Colesberg binnen 
de PG Leidschendam actief om het Care Center ‘GENTLECARE’ 
in Britstown financieel te ondersteunen. Mede met de op-
brengst van giften en donaties van gemeenteleden kon in de 
loop van de tijd een verbouwing van het hospice plaatsvinden 
en kon de capaciteit vergroot worden. Inmiddels is het hospice 
GENTLECARE uitgegroeid van een klein hospice tot een verzor-
gingscentrum met een IC-kamer en een aantal bedden voor ter-
minale patiënten. Maar er kunnen nu ook (langdurig) zieke 
mensen worden verzorgd en begeleid worden naar een zelf-
standig leven. Door het ontbreken van een algemene volksver-
zekering in Zuid-Afrika zijn de meeste patiënten nog steeds on-
verzekerd en blijft de financiering van de dagelijkse kosten een 
groot probleem. Daarom heeft de ZWO-commissie in nauw 
overleg met de diaconie besloten om de komende twee jaar de 
ZWO-collectes te bestemmen voor ‘Care Center GENTLECARE’. 
Op dit moment is er grote behoefte aan twee watertanks van 
elk 10.000 liter en een nieuwe wasmachine. Inmiddels is ook de 
naam van de Werkgroep Colesberg gewijzigd in: Werkgroep 
GENTLECARE. De werkgroep heeft ook een eigen bankrekening-
nummer: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep GENTLE-
CARE. Maar natuurlijk zijn giften op de bankrekeningnummers: 
NL92 RABO 0127 6072 34 of NL96 INGB 0000 1175 05 t.n.v. Col-
lege van Diakenen PGL, o.v.v. Hospice Gentlecare ook zeer wel-
kom. 

Krijn Jongejan 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De regenboog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Bijbel (Genesis 9) is de regenboog een teken van een be-
lofte van God aan de mensheid. Na de zondvloed beloofde God 
nooit meer zo'n vloed te sturen om de wereld te verwoesten. 
Met de regenboog zou God deze belofte bevestigen. In de sa-
crale kunst worden de sacramenten dan ook vaak met een re-
genboog afgebeeld. 
Vroeger wisten de mensen nog niet helemaal precies wat een 
regenboog nou eigenlijk was. Ze dachten dat een regenboog 
een teken van de goden was. In Noorwegen en in Zweden dach-
ten ze dat een regenboog een brug naar de hemel was en de 
Grieken dachten dat een regenboog een godin was, die ze Iris 
noemden. De Australische Aboriginals zagen de regenboog als 
een slang, die de schepper was van het aardse. Het heeft ver-
schillende namen gekregen en is sterk afhankelijk van welke 
groep Aboriginals je spreekt, maar het is altijd een slang die in 
de verhalen van `de Dreaming` verschijnt. Dit is de periode 
waarin, volgens de Aboriginals, alles werd geschapen. De re-
genboogslang is onsterfelijk, een beetje zoals een god en is veel 
groter dan een gewone slang.  
Ook is de regenboog afgebeeld op tal van schilderijen, soms als 
een symbolisch onderdeel van de compositie en soms als een 
natuurverschijnsel in een romantisch landschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) 
ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboog-
vlag die de internationale wereldvrede moest symboliseren: 
een zelfgemaakte zijden blauwe vlag toonde regenboogkleu-
rige strepen (rood, oranje, geel, groen, turkoois, blauw, violet), 
sterren en de planeet aarde. Hij bood deze wereldvredesvlag in 
de Staten en West-Europa vele vorsten, presidenten en politici 
aan. In 1913 kwam hij naar Den Haag en schonk bij de opening 
van het Vredespaleis aan Andrew Carnegie zijn vlag.  

Eta Woudenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noach richt altaar op voor God 

(1803) van Joseph Anton Koch 

Rotstekening van de regen- 

boogslang van Aboriginals 

Button met de Vredesvlag 

van J.W van Kirk 

Sinds eind jaren zeventig fungeert 

een regenboogvlag als symbool van 

de homobeweging. 
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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? 
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Voor mij is iedere dag een nieuw begin. Een zonsopgang staat 
daar symbool voor. Deze foto maakte ik op de Noordheylaan 
tijdens mijn hardlooprondje - Jacco Otten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van idioterieën tijdens de vakantie hebben wij een 
keer in de zomer een zonsopgang op de berg meegemaakt. 
Daarvoor moesten we om vier uur opstaan om op tijd op die 
berg te staan. Maar: het resultaat was indrukwekkend: De hele 
lucht kleurde rood, het was een prachtig gezicht, mede omdat 
het eerst bewolkt was en de wolken precies openbraken op het 
moment dat de zon boven de berg aan de overkant van het dal 
zou uitsteken. Onze boodschap: ondanks dat het grauw en don-
ker kan zijn, komt de zon altijd op over de indrukwekkende 
schepping van de Ene! - Bert en Karin Buis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een nieuw begin in een stille woestijn - plek van genade; laat 
komen: metanoia. Een gunstige tijd om je leven om te keren, 
binnenste buiten te keren. Johannes de Doper noemt dat me-
tanoia, dat zoveel betekent als ‘anders gaan denken’ en ‘anders 
gaan leven’ (bekering). Hij roept ons op ons leven opnieuw on-
der de loep te nemen en te kijken of het ook anders kan. Nu 
met het nieuwe jaar naar analogie: laten we een nieuwe tijd in 
gaan, na corona, vanuit een duurzaam paradigma. Goed voor-
nemen! – Hans Mulder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze foto’s heb ik tijdens een ‘workshop’ bollenmand maken, 
in Kudelstaart, gemaakt. Ze zijn van vorig jaar. November aan 
het werk en in maart genieten van je werk - Doortje Kloos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij foto's van onze witte kerst, als gevolg van het scheren 

van een eigenwijs zwart/wit Angorakonijn. En eigenwijze kin-

deren die graag helpen���� - Wim en Iris van der Hoeven, Rowan 

en Tynan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


