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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) 
7 februari 2021 

Ds. Maarten Hameete 
Gabriëlle van der Spoel 
Alleen digitale uitzending 

  

Zondag (groen) 
14 februari 2021 

 Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Alleen digitale uitzending 

 

Zondag (paars) 
21 februari 2021 

 Ds. Maarten Hameete 
Alleen digitale uitzending 

 

Zondag (paars) 
28 februari 2021 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Alleen digitale uitzending 

  

 
 
 
 
 
Toelichting bij het rooster 
Voor dit kerkblad zijn we van de huidige situatie uitgegaan. 
Mochten er wijzigingen zijn, dan zullen die in ieder geval via de 
nieuwsbrief en de website gecommuniceerd worden. Ontvangt 
u de nieuwsbrief nog niet? Neem dan contact op met het pas-
toraal centrum. 
 
Zondag 7 februari 2021 
In de Dorpskerk gaat ds. Maarten Hameete samen met Gabri-
elle van der Spoel voor. De komende tijd sluit Gabriëlle van der 
Spoel bij onze gemeente aan als stagiair vanuit de Christelijke 
Hogeschool Ede. Zij zal een aantal opdrachten binnen onze ge-
meente doen, als onderdeel van een minor die haar voorbe-
reidt op het werk als kerkelijk werker binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland. Het is een bijzondere tijd om zo’n stage te 
lopen, en ook best ingewikkeld.  
We zijn blij met haar aanwezigheid. Zo zal ze in de dienst van 7 
februari voorgaan, maakt ze een opdracht in het kader van 
kerkrecht, en zal ze wanneer mogelijk een groepsgesprek gaan 
leiden. Kortom: u zult nog van haar horen. We wensen haar 
vanaf deze plek veel succes. 
 
 
 

Digitaal Avondmaal 
Het Avondmaal is een belangrijk onderdeel van het gemeente-
leven. In deze maaltijd krijgen we in de vorm van brood en wijn 
geloof en hoop aangereikt die boven onszelf uitgaan. Door sa-
men aan tafel te gaan, oefenen we het zijn van gemeente. We 
wensen elkaar de vrede toe, voeden de eenheid en ervaren het 
geloof samen.  
Sinds maart 2020 hebben we niet meer met elkaar het Avond-
maal gevierd. De vorm waarin we gewoon zijn het Avondmaal 
te vieren legt de nadruk op gezamenlijkheid en nabijheid. Twee 
dingen die in coronatijd niet vanzelfsprekend zijn. Daarom is 
het er in het afgelopen jaar niet van gekomen om het Avond-
maal te vieren.  
Toch verlangen we juist nu naar deze maaltijd, om zo de een-
heid te ervaren en ons geloof te voeden. Daarom gaan we toch 
proberen om in een mooie, passende vorm het Avondmaal te 
vieren in de gezamenlijke dienst op 7 maart. In een online 
dienst vormen we een digitale cirkel waarin we brood en wijn 
met elkaar delen. In voorbereiding op deze viering zal er op 3 
maart een bezinningsavond zijn over het Avondmaal. Verdere 
informatie over deze avond volgt tegen die tijd via de nieuws-
brief en de website. 
Voor nu is het belangrijk dat u zichzelf ook opgeeft voor het 
meedoen aan deze maaltijd. Deze gezamenlijke dienst is volle-
dig digitaal, en iedereen is daar natuurlijk bij welkom via de link 
die te vinden zal zijn in de nieuwsbrief en op de website. U kunt 
tijdens deze viering vanuit huis meedoen met het Avondmaal, 
en de kerk zal daarvoor een pakket bij u thuisbezorgen. Voor 
dat pakket is een aanmelding natuurlijk wel nodig. Een pakket 
bestaat in ieder geval uit brood en druivensap. U kunt dit pak-
ket met daarin verdere informatie aanvragen via het pastoraal 
centrum. U kunt ons telefonisch en via de mail bereiken. Denk 
daarbij ook aan wat u kunt doen voor die ene buurman of buur-
vrouw die misschien wel mee zou willen doen, maar die de 
technische kant misschien wat ingewikkeld vindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 3 maart kunt u de bezinningsavond over het Avondmaal 
via de volgende link bekijken: 
https://us02web.zoom.us/j/83657146992?pwd=MnRjY3orNU
1HNEJpQVVhSHcrZGxPZz09 
Meeting ID: 836 5714 6992 
Passcode: 571134 

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 maart en zal gegevens bevatten voor een 

periode van drie weken: 6 maart t/m 26 maart. 
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Investeren in nabuurschap 
Al jaren bent u gewend dat de Werkgroep ZWO een project 
kiest om in de 40dagentijd geld in te zamelen via collectes en 
de verkoop van pepermunt en chocolade. En niet te vergeten 
levert ook de opbrengst van de vastensoep een grote bijdrage 
aan de financiën voor het 40dagentijdproject. Zo dragen we bij 
aan het welzijn van onze medemens dichtbij of verder weg.  
In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor een zieken-
huis in Ecuador, een school in Zimbabwe, een ziekenhuis in 
Ghana en een aids-centrum in Zuid-Afrika. Maar dit jaar blijven 
we veel dichter bij huis voor ons 40dagentijdproject. Naast de 
Kruisheuvelkerk wordt een nieuw woongebouw neergezet: 
Hethuis. Dit wordt een huis waar 18 jongvolwassenen met een 
of meer beperkingen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wo-
nen en werken en op een zo zinvol mogelijke manier kunnen 
deelnemen aan de maatschappij. Een bijzonder project waarbij 
de ouders van deze jongeren de krachten gebundeld hebben en 
samen met de gemeente, een woningbouwcorporatie en een 
zorginstelling een veilige woonplek voor hun zoon of dochter 
creëren. Alle bewoners krijgen een eigen studio en daarnaast 
zijn er gemeenschappelijke woon- en dagbestedingsruimten. Er 
komt ook een tuin rondom het gebouw en aan de inrichting van 
die tuin gaan wij een bijdrage leveren. Want een passende in-
richting vraagt extra financiële middelen om geschikte materi-
alen aan te schaffen. Of het nu een kas om eigen groente te 
kweken, een kippenhok of materialen voor een trapveldje wor-
den, is nu nog niet duidelijk en zal ook een beetje afhangen van 
het bedrag dat we met elkaar kunnen opbrengen. Samen met 
het bestuur en de bewoners zullen we te zijner tijd de exacte 
bestemming bepalen.  
En natuurlijk kunnen we de bestemming later dit jaar ook van 
dichtbij bekijken deze keer. Naar verwachting komen de eerste 
bewoners vanaf juni naar Hethuis en onder begeleiding willen 
ze dan ook snel actief in contact komen met de buurt en hun 
bewoners, bijvoorbeeld door klusjes te doen, maar ook door 
een bezoekje van omwonenden aan de theeschenkerij die in 
het pand gerealiseerd wordt. Meer informatie over de bouw en 
de toekomstige bewoners kunt u lezen op www.stichting-
hethuis.nl.  

Dit jaar begint de 40dagentijd op 17 februari en deze loopt door 
tot Stille Zaterdag op 3 april. Maar we hebben wel een uitda-
ging, want door de COVID-19 pandemie weten we niet of er 
diensten in de kerk zullen zijn en we weten (bijna) zeker dat er 
geen collectes en verkoop van pepermunt en chocolade na af-
loop van de diensten kunnen plaatsvinden. En de gezamenlijke 
soepmaaltijden zijn naar verwachting ook niet mogelijk. 
Daarom heeft de Werkgroep ZWO een andere manier bedacht 
om geld in te zamelen.  
Naast de mogelijkheid om geld via de Appostel of naar de bank-
rekening van de diaconie (NL96 INGB 0000 1175 05) over te ma-
ken kunt u de bekende pepermunt en chocolade (melk en puur) 
kopen: drie stuks naar keuze voor € 5,00. Meerdere pakketjes 
van drie stuks zijn natuurlijk ook mogelijk. U kunt uw bestelling 
opgeven via het mailadres zwo@pgleidschendam.nl tot uiterlijk 
14 maart 2021. In het bericht graag duidelijk uw naam en adres 
vermelden, het aantal pakketjes en de betaalwijze (contant bij 
ontvangst of via bankrekening diaconie). Daarna kunt u de pak-
ketjes ophalen na de kerkdienst (als deze doorgaat) en anders 
worden de pakketjes bij u thuis afgeleverd! 
We hopen van harte dat het 40dagentijdproject ook dit jaar 
weer een succes wordt. Met uw steun kunnen we onze buren 
een warm welkom bieden.  

Margreet Meijer, voorzitter werkgroep ZWO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gespreksgroep Met de Bijbel op tafel  
Op woensdag 10 februari komen we bij elkaar, via Zoom. Eer-
dere bijeenkomsten via Zoom gingen prima, en een voordeel is 
dat ieder die wil, mee kan doen. Dus lijkt het je een keer leuk 
om aan te schuiven, welkom! Van tevoren opgeven is wel nood-
zakelijk, dan kan ik ook alvast wat materiaal opsturen, waarover 
we op deze avond in gesprek met elkaar gaan.  
We beginnen om 20.00 uur, en de vaste onderdelen van de Lec-
tio Divina en een avondgebed komen zeker ook voorbij. Opge-
ven kan bij mij, liefst per e-mail. Wil je meer informatie? Neem 
ook dan gerust contact op. 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
Oud papier 
Op donderdag 18 februari staat de oud papiercontainer naast 
de Dorpskerk.  
Op donderdag 25 februari kunt u oud papier inleveren in de 
container bij de Kruisheuvelkerk. 
 
Valentijnsactie ‘Hart voor elkaar’ 
Samen met een aantal basisscholen in Leidschenveen en Leid-
schendam houden we dit jaar de valentijnsactie ‘Hart voor el-
kaar’. De kinderen gaan hard aan het werk om mooie (hartvor-
mige) kaarten te maken. Bij onze kerken kunnen ze worden in-
geleverd t/m donderdag 11 februari. Tijdens het valentijns-
weekend zullen we de kaarten bezorgen bij mensen die wel een 
hart onder de riem kunnen gebruiken: mensen die werken in 

de zorg, bij politie, brandweer of 
gemeente en ook mensen die wo-
nen in verpleeghuizen. Op onze 
website komen foto’s van de kaar-
ten, van het bezorgen en de reac-
ties van de ontvangers. Tijdens de 
kerkdienst op zondag 14 februari 
zullen we aandacht besteden aan 
deze actie. Wil jouw kind ook mee-
doen maar heeft het via school 
geen voorbeeld ontvangen, mail 
dan even naar: pastoraalcen-
trum@pgleidschendam.nl. 
 
Kaartjes sturen 
Hierboven heeft u kunnen lezen 
dat deze maand heel veel kinderen 
kaarten maken voor grote men-
sen. Momenteel is dit voor kinderen ook een moeilijke tijd. Di-
gitale school, geen zwemles of sport, niet trakteren als je jarig 
bent. En ook tieners en studenten missen hun contacten 
enorm. Daarom willen wij deze maand aan ouderen uit onze 
gemeente vragen: wilt u een kaartje naar een jong gemeentelid 
sturen? Bel of mail het pastoraal centrum voor een of meerdere 
adressen.  
En natuurlijk kunt u ook altijd bij ons terecht voor adressen van 
oude(re) gemeenteleden. 
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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  
 
In memoriam Arie de Joode 
Op zondag 3 januari is overleden Arie de Joode in de leeftijd van 
83 jaar. Hij is de weduwnaar van Diny en samen kregen zij drie 
dochters en zeven kleinkinderen. Arie was een lieve, scherpzin-
nige man, met hart voor zijn gezin, werk en vrijwilligerswerk. 
Samen met Diny was hij vanaf het begin betrokken bij onze ge-
meente in Leidschenveen. Als kerkganger, koffieschenker, be-
zoeker van de seniorenmiddagen, meedenker bij de inrichting 
van De Leidraad. Voor al zijn vrijwilligerswerk in de kerk én 
daarbuiten werd hij in 2019 koninklijk onderscheiden. ‘Je leeft 
niet voor jezelf’, zei hij toen bescheiden in de krant. 
Toen hij van Leilinde naar Schoorwijck moest verhuizen bleef 
Arie even betrokken. En dankbaar was hij toen hij daar geheel 
onverwacht liefde vond in (de in mei 2020 overleden) Nel Roo-
bol. Ook in coronatijd bleef hij met ons verbonden en meele-
ven: via zoom, via e-mail, via telefoon.  
Tijdens de dankdienst voor zijn leven lazen we uit psalm 139: ‘U 
kent mij’. In dat vertrouwen heeft Arie geleefd en is hij gestor-
ven. Dat zijn gedachtenis tot een zegen mag zijn. 

Annemieke Hartman 
 
In memoriam Gina Taag-Flipse 
Op donderdag 14 januari is na een kort ziekbed Gina Taag over-
leden. Een groot verdriet, zeker voor haar man Rob. In decem-
ber werd duidelijk dat Gina niet meer beter zou worden, en ei-
genlijk had zij daar snel vrede mee, hoe moeilijk zij het ook vond 
om te moeten loslaten. Gesterkt door haar geloof ging zij de 
weg die zij moest gaan, samen met Rob en allen die om hen 
heen staan.  
Op donderdag 21 januari hebben we afscheid genomen van 
Gina in een dienst in de voor hen zo vertrouwde Kruisheuvel-
kerk. Op weg naar de kerk ging de rouwstoet langs hun huis op 
het Schadeken, waar veel gemeenteleden als een laatste groet 
een haag vormden. Indrukwekkend, het heeft de familie veel 
goed gedaan. Mooi om ook op deze manier mee te kunnen le-
ven, gemeente te kunnen zijn. In de dienst hebben we Psalm 23 
gelezen, een geliefde Bijbeltekst van Gina waar zij veel troost 
uit haalde. Ook Gina ervoer de Heer als haar Herder, dat geloof 
kleurde ook het afscheid. Na de dienst is zij begraven op be-
graafplaats Noorthey. Dat de gedachtenis aan Gina Taag ons tot 
een zegen mag zijn! 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
 
 
 

In memoriam Christina de Ruijter-Jansen 
Op maandag 18 januari is op de leeftijd van 96 jaar Christina de 
Ruijter-Jansen overleden. Zij woonde de laatste maanden van 
haar leven op de afdeling Wilsveen in Prinsenhof; bijzonder, 
want op Wilsveen is zij bijna een eeuw geleden geboren. Een 
bijzondere, zorgzame vrouw, die graag het goede deed voor 
mensen. Veel mensen hebben dan ook dierbare herinneringen 
aan Stien. Haar gezondheid ging de laatste jaren wel wat ach-
teruit, maar ach, dat mocht de pret niet drukken. In Schoorwijck 
genoot ze van het samenzijn, de aandacht, en voor ieder die ze 
zag had ze een vriendelijk woord – liefst op rijm! 
Op vrijdag 22 januari hebben we afscheid van haar genomen in 
een dankdienst voor haar leven in de Kruisheuvelkerk. Aanslui-
tend vond de begrafenis plaats op Noorthey, waar zij is begra-
ven in het graf waar ook haar man Kees begraven ligt. In de 
dienst stond de tekst uit Johannes 8, 12 centraal: Jezus zei: ”Ik 
ben het Licht der wereld.” Deze tekst stond op de rouwkaart, 
staat op de grafsteen, en werd ook gelezen in de rouwdienst 
van haar man Kees de Ruijter. En zo is ook deze levenscirkel 
rond. Dat de gedachtenis aan Christina de Ruijter ons tot een 
zegen mag zijn. 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
Wij ontvingen bericht dat zijn overleden: 
Op 6 januari Grada Johanna Roorda van Wijgerden in de leeftijd 
van 95 jaar. Zij woonde de laatste jaren in Vliethof in Voorburg 
maar is altijd betrokken bij de Dorpskerk gebleven. 
Op 20 januari Rudolf Reinier Hoeke in de leeftijd van 86 jaar. Hij 
woonde met zijn vrouw Francien aan de Prins Frederiklaan. 
Dat de herinneringen hun dierbaren tot een troost en inspiratie 
mogen zijn. 
 
Wij leven mee met 
Mensen die een jubileum vieren, mensen die afscheid moeten 
nemen van een dierbare, mensen die weten dat ze niet meer 
beter zullen worden, mensen die voor andere mensen zorgen, 
mensen die de muren op zich af voelen komen, mensen die 
wachten op de lente. 
 
Podcast – PGL in gesprek met 
In januari wordt gewoontegetrouw de Actie Kerkbalans gehou-
den. In de nieuwste aflevering van de podcast PGL in gesprek 
met gaat ds. Maarten Hameete in gesprek met Hans Grolle. Hij 
is via het College van Kerkrentmeesters betrokken bij deze ac-
tie. We leren hem beter kennen in dit gesprek. Daarnaast spre-
ken we door over een aantal dilemma’s, het belang van de Actie 
Kerkbalans, en over hoe dat geven nu eigenlijk werkt. De afle-
vering is te vinden op de website, en via Spotify. 
 
Veertigdagentijd-kalender 
Op 17 februari begint de veertigdagentijd. Een periode van 
voorbereiding op de lijdensweek en Pasen. Het is een periode 
die aanzet tot verstilling en bezinning. Ook in de PG Leidschen-
dam willen we deze periode daarvoor aangrijpen. Tijdens de 
veertigdagentijd is er een digitale veertigdagentijdkalender. 
Dagelijks zal daar een lezing klinken, aangevuld met persoon-
lijke verhalen, aanbevelingen, en nog veel meer. Meer informa-
tie over het hoe en wat zal tegen die tijd te vinden zijn op de 
website en in de nieuwsbrief. 

Ds. Maarten Hameete 
 
Huispaaskaarsen actie voor 40dagentijdproject 
Op Stille Zaterdag wordt in onze kerken de nieuwe Paaskaars 
brandend binnengebracht, als teken van de opstanding, als het 
teken ook van de aanwezigheid van Christus in ons midden. 
In deze bijzondere tijd vieren veel mensen de diensten vanuit 
hun eigen woonkamer mee, online. We missen het samenzijn 
in onze gebouwen, en tegelijkertijd is het goed dat we op deze 
manier tóch samen kunnen zijn, samen kunnen vieren. Veel 
mensen steken tijdens deze online vieringen een kaars aan in 
hun huiskamer, mooi om te zien.  
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Nu hebben we het volgende bedacht: 
Ieder die dat wil kan een eigen huis-
paaskaars bestellen. Een mooie, 
grote kaars (40 cm), met als versie-
ring het chi-rho teken (in het Grieks 
de eerste twee letters van de naam 
Christus), de vredesduif én het jaar-
tal 2021. Ook komt er een bijbeho-
rende standaard bij. Bovenop de 
kostprijs doen we dan een klein be-
drag, dat geheel ten goede komt 
aan het 40dagentijdproject van de 
ZWO-commissie, dit jaar is dat het 
gezinsvervangend tehuis, Hethuis, 
dat op dit moment gerealiseerd 
wordt op het terrein naast de Kruis-
heuvelkerk. Een hartverwarmend 
doel, waaraan we ook op deze ma-
nier een bijdrage kunnen leveren. 
Doet u hieraan mee? U kunt uw be-
stelling doorgeven aan het pasto-
raal centrum, zowel telefonisch tij-
dens de spreekuren, als ook per e-
mail.  
De totale kosten van kaars, stan-
daard en goede doel bedragen 45 
euro (waarvan ongeveer 6 euro bijdrage aan het goede doel is). 
Voor dit bedrag, dat overigens lager is dan de verzendkosten als 
u de kaars zelf zou bestellen, wordt de kaars bij u thuis ge-
bracht. Bestellen via het pastoraal centrum kan tot en met 
woensdag 24 februari, dan heeft u de kaars zeker voor Pasen 
2021 in huis. Op deze manier kunnen we het gevoel van ver-
bonden zijn met elkaar, als gemeenteleden uit Leidschenveen, 
Vlietwijk en Heuvelwijk, nóg weer meer gestalte geven. Doet u, 
doen jullie mee? 

Ds. Fulco de vries Bouwstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nehemia 2: 20 
In mijn kinderjaren in Zwijndrecht keek ik in de kerk, zittend 
naast mijn moeder, meer naar de mooie gebrandschilderde ra-
men dan ik luisterde naar de dominee. In één van die ramen 
was een verhaal uitgebeeld naar aanleiding van een vers uit het 
Bijbelboek Nehemia, hoofdstuk 2, vers 20. 
Het raam ging meer betekenis voor mij krijgen toen ik mijn aan-
staande man leerde kennen. Zijn grootvader, de glazenier Toon 
Berg, had dat raam namelijk gemaakt. Het maakte ons nieuw-
gierig want, wie was Nehemia nu eigenlijk en wat had hij ons te 
vertellen. We lazen het boek Nehemia en in de genoemde tekst 
staat het volgende: ”Het is de God van de hemel die ons doet 
slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw.” Voor de 
bevestiging van ons huwelijk in deze kerk kozen wij deze tekst. 
 
Wie was Nehemia nu eigenlijk en wat was er gaande in Jeruza-
lem. Hiervoor gaan we terug naar de vijfde eeuw voor de ge-
wone jaartelling. De stad Jeruzalem was verwoest en de bevol-
king was als ballingen weggevoerd naar Babylon in Perzië. Daar 
woonden zij 50 jaar lang, verlangend naar Jeruzalem. Na die 50 
jaar heerste er een andere koning over het Perzische rijk, ko-
ning Cyrus. Hij gaf de Israëlieten toestemming om terug te ke-
ren naar hun woonplaatsen. Zo geschiedde. Grote groepen bal-
lingen keerden terug naar Jeruzalem en onder hen was ook Ne-
hemia, dienaar van de Perzische koning. Maar erg welkom wa-
ren zij niet. Jeruzalem ligt grotendeels in puin, de muren zijn 
afgebroken en de poorten in vlammen opgegaan. Ook wonen 
er andere mensen die hen niet welgezind zijn. Zij zitten echt 
niet te wachten op een invasie van terugkerende ballingen. 

Maar Nehemia gaat zich met bestuurlijke 
zaken bezig houden. Hij heeft een missie. 
Hij zegt: “Laten we de stadsmuren weer 
opbouwen.” De teruggekeerde ballingen 
zetten er de schouders onder en gaan 
voortvarend aan het werk. Met het puin 
van Jeruzalem bouwen zij de muren op. 
Omstanders lachen hen uit. Ze vragen 
spottend “Wat zijn jullie hier aan het 
doen?” En Nehemia antwoordt: “Het is de 
God van de hemel die ons doet slagen. 
Wij, zijn dienaren, beginnen met de her-
bouw.” 
Wat kan ik nu met Nehemia in deze coro-
natijd. Net als de ballingen in Babylon te-
rugverlangen naar wat was? Jawel! Maar 
ook als teruggekeerde ballingen bouwen 
aan een betere wereld voor iedereen. 
Daar houd ik het maar op. 

Riet Struben-van Zijderveld 
 
 
 
 
 
Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) 
De vergaderingen van de Algemene Kerkenraad staan groten-
deels in het teken van de maatregelen in het kader van COVID-
19. We volgen de ontwikkelingen op de voet in de hoop dat ons 
meer vrijheden worden toegestaan. Maar vooralsnog is daar-
van geen sprake en bekijken we wat binnen de huidige beper-
kingen nog wel mogelijk is. Met daarbij vooral aandacht voor 
hen voor wie deze bijzondere tijd extra zwaar is. Dat hebben wij 
ook aan de wijkkerkenraden gevraagd en zij zullen zich hierover 
beraden en met voorstellen komen. Dus ook nu weer: houd de 
nieuwsbrieven in de gaten voor de meest actuele berichtge-
ving. Daarnaast gaat ook het gewone kerkenraadswerk door, 
zoals onder meer de actualisering van ons beleidsplan en de fi-
nanciën van onze gemeente. En – je kan het niet vaak genoeg 
herhalen – houd vol, pas goed op uzelf en kijk naar elkaar om.  

Boudewijn Tiggelman, voorzitter 
 
 
 
 
 
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 
 
Van wijkkerkenraad Vlietwijk 
In het rooster op bladzijde 2 van dit kerkblad ziet u een ander 
rooster met kerkdiensten dan u gewend bent. De komende 
zondagen zullen onze predikanten weer voorgaan in een kerk 
waar alleen de organist, de koster en de technicus aanwezig is. 
Zo zijn we op zondag om 10.00 uur online met elkaar verbon-
den. En zo maken we de diensten vanuit één van onze kerken 
via beeld en geluid mee. Het is helaas even niet anders. 
Voor degenen die het niet lukt om de diensten thuis te volgen 
willen we vragen of ze iemand in hun omgeving hebben die 
hierbij assisteert. De diensten zijn ook te beluisteren via de 
kerktelefoon van de kerk waar de dienst wordt uitgezonden. 
Een andere mogelijkheid is achteraf bekijken en luisteren via de 
website. U moet hiervoor inloggen. Naam: gemeente, wacht-
woord: internet. Dan kijken onder het kopje ‘downloads’ en 
klikken op ‘Zoom’. Komt u er niet uit, laat het ons weten. Dan 
kunnen we misschien samen naar een oplossing zoeken. 
En we missen allemaal de gesprekken bij de koffie na afloop van 



 

6 

de diensten. Ook elkaar bezoeken kan maar heel beperkt. We 
kijken uit naar betere tijden. 
 
Wat kunnen we doen om elkaar vast te houden? We kunnen 
elkaar verhalen vertellen. Een voorbeeld van hoe verhalen 
troost kunnen bieden in moeilijke tijden vinden we onder an-
dere in de bijbel rondom de Babylonische ballingschap. De 
mensen bleven hopen op betere tijden mede door de verhalen 
die ze elkaar vertelden.  
Via de website van de PGL kunt u naar een podcast luisteren. Er 
staan er nu twee op de site, maar er volgen er meer. In het kerk-
blad kunnen we elkaar ook verhalen vertellen. We beginnen 
een nieuwe rubriek: ‘Bijbelverhalen met een sterretje’. Het eer-
ste verhaal is van Riet Struben. Er volgen er meer! 
Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk, 

Diny de Jong, scriba 
 
 
 
 
 
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 
 
Van wijkkerkenraad Heuvelwijk 
De eerstvolgende vergadering is op 4 februari, met o.a. als on-
derwerp: Wat kunnen we in deze coronatijden – en ook als er 
straks weer iets meer mogelijk is maar nog niet alles – doen om 
het contact en de verbinding met onze ‘achterban’ niet te ver-
liezen. Hoe houden we goed in beeld dat er geen gemeentele-
den in deze moeilijke tijden tussen wal en schip raken? 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
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 
 
Actie Kerkbalans 2021 
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze ge-
meente. Het College van Kerkrentmeesters wil langs deze weg 
iedereen die voor 2021 een toezegging gedaan heeft van harte 
bedanken. Heeft u uw reactie nog niet teruggestuurd, dan wil-
len wij u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen middels de ant-
woordenvelop (een postzegel is niet nodig) of door de envelop 
in de bus te doen bij een van onze kerken. 
Daarnaast hebben in de afgelopen weken veel gemeenteleden 
zich ingezet voor de Actie Kerkbalans 2021. Het CvK wil ieder-
een die daaraan heeft bijgedragen van harte bedanken voor 
hun hulp. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om deze jaarlijkse 
actie tot een succesvol eind te brengen. 
Op het moment van schrijven is het nog te vroeg om iets te zeg-
gen over de resultaten van dit jaar. Zodra alle formulieren zijn 
verwerkt, zullen wij u via het kerkblad informeren. 

Mocht u nog geen toezegging gedaan hebben, maar wel graag 
willen bijdragen, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor een 
bericht sturen naar kerkbalans@pgleidschendam.nl of contact 
opnemen met een van de kerkrentmeesters. 

Mark Rip, secretaris 
 
 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  
We zijn het jaar 2021 ingegaan en helaas hebben we elkaar nog 
niet mogen ontmoeten in de gebouwen, maar online ontmoe-
ten we elkaar gelukkig nog wel. We hopen dat we de kerkdien-
sten met elkaar in de gebouwen kunnen gaan vieren. Waarbij 
we ook de collectezakken weer door de banken kunnen laten 
gaan, maar dat is 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. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecte-
ren. We willen graag de onderstaande wekelijkse collectedoe-
len onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de col-
lecten-app ‘Appostel’ onder uw aandacht brengen, waarbij het 
makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen; hieronder 
staat hoe het werkt.  
 
Collecten-app - digitaal collecteren  
Als thuis-luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor 
een collecte. Via een app genaamd ‘Appostel’ op uw telefoon 
kunt via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bij-
drage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van 
APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding 
is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. 
Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust.  
Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overge-
maakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers 
t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw 
gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de 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 7 februari Kerk in Actie 
Werelddiaconaat (Bangladesh) 
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. 
Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker 
voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch 
al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun 
levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangla-
desh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op 
een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld 
door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en 
regen. 
 
Zondag 14 februari ZWO project 2021 – 2022 
Hospice Gentlecare 
Meer informatie bij de Commissie voor ZWO. 
 
Zondag 21 februari 40dagentijdcollecte ZWO 
Als 40dagentijdproject 2021 is de keuze gevallen op het achter 
de Kruisheuvelkerk momenteel in aanbouw zijnde Hethuis. 
Stichting Hethuis is een ouderinitiatief. De ouders willen een 
goede plek realiseren voor hun verstandelijk beperkte kin-
deren. Zij krijgen daarvoor geen overheidssteun en moeten dus 
zelf het geld bijeenbrengen om de ideale woon- en werkplek te 
realiseren. Met onze hulp kunnen wij iets bijdragen voor hun 
nieuwe thuis en toekomst. 
 
Zondag 28 februari –40dagentijdcollecte ZWO  
Zie zondag 21 februari. 

René Bron 
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Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
ZWO Project 2021-2022 Care Center GENTLECARE 
Collecte zondag 14 februari  
Zoals we u eerder bericht hebben zal de ZWO-commissie de ko-
mende twee jaar gaan collecteren voor het Care Center 
‘Gentlecare’ in Britstown. 
 
Wij nemen u nog even mee terug naar het begin. 
In 1990 kwam Dinie Vegt haar jongste broer Douwe Ganzevoort 
tegen, predikant van de kleurlingengemeente in De Aar, classis 
Colesberg, voor de begrafenis van vader Ganzevoort.  
Haar broer heeft toen geprobeerd om in Nederland fondsen te 
werven voor twee gemeenten in zijn classis: Colesberg en 
Britstown. De predikanten van die gemeenten waren zoge-
naamde tentmakers: dat wil zeggen van maandag tot zaterdag 
de kost verdienen met onderwijs, tv’s en brommers repareren 
en op zondagmorgen preken, ‘s middags huisbezoek en cate-
chisatie. Dat was niet vol te houden.  
Maar er waren helaas geen fondsen beschikbaar voor deze clas-
sis. Omdat de nood heel hoog was hebben Dinie en haar man 
John toen zelf familie en vrienden aangeschreven en op advies 
van een belastinginspecteur het fonds bij onze kerk onderge-
bracht. Dat heeft zegenrijk ge-
werkt! De beide predikanten kon-
den na korte tijd hun ambt weer 
volledig uitvoeren en op een gege-
ven moment konden de gemeen-
ten zelf hun predikanten onder-
houden. De predikant van 
Britstown is nu met pensioen en de 
predikant van Colesberg is inmid-
dels werkzaam als universitair do-
cent en woont nu in een ander deel van Zuid-Afrika. Met beiden 
hebben wij nog steeds contact.  
In 2008, tijdens familiebezoek, heeft de predikant van Brits-
town (dus classis Colesberg) Dinie en John in contact gebracht 
met Ivonne Gentle. Zij is verpleegkundige en ging vaak mensen 
thuis opzoeken om hen te verzorgen. Op een dag in 2007 kwam 
een stervende man bij haar aan de deur vragen of hij bij Ivonne 
thuis mocht sterven. Dat gebeurde. Inmiddels ging dat als een 
lopend vuurtje door Britstown en het hospice was geboren. 
Toen wij in 2008 kennis met Ivonne maakten stonden er twee 
bedden voor stervenden. Door de vorige actie van de ZWO kon 
er een vleugel bijgebouwd worden. Situatie in 2021: er zijn in-
middels 30 bedden! 
Wij nemen vanaf nu het stokje over van 
Dinie Vegt. Waar wij voor willen gaan 
sparen en waar grote behoefte aan is, zijn 
watertanks van 10.000 liter genaamd 
JOJO en een nieuwe wasmachine. En wie 
weet wat nog meer. De komende twee 
jaar gaan wij met uw hulp ons hiervoor 
inzetten. 
De werkgroep heeft ook een eigen bankrekeningnummer: 
NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. werkgroep GENTLECARE. Maar 
natuurlijk zijn giften op de bankrekeningnummers: NL92 RABO 
0127 6072 34 of NL96 INGB 0000 1175 05 t.n.v. College van Di-
akenen PGL, o.v.v. Care Center ‘GENTLECARE’ ook zeer wel-
kom. 

Dory de Niet, secretaris 
 
 
 
 
 
Contactpersoon, namens de ZWO: Krijn Jongejan 
Telefoon: 06-22 64 45 66 
E-mail: krijn.jongejan@outlook.com 
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare 
van de PG te Leidschendam 
 

Het stokje wordt overgedragen!  
Vanaf 2008 tot 2020 mocht ik de informatie die ik van Ivonne 
kreeg maandelijks via het kerkblad doorgeven. Graag wil ik alle 
donateurs heel hartelijk bedanken voor de bijdragen in de af-
gelopen tijd via de bankrekening of zomaar onderweg toege-
stopt gekregen, zodat Gentlecare door kon gaan. Natuurlijk 
blijft dit rekeningnummer openstaan voor alle giften bestemd 
voor voedingsmiddelen, medicijnen, verbandmiddelen en an-
dere zaken. Nu draag ik het stokje graag over aan de ZWO en 
wens hen veel inspiratie toe bij hun acties!  

Dinie Vegt 
 
 
 
 
 
Door goede machten trouw en stil omgeven 
Soms krijgen liedteksten door veranderde omstandigheden in-
eens een heel andere betekenis.  
Neem het bekende lied van Bon-
hoeffer ‘Von guten Mächten’, in het 
Liedboek ‘Door goede machten 
trouw en stil omgeven’. Hij schreef 
het vanuit de gevangenis als kerst-
groet in 1944 aan zijn naasten, en-
kele weken voor hij zou worden ge-
executeerd. Bij ons is dit lied van-
wege inhoud en ontstaan vooral een 
oudejaarslied geworden. Het gaat 
over vertrouwen ondanks barre om-
standigheden. Maar het zesde vers 
spreekt mij plotseling anders aan 
dan voorheen. 
 

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 

Liedboek 511, vers 6.  
Tekst: Dietrich Bonhoeffer.  
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 

 
Nu besef ik dat ik de inhoud van dit lied (het is een van mijn 
favorieten) voorheen altijd buiten mijn eigen context plaatste. 
Ik zag vooral de schrijver in zijn afzondering in de cel. Zijn 

Dietrich Bonhoeffer 
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woorden waren ruimer dan de context van zijn opsluiting, dat 
begreep ik, maar bij mij beperkte die betekenis zich hooguit tot 
‘de ander in diepe eenzaamheid’. Ja, Bonhoeffer gebruikte dan 
wel de wij-vorm, maar ik kon mij niet onttrekken aan het per-
soonlijke motief. 
Nu, januari 2021, lees ik in dit zesde vers juist de collectiviteit: 
het echt niet meer samen kunnen zingen: ‘steeds meer het 
diepe zwijgen’, ‘de eenzaamheid’. En het visioen van het lied 
‘allerwege’ en ‘wereldwijd’. Door de veranderende context zijn 
deze vier regels alleen al geworden tot een afgerond lied. Ken-
nelijk hangt de betekenis van een lied af van de heersende om-
standigheden op het moment van gebruik.  Daarin is dit lied ze-
ker niet uniek. Oudere kerkliederen zijn soms gebaseerd op één 
couplet van een liefdesliedje. Maar in veel gevallen herkennen 
we dat niet meer, omdat deze wijziging in blikveld te ver terug-
gaat. Het is bijzonder dat we in deze tijd ook zo’n perspectief-
wisseling kunnen signaleren.  
Op onverwachte momenten klinkt hoop uit oude teksten.  

Jan Marten de Vries 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 
Het is een onzekere tijd voor heel veel mensen en het valt niet 
mee om optimistisch te blijven. We zoeken naar houvast in 
deze verwarrende tijd, naar licht in de duisternis. Het is jammer 
dat de Vrouw en Geloof-groep al een paar maanden niet bij el-
kaar kon komen. Vanaf november konden de geplande bijeen-
komsten niet doorgaan en hoogstwaarschijnlijk ook niet in fe-
bruari, maar we blijven zoeken naar lichtpuntjes en hopen op 
betere tijden. Voor velen is het niet fijn dat de kringen niet kun-
nen doorgaan. Corona zorgt voor lege agenda’s en vraagt 
steeds om aanpassingen en juist dat is soms heel moeilijk. Zo-
dra het mogelijk is weer een Vrouw en Geloof-ochtend te hou-
den krijgen de deelnemers daarvan bericht en wat de andere 
(kleinere) kringen betreft weet ik zeker dat de kringleidsters zelf 
contact houden met de deelnemers. Namens de kerngroep 
heel hartelijke groet en de wens dat ieder gezond mag blijven. 

 Plony Korving-Harteveld, secretaris 
 
Wereldgebedsdag en Internationale Vrouwendag 
Oecumene gaat door, ook tijdens de lockdown. Na een prach-
tige invulling van de week van gebed voor eenheid van de Chris-
tenen ontwikkelt de Raad van Kerken plannen om aandacht te 
besteden aan Wereldgebedsdag en Internationale Vrouwendag 
begin maart. Het thema is dit jaar ‘Rotsvast’. Dit thema is voor-
bereid door vrouwen afkomstig uit Vanuatu (Oceanië). De 
werkgroep die gewoonlijk deze dienst voorbereidt wil dit graag 
verder uitwerken en brengt u op tijd via andere kanalen, zoals 
de nieuwsbrieven, op de hoogte hoe u deze viering kunt mee-
beleven. 

Plony Korving 
 
Terugblik Gebedsweek voor de eenheid 
De Raad van Kerken organiseert ieder jaar activiteiten rond 
deze gebedsweek, in de derde week van januari, zo ook dit jaar. 
Helaas niet met de gebruikelijke avonddienst, maar nu via mid-
daggebeden vanuit de Oude Kerk in Voorburg. Iedere middag 
ging een van de voorgangers uit de deelnemende kerken voor, 
de vieringen waren digitaal te volgen. En dit is massaal gedaan! 
Iedere dag met rond de honderd deelnemers, iedere dag met 
een eigen invulling. Bijzonder om aan mee te doen, ook mooi 
om mee te maken. Deze nieuwe vorm vraagt zeker om een ver-
volg; zo zie je maar, deze tijd heeft ook positieve kanten! 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
 
 
 
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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


