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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) 
7 maart 2021 

 
 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Ds. Maarten Hameete 
Dienst van Schrift en Tafel 
Alleen digitale uitzending 

 
 

Zondag (roze) 
14 maart 2021 

 
 

Ds. Maarten Hameete 
Alleen digitale uitzending 

 
 

Zondag (paars) 
21 maart 2021 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Alleen digitale uitzending 

 
 

 
 

 
 
 
 
Zondag 7 maart 2021 
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 uitgaat. Door sa-
men aan tafel te gaan, oefenen we het zijn van gemeente. We 
wensen elkaar de vrede, voeden de eenheid en ervaren het ge-
loof samen.  
Afgelopen kerkblad schreef ik al iets over de dienst op 7 maart, 
en waarom we een digitale viering gaan organiseren. En op ba-
sis van de reacties wordt die wens gedeeld. Samen gaan we de 
Maaltijd vieren. Wij hopen dat u erbij bent! 
Liedboek 385, De tafel van samen 
 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
Wij mogen komen eten 
en niemand wordt vergeten. 
De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 
 

Op 7 maart kunt u de dienst via de volgende link bekijken:  
https://us02web.zoom.us/j/83657146992?pwd=MnRjY3orNU
1HNEJpQVVhSHcrZGxPZz09 
Meeting ID: 836 5714 6992 en Passcode: 571134 
 
 
 

Toelichting bij 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.  
 

Kerkdienstgemist.nl 
Sinds het begin van de coronacrisis hebben we voor 
onze online vieringen Zoom gebruikt. Later kwam daar 

YouTube bij voor de vieringen vanuit de Dorpskerk. Voor de 
luisteraars bleven we gebruik maken van de vertrouwde Kerk-
omroep. Voortaan kan iedereen de diensten mee- en terugkij-
ken via Kerkdienstgemist.nl. Zoom blijven we gebruiken voor de 
online ontmoetingen zoals het digitaal koffiedrinken. Ook kij-
ken we naar nieuwe manieren om bijvoorbeeld voorbede aan 
te vragen. Daarover later meer. 
Voorlopig hebben we één abonnement voor de Kruisheuvel-
kerk waarmee we ook de uitzendingen vanuit de Dorpskerk en 
De Leidraad zullen verzorgen. Later breiden we dat verder uit. 
Op termijn zal Kerkdienstgemist ook Kerkomroep gaan vervan-
gen maar voorlopig blijven beide beschikbaar. Ook als we weer 
zonder beperkingen naar de kerken toe kunnen, blijven we 
beeld en geluid aanbieden aan hen die de diensten thuis willen 
volgen. Wilt u in plaats van uw computer, tablet of telefoon de 
diensten meebeleven op uw TV, dan zijn ook daar mogelijkhe-
den voor. Dit noemen we ‘casten’. Heeft u daar hulp bij nodig? 
Stuur dan een mail naar helpdesk@pgleidschendam.nl. 
 
 
 
 
 
'SCHOORWIJCK', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96 
Vrijdag 26 maart, 16.00 uur: dhr. Gert Leurdijk 
 
Vieringen in Schoorwijck 
Nadat Boudewijn Tiggelman op 29 januari het spits mocht afbij-
ten, ben ik op vrijdag 26 februari na meer dan een jaar weer 
voorgegaan in de viering in Schoorwijck. Met een kleine groep 
mensen, op gepaste afstand, zonder zang, mét prachtig piano-
spel van Ineke Post, en alles goed doordacht en geregeld door 
Lida Teunissen. Fijn dat we ook hier weer mogen en kunnen vie-
ren. En natuurlijk vallen de lege plekken op. In het afgelopen 
jaar hebben we - ook in Schoorwijck - afscheid moeten nemen 
van een aantal mensen. Zij worden gemist, ook bij de diensten. 
Gelukkig zijn er anderen bij gekomen, en wordt er weer gevierd 
en gebeden, uit de bijbel gelezen, dat doet goed. Ook Marianne 
Pompert en Maarten Hameete zullen bij toerbeurt voorgaan in 
deze vieringen, waarin we ook een keer het avondmaal zullen 
vieren. 

Fulco de Vries Bouwstra 
 
 
 
 
 

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 Epfraïm, 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 26 maart en zal gegevens bevatten voor een 

periode van vier weken: 27 maart t/m 23 april. 

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 19 maart 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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Ommetje 
Al een aantal weken ben ik in de ban van de wandelapp Omme-
tje. En met mij inmiddels zo’n 824.000 andere mensen. De Om-
metje-app is door de Hersenstichting ontwikkeld samen met de 
bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Deze app 
stimuleert je om elke dag een wandeling(etje) te maken. Je 
krijgt er meer productiviteit en energie van, wat belangrijk is 
voor je fysieke en mentale gezondheid. En ik moet toegeven, 
zonder die app was ik niet zo gemakkelijk voor een dagelijks 
ommetje te porren. En al wandelend besefte ik, dat die wandel-
app mij ook van pas komt in deze veertigdagentijd. Een soort 
van lopend vasten. Je kan je niet alleen matigen met eten of 
drinken, maar al wandelend heb je de tijd even tot jezelf te ko-
men. Een dagelijks moment van inkeer en bezinning, terwijl je 
geniet van de natuur en tegelijkertijd (tijdelijk) afstand neemt 
van je vaste dagelijkse patroon. Je laat je gedachten de vrije 
loop en gaat op zoek naar stilte, inkeer en rust. Ruimte maken 
voor die dingen waar het in het leven werkelijk om zal moeten 
gaan. Hoe kan ik een betere omgang met mijzelf nastreven? 
Met mijn medemensen, met het milieu, met de wereld? Met 
God? De stilte opzoeken en jezelf bezinnen tot aan het Paas-
feest. En dat niet alleen. Zo’n wandelapp kan je gerust na deze 

veertigdagentijd voortzetten. Is goed voor lichaam en geest! Op 
een website van een R.K.-parochie (‘vastenkenners’ bij uitstek!) 
kwam ik het volgende gedicht tegen, dat prachtig het doel van 
mijn bezinning samenvat.  

Boudewijn Tiggelman 
 

Vasten 
Veertig dagen de tijd. 
Veertig dagen 
tijd en ruimte 
om je leven door te lichten 
om te leven met aandacht, 
om uit de vele impulsen 
te kiezen wat je belangrijk vindt 
om de relaties in je bestaan 
te herijken en te herstellen: 
de relaties met je medemens, 
dichtbij én veraf, 
met de aarde, 
met jezelf, 
met God. 

 
 
 
 
 
 
Valentijnsactie 
Op 14 februari was het Valentijnsdag. Een dag om de liefde te 
delen. Dit jaar een mooie gelegenheid om de mensen van de 
zorg, de hulpdiensten en mensen in verzorgingshuizen een hart 
onder de riem te steken. Daarom hebben we kinderen van ba-
sisscholen door Leidschendam en Leidschenveen heen ge-
vraagd om een hart te knutselen, die wij konden uitdelen aan 
ziekenhuis, politie, brandweer en verzorgingshuizen.  
Er werd door honderden kinderen gehoor aan gegeven, en we 
waren ontzettend blij met al het knutselwerk dat we mochten 
ontvangen. Zo konden we een aantal prachtige slingers maken 
die we konden uitdelen, en konden we bij Schoorwijck en De 
Leilinde zelfs voor elke bewoner een hart overhandigen. Een ac-
tie waar je vrolijk van wordt. Iedereen die hieraan heeft mee-
geholpen van harte bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veertigdagentijd-kalender 
Op 17 februari begon de veertigdagentijd. Een periode van 
voorbereiding op de lijdensweek en Pasen. Het is een periode 
die aanzet tot verstilling en bezinning. Ook in de PGL willen we 
deze periode daarvoor aangrijpen. Tijdens veertigdagentijd is 
er een digitale veertigdagentijdkalender. Dagelijks zal daar een 
lezing klinken, aangevuld met persoonlijke verhalen, aanbeve-
lingen, en nog veel meer. Kijk voor deze digitale kalender op:  
https://veertigdagenkalender.online/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud papier 
Op donderdag 18 maart staat de oud papiercontainer naast de 
Dorpskerk. Op donderdag 25 maart kunt u oud papier inleveren 
in de container bij de Kruisheuvelkerk. 
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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  
 
 
Vanuit het ministerie 
15 maart 2020 was een bijzondere zondag. Op die dag was er 
de eerste volledig digitale dienst van de PG Leidschendam. We 
zijn ondertussen bijna een jaar verder, en onze wereld is in dat 
jaar nogal veranderd. Met een bak koffie thuis op de bank de 
dienst volgen, Zoomcodes, streaming. Het zijn onderdelen van 
ons leven die we niet meer weg kunnen denken, maar waar we 
een jaar geleden misschien nog wel nooit mee in aanraking wa-
ren geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een hoop gebeurd, zeker ook in de zomerperiode toen de 
maatregelen ons nog iets meer vrijheid boden dan nu. En dat 
stemt dankbaar. De veerkracht van mensen, de creativiteit die 
in onze gemeente huist. We zien het vanuit het ministerie elke 
week weer gebeuren, en dat is mooi om getuige van te zijn. Het 
kerk-zijn gaat door, ook als het er misschien anders uitzag dan 
eerst. We hebben geen dienst hoeven missen door de strea-
mingsmogelijkheden, de diaconie kijkt juist ook in deze tijd om 
naar mensen die hulp nodig hebben en het belang van een luis-
terend oor en een vriendelijk woord ervaren we ook nu.  
Voor sommigen is het lastig om digitaal aan te sluiten. Waar de 
drempel voor kerkbezoek, meedoen aan activiteiten of het aan-
sluiten bij een vergadering vroeger de fysieke afstand was, of 
de mentale drempel van het kerkgebouw, herkennen we nu an-
dere drempels die mensen kunnen belemmeren om mee te 
doen. En ook nu proberen we die drempels zo laag mogelijk te 
houden, maar kunnen we ze soms ook niet helemaal wegne-
men.  

De laatste weken merken wij meer en meer dat ondanks al dit 
positieve, de energie soms langzaam opraakt. Horen we van 
eenzaamheid, depressies, burn-outs. Ook dat is een onderdeel 
van hoe ons leven op dit moment gaat. Het is goed om daarop 
alert te zijn met elkaar. En te zoeken naar manieren waarop we 
onszelf met elkaar en met God in verbinding kunnen houden.  
Vanaf deze plek willen wij u Gods zegen toewensen, op de 
plaats waar u bent. 
 
Stille Week 
Van 28 maart tot en met 4 april staan we uitgebreid stil bij het 
lijden, sterven en opstaan van Jezus. Met de Palmpasenviering, 
de Stille Week en natuurlijk Paasmorgen. Samen met een groep 
gemeenteleden zijn Fulco en Maarten bezig om deze week voor 
te bereiden. Het geheel zal digitaal te volgen zijn. De details zult 
u dan kunnen vinden in de nieuwsbrief en op de website. Wij 
kijken er alvast heel erg naar uit. 
Namens het ministerie, 

Ds. Maarten Hameete 
 
Meeleven 
Wij denken aan mensen die afscheid hebben moeten nemen 
van een dierbare, aan tieners en studenten die zo graag weer 
‘gewoon’ les of college zouden willen krijgen, aan mensen in 
het ziekenhuis, aan jarigen die deze maand voor de tweede 
keer hun verjaardag in heel kleine kring moeten vieren, aan 
mensen in hun laatste levensfase, aan mensen die wachten op 
een operatie. 
 

Ik zal er zijn voor jou  
zo heeft de Heer gezegd.  
Ik zal er zijn voor jou  
met vrede en met recht.  
 
Ik zal er zijn voor jou  
met wijn, een stukje brood.  
Ik zal er zijn voor jou  
mijn liefde is zo groot.  
 
Ik zal er zijn voor jou 
een schaduw aan je zij.  
Ik zal er zijn voor jou.  
Ik ben er altijd bij.  
 
Ik zal er zijn voor jou.  
Ik laat je niet alleen.  
Ik zal er zijn voor jou,  
mijn licht straalt om je heen. 

Hanna Lam 
 
Kleurwedstrijd 
Iedereen, van jong tot oud, kan meedoen met onze eigen PGL-
Pasen-Kleurwedstrijd! Er zijn twee verschillende kleurplaten, 
eentje voor kinderen t/m groep 8, en eentje die iedereen mag 
kleuren.  
De tekeningen mag je inleveren in alle drie onze kerkgebouwen 
(in de brievenbus), en dit kan t/m woensdag 31 maart. De teke-
ningen die al eerder zijn ingeleverd worden voor de ramen van 
de kerken tentoongesteld (naam/tel.nr plakken we dan af…) 
We willen de kleurplaten dan laten zien in de Paasdienst, én… 
dan volgt ook de prijsuitreiking. We hebben een zeer kundige 
jury, en dat mag ook wel, want er is ook écht iets te winnen: 
een enorme Paashaas van chocolade! In elke categorie zijn er 
drie prijzen te winnen, dus: pak de kleurpotloden, en doe mee! 
De kleurplaten staan in het kerkblad, en ze zijn ook te vinden 
op onze website. Veel succes!  

Annemieke, Maarten en Fulco 
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Bedankt 
Lieve mensen, 
Allen die ons een kaart hebben gestuurd en een mooi boeket 
bloemen van de kerk, ter gelegenheid van ons 65-jarig huwe-
lijksfeest willen wij bedanken. Ondanks corona was het een on-
vergetelijke dag: 51 wenskaarten en 11 boeketten bloemen. En 
ook nog vele telefoontjes. Nogmaals bedankt.  

Riet en Wim Godlieb 
 
Eindeloos 
In deze rubriek zetten steeds een ander gemeentelid in het 
zonnetje. Deze maand staat het bijbehorende beeldje ‘Einde-
loos’ op de keukentafel van Gilia van Arenthals. 
 
Naam: Gilia van Arenthals (74 
jaar) Ik ben geboren in Hilversum 
en op mijn 23ste in Leidschendam 
komen wonen, op kamers aan de 
Koningin Julianaweg. Mijn buur-
vrouwen waren ook gerefor-
meerd en ik kwam in de Dam-
laankerk terecht. Er werden in die 
tijd avonden georganiseerd voor 
single gereformeerden én her-
vormden. Op een van die avon-
den heb ik mijn man Herman ont-
moet. Voor mij stapte hij over 
van de hervormde naar de gere-
formeerde kerk. We zijn in 1973 
getrouwd en in 1981 werd onze zoon Chris geboren.   
Werk: Ik was kleuterleidster op twee scholen hier in Leidschen-
dam: De Regenboog en De Ark.  
Actief in de kerk als: coördinator van buurtjes in Heuvelwijk. 
Omdat: samen met Herman werd ik in 2010 gevraagd voor deze 
taak. Samen leek het ons wel te doen. Na de ziekte en het over-
lijden van Herman in 2011 wist ik eerst niet of ik zou doorgaan. 
Toch ben ik blij dat ik dat wel heb gedaan. Zo bleef ik betrokken 
bij de gemeente, anders was ik waarschijnlijk afgedwaald. Ik 
heb hierdoor de afgelopen jaren ook veel nieuwe mensen leren 
kennen in de kerk. 
Daarnaast: tot mijn 70ste heb ik veel opgepast op kinderen. Dat 
vond ik ontzettend leuk om te doen. Ik hou van zwemmen en 
ben lid van een wandelgroep. Voor ‘corona’ bezocht ik graag 
musea en ging ik samen met mijn zus met de trein het land in. 
In huis ben ik nu veel aan het opruimen en kom van alles tegen 
van vroeger.  
Kruisheuvelkerk: een plek waar ik heel graag kom, waar ik 
steun vind, in de liederen, de gebeden, de ontmoeting met 
mensen. Ik voel me er echt thuis.    
Vaste plek: Ik zit altijd naast de familie Keus, dat is zo gegroeid. 
Digitale kerkdiensten: Fijn om te kijken, ik ben blij dat het er is. 
In november lag mijn internet eruit vanwege een verbouwing, 
maar verder keek en kijk ik elke week. 
Favoriete lied: Zegen ons algoede. Ik bezocht mijn moeder elke 
week. De laatste periode stopte ik haar dan ook in bed en als ik 
weg ging, zong ik dit lied. Daar werd ze altijd blij van. We heb-
ben het mede daarom ook tijdens haar afscheidsdienst gezon-
gen.  
Veertigdagentijd: Ik kijk elke dag even op onze online veertig-
dagenkalender. Fijn dat die er is. 
 
Uw of jouw verhaal? 
In de rubriek ‘Vertel je verhaal’ in ons kerkblad is plaats voor 
uw of jouw verhaal! Het kan gaan over hoe u deze tijd (door 
corona of buiten dat) ervaart, maar het kan ook gaan om iets 
moois of grappigs dat je hebt meegemaakt. Iets wat u inspi-
reert, iets wat je wil delen met de lezers.  
 
Bijdragen kunnen via de e-mail worden gestuurd naar kerk-
blad@pgleidschendam.nl. Het hoeft geen schitterend proza of 
geheel en al foutloos Nederlands te zijn, daar draagt de redactie 
wel zorg voor als het nodig is. Liever telefonisch contact om uw 
verhaal te vertellen en op te laten schrijven? Bel me in dat geval 
op: (070) 386 92 91. 

Ingrid den Hartog, lid redactiecommissie 
 
 

Vertel je verhaal: Kees Vegter 
Mijn gedachten bij de regenboog  
Na lezing van het artikel van Eta Woudenberg in het kerkblad 
van 8 januari 2021, kreeg ik een sterke drang om mijn persoon-
lijke binding met de regenboog onder woorden te brengen. De 
regenboog heeft mijn leven blijvend beïnvloed. Op de dag van 
de begrafenis van mijn onvergetelijke Jeannet, kreeg ik 
's avonds een telefoontje van een familielid dat er een prach-
tige regenboog te zien was boven Leidschendam. Een heldere 
regenboog omstraalde Leidschendam. Daarna ontving ik van 
twee buurtgenoten onafhankelijk van elkaar prachtige foto's, 
met en zonder tekst, van dezelfde regenboog. Drie verschil-
lende reacties op die bijzondere avond van 25 april 2001. Wij 
besloten naar aanleiding van deze betrokken, bemoedigende 
en troostrijke woorden en beelden, de regenboog in zeven 
halve bogen in de grafkei te laten graveren. Veel later heeft 
mijn geliefde, Trudy, dit alles smaakvol en liefdevol samenge-
voegd tot één geheel.  
 
Op 9 januari 2021 keerde ik in de namiddag terug uit Haarlem, 
achter mij een regenboog met op de achtergrond een onbe-
stendige loodgrijze wolkendeken. In Voorschoten kon ik, wach-
tend voor een rood verkeerslicht, deze regenboog in volle 
pracht in alle rust goed zien. De dreigende lucht, de felle kleu-
ren. Ik zat peinzend dit mooie natuurverschijnsel te bewonde-
ren. Helaas werd ik wreed naar de aardse werkelijkheid terug-
geroepen door hevig getoeter achter mij, waarop ik gas gaf rich-
ting Leidschendam.  
 
's Avonds kwam het kleurenfestival terug op mijn netvlies. Ik 
realiseerde me dat je als mens in feite door de regenboog God 
kunt ontmoeten zonder Hem te zien. Zijn belofte is genoeg. De 
regenboog komt nooit nabij, maar is wel dichtbij. Ga je naar de 
plek waar de regenboog de aarde raakt, bijvoorbeeld achter dat 
ene huis of naast die hoge boom, dan is de regenboog daar niet 
meer te vinden. De regenboog is geweken voor onze nieuws-
gierigheid, maar de kleuren van de regenboog blijven, steeds 
op gepaste afstand. God blijft zodoende wel degelijk in beeld 
en bepaald niet kleurloos. Integendeel. Prachtig toch. 
 
De regenboog is ook vrijwel alleen zichtbaar bij slecht en onbe-
stendig weer. Dat laatste past ook in deze tijd van corona. Het 
zijn donkere tijden. Een beetje kleur kunnen wij wel waarderen. 
Kortom: wij kunnen God’s aanwezigheid soms best wel voelen, 
maar overeenkomstig de vele Bijbelverhalen is en blijft Hij voor 
ons uiteindelijk consequent onzichtbaar.  
 
Wat mij bijzonder aanspreekt bij de regenboog is zijn prachtige 
verschijning. Hij is kleurrijk. In moeilijke tijden geeft hij dus niet 
alleen licht maar ook kleur. Om blij van te worden. Door deze 
laatste overwegingen heeft de regenboog bij mij een nog die-
pere impact gekregen. Wij leven, werken, vechten en zorgen op 
aards niveau. God staat boven ons niveau van denken en is niet 
van deze tijd. Hij staat boven ons, voor ons en achter ons. Hij is 
de Eeuwige, de Almachtige. Met grote eerbied mogen wij voor 
Hem knielen met onze vele vragen en zorgen. Ons zelf klein ma-
ken voor God. Daar past niet bij: 'God met ons'. Beter is: 'God 
zij met ons'. Ook in het gebed dat Jezus ons leerde komt steeds 
de bede in beeld. "Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk 
kome en Uw Wil geschiede".  
 
God vragen, volgen en dienen in bescheiden afhankelijkheid. 
De oproep aan God maakt in hoge mate plaats voor een bede 
tot God. Dit zijn een paar losse gedachten, die bij mij opkwa-
men en die ik met jullie wil delen. Eta, jij hebt mij geïnspireerd 
tot dit persoonlijke verhaal, dat sinds 2001 bij mij sluimerend 
aanwezig was. 

Kees Vegter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kleurwedstrijd PGL Pasen 2021: kinderen  
Naam, leeftijd………………………… 
Tel. nr……………………………………… 
Inleveren kan in de brievenbussen van onze drie kerken, tot en met woensdag 31 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kleurwedstrijd PGL Pasen 2021: volwassenen  
Naam, leeftijd………………………… 
Tel.nr……………………………………… 
Inleveren kan in de brievenbussen van onze drie kerken, tot en met woensdag 31 maart 
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Scriba: Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Uit de AK-vergadering 
Afgelopen vergadering stond onder meer in het teken van de 
jaarlijkse Algemene Kerkelijke Bijdrage (AKB), preekconsent, 
vlagprotocol, COVID-maatregelen en de activiteiten van col-
lega’s in wijken, colleges en commissies.  
Het met vrijwilligers verspreiden en ophalen van de jaarlijkse 
kerkelijke bijdrage is dit jaar anders vormgegeven. Om alle en-
veloppen retour te krijgen zal een aanvullende actie opgezet 
worden met vriendelijk verzoek om de laatste schriftelijke toe-
zeggingen te mogen ontvangen.  
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft een jaarlijks terugke-
rende grafiek aangeboden met aantal leden, leeftijdsopbouw 
en mutaties in de afgelopen vijf jaar. Er is geen trendbreuk waar 
te nemen in de aantallen van de laatste jaren (en 2020 in het 
bijzonder).  
 
Het preekrooster voor dit kalenderjaar is succesvol gevuld met 
verschillende goede voorgangers. Voor het nieuwe kalender-
jaar (2022) zullen de drie preekregelaars van de wijken samen 
een start maken voor het inroosteren van voorgangers. In lijn 
met bestaande afspraken hebben onze voorgangers een zoge-
naamd ‘preekconsent’. Een paar vragen over het ‘preekcon-
sent’ zijn in de vergadering besproken, hierbij is het ingewon-
nen advies van het PKN-dienstencentrum ook meegenomen.  
 
Een in het najaar ingezonden bericht over ‘hoe de vlag hangt’ 
op bijzondere dagen heeft na een bespreking in de kerkenraad 
geleid tot een bijgesteld vlaggenprotocol waarmee onze kerk-
gebouwen mee kunnen gaan in de vlaggensymboliek van het 
moment. De koninklijke en landelijke momenten zijn hiermee 
naar de nieuwste praktijk aangevuld met de vieringen van bij-
zondere doelgroepen.  
 
Verschillende actuele zaken zijn verder besproken vanuit de 
kerkrentmeesters, de diakenen, de jeugdraad, de Raad van Ker-
ken, de classis en ons pastorale team.  
Naast de eerder geplande vergaderingen van de Algemene Ker-
kenraad PGL is in COVID-verband een groep afgevaardigden als 
taskforce actief om advies te geven over de aanstaande moge-
lijkheden. In de afgelopen (digitale) ontmoetingen hebben de 
kerkenraden in relatief snel tempo kunnen beslissen over de 
aanstaande activiteiten en bijeenkomsten.  
COVID: de signalen vanuit de rijksoverheid over COVID-maatre-
gelen worden door een afvaardiging van de drie wijken binnen 
24 uur vertaald naar de praktijk voor onze drie vierplekken en 
samenwerkingsverbanden. Samen met de Algemene Kerken-
raad PG Leidschendam hebben de drie wijken besloten tot het 
volgende: Alle activiteiten tot en met 4 april (Pasen) worden 
digitaal (en niet fysiek) gehouden. Onze drie gebouwen blijven 
voorlopig gesloten voor de wenselijke bijeenkomsten.  
 
We beschouwen het als een pijnlijke maar noodzakelijke keuze; 
we zorgen voor elkaar en onze naasten in de aspecten van ge-
zondheid zowel lichamelijk als geestelijk. Onze eigen predikan-
ten gaan alle diensten digitaal invullen vanuit een kerkgebouw. 
Een rooster hiervoor is bijna gereed. Voor alle andere activitei-
ten zal nog gekeken worden of (en zo ja: in welke vorm) deze 
doorgang kunnen vinden.  
 
Als kerkenraden hebben we besproken en voorbereid wat wij 
konden, met dank aan alle vrijwilligers en professionals die ons 
hierbij hebben geholpen. Hetgeen de (nieuwe) regering zal 
gaan melden na 17 maart is natuurlijk bij het schrijven van dit 
artikel nog onbekend. Als kerkenraden blijven we de ontwikke-
lingen volgen. Ik wens u een blijvend goede gezondheid en zon-
nige lentemaand toe.  

Floris van Hoek, scriba 
 

Nieuwe website PGL sinds 1 maart 
Sinds maandag 1 maart is onze geheel vernieuwde PGL website 
‘live’! Een gemeentebreed team, met webmaster Arjan Anve-
link, Mirjam Ephraim, Henk Schuurman, Sjoerd Vaders, en In-
grid den Hartog, heeft zich gebogen over de insteek en opzet, 
teksten en foto’s, en dit alles met een nieuw zogenoemd ‘con-
tent management systeem’.  
 
Een belangrijke wens was om de website voor zowel onze eigen 
gemeenteleden als belangstellenden daarbuiten toegankelijk 
en aantrekkelijk te maken. We hopen in die opzet te zijn ge-
slaagd. Zo is er een aparte site met informatie over dopen, trou-
wen en rouwen, als momenten in het leven waarop mensen 
vaak zoeken naar wat de kerk voor ze kan betekenen. Ook ons 
pastoraal team is direct op de startpagina te vinden. Maar ui-
teraard ook zaken als nieuws, diensten, en agenda (waar we 
hopelijk over niet al te lange tijd ook ‘live’ activiteiten aan kun-
nen toevoegen).  
 
Ontbreekt (jo)uw groep?  
Naast de kerkelijke organisatie zoals algemene kerkenraad, 
wijkkerkenraden, diaconie en dergelijke, die te vinden zijn on-
der ‘Organisatie’, hebben we onder ‘Groepen’ alle diverse 
(werk)groepen gezet die actief zijn in onze gemeente, variërend 
van Oecumenisch vrouwenwerk tot de Kerkwebradio. We heb-
ben vanuit de oude website zoveel mogelijk groepen aange-
schreven, maar het kan zijn dat er een groep ontbreekt. Zo ja: 
mail het (met beschrijving en foto) naar de webmaster (zie mail-
adres verderop) en we voegen deze toe! 
 
Natuurlijk zijn er hier en daar nog open eindjes, maar een web-
site is en blijft een levend geheel en we blijven er ook de ko-
mende tijd aan schaven en verbeteren. 
Neem vooral een kijkje! Is iets onduidelijk of ontbreekt er bij-
voorbeeld iets? Mail het naar onze webmaster Arjan Anvelink: 
webmaster@pgleidschendam.nl.  
Namens het webteam, 

Ingrid den Hartog 
 
 
 
 
 
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 
Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad in februari heb-
ben we met elkaar nagedacht over wat er weer mogelijk is in 
de kerk als de coronamaatregelen verder versoepeld worden. 
Op dit moment is het helaas nog niet zover. Het blijft dromen 
over hoe fijn het is als we elkaar als gemeente weer kunnen 
ontmoeten.  
 
We hebben wel teruggekeken naar wat wel mogelijk was. Bij-
zonder was het om naar het verslag van de activiteitencommis-
sie van het afgelopen jaar te luisteren.  
- De High Tea, die in het voorjaar niet door kon gaan, is toch in 

september op de boerderij van Arie Breedijk gehouden. Het 
was een feest om van hooibalenkraampje naar hooibalen-
kraampje te lopen voor de drie gangen. De opbrengst was 
€ 475,-.  

- De oliebollenbakkers kwamen in november terug op de boer-
derij, opbrengst € 817,-. 

- En dan de kerstpakketten, die we in december bij de Dorps-
kerk konden afhalen, opbrengst € 1.063,-.  

Toch allemaal feestelijke momenten waar veel mensen toch 
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even naar toe konden. De opbrengst van deze acties komt ten 
goede aan het fonds voor de nieuwe stoelen in de Dorpskerk, 
met dank voor al het werk van de vrijwilligers. 
 
Deze periode is er veel ervaring opgedaan met het uitzenden 
van de kerkdiensten met beeld en geluid. In de toekomst, als 
we weer naar het gebouw kunnen voor een kerkdienst, zal voor 
degenen die aan huis gebonden zijn, de mogelijkheid blijven be-
staan om de kerkdienst met beeld en geluid te volgen. Om dat 
beter mogelijk te maken is er door het College van Kerkrent-
meesters een opdracht voor plaatsing van camera’s in de 
Dorpskerk de deur uitgegaan. Bovendien zal het volgen van de 
kerkdienst met beeld en geluid op termijn voor iedereen beter 
bereikbaar zijn. U hoort daar binnenkort meer over.  
Het is goed om te horen van veel mensen die elkaar proberen 
te steunen met een telefoontje, een wandeling met z’n tweeën, 
of op een andere manier. Het is belangrijk om met elkaar in 
contact te blijven.  
Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk, 

Diny de Jong, scriba 
 
Vanuit de Vlietwijk-contacten 
In de contacten in de wijk horen we veel dat het lang duurt, 
men de contacten mist en zeker ook het samen kunnen komen 
in de kerk. Daarbij wordt het onderlinge gesprek bij de koffie 
zeer gemist. Door mensen te bellen, een kaartje te sturen, de 
PKN 40dagenkalender te brengen en een praatje te maken, pro-
beren we te zoeken wat er nu kan. Mensen aanspreken en in-
formeren hoe het is. Iedereen kan dit naar elkaar toe doen! 
De nieuwsbrief wordt door velen gelezen en daarbij hoorde ik 
een aantal keer de vraag, waarom de bloemen naar iemand 
zouden toegaan. Dit vermelden we niet, maar navraag om mee 
te kunnen leven, mag natuurlijk altijd. Zowel bij het pastoraal 
centrum via Annemieke of bij ondergetekende: telefoon (070) 
34 60 266, e-mail g.jansze@ziggo.nl. Kent u iemand, die een 
bloemetje zou kunnen ontvangen, geef het a.u.b. door. We ho-
ren het graag, want het kan ons ontgaan. 
Ook zijn mensen blij, dat bij de digitale diensten nu de orde van 
dienst, met de liederen en de schriftlezingen vooraf worden 
vermeld. Want het samen zingen wordt door zeer velen gemist. 
 
Verder mag ik vermelden, dat Geordie Bregman samen met zijn 
vriendin Letian, vanuit Rotterdam is verhuisd naar een eigen 
appartement in Leiden, E. van Beinumstraat 83, 2324 KN. We 
houden elkaar na onze samenwerking in de beroepingscommis-
sie op de hoogte via de app. En wat was ik blij, dat Geordie aan-
gaf nu dichterbij de Dorpskerk te komen wonen en graag mee 
blijft doen binnen de PG Leidschendam. Zijn bijdrage aan de 
dienst op de bugel met Johan op het orgel, het oppassen in de 
crèche, we zullen hem of hen samen weer gaan ontmoeten in 
de kerk. Nu nog dromen van een dienst in kerk, maar het gaat 
zeker weer gebeuren. Zoals Willy Verhoef zei: “Houd moed, 
komt goed”.  

Gerrie Jansze (ouderling pastoraat) 
 
 
 
 
 
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 4 februari hielden we als wijkkerkenraad Heuvelwijk een di-
gitale vergadering via Zoom. Hieronder wat we onder andere 

besproken hebben. 
- Oog en oor houden: We merken allemaal dat iedereen inmid-

dels ‘coronamoe’ is, ook tieners en jongvolwassenen. We wil-
len als PG Leidschendam waar mogelijk helpen en ondersteu-
nen. Fulco is hierover in overleg met wethouder jeugd en jon-
geren Juliette Bouw. Het blijft belangrijk om oog en oor te 
houden voor de mensen om ons heen, en het aan te geven als 
er signalen worden opgevangen dat het niet goed met ie-
mand lijkt te gaan.  

- Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord: Er is vanuit 
de gemeente Leidschendam-Voorburg contact met de Kruis-
heuvelkerk gezocht voor het Versterkingsprogramma Leid-
schendam-Noord, een soort revitaliseringsprogramma voor 
de wijk waar ook onze kerk staat. We zijn uitgenodigd voor 
een gesprek en wachten af wat daar uit komt om te zien wat 
wij kunnen betekenen.  

- Streamen: De methode van diensten streamen vanuit de 
Kruisheuvelkerk gaat nu via Zoom; een alternatief is Kerk-
dienstgemist. Beide methodes hebben zo hun voor- en nade-
len maar we kijken ook naar de toekomst waarbij de diensten 
weer ‘live’ zijn en het streamen vooral een aanvulling betreft. 
Besloten wordt over te stappen naar Kerkdienstgemist, onder 
andere vanwege het gebruiksgemak. Stream-coördinator is 
Rokus van den Bout die, zodra de streamdienst structureel is 
opgezet, aanvulling zal zoeken voor het streamerteam. 

- ‘Live’ dienst: Een groepje vanuit de wijkkerkenraad gaat al-
vast nadenken en overleggen hoe we in de Kruisheuvelkerk 
met een mooie ‘live’ dienst starten wanneer dat weer mag.  

- Veel te beleven: Het pastoraal team is zeer actief met het or-
ganiseren van diverse diensten en activiteiten binnen de mo-
gelijkheden, zoals een Valentijnsactie, avondmaalsdienst met 
avondmaalspakketje thuis, palmpasenstokken maken en 
weggeven, kleurwedstrijd, digitale 40dagentijdkalender, de 
huispaaskaarsen, pubquiz… Fijn dat er ook zoveel wél moge-
lijk is! 

- Website PGL: De nieuwe website gaat 1 maart live (daarover 
elders in dit Kerkblad meer!); drie weken voor livegang kijkt 
een groepje vanuit de AK er met frisse ogen naar.  

- Bezinning: Als bezinning wordt in groepjes erover nagedacht 
hoe we nu, maar ook als straks meer maar nog niet alles mo-
gelijk is, het contact en de verbinding met onze ‘achterban’ 
niet verliezen, en ook over hoe we goed in beeld houden of 
er gemeenteleden in deze moeilijke tijden tussen wal en schip 
raken. Dit levert goede ideeën op, waarbij de rode draad is: 
ontmoetingsmomenten creëren. 

Namens de wijkkerkenraad, 
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 
 
Uit de wijkkerkenraad 
De wijkkerkenraad van Leidschenveen zoekt versterking om 
haar werk voor de wijk goed te kunnen doen.  
Als wijkkerkenraad proberen we gezamenlijk zorg te dragen 
voor de gemeente. Iedereen heeft daarin een eigen rol als kerk-
rentmeester, diaken of ouderling. Maar of het nu om het be-
heer van eigendommen, de zorg voor de naaste of het geloofs-
gesprek gaat, het gaat ons allemaal aan. Samen proberen we er 
zorg voor te dragen dat de gemeente bloeit.  
 
We vergaderen 10x per jaar, en zijn aanwezig bij kerkdiensten. 
Daarnaast doet iedereen voor de eigen taak nog werk. Door bij-
voorbeeld te helpen bij het organiseren van ontmoetingsbij-
eenkomsten, of de agenda voor te bereiden, of het beheer van 
de gebouwen te verzorgen, of iemand te bezoeken voor een 
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gesprek. Voor iedereen is er wel een geschikte taak en plek, en 
in overleg worden die taken onderling verdeeld.  
 
In deze periode neemt een aantal mensen afscheid van de ker-
kenraad omdat ze aan het einde van hun termijn zijn gekomen, 
of om andere, meer persoonlijke redenen. Daarmee hebben we 
op dit moment écht te weinig mensen om het werk goed te 
doen. En zijn er dus dringend mensen nodig om onze wijkge-
meente kleur en inhoud te kunnen blijven geven.  
 
Heb je interesse om mee te denken en te doen? Laat het ons 
weten! (scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl) Ook ben je 
van harte welkom om hierover door te praten op een informa-
tieavond op 25 maart om 20.00 uur. Deze avond is digitaal en 
via de volgende inloggegevens toegankelijk: 
Join Zoom Meeting:  
https://us02web.zoom.us/j/86294363812?pwd=MktqdnN0V3
NxektmY0hSV1dDclBidz09 
Meeting ID: 862 9436 3812 
Passcode: 716495 
 
 
 
 
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 
Op het moment van schrijven zijn nog niet alle toezeggingen 
voor de Actie Kerkbalans verwerkt. In het volgende kerkblad 
hopen wij u te informeren over het resultaat van deze actie 
voor 2021. 
Heeft u nog geen toezegging gedaan? Dan willen we u graag 
uitnodigen dat alsnog te doen. Dat kan via kerkbalans@pgleid-
schendam.nl of via één van de kerkrentmeesters. 

Mark Rip, scriba 
 
 
 
 
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 blijven hopen dat we de 
kerkdiensten 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 in 2021 ook 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 tevens willen we de col-
lecten-app ‘Appostel’ onder uw aandacht brengen, waarbij het 
makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieron-
der staat hoe het werkt.  
 
Collecten-app - digitaal collecteren  
Als thuis-kijker en -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 ano-
niem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u down-
loaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een 
handleiding vindt u in de kerkgebouwen en is ook digitaal op te 
vragen via het 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 maart 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 14 maart 40dagentijdcollecte ZWO  
Zie zondag 7 maart. 
 
Zondag 21 maart Kerk in Actie 
Zending (Libanon - 40dagentijd 2021) 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk 
land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology 
hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt pre-
dikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en 
Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als 
docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en 
missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten te-
rug naar huis om hun kennis toe te passen. 

René Bron 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Th. (Dory) de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
40dagentijd project 2021, Stichting Hethuis 
We zijn onderweg met dit mooie project voor ogen. 
Ook komen gestaag de bestellingen voor chocola en pepermunt 
binnen. De ZWO-commissie hoopt op een mooi resultaat, dus 
als u nog niet besteld heeft?  
Via de zwo@pgleidschendam.nl of per telefoon 070-3677043 
kunt u bestellen. Wij komen de pakketjes dan bij u thuis afleve-
ren aangezien we er geen zicht op hebben wanneer de kerken 
weer open kunnen. Er worden mooie pakketjes van gemaakt, 
een lust voor het oog! Met een mooie tekst: 
 

Een huis dat ieder zich toch wenst, 
een huis dat je omarmt, 
je bloeit er op, je bent er mens, 
een huis dat je verwarmt. 
 
Een huis ook voor de diepste nacht 
herbergzaam als een schelp, 
een huis dat altijd op je wacht, 
je minzaam overstelpt. 
 
Een huis dat je royaal beschermt 
in tijden van verdriet, 
zich troostend over je ontfermt, 
je al haar liefde biedt. 

 
Zoals al aangegeven kunt u het bedrag contant, via de diaconie-
rekening of de Appostel-app betalen. Vergeet niet uw naam, 
adres en telefoonnummer te vermelden in de bestelling. 
Aangezien we helaas nog niet tot een ontmoeting zijn gekomen 
met het bestuur van Hethuis kunt u hieronder een bericht lezen 
dat onze voorzitter heeft ontvangen. Zij hebben van Margreet 
Meijer het kerkblad van februari ontvangen met de start van de 
actie. 
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Dag Margreet 
Ja! wat ontzettend gaaf is dit. Nu al dank je wel. Ongeacht de 
opbrengst straalt hier zoveel liefde van af. We kunnen ons nu 
al geen betere buren voor onze kinderen wensen. Heel, heel 
benieuwd wat de reacties gaan zijn.  
Wij zijn nog steeds heel erg goed op schema. Inmiddels zijn alle 
muren gestuukt, en hebben we door het benedenhuis een tillift 
rail lopen. Veel van de installaties staan inmiddels ook al. We 
denken nog twee maanden voor Hethuis klaar is.  
Het ligt dan in de bedoeling dat de ouders en andere hulptroe-
pen het klaarmaken van de gemeenschappelijke ruimtes en stu-
dio's ter hand nemen. Dat zal nog zo'n zes weken in beslag ne-
men. En zoals je al schrijft zouden de eerste kinderen dan half 
juni gaan wonen, natuurlijk onder begeleiding van de zorgin-
stelling ASVZ. Wat ontzettend spannend wordt dat.  
Voor nu, nogmaals heel veel dank, en hoop je heel snel te zien 
als de Covid-maatregelen dat toestaan.  
Met warme groet.  

Alfred Levi 
 
De collectes zijn op de zondagen 7 en 14 maart voor dit doel 
bestemd. Wij maken er toch weer iets moois van ondanks alle 
beperkingen, deze jonge mensen rekenen op ons! 

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 
 
Brief van Tommie & Ivonne 
Beste Vrienden van Gentlecare, 
Wat een verrassing toen we vandaag bericht van de bank kre-
gen dat we zo’n enorme donatie van € 4.000,- van jullie moch-
ten ontvangen. We kregen echte tranen van vreugde en dank-
baarheid in onze ogen. We zijn zo echt gezegend door uw 
enorme goedheid, tijd en open zakken ten behoeve van 
Gentlecare. 
 
U heeft geen idee hoeveel u Gentlecare helpt. We gaan mo-
menteel door een zeer moeilijke tijd voor wat betreft de be-
schikbaarheid van water. Vorige week zaten we drie dagen zon-
der water. We moesten emmers bij de dam vandaan halen om 
de was te doen en de patiënten te wassen. Het is niet fijn om 
de was voor dertig patiënten te doen en ze ook lichamelijk te 
wassen. Dat is erg moeilijk en een onhandige taak. Zo hadden 
we ook nog een erg zieke man op de IC met aids en erge diarree. 
De laatste paar dagen hadden we geen andere keuze dan vieze 
kleren te verbranden. Dat was een zeer onaangename taak. Af-
gelopen weekend is hij helaas overleden.  
 
Het watertankproject had voor ons niet op een beter moment 
kunnen komen. De steden stellen waterpompen beschikbaar 
maar hebben geen geld om ze te repareren. Daarom zullen we 
vaker zonder water zitten. Op het nieuws zagen we berichten 
dat in Kimberley, de hoofdstad en grootste stad van de Provin-
cie Noordkaap, de waterpompen defect waren. Dus geen water 
beschikbaar. Dat is erg triest voor Kimberley waar het dichtst-
bijzijnde regionale ziekenhuis staat. Ze hebben geen tanks, dus 
ook geen water meer. We kunnen wel zonder elektriciteit, maar 
niet zonder water. 
 
We danken u vanuit de kern van ons hart en jullie mogen alle-
maal weten dat we een ongelooflijk groot hart van waardering 
voor jullie hebben. Heel erg bedankt voor de ongelooflijk grote 
donaties die we van jullie krijgen. We zullen de watertank en 
pompen zo snel mogelijk bestellen, we sturen u ook alle foto's 
terwijl we verder gaan. Wat een vreugde hebben we in ons hart 
en hoe bevoorrecht zullen we zijn om water te hebben. DANK 
U. Jullie hebben met jullie steun een grote invloed op het leven 
van veel minderbedeelden in Zuid-Afrika. 
 

Met jullie steun hebben jullie ons aan een vitale levenslijn ge-
holpen omdat wij nu met de watertanks de mogelijkheid heb-
ben om water ter beschikking te hebben voor de hulp aan onze 
patiënten. Moge God jullie allemaal zegenen en jullie veilig hou-
den. We sturen je binnenkort de foto's, veel liefs van een zeer 
gelukkige Gentlecare in Britstown Zuid-Afrika. 
 
Voordat ik afsluit, vragen we jullie om te bidden voor de boeren 
omdat die nu een ernstige droogteperiode doormaken en nu 
ook nog getroffen worden door een sprinkhanenplaag. De 
sprinkhanen zijn onze landstreek ‘Karoo’ binnengedrongen. In 
het weekend werd er een helikopter ingezet voor de bestrijding 
van de sprinkhanen. Het is nu heel erg slecht, zelfs in de stad 
waar wij wonen zitten gewoon de sprinkhanen bij een extreme 
hitte van 42 graden Celsius.  

Tommie & Ivonne 
Namens de werkgroep, 

Krijn Jongejan 
 

Vandaag  
Vandaag wil ik leven,  
aards leven, ervaren en weten  
dat ik een stuk van de hemel ontmoet.  
 
In het goede van elke minuut.  
In het verrassende van iedere situatie.  
In het plezier van elkaar te mogen groeten.  
In het zware van het verdriet en tranen.  
In het waardevolle dat mijn hart bewaart.  
 
Vandaag wil ik leven,  
hemels leven, ervaren en weten  
dat ik op deze aarde u steeds tegenkom.  
 
In elke goede minuut.  
In elke verrassende situatie.  
In elk plezierig medemens.  
In elke verdrietige traan.  
In elke klop van mijn onrustig hart. 

Alfred C. Bronswijk 
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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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl 
 
Palmpasen 
Op palmzondag is het traditie dat de kinderen palmpaasstok-
ken versieren. En wat genieten we dan allemaal van de optocht 
door de kerkzaal. Om ervoor te zorgen dat iedereen dit jaar 
thuis stokken kan versieren, zullen we dit keer pakketjes bij de 
kinderen thuis bezorgen. In zo’n pakketje zit alles wat je nodig 
hebt, samen met duidelijke instructies zodat  iedereen (met een 
beetje hulp van een groter iemand) zelf aan de slag kan. Je krijgt 
voldoende voor twee stokken, zodat je er ook een kunt wegge-
ven. 
Heeft jouw kind met kinderkerst geen pakketje gehad en zou-
den jullie nu mee willen doen? Of bent u een opa of een oma 
en wilt u ook graag met uw kleinkind een stok versieren? Geef 
het dan even aan ons door, dan zorgen we dat ook jullie samen 
aan de slag kunnen: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl of 
bel tijdens de spreekuren. We horen het graag uiterlijk 20 
maart i.v.m. het samenstellen van de pakketjes. 
 
Kinderbingo 
De Jona in de Walvisclub is er sinds dit seizoen in de vakanties. 
Op de donderdag in de voorjaarsvakantie hadden Ina en Cari-
anne een gezellige online bingo georganiseerd. Veertien kin-
deren deden enthousiast mee vanachter hun eigen beeld-
scherm. Alle prijzen werden na afloop bij de winnaars thuisbe-
zorgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


