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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 

Zaterdag  
27 april 2021 

Digitale uitzending 
Aanvang 20.30 uur 

  

Zondag (paars)  
28 maart 2021    *) 

 Ds. Maarten Hameete 
Alleen digitale uitzending 

 

Donderdag (wit)  
1 april 2021 

Digitale uitzending 
Aanvang 20.00 uur 
19.30 (Toelichting) Matthäus Passion *) 

 
 

 
 

Vrijdag (paars)  
2 april 2021 

Digitale uitzending 
Aanvang 20.00 uur 
19.30 (Toelichting) Matthäus Passion *) 

 
 

 
 

Paasnacht (wit)  
3 april 2021 

Digitale uitzending 
Aanvang 20.00 uur 
19.30 (Toelichting) Matthäus Passion *) 

Kinderpaasdienst 
Digitale uitzending 
Aanvang 19.00 uur 

 
 

Paasmorgen (wit)  
4 april 2021 

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

 

Zondag (wit)  
11 april 2021 

 Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Alleen digitale uitzending 

 

Zondag (wit)  
18 april 2021 

Ds. Maarten Hameete 
Alleen digitale uitzending 

  

 
*) Stille Week, op maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart: Avondgebed om 20.00 uur in de Dorpskerk, 

online te volgen. Woensdag t/m zaterdag: gedeeltes van de Matthäus Passion met toelichting, 19.30 uur. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

Van 27 maart tot en met 4 april staan we uitgebreid stil bij het 
lijden, sterven en opstaan van Jezus. In deze week wordt er een 
heel aantal activiteiten georganiseerd. Zo hopen we dat er voor 
iedereen een manier te vinden is om deze bijzondere week te 
kunnen beleven. Alle online-uitzendingen zijn op één plek te 
vinden: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2207-Kruisheu-
velkerk---PGl. 
 
Dit begint al op zaterdag 27 maart, de avond voor Palmpasen. 
Om 20.30 uur is er een online viering waarin het lijdensverhaal 
gelezen wordt, afgewisseld met opnames van mooie moderne 
liederen. Een gevarieerd repertoire uit Opwekking en Sela, 
maar ook Taizé en de Psalmen van Nu, veelal gezongen door 
onze eigen gemeenteleden. En… het Stabat Mater uit de musi-
cal Maria! We hopen dat veel mensen zullen meeluisteren en 
zingen en dat we zo met elkaar het passieverhaal kunnen bele-
ven. 
 
In de Stille Week houden we elke dag een avondgebed dat be-
gint om 20.00 uur. Op maandag, dinsdag en woensdag worden 
deze geleid door verschillende gemeenteleden die hielpen in de 
voorbereidingsgroep. Dick Kaajan, Liesbeth Boonekamp en 
Erica Haenen zullen ieder een dienst voor hun rekening nemen. 
Op Goede Vrijdag zal harpiste Regina Ederveen ons muzikaal 
begeleiden. Zo wordt het een veelkleurige week van verstilling 
en bezinning. We hopen u online te treffen.  
 
Voorafgaand aan de avondgebeden op woensdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag zenden we gedeeltes van de Matthäus Pas-
sion uit, toegelicht door Arthur Vos. Deze uitzendingen begin-
nen om 19.30 uur. Misschien bent u daar al hartstikke bekend 
mee, of misschien heeft u altijd al tegen de Matthäus Passion 
opgekeken. In een podcast die aan het begin van de Stille Week 
verschijnt op de website en op Spotify nemen ds. Maarten, Ar-
thur Vos en Vigilia van Akkeren jullie mee in dit, voor sommigen 
op het eerste gezicht, omvangrijke werk van Johann Sebastian 
Bach. Maar wie de structuur van het stuk door heeft hoort dat 
de Matthäus vooral muziektheater is. Net als in de Middeleeu-
wen door Passiespelen het lijdensverhaal uitgebeeld werd voor 
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het gewone volk, net als The Passion ons ieder jaar weer mee-
neemt in het verhaal, zo schreef Bach het lijdensverhaal op 
voor de gelovigen van zijn tijd. 
 
De gehele Stille Week staan er wilgentakkenkruizen bij de drie 
kerkgebouwen. Hier kunt u een moment van verstilling zoeken, 
en een gebed achterlaten in de brievenbus. Het kruis is immers 
de plek om je zorgen en angsten te brengen. Het is handig als u 
deze gebeden thuis al opschrijft, want buiten bij de kruizen zal 
geen pen en papier voorhanden zijn. 
 

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, wil ik uw aandacht nog 
eens vragen voor de kleurwedstrijd. De kleurwedstrijd levert al 
prachtige tekeningen op. We hopen in de aanloop naar Pasen 
nog op heel veel extra inzendingen. De mooiste tekeningen 
kunnen een serieuze prijs winnen.  
Het onderstreept maar weer dat er veel doorgaat in deze tijd, 
en dan hebben we nog niet eens de kinderdienst op Stille Za-
terdag genoemd en de vele andere dingen die u in dit kerkblad 
kunt lezen. Een gezegend Pasen gewenst! 

Ds. Maarten Hameete 

 
 
 
 
 
 
Hoop 

In de week voorafgaand aan Pasen volgen we Jezus op de voet. 
Van de koning op een ezel tot aan het open graf op Paasmor-
gen. Een bijzondere reis, die elk jaar weer indruk maakt op mij. 
Een verhaal met zoveel diepte en zoveel verschillende kanten 
dat er ook elk jaar een ander licht op dit verhaal valt. Te veel 
om op te noemen, zeker op deze plaats.  
 
Dit jaar word ik in de voorbereiding in het bijzonder geraakt 
door de hoop van het lege graf. Het verhaal van de Paasmorgen 
spreekt van Jezus die als eerste van een nieuwe wereld opstaat 
door de macht van de dood heen. Het hele verhaal komt daarin 
tot een hoogtepunt. Dat betekent veel, maar zeker ook dat er 
een diepe hoop mag groeien in het leven van de mens. De hoop 
dat op een dag onze wereld opstaat door de macht van de dood 
heen. 
 

Václav Havel zei ooit: ‘Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het 
hart, voorbij de horizon verankerd.’ Dat vind ik prachtig ver-
woord. Ik haal daaruit dat hoop de heelheid van Gods Konink-
rijk naar voren droomt. Hoop blijft niet hangen in passiviteit, 
maar is een levende kracht die de toekomst naar het nu haalt. 
Mensen in staat stelt om dromen van vergeving, vrede en heel-
heid realiteit te maken.  
 
De paascyclus inspireert mij om die hoop grond en inhoud te 
geven. Onze hoop komt niet uit de lucht vallen, maar wordt 
aangestoten door het licht van de Paasmorgen. Door Jezus die 
ons voorgaat. Onze hoop krijgt inhoud door het verhaal van Je-
zus, en in het bijzonder het verhaal van die laatste week. En dus 
gaan we weer op weg, op weg achter Jezus aan, op weg naar 
Pasen. Gaat u mee? 

Ds. Maarten Hameete 
 
 
 
 
 
Activiteiten voor de 70+ 

Bij het schrijven van dit stukje liggen de Paasdagen voor ons. 
Dat merk je als je buiten een stuk gaat wandelen. Sommige 
mensen ruiken het voorjaar. De kleuren van de natuur worden 
niet belemmerd door corona. Het prachtige laagje sneeuw, de 
vorst, de regenbogen. Het verbond dat gegeven is bij de schep-
ping. Inmiddels zijn de narcissen, blauwe druifjes en het frisse 
groen van de struiken en bomen al aardig aan het ontwikkelen. 
Maar we mogen niet vergeten dat er nog steeds mensen zijn 
die besmet raken. We plannen van alles maar corona gooit roet 
in het eten. Maar wat kan er wel in deze coronatijd? Als com-
missie hebben we besloten dat we, net als bij de afgelopen 
Kerst, de bezoekers van de ouderenmiddagen binnenkort een 
kleine attentie gaan bezorgen. Zodat u weet dat we u niet zijn 
vergeten.  
 

Pasen is opnieuw beginnen, 
Denkend aan Hem die leven is. 
Pasen is zich steeds bezinnen 
Op alles wat ons gegeven is. 

 
Het team van de activiteitencommissie ouderenwerk Heuvel-
wijk wenst u Gezegende Paasdagen. 

Sophia Brokke 
 
Oud papier 

Donderdag 22 april staat de oud papiercontainer naast de 
Dorpskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaasChallenge 2021 - De weg door Jeruzalem! 

Van zondag 28 maart tot en met maandag 5 april is het moge-
lijk om mee te doen aan de PaasChallenge. Deze PaasChallenge 
is gemaakt door Jong Protestant, het jongerenplatform van de 
PKN Nederland. In het afgelopen jaar hebben we met de Youth 
Group al een PaasChallenge en KerstChallenge gedaan, maar 
deze challenge is anders. Want niet alleen de tieners, maar ie-
dereen, van alle leeftijden, kan namelijk meedoen aan de Paas-
Challenge 2021!  
Het is een wandelroute, met begin en einde bij de Kruisheuvel-
kerk, waarin je meegenomen wordt in het verhaal van Pasen. 
Door het scannen van QR codes hoor je het verhaal van een 
personage uit de tijd van Jezus, en met puzzels en opdrachten 
krijg je steeds de volgende locatie te horen. Verderop in dit 
kerkblad ziet u de uitgebreide instructies en het scoreformulier 
dat u nodig heeft om mee te doen. 
Allemaal een fijne PaasChallenge gewenst! 

Henrike Louwen-Zwart 
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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. Fulco de Vries Bouwstra  
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
Telefoon: (070) 301 94 49  
E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl  
 
Ds. Maarten Hameete 
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag  
Telefoon: 06-83 82 74 34  
E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl  
 
Nieuwsbrief 

Een jaar geleden begonnen we met het versturen van een we-
kelijkse nieuwsbrief. Een manier om met elkaar verbonden te 
blijven in tijden van afstand. En heel praktisch: met daarin de 
(elke week weer nieuwe) link naar de online diensten. Er kwam 
langzamerhand steeds meer informatie in: de bloemengroeten, 
lief en leed en aankondigingen van activiteiten die ‘corona-
proof’ konden worden gehouden en ga zo maar door. Iedere 
keer dat we onze plannen moeten bijstellen door nieuwe co-
ronamaatregelen kunnen we via de nieuwsbrief snel zoveel mo-
gelijk mensen op de hoogte brengen. 
Inmiddels krijgen vierhonderd mensen de nieuwsbrief elke 
week in hun e-mail en een kleine tachtig op papier in de brie-
venbus (met dank aan de trouwe printers en bezorgers!). Wilt 
u ook de nieuwsbrief ontvangen? Geef u dan op via: pastoraal-
centrum@pgleidschendam.nl of bel tijdens de spreekuren. 
 
In memoriam Arie de Jong 

Op woensdag 10 maart is Arie de Jong overleden. Meneer De 
Jong is 94 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Leny aan 
de Noordsingel. Op dinsdag 16 maart is er in het uitvaartcen-
trum van Monuta Van der Togt in besloten kring afscheid geno-
men waarbij ds. Maarten Hameete voorging. Bij dit afscheid 
klonken veel persoonlijke herinneringen, aangevuld met een 
prachtige fotocollectie. Fotograferen was een hobby van Arie. 
We mochten stilstaan bij 1 Korinthe 13, de lofzang op de liefde. 
Liefde die te proeven was in de opgehaalde herinneringen, 
waarbij dankbaarheid en verdriet gedeeld konden worden.  
We bidden zijn partner Leny de Jong en de kinderen en klein-
kinderen sterkte toe bij dit verlies. We hopen dat in hun leven, 
de herinnering aan hun man, vader en opa levend blijft.  
 
Meeleven: 

Wij leven mee met mensen die wachten op een operatie, met 
mensen die een dierbare moeten missen, met mensen die iets 
te vieren hebben en dat graag in grotere kring zouden doen, 
met mantelzorgers, met mensen die eenzaam zijn. 
 
Wij noemen de namen van: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vraag & Antwoord online kerkdiensten 

Hoe kan ik de online kerkdiensten volgen? 
U kunt de dienst live meekijken via deze link: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2207-Kruis-
heuvelkerk---PGL. Als u dit lastig vindt om over te 
typen, kunt u ook in uw internetbrowser intypen: 
kerkdienstgemist.nl. Als u op deze website bent, 

kunt u zoeken op: Kruisheuvelkerk. Zo komt u ook op de juiste 
plek. 
 
Kan ik ook de andere gemeenteleden achter hun beeld-
scherm zien en zij mij? 
Nee, u ziet alleen wat de camera’s in de kerk uitzenden. 
 
Hoe kan ik de dienst later terugkijken? 
Dat kan alleen via onze eigen website www.pgleidschendam.nl. 
Onder het kopje ‘mijnPGL – Downloads’ vindt u ‘online dien-
sten’. Het in te vullen wachtwoord is: internet. U ziet dan een 
rijtje met de afgelopen kerkdiensten. 
 
Zijn we nu helemaal met Zoom gestopt? 
Zoom blijven we gebruiken voor vergaderingen en bijeenkom-
sten waarbij interactie belangrijk is, zoals online koffiedrinken 
na de dienst, de kinderbingo, de kinderpaasdienst en de PGL 
Pubquiz. 
 
Als de online kerkdienst vanuit de Dorpskerk of De Leidraad 
is, is er dan een andere link? 
Voorlopig niet. We hebben nu als PGL één abonnement ‘Kruis-
heuvelkerk’ waarmee we ook de uitzendingen vanuit de andere 
twee kerken verzorgen. Later zullen we dit uitbreiden. We hou-
den u hiervan op de hoogte. 
 
Ik doe mijn best maar kom er zelf niet uit… 
Wij helpen u graag. U kunt mailen naar helpdesk@pgleidschen-
dam.nl of bellen met het pastorale nummer.  
 
Veertigdagentijdkalender 

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugblik online Avondmaal 

Op 7 maart hebben we met elkaar in een onlineviering het 
Avondmaal gevierd. We kijken er met veel dankbaarheid op te-
rug. Nadat we er op woensdag op vooruit hadden geblikt in de 
bezinningsavond begon het al te kriebelen. En met de avond-
maalspakketten inmiddels rondgebracht, waren we er als ge-
meente op zondagmorgen helemaal klaar voor. Met behulp van 
het pakket, of wat mensen zelf in huis hadden, was alles voor 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2207-Kruisheuvelkerk---PGL
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2207-Kruisheuvelkerk---PGL
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handen voor een mooie dienst. Op vele tafels stond het al mooi 
opgesteld.  
De dienst was een mooie ervaring, en de verbinding met elkaar 
was te proeven. Samen aan tafel, genodigd door Jezus die zich-
zelf geeft. We zijn erg blij met de vele positieve reacties. Het is 
bijzonder om te merken dat het Avondmaal zoveel betekent, 
juist ook in deze tijd. Het onderstreept voor ons dat de Geest 
op veel verschillende manieren werkt. Het Avondmaal verbindt 
ons met elkaar, en met God, ook als we niet fysiek bij elkaar 
kunnen komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertel je verhaal: Cock van Regteren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria 
Toen Diny de Jong me een poosje terug belde met het verzoek 
om een stukje te schrijven voor het kerkblad, overviel me dat 
nogal want ik ben niet zo’n schrijver. Maar gelijk nee zeggen, 
dat wilde ik ook weer niet. Zeker niet in deze rare, moeilijke tijd, 
waarin we elkaar en het contact met de kerk zo missen. Dus 
moest ik er zelf ook maar iets aan doen, vond ik… Het zou moe-
ten gaan over een persoon uit de bijbel waar je iets mee hebt, 
of die je bijzonder vindt. Maar ik geloof eerlijk gezegd niet dat 
ik een persoon heb, waar ik iets mee heb.  
 
Er is wel iemand die ik heel 
bijzonder vind, namelijk 
Maria, een heel jonge 
vrouw, die een wel heel 
bijzondere boodschap 
krijgt. In Lucas 1: 26-38 le-
zen we over de engel 
Gabriël die bij haar bin-
nenkomt. Hij zegt: “Ge-
groet Maria, je bent bege-
nadigd, de Heer is met je”. 
Ze schrikt hevig maar de 
engel gaat verder en zegt: 
“Je zult zwanger worden 
en een zoon baren en je 
moet hem Jezus noemen”. 
Er komen geen vragen of 
uitroepen van Maria, ze 
luistert alleen maar. Ac-
cepteert zij het zomaar 
omdat zij zo jong is of be-
grijpt zij iets? Ik weet het niet. Het enige wat Maria doet is een 
lofzang zingen: “Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht 
om God, mijn redder.” En dat is waarom ik Maria zo bijzonder 
vind. 

Cock van Regteren 
 

Paaswens 

In de weken voor Pasen is 
er door ouderlingen, con-
tactpersonen en bezorgers 
druk gewerkt om de PGL-
paaswens bij elk gemeen-
telid te brengen. We ho-
pen zo een lichtpuntje 
rond te brengen, en ook 
de activiteiten rondom Pa-
sen onder de aandacht te 
brengen. Hopelijk vindt de kaart een mooie plek bij u in huis. 
Vanaf deze plek willen we graag alle bezorgers bedanken voor 
hun inzet bij het bezorgen van de kaart. Het heeft ongetwijfeld 
mooie ontmoetingen en gesprekken opgeleverd. 
 
Opgeven bel-me-wel register 

Het pastorale team gaat een nieuw initiatief beginnen: het bel-
me-wel register. In dit register kan de hele PGL zich inschrijven. 
Het bel-me-wel register brengt mensen met elkaar in contact 
die het leuk vinden om via de telefoon af en toe contact te heb-
ben met gemeenteleden. Gewoon een gezellig praatje met een 
ander gemeentelid. Een leuke en 
laagdrempelige manier om met 
elkaar contact te hebben. De 
mensen in dit register worden 
door het pastoraal centrum ge-
koppeld, en krijgen dan ook de 
benodigde contactgegevens. Zo 
maken we verbinding door de 
hele gemeente heen.  
De komende weken verzamelen we de eerste inschrijvingen, en 
zullen dan iedereen informeren over het hoe en wat. Inschrij-
ven kan bij het pastoraal centrum. Zowel via de mail (pastoraal-
centrum@pgleidschendam.nl) als door te bellen. Vergeet bij in-
schrijven niet uw nummer en naam goed te vermelden. 
 
 
 
 
 
Scriba: dhr. Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) 

De vergadering van de AK was 24 maart, te laat om een verslag 
daarvan mee te nemen in dit kerkblad. Maar zeker is, dat ook 
tijdens deze vergadering weer gesproken werd over de maatre-
gelen in het kader van COVID-19. Wij snakken ernaar om elkaar 
weer vrijelijk te kunnen ontmoeten, maar de huidige omstan-
digheden zijn te riskant om nu al te gaan versoepelen. Verstand 
boven gevoel dus, maar wat is dat lastig! De AK heeft een task-
force corona ingesteld, bestaande uit predikanten en leden van 
de verschillende wijken en de Colleges van Kerkrentmeesters 
en Diaconie. Deze taskforce volgt nauwgezet alle persconferen-
ties van de regering en geeft aan de hand daarvan zowel de AK 
als de wijkkerkenraden een dringend advies mee. Hierbij wordt 
niet alleen gekeken naar het advies van de PKN, maar ook de 
positie van onze kerk in de maatschappij. Daarnaast worden 
versoepelingen al voorbereid om - daar waar het kan - direct de 
eerste activiteiten te kunnen organiseren. Voorop staan de ont-
moetingsactiviteiten, vooral voor de jeugd en ouderen. Via de 
nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden. Voor-
alsnog is het het meest veilig om online met elkaar verbonden 
te zijn. Zowel wat de kerkdiensten betreft als de vergaderingen 
en (gespreks)groepen. Het is mooi om te zien dat er zo nog heel 
veel van onze activiteiten door kunnen gaan. Houd nog even 
vol, we zijn ervan overtuigd dat het einde van deze zware tijd in 
zicht is. 

Boudewijn Tiggelman, voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Annunciatie, William Hole, aquarel 



 

6 

 
 
 
 
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: mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84 
E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl 
Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS  Leidschendam 
 
Van de wijkkerkenraad Vlietwijk 

Uitdeelpunt Voedselbank 
Diaken Marianne Pompert is benaderd door Arnoud Breedijk 
van de Voedselbank Leidschendam-Voorburg om de mogelijk-
heden van een uitdeelpunt in de kerken van Leidschendam te 
verkennen. Tot voor kort werden de pakketten thuisbezorgd. In 
Voorburg is men begonnen met het inrichten van een afhaal-
punt waar de mensen zelf de pakketten ophalen. Dat wordt 
zeer gewaardeerd door de cliënten. Na overleg is er door het 
College van Kerkrentmeesters van de PGL een gebruikersover-
eenkomst opgesteld met de Voedselbank Leidschendam-Voor-
burg voor het gebruik van De Binnenhof voor het uitdelen van 
voedselpakketten in Leidschendam. Om te beginnen zullen van-
uit de Dorpskerk circa 30 pakketten uitgedeeld worden. Het is 
de bedoeling hier in april mee te starten. Als dat goed loopt kan 
er in de Kruisheuvelkerk een tweede locatie geopend worden 
voor de mensen die daar in de buurt wonen. Alles gebeurt on-
der verantwoordelijkheid en door vrijwilligers van de Voedsel-
bank Leidschendam-Voorburg. Maar er zullen ook vrijwilligers 
van de PGL mee kunnen werken bij dit uitdeelpunt. 
En dan nog een tip: Riet Spaas plakt de spaarzegels van de kas-
sabonnen van de Hoogvliet die ze van diverse mensen ontvangt 
op de spaarkaarten. Daarmee ontvangt ze regelmatig volle tas-
sen boodschappen. Die tassen gaan nu naar de Voedselbank in 
Leidschenveen, maar vanaf april naar beide locaties. Meer bon-
nen zijn van harte welkom. Zolang de kerk gesloten is, kunt u 
de bonnen in de brievenbus bij de Dorpskerk stoppen. Let op 
de datum op de bon! Namens de ontvangers hartelijk dank. 
 
Ontmoeting 
Er wordt achter de schermen nagedacht over activiteiten in het 
voorjaar die binnen de maatregelen passen. Op dit moment is 
het helaas nog even niet zover dat we al een activiteit kunnen 
aankondigen, maar houdt u de nieuwsbrieven in de gaten. Het 
blijft dromen over hoe fijn het is als we elkaar als gemeente 
weer kunnen ontmoeten.  
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. Gert van Ingen 
Telefoon: (070) 369 43 03 
E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl 
Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC  Leidschendam 
 
Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk 

Op 4 maart hielden we als wijkkerkenraad Heuvelwijk een digi-
tale vergadering via Zoom. Hieronder wat we onder andere be-
sproken hebben. 
- Verbondenheid op afstand: Het valt velen van ons steeds 

zwaarder te leven met de beperkende coronamaatregelen, 
het gebrek aan fysiek contact en het niet in de kerk kunnen 
bijwonen van diensten. Gelukkig gebeurt er ook genoeg dat 
hoopvol stemt en de onderlinge verbondenheid voedt. De 
PGL-groepsapp is een goede manier om lief en leed te delen, 
wat ook volop gebeurt. We sluiten onze ogen niet voor wat 

moeilijk is, maar blijven zoveel mogelijk kijken naar wat wél 
goed is en wat wél kan. Contact houden en samen kerk zijn, 
we hebben dat inmiddels ook geleerd met afstand doch in 
verbondenheid met elkaar te doen. Fijn dat er velen zijn die 
dat ervaren en waarderen. Want naast signalen vanuit de ge-
meente dat men het moeilijk heeft met de beperkingen, ko-
men er ook volop complimenten voor de aanpak, creativiteit 
en de activiteiten die wél kunnen in coronatijd.  

- Bel-me-wel-register: De digitale nieuwsbrieven van o.a. de 
PKN staan vol met voorbeelden van diverse kerkelijke ge-
meentes hoe zij creatief omgaan met het contact houden op 
afstand in coronatijd. Een aardig voorbeeld is een bel-me-wel-
register, waarbij kringen worden gevormd van gemeentele-
den die elkaar kunnen bellen en zodoende onderling contact 
houden en elkaar bemoedigen. Dit zal worden uitgewerkt 
door het Pastoraal Team. 

- Kerkdienstgemist: De diensten worden inmiddels via Kerk-
dienstgemist uitgezonden. De aanloopprobleempjes worden 
nog opgelost. Ook ontwikkelen we de mogelijkheid om voor-
afgaand aan de dienst op de website gewenste voorbeden 
door te geven. 

- Website live: De nieuwe website van de PGL is sinds 1 maart 
live, met een frisse en moderne uitstraling. Het webteam is 
blij met de complimenten.  

- Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord: Dit pro-
gramma behelst een soort revitaliseringsprogramma voor de 
wijk waar ook onze kerk staat. Mineke van Hoek en koster Ebo 
Roek hebben een gesprek gehad met beleidsmedewerkers 
van de Gemeente Leidschendam-Voorburg. De Gemeente is 
de situatie nog aan het inventariseren via dit soort gesprek-
ken. Er is toelichting gegeven op onze kerkelijke activiteiten, 
pre-corona en nu in coronatijd (kerkgebouw niet open, de ac-
tiviteiten online), en gevraagd hoe wij kunnen bijdragen aan 
het programma. Het verslag van de inventarisatie door de Ge-
meente, met aanbevelingen, zullen we nog ontvangen.  

- Kruisheuvelkerk als mogelijk uitgiftepunt voor de Voedsel-
bank (naast de Dorpskerk): de wijkkerkenraad staat achter 
het besluit om (als CvK) het gesprek aan te gaan en de moge-
lijkheden te verkennen. Het zou een mooie (extra) manier zijn 
om als kerk midden in de samenleving en de wijk te staan. 

- Bezinning: Als bezinningsonderwerp is in (online) groepjes 
gesproken over (vooraf als ‘huiswerk’ verzamelde) mooie 
spreuken en bemoedigende teksten voor op kaartjes die in de 
kerk gelegd zullen worden, en over wandelvragen voor een 
Emmaüswandeling. Voor beide kwamen veel leuke en mooie 
suggesties, die nader worden verwerkt.  

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 
 
Gezocht: kerkstreamer Leidschenveen 

Heb je altijd al achter de camera willen staan? Wil jij weten hoe 
het is om te streamen voor meer dan honderd mensen tegelijk? 
Meld je dan nu aan als kerkstreamer! Jij bent de baas over de 
videodienst van de kerk en zorgt ervoor dat alles goed in beeld 
wordt gebracht. Van video tot geluid, jij zorgt ervoor dat meer 
dan honderd mensen optimaal kunnen genieten van de kerk-
dienst. Meld je aan en stuur een mailtje naar: scriba.leidschen-
veen@pgleidschendam.nl of stuur een appje naar 06-22 59 23 
86. Wie weet word jij de nieuwe streamer van onze kerk! 
 
Update over de activiteiten en plannen van 

Leidschenveen 

Ondanks dat De Leidraad nu dicht is, gebeurt er toch veel in 
Leidschenveen. We zijn begonnen met een enquête onder alle 
leden om te vragen waar ze behoefte aan hebben in deze coro-
natijd. Er zijn toch een flink aantal reacties binnengekomen. De 
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meeste mensen hebben we verder kunnen helpen door ze te 
verwijzen naar de app-groep van de PG Leidschendam, door ze 
te wijzen op de komende PGL-wandeling of door gewoon een 
berichtje of een kaartje te sturen.  
 
Verder lopen er toch ook activiteiten door. Zo is de Rondom-30 
groep bij elkaar geweest, die bestaat uit veel mensen uit 
Leidschenveen. Ik heb gehoord dat het een goede bijeenkomst 
was, waarin de vele onzekerheden van deze tijd besproken kon-
den worden. Het lief en leed van onze leden krijgt ook veel aan-
dacht, helaas is dat nodig voor het leed, maar de aandacht is 
ook welkom bij een lieve gebeurtenis.  
 
In de Paastijd gebeurt er weer erg veel Leidschendam/Leid-
schenveen-breed. Houd goed het kerkblad, de nieuwe website 
en de nieuwsbrief in de gaten! Doe mee en laat je verrassen! 
 
We willen voor de komende tijd voor De Leidraad allereerst 
toewerken naar een live-streaming in onze kerk. Daarvoor 
moet er nog videoapparatuur aangeschaft worden en worden 
er kerkstreamers geworven, zie de oproep hiervoor bij dit 
stukje. Als dat lukt kunnen Fulco of Maarten weer eens voor-
gaan in onze eigen kerk, De Leidraad. De volgende stap wordt 
daarna om weer te beginnen met bij elkaar komen. De vorm 
hangt af van de COVID-maatregelen van de overheid. Of de eer-
ste bijeenkomsten al weer kerkdiensten zijn is onzeker, maar 
misschien kunnen we wel weer snel op een terrasje zitten bij 
De Leidraad. 
 
Als laatste willen we meegeven dat we met Lydia Roosendaal 
van de PKN bezig zijn om na te denken over de toekomst van 
Leidschenveen. Dat is een proces dat we in gang hebben gezet 
na de enquête van alle gemeenteleden, alweer enige tijd gele-
den. We gaan alle informatie en inspiratie gebruiken om een 
nieuwe koers uit te zetten voor Leidschenveen. 

André Vaders 
 
 
 
 
Secretaris: dhr. 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 
 
Tussenstand AKB 10% lager dan in 2020 

Inmiddels heeft het College van Kerkrentmeesters alle resulta-
ten van de Actie Kerkbalans verwerkt. De tussenstand is nu on-
geveer tien procent lager dan vorig jaar. Dat is een fors sterkere 
daling dan we zouden verwachten en is een zorgelijke ontwik-
keling. Mogelijk hebben de beperkingen voor het ophalen van 
de enveloppen door de COVID-maatregelen een rol gespeeld. 
Binnenkort zal het CvK bij de mensen die nog niet gereageerd 
hebben op de uitnodiging een herinnering bezorgen. Heeft u 
nog geen toezegging gedaan? Dan kunt u ook zelf contact op-
nemen om een toezegging te doen via kerkbalans@pgleid-
schendam.nl of via een van de kerkrentmeesters. 
 
Camera’s geplaatst in de Dorpskerk 

In de afgelopen periode zijn de diensten vanuit de Dorpskerk 
gestreamd via mobiele telefoons. Een knappe prestatie van 
Henk Schuurman om zo, met heel weinig middelen, een kwali-
tatief goede uitzending te kunnen verzorgen. Deze oplossing is 
voor de langere termijn echter niet wenselijk. Daarom zijn op 
maandag 15 maart in de Dorpskerk twee camera’s geplaatst. Zo 
kunnen we vanaf nu betere uitzendingen verzorgen waarbij het 
ook niet persé meer nodig is dat er iemand live achter de be-
diening zit. Dat is een mooie toevoeging, niet alleen in deze co-
rona-periode, maar ook voor daarna. 

Mark Rip, secretaris 
 
 
 
 
 

 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl 
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  

Pasen 2021, wie had ooit kunnen denken dat we het feest van 
de wederopstanding van Jezus (opnieuw) online vieren met el-
kaar. Het is een feest waarin we ons verbonden mogen voelen, 
ondanks dat we elkaar niet kunnen ontmoeten, want online 
ontmoeten we elkaar gelukkig nog wel. We hopen dat we bin-
nenkort de kerkdiensten met elkaar in de gebouwen kunnen 
vieren. En waarbij we ook de collectezakken weer door de ban-
ken kunnen laten gaan. Dat is echter nog niet het geval en 
daarom willen we 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. Hieron-
der 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 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 28 maart 40 dagen tijd collecte 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. Met onze hulp kunnen wij iets bijdragen voor hun 
nieuwe thuis en toekomst. 
 
Stille Donderdag 1 april  
Tijdens de Stille Week hebben we alleen voor Witte Donderdag 
een collecte staan, deze is voor het 40dagentijdproject ZWO. 
Maar niet alleen op Stille Donderdag kunt u aandacht aan dit 
project te geven, maar de hele week.  
 
Zondag 4 april Eigen jeugdwerk 
Deze collecte is bestemd voor heel veel doelen voor onze ei-
gen jeugdigen. Zij zijn de toekomst van de kerk. Door middel 
van deze collecte maakt u het mogelijk dat jongeren kunnen 
deelnemen aan het kerkkamp en het tienerkamp, maar ook 
aan activiteiten zoals The Lounge-diensten, de Youth Group, 
kindernevendiensten, de kliederkerk en de crèche. 
 
Zondag 11 April ZWO project 2021 – 2022 
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 
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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 diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 
U kunt ook een gift storten op de rekening van de diaconie on-
der vermelding van: Zorgcentrum Gentlecare. 
 
Zondag 18 april Bloemengroet 
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloe-
mengroet. Vanuit alle drie de kerken krijgen mensen iedere 
zondag bloemen. Deze bloemen worden als blijk van verbon-
denheid van de gemeente gegeven aan gemeenteleden als be-
moediging, als felicitatie, als blijk van dankbaarheid of in welke 
vorm dan ook. Met deze collecte helpt u mee deze bloemen-
groet mogelijk te maken. 
 
Het vakantiebureau: start vakanties vanaf mei 

Zorgeloos genieten tijdens een begeleide vakantie 
Als u graag op vakantie 
wilt in Nederland maar 
er tegenop ziet om de va-
kantie zelf te regelen, 
kunt u kiezen voor een 
van de 70 vakanties van Het vakantiebureau. Tijdens deze va-
kanties voor senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische 
zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de di-
verse activiteiten. Heeft u zorg nodig? Onze gediplomeerde ver-
pleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u 
dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar. 
 
Protestantse identiteit 
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-
christelijk karakter en zijn toegankelijk voor iedereen. Een pre-
dikant of geestelijk verzorger verzorgt de viering en is beschik-
baar voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft.  
 
Accommodaties 
In 2021 zijn er vier (geheel of deels) aangepaste vakantieaccom-
modaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle hotels zijn 
sfeervol, prachtig gelegen midden in de natuur en met een ruim 
aanbod van activiteiten. Ook kunt u kiezen voor een van de vier 
vakanties op het aangepaste vaarvakantieschip De Prins Willem 
Alexander. 
 
Programma 
Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een excur-
sie, diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een 
muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winke-
len of een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandel-
tocht door de omgeving maken. Onze vrijwilligers gaan graag 
met u mee! Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor uw eigen 
wensen.  
 
Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de vakantiegids van 
2021 ontvangen? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons 
op: (0343) 74 58 90, e-mail: info@hetvakantiebureau.nl. Op 
www.hetvakantiebureau.nl kunt u ook de vakantiegids inzien 
en het reserveringsformulier downloaden. Wilt u als vrijwilliger 
meewerken? Kijk dan eens op onze website of informeer naar 
de mogelijkheden. Ze zijn zeer hard nodig!  
U kunt u ook voor een vakantiegids bellen naar Gerrie Jansze, 
(070) 346 02 66 of Anneke Joffers, 06-13 75 72 21. 
 
 
 
 

 
 
 
Secretaris: mw. Dory de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
40dagentijd project 2021: Stichting Hethuis 

Op 8 februari kreeg ik de eerste bestelling binnen en afgelopen 
zondag 14 maart de laatste. Toen we het project bespraken en 
besloten dat we toch pepermunt en chocola wilden verkopen, 
hadden we geen idee hoeveel bestellingen er binnen zouden 
komen. Nu weten wij dat wel. Waar wij aanvankelijk hoopten 
op ongeveer een stuk of 40 zijn het er maar liefst 215 gewor-
den! En dat staat voor het prachtige bedrag van € 1.075,- en 
dan heb ik nog geen overzicht van de collectes en giften die in-
middels zijn binnengekomen. 
En wat een mooie pakketjes zijn het geworden! Dank aan An-
neke Joffers voor haar mooie haakwerk, de prachtige bloemen 
en Alja Schutte voor haar mooie kaartjes bij de pakketten. Een 
feest voor het oog! 
De ZWO is ieder jaar weer blij verrast door de betrokkenheid 
van onze gemeenteleden en dit keer ook de ouders van de toe-
komstige bewoners van Hethuis. Ook zij hebben een flink aantal 
bestellingen gedaan. Ook mensen die er zijdelings van hoorden 
hebben zelfs besteld. Al met al een zeer geslaagde actie. We 
kunnen alleen maar oprecht DANK ALLEMAAL zeggen. 
We hebben nog twee collectes voor het project en wel op zon-
dag 28 maart en op Witte Donderdag 1 april. Gaan we met el-
kaar voor een mooi eindbedrag zodat we de toekomstige be-
woners kunnen verrassen? 

Dory de Niet, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. 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 Yvonne en Tommy 

Beste vrienden,  
Wat fijn is het om de foto's van het project met u te delen om-
dat we geld van u hebben ontvangen. Om te beginnen moeten 
we met u delen dat het water niet op een beter moment had 
kunnen komen. In onze stad zitten ze nu al een paar dagen zon-
der water en dat is zo slecht. Vandaag had de stad geen water, 
maar in Gentlecare was er volop water.  
Ik heb gisteren een van onze patiënten naar De Aar in het zie-
kenhuis gebracht Hij had een spoedoperatie nodig maar in De 
Aar was geen water beschikbaar en ook het ziekenhuis had 
geen water. Het sneed door mijn ziel toen ik hem daar achter-
liet. Hij is blind, hij kan zelf zijn handen niet wassen en had geen 
water om iets te drinken. Hij had niet eens een kussen; we 
moesten alles zelf kopen. Dit is een schokkende ervaring en erg 
triest. Het is een nieuw ziekenhuis maar het lijkt erop dat het 
erg oud en versleten is. Het breekt mijn hart dat onze gezond-
heidszorg zo slecht georganiseerd is, maar helaas ook zó waar. 
De armen weten niet beter en betalen het met hun leven. 
Daarom willen we u vanuit de kern van ons hart bedanken voor 
uw gulle harten om ons te helpen om anderen te helpen die 
minder geluk hebben.  
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We hebben een baby die 2½ jaar 
oud is en hij weegt slechts 6 kg. 
Hij heeft AIDS-TBC en had COVID; 
deze kleine man is een wonder, 
hij kreeg dan ook de naam Miri-
cal. Zijn moeder kwam naar ons 
uit wanhoop omdat ze niet langer 
voor hem kon zorgen. Ze heeft 
geen eten en ze kan niet meer 
voor hem zorgen. Hij heeft een 
buis in zijn buik, die geblokkeerd 
was maar we kunnen met trots 
zeggen dat hij nu 500 gram is aan-
gekomen. Hij begint een beetje 
menselijk te worden en hij heeft 
meteen ons hart gestolen. Met 
Gods genade zijn we er zeker van dat hij genoeg in gewicht zal 
aankomen en geliefd zal zijn bij veel moeders bij Gentlecare. Hij 
komt uit Strydenburg, onze buurstad op 75 km van Britstown. 
De armoede is daar momenteel erg hoog en er is zoveel el-
lende, maar we weten dat we op zijn minst een verschil kunnen 
maken voor 30 patiënten die in Gentlecare wonen.  
We hebben de afgelopen drie weken twee sterfgevallen gehad 
en we verwachten dat vanavond ook voor een 84-jarige dame 
die verkracht is. Ze heeft nooit geweten dat ze aids had, dus ze 
heeft nooit medicijnen genomen en het is nu medisch gezien te 
laat om ermee te beginnen. Ze is nu erg ziek en we verwachten 
dat het ergste nu op elk moment kan komen. Heel triest.  
We sturen jullie de foto's van de wa-
tertank, de pomp en de filters. Dit is 
gewoon geweldig. We hebben 24/7 
beschikking over water. Hartelijk 
dank. Van het geld dat Emmy ons 
schonk, kochten we de wasmachine. 
We hebben haar naam erop gezet 
zodat het ons zal herinneren aan 
haar warme en gulle hart voor 
Gentlecare. Heel erg bedankt alle-
maal en we wensen dat al jullie har-
ten warm en heel lang zullen pom-
pen voor Gentlecare! We kijken er-
naar uit om u volgende maand meer 
nieuws uit Gentlecare te sturen.  
Zegeningen van iedereen bij Gentlecare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We stellen jullie erg op prijs en we hopen jullie allemaal graag 
op een dag te kunnen ontmoeten als hopelijk de COVID voorbij 
is. We willen dan onze dochter in Oostenrijk bezoeken en zullen 
dan zeker ook moeite doen om u in Nederland te komen bezoe-
ken. Wij sturen u alle warme wensen van Gentlecare en danken 
u voor uw tijd, liefde, gebeden en vrijgevigheid.  
We kijken naar u uit, 

Yvonne en Tommy Gentle 
 
Toelichting: 
Emmy Peters is een lid van onze PG Leidschendam. Zij is dit jaar 
80 jaar geworden. Omdat ze haar verjaardag wegens corona 
niet groots kon vieren, heeft zij een deel van haar vakantiegeld 
aan Gentlecare geschonken voor de aankoop van een nieuwe 
wasmachine. 

Extra giften kunnen worden overgemaakt via de Appostel-app 
of via het rekeningnummer in de kop van deze rubriek. 
Namens de werkgroep, 

Krijn Jongejan 
 
 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
TVG cursus Den Haag e.o.  

Theologische vorming voor geïnteresseerden 
Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel. 
Je zou weleens meer willen weten over de bijbel. Hoe zit die 
bijbel in elkaar en hoe zit het met het Oude en Nieuwe Testa-
ment? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in 
de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Wat betekent dat 
eigenlijk? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En 
hoe zit het met al die variaties in de liturgie in de verschillende 
kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in 
de cursus Theologie voor geïnteresseerden (TVG). 
De cursus behandelt breed de verschillende aspecten van de 
theologie zoals: wereldgodsdiensten (Islam, Hindoeïsme, Boed-
dhisme) en niet-westerse theologie, d.w.z. hoe kijken mensen 
in Afrika, Latijns-Amerika, Ethiopië, India en China vanuit hun 
eigen tradities aan tegen God en Jezus Christus. Ook het Joden-
dom en Spiritualiteit zullen je vast inspireren. Vragen rond kerk 
en samenleving komen ook aan de orde. Maar de meeste aan-
dacht gaat toch uit naar de verhalen in het Oude en Nieuwe 
Testament. 
Misschien schrikt het woord Theologie wel af. Dat is niet nodig: 
‘Theologie’ wil alleen maar zeggen dat we met elkaar onder lei-
ding van deskundige docenten nadenken over godsdienst en de 
betekenis van het (Christelijk) geloof. Veel cursisten hebben dit 
ervaren als een verrassende ontdekkingsreis. De traditie is veel 
meer gevarieerd dan vaak wordt gedacht. En onder deelnemers 
kom je mensen tegen van heel verschillende achtergronden. 
Dat levert onderling boeiende gesprekken op. De docenten ko-
men uit Den Haag en omstreken en hebben ook verschillende 
achtergronden. 
Iedereen is welkom op de cursus ongeacht leeftijd, achter-
grond, opleiding en wel of geen godsdienst of geloof. De cursus 
duurt drie jaar en wordt in Den Haag in de zalen van de Betle-
hemkerk gegeven. Elk cursusjaar omvat 29 weken met per bij-
eenkomst twee lessen van vijf kwartier. Je tekent je per jaar in. 
En je kunt kiezen tussen de woensdagavond of de donderdag-
middag. Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat. 
Nieuwsgierig? Dan is er dit jaar door de coronamaatregelen op 
twee momenten een digitale informatiebijeenkomst: op maan-
dagmiddag 26 april van 14.30 tot 16.00 uur en op maandag-
avond 10 mei van 19.30 tot 21.00 uur kunnen we nader kennis-
maken met een paar docenten en de vakken door hen gegeven 
en is er ruimte om vragen te stellen. 
Als u mee wilt doen, geef u dan op bij de secretaris zodat u op 
tijd de link krijgt om op het tijdstip van uw keuze in te loggen. 
Of ga dan naar de website van de TVG Den Haag: www.tvgden-
haag.nl. Mail of bel naar de secretaris: Annemarie van Duijn: 
w.van.duyn1@kpnplanet.nl, (071) 407 35 66. 
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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: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09 
e-mail: markrip1@gmail.com 
Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26 
e-mail: hgrolle@ziggo.nl 
Leidschenveen: dhr. 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 
 
Kinderpaasdienst  

Elke week komen we dichter bij Pasen, we doen dat thuis. Maar 
Pasen willen we toch graag met z'n allen vieren. Daarom is er 
op zaterdag 3 april om 19.00 uur een digitale Kinderpaasdienst 
via Zoom! Komen jullie ook meedoen? We luisteren naar het 
laatste verhaal van de Godly Play serie 'De gezichten van Jezus', 
zingen bekende liedjes en sluiten af met een leuk doe-spel. Zet-
ten jullie een kaarsje klaar en de mooie platen die bij deze ver-
halenserie horen? Het is ook handig om papier en potlo-
den/stiften klaar te hebben liggen.  
Nieuwsgierig geworden? Kijk en doe mee op zaterdag 3 april 
om 19.00 uur. Gebruik om mee te doen de link in de nieuws-
brief van die week.  
Namens de kindernevendienst, 

Paulyn Berding-Oldersma 
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