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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 (roze) 
12 december 2021 

 
 

Ds. Gert Jan de Bruin                  (S) 
Dhr. Jan Marten de Vries 
Crèche, kindernevendienst 

 
 

Zondag (paars) 
19 december 2021 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra     (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Jeroen Tiggelman (Spijkenisse) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Kinderkerst 
24 december 2021 
Aanvang: 17.00 uur 

 Ds. Fulco de Vries Bouwstra……(S) 
Ds. Maarten Hameete 
Alleen digitaal 

 

Kerstnacht (wit)  
24 december 2021 
Aanvang: 21.00 uur 

 Ds. Fulco de Vries Bouwstra        (S) 
Ds. Maarten Hameete 
Alleen digitaal 

 

Kerstmorgen (wit) 
25 december 2021 

Pastor Jacqueline Bakker  
(te Voorburg)  
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra       (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit)  
26 december 2021 

  Mw. Petra Vossegat-de Bruin       (S) 
(te Zoetermeer) 

Oudejaar (wit) 
31 december 2021 
Aanvang: 16.00 uur 

Ds. Maarten Hameete               (S) 
Vesper 

  
 

Zondag (wit) 
2 januari 2022 

 Ds. Maarten Hameete               (S) 
Crèche, kindernevendienst 

 

Zondag (groen) 
9 januari 2022 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Annelies Moolenaar (te Lisse) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete                   (S) 
Crèche, kindernevendienst 

 
(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken. 
 
 
 
 
 
Aanmelden is noodzakelijk en dit kunt u vanaf maandag bij 
voorkeur doen via e-mail:  
- Dorpskerk: aanmeldendk@pgleidschendam.nl 
- Kruisheuvelkerk: aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl 
- De Leidraad: aanmeldenld@pgleidschendam.nl 
Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen op vrijdag tussen 10.00 

en 12.00 uur op het centrale telefoonnummer 06-825 289 45. 
Geeft u daarbij duidelijk aan welke kerk u wilt bezoeken. In ie-
der kerkgebouw is slechts een beperkt aantal zitplaatsen be-
schikbaar. Bij overintekening zal worden geloot. 
 
U kunt de dienst die wordt gestreamd online meemaken via 
www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Leidschendam). Later een 
dienst kijken kan via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 
’mijnPGL online diensten’ (wachtwoord: zie hieronder in `Colo-
fon’). Mee- en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl. 
 
Zondag 12 december 2021 (Derde Advent) 

In de Kruisheuvelkerk verzorgen ds. Gert Jan de Bruin en Jan 
Marten de Vries deze gezamenlijke dienst die – gelet op het be-
perkt aantal kerkgangers – gelukkig ook gestreamd wordt. 
 
Zondag19 december 2021 (Vierde Advent) 

In de Dorpskerk gaat ds. Fulco de Vries Bouwstra voor en in De 
Leidraad ds. Adrie Sterrenburg.  
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Jeroen Tiggelman uit Spijkenisse 
voor. Jeroen is momenteel beroepbaar predikant. Als oud-Leid-
schendammer gaat hij regelmatig bij ons voor. Afgelopen voor-
jaar is hij met zijn gezin verhuisd van Rijnsburg naar Spijkenisse, 
omdat zijn vrouw daar predikant geworden is van wijkge-
meente De Brug.  
 
Zaterdag 25 december 2021 (Kerstmorgen) 

In de Dorpskerk gaat op Eerste Kerstdag mevrouw Jacqueline 
Bakker voor. Zij is een goede bekende in de Dorpskerk. In 2019 
was zij ook op Eerste Kerstdag in de Dorpskerk. 
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Fulco de Vries Bouwstra voor en 
in De Leidraad ds. Maarten Hameete. 
 
Oudejaarsdag 31 december 2021, 16.00 uur 

Op oudejaarsmiddag om 16.00 uur gaat ds. Maarten Hameete 
voor in een gezamenlijke vesper voor de drie wijken in de 
Dorpskerk. Vanwege de sluiting van gebouwen aan het einde 
van de middag is de aanvangstijd een uur vervroegd. 
 

Colofon 

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

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

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

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

worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht. 

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, 

p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam. 

Website: www.pgleidschendam.nl 

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet 

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging: 

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV  Leidschendam  

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

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

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

Redactieadres:  

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

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl 

Inleveren kopij:  

Het volgende nummer verschijnt op 14 januari en zal gegevens bevatten voor 

een periode van 3 weken: 15 januari t/m 4 februari. 

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

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

De termijn sluit vrijdag 7 januari om 24.00 uur.  

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

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

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgleidschendam.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Zondag 2 januari 2022 

Ds. Maarten Hameete gaat deze zondag voor in een gezamen-
lijke dienst in de Kruisheuvelkerk. 
 
Zondag 9 januari 2022 

In de Dorpskerk gaat ds. Fulco de Vries Bouwstra voor en in De 
Leidraad ds. Maarten Hameete. 
Op deze zondag verwelkomen wij ds. Annelies Moolenaar uit 
Lisse in de Kruisheuvelkerk. Nog niet zo lang geleden (oktober) 
ging zij ook al bij ons voor. Inmiddels een bekend gezicht daar 
zij jaarlijks bij ons een preekbeurt verzorgt. 

 
 
 
'SCHOORWIJCK', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96 
Vrijdag 24 december, 15.00 uur: kerstviering 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tien keer Kerst 

Elk jaar vier ik vele malen Kerst, omdat ik in verschillende ver-
pleeghuizen werkzaam ben. Vanwege corona zijn de kerkdien-
sten kleinschalig, in de huiskamers van de bewoners met de-
mentie, waardoor ik nu zelfs tien keer Kerst mag vieren! En dat 
vind ik geweldig. Want Kerst is zo’n bijzonder verhaal, dat juist 
in verpleeghuizen tot leven komt. 
 
In het Kerstverhaal lezen we dat God mens wordt. Maria ver-
wacht een kind, een bijzonder kind: Jezus. Jezus zal Zoon van 
God genoemd worden, zo heeft de engel Gabriël haar eerder 
gezegd. God daalt af tot de mensen, in een klein en kwetsbaar 
kind. 
 
Dementie wordt gevreesd, omdat je jezelf vergeet, omdat je je-
zelf volgens sommigen zelfs verliest. Het wonderlijke van het 
Kerstverhaal is nu juist dat het vertelt over een God die zichzelf 
ook verliest. Die zijn grootsheid loslaat om mens te worden, 
tastbaar en lichamelijk. Om af te dalen naar het bestaan dat 
soms zoveel lijden impliceert. Om dat te ervaren, aan den lijve. 

Om afhankelijk te leven. Zelfs zo afhankelijk, dat zijn luiers ver-
schoond moesten worden, door Jozef en Maria. 
 
Dit is zo’n groot en wonderlijk verhaal, dat God zo klein en af-
hankelijk wil zijn, dat je het jaar in, jaar uit moet vieren, om het 
tot je door te laten dringen. En juist nu ik jaar in jaar uit dit feest 
met mensen met dementie vier, dringt de betekenis ervan pas 
daadwerkelijk tot me door. Want als ik te midden van deze 
mensen, die inderdaad kwetsbaar en afhankelijk zijn, soms zelfs 
niet meer weten hoe ze heten, zichzelf misschien wel hebben 
verloren, dit Kerstfeest vier, realiseer ik me pas echt hoe dicht-
bij God is gekomen. Dat er geen geloof is waarin God zo afdaalt 
en zo kwetsbaar wordt als in het christelijk geloof. Dat er geen 
grotere liefde bestaat dan het delen van God in ons leven. 
 
Kerst moet gevierd worden, ieder jaar, juist te midden van 
kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Want zo’n bijzonder feest 
geeft mij steeds weer de kracht en hoop om in de verpleeghui-
zen te kunnen werken. Want God is met ons, Immanuël! 

Ds. Tim van Iersel 
 
 
 
 
 
Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, december 2021 

 

 
Extra ontmoetingsmomenten 

In december hebben we een tweetal extra momenten gepland 
om met elkaar koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. So-
wieso kan dit natuurlijk op dinsdagochtend in De Leidraad, 
woensdag in de Dorpskerk bij het middaggebed en op vrijdag-
ochtend in de Kruisheuvelkerk.  
Maar in december kunt u ook op 16 december in de Dorpskerk, 
en op 23 december in de Kruisheuvelkerk, terecht voor een ex-
tra ontmoetingsmoment. Beide ochtenden beginnen om 10.00 
uur.  
Met een geldige QR-code bent u van harte welkom om langs te 
komen om op veilige afstand van elkaar een kop koffie te drin-
ken en bij te praten. 
 
 
 
 

Koffiedrinken in De Leidraad  

Elke dinsdagmorgen is het 
vanaf 10.00 uur koffiedrin-
ken in De Leidraad. Terwijl 
de dampende bakjes kof-
fie op tafel staan worden 
de wetenswaardigheden 
van de week gedeeld, her-
inneringen opgehaald en 
wat er dan ook maar ter 
tafel komt (en dat is een 
hoop). Zo kwam onlangs 
zelfs de goedheiligman langs met een mandje lekkers! 
Met een geldige QR-code bent u van harte welkom om langs te 
komen om op veilige afstand van elkaar een kop koffie te drin-
ken en bij te praten. Tot snel!  

Fulco, Annemieke en Maarten 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Wo. 15 december, 10.00 uur Adventsviering oecumenisch vrou-

wenwerk 
Dorpskerk  

Do. 16 december Oud papier Dorpskerk  
Do. 16 december, 10.00 uur Koffiedrinken De Binnenhof  
Wo. 22 december, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 
Do. 23 december, 10.00 uur Koffiedrinken Kruisheuvelkerk  
Wo. 29 december, 20.30 uur Online top 2000-café Zoom Inlogcodes volgen via nieuwsbrief 
Wo. 5 januari, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof p.verhaar@planet.nl 
Wekelijks    
Di. 10.00 uur Koffiedrinken De Leidraad  
Wo. 12.00 uur Middaggebed Dorpskerk  
Wo. 12.30 uur Open Kerk & Buurtbieb Dorpskerk  
Vr. 10.00 uur  Koffietijd Kruisheuvelkerk  

mailto:p.verhaar@planet.nl
mailto:p.verhaar@planet.nl
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Koffiedrinken bij de koster 

Elke vrijdagochtend staat vanaf 10.00 uur de koffie bij koster 
Ebo klaar. De deuren staan open, en we hopen jullie weer te 
treffen aan tafels van de Kruisheuvelkerk. Op vrijdagochtend 31 
december zal er géén koffieochtend zijn, deze hebben we ver-
plaatst naar woensdagochtend 29 december. Zelfde tijd (10.00 
uur), zelfde plaats.  
Met een geldige QR-code bent u van harte welkom om langs te 
komen om op veilige afstand van elkaar een kop koffie te drin-
ken en bij te praten. Tot snel!  
Ook namens Ebo, 

Fulco, Annemieke en Maarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online Top2000café  

Woensdagavond 29 de-
cember gaat om 20.30 uur 
het online Top2000café 
van de PGL open. Ieder 
jaar is de week vanaf Kerst 
tot en met oudjaarsavond 
gevuld met prachtige mu-
ziek, en soms nog mooiere 
verhalen. Ook in de kerk 
houden we van goede mu-
ziek, en zeker ook van 
mooie verhalen. En dus 
opent ook het digitale 
PGL-café de deuren. 
Een Leidschendamse vari-
ant van Leo Blokhuis zal een korte quiz leiden (met prijzen!), er 
zal prachtige muziek klinken met mooie verhalen erbij, en na-
tuurlijk veel gezelligheid en interactie.  
Deze avond zullen we via Zoom aanbieden, de inloggegevens 
zullen in de nieuwbrief te vinden zijn. 

Fulco, Annemieke en Maarten 
 
Oliebollenactie 

Zaterdag 11 december 
kunnen de oliebollen en 
de kerststerren worden 
opgehaald tussen 10.00 en 
16.00 uur op de boerderij 
van Arie Breedijk. Als u 
een bestelling heeft ge-
plaatst, vergeet u ze dan 
niet ze te komen halen?  
Vergeten een bestelling te 
plaatsen maar lust u er wel 
eentje? Dan mag u ook 
nog wel komen. Voor ie-
dereen staat de kof-
fie/thee klaar. Tussen 
10.00 en 16.00 uur, 
Stompwijkseweg 48. 
Tot dan! 
 
 

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

 
 
 

Ouderenwerk Heuvelwijk 

"Doen we het wel of doen we het niet". Een bekende slogan uit 
een tv-programma. Maar als we voor een kerstviering een be-
sluit moeten nemen met deze slogan, kijken we daar in deze 
tijd heel anders tegenaan. 
Kerst kan niemand ons afnemen, wel de invulling daarvan. Dat 
is soms heel pijnlijk. Maar we moeten de spelregels, die we op-
gelegd hebben gekregen, respecteren. Niet alleen voor jezelf 
maar ook voor de medemens. Daarom hebben we als commis-
sie besloten dat we geen kerstviering doen zoals u gewend was. 
Echter, we zullen u zeker niet vergeten. Al onze raderen draaien 
om u vanuit onze gemeente een gezegende Kerst te wensen. 

Kom, volg het spoor van de ster, heel gericht 
dwars door het donkere dal. 
Die ster gaat je voor 
tot je rust vindt en licht 
bij 't Kind in een schamele stal. 
Wat Kerst ook voor jou betekent, 
voor jou doe ik mijn ogen dicht. 
En wens je ondanks alles 
een dag vol warmte en licht. 

Wij, commissie ouderenwerk, wensen u allen gezegende dagen 
toe. 

Nel, Rineke en Sophia 
 
Schoenendoosactie 2021 

Op zaterdag 20 november 
mochten we 44 schoenen-
dozen wegbrengen naar 
het inzamelpunt in Leiden. 
Een prachtig aantal. Het 
waren 32 schoenendozen 
van de PG Leidschendam 
en 12 schoenendozen van 
de PG Voorburg. Ook was 
er een grote zak met 
prachtige zelfgemaakte 
knuffels bij. Zie de foto. 
We hadden dit jaar vijf do-
zen meer dan vorig jaar in 
de PG Leidschendam. Een 
ieder die zijn steentje 
heeft bijgedragen heel 
hartelijk bedankt! En mis-
schien al goed om te we-
ten: volgend jaar doen we 
ook gewoon weer mee 
met de actie schoenen-
doos!!! 

Nathalie Ros 
 
Kliederkerk & Sint Maarten 

Op 14 november was er weer een gezellige PGL Kliederkerk in 
de Kruisheuvelkerk. Het thema was dit keer Sint Maarten. Er 
was een goede opkomst: jong maar ook oud deed mee aan de 
diverse activiteiten, zoals een lampion knutselen, een gespreks-
groepje volgen, marshmallows roosteren boven het vuur, een 
liedje over Sint Maarten leren en een glowing star versieren om 
iemand mee te verblijden. 
Na een uur was het tijd voor de viering: ‘Sint Maarten door do-
minee Maarten’. Dominee Maarten had zich verkleed als een 
prachtige ridder met een indrukwekkend paard. De kinderen 
luisterden vol spanning naar zijn avontuur. Tussendoor werden 
er bijpassende liedjes gezongen. 
Aan het einde hebben we gezellig samen pannenkoeken gege-
ten. De vrijwilligers hadden een enorme voorraad gebakken! 
Ter afsluiting liepen de kinderen rond de kerk Sint Maarten met 
hun zelfgemaakte lampion. Bij ‘Hethuis’ kregen zij een zakje 
snoep als dank voor het zingen van het speciaal geleerde Sint 
Maarten liedje. 
Kortom, het was een zeer geslaagde Kliederkerk! 
Alles vanwege corona uiteraard op gepaste afstand van elkaar. 
Een foto-impressie van de Kliederkerk staat op de achterkant 
van dit kerkblad. 

Erica Haenen, Barbara Rijneveld 
Maarten Hameete en Erlijn Logtenberg 
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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  
 
In memoriam Cor de Jong 

Op 11 november is de heer Cor de Jong overleden in de leeftijd 
van 78 jaar. Cor woonde aan de Damstraat en bracht zijn laatste 
dagen door in hospice Westerhof. Hij is als stuurman op de 
grote vaart de hele wereld rond geweest. Zijn thuis was bij zijn 
moeder, die in 2017 is overleden. Mensen kennen hem als 
kleine man, die op het Damcentrum altijd zelf zijn boodschap-
pen deed. In januari 2021 is hij ziek geworden en vanaf toen 
hebben we als gemeenteleden een beetje voor hem gezorgd, 
tot zijn krachten op waren. Vijf familieleden hebben bij Van der 
Helm afscheid van hem genomen, waar het lied De Heer is mijn 
Herder is gespeeld. Daarna is hij op 19 november in stilte gecre-
meerd.  
 
In memoriam Helena de Raadt-Kouwenhoven 

Op 16 november is overleden Helena de Raadt-Kouwenhoven 
in de leeftijd van 95 jaar. Tot op het laatst woonde Leen zelf-
standig aan de Koningsspil. Twintig jaar geleden overleden kort 
na elkaar haar man en zoon, wat voor blijvend verdriet zorgde. 
Vakanties met het gezin van haar andere zoon, bezoek van fa-
milie en vrienden en pianomuziek waren haar lichtpuntjes. De 
laatste jaren werd haar wereld steeds kleiner, helemaal door 
corona. Leen was niet bang om te sterven, ze wist waar ze heen 
ging. Tijdens de dankdienst voor haar leven lazen we daarom 
psalm 23. Daarna is ze in familiekring begraven op de Ooster-
begraafplaats. 
 
In memoriam Maartje de Kort–van der Lelij 

Op vrijdag 26 november is in Prinsenhof overleden Maartje de 
Kort–van der Lelij in de leeftijd van 91 jaar. Map was sinds 1997 
de weduwe van Jan Dirk de Kort. Samen kregen zij vier kin-
deren. Voor haar vele vrijwilligerswerk, waaronder in de kerk, 
is ze koninklijk onderscheiden. Twee jaar geleden lag ze in het 
hospice, maar wonder boven wonder knapte ze weer op. Hier-
door heeft ze de komst van twee achterkleinkinderen nog kun-
nen meemaken. Tijdens de dankdienst voor haar leven lazen we 
uit Spreuken over ‘Een sterke vrouw’ en over het huis van de 
Vader met de vele kamers. In het vertrouwen dat zij nu thuis is 
bij God is zij vervolgens begraven op Noortheij.  
 
In memoriam Bernhard Hoogendoorn. 

Na een periode van ziekzijn is op 29 november overleden Bern-
hard Hoogendoorn. Hij woonde aan de Oostvlietweg en is 76 
jaar geworden. Na een druk en productief leven heeft hij nu 
rust gekregen. Wij denken aan zijn kinderen, kleinkinderen en 
alle anderen die hem moeten missen. 

Annemieke Hartman 

 
In memoriam Nelly de Jong-Nust 

Op zaterdag 27 november is op 91-jarige leeftijd Nel de Jong 
overleden. Zij woonde al vele jaren aan de Eksterlaan. Een 
kleine gestalte, maar een vrouw met een groot hart. Nel wist 
van aanpakken, zij zag altijd weer mogelijkheden om er wat van 
te maken – van wat dan ook. Ze was begaan en bewogen, ge-
loof betekende voor haar bidden én werken. Omzien naar een 
ander, dat deed ze veel en graag. Een lief mens is heengegaan. 
In de dienst op 4 december in haar geliefde én vertrouwde 
Kruisheuvelkerk lazen we Johannes 13, over de voetwassing bij 
het laatste avondmaal. Ook vierden we samen het avondmaal, 
dat was een grote wens van Nel. Na de dienst is Nel begraven 
in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats in Voorburg. 
Dat de gedachtenis aan Nel de Jong ons tot zegen mag zijn. 

Fulco de Vries Bouwstra 
 
Niet één maar twee 

Er kwamen al verschrikte telefoontjes: ‘Je gaat toch niet weg?’. 
Ik kan u geruststellen want ik heb het nog veel te veel naar mijn 
zin hier in Leidschenveen en Leidschendam. Wél ben ik per 
1 december begonnen als pastoraal werker in de Bethelkerk op 
Scheveningen. Dat is dus een (parttime) baan erbíj. Welke da-
gen ik precies daar werk, dat moeten we de komende tijd nog 
uitpuzzelen. 

Annemieke Hartman 
 
Adventskalender 

Ook dit jaar hebben we als gemeente weer samen een advents-
kalender gemaakt. Heel veel mensen leverden een bijdrage zo-
dat er voor elke dag tot Kerst inspiratie is. Nog meer mensen 
hebben geholpen om alle kalenders bij al onze huishoudens te 
bezorgen. Iedereen die heeft meegewerkt: heel hartelijk dank! 
 
Kerststerren 

Ook dit jaar staan er in/bij onze drie kerken bomen waarin u 
een ster kunt ophangen met een wens of een gebed. U mag zelf 
een ster maken of de ster uit dit kerkblad gebruiken (en even-
tueel plastificeren) en in de week voor Kerst ophangen.  

Annemieke Hartman  
 
Ster van licht 

In de nacht riep ik  
om de ochtend. 
Bij daglicht 
brak de duisternis 
in duizend stukken. 
 
Iemand verzamelde 
de brokken 
en smeedde ze om 
in de oven van liefde. 
 
Uit het vuur 
verrees een ster 
van licht; 
de smid wenkte 
en gaf me de ster. 
 
Voorzichtig nam ik  
het licht aan 
en hing het in 
mijn levensboom 

Piet Schelling 
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Kerstavond 

De kerstavond van dit jaar doet opnieuw een beroep op de cre-
ativiteit van de PG Leidschendam. Dat betekent dat we een on-
line kerstavond gaan vieren met elkaar. En we hopen van harte 
dat u daarbij zult aanschuiven. Samen maken we er een mooi 
feest van. We beginnen om 17.00 uur met een online kinder-
kerstviering. Te volgen via: www.pgleidschendam.nl/meekij-
ken. In de komende weken zullen we hierover nog meer laten 
weten via de nieuwsbrief. 
Daarna zullen we om 21.00 uur beginnen met de kerstnacht-
dienst. Ook deze dienst is te volgen via www.pgleidschen-
dam.nl/meekijken. We hopen hier een warme en fijne dienst 
van te maken. Maar dat kan alleen met uw hulp. Wat u daar-
voor in ieder geval kunt doen is het insturen van een filmpje 
waarin u het kerstverhaal leest.  
Wat wordt er van u verwacht? Lees Lukas 2: 1 – 20 (uit de 
NBV21, te vinden op www.debijbel.nl), neem het op met uw 
mobiel/camera/laptop etc. Let hierbij op dat u uw scherm hori-
zontaal draait, zodat we een mooi geheel ervan kunnen maken. 
Zorg ervoor dat er geen hinderlijke achtergrondgeluiden zijn. 
We zouden het mooi vinden als iedereen een lichtje in beeld 
brengt. Of dit nu een kaars is, of uw schitterende kerstboom, of 
… U kunt het bestand sturen via 06-83 82 74 34, of deel uw be-
stand via e-mail (ds.hameete@pgleidschendam.nl). U kunt uw 
opname sturen tot en met 22 december. 
Ook kunt u het voor uzelf of een ander nóg leuker maken om 
de dienst te volgen. Geef uzelf via pastoraalcentrum@pgleid-
schendam.nl op voor een heus kerstavondpakket. Wat hierin zit 
is natuurlijk nog strikt geheim, maar het schijnt vol lekkers te 
zitten en bovendien een extra verrassing te bevatten om de 
dienst nog leuker te maken. Geef vooral uzelf hiervoor op! 
Maar mocht u iemand anders weten die hier ook gelukkig van 
zou worden, dan kan dat natuurlijk ook doorgegeven worden. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Fijne adventstijd gewenst, en wij kijken uit naar een mooie 
Kerst! 

Ds. Maarten Hameete 
 
De grote PGL kerst-kleurwedstrijd 

Het is weer zover: we gaan kleuren! Er zijn twee categorieën, 
van 0 tot en met 12 jaar en van 13+. De kleurplaten kunnen tot 
en met 22 december bij onze drie kerken worden ingeleverd in 
de brievenbus, ze komen dan voor het raam te hangen. 
Op 23 december zal een uiterst bekwame en zeer onpartijdige 
jury zich over alle inzendingen buigen, en per categorie drie 
winnaars aanwijzen. De winnaars worden bekend gemaakt in  
de kerstdiensten op 24 december. De te winnen prijzen zijn 
groot (én van chocolade!) Maar alleen het meedoen is al meer 
dan leuk. We kijken uit naar vele kleurrijke inzendingen. 

Annemieke, Maarten en Fulco 
 
Terugblik woensdag 3 november  

Dankdag en gemeenteavond 

Na de dankdagviering op woensdag 3 november kwamen we 
als gemeente bij elkaar voor onze jaarlijkse gemeenteavond. Dé 
plaats waar de gehele gemeente mee kan denken met de wijk-
kerkenraden. Zoals gebruikelijk presenteerde het College van 
Kerkrentmeesters onze begroting voor het komende jaar, en 
was er de kans om mee te kijken met de cijfers van het afgelo-
pen jaar. Deze gegevens zijn overigens nog steeds te vinden via 
onze website. De diaconie gaf een beeldend overzicht van de 
vele activiteiten die door hen gedaan en gesteund worden. Het 
doet goed om te zien hoe zo kerk-zijn handen en voeten krijgt.  
 
Het tweede gedeelte van de avond stond in het teken van ver-
dere bezinning als gemeente op onze lokale kerkstructuur. Het 
kerk-zijn zou een bron van plezier, inspiratie en zegen moeten 
zijn voor elk mens die ermee in aanraking komt. Tegelijkertijd 
merken we dat onze gang als kerk zwaar is geworden. Op onze 
weg als kerk nemen we veel mee wat van waarde is, waar we 
veel zegen door hebben ontvangen. Maar die bagage die we 
meenemen gaat tegelijkertijd steeds zwaarder wegen. Soms 
lijkt het wel alsof we gevangen zitten in onze kerkstructuur.  
 
De manier waarop wij onze kerk organiseren is niet de kern van 
het kerk-zijn. Dat is de dienst aan God, de onderlinge ontmoe-
ting en de verantwoordelijkheid die we dragen voor de wereld 

waarin wij leven. Daaraan moet onze structuur dienstbaar zijn. 
Om helder te maken hoe onze kerk nu in elkaar zit hebben we 
gebruik gemaakt van het volgende schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierin zijn de belangrijkste, maar zeker niet alle, gremia opge-
nomen die onze kerk rijk is. De zwarte pijlen staan voor de re-
presentatie, besluiten en adviezen die er over en weer zijn. Zo-
als u kunt zien is het een nogal vergaderdicht geheel. En daar 
blijft het niet bij. Naast deze meer formele vergaderingen heb-
ben we ook nog andere vrijwilligers die samenkomen. Denk aan 
de commissie rondom het Zinnig Café, de Kindernevendienst, 
de jeugdraad, het pastoraat, en zo kan ik nog wel een poos 
doorgaan.  
 
De gemeentevergadering sprak de wens uit voor een lichtere 
organisatiestructuur, en er gingen geen stemmen op die de hui-
dige structuur geslaagd vonden. Hoe dat eruit moet komen te 
zien is dan natuurlijk de volgende vraag, maar de boodschap is 
duidelijk: om als PGL de toekomst in te gaan is het belangrijk 
om de vergaderlast te verlichten, en meer toe te komen aan 
kerk-zijn met elkaar.  
 
Hierbij moeten we oog houden voor de eigenheid, en de eigen 
vragen van elke wijk, en tegelijkertijd de kracht die we kunnen 
vinden in de eenheid van de PGL. We hebben elkaar veel te bie-
den, en dat kan het beste samen.  
 
De drie wijkkerkenraden gaan zich de komende tijd bezinnen 
op dit onderwerp om tot een voorstel te komen die recht doet 
aan de wens van de gemeente. We houden u daarvan natuurlijk 
op de hoogte, en hopen daarin ook op uw betrokkenheid. Hebt 
u nog een idee over dit onderwerp: schroom niet en mail ge-
rust: ds.hameete@pgleidschendam.nl.  

Ds. Maarten Hameete 
 
Terugblik op 21 november 

Op 21 november stonden 
we op de derde Zondag 
Voleinding stil bij de na-
men die ons het afgelopen 
jaar zijn ontvallen. Dit 
doen we elk jaar als ge-
meente, en we nodigen 
daarbij altijd van harte de 
nabestaanden uit om hier-
aan deel te nemen. We kij-
ken terug op een troos-
tend samenzijn. Het is bijzonder om te merken dat we op deze 
manier vorm mogen geven aan dankbaarheid en gemis in het 
licht van de trouw van onze God. 
In de middag waren onze drie gebouwen open. Iedereen was 
welkom om de rust van het gebouw te zoeken, en eventueel 
een kaarsje aan te steken. Mensen van binnen en buiten onze 
gemeente hebben hier gebruik van gemaakt.  
Vanaf deze plek willen we iedereen bedanken die hieraan heeft 
meegeholpen. 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
 
 
 
 

http://www.pgleidschendam.nl/meekijken
http://www.pgleidschendam.nl/meekijken
http://www.pgleidschendam.nl/meekijken
http://www.pgleidschendam.nl/meekijken
mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl
mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl


 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleurwedstrijd kinderen t/m 12 jaar 

Naam:……………………………………. 

Leeftijd:…………………………….......... 

Telefoonnummer:……………………….. 
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Kleurwedstrijd vanaf 13 jaar 

Naam:………………………………….. 

Leeftijd:……………………………....... 

Telefoonnummer:…………………….. 
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Terugblik Bridging Gaps 30 oktober 

Het is alweer een tijdje geleden, maar in het weekend van 30 
en 31 oktober hadden we bezoek van Chiko en Clara uit Indo-
nesië. Nadat we ze op zaterdagmiddag van een koud en regen-
achtig station Laan van NOI had opgehaald, zijn we eerst gaan 
opwarmen bij Shirley. Een korte tour door Leidschendam en 
een diner met zuurkool en boerenkool was een gezellige op-
maat naar de presentatie die zij beiden hadden voorbereid. 
Hierin vertelden zij over het onderzoek dat zij deden. Als eerste 
een feministische lezing van het verhaal van de verloren zoon, 
ter bevordering van de positie van ongetrouwde vrouwen in de 
kerk. En daarnaast een historisch onderzoek naar de rol van lo-
kale vrouwen in de missie/zendingswerk in Indonesië. 
Op zondagmorgen heeft u hen kunnen ontmoeten rondom de 
kerkdienst. Het was een, wat mij betreft, geslaagd weekend 
waarin we kennis konden maken met twee theologen die 
prachtig werk en onderzoek doen. Het was mooi om te ontdek-
ken wat hen drijft, en met welke uitdagingen zij bezig zijn. U 
allemaal bedankt voor de interesse, en de gastvrijheid. 

Jan Jaap en Maarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgische schikkingen  

Kruisheuvelkerk en Dorpskerk 

In Vlietwijk en Heuvelwijk 
werken de twee groepen die 
zich bezighouden met het li-
turgisch bloemschikken 
sinds dit jaar samen. Zo wa-
ren er in de 40dagentijd 
2021 en ook in de gezamen-
lijke startdienst en bij de 
dankdienst voor gewas en 
arbeid al schikkingen die 
met elkaar zijn bedacht en 
gemaakt. 
Voor de Advent en Kersttijd 
hebben we onze inspiratie 
opgedaan vanuit de landelijke PKN. Onze basistekst is: 
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Ad-
ventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glo-
rie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het 
donker en de hoop op een beter leven. 
Op de 3de Advent: De groter wordende zon. Deel met elkaar het 
brood, het leven, in het volle licht.  
Bij de 4de Advent: De Amaryllus is verborgen in de bol, groeiend 
naar het licht. Nieuw leven, gezegende toekomst. 
U gaat het zien in de vieringen in de kerk of thuis via de 
streamuitzending. Ook kunt u nadien de foto’s bekijken op de 
PGL-website. Vul bij ‘zoek’ liturgische schikking in en u kunt na-
genieten. Hopelijk betekent dit voor velen een mooie aanvul-
ling bij de beleving van Advent en Kerst. 

Marieke, Lydia, Marlies, 
 Nel, Emmy, Marja en Gerrie 

 
 
 
 

Zin van het leven 

Dit jaar hebben Loek en ik ons 60-jarig huwelijk mogen vieren. 
Ondanks de Covidbeperkingen hadden we een groot huis ge-
huurd, waarin we met alle nazaten en aanhang bij elkaar kon-
den komen. Dat gaf wel aanleiding tot zorgen, mochten we er 
wel in van de verhuurder laat staan van de overheid? Zorgen 
voor niets, want op de dag dat de groep bijeen kwam, werden 
de beperkingen zodanig verlicht dat we niet meer in overtre-
ding waren. We hadden natuurlijk na zoveel levensjaren om-
gang met Christus kunnen weten, dat we ons geen zorgen 
moesten maken over de dag van morgen, omdat iedere dag ge-
noeg heeft aan zijn eigen kwaad.   
Op een grote familiebijeenkomst bij zo’n jubileum, moet of mag 
je wel iets degelijks zeggen. Uiteindelijk ging het er in de feest-
rede over, wat de zin van het leven voor een christen is. Daar is 
veel over nagedacht. Er lijkt zoveel zinloosheid in het leven. 
Maar wij hebben ontdekt, dat dat te dragen is als je erop ver-
trouwt, dat God alles via Jezus in handen heeft. Eens kreeg je 
van Hem je geest, en het einde van ons aardse leven is, dat die 
geest weer terugkeert naar God. In dat licht vormt leven naar 
Jezus toe, de zin van ons leven. En zo hebben wij het zestig jaar 
met up en downs volgehouden. 

Loek en Herman Nagtegaal 
 
 
 
 
 
 
Scriba: dhr. Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Uit de vergadering 

In de vergadering van uw Algemene Kerkenraad PGL is con-
structief gesproken over de volgende zaken:  
- Van preekrooster tot begroting zijn de voorbereidingen voor 

het jaar 2022 getroffen. Alle lof voor de vrijwilligers die aan 
deze werkzaamheden hebben bijgedragen.  

- De jaarlijkse dankdag en gemeenteavond is uitgebreid be-
sproken. De avond begon met gebed en dankbaarheid. Ver-
volgens werd in de PGL-gemeenteavond gesproken over het 
financieel jaarverslag en de begroting vanuit het College van 
Kerkrentmeesters (CvK), een toelichting werd gegeven op de 
activiteiten van het College van Diakenen (CvD). Daarop 
volgde een gesprek over hoe wij kerk zijn en de toekomst in 
of aan willen gaan. Een uitgebreider verslag van deze prettige 
avond leest u verderop in dit kerkblad.  

- Als PGL volgen we de landelijke richtlijnen en coronamaatre-
gelen. Besproken is hoe we als christelijke gemeente solidair 
zijn onder elkaar en met onze naasten, mede daarom wordt 
bewust op veiligheid gelet.  

- Maarten en Fulco vertelden hoe zij als zeer gewaardeerde 
gasten samen met de ambassadeur van Egypte en de bis-
schop welkom waren bij de feestelijke heropening van de 
Koptische kerk aan het Kennedyplein. Fijn om goed om te 
gaan met onze christelijke buren.  

- Aandachtspunten of ontwikkelingen in de wijken en de ver-
schillende commissies zijn besproken.  

Floris van Hoek, scriba AK 
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Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2 
Telefoon: (070) 320 42 24 
Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99 
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: mw. 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: Harry Hoft, (070) 320 10 90 of har-
ryhoft@casema.nl. 
 
Nieuwe verlichting in de kerk 

Zoals tijdens het Vlietwijkberaad al aangekondigd is wordt de 
kroonluchter in de Dorpskerk vervangen door nieuwe lampen. 
Zodra de lampen geleverd zijn wordt begonnen met de instal-
latie van de serie lampen. Het resultaat zal zijn dat er in de hele 
kerk goed licht is. De kroonluchter zal in het voorjaar te koop 
aangeboden worden op een veiling, via het Venduehuis. 
 
Uitgesteld 

In het vorige kerkblad stond de aankondiging voor de Preek van 
de Leek op zondag 28 november. Helaas moesten we, zoals u in 
de nieuwsbrief gelezen hebt, de plannen omgooien. De Preek 
van de Leek is uitgesteld tot voorjaar 2022. Burgemeester Jules 
Bijl hoopt dan alsnog onze gast te zijn. Er was ’s middags om 
16.00 uur wel een kort middaggebed met ds. Hameete als voor-
ganger. Door de noodzakelijke Covid-19 maatregelen moesten 
we op het laatste moment de plannen aanpassen. Dat zal ook 
voor de komende weken het geval zijn. In de rubriek bij de dien-
sten leest u over het rooster van de kerkdiensten in de ko-
mende weken voor zover we het nu weten. Maar via de nieuw-
brief krijgt u de laatste stand van zaken. 
 
Gebed 

Tijdens de laatste vergadering van de wijkkerkenraad las Lies-
beth Boonekamp dit gebed voor als afsluiting en steun in on-
zekere tijden.  
 

Heer onze God, 
Wees ons kompas, 
als wij op de zee van het bestaan uit de koers geraken. 
Wees onze haven, 
als wij nergens meer een bestemming vinden. 
Wees onze kiel, 
als wij ons evenwicht dreigen te verliezen. 
Wees onze lading, 
als de dagen ons vullen met zinloosheid en leegte. 
Wees ons roer, 
als er niets meer is wat ons nog richting geeft. 
Wees ons zeil, 
als wij zelf niet meer in beweging kunnen komen. 
Wees ons anker, 
als wij houvast nodig hebben. 
Wees bovenal onze stuurman. 
Dan zal het schip van ons leven, veilig de stormen doorstaan. 

 
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 
 
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 november vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk. 
Hierbij zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geko-
men:  
- Buurtjesochtenden (toegang met QR-code) zijn weer gestart 

en ook is er een ouderenmiddag geweest. De koffieochten-
den op vrijdag doen ook velen goed.  

- Helaas staat het onderwerp ‘coronazaken’ nog immer op de 
agenda; het is niet anders. Al onze activiteiten worden beke-
ken of en hoe ze veilig doorgang kunnen vinden. Bijeenkom-
sten buiten de kerkdiensten gaan met QR-code bijvoorbeeld. 
The Lounge kan eventueel in de vorm van een wandeling, 
aangezien de ruimte in de Kruisheuvelkerk te krap is.  

- De NBV21 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021) zal voortaan als kan-
selbijbel worden gehanteerd. Er blijft echter altijd keuzevrij-
heid in welke vertaling op welk moment het meest geschikt 
is.  

- De Koptische kerk wordt (is inmiddels) in november geopend, 
onze predikanten zijn hierbij uitgenodigd. De kerk is geves-
tigd in wat de meesten van ons nog zullen kennen als de Opi-
fex, schuin tegenover de Kruisheuvelkerk.  

- Naar aanleiding van de gemeenteavond van 3 november wer-
den in groepjes ideeën over een gewenste structuur van de 
PGL verder uitgewerkt. Hierbij bedacht elk van de drie groep-
jes de hoofdlijnen van een nieuwe, vereenvoudigde organisa-
tiestructuur. Dit zal nog nader worden uitgewerkt, in samen-
werking met de wijkkerkenraden en de Algemene Kerken-
raad. De presentatie van onze predikanten en de reacties 
hierop van gemeenteleden tijdens de gemeenteavond, 
maakten duidelijk dat we aan deze vernieuwing toe zijn.  

 
Ondertekening Deal voor Noord 

Vanuit de Gemeente Leidschendam-Voorburg richt een Pro-
grammateam Sterk voor Noord zich op het versterken van de 
Leidschendamse wijk Noord, waar ook de Kruisheuvelkerk 
staat. “Opgroeien in Leidschendam-Noord betekent nu nog dat 
je minder kansen hebt, ook later op de arbeidsmarkt. We willen 
dit tij keren en bouwen aan een toekomst met gelijke kansen. 
Met het programma Sterk voor Noord staat de ontwikkeling van 
alle bewoners van Leidschendam-Noord centraal. Van het heb-
ben van werk tot gelukkig zijn. En van schuldenvrij leven tot fijn 
en veilig wonen”, zo staat te lezen op de website van de Ge-
meente Leidschendam-Voorburg. Met diverse lokale organisa-
ties, waaronder de wijkkerkenraad Heuvelwijk, is gesproken 
over de mogelijkheden hieraan bij te dragen. Omdat de Kruis-
heuvelkerk bijvoorbeeld met laagdrempelige activiteiten een 
rol kan spelen, werken we graag hieraan mee. 
 
De Deal voor Noord wordt in december door ruim 25 lokale or-
ganisaties getekend. Ook Burgemeester Bijl en Wethouder 
Bouw tekenen, op 15 december, de Deal samen met een aantal 
bewoners. 
Ds. Fulco de Vries Bouwstra en Ingrid den Hartog tekenden op 
vrijdag 3 december de Deal, namens de Protestantse Gemeente 
Leidschendam en de wijkkerkenraad Heuvelwijk. Hiermee on-
derschrijven we het volgende: “Wij verbinden ons aan het pro-
gramma Sterk voor Noord en beloven dat we ons de komende 
twintig jaar inzetten voor alle inwoners van Leidschendam-

mailto:harryhoft@casema.nl
mailto:harryhoft@casema.nl


 

12 

Noord. Samen zorgen we dat de achterstanden in onderwijs, fi-
nanciële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen worden inge-
lopen en dat de inwoners van Leidschendam-Noord een kans-
rijke toekomst tegemoet gaan.” Een mooie belofte voor de toe-
komst van de wijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenementen Kennedyplein 2021 

Op het President Kennedyplein staan inmiddels weer evene-
menten zoals vlooienmarkten in de planning. Het is dan niet 
mogelijk om fietsend het plein over te steken of de auto op het 
plein te parkeren. De Kruisheuvelkerk is dan het beste te berei-
ken vanaf de Heuvelweg (in plaats van de Noordsingel). Een ver-
gunning betekent niet altijd dat het evenement ook daadwer-
kelijk plaatsvindt. Het volgende evenement is momenteel op 
het President Kennedyplein gepland tot eind 2021.  
- Zondag 12 december 2021  Vlooienmarkt  

Ingrid den Hartog, voorzitter 
 
 
Klusteam Kruisheuvelkerk 

Al enkele jaren is er in de 
Kruisheuvelkerk een klus-
team aan het werk. Bertus 
van Rooij en Henk Roeleveld 
pakken iedere maandagoch-
tend allerlei grote en kleine 
klussen aan, variërend van 
het verven van muren, kozij-
nen en deuren tot het vullen 
van grote en kleine gaten. 
Ook het repareren van raam-
bekleding, losse tafels, het 
aanleggen van een lat voor 
de karren van de voedsel-
bank of het plaatsen van ha-
ken voor de bezems en 
plankjes voor de schilderijen 
van de kindernevendienst. 
Maar dat alles valt in het niet bij de grote klus die ze onlangs 
onder handen genomen hebben. Al jaren was het beschadigde 
hek bij het bordes een doorn in het oog, maar nu, na de inspan-
ning van Henk en Bertus, ziet het hekwerk er weer als nieuw 
uit. De heren zijn trots op het resultaat en dat is terecht. Er lig-
gen al weer nieuwe klussen te wachten dus voorlopig zijn Ber-
tus en Henk nog wel bezig en dat vinden ze helemaal niet erg. 
Zeker niet als iedere maandagochtend al om 9.00 uur de koffie 
klaar staat. 

Ebo Roek, koster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 
 
Van de wijkkerkenraad 

In het vorige kerkblad gaven we aan dat we in gesprek gaan met 
elkaar over de wijkgemeente. Nu hebben de coronamaatrege-
len ons op dat punt even teruggeworpen en hebben we onze 
dag even uit moeten stellen. Maar dat neemt niet weg dat we 
in onze vergaderingen bespreken hoe we kerk kunnen zijn voor 
een ieder. Maar ook hoe we er in deze tijd voor een ieder kun-
nen zijn.  
 
Kerst komt eraan en hou de nieuwsbrieven vooral in de gaten 
wat er mogelijk is rondom de diensten. Voor meer informatie 
rondom de gezamenlijke diensten, zie elders in het kerkblad. 
 
We zijn ook blij om te zien dat we wekelijks op dinsdagochtend 
een koffiemoment mogen hebben in De Leidraad en dat we 
daar een aantal vaste bezoekers mogen ontvangen. Wees wel-
kom om ook eens langs te komen. Het is voor veel mensen goed 
om elkaar te ontmoeten en met elkaar koffie te drinken.  
Verder kijken we ook terug op een gedachteniszondag, waarin 
we diverse mensen hebben mogen gedenken in Leidschenveen. 
Het was goed om dit met elkaar en met de familie te beleven.  
Houd voor activiteiten in Leidschendam en Leidschenveen de 
nieuwsbrief in de gaten, en wilt u zelf iets organiseren, laat het 
vooral weten, ook als u ideeën heeft, die zijn altijd welkom.  

René Bron 
 
 
 
 
Scriba: dhr. Rob Taag 
Telefoon: 06-18 27 46 66 
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 
 
Gemeenteavond in de Kruisheuvelkerk op 3 novem-

ber 2021 – Presentatie jaarrekening 2020 en begro-

ting 2022 van het College van Kerkrentmeesters 

Op de gemeenteavond op 3 november 2021 in de Kruisheuvel-
kerk, waarbij de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 wer-
den gepresenteerd door de penningmeester Gert van Spron-
sen, waren 40 personen aanwezig. De penningmeester heeft 
deze avond de jaarrekening en begroting toegelicht en vervol-
gens aangegeven wat ons de komende periode aan inkomsten 
en uitgaven te wachten staat. Een opvallend aspect bij de be-
groting is, dat het inkomsten- en uitgavenpatroon opnieuw een 
neergaande lijn laat zien. Een en ander betekent dat aan de ge-
meenteleden voor het komende jaar weer zal worden gevraagd 
om in financieel opzicht de kerk beslist nog meer te gaan on-
dersteunen. Bij de uiteenzetting van de begroting werd aan de 
aanwezige gemeenteleden tevens gevraagd aanvullend te rea-
geren en met voorstellen te komen om mogelijk hierdoor de 
uitkomsten van deze begroting positief bij te kunnen stellen. 
Hierna werd vervolgens ingebracht dat het zinvol zou kunnen 
zijn om ook tussentijds op een kortere termijn de gemeente op 
de hoogte te brengen van de stand van zaken met behulp van 
een hierbij toelichtend financieel overzicht. Afsluitend over 
deze gemeenteavond kan in ieder geval worden gesteld dat de 
beschouwing op de jaarrekening en begroting met instemming 
is ontvangen, hetgeen het College van Kerkrentmeesters weer 
zal sterken om op de aangegeven wijze door te gaan.  

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

We merken dat de collectes toch wel iets teruglopen, dus willen 
we iedereen oproepen: geef op welke wijze dan ook. Onze 
voorkeur heeft de Appostel-app. Dat is eenvoudig en het is voor 
de diaconie ook makkelijk om te verwerken. 
Nu begon ik met om geld te vragen, maar dat heeft een doel, 
want ondanks dat collectes iets teruglopen hebben we vanuit 
het ZWO-jaarproject in november 4.000 euro mogen overma-
ken naar Gentlecare. We hebben in juli ook al 3.500 euro mo-
gen overmaken. Nu zou het mooi zijn als we met de Kerst nog 
een keer een bedrag kunnen overmaken, zodat ze daar de Kerst 
extra vrolijk door kunnen komen. Dus de collecte van 12 de-
cember is van harte aanbevolen! 
En ja, Kerst komt er voor ons allen ook weer aan. Helaas zijn de 
maatregelen weer wat strenger, maar we ontmoeten elkaar 
nog in de kerk, al is het in mindere mate. En ik heb het al vaker 
geschreven… Kijk naar elkaar om en hou elkaar vast in deze tijd. 
Met zijn allen komen we deze tijd door. Denk hierbij aan de an-
der verder weg en dichter bij. 
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 dan ook de onderstaande wekelijkse collecte-
doelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de 
collecten-app ‘Appostel’ onder uw aandacht brengen, waarbij 
het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hier-
onder staat hoe het werkt.  
 
Collecten-app - digitaal collecteren  
Als thuis-luisteraar en -kijker 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 is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de 
secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust.  
Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overge-
maakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers 
t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw 
gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaco-
nie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepas-
sing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app 
of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van 
Diakenen. 
 
Zondag 12 december - ZWO project 2021 – 2022 
Hospice Gentlecare 
Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in 
Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun 
omgeving 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 ver-
bouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor 
terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiën-
ten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bij-
gebouwd 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 fi-
nanciële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice 
is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze ge-
meente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de 
werkgroep voorheen ‘Colesberg’ die nu Werkgroep Hos-
pice/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 onder vermelding van: Zorgcentrum Gentlecare. 
 
Zondag 19 december Diaconie – Ouderenwerk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk met 
en voor de ouderen in onze gemeente. Door middel van uw bij-
drage maakt u het mogelijk dat degenen die verantwoordelijk 
zijn voor de contacten met de senioren o.a. gezellige middagen 
en andere speciale activiteiten kunnen organiseren, maar ook 
in de gelegenheid zijn kleine attenties te verzorgen zoals een 
bloemengroet voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder, kerst-
groeten enzovoorts. 
 
Kerstavond 24 december:  
Kinderkerstdienst: doel in overleg met jeugdambtsdragers 
Avonddienst - Kerk in actie 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sani-
taire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de 
uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de 
realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingen-
kampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom 
komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Lees verder bij de Commissie ZWO 
 
Eerste Kerstdag 25 december - Kerk in actie 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Zie hierboven bij 24 december Avonddienst. 
 
Zondag 26 december Diaconie – Algemene middelen diaconie 
De diaconie ondersteunt een groot aantal algemene zaken, 
maar daarvoor is ook aanvulling nodig van de middelen. Deze 
zondag is de collecte voor de aanvulling van de algemene mid-
delen. 
 
Vrijdag 31 december: geen collecte 
 
Zondag 2 januari -ZWO project 2021 – 2022  
Hospice Gentlecare 
Zie zondag 12 december. 
 
Zondag 9 Januari – Diaconie Bloemengroet 
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloe-
mengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen. 
Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de ge-
meente gegeven aan gemeenteleden als bemoediging, als feli-
citatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. 
Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te 
maken. 

René Bron, penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziet ge een deugd in een ander, 
vergeet niet hem eer te bewijzen. 

Ziet ge een fout in een ander, 
onderzoek dan uw eigen hart. 

Joodse wijsheid 
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Secretaris: mw. Dory de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
ZWO Advent en Kerstcollecte 

In deze Adventstijd naar 
Kerst toe willen wij als ZWO 
en Diaconie extra aandacht 
vragen voor de collecte voor 
vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Dit jaar geen 
spaarzakjes maar een moge-
lijkheid dit via de speciale 
link in de Appostel-App te 
doneren. Sinds zondag 28 
november mogelijk. 
Geef licht aan vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. 
Gammele tenten, extreme 
kou of juist ondraaglijke 
hitte. Onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater, me-
dicijnen, sanitaire voorzie-
ningen. En jarenlang onzeker 
wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in 
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via drie partnerorga-
nisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en 
onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst 
op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te 
bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële do-
cumenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen 
van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Part-
ner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse 
vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene 
krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. 
Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor per-
soonlijke verzorging uitgedeeld. Gebruik de App of maak uw bij-
drage over op onze gebruikelijke Diaconie rekeningen. 
– Bankrekeningnummer: IBAN NL92 RABO 0127 6072 34 
– ING rekeningnummer:  IBAN NL96 INGB 0000 1175 05 
t.n.v. College van Diakenen, Protestantse Gemeente te Leid-
schendam o.v.v. Kerstcollecte vluchtelingenkinderen.  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
Opening ziekenhuis Ecuador 

(40dagentijdproject 2020) 

Met vreugde kunnen wij u meedelen dat het ziekenhuis einde-
lijk geopend is. Door de uitbraak van corona heeft ook daar 
lange tijd alles stil gelegen. Maar dankzij het volhouden van Ja-
cob en Carolien van der Ende, de twee tropenartsen, is het dan 
toch gelukt. En de opbrengst van ons 40dagentijdproject was 
bestemd voor de aanstelling van een receptionist(e). En dat is 
gelukt, haar naam is Rosa. Op de site pgleidschendam.nl/groe-
pen/ZWO kunt u er alles over lezen. Een artikel van Omroep-
West en een bericht van Rosa met foto. 
 
Beste gemeenteleden,  
De ZWO-commissie wil u hartelijk dan-
ken voor uw steun het afgelopen jaar: 
het 40dagentijdproject en het tweeja-
rig project voor Gentlecare. Zo konden 
we samen met u weer een steuntje in 
de rug zijn van velen die dit zo hard no-
dig hebben en zoveel goed werk voor 
hun naasten doen. 
De commissie wenst u/jullie Geze-
gende Kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig 2022. 

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 
 
Een oprechte bedankbrief 

Beste vrienden in Leidschendam, 
Wij, bij Gentlecare, kunnen jullie allemaal niet genoeg bedan-
ken voor de ontzagwekkend grote donatie van € 4.000,- die we 
hebben ontvangen. We hebben er geen woorden voor om jullie 
allemaal te bedanken voor jullie vriendelijke en edelmoedige 
harten en voor jullie gebeden en aandacht voor Gentlecare. 
We vertrouwen erop dat God ons zal leiden. We hopen aan 
onze bewoners binnenkort ook een speciale kerstlunch te kun-
nen geven. Ik beloof jullie op de hoogte te houden van de kerst-
lunch en zullen de foto’s daarvan te zijner tijd naar jullie door-
sturen. 
Wij als gezin gaan ook door een moeilijke tijd. Onze dochter die 
in Kaapstad woont, is gevallen en heeft haar beide polsen ge-
broken en Tanja die in Oostenrijk woont moet nu in lockdown 
leven vanwege hoge coronabesmettingen in Oostenrijk. Dus 
het leven van onze beide dochters is veranderd. Verder is mijn 
man Tommie erg ziek geworden. Hij is opgenomen op de IC-
afdeling van een ziekenhuis in Kimberley. Hij heeft een ernstige 
infectie die ze bestrijden met antibiotica. Het is voor mij best 
een enorme schok want in de 42 jaar huwelijk kan ik me maar 
drie keer herinneren dat hij ziek geweest is. Maar ik vertrouw 
op God die goed voor ons is. En omdat zovelen voor mijn man 
bidden, hopen en geloven wij dat hij spoedig beter zal worden. 
 
Het is om gek van te wor-
den. Gentlecare slaapt 
nooit, we zijn constant op 
onze hoede. Zoals enkele 
weken geleden toen we op 
een dag om vier uur in de 
ochtend een donderende 
knal hoorden. Toen we 
buiten gingen kijken, bleek 
dat er een 25 meter lange 
muur van ons centrum 
was omgevallen. Gelukkig 
bleek dat er niemand ge-
wond was geraakt, maar 
het was toen niet veilig in 
ons centrum. Immers, ie-
dereen kon het pand zo-
maar binnenlopen. En van-
wege de armoede hier, 
willen velen hier zomaar binnenlopen en van alles meenemen 
om te verkopen. We zijn dus erg op onze hoede. 
Het vervelende is dat dit allemaal extra veel tijd kost. Ook de 
herbouw van de muur kost tijd. Tijd die we zo graag aan de zorg 
voor onze patiënten willen geven. Maar het is even niet anders. 
Het is heel erg druk nu, maar we zijn gezegend dat we nog geen 
dodelijke coronaslachtoffers hebben gehad.  
 
Ik wou dat jullie konden zien 
hoeveel voordeel wij ervaren 
van watertanks die wij dank-
zij jullie steun begin dit jaar 
hebben kunnen kopen. Die 
tanks helpen ons enorm als 
de stroom in de stad weer 
eens uitvalt. De stad zit dan 
zonder stroom en zonder wa-
ter. Maar gelukkig hebben wij 
dan wel water beschikbaar! 
We zijn jullie daarvoor nog 
steeds enorm dankbaar. 
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We wensen jullie allemaal zeer gezegende en veilige feestda-
gen. We hopen dat jullie allemaal veilig en coronavrij blijven. 
Ook in ons land stijgt het aantal besmettingen nu weer snel. 
Nogmaals heel erg bedankt voor jullie gulle harten namens ons 
allemaal bij Gentlecare. 
Liefde en zegeningen van ons allen hier uit Britstown. 

Ivonne Gentle 
 
 
 
 
Secretaris: dhr. Duurt Renkema 
Telefoon: (070) 327 98 21 
E-mail: d.f.renkema@casema.nl 
Website: www.leidschendamskerkkoor.nl 
 
Kerstzangavond 

De eerder aangekondigde kerstzangavond, gaat helaas niet 
door. Spelbreker is CORONA. 
 
Oproep 

Wij hopen echter in het nieuwe jaar te beginnen met het ora-
torium ‘TOT LEVEN GEROEPEN’ van André van Vliet. Dit project 
zal worden uitgevoerd vóór Pasen. Wij zoeken zangers/zan-
geressen die mee willen zingen. Alle stemmen zijn welkom. Wij 
repeteren in de Kruisheuvelkerk op donderdagavond van 19.30 
uur tot 21.30 uur. Startdatum is 13 januari 2022. 
En nu maar hopen dat corona niet opnieuw spelbreker wordt. 
Dus: van harte welkom in de Kruisheuvelkerk. 

Duurt Renkema, secretaris 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 

De leden van het Oecumenisch Vrouwenwerk blijven positief 
en hoopvol in deze donkere tijd, waarin we uitkijken naar licht 
aan het eind van de tunnel. Advent, tijd van verwachting en uit-
zien naar Het Licht. De Vrouw en Geloof groep hoopt op 15 de-
cember een Adventsviering te houden in de Dorpskerk in Leid-
schendam. Deze ochtend wordt verzorgd door Vigilia van Akke-
ren en Annemieke Hartman. Ook in 2022 staat de derde woens-
dag van de maand gepland in de agenda’s. De eerste bijeen-
komst in het nieuwe jaar is hopelijk op woensdag 19 januari in 
de Kruisheuvelkerk in Leidschendam. We houden ons zoals al-
tijd aan de basisregels en een maximum aantal bezoekers. 
Daarom is aanmelden noodzakelijk, evenals de coronatoe-
gangspas. De ochtenden beginnen om 10.00 uur en duren ui-
terlijk tot 12.00 uur. Aanmelden kan bij: 

Plony Korving-Harteveld 
p.korving@outlook.com, 06 10 29 27 26 

 
 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Lezingen PCOB Leidschendam-Voorburg 

Op 14 december 2021 van 14.00 tot 16.00 uur houdt de Protes-
tants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) haar kerstviering in de 
Koningkerk te Voorburg (Bruijnings Ingenhoeslaan 4, bus 23 en 
tram 2). Medewerking wordt verleend door het Leger des Heils 
uit Den Haag. Zij komen vertellen over wat zij doen voor de me-
demens. Kapiteinse Edith van der Hoek verzorgt een korte ad-
ventsviering. 
 
Op 11 januari 2022 van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt de conser-
vator van Kasteel Duivenvoorde een lezing over het kasteel in 
de Kruisheuvelkerk te Leidschendam (Burgemeester Roering-
laan 6, bus 46 en tram 6). 
 
Alle senioren van 55 jaar en ouder, lid of geen lid, zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis. 

Atte Roskam, bestuurslid Communicatie PCOB LV 

 
 
 
 
 
 
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 

 
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 

hoe Gods nieuwe wereld zal zijn. 
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres, 

en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam, 
de wolf legt zich neer naast het lam. 

 
Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 

de volkeren leven in vrede. 
De aarde is vol van de kennis van God, 

zo vol als met water de zee, de zee, 
zo vol als met water de zee. 

 
Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt, 

en ouders en kinderen strijden. 
De aarde is ziek door de schuld van uw volk, 

en de doornstruik verovert het land, het land, 
de doornstruik verovert het land. 

 
God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt, 

maak een einde aan onrecht en pijn. 
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht, 

waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn, 
uw volk gelukkig kan zijn. 

 
- Lied 772 

 
U kunt dit lied beluisteren op:  

https://petrus.protestantsekerk.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/
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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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto-impressie Kliederkerk 


