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Dorpskerk 
Damhouderstraat 2A 
Aanvang: 10.00 uur 

Kruisheuvelkerk 
Burg. Roeringlaan 6 
Aanvang: 10.00 uur 

De Leidraad 
Harriët Freezerhof 20 
Aanvang: 9.30 uur 

Zondag (groen) 
16 januari 2022 

Ds. Julia van Rijn                 (S) 
 

  

Zondag (groen) 
23 januari 2022 

Pastor L. Kaserer 
Crèche, kindernevendienst 

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

Ds. Meindert Burema 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
30 januari 2022 

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

 
(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken. 
 
 
 
 
In geval er weer sprake is van kerkdiensten met een beperkt 
aantal kerkgangers (zie hiervoor de nieuwsbrief)' is aanmel-
den noodzakelijk. Dit kunt u vanaf maandag bij voorkeur doen 
via e-mail:  
- Dorpskerk: aanmeldendk@pgleidschendam.nl 
- Kruisheuvelkerk: aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl 
- De Leidraad: aanmeldenld@pgleidschendam.nl 
Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen op vrijdag tussen 10.00 
en 12.00 uur op het centrale telefoonnummer 06-825 289 45. 
Geeft u daarbij duidelijk aan welke kerk u wilt bezoeken. In ie-
der kerkgebouw is slechts een beperkt aantal zitplaatsen be-
schikbaar. Bij over intekening zal worden geloot. 
 
LET OP!!! 

Op het moment van samenstellen van het kerkblad is nog niet 
duidelijk of de COVID-maatregelen na 16 januari worden ver-
soepeld. Daarom is ervoor gekozen om wel alle diensten af te 
drukken in het kerkblad. Als er enkel een digitale dienst plaats-
vindt, wordt deze verzorgd vanuit de kerk waar vandaan de 
dienst al gestreamd zou worden, met bijbehorende predikant 
en andere reeds ingeplande medewerkers. Als deze digitale 
dienst vanuit De Leidraad wordt verzorgd, begint deze om 
10.00 uur in plaats van 9.30 uur. Voor de actuele informatie 
over de kerkdiensten verwijzen we u naar de website en 
nieuwsbrief, via deze kanalen wordt de actuele situatie ver-
meld. 

 
 
 
Zondag 16 januari 

Om 10.00 uur is er een gezamenlijke online-dienst vanuit de 
Dorpskerk, waarin ds. Julia van Rijn uit Leiden voorgaat. Zij is 
onze classis predikant.   
 
Voor de volgende zondagen verwijzen we naar de nieuwsbrief. 
 
Zondag 23 januari 
Deze zondag gaat ds. Gert Jan de Bruin voor in de Kruisheuvel-
kerk. Officieel als gastpredikant, maar inmiddels net zo goed 
bekend als een van onze gemeenteleden. Deze dienst zal wor-
den gestreamd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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 4 februari en zal gegevens bevatten voor een 

periode van 3 weken: 5 februari t/m 25 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 28 januari om 24.00 uur.  

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

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP  Arnhem 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

We hebben opnieuw een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar 
waarin alles (nog steeds) anders is dan we vroeger gewend wa-
ren. Maar we zijn dankbaar dat we samen deel mogen uitma-
ken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspi-
reert en verblijdt. Om die te faciliteren zijn we afhankelijk van 
financiële bijdragen. Daarom is er ook dit jaar weer de Actie 
Kerkbalans, opdat we komend jaar weer de ruimte en mogelijk-
heden hebben samen kerk te zijn.  
Het thema van de actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van mor-
gen’. Want ook in de toekomst willen wij als kerk van betekenis 
zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Mo-
menten waar een goed gesprek bemoediging brengt, momen-
ten waar we vreugde en verdriet mogen delen. Waar we samen 
mogen eten, zingen en delen. En daarnaast natuurlijk de vele 
activiteiten voor jong en oud weer oppakken. Want samen zijn 
wij kerk. Daar hebben we uw steun hard bij nodig.  
Met uw bijdrage bouwt u mee aan onze gemeente. U doet mee 
door het ingevulde en ondertekende toezeggingsformulier dat 
u binnenkort ontvangt in de antwoordenvelop te stoppen en te 
retourneren. Dat kan ook dit jaar kosteloos per post. Wilt u er-
voor zorgdragen het gehele formulier, en niet slechts een deel 
daarvan, terug te sturen? Heeft u aangegeven digitaal deel te 
nemen? Dan ontvangt u een e-mail met daarin een link. Via 
deze link kunt u uw toezegging aan ons doorgeven. 
Bedankt voor uw steun op weg naar de kerk van morgen!  
 

De lopers kunnen vanaf heden de enveloppen voor de Actie 
Kerkbalans bezorgen. Op de antwoordstrook kunt u aangeven 
welk bedrag u voor dit jaar aan onze gemeente wilt bijdragen 
en in hoeveel termijnen u wenst te betalen. Let op! De loper 
voor de Actie Kerkbalans belt dit jaar niet bij u aan, maar doet 
de envelop in uw brievenbus. De antwoordenvelop kunt u af- 
geven in de kerk of per post terugsturen.  
Voor meer informatie over de Actie Kerkbalans kunt u contact 
opnemen met: Hans Grolle, (070) 320 12 26 in Heuvelwijk; An-
dré Vaders, 06-22 59 23 86 in Leidschenveen en met Mark Rip, 
06-48 15 40 09 in Vlietwijk.  
U kunt natuurlijk ook digitaal deelnemen aan de Actie Kerkba-
lans. Geef dit door via een bericht aan: kerkbalans@pgleid-
schendam.nl en vanaf 2023 kunt u dan digitaal meedoen. Ten 
aanzien van de Actie Kerkbalans verzoeken wij alle gemeente- 
leden, als men van plan is iets te geven, in ieder geval het toe- 
zeggingsformulier in te vullen en in te leveren. Als u gewend 
bent uw bijdrage eenmaal in de twee jaar te voldoen, ver-
zoeken wij u op het formulier het bedrag aan te geven dat u 
voor dit jaar 2022 bestemd wilt hebben. Uw bijdrage kan vol-
daan worden door overschrijving naar: IBAN NL08 INGB 0000 
0066 66 t.n.v. penningmeester PG Leidschendam onder vermel-
ding van ‘vrijwillige bijdrage’ en uw registratienummer (indien 
bij u bekend).  

Mark Rip, voorzitter CvK 
 
 

 
 
 
 
 
Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, januari 2022 

 

 
Zodra het weer kan, houden we weer meer activiteiten. In onze 
wekelijkse nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele 
informatie. 
 
Koffiedrinken in De Leidraad  

Elke dinsdagmorgen is het vanaf 10.00 uur koffiedrinken in De 
Leidraad. Terwijl de dampende bakjes koffie op tafel staan wor-
den de wetenswaardigheden van de week gedeeld, herinnerin-
gen opgehaald en wat er dan ook maar ter tafel komt (en dat is 
een hoop). 
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 
 
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 te treffen 
aan tafels van de Kruisheuvelkerk.  
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 
 
Seniorenmiddag Leidschenveen 

Op woensdag 26 januari staat er om 15.00 uur een senioren-
middag gepland in De Leidraad. Door de coronaperikelen 

kunnen wij er op dit moment niet zeker van zijn dat deze mid-
dag door kan gaan. Wij raden u aan om de nieuwsbrief in de 
gaten te houden en natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons 
opnemen. Mocht deze middag wel doorgaan, vergeet u dan 
niet om uw QR-code mee te nemen. 

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 
Dory de Niet, (070) 367 70 43 

 
Samen uit eten 

Jarenlang was het de gewoonte om op de eerste vrijdag van de 
maand februari samen uit eten te gaan. Op 7 februari 2020 wa-
ren we nog net voor de coronacrisis in Dekker’s Hoeve. Vorig 
jaar kon het door de coronamaatregelen niet doorgaan. En dit 
jaar? 
We weten het eigenlijk niet. Op dit moment, 7 januari, weten 
we nog niet wat wel of niet mag op vrijdag 4 februari. En als het 
mag, willen we het dan eigenlijk wel of vinden we het dan toch 
nog te risicovol? Zou u mee willen, reserveer dan in ieder geval 
de avond vast, vrijdagavond 4 februari. We laten u via de 
nieuwsbrief zo snel mogelijk weten of het al dan niet doorgaat. 
Het is dan in ieder geval, net zoals in 2019 en 2020, in Dekker’s 
Hoeve. Ontvangt u de nieuwsbrief niet, maar zou u eventueel 
wel mee willen, geef dat dan door aan Wilma Bemer, (070) 320 
32 12. We houden u dan telefonisch op de hoogte. 
Wordt vervolgd! 

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

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Do. 20 januari Oud papier Dorpskerk  
Wo. 26 januari, 15.00 uur Seniorenmiddag De Leidraad Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 
Do. 27 januari Oud papier Kruisheuvelkerk  
Wekelijks    
Di. 10.00 uur Koffiedrinken De Leidraad  
Wo. 12.00 uur Middaggebed Dorpskerk  
Vr. 10.00 uur  Koffietijd Kruisheuvelkerk  

https://d.docs.live.net/69e0c507a6e9c543/werkmap%20kerkblad%20202201/kerkbalans@pgleidschendam.nl
https://d.docs.live.net/69e0c507a6e9c543/werkmap%20kerkblad%20202201/kerkbalans@pgleidschendam.nl
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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  
 
Nieuwjaarswensen 

In de afgelopen weken mochten we als pastoraal team, per-
soonlijk en als groep, veel leuke berichtjes, lieve attenties, lek-
kere pakketjes en goede wensen ontvangen. Via deze weg wil-
len we iedereen voor al die blijken van meeleven hartelijk be-
danken! Het doet goed om juist nu veel digitaal gaat, te merken 
dat we met elkaar verbonden zijn. Het zorgde bij ons voor een 
goed gevoel. De vele kaartjes sieren onze huizen. Hartelijk 
dank! En voor iedereen natuurlijk al het goede voor het ko-
mende jaar, en Gods nabijheid op uw weg.  

Annemieke, Fulco en Maarten 
 

de Heer zij voor u 
om u de juiste weg te wijzen 

 
de Heer zij achter u 

om u in de armen te sluiten 
en om u te beschermen tegen gevaar 

 
de Heer zij onder u 
om u op te vangen 

wanneer u dreigt te vallen 
 

de Heer zij in u 
om u te troosten 

als u verdriet hebt 
 

Hij omgeve u 
als een beschermende muur 

wanneer anderen over u heen vallen 
 

de Heer zij boven u 
om u te zegenen 

 
zo zegene u God vandaag 
morgen en in eeuwigheid 

 
In memoriam Pieter de Kock 

Op maandag 6 december is op 103-jarige leeftijd dhr. Petrus 
Pieter de Kock overleden. Hij woonde aan de Prins Johan Wil-
lem Frisolaan. 
Dhr. De Kock was een markante man, met oog en hart voor vele 
anderen. Een echte familieman, iemand om wie je niet heen 
kon. Een man die prachtig kon vertellen over alles wat hij in In-
dië heeft meegemaakt, daarover vertellen deed hij dan ook 
graag. Een man met een grote staat van dienst, waar hij met 

gepaste bescheidenheid mee omging. Hij is voor zijn heldhaftig 
optreden in de oorlog door Koningin Wilhelmina onderschei-
den met het Bronzen Kruis, een hoge dapperheidsonderschei-
ding. Mede hierom werd de uitvaartplechtigheid met militaire 
eer omlijst. Een bijzondere eer voor een gewone man, die bij-
zondere dingen heeft gedaan voor ons Vaderland. 
Op donderdag 16 december hebben we in een dienst in de 
Kruisheuvelkerk afscheid van hem genomen, waarna hij is be-
graven op begraafplaats Noorthey, waar ook zijn geliefde 
vrouw begraven ligt.  
In de kerkdienst hebben we Matteüs 12, 35-37 gelezen, een ge-
deelte uit de Bijbel dat eigenlijk de lijfspreuk van dhr. De Kock 
is, en ook lazen en zongen we psalm 23, van de Heer die voor 
ons is als een herder voor zijn schapen. 
Dat de gedachtenis aan Pieter de Kock ons tot zegen mag zijn. 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
In memoriam Henk van Oosten 

Op donderdag 16 december is heel plotseling Henk van Oosten 
overleden, hij is 83 jaar geworden. Geschokt, verschrikt, onge-
loof… want Henk die er niet meer is… Henk was er namelijk al-
tijd! Bij veel activiteiten in en rond onze kerken, maar ook als 
postbode, als metgezel op een gemeentereis, deelnemer aan 
van alles en nog wat. Een stille genieter, die veel meer doorhad 
dan leek op het eerste gezicht. Hij zal op veel plekken gemist 
worden! 
Op maandag 27 december namen we afscheid van Henk in een 
dienst in zijn Kruisheuvelkerk, en in de dienst lazen we een lied 
van Paulus en een lied van David, over de liefde en over God die 
voor ons is als een herder. Aansluitend vond de begrafenis 
plaats op de Oosterbegraafplaats in Voorburg. Dat de gedach-
tenis aan Henk van Oosten ons tot zegen mag zijn. 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
Wij ontvingen bericht dat de afgelopen periode de volgende ge-
meenteleden zijn overleden: 
- Op 16 december: Cornelia de Bok-Graafland (94 jaar), zij 

woonde in Duivenvoorde 
- Op 28 december: Johannes Lambertus Kuipers (61 jaar), hij 

woonde aan de Duinmeierij 
- Op 1 januari: Everdina Noordman-de Graaf (87) jaar, zij 

woonde aan de Burgemeester Duyvendijklaan 
- Op 1 januari: Piet van der Wart (96 jaar), hij woonde aan de 

Prins Bernhardlaan 
Wij denken aan hun familieleden en allen die hen moeten mis-
sen. Dat de herinneringen tot een zegen mogen zijn. 
 
Meeleven 

Heeft u suggesties voor bloemengroeten, gaat u binnenkort 
verhuizen of wacht u op een operatie? Laat het ons weten, via 
het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kunnen we naar 
elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet in de kerk 
ontmoeten. 
Het begin van een nieuw jaar betekent vaak een frisse start. Dit 
keer is het vaak ook spannend: kan ik naar mijn werk of school? 
Wanneer kan mijn operatie doorgaan? Zit er nog een winter-
sportvakantie in? Of samen in een restaurant een jubileum vie-
ren? We denken aan iedereen die in de zorg werkt, aan mensen 
die bij de hulpdiensten werken en steeds vaker te maken krij-
gen met agressie, we denken aan studenten die graag weer live 
college willen volgen. We denken aan de mensen die het 
nieuwe jaar begonnen op een nieuwe plek, in een verzorgings-
huis of verpleeghuis.  
 
We noemen de namen van: 
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Week van gebed voor eenheid 

16 tot en met 23 januari is de week van gebed voor eenheid van 
christenen. Meer informatie vindt u op weekvangebed.nl en el-
ders in dit kerkblad. Tijdens de adventsviering van het oecume-
nisch vrouwenwerk werd vast dit gebed op een kaartje uitge-
deeld. 
 

God, U laat uw ster  
in ons leven schijnen. 
Help ons om zelf 
een licht van hoop te zijn. 
Zet ons hart in vuur en vlam 
zodat uw liefde 
ons en anderen  
met warmte omringt.  

 
Terugblik december 

December was ook dit jaar een feestelijke maand, waarin we 
weer op een mooie en creatieve manier bij kerst hebben kun-
nen stilstaan. We willen iedereen die daaraan zijn of haar steen-
tje heeft bijgedragen dan ook hartelijk danken. Of het nu was 
door de versiering van de kerkzalen, de schikkingen, de tech-
niek, de muziek en wat er al niet meer gedaan is. Zonder al die 
handen was het lang niet zo’n feest geworden.  
Bijvoorbeeld bij de kinderkerstviering, waar het kerstverhaal 
verteld werd met behulp van prachtig gemaakte attributen en 
natuurlijk Jan Klaassen die ons hielp de juiste liedjes te zingen. 
Voor jong en oud was er in deze viering wat te ervaren, en dat 
maakte het ook voor ons zo leuk om te doen.  
Maar ook de kerstavond- en kerstmorgendienst maakten het 
allebei op hun eigen manier écht kerst. Door de muziek, de 
kerstverhalen, en het samen vieren van de diensten mochten 
we de boodschap van kerst ervaren. En dat we dat echt samen 
vierden konden we merken aan de vrolijke pakketjes die we 
thuisbezorgden, de gemeenteleden in beeld tijdens de viering 
en alle knutsels, tekeningen en medley-inzendingen die we 
mochten ontvangen. Het is fijn om zo samen kerst te kunnen 
vieren.  
Tel daarbij het Top2000café, de oudejaarsavondvesper en de 
nieuwjaarsviering op, en het was een mooi gevulde december-
maand die hopelijk ook voor u inspirerend mocht zijn.  
Het is hoopvol om te merken dat kerst niet afhangt van wat er 
allemaal kan, of niet kan. Kerst vieren we sowieso. De geboorte 
van Jezus hing ook niet af van ideale omstandigheden, maar 
juist in het midden van die ene nacht ging de hemel open. Wij 
hopen dat u dat wonder van kerst ook afgelopen december 
heeft kunnen ervaren.  

Annemieke, Fulco en Maarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkbalans 

U zult het aan de voorkant van dit kerkblad hebben gezien, we 
staan deze maand stil bij de levensader van onze gemeente: Ac-
tie Kerkbalans. Als pastoraal team zijn we vaak vanaf de eerste 
rij getuige van wat deze gemeente allemaal doet, organiseert 
en ervaart met elkaar. De vele ontmoetingsmomenten, de 
prachtige kerkzalen en de inspirerende vieringen zien we elke 
week voorbijkomen. Maar wat denkt u van alle incidentele ac-
ties die we als kerkgemeenschap opzetten. Activiteiten rondom 
kerst, acties voor de buurt, bezinning in de paastijd, gelegen-
heidskoren, musicals, het zinnig café en ga zo maar door. Wij 
zijn ontzettend enthousiast over wat deze kerk allemaal te-
weegbrengt voor haar leden, en voor de mensen die op haar 
pad komen.  
Dit alles maken we met elkaar mogelijk. Ook financieel, want al 
die dingen die we doen moeten ook betaald worden. De kerk is 
geen vereniging waarvoor contributie verschuldigd is, iedereen 
is welkom. En tegelijkertijd kan de kerk ook niet zonder de con-
tributie/bijdrage van haar leden. En dus hopen wij ook dit jaar 
op uw hulp en uw vrijgevigheid. Betalen kan heel makkelijk, met 
een hoeveelheid en frequentie die bij u past. Een maandelijkse 
afschrijving zoals uw Netflix- en Disney+-abonnement? Of een 
jaarlijkse gift? Het kan allemaal.  
Geef vandaag, voor de kerk van morgen. Elke bijdrage maakt 
verschil, en is zeer welkom. Heeft u concrete vragen: schiet ge-
rust de kerkrentmeesters aan, ze helpen u graag.  

Annemieke, Fulco en Maarten 
 
Valentijns-challenge 

Wat zou het leuk/mooi/hartverwarmend/welkom zijn als ALLE 
gemeenteleden met Valentijnsdag een kaartje krijgen! We zet-
ten hoog in, maar we denken dat het kan: op alle 1400 adressen 
in onze gemeente een valentijnskaart bezorgen. 
En: daar hebben we ieders hulp bij nodig! 
Want, zoals jullie weten: vele handen maken licht werk. 
De vraag/opdracht is daarom: maak/knutsel/vouw/borduur/ 
fotografeer/plak/teken/kleur/… één of meerdere Valentijns-
kaarten. Daarop dan ook (graag!) een lieve, hartverwarmende, 
hartelijke, hart-onder-de-riem-stekende tekst of spreuk. De ge-
maakte kaarten mogen in onze drie kerkgebouwen worden in-
geleverd (gewoon in de brievenbus, of binnen in de daarvoor 
bestemde verzamelbak). 
Iedereen kan de gemaakte kaarten inleveren tot en met zondag 
6 februari; in de week voor Valentijnsdag gaan we dan de be-
zorging regelen (en ook hierbij kunnen we natuurlijk heel veel 
hulp gebruiken, opgeven kan bij Maarten, Annemieke en 
Fulco). 
Wekelijks zullen we in de nieuwsbrief én in de kerkdienst een 
update geven van het aantal kaarten – we zijn benieuwd! 
Het leuke van deze actie: iedereen kan meedoen! Er worden in 
onze gemeente al heel veel kaarten gemaakt, en ook verder is 
er veel creativiteit aanwezig. Het worden zo echt: kaarten van 
iedereen, voor iedereen. Doet u/doe jij/doen jullie mee? 

Annemieke, Maarten en Fulco 
 
Vakantie ds. Maarten Hameete 
Het schrijven van de kopij voor dit kerkblad is (bijna) mijn laat-
ste wapenfeit voorafgaand aan mijn vakantie. Vanaf maandag 
10 januari tot en met maandag 24 januari heb ik vakantie. Het 
is een heerlijk voorrecht om in een land te leven waar je af en 
toe je werk kan en mag laten liggen. En daar gaan we van ge-
nieten. Voor urgente zaken kunt u natuurlijk altijd bij het pas-
toraal centrum terecht via telefoon of mail.  
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Scriba: dhr. Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Rooster kerkblad 2022 

Ten behoeve van de leveranciers van kopij volgt hier het roos-
ter met verschijningsdata van het kerkblad en de bijbehorende 
kopijdata in 2022, tot de zomervakantie: 
Nr. kopijdatum verschijnt bijzonderheden 
 2. 28 januari 4 februari voor 3 weken; 
 3. 18 februari 25 februari voor 5 weken; 
 4. 25 maart 1 april Paasnummer, voor 3 weken; 
 5. 15 april 22 april voor 6 weken; 
 6. 27 mei 3 juni Pinksternummer, voor 5 weken; 
 7. 1 juli 8 juli vakantienummer, voor 8 weken. 

Leo Kloos en Harry Hoft, eindredactie 
 
Uit de Algemene Kerkenraad 

Terwijl ik dit schrijf verschijnt er een regenboog aan de horizon, 
tussen een voorbij vliegende grijze wolk en een blauwe lucht. 
Een nieuw jaar, nieuwe kansen, verse start, goede moed en met 
vernieuwde energie bouwen we verder aan onze Christelijke 
gemeente. Met die positieve houding bereiden we de aan-
staande activiteiten voor, van vergaderingen tot kerkdiensten.  
Aanstaande 12 januari komt de Algemene Kerkenraad weer (di-
gitaal) bij elkaar. De ingezette koers van afgelopen tijd wordt 
voortgezet en de organisatie van activiteiten gaat door. De ver-
schillende vormen van het ‘hoe en wat’ krijgen aandacht. Het 
helpt om bij elkaar te zijn voor de creatieve oplossingen die 
deze tijd van ons vraagt.  
Zonder te weten wat het nieuwe kabinet ons gaat brengen is 
wel duidelijk dat het virus nog steeds een risico is voor de volks-
gezondheid. Zo blijven we voorlopig een digitale kerkelijke ge-
meenschap waar we via beeldschermen met elkaar meeleven.  

Floris van Hoek, scriba AK 
 
 
 
 
 
Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2 
Telefoon: (070) 320 42 24 
Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99 
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: 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. 
 
Kerkdiensten 

In het vorige kerkblad stonden de kerkdiensten rond de kerst-
dagen nog in de kerk aangekondigd. Helaas kwam op zaterdag 
18 december het bericht van de lockdown tot en met vrijdag 14 
januari. Het gevolg was dat de diensten vanaf kerstavond weer 
online waren. De kerkdienst op 16 januari zal in ieder geval nog 
een gezamenlijke online dienst zijn.  
Wat er daarna gebeurt is bij het inleveren van de kopij nog on-
zeker. Dus we verwijzen voor de kerkdiensten en de overige ac-
tiviteiten in de komende tijd weer naar de nieuwsbrieven. 
 
Bloemengroet 

Iedere zondag gaat er, ook tijdens de lockdown, als groet vanuit 
de kerk een bos bloemen naar een gemeentelid. Weet u ie-
mand die een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken? Geef 
het door aan Gerrie Jansze, telefoon (070) 346 02 66, 06-44 65 
90 29, of aan mij, gegevens zie boven. 
We kijken uit naar betere tijden. 
Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk, 

Diny de Jong, scriba 

Wijn, thee of een kaars van de  

Vrienden van de Dorpskerk 

Zoals u wellicht weet heeft de Stichting Vrienden van de Dorps-
kerk Leidschendam tot taak om de Dorpskerk en zijn inrichting 
als cultuur-historisch monument en het gebouw als kerkge-
bouw in stand te houden. U kunt altijd vriend worden van de 
Stichting. Kijk daarvoor op onze website.  
Om verder gelden bijeen te brengen verkoopt de Stichting wijn, 
thee en een kaars, voorzien van een mooie beeltenis van de 
Dorpskerk. Met deze actie u kunt genieten van een prima wijn, 
thee en een mooie kaars voor een zeer redelijke prijs!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gekozen wijn ‘Eglise du Village’ is een bijzondere en smake-
lijke wijn van het wijnhuis Venec uit het zuidoosten van Mace-
donië. Wijnmaker Venec zegt er het volgende over:  
RODE WIJN  
Een wijn met elegantie en fruit. Een blend met Merlot, de Ma-
cedonische trots Vranec en een klein beetje Cabernet Sauvig-
non. Een soepele wijn met veel zwoel fruit met duidelijke tonen 
van bramen en zwarte bessen. Op de achtergrond lichte tonen 
van rijpe kersen. Lekker om zo los te drinken of bij pasta’s en 
lichte vogelgerechten.  
WITTE WIJN  
Een mooie blend van Chardonnay, Pinot Grigio en de lokale 
druif Temjanika. Heerlijk fris met aromatische fruittonen. Lek-
ker als aperitief. Combineert goed met salades en schaaldieren 
en zelfs de Aziatische keuken.  
THEE  
Dit is een losse zwarte thee met sinaasappelschillen, kruidna-
gel, rozenblaadjes, amandelen, vanille, kardemon en aroma.  
KAARS MET BEELTENIS VAN DE DORPSKERK 
Dit jaar verkopen wij ook voor het eerst kaarsen met een af-
beelding van de Dorpskerk. Het is een kwalitatief hoogwaardige 
kaars, die vele uren zal branden. Maak het echt gezellig met het 
branden van deze kaars. 
KOSTEN 
De rode en witte wijn kost per fles € 8,90. Per doos van 6 flessen 
zijn de flessen voordeliger en € 50,00. De thee kost € 5,00 per 
zakje van 80 gram. De kaars kost € 10,-. Betaling: per bank of 
contant. Banknummer NL27 RABO 0343 4095 42. 
VERKOOP 
Op woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur in de Dorps-
kerk. 
 
Indien u een of meer dozen wijn bestelt bij de hieronder ge-
noemde bestuursleden, dan wordt de wijn binnen Leidschen-
dam/Voorburg thuis bezorgd. 

Bert van Viegen, 06 22458228 
Aad Luiten, 06 53812291 

 
Samen uit eten 
Een herinnering aan 7 februari 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:harryhoft@casema.nl
mailto:harryhoft@casema.nl
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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 2 december vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk via 
Zoom. Deze laatste vergadering in 2021 is de standaard agenda 
grotendeels losgelaten. We konden daardoor meer aandacht 
besteden aan het bezinningsonderwerp (de PGL organisatie-en 
vergaderstructuur) en een ‘rondje’ met als onderwerp ‘Waar 
zie je naar uit in 2022?’ 
 
Nieuwe organisatie-en vergaderstructuur van de PGL:  
In drie groepjes is gebrainstormd over de volgende vragen:  
- Welke onderwerpen bespreken we PGL-breed en welke bin-

nen de wijk?  
- In welke samenstelling komen we als wijk en in welke als PGL 

samen?  
- Hoe vaak wordt in welke samenstelling vervolgens verga-

derd? 
- Vanaf januari: zo lang we nog niet PGL-breed een organisatie- 

en vergaderstructuur hebben vastgesteld: hoe vaak komen 
we dan als wijkkerkenraad samen in het eerste kwartaal van 
2022?  

De uitkomsten van de drie Zoom-groepjes worden door de 
scriba verzameld. ‘Hoe nu verder’ is een onderwerp voor de ge-
zamenlijke kerkenraden.  
 
Rondje ‘Waar zie je naar uit in 2022?’ 
Alle aanwezigen hebben verteld waarnaar zij uitkijken in het 
nieuwe jaar. Dit leverde heel diverse, mooie en persoonlijke 
vooruitblikken op. 
 
Vanuit de wijkkerkenraad wensen wij alle gemeenteleden en 
lezers van het kerkblad een gezond en gezegend 2022 toe! 

Ingrid den Hartog, voorzitter 
 
 
 
 
 
Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: momenteel vacant 
Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar) 
E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl 
Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD  Den Haag 
 
Autorijdienst 

Vacant 
 
Bericht vanuit de kerkenraad Leidschenveen 

Intussen zijn we de kerkdiensten weer digitaal gaan uitzenden, 
waardoor we elkaar helaas niet zo makkelijk ontmoeten. We 
willen vanuit de wijkkerkenraad dan ook deze oproep doen: 
heeft u behoefte aan contact, zoek dan vooral contact met ons 
en dan kijken we wat we kunnen doen om dat te regelen. Want 
een van de grootste nadelen is toch wel dat het allemaal wat 
meer vanaf afstand is.  
Maar met Sinterklaas hebben we onze vrijwilligers verrast door 
aan de deur te staan met een kleine attentie, met een persoon-
lijk gedicht voor het vrijwilligerswerk dat een ieder doet. Het is 

zo mooi om te zien dat er zoveel mensen een bijdrage leveren. 
Dat zijn grote en kleine taken, waarbij ik ook de opmerking 
kreeg: Ja, maar ik doe alleen maar dit. Ja, dat klopt, maar ook al 
is de taak klein, dan wordt ook dat gewaardeerd. We doen het 
met zijn allen en alles wordt gewaardeerd hoe klein dan ook. 
Maar ook gewoon de aanwezigheid in de kerk en bij activiteiten 
wordt zeer gewaardeerd, want met zijn allen vormen we het 
lichaam van Christus. 
Voor informatie over de kerkdiensten en activiteiten in de ko-
mende tijd in Leidschendam en Leidschenveen: houdt de 
nieuwsbrief in de gaten. 

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 
 
Digitaal abonnement kerkblad 

In november 2021 troffen de abonnees die het kerkblad op pa-
pier ontvangen een flyer aan. In die flyer werd opgeroepen een 
jaarlijkse financiële bijdrage te doen voor het drukken van het 
kerkblad en de mogelijkheid werd geboden om te kiezen voor 
het digitaal ontvangen van het kerkblad – dat is ook nog eens 
duurzamer. 
Op beide oproepen hebben wij veel respons gekregen. Dat is 
heel fijn om te zien, en vanaf deze plaats: bedankt hiervoor! 
Overigens kunt u zich nog steeds aanmelden voor de digitale 
versie. Stuur daarvoor een e-mail naar kerkblad@pgleidschen-
dam.nl.  

Mark Rip, voorzitter CvK 
 
Legaten ontvangen 

Recent hebben wij bericht gekregen dat de PG Leidschendam 
een legaat heeft gekregen uit de erfenis van de heer G. de Jeu 
en mevrouw A.H. van der Wulp. Naast deze twee legaten zijn 
we als gemeente ook voor een percentage benoemd tot erfge-
naam voor de nalatenschap van de heer C. de Jong. Wij zijn hen 
zeer erkentelijk dat zij de PGL in hun testament wilden opne-
men.  
Het is altijd fijn als iemand onze gemeente opneemt in diens 
testament. Als u daar meer over wilt weten, neem dan contact 
op met een van de kerkrentmeesters of kijk eens op 
https://pgleidschendam.nl/nalatenschap/.  

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

We merken dat de opbrengsten van de collectes toch wel iets 
teruglopen, dus we willen 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 ver-
werken. 
Vorige keer heb ik al gemeld dat we in 2021 al een aantal keer 
bedragen hebben kunnen overmaken naar Gentlecare. We 
kunnen nu melden, dat we nog een keer 2.500 euro kunnen 
overmaken. Mooi is ook dat we vorig jaar voor het ZWO-project 
al bijna 5.500 euro hebben opgehaald. Dit alles naast het fan-
tastische bedrag dat er binnen is gekomen voor het advents-
project. Zie ook bij de ZWO, elders in het kerkblad.  
Nu begon ik met om geld te vragen en vervolgens beschrijf ik 
wat er allemaal is binnengekomen. Maar het is zo hard nodig 
om al deze projecten, maar ook de lokale doelen te financieren. 

mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl
mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl
https://pgleidschendam.nl/nalatenschap/
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Denk daarbij alleen al aan de wekelijkse bloemen, maar nog 
vele andere doelen die we ondersteunen en dingen die we 
doen. 
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 graag de onderstaande wekelijkse col-
lectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we 
de collecten-app ‘Appostel’ onder uw aandacht brengen, waar-
bij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. 
Hieronder staat hoe het werkt.  
 
Collecten-app - digitaal collecteren  
Als thuis-kijker en -luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage 
geven voor een collecte. Via een app genaamd ‘Appostel’ op uw 
telefoon kunt via iDeal of via een tegoed binnen de app ano-
niem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u down-
loaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een 
handleiding 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 16 januari - Stichting Sociaal Fonds Leidschendam 
Voorburg 
In deze stichting werkt de Gemeente Leidschendam-Voorburg 
samen met de diaconie Leidschendam, de diaconie Voorburg 
en de charitas-instellingen van de RK-kerken. Het doel van de 
stichting is te helpen in urgente financiële noden van inwoners 
van Leidschendam-Voorburg waar andere wettelijke voorzie-
ningen niet, of niet tijdig, in kunnen voorzien. Hulpverleners 
kunnen dankzij dit fonds hun cliënt ingeval van urgente nood 
op weg helpen naar meer financiële stabiliteit. 
 
Zondag 23 januari - Collecte Protestantse Kerk –  
Missionair werk - Kerk in, van en voor het dorp 
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsge-
meenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorps-
kerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine ge-
meenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, 
ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motive-
ren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken 
hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun 
buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine 
groep van betekenis zijn. 
 
 
Zondag 30 januari - Collecte Protestantse Kerk 
Jong Protestant - Interactief aan de slag met de Bijbel 
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de 
hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 
De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan 
online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een 
bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren 
gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen 
aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen 
betrokken te houden. 

René Bron, penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Secretaris: mw. Dory de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl 
 
Beste gemeenteleden, 

Allereerst de beste wensen voor 2022, ik hoop dat u goede da-
gen hebt gehad. 
Maar ondanks dat wij helaas niet in de kerken zelf kerst konden 
vieren en onze nieuwjaarsdienst konden houden, zijn wij als 
ZWO-commissie heel dankbaar voor het collecteresultaat voor 
de Griekse vluchtelingenkinderen. Het begon met een vermel-
ding in de Appostel-app, met de ZWO-collectes in de advents-
dagen en met de collectes tijden de kerstdagen zelf. Het opge-
haalde bedrag mag er zijn, maar liefst € 2.131,81.  
Heel hartelijk dank voor deze mooie opbrengst! 
Wij gaan er weer een mooi jaar van maken met elkaar. 

Dory de Niet, secretaris 
 
Waarom weggooien wat nog van waarde is? 

Al vele jaren zamelen we in de gebouwen van de PG Leidschen-
dam postzegels, oude mobieltjes en lege cartridges in. De Com-
missie ZWO zorgt dat de postzegels worden ingeleverd bij Kerk 
in Actie zodat hiermee weer hulpprojecten wereldwijd financi-
eel gesteund kunnen worden. In 2020 is hiermee in Nederland 
€ 24.625,90 opgehaald. Met de oude mobieltjes en lege cartrid-
ges wordt het opleiden van hulphonden financieel gesteund.  
In november hebben we de opbrengst van de afgelopen tijd uit-
gezocht en ingeleverd op de verschillende adressen. We heb-
ben gemerkt dat er veel (ansicht-)kaarten worden ingeleverd, 
die geen restwaarde meer hebben. Daarom hebben we beslo-
ten om te stoppen met het inzamelen van (ansicht-)kaarten. 
Deze kunnen gewoon bij het oud papier worden gedaan. De 
oude brillen die we hebben aangetroffen kunnen wel goed her-
gebruikt worden in andere landen en hebben we overgedragen 
aan een opticien. 
We hopen van harte dat veel gemeenteleden hun postzegels, 
oude mobieltjes, lege cartridges en oude brillen voorlopig nog 
even thuis bewaren en bereid zijn om ze weer in te leveren zo-
dra de gebouwen weer open zijn voor kerkdiensten en bijeen-
komsten. In de hal staan dozen waar u de spullen kunt inleve-
ren. 
Namens Commissie ZWO, 

Margreet Meijer 
 
 
 
 
 
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 
 
Beste vrienden, 

Wij vertrouwen erop dat het goed 
met jullie gaat en dat jullie klaar 
zijn voor de komende winter-
maanden. Bij ons is het nu hoog 
zomer en het is hier extreem 
warm en erg droog. Covid is hier 
volop aanwezig maar we zijn bij 
Gentlecare allemaal gevacci-
neerd. We hebben gehoord dat de 
besmettingen in Europa weer zijn 
opgelopen en we bidden dat iedereen echt zal oppassen. Bij 
Gentlecare is het druk maar we zijn gezegend dat we door co-
rona geen dodelijke slachtoffers te betreuren hebben gehad.  
Onze patiënt van de maand is Moenetsie. Hij komt uit Kaapstad. 
Zijn moeder pleegde zelfmoord terwijl hij dat zag. Hij werd toen 
bij zijn tante in pleegzorg geplaatst. Die tante kon hem echter 
niet aan en hij werd doorverwezen naar Gentlecare. Hij kan niet 
praten en hij kan bijna niet lopen. Het kost ons wat tijd om hem 
te begrijpen maar het is een plezier om hem hier bij ons te 
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hebben. Hij is altijd gelukkig en kan alleen mamma zeggen. Hij 
kan een beetje lopen en kan zichzelf op het toilet helpen. Dit is 
zo'n enorme prestatie voor ons en we zijn zo gezegend dat we 
een verandering in zijn leven hebben aangebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heel erg bedankt voor al jullie gebeden, gedachten en donaties. 
Die raken zoveel mensen die hier in Gentlecare wonen en jullie 
helpen allemaal om voor hen een enorm verschil te maken.  
Mogen jullie allemaal gezegend worden in het goede dat jullie 
doen! Liefde van iedereen bij Gentlecare 

Ivonne Gentle 
 
Hieronder het overzicht van giften en de opbrengst van collec-
tes die afgelopen jaar voor dit doel bijeengebracht zijn. 
 
Overzicht van giften en collectes 2021 t.b.v. GENTLECARE 
ZWO Jaarproject Collecte 20210103  €     431,92 
ZWO Jaarproject Collecte 20210214  €     337,02 
ZWO Jaarproject Collecte 20210411  €     412,29 
ZWO Jaarproject Collecte 20210502  €     415,90 
ZWO Jaarproject Collecte 20210530  €     433,14 
ZWO Jaarproject Collecte 20210620  €     275,35 
ZWO Jaarproject Collecte 20210801  €     196,99 
ZWO Jaarproject Collecte 20210829  €     199,99 
ZWO Jaarproject Collecte 20211017  €     118,92 
ZWO Jaarproject Collecte 20211107  €     165,55 
ZWO Jaarproject Collecte 20211212  €     363,38 
ZWO Jaarproject Giften € 2.086,98 
Totaal bijeengebracht in 2020 € 5.437,43 

 
Een fantastisch bedrag, waarvoor iedereen zeer hartelijk dank. 
De ZWO-commissie heeft geprobeerd u in het afgelopen jaar 
regelmatig te informeren over dit project en waar het bijeenge-
brachte geld aan wordt besteed. Dit ZWO-doel is voor twee jaar 
aangemerkt, dus ook in 2022 gaan we ons er weer voor inzet-
ten. Doet u het komende jaar weer mee? 

Krijn Jongejan 
 
Bedankt 

Wij willen graag bedanken voor de gift van € 1.200,-, die bijeen 
is gebracht door het haardhoutproject van de vrijwilligers van 
Begraafplaats Wilsveen. 

Krijn Jongejan 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 

Nadat we vanaf september vier keer bij el-
kaar konden komen en heel fijne ochten-
den met elkaar beleefden, lijkt het erop 
dat we in elk geval in januari geen Vrouw 
en Geloof ochtend kunnen houden. Ge-
lukkig kunnen we terugkijken op fijne och-
tenden de afgelopen maanden en een 
fantastisch Adventsviering, die verzorgd 
werd door Vigilia van Akkeren en Annemieke Hartman. On-
danks de teleurstelling blijft de kerngroep van het Vrouwen-
werk optimistisch en hoopt binnenkort weer een Vrouw en Ge-
loof ochtend te kunnen voorbereiden. Deze wordt dan zo 

mogelijk aangekondigd in de kerkbladen en men ontvangt daar-
over persoonlijk bericht, waarop gereageerd kan worden. Ho-
pelijk heeft een ieder goede kerstdagen gehad, is het nieuwe 
jaar goed begonnen en blijven we in gedachten met elkaar ver-
bonden. Voor nu wenst de kerngroep alle vrouwen veel heil en 
zegen in het nieuwe jaar en hopelijk tot spoedig.   

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

 
Week van gebed voor eenheid 

Van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022 vindt de 
jaarlijkse 'Week van gebed voor eenheid' plaats. Het thema 
dit jaar is 'Licht in het duister'. 
Kerken uit het Midden-
Oosten kozen het thema 
naar aanleiding van het 
tweede hoofdstuk van het 
Matteüs-evangelie, 
waarin het verhaal wordt 
verteld van magiërs die 
een bijzondere ster zagen 
en deze volgden. De ster 
bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij 
MissieNederland: “Als christenen worden we aangemoedigd 
om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze 
verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het 
duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blij-
ven bidden.” 
 
Toepasselijk in deze tijd 
“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crou-
wel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in 
een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereld-
wijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale 
crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten 
zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek 
te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we 
tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.” 
 
Week van Gebed in Leidschendam en Voorburg 
Van 16 tot en met 23 januari is de landelijke Week van Gebed, 
waarin kerken samen bidden. In Voorburg en Leidschendam 
hebben we voor de corona-periode ook regelmatig gezamen-
lijke gebedsavonden gehouden. Ook nu willen we dit weer 
doen. Helaas is het door de lockdown niet mogelijk om dit op 
één locatie te doen. Gelukkig bieden digitale middelen wel de 
optie om elkaar te ontmoeten; niet ideaal, maar beter dan 
niets! 
Op maandagavond 17 januari zal de volgende gezamenlijke ge-
bedsbijeenkomst zijn. Tijdens deze online bijeenkomst zullen 
we met elkaar bidden voor elkaar, voor onze kerken, onze 
woonplaats, Nederland en de wereld. Want we geloven dat 
juist ook in deze tijd gebed voor vrede, voor gerechtigheid, voor 
bescherming en voor troost keihard nodig is! 
Het bidden is vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Het bidden 
zal plaatsvinden via het onlineplatform Zoom. Je kunt je aan-
melden bij je predikant of voorganger, deze zorgt dat je de 
Zoom-link toegestuurd krijgt. Bij deze Zoom-link zal een korte 
instructie zitten voor het gebruik van dit online platform. 
We hopen dat je de 17e januari meedoet! 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
Aan de vooravond van de 
Week van gebed voor een-
heid vindt op zaterdag 15 
januari een Nationaal Ge-
bed plaats. In een pro-
gramma van 20.00 tot 
21.30 uur spreken diverse 
christelijke vertegenwoor-
digers een gebed uit. Het programma is live te volgen via 
www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige 
initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, Missie-
Nederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Sa-
men Kerk in Nederland. 
 
 

https://www.weekvangebed.nl/
https://www.weekvangebed.nl/
http://www.nationaalgebed.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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl 
 
Kinderbingo 

We hebben woensdag 5 januari online bingo gespeeld met een 
groepje enthousiaste kinderen (en hun ouders). Het was een 
gezellig uurtje, en alle kinderen hebben een bingo-prijsje ge-
wonnen, dat we na afloop thuis hebben bezorgd. Je kon o.a. 
een bingo-prijs winnen als je de vier hoeken had en later kon je 
ook bellen als je een blauwe voordeur had, op nummer 1 
woonde, of in de maand mei was geboren. Wij vonden het heel 
gezellig dat jullie meededen. We organiseren kinderclub in elke 
vakantie, we zien jullie graag weer in de volgende vakantie! 

Groetjes van Ina en Carianne 
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