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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 (wit) 
24 april 2022 

Ds. Klaas Wigboldus               (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Arend van de Beld (te Almelo) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Ies de Jong (te Delft) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
1 mei 2022 

 
 

 
 

Ds. Maarten Hameete             (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
8 mei 2022 

Mw. Jannozien Moggré 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg               (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Ies de Jong (te Delft) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
15 mei 2022 

Dhr. J.G. Bijl 
Crèche, kindernevendienst 
Aanvang 16.00 uur 

Ds. Jeroen Tiggelman               (S) 
(te Spijkenisse) 
Crèche, kindernevendienst 

Pastor Jacqueline Bakker 
(te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
22 mei 2022 

Ds. Maarten Hameete             (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Zangdienst 
Crèche, kindernevendienst 
Aanvang: 15.00 uur 

Gemeenteleden 
Crèche, kindernevendienst 

Hemelvaart (wit) 
26 mei 2022 

 
 

 
 

Ds. Adrie Sterrenburg             (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
29 mei 2022 

Dr. Anneke Mooi (te Woubrugge) 
Crèche, kindernevendienst 

Mw. Bertien Bos (te Leiden) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete             (S) 
Crèche, kindernevendienst 

 
(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken. 
 
 
 
 
Welke regels en afspraken gelden? 
- Bij binnenkomst desinfecteren we onze handen. 
- We houden nog steeds zoveel mogelijk afstand. 
- De bloemenkaart wordt getekend door de ambtsdrager. 
- Collectes blijven digitaal plaatsvinden, of door middel van de 

collectebussen bij de uitgang. We geven dus nog geen collec-
tezakken door. 

- Er worden geen handen geschud. 
- Het dragen van een mondkapje is niet langer verplicht, maar 

wordt nog steeds aangeraden. 
 
U kunt de dienst ook online meemaken via www.kerkdienstge-
mist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via 
www.pgleidschendam.nl onder het kopje ’mijn PGL online 

diensten’ (wachtwoord: zie hieronder in ’Colofon’). Meeluiste-
ren en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl. 
 
Zondag 24 april 2022 

In de Dorpskerk gaat ds. Klaas Wigboldus uit Den Haag voor. Hij 
is een goede bekende in de Dorpskerk. 
In de Kruisheuvelkerk gaat onze oud-predikant ds. Arend van 
de Beld voor. Voor velen van u (en voor hem) een prettig weer-
zien. 
 
Zondag 8 mei 2022 

Mevrouw Jannozien Moggré gaat voor in de Dorpskerk. Zij is als 
geestelijk verzorger werkzaam in Rijswijk en Maassluis. 
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg 
voor. Inmiddels een goede bekende in de kerken van Leid-
schendam/Leidschenveen. 
 
Zondag 15 mei 2022 

’s Morgens is er geen dienst in de Dorpskerk. ’s Middags om 
16:00 uur is er een bijzondere kerkdienst met als voorganger 
waarnemend burgemeester Jules Bijl. Voor nadere informatie 
over de Preek van de Leek, zie elders in dit kerkblad. 
Ds. Jeroen Tiggelman komt deze zondag uit Spijkenisse om 
weer eens voor te gaan in de Kruisheuvelkerk waar hij een 
groot deel van zijn jeugd bij betrokken is geweest. Ooit was hij 
de eerste man die deel uitmaakte van het team dat de kinder-
nevendienst leidde! Jaarlijks is hij een van de vaste gastpredi-
kanten. 
 
Zondag 22 mei 2022 

In de Kruisheuvelkerk deze zondag geen predikant, maar de 
organist in de hoofdrol. De (middag)dienst is een zangdienst. 
Aanvang 15.00 uur. Na afloop ontmoeting met koffie/thee/li-
monade. 
 
Zondag 29 mei 2022 

Dr. Anneke Mooi uit Woubrugge is de gastpredikant in de 
Dorpskerk. 
In de Kruisheuvelkerk is de voorganger mevrouw Bertien Bos 
uit Leiden. Mevrouw Bos is predikant in opleiding en verricht 
hulpdiensten in de kerk van Leiderdorp. Op 20 juni vorig jaar 
ging zij al eerder bij ons voor en maakte toen veel indruk met 
de wijze waarop zij invulling gaf aan haar dienst. U herinnert 
zich vast wel haar vioolspel, samen met Annemieke op de pi-
ano, ter begeleiding van de gemeentezang. 

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 3 juni en zal gegevens bevatten voor een pe-

riode van 5 weken: 4 juni t/m 8 juli. 

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 1 juli 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.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgleidschendam.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


 

3 

 
 
 
 
 
 
Waar is God? 

Ja, zo lang er mensen zijn op aarde wordt die ene vraag al ge-
steld: “Waar is God?” Het is natuurlijk een interessante vraag 
“Waar is God?” Je kunt er eindeloos over filosoferen. Je kunt er 
zelfs een antwoord op geven of op krijgen. De oude Rooms-Ka-
tholieke catechismus (1948) liet in het antwoord weinig ruimte 
voor twijfel. “Waar is God?”: “God is in de hemel, op de aarde 
en op alle plaatsen: Hij is overal!” En daarmee moesten de ge-
lovigen het doen. 
De vraag “Waar is God?” is natuurlijk niet alleen maar een inte-
ressante, theoretische vraag. Voor veel mensen die hem stellen 
is het vooral een belangrijke vraag, een vraag naar de betekenis 
van God in hun leven. ‘Waar is God’, roepen, zeggen of fluiste-
ren zij, ‘Waar is God’ in deze wereld, die behalve het goede en 

schone, ook het boze en het lelijke kent. Waar is God in de el-
lende van het bestaan, in de schaduwzijden en nachtkanten van 
het leven? Waar is God in de oorlogen die heersen? Jezus zegt: 
“Het koninkrijk van God is onder jullie, in jullie midden.”  
 
Het koninkrijk is aanwezig waar jullie samenzijn. Alsof hij met 
andere woorden bedoelt: Waar twee of drie in mijn naam bij-
een zijn, daar ben ik. Het Godsrijk begint niet ooit in de toe-
komst, het zit ook niet opgesloten in het hart van de enkeling, 
maar het begint waar mensen samenkomen die in Jezus iets 
van God hebben gezien. Zij vormen een gemeenschap, en on-
der hen krijgt het koninkrijk van God gestalte. 

Eta Woudenberg 

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

 

 
In onze wekelijkse nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie. 
 
Koffiedrinken in De Leidraad  

Elke dinsdagmorgen is er vanaf 10.00 uur de mogelijkheid om 
koffie te drinken in De Leidraad. Terwijl de dampende bakjes 
koffie en thee op tafel staan worden de wetenswaardigheden 
van de week gedeeld, herinneringen opgehaald en wat er dan 
ook maar ter tafel komt (en dat is een hoop). 
U bent van harte welkom om langs te komen om met elkaar een 
kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!  

Fulco, Annemieke en Maarten 
 
Gespreksgroep Met de Bijbel op tafel 

Nu ‘alles’ weer lijkt te kunnen, wordt het hoog tijd om ook Met 
de Bijbel op tafel samen te komen. Lastig om een datum te prik-
ken waarop iedereen die dat zou willen kan: de agenda’s stro-
men weer vol. Maar: we beginnen weer, en dat is mooi! De eer-
ste keer komen we samen op woensdag 11 mei, de locatie volgt 
nog (opgeven is dan ook handig…). 
Voor iedereen die eerder ook al deelnam is de opzet van de 
avond bekend, voor anderen: we beginnen de avond met een 
Bijbelgedeelte, dat we lezen volgens de Lectio divina, een ver-
stillende manier van Bijbellezen, afkomstig uit de kloostertradi-
tie. Daarna bespreken we een onderwerp, en dat kan van alles 
zijn: verschillende geloofsbelijdenissen, een Bijbelboek, een 
spel, een onderwerp uit de kunst. Meer informatie of opgeven 
kan bij Fulco de Vries Bouwstra. Welkom! 
 
 
 
 

Dorpskerk Breek-de-Week 

Van 12.00 tot 12.30 uur op woensdag korte vieringen: Na Pa-
sen gaan we in vijftig dagen op weg naar Pinksteren. Het zijn 
vijftig bijzondere dagen, boordevol emoties voor de apostelen. 
Angst, twijfel, onzekerheid, maar ook blijdschap. Tijdens de ko-
mende korte vieringen zullen we bij die emoties stilstaan. En 
uiteraard schenken we ook aandacht aan Hemelvaart. Na Jezus’ 
hemelvaart blijven de apostelen immers verweesd achter. Van 
Pasen tot Pinksteren is nog een hele klim. Geloven in de opstan-
ding is nog geen wandelen met de Geest. Het is niet opstaan en 
stilstaan, maar opstaan én volgen! Na afloop van de korte vie-
ringen kunnen we weer napraten met elkaar bij een kopje kof-
fie en/of thee. Weet u/je van harte welkom. 
 
Van 12.30 tot 15.00 uur op woensdag Open Kerk: met o.a. in-
loop voor koffie/thee, pastorale aandacht, juridisch advies, 
buurtbieb en puzzelbank. Ook kunnen er mooie zelfgemaakte 
kaarten worden gekocht. Kaarten die geschikt zijn voor verschil-
lende gelegenheden. De voorraad is weer ruim aangevuld en de 
opbrengst is voor de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Wo. 27 april, 10.00-16.00 uur Oranjemarkt Dorpskerk  
Do. 28 april Oud papier Kruisheuvelkerk  
Wo. 11 mei Ouderenmiddag Heuvelwijk Kruisheuvelkerk  
Wo. 11 mei, 20.00 uur Met de Bijbel op tafel Wordt nog bepaald ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl  
Za. 14 mei  LentEvenement Heuvelwijk Kruisheuvelkerk  
Wo. 18 mei, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Wo. 18 mei, 10.00 uur Vrouw en Geloofkring Dorpskerk p.korving@outlook.com  
Do. 19 mei, 14.30 uur Ontmoetingsmiddag Vlietwijk De Binnenhof Gerrie Jansze, g.jansze@ziggo.nl  
Do. 19 mei Oud papier Dorpskerk &  

Kruisheuvelkerk 
 

Wo. 25 mei, 15.00 uur Seniorenmiddag Leidschenveen De Leidraad Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 
Wekelijks    
Di. 10.00 uur Koffiedrinken De Leidraad  
Di. 20.00 uur  Christelijke meditatie Kruisheuvelkerk  
Wo. 12.00 uur Korte viering en Open kerk Dorpskerk  
Do. 20.00 uur Repetitie Leidschendams Kerkkoor Kruisheuvelkerk  

mailto:ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl
mailto:p.korving@outlook.com
mailto:g.jansze@ziggo.nl


 

4 

Oranjemarkt 

Op 27 april is er gelukkig weer een oranjemarkt. Pannenkoeken 
eten, boeken uitzoeken, broodje vis kopen, koffie en thee drin-
ken, toren beklimmen, planten kopen, even rusten in de kerk, 
het kan allemaal weer. Voor meer informatie zie de poster. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontmoetingsmiddag ouderen Vlietwijk 

Donderdagmiddag 19 mei hopen we u te ontmoeten in De Bin-
nenhof en de vernieuwde Dorpskerk. We pakken de draad weer 
op, want een ieder heeft het gemist om samen te komen, met 
koffie/thee en iets lekkers en daarnaast ook nog met elkaar iets 
te doen.  
U bent welkom vanaf 14.30 uur. Ook de predikanten zult u op 
deze middag ontmoeten. Een persoonlijke uitnodiging kunt u 
tegemoet zien. Met een drankje, advocaatje of borrel sluiten 
we de middag af voor 17.00 uur. Wij kijken er naar uit u te ont-
moeten, hopelijk u ook. 

Marrie, Adrie, Corry H. en Gerrie 
 
Seniorenmiddag Leidschenveen 

Het lijkt nog maar zo kort geleden maar er is alweer een maand 
voorbij nadat de vorige seniorenmiddag werd gehouden. Na 
een leerzame presentatie over het ontstaan van de auto, wer-
den wij verrast met gebakken kibbeling, verzorgd door de zoon 
van Cor Vrolijk en gedoneerd door een anonieme gever. Dit 
hebben wij ons allen goed doen smaken en wij bedanken de 
gulle gever. 
Op woensdag 25 mei staat de volgende seniorenmiddag ge-
pland in De Leidraad. Na de opening door ds. Maarten Hameete 
gaat Gerrit Knaap ons het een en ander vertellen over de ge-
schiedenis van de Islam. Wij beginnen om 15.00 uur met een 
kopje koffie of thee met iets lekkers erbij en eindigen rond 
17.00 uur. Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten en 
mocht u een familielid, buur of kennis mee willen nemen; zij 
zijn van harte welkom! 
Als u problemen heeft met het vervoer, kunt u contact opne-
men met: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste PGL’ers, 

Zoals jullie wellicht eerder hebben gelezen komt er op zaterdag 
14 mei een Lentefeest in en om de Kruisheuvelkerk, het zoge-
naamde ‘LentEvenement’.  
Het is een feest van en voor de gehele PGL (plus kennissen en 
vrienden en wijkbewoners) dus ook vanuit de andere kerken 
wordt er meegewerkt aan het evenement. Het thema zal zijn 
‘De Groene Kerk’, ons jaarthema, dus we doen zoveel mogelijk 
duurzaam en biologisch. Er komt een haringkar, er worden pan-
nenkoeken gebakken en verkocht, hapjes en drankjes (thee, 
koffie, wijn, bier) verkocht, we gaan bloemstukjes maken, er zal 
livemuziek zijn door diverse muzikanten uit onze kerkgemeen-
schap, er worden spelletjes gedaan, kleine dingen worden ver-
kocht en geworven voor de diverse PGL-activiteiten. Nu is onze 
vraag, wie wil ons helpen met het begeleiden van een activiteit 
en wie wil er reclame maken voor zijn/haar clubje? Ook zijn er 
mensen nodig voor het praktische werk, opzetten en opruimen, 
hand- en spandiensten. We hebben nog vele handen nodig! Dus 
geef je zo snel mogelijk op want we zijn druk in de weer met 
organiseren. 
En: uiteraard bent u ook van harte welkom om ons LentEvene-
ment te bezoeken! Er valt van alles te doen, te genieten en te 
beleven, tussen 10.00 en uiterlijk 16.00 uur. Naast wat hierbo-
ven al genoemd is: een springkussen voor de kinderen, een 
PGL-puzzel die we met elkaar maken, een schilderworkshop… 
We hopen op een feestelijke dag met een goede opkomst! Een 
deel van de opbrengst is voor Oekraïne en een deel voor Godly 
Play. Met elkaar maken we er een mooie en gezellige dag van. 
Namens de feestcommissie,  

Annelies van Markwijk, 06-38 00 64 45 
anneliesvanmarkwijk@gmail.com 

 
Terras Het Kruispunt weer open 

Vanaf woensdag 1 juni tot en met woensdag 28 september gaat 
terras Het Kruispunt weer open! U bent in die periode elke 
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee en om contact te maken met de overige 
bezoekers. Koffie, thee en koek zijn gratis (maar een kleine bij-
drage wordt wel op prijs gesteld). Bij slecht weer wordt het ter-
ras verplaatst naar de hal van de kerk of de Voorhof. Op de eer-
ste woensdag van de maand is er aansluitend aan het Terras 
een lunch. We beginnen dus op woensdag 1 juni meteen fees-
telijk met eerst een Terras en daarna een gezellige lunch. 
 
Opgeven voor de lunch kan (via een formulier in de kerk of te-
lefonisch) bij Sophia Brokke, (070) 398 91 17. 
 
Voor vragen over het Terras kunt u contact opnemen met  
- Krijn Jongejan, (070) 327 62 00, 06-22 64 45 66 of 
- Harry van Tol, (070) 327 72 36, 06-44 64 65 65  
- en per e-mail via vantolharry@gmail.com. 
 
U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee! 
Lijkt het u leuk om gastvrouw/gastheer te zijn? Neem contact 
op met Harry van Tol. 
 
 
 
 
 

mailto:anneliesvanmarkwijk@gmail.com
mailto:vantolharry@gmail.com
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Zomergespreksgroep  

De ziel duikt overal op. Van het populaire tv-programma ‘kijken 
in de ziel’ tot in het tijdschrift Happinez. Eeuwenlang was de ziel 
bekende taal in kerk en theologie. Tegenwoordig nemen we het 
niet meer zo vaak in de mond. Tijd voor nieuw licht op een oud 
woord. Kunnen wij nog iets met dit begrip? 
Daarom ga ik deze zomer 
graag met u in gesprek over 
dit onderwerp aan de hand 
van het boekje Kijk op de ziel 
van Martine Oldhoff. Om el-
kaar te ontmoeten, en met el-
kaar verder te denken over dit 
onderwerp. In vijf weken be-
spreken we dit compacte (zeg 
maar, kleine) boekje. In dit 
boek gaat de auteur op zoek 
naar de betekenis van de ziel 
in het christelijke geloof in 
onze context. Wat zegt de Bij-
bel? Wat is de ziel en hoe is de 
verhouding tussen lichaam en 
ziel?  
De avonden zijn van 20:00 – 
21:00 uur op 6, 13, 20, 27 juli 
en 3 augustus, en we komen 
bij elkaar in De Binnenhof. U 
kunt uzelf opgeven via ds.hameete@pgleidschendam.nl.  
U kunt het boek via de volgende link vinden: www.kokboeken-
centrum.nl/boek/kijk-op-de-ziel/.  

Ds. Maarten Hameete 
 

Koffie tussen de koeien 

Zaterdag 9 april was iedereen welkom om koffie tussen de 
koeien te komen drinken. En natuurlijk om de lammetjes, de 
kalfjes en koeien te zien. Het was een erg gezellige middag!  
De vrijwillige bijdragen waren in totaal € 140,- voor het ZWO 
project. Ook een mooi bedrag. 
Meer foto’s zijn te zien op de website. Zeker voor herhaling vat-
baar ☺. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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   
 
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 valt mij zwaar deze wereld 
met de ogen van het geloof 
te zien en te verstaan. 
Toch draag ik mijn gebeden op: 
 
aan mensen die in oorlog 
en catastrofes leven. 

Aan mensen die hongeren 
en door angst zijn overmand. 
Aan mensen die vervolgd worden 
en kinderen die zijn misbruikt. 
Aan huwelijken die verdrogen 
in de woestijn van de voorspelbaarheid. 
Aan mensen die de hoop opgeven 
en krachteloos zijn zonder initiatief. 
Aan mensen die zwaar ziek zijn 
en de dood voor ogen hebben. 
Aan mensen die op drift zijn geraakt 
en die niemand meer welkom heten. 
Aan mensen van wie de namen zijn vergeten 
en die schijnbaar vergeefs hebben geleefd. 
 
Heer, 
wees weer de God van leven. 
Wees weer de hand 
onder dit bestaan, 
onder hun bestaan, 
onder mijn bestaan. 

Alfred C. Bronswijk 
 
In memoriam Jan van den Akker 

Op maandag 4 april is Johannes Hendrik van den Akker op 81-
jarige leeftijd overleden. Jan woonde aan de Venestraat, en was 
getrouwd met Carla. We bidden haar, en hun kinderen en klein-
kinderen veel sterkte toe bij dit gemis. Jan wordt herinnerd als 
een krachtige man met veel levensvreugde. Of dat nu in de kerk 
was, of bij de vele verenigingen waar hij deel van uitmaakte. 
Zijn aanwezigheid en inbreng zal gemist worden. Bijvoorbeeld 
op de begraafplaats Wilsveen waar hij vaak aan het werk was. 
Juist daar mag hij nu rusten in de trouw van onze Heer. Maan-
dag 11 april heeft de begrafenis plaatsgevonden, met daaraan 
voorafgaand een dienst in de Dorpskerk. Veel herinneringen 
werden daar gedeeld, en we hopen dat de herinneringen ieder-
een die hem liefhad tot troost mogen zijn. 

Ds. Maarten Hameete 
 

http://www.kokboekencentrum.nl/boek/kijk-op-de-ziel/
http://www.kokboekencentrum.nl/boek/kijk-op-de-ziel/
mailto:ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl
mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl
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In memoriam Miep den Heijer-Dijkers 

Op 8 april is Maria Johanna den Heijer-Dijkers op 90-jarige leef-
tijd overleden. Miep was een lieve, vrolijke vrouw, die genoot 
van alles wat haar toeviel in het leven. Meer dan 50 jaar ge-
trouwd geweest met haar geliefde man Cor, van wie zij twee 
jaar geleden afscheid moest nemen. Miep en Cor werden een 
aantal jaar geleden lid van onze gemeente, toen de Opstan-
dingskerk in Voorburg dicht ging. Ze voelden zich thuis in de 
Kruisheuvelkerk, en deden ook hun best om er bij te horen. Ze 
wisten zich omringd door veel familie en vrienden, door wie zij 
nu enorm worden gemist. 
Bij het afscheid op vrijdag 15 april in de aula van begraafplaats 
Oud Eik en Duinen lazen we dat prachtige lied over de liefde, 
dat Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe schreef. 
En er klonken meer liefdevolle woorden, dierbare herinnerin-
gen werden gedeeld. De begrafenis vond aansluitend op de bij-
eenkomst plaats aldaar in het familiegraf. Dat de gedachtenis 
aan Miep den Heijer tot zegen mag zijn. 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
Verantwoording 

Bij een koffieochtend kreeg ik (Fulco) een enveloppe met daarin 
100 euro, als dank voor de fijne ochtenden, voor het werk van 
de kerk. Bij een andere koffieochtend een gift van 20 euro, ook 
voor de kerk. Dank, dat kunnen we goed gebruiken! 
 
Terugblik Oecumenische viering Duivenvoorde 

Op Witte Donderdag was er (eindelijk!) weer een gezamenlijke 
viering in dienstencentrum Noord/Duivenvoorde. Fijn om daar 
weer bij elkaar te komen, met bewoners van Duivenvoorde, als 
ook veel mensen van buiten. We vierden samen de maaltijd van 
brood en wijn, een feestelijk moment! 
Op de donderdag voor Pinksteren is er weer een oecumenische 
viering in Duivenvoorde, we kijken er naar uit! 
 
Een spannende tijd… 

Nog even, en de eindexamens op de middelbare scholen begin-
nen weer. Een spannende, maar ook bijzondere tijd. De afron-
ding van 4, 5 of 6 jaar middelbare school, en dan het vervolg: 
een nieuwe wereld gaat voor je open.  
Ook voor alle leerlingen die geen examen doen breekt een tijd 
van belang aan. De eindsprint voor de overgang, veel werkstuk-
ken, proefwerken en andere opdrachten. Wij wensen jullie hier 
heel veel succes mee, en ook de rust om te laten zien wat je 
kunt. En alle ouders/verzorgers: sterkte      ! 
 
Stille Week 

Van 10 t/m 17 april stonden we als gemeente uitgebreid stil bij 
de week van Pasen. We willen vanaf deze plek iedereen harte-
lijk bedanken voor de muzikale bijdragen, het meedenken, de 
bloemschikking, de palmpaasstokken, de koffie, de stream, en 
ga zo maar door. Vele schakels zijn aan het werk geweest, en 
het werd iets bijzonders. 

Fulco, Annemieke en Maarten 
 
Preek van de Leek in de Dorpskerk 

Elke dag worden we in het dagelijks leven geconfronteerd met 
complexe vraagstukken. Denk alleen maar aan de vluchtelin-
genstromen, de klimaatproblematiek en de oneerlijke verde-
ling van geld en goederen. Christenen vinden in de bijbel een 
rijke bron om met deze vraagstukken om te gaan en in de 
preek/verkondiging staan onze predikanten in elke viering stil 
bij de betekenis van Gods Woord in het bestaan van vandaag.  
Zo zijn we dat al jarenlang gewend. 
 
Op zondag 15 mei draaien we de gang van zaken een keer om 
in de Preek van de Leek. Dan vragen we iemand uit de lokale 
gemeenschap om een maatschappelijk vraagstuk waar hij/zij 
dagelijks met grote passie mee bezig is in een preek te overden-
ken en te verbinden met een Bijbeltekst. We hebben onze 
waarnemend burgemeester Jules Bijl bereid gevonden op deze 
zondag de Preek van de Leek te verzorgen. Jules Bijl is sinds 1 
september 2021 waarnemend burgemeester van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg en heeft ruime ervaring in bestuurs-
functies in Nederland en op Curaçao. In de overdenking deelt 
hij zijn visie op onze manier van samenleven van vandaag.  

Hij heeft gekozen voor het thema ‘Bruggen bouwen’. Met een 
commissie vanuit de PGL wordt de dienst voorbereid.  
We zetten hiermee een 
nieuwe stap. We heten als 
PGL iedereen welkom in 
ons mooie kerkgebouw 
om met elkaar een kerk-
dienst te vieren met bur-
gemeester Bijl als voor-
ganger. Zo kunnen we el-
kaar leren kennen, inspire-
ren en verbondenheid er-
varen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met 
een hapje en een drankje in De Binnenhof. We hopen van harte 
op een mooie en inspirerende bijeenkomst. Gemeenteleden én 
belangstellenden van buiten de kerk zijn allemaal van harte 
welkom.  
De dienst op zondag 15 mei in de Dorpskerk, begint om 16.00 
uur en is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. De dienst 
is ook live te zien via https://kerkdienstgemist.nl. Zie ook: 
https://pgleidschendam.nl/ voor actuele informatie. 
De voorbereidingscommissie, 

Ds. Maarten Hameete 
Margreet Meijer 

Diny de Jong 
 
 
 
 
 
Scriba: dhr. Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl 
 
Uit de vergadering van de AK 

Samen vergaderen over de ontwikkelingen van onze Protes-
tantste Gemeente voelde bijna weer als vanouds, aan een tafel 
met koffie en thee, in de ruimte van de Dorpskerk op 6 april 
jongstleden. De onderwerpen toen besproken worden nu stap 
voor stap zichtbaar, tastbaar en ook (digitaal) bruikbaar.  
- Het financiële jaarverslag over 2021 is door het College van 

Kerkrentmeesters aangeboden aan de Algemene Kerkenraad 
en vastgesteld.  

- Op het gebruik van Kerkdienstgemist.nl en Kerkwebradio is 
gereflecteerd; voorbereid wordt hoe dit aanbod van digitale 
diensten beter kan aansluiten op de behoefte van onze leden.  

- Gesproken is over de cantor in onze gemeente, in goed ge-
sprek is een waardevolle samenwerking afgerond en binnen-
kort wordt in overleg met de muziekcommissie het vervolg 
besproken voor muzikale begeleiding in onze gemeente.  

- Het preekrooster is voor het jaar 2023 en de gebouwen waar 
een viering plaatsvindt besproken en aangepast voor een 
paar gelegenheden.  

- Uitgebreider is stilgestaan bij de prettige gezamenlijke verga-
dering van alle ambtsdragers op 30 maart. Waar velen dach-
ten dat best een paar ambtsdragers om goede redenen zich 
hadden afgemeld, bleek eigenlijk dat het aantal ambtsdra-
gers sterk is afgenomen.  

- De avond stond merendeels in het teken van de liturgie en 
hoe Erediensten ervaren worden. Deze vruchtbare avond kan 
zomaar gaan leiden tot bijgestelde elementen op een zondag 
hier of daar.  

- De verschillende commissies zijn verder aan de orde geweest. 
Het blijft goed elkaar goed te informeren over de activiteiten 
van de verschillende groepen.  

Floris van Hoek, scriba AK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/
https://pgleidschendam.nl/
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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. 
 
Van wijkkerkenraad Vlietwijk 

Een bezinning op de eredienst 
Op woensdag 30 maart zaten we met de leden van de drie wijk-
kerkenraden om de tafel om met elkaar de verschillende aspec-
ten van de eredienst te ontdekken. Het was een inspirerende 
avond. Bijzonder om met elkaar te delen wat we als belangrijk 
in de eredienst ervaren. Een heel goede manier om elkaar beter 
te leren kennen, nu we op weg zijn naar meer samenwerking 
tussen de drie wijken. In juni gaan we verder met elkaar in ge-
sprek. 
 
Vlietwijkberaad 
Op zondag 24 april, na de kerkdienst, zal er weer een Vlietwijk-
beraad zijn. U bent welkom om met elkaar en de wijkkerken-
raad van gedachten te wisselen. 
Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk, 

Diny de Jong, scriba 
 
Paasochtend in de Dorpskerk 

Na alle fijne avonddiensten de hele week in de Dorpskerk was 
zondagochtend de Paasdienst. Ds. Sterrenburg was de voorgan-
ger. Het was een heel mooie dienst met muziek, gebed en het 
woord. De kinderen hadden op het plein ervoor gezorgd dat er 
potjes narcissen stonden. Een teken van nieuw leven. Iedereen 
kreeg een potje mee naar huis. Wat een feest! 
Namens de kindernevendienstleiding Dorpskerk, 

Wilma Bemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
 
Netwerkbijeenkomst ‘Oog voor elkaar’  

Op donderdag 14 april vond in de Kruisheuvelkerk de Netwerk-
bijeenkomst ‘Oog voor elkaar’ plaats. Bij deze bijeenkomst, ge-
organiseerd door de gemeente Leidschendam-Voorburg, wa-
ren naast vertegenwoordiging van de gemeente diverse lokale 
verenigingen en organisaties aanwezig, zoals Woej, GGZ, Vi-
domes, een lokale bridgeclub, schuldhulpverlening, en de 
Voedselbank. Ook PG Leidschendam (Heuvelwijk) was uitgeno-
digd. Rode draad van de brainstorm was eenzaamheid, en daar-
bij vooral de impact van de lockdowns gedurende de afgelopen 
twee jaar op activiteiten in de buurt. Van jeugd tot ouderen: er 
komen minder mensen bij activiteiten dan voor het coronatijd-
perk. De bijeenkomst was vooral verbindend tussen de diverse 
partijen, met als belangrijke boodschap: zoek elkaar op.  
 
Vanuit de Kruisheuvelkerk zullen we in onze buurt meer aan-
dacht vestigen op onze laagdrempelige activiteiten, zoals het 
LentEvenement, Kliederkerk, het koffieterras, en activiteiten 
voor jongeren door deze ook aan te melden bij het Servicepunt 
en Woej. Zij vermelden de activiteiten in hun media en versprei-
den informatie in de flats in Heuvelwijk. In het najaar zal een 
week lang speciaal aandacht besteed worden aan het thema 
eenzaamheid. Ook als Kruisheuvelkerk zullen we graag onze bij-
drage leveren in deze week.  

Mineke van Hoek-Bons 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Aktie Kerkbalans (AKB), toezegging 2022 

Allereerst wil ik alle gemeenteleden bedanken die aan ons ver-
zoek gevolg hebben gegeven om ook voor 2022 hun geldelijke 
bijdrage te leveren ter ondersteuning en voortzetting van al 
onze kerkelijke activiteiten en daarvoor een toezegging hebben 
gedaan.  

mailto:harryhoft@casema.nl
mailto:harryhoft@casema.nl
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Een eerste indruk van de Aktie Kerkbalans 2022 geeft verder 
echter aan dat ondanks de gedane toezeggingen, veel toezeg-
gingen achterblijven met als resultaat dat het totaalbedrag van 
de toegezegde bedragen op dit moment 20.000 euro lager is 
ten opzicht van 2021. Dit is een sterke daling, meer dan we zou-
den verwachten en is een zorgelijke ontwikkeling. Helaas zien 
wij dat op deze wijze de inkomsten steeds verder uit de pas 
dreigen te geraken. Als daar geen verandering in komt, brengt 
dat gevaren met zich mee voor het voortbestaan van de PG 
Leidschendam. Gezien het voorgaande zal het CvK binnenkort 
bij de mensen die nog niet gereageerd hebben een herinnering 
bezorgen. Wij hebben de toegezegde bedragen hard nodig om 
kerk te kunnen zijn en blijven, zoals u dit gewend bent. U vindt 
toch ook dat dit een toekomst is die wij voor ons allen wensen?  
 
Heeft u aan uw toezegging nog geen gevolg gegeven dan vragen 
wij u dit alstublieft alsnog te doen. Zoals u wellicht weet kan uw 
bijdrage voldaan worden door overschrijving naar: IBAN NL08 
INGB 0000 0066 t.n.v. penningmeester PG Leidschendam onder 
vermelding van ‘vrijwillige bijdrage’. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

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

Het is weer lente, de tijd dat een hoop mensen op pad gaan. 
Wilt u ook denken aan de mensen die dit niet (meer) kunnen? 
Diaconie is meer dan alleen geld geven. Kijk in de komende tijd 
ook eens om u heen. Misschien is er wel iemand in uw buurt 
die het fijn vindt om een dagje op pad te gaan, maar het alleen 
niet lukt.  
Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt 
u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te ge-
ven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecte-
ren. We willen graag de onderstaande wekelijkse collectedoe-
len onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de col-
lecten-app ‘Appostel’ onder uw aandacht brengen, waarbij het 
makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieron-
der staat hoe het werkt. 
 
Collecten-app - digitaal collecteren  
In de kerk maar ook als thuis-luisteraar of -kijker kunt u digitaal 
een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 
‘Appostel’ op uw telefoon kunt via iDeal of via een tegoed bin-
nen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die 
app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE 
PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het 
e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, 
mail dan ook gerust.  
Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overge-
maakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers 
t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw 
gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaco-
nie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepas-
sing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app 
of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van 
Diakenen. 
 
Zondag 24 april - ZWO project 2021 – 2022  
Hospice Gentlecare 
Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Brits-
town (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun om-
geving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet 
de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die 
wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en 
omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor 
ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen 
en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over 
een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale pati-
enten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar 

huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de 
opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig 
patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige 
problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en 
Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan 
door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers 
kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit 
Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via fa-
miliecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het 
kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voor-
heen ‘Colesberg’ die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum 
Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door 
onze diaconie. 
 
Zondag 1 mei - 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, en 
kerstgroeten. 
 
Zondag 8 mei - Diaconie - Vluchtelingenwerk 
Op veel plekken in onze gemeente wonen vluchtelingen en sta-
tushouders die, vaak na traumatische ervaringen, terecht zijn 
gekomen in een voor hen onbekend land met een vreemde taal 
en onbekende gewoonten. Velen van hen weten dat zij nooit 
meer terug kunnen naar het land van herkomst. Zij moeten hier 
een nieuw leven opbouwen. Sommigen leven in onzekerheid 
over hun familie en vrienden die in hun land van herkomst zijn 
achtergebleven. Net als Kerk in Actie staat ook onze diaconie 
met andere organisaties samen op de bres voor de vluchtelin-
gen en statushouders en hun kinderen in onze gemeente. De 
foto-expositie ‘omzien naar elkaar’ waar ook onze diaconie bij 
betrokken is, vertelt in beeld en woord hun verhaal. Uw bij-
drage aan deze collecte kan kleur geven aan het leven van deze 
nieuwe inwoners van onze gemeente en hun kinderen. 
 
Zondag 15 mei - Kerk in Actie 
Binnenlands diaconaat - Op adem komen in De Glind 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuis-
geplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte 
dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon 
kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In 
De Glind, dat ook wel het 'Jeugddorp' wordt genoemd, geloven 
ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 
120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshui-
zen die verspreid staan over het verder gewone dorp. 
 
Zondag 22 mei - ZWO project 2021 – 2022  
Hospice Gentlecare 
Zie de collectebestemming op 24 april. 
 
Donderdag 26 mei - Diaconie – Vluchtelingenwerk 
Zie de collectebestemming op 8 mei. 
 
Zondag 29 mei - Diaconie - Stichting Zulu Aid 
Op verzoek vanuit de gemeente hebben we dit doel op het col-
lecterooster gezet. Deze Stichting heeft als doel: het ondersteu-
nen van projecten van het Hillcrest Aids Centre en Hillcrest Aids 
Centre Trust en de aan hen verbonden organisaties in KwaZulu-
Natal, Zuid-Afrika. Deze organisaties zorgen ervoor dat mensen 
die leven met HIV/Aids en/of mensen waarvan de familieleden 
besmet zijn met het virus, toegang krijgen tot zorg, preventie, 
behandeling, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van 
het woord. 

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

En dan is de 40dagentijd ineens weer voorbij met een mooie 
Stille Week en de viering van de opstanding van Jezus, Pasen. 
Een aantal weken waren we on-
derweg met het project FIDA in 
Ethiopië en dat is voorlopig een 
mooi resultaat geworden. Het 
eindbedrag krijgt u op Eerste 
Pinksterdag te horen als wij zoals 
gebruikelijk de cheque aanbie-
den. Het blijft nog even een ver-
rassing dus, ook omdat we via 
verschillende rekeningen dona-
ties binnenkrijgen en het dus even duurt voor alles opgeteld is.  
Maar het was weer fijn te zien en te ervaren hoe enthousiast 
onze gemeenteleden zijn. Er is weer veel lekkers verkocht en de 
koffie was ook een succes. Maar liefst 40 pakken gemalen koffie 
en koffiebonen zijn er door u aangeschaft. Hoop dat uw bakkie 
lekker zal smaken! Dank namens FIDA en de ZWO-commissie 
voor uw bijdrage hieraan. Er kunnen weer veel vluchtelingen-
kinderen voor een jaar opgevangen worden met onderwijs en 
een fatsoenlijke maaltijd per dag. 

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 
 
Lieve mensen in Leidschendam, 

Tja, de tijd vliegt en als jullie dit lezen is Pasen alweer voorbij. 
De winter heeft ons hard getroffen. Het is erg koud in de Karoo 
met veel regen. Maar de velden staan er prachtig groen bij. Bij 
Gentlecare is het extreem druk. Afgelopen periode hadden we 
twee sterfgevallen en er is altijd iemand die bij ons binnen wil 
komen! 
Onze patiënt van de 
maand is Estelle Thomp-
son, ze is 70 jaar. Ze werd 
naar ons gestuurd vanuit 
het Kimberley-ziekenhuis. 
Ze was er heel slecht aan 
toe toen we haar binnen 
kregen. Ze lijdt aan de-
mentie. We herinneren 
ons nog dat ze erg honge-
rig en broos was toen ze bij 
ons kwam. We hebben in 
Zuid-Afrika een groot pro-
bleem met patiënten die 
palliatieve zorg nodig heb-
ben omdat de overheid 
geen extra centra voor dit 
soort zorg overheeft. Dat 
maakt het ook zo moeilijk 
voor patiënten die geen familie hebben om hen bij te staan en 
voor hen te zorgen. Met al jullie gebeden en hulp zijn we wel in 
staat om deze mensen een beetje beter te helpen.  
We danken jullie dat jullie altijd aan Gentlecare in Zuid-Afrika 
denken , ook als er verdrietige dingen om jullie zelf heen zijn.  
Lieve groeten van alle medewerk(st)ers van Gentlecare, 

Ivonne Gentle 
 
 
 

 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 

Na een bewogen seizoen dat, zoals zoveel andere activiteiten, 
af en toe werd onderbroken door een lockdown, is de kern-
groep bezig met de voorbereiding van de afsluitende ochtend, 
die woensdag 18 mei van 10.00 tot 11.30 uur wordt gehouden 
in de Dorpskerk, Damhouderstraat 2a in Leidschendam. Het 
thema was dit seizoen: Geloven zonder kerk. Dat thema hoopt 
de kerngroep in mei met hulp van de aanwezigen af te sluiten. 
Helaas is ook dit plan nog altijd onder voorbehoud. De kern-
groep zal kort tevoren via persoonlijke uitnodiging en andere 
wegen nog bekendheid geven aan deze slotochtend. Voor in-
formatie bellen met: 

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

 
4 mei viering: ‘Vrijheid in Verbondenheid’ 

Om 18.30 uur begint in de Martinus-
kerk in Voorburg de 4 mei viering, die 
de Raad van Kerken dit jaar organi-
seert samen met de Liberaal Joodse 
Gemeente en het Sint-Maartenscol-
lege. Het thema van 4 en 5 mei dit jaar 
is ‘Vrijheid in Verbondenheid’. De 
Raad heeft hierin verbondenheid ge-
zocht met andere religies, in het bij-
zonder het jodendom, met andere ge-
neraties door met jongeren in gesprek te gaan, en met de 
slachtoffers van de oorlogen van nu en die uit de Tweede We-
reldoorlog, die wij op 4 mei gedenken. 
 
De viering is dan ook uitdrukkelijk bedoeld voor alle generaties 
en mensen van binnen en buiten de kerk. Het College van B&W 
zal in de viering aanwezig zijn en na afloop zullen de Stille Tocht 
naar het Monument in Sijtwende en de herdenking die daar 
door de gemeente wordt verzorgd in verbinding staan met de 
viering. 
 
Andries Nek, godsdienstleraar en pastor van de school, heeft 
met collega’s van de godsdienst, geschiedenis en nederlands 
sectie van de school uitgebreid aandacht besteed aan de 
Tweede Wereldoorlog en herdenken en heeft met jongeren 
een deel van de viering voorbereid, waarin ze verslag doen van 
wat op school is beleefd. Dennis Heijmans van de Joods Liberale 
gemeente zal de joodse traditie inbrengen. Muzikale bijdrage 
komt van twee generaties, Louis Cosman op het orgel en Anna 
Schormans met zang. Menno Meihuizen is liturg, samen met 
Leo Valk. We kijken uit naar de viering en hopen u allen daar te 
ontmoeten. 
(Van www.raadvankerkenlv.nl)  
 
Fruitfulcity op de Floriade 

Tiny Church en Beeldentuin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Kerken op de Floriade en haar vrijwilligers werken 
hard aan de duurzame Tiny Church en de inrichting van de beel-
dentuin. Vele kunstenaars hebben een ontwerp voor de kunst-
werken ingeleverd. Een labyrintachtige tuin, met helende krui-
den en Bijbelse planten is aangelegd. Ons thema is ‘De pracht 
van Gods schepping’. 

mailto:p.korving@outlook.com
http://www.raadvankerkenlv.nl/
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Bijna 40 kunstenaars dienden een ontwerp in voor een van de 
12 vruchten van de Geest. Iedere bezoeker van de Floriade kan 
de verbeelding van o.a. trouw, geduld, vriendelijkheid uit Gala-
ten 5 en geloof, hoop en liefde uit 1 Korintiërs 13 bewonderen. 
 
In het najaar van 2021 is de Tiny Church gebouwd en de tuin 
ingericht. Na afloop van de Floriade moet de Tiny Church ver-
plaatst worden. Vandaar dat deze demontabel is. Het zou bij-
zonder zijn wanneer de Tiny Church als kapel elders in Neder-
land gebruikt gaat worden of dat iemand het als Tiny House zou 
willen gebruiken. 
 
Praktische informatie 
Van 14 april t/m 9 oktober 2022 bent u met uw kerkelijke groep 
welkom. U kunt gezamenlijk de tuin met de helende kruiden en 
de 12 beelden van de vruchten van de Geest bekijken. U kunt 
door het labyrint wandelen. Aan de hand van vragen kunt u uw 
eigen spirituele test doen. Er zijn speciale programma’s voor 
volwassenen en kinderen/tieners. Na overleg kunt u als groep 
in onze Tiny Church een eigen programma invullen, zoals een 
liturgische afsluiting of uw ervaringen o.l.v. uw eigen gespreks-
leider bespreken. 
De Floriade is open van 10:00-19:00 uur. Informatie is verkrijg-
baar bij Pieter ter Veen: info@fruitfulcity.nl.  
Algemene informatie staat op www.floriade.com/nl. Voor 
groepen en kinderen is korting mogelijk. 
(Van www.raadvankerkenlv.nl)  
 
 
 
 
 
God, Nederland en Oranje 

In Nederland is er een scheiding tussen kerk en staat. Toch 
klinkt in veel protestantse kerken het Wilhelmus rond de ver-
jaardag van de regerende vorst. Hoe kan dat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen in de zestiende eeuw het calvinisme opkwam in Neder-
land, bleek stadhouder Willem van Oranje (1533 - 1584) al snel 
een beschermer van het protestantisme. In zijn jeugd had Wil-
lem, die later als stadhouder de bijnaam Willem de Zwijger 
kreeg, een protestantse opvoeding gekregen. Opvallend, want 
het protestantisme was toen nog gloednieuw.  
 
Als stadhouder kon hij echter geen volledige vrijheid garande-
ren voor het protestantisme in Nederland. Als stadhouder was 
hij waarnemend heerser der Nederlandse gewesten. Dat bete-
kent dat hij regeerde als plaatsvervanger van een landsheer, 
een koning die meerdere gebieden in handen had. En Willem 
regeerde onder een rooms-katholieke landsheer: eerst de 
rooms-Duitse keizer Karel V, daarna Filips II, heerser van het 
Spaanse Rijk. 
 
Beeldenstorm 
Filips II zag het opkomende protestantisme als bedreiging voor 
de katholieke kerk. Hierdoor liepen in zijn ogen namelijk ook de 
belangen van het Spaanse Rijk gevaar. Hij wilde eenheid in zijn 
rijk en deed verwoede pogingen om het opkomende protestan-
tisme de kop in te drukken.  
 
Het lukte Willem van Oranje, die voorstander was van gods-
dienstvrijheid en aanvankelijk trouw wilde blijven aan het 

Spaanse gezag, niet om tot overeenstemming te komen. En on-
dertussen bleek het protest van de calvinisten onstuitbaar: in 
1566 raasde de Beeldenstorm door grote delen van de Neder-
landen. Onder leiding van hun predikanten vernielden protes-
tanten de rijkdommen van de katholieke kerk in kerken en 
kloosters. Toen de bloeddorstige hertog van Alva naar de Lage 
Landen werd gestuurd om daar de orde te herstellen, beland-
den veel protestanten aan de galg of op de brandstapel.  
 
Protestants 
In Nederland leidde dit in 1568 tot een bloedige burgeropstand 
tegen de Spaanse overheersing. Onder leiding van Willem van 
Oranje verzetten de opstandelingen zich tegen het vervolgen 
van protestanten en tegen de groeiende bureaucratie en de 
centralisatie die hun Spaanse heerser voor ogen had.  
 
De oorlog duurde veel langer dan verwacht: pas in 1648 kwam 
er (afgezien van een wapenstilstand van twaalf jaar tussendoor) 
een einde aan deze Tachtigjarige Oorlog. In de noordelijke ge-
westen van de Lage Landen werd het leger van de landsheer 
verslagen en kreeg het protestantisme de overhand. Het werd 
verheven tot officiële staatsgodsdienst van de nieuwe repu-
bliek. Veel van de nakomelingen van Willem van Oranje bleven 
het protestantisme aanhangen.  
 
Zijn verre achterkleinkind Willem I, de eerste officiële koning 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, voerde grote 
kerkhervormingen door. En zijn nog veel verdere achterklein-
kind, de huidige koning Willem-Alexander, identificeert zich als 
protestants christen.  
 
Wilhelmus 
De verbondenheid met het protestantisme blijkt uit een traditie 
die veel protestantse kerken tot op de dag van vandaag in ere 
houden: het zingen van couplet 1 en 6 van het Wilhelmus.  
 
De oorsprong van het Wilhelmus is overigens niet helemaal ze-
ker. Het is namelijk de vraag wie het lied heeft geschreven. Dui-
delijk is in elk geval dat het de tweestrijd weerspiegelt waarin 
stadhouder Willem van Oranje verkeerde: enerzijds trouw wil-
len zijn aan de Spaanse koning, anderzijds zijn geweten volgen 
door God en het Nederlandse volk te dienen. In het lied klinken 
zijn beweegredenen door om toch in opstand te komen tegen 
het Spaanse Rijk.  
 
De overtuiging dat het koningshuis ons door God gegeven is, 
hebben veel koningsgezinde protestanten ook vandaag de dag 
nog. Ook beschouwen voorstanders het Wilhelmus als een eer-
betoon: hierin wordt Gods hand in de geschiedenis van Neder-
land bezongen. 
(Uit https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/)  
 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Werk maken van je inspiratie 

“Dit heb ik nu al zo lang willen doen, maar het kwam er nooit 
van”, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een 
intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levens-
beschouwing.  
Werk maken van je inspiratie; 
dat is wat je doet aan onze oplei-
dingen aan de Christelijke Hoge-
school Windesheim te Zwolle. 
Wij leiden - in deeltijd en voltijd - mensen op bachelor en 
masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pas-
toraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- 
en tweede graad; en geestelijke verzorger. 
Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, 
vooral ruimte aan de ontwikkeling  van de persoonlijke gelo-
vige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de be-
roepsuitoefening. Verschillende kerkgenootschappen erken-
nen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige pro-
fessionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of 
als evangelisch of baptistenvoorganger.  

mailto:info@fruitfulcity.nl
http://www.floriade.com/nl
http://www.raadvankerkenlv.nl/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/
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Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of meld je aan voor 
een meeloopdag. Dat kan via de site:  
www.windesheim.nl/professionals 
Wees welkom, we zien je graag tegemoet! 
 
 
Theologische Vorming voor Geïnteresseerden 

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel. 
Heb je nou net als de ka-
merling uit het Bijbelver-
haal in Handelingen 8, en 
dat was 2000 jaar geleden, 
dat als je de bijbel leest, je 
net als hij met vragen zit 
zoals, wat wordt er nou 
precies bedoeld? Daar kun 
je tijdens de cursus Theo-
logische Vorming voor Ge-
interesseerden antwoor-
den op krijgen.  
Zou u wel meer over deze 
cursus willen weten? Kom 
dan naar de informatie-
ochtend op zaterdag 14 
mei in de Christus Triomfa-
torKerk aan de Juliana van 
Stolberglaan 154, 2594 CL 
in Den Haag. Om 10.00 uur 
staat de koffie klaar. Om 
10.30 willen we beginnen tot ongeveer 13.00 uur. 
Tijdens de ochtend zullen enkele docenten iets over de lessen 
vertellen en krijgt u alle informatie over de cursus. Natuurlijk 
kunt u ook al uw vragen erover stellen. Doet u mee, laat dat dan 
even weten. Mail of bel dan naar de secretaris:  

Annemarie van Duijn 
w.van.duyn1@kpnplanet.nl 

(071) 407 35 66/06 55 37 50 48 
Of ga naar de website van de TVG Den Haag:  
www.tvgdenhaag.nl 
 
 
Voix Jolies brengt Romancero Gitano 

Kamerkoor Voix Jolies brengt het programma Romancero Gi-
tano, op zaterdag 21 mei 20.15 uur in de Dorpskerk, Delftse 
kade 1 te Leidschendam. Het concert is met medewerking van 
gitarist Yiannis Giagourtas, en staat onder leiding van dirigent 
Johannes Gierl. Muziek is van o.a. Mario Castelnuovo-Tedesco, 
Bedmar, Busto en Schumann. Kaartverkoop aan de kassa: 
€ 17,00. Bij reservering en betaling vooraf: € 2,00 korting. Kijk 
voor meer informatie op www.voixjolies.nl. Van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.windesheim.nl/professionals
mailto:w.van.duyn1@kpnplanet.nl
http://www.tvgdenhaag.nl/
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E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl 
 
Palmpasen in de Dorpskerk 

Wat was het weer een feest in De Binnenhof op zondag 10 april, 
Palmpasen. Kinderen, ouders en grootouders kwamen allemaal 
een Palmpasenstok (helpen) maken. In totaal waren er 17 kin-
deren! Gelukkig waren alle stokken voor kerktijd klaar. Bij te-
rugkomst in de kerk was er een optocht van de kinderen die 
rondjes liepen met de stokken. Een leuk gezicht. Na afloop van 
de dienst zijn de stokken bij gemeenteleden gebracht. Velen 
van hen waren hier ook erg blij mee. Meer foto’s op de website. 

Gonnie, Margreet en Wilma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stille Zaterdag kinderviering 

Op Stille Zaterdag was er speciaal voor kinderen en hun (groot)-
ouders een kinderviering. De Stille Week werd op de Godly Play 
methode verteld, het verhaal, een verwerking en in de kring 
nog wat lekkers eten en drinken. Want er is heel wat gebeurd 
tussen Palmpasen en Paasochtend.  
Het was fijn om het zo te horen! 

Leiding van de kindernevendienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


