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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 

Pinksteren (rood)  
5 juni 2022 

 Ds. Maarten Hameete                (S) 
Crèche, kindernevendienst 

 

Zondag (wit) 
12 juni 2022 

Ds. Klaas Wigboldus (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Rob van Essen (te Delft) 
Crèche, kindernevendienst 

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

Zondag (groen) 
19 juni 2022 

Mw. Marianne Pompert 
Crèche, kindernevendienst 

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

Dhr. Mario Boelen (te Hoofddorp) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
26 juni 2022 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra        (S) 
Dienst van Schrift en Tafel 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Mw. Petra Vossegat-de Bruin 
(te Zoetermeer) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (groen) 
3 juli 2022 

Pastor Luis Kaserer                      (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 dien-
sten’ (wachtwoord: zie hieronder in ’Colofon’). Meeluisteren en 
terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl. 
 
 
 
 

 
 
 
Zondag 12 juni 2022 

In de Dorpskerk gaat ds. Klaas Wigboldus voor. Hij is een ver-
trouwde voorganger in Vlietwijk. 
In de Kruisheuvelkerk gaat ds. Rob van Essen uit Delft voor. On-
langs vierde hij met een receptie en literair café zijn ‘triple zil-
veren jubileum’. Daar werd ook zijn nieuwste boek gepresen-
teerd: ‘Toen was geloof niet meer gewoon – kerk in de stad in 
de 21e eeuw.’ Hij werkte in de grote steden in achterstandswij-
ken, hielp buurtprojecten opstarten en een ‘Alleencafé’ voor 
rouwenden. Zelf schrijft hij over zijn nieuwste boek: “Steeds is 
het de uitdaging om de grote woorden van het geloof en de 
weerbarstige werkelijkheid te verbinden. Hoe kun je missionair 
zijn met respect voor de eigenheid van de ander? Is er diaco-
naat mogelijk dat niet bevoogdend of vernederend is?” Een 
boeiende verteller die wij regelmatig als gastpredikant op de 
kansel mogen zien (en horen!). 
 
Zondag 19 juni 2022 

In de Dorpskerk gaat ons gemeentelid Marianne Pompert voor. 
Heel fijn dat zij regelmatig voorgaat in de diensten.  
 
Zondag 26 juni 2022 

In de Dorpskerk gaat ds. Fulco de Vries Bouwstra voor in een 
dienst van Schrift en Tafel. 
Ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg is deze zondag onze voor-
ganger in de Kruisheuvelkerk. Hij is inmiddels zo vaak in Leid-
schendam te vinden, dat nadere introductie (haast) overbodig 
is. Fijn dat hij ons zo vaak van dienst wil zijn. 
 
Zondag 3 juli 2022 

In de eerste gezamenlijke zomerdienst in de Dorpskerk gaat 
pastor Luis Kaserer voor. Velen kennen hem van de diensten in 
Schoorwijk en Prinsenhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 8 juli en zal gegevens bevatten voor een peri-

ode van 8 weken: 9 juli t/m 2 september. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinksteren – in vuur en vlam 

Als jongetje vond ik Pinksteren een van de mooiste verhalen in 
de Bijbel. Al die mensen bij elkaar in Jeruzalem die allemaal 
konden verstaan wat de leerlingen van Jezus vertelden. Het ver-
haal dat daarna verspreid werd over de hele wereld. Het geluid 
van de wind. En natuurlijk: de vlammen die op de hoofden van 
de leerlingen te zien waren. Ze vertelden vol vuur, stonden 
bijna letterlijk zélf ook in vuur en vlam.  
En… ik vind het nog steeds een inspirerend mooi verhaal. De 
Heilige Geest die ons aanspoort, die ook ons in vuur en vlam zet 
voor de blijde boodschap van het Evangelie. En natuurlijk ook: 
het Pinkstervuur dat wij in onze kerkdienst aansteken. Want ja, 
het oog wil ook wat      . Als jongetje sprak dat vuur mij ook al 
aan, en ik moet zeggen: met het aansteken van het Pinkster-
vuur komt dat kleine jongetje in mij weer even boven. Komen 
jullie ook allemaal kijken? Het mag weer – en in onze kerk is 
plaats voor iedereen! 

Fulco de Vries Bouwstra 
 
Heer, raak mij aan met uw adem 

Pinksteren vierde ik vroeger het allerliefst op de camping, met 
een oecumenische dienst in de kampvuurkuil. Nu kijk ik uit naar 
de gezamenlijke dienst in de Kruisheuvelkerk. Heerlijk om in 
een volle kerk samen te zingen over de Heilige Geest die ons 
ook vandaag nog inspireert, die ons aanvuurt, die ons troost. 
Pinksteren is ook het feest van het begin van de kerk, wereld-
wijd. Het mooie aan het nieuwe liedboek is dat er liederen in 
staan van over de hele wereld. Sytze de Vries vertaalde een ge-
liefd Fins pinksterlied, lied 695. Dit lied, een gezongen gebed, 
zing ik sinds ik het ontdekte het hele jaar door. 

Annemieke Hartman 

Heer, raak mij aan met uw adem,  
reik mij uw stralend licht,  
wijs mij nieuwe wegen,  
geef op uw waarheid zicht.  
 
Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind.  
Al mijn wonden heelt Gij:  
Gij ziet in mij uw kind.  
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
en al mijn twijfels bant.  
Als geroepen kom ik:  
mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen,  
Geest van God uitgegaan,  
die mijn ogen opent  
voor wie nu naast mij staan.  
 
Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het feest van de Geest is een 
nieuwe dag die doorbreekt, 
leven dat groeit uit de scheuren van deze wereld, 
bron van leven, kracht en perspectief, 
aangevuurd uit de hoogte en diepte van Gods liefde. 

Maarten Hameete 
 
 
 
 
 
 
Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, juni 2022 

 

 
In onze wekelijkse nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie. 
 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Wo. 8 juni, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Wo. 8 juni, 20.00 uur Zin-nig Café Stichting Exodus Kruisheuvelkerk pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl  
Zo. 12 juni, 16.30 uur Summer bbq jeugdwerk Dorpskerk  
Do. 16 juni, 10.00 uur Oud papier  Dorpskerk  
Vr. 17 juni, 10.00 uur Buurtjesochtend Veursehout Kruisheuvelkerk pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl  
Wo. 22 juni, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Vr. 24 juni, 10.00 uur Buurtjesochtend wijk Duivenvoorde Kruisheuvelkerk pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl  
Do. 30 juni Oud papier Kruisheuvelkerk  
Vr. 1 juli, 10.00 uur  Buurtjesochtend Prinsenhof hoog Kruisheuvelkerk pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl  
Di. 5 juli, 10.00 uur Lezing over gevangeniswezen De Leidraad  
Wekelijks    
Di. 10.00 uur Koffiedrinken De Leidraad  
Di. 20.00 uur  Christelijke meditatie Kruisheuvelkerk  
Wo. 10.00 uur Terras ’t Kruispunt Kruisheuvelkerk Harry van Tol, vantolharry@gmail.com  
Wo. 12.00 uur Korte viering en Open Kerk Dorpskerk  
Za. 13.30-15.00 uur Open Kerk  Dorpskerk  

mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:vantolharry@gmail.com
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Terras Het Kruispunt uit de startblokken! 

Op 1 juni is het zomerseizoen van Het Terras weer van start ge-
gaan. U bent elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur welkom 
voor een kopje koffie of thee en een praatje met bekenden of 
onbekenden. Neem gerust ook iemand mee uit uw omgeving. 
Voor de lunch, die elke eerste woensdag van de maand aanslui-
tend aan het terras wordt georganiseerd, moet u zich vooraf 
opgeven via een strookje in de kerk of telefonisch bij Sophia 
Brokke, (070) 398 91 17. Krijn Jongejan en Harry van Tol staan 
om de beurt voor u klaar! 
 
Koffiedrinken in De Leidraad  

Elke dinsdagmorgen is er 
vanaf 10.00 uur de moge-
lijkheid om koffie te drin-
ken in De Leidraad. Terwijl 
de dampende bakjes kof-
fie en thee op tafel staan 
worden de wetenswaar-
digheden van de week ge-
deeld, herinneringen op-
gehaald 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 
Zin-nig café 

Op woensdag 8 juni is er weer een Zin-nig café! Dit keer zijn 
Ron en Pim namens de Stichting Exodus te gast om ons meer te 
vertellen over hun werk, en wat dit met ons te maken kan heb-
ben. 
Stichting Exodus Neder-
land is een forensische 
zorgorganisatie die lande-
lijk met zo'n 300 professio-
nals en 1500 vrijwilligers 
opvang en begeleiding 
biedt aan (ex-)gedetineer-
den en hun familieleden. Exodus werkt met vier pijlers: wonen, 
werken, relaties (familie) en zingeving. De vier pijlers bieden 
(ex-)gedetineerden een succesvolle terugkeer naar de samen-
leving. Zij gaan hand in hand met de kernwaarden van Exodus: 
mensgericht, volhardend, betrokken en behulpzaam.  
Ron en Pim hebben, elk op hun eigen manier, het werk van deze 
stichting van dichtbij meegemaakt en zullen hun ervaringen de-
len. Maar ook zullen ze met ons nadenken over de zorg voor 
(ex-)gedetineerden, onze verantwoordelijkheid en mogelijkhe-
den daarin en willen ingaan op allerlei mogelijke vragen.  
Ook benieuwd naar het verhaal van Ron en Pim? Wees er dan 
op 8 juni bij. De zaal is open vanaf 19:30 uur, en we zullen om 
20:00 uur beginnen.  

Ds. Maarten Hameete 
 
Lezing over het gevangeniswezen 

Iedere dinsdagmorgen drinken we koffie in De Leidraad. Met 
een gezellige groep leden van onze gemeente – uit alle drie de 
wijken – gaat het dan over van alles en nog wat. Een van de 
vaste gasten is Cor Vrolijk, oud-brigadier van de gevangenis in 
Scheveningen. Op dinsdag 5 juli zal hij om 11.00 uur vertellen 
over deze bijzondere gevangenis, mede aan de hand van au-
thentieke filmbeelden. Het verhaal zal doorspekt zijn van anek-
dotes: van de schoenen van Koningin Juliana tot het korte rokje 
van Rita Verdonk, en al wat niet meer zij. De techniek is in de 
vertrouwde handen van Henk ’t Hart. Iedereen is van harte wel-
kom, ook al bij de koffie die iedere week begint om 10.00 uur, 
dus ook op 5 juli. 
 
Kerk tussen de koeien 

Een kerkdienst terwijl de vogels toekijken en de zon straalt. Sa-
men zingen, een Bijbellezing en gebed, maar dan buiten. Een 
zomerse manier van kerk-zijn. Op 24 juli zal de gezamenlijke 
kerkdienst niet in de Dorpskerk plaatsvinden, maar op de boer-
derij van Arie Breedijk (Stompwijkseweg 48). Uiteraard onder 
voorbehoud van goed weer. Meer informatie zal volgen via de 
nieuwsbrief en de website. 
 
 

Zomergespreksgroep 

De ziel duikt overal op. Van het 
populaire tv-programma ‘kijken in 
de ziel’ tot in het tijdschrift Hap-
pinez. Eeuwenlang was de ziel be-
kende 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 onder-
werp aan de hand van het boekje 
Kijk op de ziel van Martine Old-
hoff. Om elkaar te ontmoeten, en 
met elkaar 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 Bijbel? Wat is 
de ziel en hoe is de verhouding tussen lichaam en ziel?  
De avonden zijn van 20:00 tot 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. Van 11 juni 
tot 3 juli zal ik deze mail niet lezen, maar u kunt zich ook dan 
natuurlijk gewoon opgeven.  
U kunt het boek via de volgende link vinden: 
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/kijk-op-de-ziel/. 

Ds. Maarten Hameete 
 
Ouderenmiddag Heuvelwijk 11 mei 

Na twee jaren ‘coronaleed’ kon het eindelijk weer. Een oude-
renmiddag in De Voorhof van de Kruisheuvelkerk voor 70+ uit 
de wijkgemeente Heuvelwijk. Op woensdagmiddag 11 mei had 
de ouderenwerkgroep een gezellige middag georganiseerd. 
’s Morgens de voorbereidingen, zoals de stoelen en tafels klaar-
zetten, schalen met iets lekkers voor bij de koffie of thee opma-
ken en hapjes maken voor bij de borrel later op de middag. 
Het programma van de middag bestond voornamelijk uit de op-
voering van een toneelstukje door twee amateur toneelspelers, 
die voor deze middag uitgenodigd waren. Het stuk ging over 
een acteurs-echtpaar, dat elkaar ooit in de theaterwereld had 
ontmoet. Het betreffende paar stond nu vlak vóór hun 40-jarig 
huwelijksjubileum. Maar hun huwelijk was in de loop van de ja-
ren een beetje ingesust. Dit bleek o.a. uit het over-en-weer ge-
mopper over de rol van ‘manlief’ in het huishouden en de voor-
pret van ‘vrouwlief’ over een vakantie naar Ibiza met haar 
vriendin. Kortom, de echtgenoot ging in dat geval liever vissen 
met de buurman en de echtgenote zag het vakantieavontuur 
op Ibiza al helemaal zitten. Maar uiteindelijk bleken dit slechts 
allemaal fantasieën en kwam alles tussen beiden weer goed 
met herinneringen uit vroeger tijden, toen ze in hun jonge jaren 
‘Romeo en Julia’ hadden gespeeld. Het stuk eindigde in een mo-
derne, volledig in het plat Haags uitgesproken, hartstochtelijke 
scéne uit deze klassieker van William Shakespeare. 
Natuurlijk werd de gezellige middag afgesloten met een traditi-
onele loterij met leuke prijzen waarvan de opbrengst bestemd 
was voor het ouderenwerk binnen onze gemeente. Al met al 
was het voor velen een gezellige en succesvolle middag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/kijk-op-de-ziel/
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LentEvenement 14 mei: een bruisende dag! 

Er zijn heel wat pannenkoeken gebakken en gegeten, broodjes 
vis weggehapt, bekers koffie en thee ingeschonken en zelfge-
maakte spullen verkocht. De kinderen vonden hun weg naar 
het springkussen of de kerkenraadskamer waar werd geknut-
seld. Er klonk muziek, schilderijtjes en bloemstukjes werden ge-
maakt, kerkelijke activiteiten presenteerden zich. Het zonnetje 
hielp natuurlijk ook goed mee, en we sloten met elkaar af onder 
het genot van een hapje en drankje. Een geslaagd evenement 
dus! “Voor herhaling vatbaar” is wat de organisatoren veelvul-
dig hoorden. Dus herhalen: dat zullen we zeker doen! Iedereen 
veel dank voor de bijdragen, inzet en aanwezigheid! Er is zoals 
bekend geld opgehaald voor Oekraïne en Godly Play. In het vol-
gende kerkblad publiceren we wat er onder de streep is over-
gebleven!  

Rokus van den Bout, Annelies van Markwijk 
Anja Oosterheert, Henk ’t Hart, Henk Schuurman 

Liesbeth Boonekamp, Ingrid den Hartog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik seniorenmiddag Leidschenveen 25 mei 

Het was weer een gezellig samenzijn op woensdag 25 mei in De 
Leidraad. Bij binnenkomst kon er van harte bijgepraat worden 
onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers 
erbij. Nadat Maarten een openingswoord had gehouden was 
het de beurt aan Gerrit Knaap, die ons de geschiedenis van het 
ontstaan van de Islam heeft verteld. Dit met ondersteuning van 
Henk ’t Hart, die de technische presentatie voor zijn rekening 
nam. Al met al een leerzame en fijne bijeenkomst.  
De volgende seniorenmiddag is op 27 juli. 

Plony Rotteveel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Wij denken aan jongeren die wachten op de uitslag van hun 
eindexamen, aan mensen die herstellen na een operatie, aan 
mantelzorgers die dag in dag uit zorgen voor een familielid, aan 
mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen, aan echtpa-
ren die een jubileum hopen te vieren. 
 
 

In memoriam Piet Baak 

Op woensdag 27 april is Pieter Baak overleden, in het bijzijn van 
zijn geliefde gezin. Op 4 mei was de begrafenis, met daaraan 
voorafgaand een dienst waarin ds. Maarten Hameete voorging. 
Het mocht een dankbare dienst zijn met aandacht voor al het 
goede wat Piet gegeven was, en al het goede wat hij gegeven 
heeft tijdens zijn leven. We stonden stil bij het beeld van een 
woestijn die bloeit. Er is hoop in het midden van het duister.  
Piet was een bedachtzame, liefdevolle man die de ander altijd 
zag. Zijn trouw, steun, vrolijkheid en liefde heeft een blijvende 
afdruk achtergelaten in het leven van hen die hem lief waren. 
De vaderlijke zorg voor zijn drie dochters, de liefde voor Nel en 
de betrokkenheid op de wereld om hem heen typeerden hem.  
We denken aan Nel, de kinderen en kleinkinderen in deze moei-
lijke tijd. En we bidden hen kracht en troost toe, en hopen dat 
de herinnering aan Piet hen tot steun mag zijn.  

Ds. Maarten Hameete 
 
In memoriam Adri van Elk 

Op 9 mei is Adri van Elk overleden. Adri was een heel hartelijke 
en betrokken vrouw in de Dorpskerk. Zij was trouw aanwezig 
bij de diensten op vrijdag in Schoorwijk en regelde daar dan de 
gang van zaken. En ook op andere dagen was ze actief in 
Schoorwijk bij bijvoorbeeld de bingo. Adri is enkele jaren gele-
den ook geridderd in de orde van Oranje-Nassau. Op de Oran-
jemarkt was ze altijd te vinden bij het pannenkoeken bakken. 
Tot op hoge leeftijd maakte ze dagelijks een wandeling langs de 
Vliet. We wensen haar familie veel sterkte, dat de herinnering 
aan haar hen tot sterkte mag zijn. 

Ds. Maarten Hameete 
 
Bedankt 

Op Paaszondag keken en luisterden wij naar de dienst in de 
Kruisheuvelkerk. Opeens hoorden wij onze naam met de mede-
deling dat wij het liturgische bloemstuk zouden krijgen. Wat 
een verrassing om dit mooie bloemstuk te ontvangen. Hartelijk 
dank. 
 

mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl
mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl
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Wij voelen ons thuis in de Kruisheuvelkerk. Jammer, dat wij we-
gens onze lichamelijke problemen niet meer persoonlijk aan-
wezig kunnen zijn. Wij wensen iedereen het allerbeste en de 
hartelijke groeten van 

Lenie en Bert Hoogenboom 
 
Dank 

Graag wil ik iedereen bedanken die mij een liefdevol kaartje ge-
stuurd heeft. Dat heeft gemaakt dat ik me met vertrouwen op 
God kon toevertrouwen aan de expertise van de deskundigen 
en het liefdevolle personeel. Dat geeft mij een gevoel van diepe 
dankbaarheid! 

Ineke van den Brink 
 
Huwelijk Sascha en Tim 

Woensdag 22 juni is de grote dag voor Sascha de Pree en Tim 
van der Sar. Ze gaan trouwen in ’s Gravenzande en zullen tij-
dens de dienst de zegen over hun huwelijk vragen. Deze dienst 
zal worden geleid door ds. Fulco de Vries Bouwstra. 
Sascha en Tim hebben onlangs een maisonnette betrokken in 
het Westland. Hun adres is: Koolmees 5, 2678 XB  De Lier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de muziekcommissie 

Zoeken naar cantor en muzikale wensen 
Nu Vigilia van Akkeren haar taken als cantor heeft neergelegd, 
hebben we als muziekcommissie natuurlijk in de eerste plaats 
afscheid van haar genomen en haar bedankt voor alles wat ze 
heeft gedaan (en dat is veel). Gelukkig wilde Vigilia het organis-
tenrooster voorlopig nog doen dit jaar. Maar we hebben ook al 
iemand die deze taak van haar gaat overnemen, namelijk Dick 
Kaajan, heel fijn! 
Verder hebben we als muziekcommissie overleg gehad met 
voorzitter AK Boudewijn Tiggelman, voorzitter CvK Mark Rip en 
ds. Maarten Hameete. Hoe nu verder? We gaan uiteraard op 
zoek naar een nieuwe cantor. Dat betekent een vacature op-
stellen en plaatsen, naar verwachting kort na de zomer. Ook 
gaan we twee keer per jaar als muziekcommissie om de tafel 
met de predikant(en), in juni en aan het begin van het jaar. Zo 
stemmen we o.a. goed af wat onze muzikale plannen en wen-
sen zijn. De muziekcommissie is nu wel erg klein dus versterking 
is welkom, ook bijvoorbeeld voor een afgebakende taak, zoals 
muziekgroepen benaderen en inroosteren, een muzikaal eve-
nement organiseren. Verder leek het ons ook goed om weer 
eens het net op te halen bij de gemeente: welke ideeën en wen-
sen leven er aangaande muziek in de kerk waar we iets mee 
kunnen doen? Kortom: een paar vragen aan u en jullie:  
Heb jij of heeft u: 
- suggesties, iemand die jij of u kent die de rol van cantor zou 

kunnen vervullen? en/of 
- ideeën over of wensen voor muziek in de kerk? en/of  
- zin om mee te denken en te doen in de muziekcommissie?  
Dan vernemen we het graag. Benader een van ons bijvoorbeeld 
na een kerkdienst, of mail: im.denhartog@planet.nl. 
De muziekcommissie: 

 Adri de Grijs, Marijke Luiten, Ingrid den Hartog 
 
 

Preek van de Leek 

Op zondag 15 mei was waarne-
mend burgemeester Jules Bijl te 
gast in de Dorpskerk bij de Preek 
van de Leek. De voorbereidings-
groep had van te voren een ge-
sprek met Jules Bijl over de in-
houd van de dienst. Hij koos voor 
het thema ‘Bruggen bouwen’. 
Daar zochten we samen de 
schriftlezing Lukas 14: 7 – 15, een 
gedicht en liederen bij.  
 
Een speciaal verzoek van Jules Bijl 
was om het lied ´If it be your will´, 
gezongen door Antony in de 
dienst af te spelen. Ds. Maarten 
had in de clip historische video-
beelden gemonteerd. Jules Bijl had onder andere ds. Martin Lu-
ther King en oud president Obama die over een brug liepen met 
de oproep om een keuze te maken voor recht en vrijheid ge-
noemd, om hiervoor te gebruiken. Beelden die indrukwekkend 
aansloten bij de tekst van het lied. 
 
If it be your will – Antony  
 

If it be your will 
That I speak no more 
And my voice be still 
As it was before 
I will speak no more 
I shall abide until 
I am spoken for 
If it be your will 
 
If it be your will 
That there is a voice be true 
From the broken hill 
And I will sing to you 
From this broken hill 
All your praises they shall ring 
If it be your will 
To let me sing 
From this broken hill 
All your praises they shall ring 
If it be your will 
To let me sing 
 
If it be your will 
If there is a choice 
Let the rivers fill 
Let the hills rejoice 
Let your mercy spill 
On all these burning hearts in hell 
If it be your will 
To make us well 
 
And draw us near 
And bind us tight 
All your children here 
In their rags of light 
In our rags of light 
All dressed to kill 
And end this night 
If it be your will 
And end this night 
If it be your will  
If it be your will 

 
U kunt de dienst nog terugkijken en beluisteren via de website 
van de kerk. 
De voorbereidingsgroep, 

Ds. Maarten Hameete, 
Margreet Meijer 

Diny de Jong 
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Scriba: dhr. Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl  
 
Uit de AK-vergadering van 18 mei 

- De ingekomen stukken en notulen zijn behandeld.  
- De Vlam, het religieuze kunstwerk in het vernieuwde Leidsen-

hage (Mall of the Netherlands), is geplaatst en onthuld. Veel 
dank aan de Raad van Kerken LV en in het bijzonder Johan 
Kunst voor zijn bijzondere inspanningen in die vele jaren.  

- Mede naar aanleiding van de vorige vergadering is verder ge-
sproken over het gebruik van Kerkdienstgemist.nl en de Kerk-
webradio. Duidelijk is wel dat er behoefte is aan digitale vor-
men van onze kerkdiensten. De AK is daarom ook voorstan-
der om digitale toegang tot de kerkdiensten mogelijk te hou-
den. De manier waarop, via welk(e) platform(en) en voor 
hoeveel vieringen per week, is nog niet geheel duidelijk. Een 
definitief besluit hoeft niet direct genomen te worden, er 
worden nog scenario’s uitgewerkt.  

- De gezamenlijke vergadering van alle ambtsdragers was ple-
zierig en nuttig. Verbazing is uitgesproken over de relatief 
kleine groep vrijwilligers in vergelijking met enkele jaren ge-
leden. Met de huidige groep wordt gewerkt aan de verdere 
toekomstplannen.  

- 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 
 
 
 
 
 
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: Diny de Jong (070) 320 24 84 of 
scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl. 
 
Dienst van Schrift en Tafel 

Tijdens de laatste vergadering van de wijkkerkenraad hebben 
we afgesproken dat we in de komende maanden op een paar 
zondagen weer diensten van Schrift en Tafel vieren. Om te be-
ginnen zal de dienst op zondag 26 juni een dienst van Schrift en 
Tafel zijn. Het zal anders gaan dan voor de coronaperiode. We 
drinken de wijn of de druivensap uit aparte bekertjes. Aan het 
begin van de dienst zal het allemaal duidelijk uitgelegd worden.  
 
Collecteren 

Op zondag staan we weer met de bekende collectezakken bij 
de uitgang van de kerk. De rode zak is voor de diaconiecollecte 
en de groene zak is voor de collecte voor het College van Kerk-
rentmeesters. Voor de collecte kunt u ook de Apostel-App ge-
bruiken.  
 
In de zomer Open Kerk ook op zaterdagmiddag 

Vanaf zaterdag 2 juli is op zaterdagmiddag van 13:30 uur tot en 
met 15:00 uur de Dorpskerk extra open. Dan is er in de zomer-
maanden een extra gelegenheid om de kerk te bezichtigen, een 
kaarsje aan te steken en is er plaats voor een moment van rust 
en bezinning.  
Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk, 

Diny de Jong, scriba 
 
 

Uitnodiging presentatie plannen De Binnenhof 

Het is alweer even geleden dat u iets van onze commissie 
hoorde, maar de plannen beginnen langzamerhand echt con-
creet te worden. Een impressie van het uitzicht vanuit De Bin-
nenhof naar de hal vindt u op bijgevoegde tekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aannemer die onze eerste voorkeur heeft is inmiddels druk 
in de weer om een begroting te maken. Qua interieur is alles al 
wel duidelijk en zijn de kosten bekend. Zodra het complete kos-
tenplaatje bekend is zal het CvK, samen met de AK, een defini-
tieve beslissing nemen over de voortgang. Uitvoering in het 
eerste kwartaal van 2023 is nog steeds de intentie. 
Natuurlijk, aanpassingen en stukje modernisering zijn belang-
rijk, maar ook het garanderen van de veiligheid in onze Binnen-
hof en een gastvrije en sfeervolle uitstraling van het zalencen-
trum zijn belangrijke doelstellingen. Verder willen we in dit ver-
band ook nogmaals benoemen dat ook de inkomsten vanuit 
een betere verhuurbaarheid een belangrijke bijdrage kunnen 
gaan leveren aan een sluitende begroting van onze gemeente. 
Ondanks dat er nog enig voorbehoud nodig is omdat de kosten 
nog niet definitief zijn vastgesteld, hopen we uw nieuwsgierig-
heid gewekt te hebben. Daarom willen wij op donderdag 23 
juni de plannen verder toelichten en uw vragen beantwoorden. 
We beginnen om 19.30 uur in De Binnenhof en kijken uit naar 
uw aanwezigheid. Ook de architect Annekoos Littel zal die 
avond aanwezig zijn. De koffie staat klaar! Gaarne aanmelden 
voor deze avond, het liefst via de mail: aadluiten@ziggo.nl of 
mij bellen: 06-53 81 22 91. 
Namens de commissie, 

 Aad Luiten 
 
Geslaagde ontmoetingsmiddag Vlietwijk 

Op donderdagmiddag 19 mei zijn we voor het eerst weer met 
40 mensen bij elkaar geweest. Wat is het fijn dat we elkaar als 
ouderen en organiserend comité, met de predikanten erbij, 
weer hebben kunnen ontmoeten. Na de opening door Fulco, 
zijn we bezig geweest met protestantse gezegden en spreek-
woorden. In de bijbel komen veel uitspraken voor. Daarna was 
het genieten van de zelfgemaakte advocaat van Adrie, natuur-
lijk met slagroom, of een ander drankje naar keuze. 
Vervolgens zijn we naar de kerk gelopen voor de afsluiting met 
zingen en gedichten. Dennis van Geest zorgde voor de begelei-
ding op het orgel en Corry had de liederen uitgezocht die we 
met elkaar hebben gezongen. Na afloop waren er vele dank-
bare woorden, fijn weer in kerk te zijn en elkaar te ontmoeten. 
We zijn al bezig te kijken naar een datum voor een vervolg in 
augustus of september en dan op een andere dag.  
Ook wij kijken ernaar uit, 

Corry, Adrie, Marrie en Gerrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scriba.ak@pgleidschendam.nl
mailto:info.binnenhof@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl
mailto:aadluiten@ziggo.nl
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Afronding herinrichting Dorpskerk 

Samen met de Stichting Vrienden van de Dorpskerk hebben we 
als PG Leidschendam alle mensen die hebben bijgedragen aan 
de herinrichting van onze kerk uitgenodigd op donderdagavond 
30 juni. Nu ook de nieuwe verlichting hangt, zijn we op kleine 
zaken na klaar met dit project. We willen alle mensen bedanken 
voor hun bijdragen en inzet, op velerlei vlak. De uitnodigingen 
zijn verstuurd en we hopen velen op deze avond te kunnen be-
groeten. 

Jaap Hoogendam, Margreet Meijer en Gerrie Jansze 
 
 
 
 
 
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 12 mei vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk, niet al-
leen ‘live’ maar ook weer vertrouwd in de kerkenraadskamer in 
de Kruisheuvelkerk. Hierbij zijn onder andere de volgende za-
ken aan de orde gekomen:  
 
- Prinsenhof: Met Pasen is in Prinsenhof een kerkdienst gehou-

den. Ook met Pinksteren zal er een kerkdienst zijn, hieraan zal 
het Leidschendams Kerkkoor meewerken. Verheugend 
nieuws dat er weer diensten zijn in Prinsenhof. 

 
- Jeugdwerk: Er wordt een avond georganiseerd voor iedereen 

die meehelpt in het jeugdwerk. Ook wordt nagedacht over 
hoe meer voor de jeugd georganiseerd kan worden. Op 12 
juni is er een barbecue voor de tieners, dan is ook het afscheid 
van de vertrekkende leiders van het jeugdwerk. Een goede 
gelegenheid om bij de jongeren te peilen waar ze behoefte 
aan hebben qua activiteiten.  

 
- Informatiemarkt Kennedyplein: Eerst in groepjes en daarna 

plenair, is nagedacht over ‘Kruisheuvelkerk in de buurt’. Dit 
als voorbereiding op onze deelname aan de informatiemarkt 
op 24 september op het Kennedyplein. Dit evenement is on-
derdeel van het wijkprogramma Sterk voor Noord. Suggesties 
zijn gedaan voor de invulling van onze bijdrage aan dit evene-
ment. Mineke van Hoek-Bons en Annelies van Markwijk zul-
len bij de organisatie de kar trekken.  

Ingrid den Hartog, voorzitter 
 
Collectanten gezocht! 

Na de coronaperiode is in de kerkdiensten inmiddels vrijwel al-
les terug naar het oude, behalve het collecteren. Op korte ter-
mijn willen we ook hiermee weer beginnen, waarbij voorlopig 
de collectanten bij het uitgaan van de kerk de collectes verza-
melen. Maar we zijn dringend op zoek naar meer collectanten. 
Heeft u of heb jij interesse om mee te doen op het rooster van 
collectanten? U kunt zich aanmelden (of meer informatie krij-
gen) bij Gert van Ingen, scriba wijkkerkenraad Heuvelwijk: 
scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl. 

Gert van Ingen, scriba 
 
Evenementen Kennedyplein 2022 

Op het President Kennedyplein staan inmiddels weer evene-
menten zoals vlooienmarkten in de planning. Het is dan niet 
mogelijk om fietsend het plein over te steken of de auto op het 
plein te parkeren. De Kruisheuvelkerk is dan het beste te berei-
ken vanaf de Heuvelweg (in plaats van de Noordsingel). Een 

vergunning betekent niet altijd dat het evenement ook daad-
werkelijk plaatsvindt. De volgende evenementen zijn momen-
teel op het President Kennedyplein gepland:  
- zondag 12 juni 2022 Vlooienmarkt 
- zondag 11 september 2022 Vlooienmarkt 
 
 
 
 
 
 
Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20 
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: momenteel vacant 
Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar) 
E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl  
Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD  Den Haag 
 
Autorijdienst 

Vacant 
 
Van de wijkkerkenraad 

Dichter naar elkaar groeien 
De Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen 
zoekt dit jaar naar manieren om dichter naar elkaar toe te 
groeien, en de uitdagingen waar we voor staan samen aan te 
gaan. Daarom vergaderen de drie wijkkerkenraden ook een 
aantal keer gezamenlijk. Om met elkaar te spreken en na te 
denken over de toekomst van de PGL. Maar daarin willen we 
ook elk gemeentelid betrekken, en daarom is er op 12 juni na 
afloop van de dienst een moment om met elkaar te spreken 
over al deze processen.  
 
De kerkenraden merken dat het kerkmodel dat wij samen dra-
gen door de tijd heen steeds ruimer is gaan zitten. De hoeveel-
heid vrijwilligers die nodig is om het in stand te houden, de hoe-
veelheid vergaderingen en de kosten die er aan verbonden zit-
ten beginnen zwaar te wegen. Het model zit te ruim en is steeds 
meer een last geworden dan een vreugde. Tijd voor een nieuw 
model, niet als doel op zich maar om het samen kerk-zijn ruim 
baan te geven. Zodat we samen onderweg kunnen blijven, en 
plezier hebben aan ons gemeentewerk. Hierover moeten we 
samen in gesprek, want er wachten ons moeilijke maar nodige 
keuzes. 
 
Graag vertellen wij u over de plannen tot verdere samenwer-
king en de uitdagingen waar we als gemeente voor staan. We 
horen ook graag uw zorgen en hoop met betrekking tot de PGL 
en haar toekomst. Tot 12 juni! 
Namens de wijkkerkenraad  

René Bron 
 
Oproep  

We hebben als wijkkerkenraad een mailbox waar van alles bin-
nenkomt en soms komt er wel eens een vraag binnen, die we 
op deze manier met jullie willen delen; dit keer  van een familie 
uit Leidschenveen:  
Onze zoon Carlos wordt bijna 19 jaar en door zijn verstandelijke 
beperking is hij niet in staat om zelfstandig te reizen. Hij gaat 
na de zomer werken in het Lichtpunt in Gouda op een arbeids-
matige dagbesteding. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
die hem willen ophalen en/of brengen op de dinsdag en donder-
dag. Ophalen in Leidschenveen rond 8.15 uur en ophalen in 
Gouda rond 16.00 uur. Wie zou dit willen en kunnen? 
Uiteraard tegen kilometervergoeding. Wij zijn bezig voor een 
kleine bonusvergoeding bovenop de kilometervergoeding van-
uit het budget maar dit is nog niet bekend. 
Groet, Pieter en Adrie Roeleveld (ouders van Carlos)  
 
Kunt u iets betekenen of wilt u meer weten, neem dan contact 
op met de wijkkerkenraad met René of mail naar:  
scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl. 
 
 
 
 
 

mailto:koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl


 

9 

 
 
 
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 
 
Opbrengst oud papier Dorpskerk 2021 

In het gehele jaar 2021 is er 7020 kilogram aan oud papier en 
karton ingezameld en dit heeft een bedrag opgeleverd van 
€ 933,85, een prima resultaat! En daarvoor veel dank aan ieder-
een die hieraan heeft bijgedragen. Ook met ingang van 2022 
zijn we weer met inzamelen van papier en karton voor de kerk 
doorgegaan. Wilt u ook oud papier en karton kwijt bij de Dorps-
kerk? Elke derde donderdag van de maand en de voorafgaande 
woensdag, is hier gelegenheid toe. U treft dan de inzamelcon-
tainer aan op het plein voor de Dorpskerk voor al uw oud papier 
en karton. 

Rob Taag, scriba 
 
Jaarrekening 2021 

Namens het College van Kerkrentmeesters bieden wij u de sa-
menvatting van de Jaarrekening 2021 aan. Het resultaat van 
dit jaar is vrijwel gelijk aan de begroting. 
 
 Begroting Rekening 
 2021 2021 
BATEN   
Verhuur, activiteitencommissies en ren-
tebaten  

€    79.500 €    79.257 

Kerkelijke bijdragen, collecten en giften €  288.000 €  271.975 
Onttrekking aan fondsen en voorzienin-
gen 

€    15.000 €    12.478 

 €  382.500 €  363.710 
LASTEN   
Kosten predikanten €  187.000 €  166.520  
Kerkgebouwen – lasten, onderhoud & 
inrichting 

€  103.500 €  101.510 

Kerkdiensten, kosters, catechese & 
jeugdwerk 

€    82.300 €    81.904 

Centrale kosten en beheer €    38.000 €    38.989 
 €  410.800 €  388.923 
   
Begroting en exploitatie tekort 
2021 

- €    28.300 - €   25.213 

 
Verhuur, activiteiten en rentebaten: De verhuurinkomsten van 
de kerkelijke ruimten zijn als begroot, nog wel enigszins lager 
dan voor de coronacrisis. 
Kerkelijke bijdragen: De vrijwillige bijdragen, collecten en gif-
ten zijn 4% lager dan in 2020 en rond 2% lager dan begroot.  
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen: Er is € 10.000 ge-
bruikt uit het Pastorale fonds. Het saldo van dit fonds is nu 
€ 73.200.  
Predikant traktementen: Het totaal van de traktementen is la-
ger dan begroot.  
Kerkgebouwen: De kosten voor onderhoud van de Dorpskerk 
en de Kruisheuvelkerk waren dit jaar relatief gering en zijn van-
uit de voorzieningen betaald. De kosten voor de herinrichting 
van de Dorpskerk zijn betaald vanuit het fonds hiervoor  
(~ € 2.100). 
Kerkdiensten, Kosters ed.: De beperkingen rond kerkdiensten 
en de verminderde activiteiten in en rond de kerkgebouwen la-
ten hier lagere uitgaven zien dan voor de coronacrisis.   
Centrale kosten en beheer: Deze kosten zijn als begroot. 
Resultaat 2021: Het resultaat over 2021 is iets beter dan de be-
groting, maar komt wel uit op een tekort van € 25.213. Dit zal 
ten laste komen aan de algemene middelen. 
Legaten: In 2021 is een legaat ontvangen voor een totaal aan 
€ 20.000. Dit legaat is toegevoegd aan het fonds voor de herin-
richting van De Binnenhof. 
 
De volledige jaarrekening 2021 zal per 1 juni 2022 beschikbaar 
zijn op de website van onze gemeente onder de ‘downloads’. 

Diegenen die een papieren kopie op prijs stellen worden ver-
zocht contact op te nemen met de penningmeester van het Col-
lege van Kerkrentmeesters.  
Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Gert van Spronsen, penningmeester 
penningmeestercvk@pgleidschendam.nl, 06-14 18 14 55 

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

De tijd dat er een hoop mensen op pad gaan, zoals ik vorige 
keer aanhaalde, die is begonnen. 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: mis-
schien is er wel iemand in uw buurt die het fijn vindt om een 
dagje op pad te gaan, maar het alleen niet lukt. We zien de col-
lectes in de dienst nog achterblijven terwijl de diensten wel 
weer volop gestart zijn. Denkt u bij het verlaten van de kerk aan 
de collectes. In de Dorpskerk en de Kruisheuvelkerk zal er ie-
mand met de collectezakken bij de uitgang staan. In Leidschen-
veen is het iets lastiger en zullen we de huidige bussen onder 
de aandacht brengen. 
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 5 juni - Pinkstercollecte Kerk in Actie - Zending 
Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie 
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Na-
tal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun 
leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorgani-
satie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten 
samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverha-
len en leert hen hoe ze met betere landbouwmethoden de 
voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong ge-
leerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kin-
deren zodat er een structurele verbetering van de leefomstan-
digheden optreedt. 
 
Zondag 12 juni - ZWO project 2021 - 2022 
Hospice Gentlecare 
Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in 
Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun 
omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen 
niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede 
zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in 
Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. 

mailto:scriba.cvk@pgleidschendam.nl
mailto:penningmeestercvk@pgleidschendam.nl
mailto:diaconie@pgleidschendam.nl
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Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te 
verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de ver-
bouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor 
terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiën-
ten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bij-
gebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden 
circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen 
kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht 
kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart 
worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. 
Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de fi-
nanciële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice 
is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze ge-
meente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de 
werkgroep voorheen ‘Colesberg’ die nu werkgroep Hos-
pice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. 
gesteund door onze diaconie.  
 
Zondag 19 juni - Diaconie - Godly Play 
De diaconale collecte is bestemd voor Godly Play, de vertelme-
thode waarmee gewerkt wordt in de kindernevendienst. Door 
middel van materiaal en vragen worden de kinderen gestimu-
leerd zelf de onderdelen van het verhaal te ontdekken. Jongere 
kinderen zullen zich meer bezig houden met het verhaal, ou-
dere kinderen zullen doordat zij het verhaal al kennen de die-
pere betekenis gaan ontdekken. Met de opbrengst van deze 
collecte kunnen nieuwe materialen aangeschaft worden.  
 
Zondag 26 juni - Collecte Kerk in Actie 
Binnenlands diaconaat 
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergun-
ning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na 
een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat 
het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteer-
den hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. 
Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Am-
sterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa 
Vrede in Utrecht, helpen met advies en dagbesteding en stimu-
leren zo de veerkracht van deze mensen. 
 
Zondag 3 juli – Diaconie - Algemene middelen diaconie 
De diaconie ondersteunt een groot aantal algemene zaken, 
maar daarvoor is ook aanvulling nodig van de middelen. Deze 
zondag is de collecte voor de aanvulling van de algemene mid-
delen. 
 
Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2022  

De verraste blik van kinderen 
is het allemaal dubbel en 
dwars waard! Kinderen uit 
kwetsbare gezinnen in Neder-
land kunnen meestal niet op 
vakantie. Wanneer in de zo-
mervakantie klasgenootjes 
naar zonnige oorden vertrek-
ken, blijven zij thuis achter. 
Geld voor leuke uitjes is er 
niet. Kerk in Actie organiseert 
in 2022 opnieuw de actie ‘Va-
kantietas’, waarmee kerken in 
heel Nederland kinderen in ar-
moede, in hun regio, kunnen 
verblijden met een rugzak vol 
verrassingen. Ook in de ge-
meente Leidschendam/Leid-
schenveen gaan we dit jaar weer meedoen. Daar hebben wij 
uw/jullie hulp bij nodig. Zoals u weet is er in de Kruisheuvelkerk, 
de Dorpskerk en in Leidschenveen een uitdeelpunt van de 
Voedselbank. Wat zou het fijn zijn als wij een aantal kinderen 
van onze cliënten blij kunnen maken met een gevulde tas (voor 
ongeveer vijftig kinderen). De tasjes worden voorzien van een 
label met de naam, de leeftijd en of het een jongen of een 
meisje is. Er komt een brief bij met daarop wat suggesties over 
de aard van de inhoud. Als ze gevuld zijn, geven wij ze bij de 
uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen er-
voor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen. 

Wie doet er mee? Op zondag 19 juni kunt u/kan jij de tasjes 
ophalen voor of na de kerkdienst in de Dorpskerk, Kruisheuvel-
kerk of De Leidraad. En gevuld kunt u/kan jij ze weer inleveren 
bij de kerk waar u/jij ze hebt opgehaald op zaterdag 2 juli tus-
sen 13.30 en 15.00 uur. Als dat niet lukt, vernemen we dat 
graag via het mailadres Vakantietasjes@pgleidschendam.nl. 
Alvast bedankt allemaal,  

Anneke Joffers 
Diny de Jong 

Rokus van den Bout 
 
 
 
 
 
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, 

We hopen dat het jullie allemaal goed gaat. Bij ons is het nu 
winter en het is erg koud. Ons arme land gaat momenteel door 
een moeilijke tijd. Vooral de elektriciteitsvoorziening is een 
enorm probleem. We hebben hier ‘load shedding fase 4’ wat 
betekent dat 4x per dag de stroomvoorziening gedurende een 
bepaalde tijd gepland wordt uitgeschakeld. Dat is niet goed 
voor sommige patiënten die aan een zuurstofapparaat liggen. 
We zijn verdrietig omdat alles lijkt in te storten. Het wordt voor 
ons steeds moeilijker en ziekenhuizen zitten ook in enorme pro-
blemen. Onze capaciteit met 33 bedden is overbezet. Als we 60 
bedden zouden hebben, zou dat nog steeds niet genoeg zijn! 
We proberen wel positief te blijven te midden van al de nega-
tieve dingen die ik hier noemde. De patiënten die we hebben, 
moeten we helpen. We willen hen het beste geven wat we te 
bieden hebben.  
Onze patiënt van de maand is Ke-
ano waar we ook al eerder over 
schreven. We noemden hem 
toen Miracle. Hij was een baby 
van 2½ jaar en woog slechts 6 kg 
toen we hem binnen kregen. Nu 
is hij bijna 9 kg aangekomen en 
eet hij alles wat we hem geven 
sinds de sonde uit zijn buik is ver-
wijderd. We zijn zo blij en opge-
wonden dat hij het zo goed doet.  
We weten dat jullie allemaal voor 
ons bidden en we zijn zo geze-
gend om het goede en het slechte 
met jullie te kunnen delen. Maar 
de kleine Keano is een wonder en 
wij geloven dat het God is die alle gebeden op Zijn tijd verhoort. 
We willen jullie allemaal zo bedanken voor het feit dat jullie al-
tijd aandacht voor ons hebben. Volgende maand sturen we jul-
lie meer nieuws en updates. Wij wensen jullie allemaal een vei-
lige en gezegende zomertijd.  
Veel liefde en gratie van iedereen bij Gentlecare      
 
 
 
 
Secretaris: dhr. Marcel van Bemmel 
Telefoon: 06-28 77 65 47 
E-mail: mojvbemmel@ziggo.nl  
Website: www.leidschendamskerkkoor.nl  
 

Leidschendams Kerkkoor 
Het Leidschendams Kerkkoor repeteert elke donderdag van 
19:30 tot 21:30 uur in de Kruisheuvelkerk onder leiding van 
Marcel van Duijvenvoorde. Het is vooral een gezellig koor dat 
zingen met plezier maken combineert. Het koorrepertoire be-
staat uit eigentijdse liederen, soms gedragen maar soms ook 
heel vlot. Zingen houdt je jong en dat willen we graag laten 

mailto:Vakantietasjes@pgleidschendam.nl
mailto:krijn.jongejan@outlook.com
mailto:mojvbemmel@ziggo.nl
http://www.leidschendamskerkkoor.nl/
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zien! 
Zoals alle koren zijn ook wij de coronatijd niet ongeschonden 
doorgekomen en hebben we wat leden verloren. Niettemin zijn 
we vastberaden in de toekomst nieuwe leden aan te trekken 
om samen wat mooie projecten te gaan doen. 
 
De projecten die we in de nabije toekomst willen gaan doen 
zijn: 
 
8 december 2022: Adventszangavond.  
Repetities beginnen na de zomervakantie en eindigen op 1 de-
cember. 
 
2 april 2023: uitvoering van het Oratorium Tot Leven geroe-
pen, van André van Vliet, samen met andere koren en met een 
begeleidingsorkest. Uitvoering vindt plaats in de Bethelkerk in 
Scheveningen. Repetities voor dit oratorium beginnen in janu-
ari van het nieuwe jaar en gaan door tot eind maart. 
 
Opgave voor deelname aan een project is nu al mogelijk. Daar-
toe liggen inschrijflijsten klaar. 
 
Heeft u nooit gezongen? 
Weet u niet of u sopraan, alt, tenor of bas bent? 
Geen nood, wij bieden u een gratis stemtest aan! Zing een paar 
toonladders en onze dirigent vertelt u tot welke partij u be-
hoort. 
U bent van harte welkom om eens op een donderdag te komen 
luisteren, de sfeer te proeven en misschien zelfs mee te zingen. 
Het kost u slechts een avondje om uit te vinden of u zich thuis 
voelt binnen ons koor. 
 
Contact 
Marjo van Wieren, voorzitter, 06-15 10 18 97 
Marcel van Bemmel, secretaris, 06-28 77 65 47 
 
 
 
 
 
 
Onthulling van de Vlam 

Op woensdag 11 mei is op initiatief van de Raad van Kerken 
Leidschendam-Voorburg in de Mall of the Netherlands een 
nieuw kunstwerk onthuld. Bep van Sloten en wethouder van 
Eekelen gaven een korte speech, waarna de kunstenaars Ger 
van Dijk en Ming Hou Chen samen met de wethouder het 
nieuwe kunstwerk onthulden.  
De Vlam herinnert aan de aanwezigheid van De Schakel in 
Leidsenhage. De Schakel was een plek voor rust en ontmoeting. 
Het idee voor dit kunstwerk is om in het midden van het nieuwe 
winkelcentrum opnieuw een plek te bieden voor rust, bezinning 
en ontmoeting. Het kunstwerk bestaat uit vlammen, die bege-
leid worden door de tekst: de liefde is een vlammend vuur. Sa-
men met de begeleidende website www.devlamleidschen-
dam.nl, is er zo opnieuw een plek voor verdieping ontstaan. Als 
symbool voor de verbinding van dit kunstwerk met de lokale 
kerken heeft de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg elke 
kerk een kaars aangeboden. Om zo ook de warmte, het licht en 
de kracht van het vuur van de liefde met elkaar te delen. Deze 
kaarsen zijn ook in onze kerkgebouwen ontstoken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vrijwilligersvacature maatje 2GO  

Als vrijwilliger bij Stekproject 2GO - een maatjesproject voor 
mensen die mensenhandel of huiselijk geweld hebben meege-
maakt – help je mensen om hun isolement te doorbreken. Je 
onderneemt samen leuke activiteiten, zoals eten, wandelen, 
naar een activiteit in de buurt gaan, een museum bezoeken en 
daarbij gezellig kletsen of Nederlands oefenen.   
Ben je geduldig en luistervaardig, en beschik je over doorzet-
tingsvermogen en de sociale vaardigheden om een vertrou-
wensband op te bouwen? Word dan actief bij 2GO! Voor meer 
informatie of een oriënterend gesprek kun je contact opnemen 
met:  

Margie Kranenburg, mkranenburg@stekdenhaag.nl 
of Cherry Prins, cprins@stekdenhaag.nl 

(070) 318 16 24 
 
 
 
 
 
 
Zomerbbq voor alle tieners 

Op 12 juni luidt het jeugdwerk de zomer in met een BBQ!  
Op het plein bij de Dorpskerk zijn alle tieners van harte welkom 
om samen te eten. We maken er een gezellig samenzijn van aan 
het einde van het seizoen, en als aftrap voor een mooie zomer-
periode.  
 
Vanaf 16:00 uur zijn jullie van harte welkom, voel je ook vrij om 
iemand mee te nemen. Het is fijn als je jezelf opgeeft. Dat kan 
via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl. Dan kun je ook 
meteen eventuele allergieën of dieetwensen aangeven. 

Ds. Maarten Hameete 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.devlamleidschendam.nl/
http://www.devlamleidschendam.nl/
mailto:mkranenburg@stekdenhaag.nl
mailto:cprins@stekdenhaag.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  
 
Kerkkamp 2022 (en 2023…) 

Het weekend van 20 tot 22 mei hebben we in de bossen van 
Ermelo genoten met 21 kinderen en een enthousiast team met 
leiding. Wat was het fijn om na twee jaar niet op kamp te zijn 
geweest weer met elkaar op te trekken.  
Een nieuw kampterrein, heel veel binnen- en buitenruimte, 
speeltuin, spellen, crea, heerlijk eten, een heel gezellige en 
swingende (bonte) zaterdagavond, een kampdienst waarin we 
het verhaal van Esther uitbeeldden, gezellige kinderen en vol-
dane leiding. Wat een sfeer! Het was een feestje! 
Op naar volgend jaar. De datum staat al vast, te weten 14 t/m 
16 april 2023. 

Kerkkampleiding 
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