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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: 10.00 uur 

Zondag (groen) 
6 november 2022  

 
 

Ds. Fred Omvlee                        (S) 
Elvis dienst 
Crèche, kindernevendienst 
Aanvang 15.00 uur 

 
 

Zondag (groen) 
13 november 2022 

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

Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag Voleinding (wit) 
20 november 2022 

Mw. Marianne Pompert 
(te Leidschendam) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete                 (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (paars) 
27 november 2022 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg                    (S)   
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (paars) 
4 december 2022 

Ds. Adrie Sterrenburg                   (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Ton Zoutman (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

Gemeenteleden 
Crèche, kindernevendienst 

 
(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken. 
 
 
 
 
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 in de Kerk en gezond de herfst door 

Gelukkig kunnen we elkaar blijvend ontmoeten in deze herfst-
periode waar hoesten en proesten bij de tijd van het jaar hoort. 
De gewone maatregelen tegen COVID helpen om niet ernstig 
ziek te zijn of anderen ernstig ziek te maken. Ook voor de nor-
male verkoudheid helpt het als je afstand houdt, bijvoorbeeld 
een vriendelijke zwaai of ‘boks’-beweging als groet. Als kerken-
raad hebben we uitgebreid gesproken over de omgangsvormen 
op bijvoorbeeld de zondagse vieringen. Met dit bericht leggen 
we nogmaals uit dat we ‘normaal voorzichtig’ met elkaar om-
gaan. De ene schudt wel de hand, de ander doet een vriendelijk 

gebaar op afstand, de volgende kiest een voor een middenweg. 
Zo heeft ieder van ons manieren en redenen om wel elkaar te 
zien en toch naar ons gevoel veilig om te gaan met de bacteriën 
en virussen.  
Met andere woorden: weinig bijzonders en toch een figuurlijk 
handgebaar na een zondagse dienst als herfstuitvoering van 
een letterlijke warme handengroet. 
 
Zondag 6 november 2022 om 15.00 uur 

Deze zondag gaat ds. Fred Omvlee uit Monnickendam voor in 
een gezamenlijke dienst in de Kruisheuvelkerk die in het teken 
staat van de gospels van Elvis (zie artikel elders in dit kerkblad). 
Ds. Omvlee is Hoofd Geestelijke Verzorging Koninklijke Marine. 
Verder is hij onder meer bekend als de eerste predikant van in-
ternetkerk MijnKerk.nl (2013-2016) en bedenker van Top2000-
kerkdiensten. Het belooft een inspirerende dienst te worden. 
Van harte aanbevolen! 
 
Zondag 13 november 2022 

Deze zondag is er in de Dorpskerk een dienst van Schrift en Ta-
fel. Ds. Fulco de Vries Bouwstra is dan de voorganger. 
 
In de Kruisheuvelkerk is ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg te 
gast. Ook in Leidschendam inmiddels een vertrouwd gezicht. 
We zijn blij dat hij regelmatig in een van onze kerken wil voor-
gaan. 
 
Zondag 20 november 2022 

Deze zondag gaat mevrouw Marianne Pompert voor in de 
Dorpskerk. Het is Zondag Voleinding. We gedenken dan de 
mensen die het afgelopen jaar zijn overleden door het noemen 
van hun namen en het aansteken van kaarsen aan het licht van 
Christus. 
 
Zondag 27 november 2022 

In de Kruisheuvelkerk wordt op 27 november Jelte, zoon van 
Corina en Gert-Jan Winkelman (Brederode) gedoopt. Een feest 
om naar uit te kijken op deze eerste zondag van de Advent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2 december en zal gegevens bevatten voor 

een periode van 6 weken: 3 december t/m 13 januari. 

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 25 november 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/
https://www.mijnkerk.nl/
http://www.pgleidschendam.nl/
mailto:e.schotman@hccnet.nl
mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl
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Hemel 

Terwijl ik de spullen klaarzet voor de kleinschalige kerkdienst in 
het verpleeghuis, vraagt een mevrouw met dementie mij plots: 
“Denkt u dat we in de hemel komen?”  
Ik antwoord: “Dat denk ik wel, wat denkt u?”  
Zij zegt daarop: “U zeker! U komt onherroepelijk in de hemel!” 
 
Die middag spreek ik een zoon van een andere bewoner. Hij 
zegt: “Ik zie er niet tegenop, wanneer mijn vader komt te over-
lijden. Ik heb al afscheid genomen. Het rouwproces heb ik al 
doorlopen.” Dementie is soms rouwen, terwijl de persoon nog 
leeft. Hij of zij gaat immers steeds verder achteruit en kan zelfs 
veranderen. “Hij is er eigenlijk niet meer.”  
 
Maanden later spreek ik hem weer na afloop van de herden-
kingsbijeenkomst in november, als we de overledenen van het 

afgelopen jaar gedenken. Ook de naam van zijn vader is ge-
noemd. Zijn zoon zegt: “Zijn sterven heeft toch wel pijn gedaan. 
Vreemd; ik dacht dat ik al afscheid had genomen. Maar dat was 
niet zo. Ik heb hem bij zijn overlijden pas echt verloren.” 
 
Wonderlijk: ook al verlies je door dementie zoveel vaardighe-
den en spreek je misschien geen woord meer, je bent er nog 
steeds. Je bent namelijk niet enkel je brein. Je bent lichaam en 
ziel. Als ik in stilte bij iemand met dementie zit, voel ik dat. We 
spreken misschien geen woord, maar er is zielsverwantschap.  
Ja, bedenk ik dan: we komen in de hemel. Want als de adem 
stokt en het lichaam stopt, draagt God mijn ziel in eeuwigheid.  

Ds. Tim van Iersel, geestelijk verzorger WZH 
 
 
 

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

 

 
In onze 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 
 
Koffiedrinken bij de koster 

Ebo zet elke week op vrijdagochtend vanaf 10.00 uur een heer-
lijke bak koffie op tafel, met vaak ook nog iets lekkers erbij. U 
bent van harte welkom om aan een van de tafels aan te schui-
ven. Tot daar! 
Ook namens Ebo, 

Fulco, Annemieke en Maarten 
 

Aan tafel!: wekelijkse maaltijd in onze kerken 

Sinds donderdag 29 september houden we een wekelijkse 
maaltijd in de kerk! We wisselen af tussen onze drie gebouwen. 
De maaltijd start om 18.00 uur, en is rond 19.00 uur weer afge-
lopen. In de afgelopen weken hebben we mogen ervaren dat 
de maaltijd op prijs gesteld wordt, en we zijn erg blij met de 
opkomst! Kokers zijn ook nog steeds nodig, en kunnen zich op-
geven via maaltijd@pgleidschendam.nl.  
Het rooster voor de komende weken is als volgt: 
10-11-2022 Kruisheuvelkerk 
17-11-2022 De Leidraad 
24-11-2022 Dorpskerk 
01-12-2022 Kruisheuvelkerk 
 
De maaltijd zal simpel maar voedzaam zijn, en met veel liefde 
bereid. Voor de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage van 5 
euro gevraagd die u contant of per pin kan voldoen. 
Opgeven is verplicht, dit kan tot en met dinsdagavond 20.00 uur 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Zo. 6 november, 18.30 uur Basiscatechese Dorpskerk  
Wo. 9 november, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Do. 10 november, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd Kruisheuvelkerk Aanmelden uiterlijk 8 november 
Zo. 13 november, 18.30 uur Basiscatechese Dorpskerk  
Wo. 16 november, 10.00 uur Vrouw en Geloofkring De Hoeksteen  
Do. 17 november, 10.00 uur Ontmoetingsochtend De Binnenhof  
Do. 17 november, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd De Leidraad Aanmelden uiterlijk 15 november  
Do. 17 november Oud papier  Dorpskerk  
Vr. 18 november, 19.30 uur Repetitie Black Gospel Adventskoor Kruisheuvelkerk  
Za. 19 november, 10.00 uur Wintermarkt Kruisheuvelkerk  
Zo. 20 november, 18.30 uur Basiscatechese Dorpskerk  
Wo. 23 november, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Do. 24 november, 10.00 uur Ontmoetingsochtend De Binnenhof  
Do. 24 november, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd Dorpskerk Aanmelden uiterlijk 22 november 
Do. 24 november Oud papier Kruisheuvelkerk  
Vr. 25 november, 19.30 uur  Repetitie Black Gospel Adventskoor Kruisheuvelkerk  
Zo. 27 november, 18.30 uur Basiscatechese Dorpskerk  
Do. 1. december, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd Kruisheuvelkerk Aanmelden uiterlijk 29 november 
Vr. 2 december, 20.00 uur Kerkcafé: top 2000 stemavond Kruisheuvelkerk  
Wekelijks    
Di. 10.00 uur Koffiedrinken De Leidraad  
Di. 20.00 uur Christelijke meditatie Kruisheuvelkerk  
Wo. 12.30 uur Open kerk Dorpskerk  
Vr. 10.00 uur Koffie bij de koster Kruisheuvelkerk  

mailto:maaltijd@pgleidschendam.nl
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voorafgaand aan de maaltijd via maaltijd@pgleidschendam.nl 
of via het pastoraal nummer. Geef dan ook gerust aan als u op-
gehaald wilt worden. 
 
Kerkcafé 4 november: Trappisten 

Je leert elkaar kennen aan tafel, en dat gaat het beste als daar 
iets lekkers op staat. Daarom is er dit seizoen elke eerste vrijdag 
van de maand een heus kerkcafé! Naast de gezelligheid van el-
kaar ontmoeten, en het lekkers op tafel, zal elke avond ook een 
bijzonderheid hebben. Op 4 november is het de beurt aan de 
trappisten: kloosterlingen die door de eeuwen heen voorzien 
hebben in hun eigen onderhoud, onder andere door het maken 
van bier: trappistenbier! Op deze avond nemen we jullie mee 
in de bijzondere wereld van de trappisten. Informatie zal wor-
den afgewisseld met het proeven van deze speciale bieren, én 
met speciaal voor deze avond gemaakte hapjes met als hoofd-
ingrediënt – u raadt het al: trappistenbier. De ervaring leert 
trouwens dat je geen ervaren bierdrinker hoeft te zijn om deze 
avond leuk te vinden. Sterker nog: misschien is dit wel een 
goede manier om kennis te maken met dit geestrijke vocht! 
Er is nog een enkele plek vrij voor deze avond (vreemd, het op-
geven voor deze leerzame avond ging nog sneller dan je ‘trap-
pist’ kunt zeggen      ). Graag meteen bij opgave betalen, liefst 
met pin, maar contact (gepast) kan ook; de kosten voor de 
avond bedragen € 12,50. 
Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in! 

Ebo, Maarten en Fulco 
 
Ontmoetingsochtenden Vlietwijk 

Deze maand houden we twee ochtenden voor Vlietwijkers om 
elkaar te ontmoeten en te inspireren. Ook dit keer zorgen we 
voor een creatieve en laagdrempelige manier om met elkaar in 
gesprek te gaan en elkaar (beter) te leren kennen. U kunt kiezen 
uit donderdag 17 en donderdag 24 november. Telkens staat 
om 10.00 uur de koffie met wat lekkers klaar, beginnen we om 
10.15 uur en sluiten we af rond 11.30 uur. We vinden het fijn 
als u zich aanmeldt, maar u kunt altijd aanschuiven. Voor alle 
mensen die overdag niet kunnen is er een avond gepland op 
woensdag 17 januari 2023. Ook hiervoor vinden we het fijn als 
u zich aanmeldt. 

Fulco, Maarten en Annemieke 
 

Wintermarkt PGL in de Kruisheuvelkerk 
zaterdag 19 november 2022 

10.00 tot 15.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom zaterdag 19 november gezellig langs voor uw december-
cadeautjes bij de kraampjes met vele leuke spullen! (Neem 
kleingeld mee.) 
 

STEUN DE NOODLIJDENDE VOEDSELBANK! 
 

Dit is ons goede doel van deze dag. 
Tevens kunt u genieten van een glas Glühwein, een beker 
warme chocolademelk met slagroom, een broodje rookworst, 
gevulde speculaas en nog meer voor de inwendige mens (tegen 
geringe vergoeding). 
Leuk om te vermelden dat het Syrische echtpaar, dat zulke lek-
kere hapjes verkocht op het LentEvenement ook weer aanwe-
zig zal zijn! 
 
Wij zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen met: 
- Kramen opbouwen en versiering ophangen. 
- Opruimen na de Wintermarkt. 
- Kraambeheer aflossen zodat men ook even kan rondkijken. 
- Consumpties verkopen. 
- Koffie/thee schenken. 
- Lootjes verkopen voor de loterij. 
Ook zijn er nog een paar kramen vrij (voor 10 euro), dus vind je 

het leuk om iets te verkopen, zelfgemaakt of zelf gekocht, geef 
je dan op vóór 10 november bij Annelies van Markwijk (annne-
liesvanmarkwijk@gmail.com of 06-38 00 64 45). 
 
Schoenendoosactie 2022 

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en ar-
moede extra kwetsbaar. Daarom doet de PGL mee aan de 
Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een 
schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbe-
taalbaar cadeau. U doet toch ook mee? 
 
We gaan ervan uit dat u allen nog weet hoe het werkt, maar 
hier nog even een korte uitleg. De folder voor de Schoenen-
doosactie is in de kerken al uitgedeeld en er liggen nog mee-
neemexemplaren in de kerken. Het is de bedoeling om een 
schoenendoos te versieren en te vullen met schoolspulletjes, 
speelgoed, etc. Let op: geen snoep of geld in de doos! U mag 
gewoon een eigen, leuk versierde, schoenendoos gebruiken; let 
dan wel op het maximale formaat dat in de folder staat.  
 
Er wordt voor iedere doos een bijdrage van 5 euro gevraagd 
voor de transportkosten. De dozen moeten uiterlijk vrijdag 18 
november ingeleverd zijn in de kerken. Het inleveren kan vanaf 
zondag 6 november. Succes met het vullen van de dozen. Lees 
goed de folder door en we hopen op een goede opbrengst.  
 
Kunt u zelf geen schoenendoos maken/vullen? Dan kunt u deze 
actie ook financieel ondersteunen met een donatie. U kunt een 
bedrag overmaken op NL83 INGB 0000 3342 43 t.n.v. Stichting 
Global Aid Network Holland (GAiN) o.v.v. ‘Gift schoenendoos-
actie’. Zet u dit dan even op de envelop/inleverformulier en 
geef die in de kerk af.  
 
Als u vragen heeft over de actie, dan kunt u mij bellen. 

Nathalie Ros, 06-28 19 49 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorenmiddag Leidschenveen 

Allereerst willen we stilstaan bij het overlijden van Ria van der 
Zee. Indertijd zijn de seniorenmiddagen door Truus de Vries op-
gestart en vanaf het begin waren Ria en ik erbij betrokken. Ria 
en ik (Plony) vulden elkaar heel goed aan; Ria heeft heel wat 
ideeën aangedragen voor de invulling van de middagen en de 
meer praktische dingen deed ik. Toen zij ziek werd heeft ze zich 
noodgedwongen moeten terugtrekken, maar als het even kon 
was zij op de seniorenmiddag aanwezig, maar dan als gast. Wij 
zullen haar heel erg missen. 

mailto:maaltijd@pgleidschendam.nl
mailto:annneliesvanmarkwijk@gmail.com
mailto:annneliesvanmarkwijk@gmail.com
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Dan richten we ons toch maar weer op de volgende bijeen-
komst. Deze is op woensdag 23 november in De Leidraad. 
We beginnen zoals gewoonlijk om 15.00 uur met een kopje kof-
fie of thee, waarna ds. Maarten Hameete de opening verzorgt. 
Er is voldoende gelegenheid om met elkaar te praten en als er 
animo voor is zijn er voldoende spelletjes om met elkaar te spe-
len. 
De middag eindigt rond 17.00 uur. Als er problemen zijn met 
het vervoer, kunt u contact opnemen met ondergetekenden. 

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74 
Dory de Niet, 06-23 94 78 00 

 
Kerkcafé 2 december: TOP 2000 

Je leert elkaar kennen aan tafel, en dat gaat het beste als daar 
iets lekkers op staat. Daarom is er dit seizoen elke eerste vrijdag 
van de maand een heus kerkcafé! Naast de gezelligheid van el-
kaar ontmoeten, en het lekkers op tafel, zal elke avond ook een 
bijzonderheid hebben. 
Op 2 december staat het kerkcafé in het teken van de TOP 
2000. Hoe de avond er precies uit zal zien is nu nog een verras-
sing. Maar een quiz, leuke wetenswaardigheden én veel goede 
muziek behoren zeker tot de mogelijkheden. Daarnaast natuur-
lijk passende hapjes, drankjes en gezelligheid. En: ook daar heb-
ben we nu al zin in! 
Vrijdag 2 december, vanaf 20.00 uur, in de Kruisheuvelkerk. 

Fulco, Annemieke en Maarten 
 
Deelnemers gezocht voor het  

Black Gospel Adventsproject 

Houd je van zingen en van een uitdaging? Dan is het Black Gos-
pel Adventsproject misschien wel iets voor jou! Een koor voor 
jong en oud(er), dat met een paar oefensessies een spetterend 
optreden verzorgt met nationaal bekende Gospelartiesten on-
der leiding van de Clifton Grep, een zeer ervaren en enthousi-
aste dirigent en projectleider. 
Het project wordt georganiseerd door de Protestantse Ge-
meente Leidschendam/Leidschenveen, en is bedoeld voor ie-
dereen die van zingen houdt! We zingen klassieke kerst- en ad-
ventsliederen - maar dan in een heel bijzonder jasje – naast 
swingende gospelliederen. Zang- of koorervaring is niet nodig, 
als je maar van zingen houdt! 
De repetities zijn op vrijdagavond in de Kruisheuvelkerk, Burge-
meester Roeringlaan 6 in Leidschendam, en wel op: 
18 november, 19.30 – uiterlijk 22.00 uur 
25 november, 19.30 – uiterlijk 22.00 uur 
9 december, 19.30 – uiterlijk 22.00 uur 

Op zondag 11 december oefenen we dan nog van 12.00 – 14.00 
uur, en de uitvoering in de kerkdienst is dan om 15.00 uur. 
We vragen voor dit project een eigen bijdrage van de deelne-
mers van 25 euro. We hopen dat dit voor iedereen mogelijk is 
(en zo niet, laat ons dat dan ook weten – het hoeft geen reden 
te zijn om niet mee te kunnen doen!). De overige kosten wor-
den gedragen door de PGL en de Raad van Kerken. 
Dus: geef je op! En neem gerust je buren mee, zingen is leuk, 
en wordt nóg leuker als je het samen doet! Opgeven kan via 
gospel@pgleidschendam.nl, en ook telefonisch via het pasto-
raal centrum van de PGL: (070) 327 84 13. 
Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in. 

Clifton, Maarten en Fulco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Wij ontvingen het droevige bericht dat plotseling is overleden 
Peter, de man van Margreet Hoogendoorn-Henssen (al jaren 
leiding van de kindernevendienst in de Dorpskerk). Zijn gezond-
heid was broos, toch kwam zijn overlijden op 63-jarige leeftijd 
onverwacht. We denken in onze gebeden aan Margreet, hun 
kinderen en de verdere familie. 
 
Wij denken verder aan mensen die zijn verhuisd naar een ver-
pleeghuis, aan mantelzorgers, aan mensen met long-covid, aan 
mensen die een geliefde moeten missen. 
 
Heeft u suggesties voor bloemengroeten, wilt u graag bezoek 
‘van iemand van de kerk’ of wacht u op een operatie? Laat het 
ons weten, via het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kun-
nen we naar elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet 
in de kerk ontmoeten. 
 
In memoriam Ria van der Zee-Boer 

Op vrijdag 14 oktober is Ria van der Zee overleden op 69-jarige 
leeftijd. Ria woonde samen met haar man Johan aan het Distel-
veld in Leidschenveen. Samen waren ze vanaf het begin betrok-
ken bij de kerk in Leidschenveen en als vrijwilliger onder meer 
bij de seniorenmiddagen. Al eerder was Ria ernstig ziek, dit keer 
kon ze niet meer genezen. 

mailto:gospel@pgleidschendam.nl
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De dienst voorafgaand aan de begrafenis vond plaats op 21 ok-
tober om 11.00 uur in De Leidraad. Ds. Maarten Hameete ging 
voor in deze dienst. Aansluitend vond de begrafenis plaats op 
de begraafplaats Wilsveen. In de dienst werden herinneringen 
aan Ria gedeeld, en lazen we uit 1 Korinthe 13 over de liefde. 
Het was troostend dat er velen waren die deelden in het ver-
driet. We bidden Johan, de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe bij de weg die nu voor hen ligt. Dat God hen daarin 
tot sterkte mag zijn. 
 
In memoriam Arie Bruijn 

Op dinsdag 25 oktober is Arie Bruijn overleden op 94-jarige 
leeftijd. Arie woonde samen met zijn vrouw Lina aan de Rijn-
landstraat in Leidschendam. Arie is vele jaren actief geweest in 
de kerk, onder andere als kerkenraadslid. Op de rouwkaart 
stond de volgende tekst, die voor Arie en Lina van grote waarde 
is. Wandel maar stillekens achter Hem aan, achter de Heiland, 
Hij wijst u de wegen. Zijn die niet altijd zo lief’lijk gelegen als gij 
zoudt wensen: wil ze toch gaan: Achter Hem aan. 
De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op woensdag 2 
november om 10.30 uur in de Dorpskerk. Ds. Maarten Hameete 
ging voor in deze dienst. Aansluitend was er de mogelijkheid 
om elkaar te ontmoeten in De Binnenhof, waarna de begrafenis 
plaatsvond op de begraafplaats Wilsveen.  
We bidden Lina, en allen die Arie liefhadden veel sterkte toe bij 
de weg die nu voor hen ligt. Dat God hen daarin tot sterkte mag 
zijn. 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 

Op zondag 20 november is het Zondag Voleinding. Een zondag 
die in het licht staat van de toekomst, en de hoop op een nieuw 
begin voor alle mensen. Dit is ook de laatste zondag van het 
kerkelijke jaar, waarna op 27 november een nieuw kerkelijk jaar 
met de adventsperiode start. In de Protestantse Gemeente 
Leidschendam/Leidschenveen zijn we gewend om op deze zon-
dag stil te staan bij hen die ons dit jaar zijn ontvallen. Ook dit 
jaar zal dit in alle vieringen weer een plek krijgen. Daarnaast is 
er natuurlijk ook ruimte om stil te staan bij uw eigen verlies en 
verdriet. U bent, zoals elke week, van harte welkom om in onze 
drie diensten deze zondag aanwezig te zijn.  
 
Catechese | Aan tafel! 

Op zondag 6, 13, 20 en 27 november organiseert de PGL voor 
jongeren vanaf groep 7 tot en met klas 2 een serie van vier ca-
techeseavonden. Gezellige spellen, veel lekkers op tafel en in-
houdelijke gesprekken. Op een ontspannen manier gaan we sa-
men aan de slag. We hopen dat jij erbij kunt zijn! Jullie zijn van 
harte welkom in de Dorpskerk. We beginnen om 18.30 uur, en 
om 20.00 uur is de avond weer afgelopen. We horen graag of 
je erbij bent! Dit kan via pastoraalcentrum@pgleidschen-
dam.nl.  

Fulco en Maarten 
 
Levende adventskalender 

Dit jaar maken we als PGL geen papieren adventskalender maar 
willen we een levende kalender vormen in navolging van ge-
meentes elders in het land, eentje die past bij ons thema ‘Aan 
tafel’.  
Hoe werkt dat? We zoeken gemeenteleden die in de advents-
tijd hun huis één ochtend openstellen zodat wie wil er een 
kopje koffie of thee kan komen drinken. Er zijn ook altijd leden 
van het pastoraal team aanwezig om te helpen met verwelko-
men. Opgeven kan via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.  
Alle adressen en onze andere activiteiten in de adventstijd ko-
men in de pastorale brief die rond 20 november zal verschijnen 
en onder alle gemeenteleden zal worden verspreid. 
 

Heer, 
wij bidden u, 
om een toevlucht voor de vluchtenden. 
Schenk hun de gezochte veiligheid en blijvende rust. 
 
Wij bidden u, 
om troost voor de treurenden. 
Sterk hen met aandacht en levensechte warmte. 
 
Wij bidden u, 
om moed voor de moedelozen. 

Vervul hen met nieuwe energie en volharding. 
 
Wij bidden u, 
om sterkte voor de zwakken. 
Geef hun weerbaarheid en duurzame kracht. 
 
Wij bidden u, 
om hoop voor de wanhopigen. 
Toon hun weer uitzicht en lichtgevende hoop. 
 
Wij bidden u, 
om raad voor de radelozen. 
Bied hun een basis en vaste zekerheid. 
 
Wij bidden u, 
om geloof voor de kleingelovigen. 
Leid hun voeten op de weg van vertrouwen. 
 
Zo bidden wij voor al uw mensen 
die hunkeren naar de nieuwe aarde 
waar tranen, lijden en dood 
voorgoed voltooid verleden zijn. 

Alfred C. Bronswijk 
 
Elvis-dienst op 6 november: Crying in the Chapel 

De gezamenlijke dienst op zondag 6 november 2022 wordt een 
heel speciale: er is dan een Elvis-kerkdienst om (let wel) 15.00 
uur in de Kruisheuvelkerk. Het belooft een bijzondere en muzi-
kale dienst te worden, die wil je dus niet missen! Neem ook ge-
rust mensen ‘van buiten’ mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominee Fred Omvlee is in het dagelijks leven geestelijk ver-
zorger bij de marine en Elvis-fan. Hij organiseert al 20 jaar Elvis-
kerkdiensten. In de dienst horen we het levensverhaal van Elvis 
met enkele van zijn grootste hits, en we horen en zingen samen 
diverse Elvis-gospels. Het is verder ook 'gewoon' een kerkdienst 
met toepasselijke bijbellezing en gebed. Muzikale ondersteu-
ning wordt verzorgd door Arthur Vos, ook Elvis-fan. 
 
In augustus 2022 was het 45 jaar geleden dat Elvis Presley over-
leed. Hij werd de eerste superster die met zijn goede looks, 
stem en kledingstijl de jongeren in de jaren vijftig inspireerde. 
Hij mengde gospel, country en rhythm-and-blues tot rock-'n-
roll. Met Heartbreak Hotel wist hij de jonge John Lennon, Keith 
Richards en Bob Dylan te inspireren. Elvis' carrière kende ups 
en downs: hij heeft twee jaar in militaire dienst gezeten in 
Duitsland, maakte jarenlang B-films, maar 54 jaar geleden in 
1968 maakte hij een comeback. De jonge Bono van later U2 zag 
een concert op TV en wist: 'Ik wil rockster worden'.  
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Ds. Fred Omvlee: 'Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het 
liefst gospels zong, van het begin van zijn carrière tot zijn laatste 
concert in 1977. Elvis overleed op 42-jarige leeftijd in 1977. Hij 
was verslaafd aan medicijnen: pillen. Die had hij leren slikken in 
zijn diensttijd. Hij zag er geen kwaad in. Helaas leidde het tot 
een ongelukkig en depressief einde aan zijn leven. Maar mijn 
boodschap is: zelfs al vergaat het je als Elvis, je valt niet uit Gods 
hand.’  
 
Van harte welkom in de Kruisheuvelkerk, zondag 6 november, 
aanvang 15.00 uur. 

Ingrid den Hartog 
 
Verantwoording 

Op de leerzame en gezellige ouderenmiddag in Heuvelwijk een 
gift van 50 euro voor het ouderenwerk ontvangen. Dank! 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
 
 
 
 
Scriba: dhr. Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl  
 
Uit de vergadering 

Aan de ontwikkelingen van onze Protestantste Gemeente heb-
ben uw ambtsdragers weer stapsgewijs gewerkt in de vergade-
ringen van 28 september, 13 oktober en 26 oktober. Voorbe-
reid wordt hoe onze toekomst vorm gaat krijgen. Ik neem u 
graag mee in de ontwikkelingen inclusief de ruimte die u heeft 
als lid van onze gemeente om mee te werken aan die toekomst.  
- Eind augustus hebben we met elkaar bevestigd dat de bewe-

ging vanuit alle ambtsdragers nu gezamenlijk ingezet wordt. 
Er is draagvlak voor een aanstaande enkele kerkenraad.  

- Samen met u wordt in november en december de voltallige 
gemeente meegenomen in te nemen keuzes voor de korte 
termijn en richting gegeven aan de langere termijn. De ge-
meenteavond van 2 november zal daar een essentiële rol in 
spelen, waarvoor u de informatie aangeboden wordt via 
nieuwsbrief, kerkblad of navraag bij de scriba. 

- Financieel wordt een zwaar dilemma zichtbaar, de begroting 
van 2023 vraagt met klem om toekomstige keuzes te gaan 
maken in het nieuwe kalenderjaar.  

- Op 13 oktober hebben we voor de derde keer dit jaar met alle 
ambtsdragers van de PGL vergaderd over de brede vraagstuk-
ken en een aanstaande route.  

- De nieuwe Plaatselijke Regeling voor de PGL is uitgebreid, 
punt voor punt, besproken in navolging van besprekingen in 
de afzonderlijke wijkkerkenraden. Ook bij de adviseurs van de 
PKN in Utrecht is navraag gedaan; zowel qua inhoud als qua 
proces kregen we een positieve reactie. In de werking en in 
de principes van onze wijkkerkenraden verandert er weinig, 
het voornaamste is dat we van vier parallelle vergaderingen 
naar één vergadering per maand gaan (grofweg). Aan het Col-
lege van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters ver-
andert officieel niks. Ook onze verschillende commissies en 
werkgroepen zullen geen last hebben van deze administra-
tieve veranderingen.  

- De invulling van ambtsdragers vanaf 1 januari 2023 zal zeker 
gaan veranderen. Een maximum van het aantal vrijwilligers 
dat mee kan doen in de nieuwe situatie is er niet, wel een 
minimum om ordentelijk leiding te geven aan onze ge-
meente. Na de jaarwisseling weten we zeker wie de leden zijn 
van de nieuwe kerkenraad. 

- De gemeenteavond van 2 november wordt verder voorbe-
reid.  

- De verschillende werkgroepen worden langsgelopen.  
- Geconcludeerd wordt dat de komende weken veel nog vanuit 

de verschillende ambtsdragers en de verschillende wijken ge-
organiseerd wordt, dat is wel eindig. Met warme betrokken-
heid kijken de vrijwilligers uit naar een spannende en ver-
nieuwende toekomst om zoveel activiteiten te gaan organi-
seren vanuit een enkele Christelijke Protestantse Gemeente.  

Het is ons duidelijk, er is geen sprake van een einde: sterker 
nog, er is sprake van een doorontwikkeling naar een nieuwe 

manier van samen Christen zijn in de PGL, in onze welbekende 
regio waar we gezamenlijk één verzameling gezegende zielen 
zijn in dit stukje randstad.  
Wellicht ten overvloede, in het geval van vragen en tips voor de 
nieuwe constructieve toekomst, bel of email mij gerust 
scriba.ak@pgleidschendam.nl of 06-26 57 40 25.  

Floris van Hoek, scriba AK 
 
 
 
 
 
Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2 
Telefoon: (070) 320 42 24 
Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99 
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl  
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84 
E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl  
Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS  Leidschendam 
 
Autorijdienst 

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördi-
nator van de autorijdiensten: Harry Hoft, (070) 320 10 90 of har-
ryhoft@casema.nl. 
 
Van wijkkerkenraad Vlietwijk 

Doop 
Op zondag 16 oktober was het een feestelijke dienst. Kayden 
Emanuel Nicolaas is gedoopt in de Dorpskerk. Hij is de zoon van 
Glenn en Jasmijn en de kleinzoon van opa en oma Ebbers. Een 
broer van Glenn liet het doopwater in het doopvont stromen. 
Na de doop gaven de kinderen een feestelijke slinger. Kayden 
kreeg van de leiding van de kindernevendienst een kinderbijbel. 
En in deze dienst zong het Leidschendams Kerkkoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste korte viering op woensdag 
Marianne Pompert, Eta Woudenberg en Meindert Burema heb-
ben de afgelopen anderhalf jaar in de Dorpskerk de korte  
vieringen op de woensdagmiddagen geleid. Zij zijn tot het be-
sluit gekomen om niet verder te gaan met het organiseren van 
deze korte vieringen. Woensdag 26 oktober was de laatste 
keer. Ze hebben met liefde de afgelopen anderhalf jaar de vie-
ringen vormgegeven. Het was een mooie gelegenheid om mid-
den in de week elkaar te ontmoeten in de stilte van de kerk en 
ruimte te maken om te luisteren naar de lezingen, de overwe-
ging en de muziek. De vaste groep bezoekers zal het missen. Na 
afloop van de laatste korte viering zijn de voorgangers namens 
alle bezoekers met bloemen bedankt voor hun inzet. 
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Open kerk 
De open kerk op de woensdag gaat verder, elke woensdag van 
12.30 tot 14.30 uur. U bent van harte welkom voor een kop kof-
fie of thee, een gezellige ontmoeting met andere bezoekers en 
aanwezige vrijwilligers, voor een stiltemoment in de kerk en het 
ontsteken van een lichtje. Verder is de buurtbieb open, kunt u 
zelf gemaakte kaarten kopen, puzzels lenen en is er de moge-
lijkheid van een pastoraal gesprek. Er kan tevens een afspraak 
gemaakt worden voor het juridisch spreekuur.  
Zeker welkom voor iedereen ! 
 
Geluid 
Er is een afspraak gemaakt met een firma om te zoeken naar 
een verbetering van de geluidsinstallatie om de verstaanbaar-
heid van de sprekers in onze kerk te optimaliseren. Vanwege de 
vorm van ons monument is dat een grote uitdaging. Er wordt 
dus nog aan gewerkt en we hopen op een goed resultaat. Als u 
vragen of opmerkingen heeft horen we dat graag. 
 
Bloemengroeten 
Elke week gaat er na de zondagse dienst een bos bloemen naar 
een gemeentelid. Door veel verschillende mensen worden ze 
bezorgd. En wat is het dan fijn te zien, dat mensen er erg blij 
mee zijn. 
De familie Dogterom vroeg: ‘wie kan ik bedanken’. Dat is de di-
aconie die deze mogelijkheid van omzien naar elkaar verzorgt. 
En Yvonne Arents was zo blij, dat ze haar kerk op de kaart zag 
staan en alle namen, dat ze bleef herhalen: ‘dit is het mooiste 
cadeau dat ik krijgen kan’. Ze woont sinds kort in WZH Vliethof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand, naar wie we een bloemengroet kunnen bren-
gen? Dan kunt u dit door doorgeven aan: Nel van Duijvendijk, 
(070) 327 05 84 of Gerrie Jansze, (070) 346 02 66. Zo kunt u ons 
helpen mensen blij te maken met een groet. Hartelijk dank. 
Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk, 

Diny de Jong, scriba 
 
Stichting Vrienden van de Dorpskerk  

viert eerste Vriendendag 

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam zal dit 
jaar haar eerste Vriendendag kunnen vieren. In de afgelopen 
jaren was corona steeds speelbreker. Nu zullen op 17 novem-
ber vanaf 20.00 uur alle Vrienden, donateurs en anderen die de 
Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam een warm 
hart toedragen, welkom zijn. Tijdens deze avond zal de film ‘75 
jaar vrijheid in Leidschendam’ worden vertoond. Deze film met 
beelden uit de oorlogsjaren, was eigenlijk bedoeld voor de vie-
ring van 75 jaar vrijheid in 2020 maar kon door corona niet eer-
der worden vertoond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fietstaxi’s voor de Dorpskerk, 1941) 
 

Verder zal de avond worden opgeluisterd door muziek van Ar-
thur Vos op het orgel en een tentoonstelling van voorwerpen 
en schilderijen vanuit de collectie van Johan van Reisen. Na-
tuurlijk is er ook een hapje en drankje beschikbaar. Verder zijn 
de kaarsen en wijn van de Stichting te koop.  
 
Bent u geen Vriend of donateur en wilt u toch eens kennis ma-
ken met de Stichting of inschrijven als Vriend ? U bent van harte 
welkom. Meldt u aan via secretaris@vriendenvandedorps-
kerk.nl. 

Fred van Ruiten, secretaris 
 
 
 
 
 
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 wijkkerkenraad Heuvelwijk  

Op 6 oktober vergaderde het moderamen van Heuvelwijk in de 
Kruisheuvelkerk. Vanwege de bespreking van (het voorstel 
rondom) de nieuwe bestuursstructuur en plaatselijke regeling, 
waren overige wijkkerkenraadsleden ook uitgenodigd bij het 
overleg aanwezig te zijn. Enkele leden hebben van deze moge-
lijkheid gebruik gemaakt en enkele anderen hebben vooraf vra-
gen of bespreekpunten ingediend, om te behandelen tijdens de 
vergadering.  
De volgende zaken zijn aan de orde geweest: 
- Het voorstel voor een nieuwe bestuursstructuur en de con-

cept plaatselijke regeling hebben we per pagina en onderdeel 
doorgenomen. Vragen en bespreekpunten zijn hierbij beant-
woord en/of meegenomen. De aanwezigen waren unaniem 
akkoord met de voorgestelde structuur en regeling.  

- De lunch, op 3 oktober gehouden in de Kruisheuvelkerk in het 
kader van de week Oog voor Elkaar, was goed georganiseerd 
en gezellig.  

- Het beleid bij evenementen op het Kennedyplein omtrent het 
wel of niet (meer) met de fiets (aan de hand) kunnen overste-
ken om bij de kerk te komen is niet consequent. Er wordt con-
tact opgenomen met de gemeente Leidschendam-Voorburg 
om hier duidelijkheid over te krijgen. Goede toegang tot de 
kerk is belangrijk.  

- Diverse activiteiten passeren kort de revue die met plezier 
worden georganiseerd én bezocht, zoals de buurtjesochten-
den, de maaltijden in de kerk op donderdag, en de Kerkcafé-
bijeenkomsten op de eerste vrijdagavond van de maand.  

- Mede namens Anja Oosterheert geven Rokus van den Bout en 
Annelies van Markwijk uitleg over de op 19 november ge-
plande Wintermarkt in en om de Kruisheuvelkerk, een PGL-
brede activiteit. De opbrengsten gaan naar de Voedselbank, 
een mooi en relevant doel, vooral in deze tijd. In onze kerke-
lijke communicatiemiddelen wordt een oproep gedaan voor 
verkoop en inzet op deze dag.  

- Er wordt bekeken hoe we met Hethuis (buren van de Kruis-
heuvelkerk) wat meer samen kunnen doen. Zo kan Hethuis 
bijvoorbeeld deelnemen aan de Wintermarkt en kunnen wij 
deelnemen aan de wekelijkse koffiesessie in Hethuis. 

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

Vacant 
 
Bericht vanuit de kerkenraad Leidschenveen. 

Vanaf 30 oktober starten de diensten in De Leidraad net zoals 
in andere kerken weer om 10.00 uur in de ochtend. We hopen 
iedereen weer om 10.00 uur te verwelkomen in De Leidraad. 
Wees welkom. De deur staat voor u, jij en dus voor iedereen 
open.  
Houd de activiteitenkalender goed in de gaten: er komen weer 
leuke en mooie dingen aan. Mocht vervoer een probleem zijn, 
laat dat vooral weten, dan kunnen we kijken of er een oplossing 
voor is. Als we het niet weten, dan kunnen we ook niet mee-
denken en helpen oplossen als de activiteiten op een plek iets 
verder weg plaatsvinden. 
Namens de wijkkerkenraad, 

René Bron 
 
 
 
 
Scriba: dhr. Rob Taag 
Telefoon: 06-18 27 46 66 
E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl  
IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam 
IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te 
Leidschendam onder vermelding van vrijwillige bijdrage 
 
Begroting 2023 

Namens het College van Kerkrentmeesters bieden wij u hierbij 
de begroting 2023 in verkorte vorm aan. Deze is in de vergade-
ring van de Algemene Kerkenraad van 28 september 2022 be-
sproken en goedgekeurd.  
De volledige begroting 2023 is per 28 oktober 2022 beschikbaar 
op de website van onze gemeente bij de ‘downloads’. Wie een 
papieren kopie wil ontvangen wordt verzocht contact op ne-
men met de penningmeester van het College van Kerkrent-
meesters. 
 
Bijgaand de cijfers Begroting Begroting 
 2022 2023 
BATEN   
Verhuur, activiteitencommissies en renteba-
ten  

€   88.800 €   81.500 

Kerkelijke bijdragen, collecten en giften € 266.800 € 263.500 
Bijdrage Pastoraal Fonds €   10.000 €   10.000 
 € 365.600 € 355.000 
LASTEN   
Kosten pastoraat € 181.500 € 190.000 
Kerkgebouwen – lasten, onderhoud & in-
richting 

€ 106.900  € 121.300 

Kerkdiensten, kosters, catechese & jeugd-
werk 

€   76.800 €   75.200 

Centrale kosten en beheer €   37.000 €   37.000 
 € 402.200 € 423.500 
   
Te kort 2022 resp. 2023 € -36.600 € -68.500 

 
Deze begroting is opgesteld met de huidige personeelsbezet-
ting, 2 predikanten met een totaal van 1.6 fte, 1 kerkelijk wer-
ker met een bezetting van 0.33 fte en 2 kosters ieder met 0.5 
fte.  
 
Belangrijkste verschillen ten opzichte van vorig jaar: lagere 
inkomsten, hogere uitgaven 
Voor 2023 worden er lagere inkomsten uit verhuur van onze 

gebouwen verwacht, vanwege wegvallen van een grote huur-
der, daarnaast lopen de AKB-inkomsten elk jaar terug. 
Voor de uitgaven moeten we meer begroten voor de verwar-
ming van onze gebouwen, daarnaast moeten we meer begro-
ten voor het onderhoud van onze gebouwen. Voor de perso-
nele kosten wordt een algemene verhoging van 5 % verwacht. 
 
Fors tekort verwacht, groter dan 2022 
Op basis van de hierboven geschetste uitgangspunten, wordt in 
2023 een tekort verwacht van € 68.500. Ter vergelijking: voor 
2022 is het verwachte tekort € 36.600. 
 
Advies CvK:  
maak beleidskeuzes om het tekort terug te dringen 
Het CvK en de AK hebben zich de afgelopen jaren ingezet om 
de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verlagen. Het te-
kort op de begroting blijft desondanks stijgen, waardoor we 
steeds verder zullen interen op onze reserves.  
Om op termijn een (bijna) sluitende begroting te kunnen maken 
is het daarom noodzakelijk dat er op korte termijn duidelijke 
beleidskeuzes gemaakt gaan worden in de Kerkenraad, zodat 
we ook in de toekomst nog samen kerk kunnen zijn in Leid-
schendam en Leidschenveen.  
Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Gert van Spronsen, penningmeester 
Telefoon: 06 1418 1455,  

e-mail: penningmeestercvk@pgleidschendam.nl 
 
 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl  
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Help te delen!  

De kerken in Leidschendam en Voorburg organiseren op 13 no-
vember de jaarlijkse inzamelingactie voor de Voedselbank Leid-
schendam-Voorburg. In de folder in de kerken vindt u alle infor-
matie over de actie. De Voedselbank zorgt er met haar voedsel-
pakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes 
aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben. Helaas is 
de Voedselbank juist in deze tijd hard nodig. Door de hoge ener-
giekosten neemt het aantal mensen dat onder de armoede-
grens leeft toe. De gezamenlijke kerken van Leidschendam en 
Voorburg vinden het daarom belangrijk om de Voedselbank 
ook dit jaar weer te steunen. Het delen met de medemens is 
fundamenteel verbonden met christelijk geloven en handelen. 
Wij willen oog houden voor mensen die in onze samenleving 
extra aandacht en hulp nodig hebben.  
 
De maand november is daarvoor een passende maand. Op 2 
november is de Dankdag voor het Gewas en op 11 november is 
het feest van Sint Maarten die volgens de overlevering de helft 
van zijn mantel afstond aan een arme bedelaar. En we leven 
alweer toe naar Kerstmis. Wij hopen van harte dat u mee doet 
met onze actie zodat de Voedselbank in de periode van Kerst-
mis weer extra feestelijke kerstpakketten samen kan stellen. 
Help te delen! Doet u mee? Deel met uw medemens!  
 
De inzameling voor de Dorpskerk en Kruisheuvelkerk is op 13 
november 2022 voor de dienst. De kerken stellen u dan in de 
gelegenheid om bij te dragen aan de inhoud van de speciale 
kerstpakketten. Wat kunt u doen? Om zoveel mogelijk eenheid 
in de samen te stellen pakketten te verkrijgen is in de folder een 
lijstje opgesteld van de meest gewenste producten. 

Aag Waasdorp 
 
Collectebestemmingen  

Crisissen komen misschien wel dichterbij dan u soms denkt. Als 
we alleen al naar de energiekosten kijken van mensen, dan wil-
len we graag helpen, maar we weten ook dat we niet ieder zijn 
of haar probleem kunnen oplossen. Aan de andere kant mogen 
mensen zich ook gelukkig prijzen dat ze de tegemoetkoming 
voor november en december niet nodig hebben. We willen dan 
ook oproepen, mocht u hulp nodig hebben, laat het dan gerust 

mailto:scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl
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10 

bij de diaconie weten. We kunnen altijd kijken of we iets voor u 
kunnen doen. En de andere kant: als u geld wilt storten voor dit 
doel, doe dat gerust. Dat geldt trouwens ook als u een financi-
ele bijdrage wilt doen aan de Voedselbank, dat kan ook via de 
diaconie en wij zorgen dat het dan op de juiste plek terecht 
komt. Maar wilt u bij het overmaken dan wel vermelden waar-
voor het is. 
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 onderstaande wekelijkse collectedoelen 
onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collec-
ten-app ‘Appostel’ onder uw aandacht brengen, waarbij het 
makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen, hieronder 
staat hoe het werkt. 
 
Collecten-app - digitaal collecteren  
Als thuis-luisteraar en bezoeker van de kerk kunt u ook digitaal 
een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 
‘Appostel’ op uw telefoon kunt via iDeal of via een tegoed 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 6 november – Diaconie - Eigen-Jeugdwerk 
Deze collecte is bestemd voor heel veel doelen voor onze eigen 
jeugdigen. Zij zijn de toekomst van de kerk. Door middel van 
deze collecte maakt u het mogelijk dat jongeren kunnen deel-
nemen aan het Kerkkamp en het tienerkamp, maar ook aan ac-
tiviteiten zoals The Lounge-diensten, de Youth Group, kinder-
nevendiensten, de Kliederkerk en de crèche. 
 
Zondag 13 november - Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Golfstaten: De kracht van Bijbelverhalen 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze ma-
ken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om 
geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze ar-
beidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over 
de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in 
de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelme-
thode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. 
De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen bete-
kenis in het leven van de arbeidsmigranten. 
De Bijbel geeft moed en kracht. 
 
Zondag 20 november – Pastoraat - Collecte Protestantse Kerk 
Samen gedenken in dorp of stadswijk 
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in 
Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker ge-
dachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te 
maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pas-
toraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en 
naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luis-
terend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de 
kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 
 
Zondag 27 november – Diaconie - Fonds Noodhulp 
De financiële crisis is voor velen nog steeds niet voorbij. De di-
aconie krijgt regelmatig melding van mensen die buiten hun ei-
gen schuld in acute financiële problemen zijn gekomen. De op-
brengst van deze collecte komt ten goede aan incidentele finan-
ciële hulpverlening. Dankzij uw bijdrage kan de diaconie haar 
werk doen. 

René Bron, penningmeester 
 
 
 

 
 
 
Secretaris: mw. Dory de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl  
 
Oproep 40dagentijdproject 2023 

Bij deze nog even een reminder. In het vorige kerkblad heb ik 
een oproep gedaan voor het aandragen van een project voor 
de 40dagentijd 2023.  
U kunt nog inzenden tot vrijdag 18 november. 

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 
 
Bij Gentlecare is het druk, maar we gaan door. We voeren nog 
dagelijks het gevecht tegen de regelmatige uitval van elektrici-
teit. We doen ons uiterste best, maar het is heel triest om te 
zien hoe zo'n mooi land zo snel bergafwaarts gaat. Johannes-
burg is drooggevallen omdat het waterstation is ingestort waar-
door Johannesburg zonder water komt te zitten. Nu is er daar 
dus geen elektriciteit én geen water!  
We zijn zo ontzettend dankbaar voor de JoJo-watertank die jul-
lie voor ons mogelijk hebben gemaakt. We zijn echt gezegend 
met het water uit die tank. We sparen nu voor een systeem met 
zonnepanelen, zodat we toch elektriciteit hebben als het elek-
triciteitsnet van Eskom weer eens uitvalt. 
Onze patiënt van de maand is Ge-
orge Marshall. Hij heeft een be-
roerte gehad en leeft al het groot-
ste deel van zijn leven op straat. 
Hij heeft geen familie, behalve 
een zuster die in een rolstoel zit 
en niet voor hem kan zorgen. Hij 
kwam uit het Kimberley zieken-
huis bij ons. Het gaat nu heel goed 
met hem en het is een genot om 
hem hier te hebben. Hij is met ons 
gaan praten en communiceert 
veel beter dan toen hij bij ons 
kwam. Verhalen als deze maken 
Gentlecare zo bijzonder. Liefde is 
zo krachtig en zonder Liefde zijn 
we niets! 
Wij wensen u allen het beste en wij bidden om Gods zegen, ge-
nade en veiligheid voor ieder van jullie. 
De allerliefste groeten uit Gentlecare, 

Ivonne Gentle 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 

De Vrouw en Geloof ochtenden op de derde woensdag van de 
maand in een van de kerken zijn weer van start gegaan. Het 
thema is dit seizoen ‘Nooit te oud om te leren’. De eerstvol-
gende Vrouw en Geloof ochtend is gepland op woensdag 16 no-
vember van 10.00 tot 11.30 uur in De Hoeksteen, Rozenboom-
laan 119 in Voorburg. Inleidster is dan Antje van der Hoek. Ho-
pelijk strooit corona geen roet in het eten en kan dit gewoon 
doorgaan. Aanmelden is wel gewenst op p.korving@out-
look.com of telefoon 06-10 29 27 26. Het advies bij klachten 
thuis te blijven geldt nog steeds, maar weet u van harte uitge-
nodigd voor deze bijeenkomst. 

Plony Korving 
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Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg 

De Raad van Kerken organiseert op 30 november om 19.30 uur 
een bijeenkomst in De Open Hof, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 
2273 KR Voorburg. 
Het thema van deze avond is: Eenzaamheid, lijden en troost. 
Want wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over eenzaam-
heid? En hoe kunnen we eenzaamheid herkennen in de prak-
tijk? Als we zien dat mensen lijden aan eenzaamheid, verdriet 
en/of wanhoop, wat kunnen we dan voor hen betekenen? Wat 
zou troostend kunnen zijn? Kunnen we hen nabij zijn en het 
‘uithouden’, ook als het lijkt dat we ‘niets’ doen?  
Yvon van Noort van de Stichting Presentie te Utrecht, zal deze 
avond de inleiding voor ons verzorgen. Na de pauze is er gele-
genheid voor een onderling gesprek in kleinere groepen. Aan 
de deelname zijn geen kosten verbonden. Iedereen die inte-
resse heeft in dit onderwerp, is van harte uitgenodigd. Graag 
wel even vóór 25 november aan de secretaris laat weten indien 
u deel zult nemen: secretaris@raadvankerkenlv.nl 
 
 
 
 
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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Kent u de SIV vakantieweken? 

De stichting SIV heeft als doel mensen met een (ernstige) licha-
melijke beperking in staat te stellen om voor een betaalbaar 
bedrag te genieten van een vakantie. Sinds 1964 bestaat deze 
stichting. Toen begonnen de diaconieën van verschillende pro-
testantse kerken uit de regio Den Haag met het gezamenlijk or-
ganiseren van deze vakantieweken. De doelgroep is dan ook 
mensen die wonen in de regio Den Haag en omstreken.  
Deze vakanties vinden plaats in aangepaste vakantiehuizen op 
een mooie plek in Nederland, met inzet van vele vrijwilligers. 
Per jaar worden vier vakantieweken georganiseerd, waarvan 
twee in de zomer (juni en juli), een in het najaar (september) en 

mailto:secretaris@raadvankerkenlv.nl
mailto:markrip1@gmail.com
mailto:hgrolle@ziggo.nl
mailto:vaders.jaa@hetnet.nl
mailto:kb@pgleidschendam.nl


 

12 

een in de winter (januari en februari). 
Voor deelname wordt een vergoeding gevraagd. Door de inzet 
van vele vrijwilligers en dankzij donaties kan deze eigen bij-
drage beperkt blijven. SIV kan desgewenst ook het vervoer van 
en naar de vakantiebestemming regelen, hiervoor worden de 
kosten in rekening gebracht. 
 
Voor informatie kunt u terecht op www.stichting-siv.nl. Moch-
ten de kosten een probleem zijn, neem dan contact op met de 
Diaconie. Ook voor informatie over donaties kunt u op boven-
genoemde website terecht. 
 
Ontdek de nieuwe wereldwinkel  

met fairtrade kadoshop! 

Aan de Damlaan 35 A, direct 
naast de studio van Radio 
Midvliet, is de Wereldwinkel 
terug in Leidschendam. Deze 
fairtrade kadoshop heeft een 
ruime keuze aan koffie en 
thee en altijd verrassende ca-
deaus uit andere culturen. 
Omdat de producenten er een 
eerlijke prijs voor krijgen, kun-
nen zij een menswaardig be-
staan opbouwen. Binnenkort 
zijn er ook kerstkaarten en 
kerstartikelen te koop.  
U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 
16.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur om in de Wereld-
winkel te komen kijken. In Voorburg, Herenstraat 38, is ook een 
Wereldwinkel. Wij werken samen voor de goede zaak! 
Graag tot ziens. 
 
Mission Possible 

Odessa, Oekraïne 
In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren er-
varen medewerkers aan het werk. Juist nu groeit de hulpvraag 
heel hard. In het team werkt o.a. een sociaal werker, een peda-
goog en een psycholoog. 
 
Olga 
"De oorlog kwam op zo'n slecht mo-
ment!" Olga roept het uit als ze de deur 
voor ons opent. "Mijn man werd ge-
roepen om te helpen vechten, net nu 
we hem zo hard nodig hebben. Ik ben 
gediagnosticeerd met kanker en mijn 
schoonvader ondergaat chemothera-
pie." Olga barst in tranen uit. "We heb-
ben twee kleine kinderen. Ze zullen 
wees worden als ons iets overkomt. 
We hebben niet genoeg geld voor 
eten. Alles gaat op aan de zorg", snikte 
ze. We reiken haar een doos met voed-
sel aan. "We kunnen niet veel doen, 
maar we hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle din-
gen mogelijk. Wilt u dat wij voor u bidden?", vroegen wij. "Ja-
zeker!" Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met 
tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes. "Vroeger hebben we 
nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten 
er de tijd niet voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me 
vasthoudt. Bedankt! We zullen nu tot God gaan bidden om ons 
gezin te helpen!" 
 
Evangelisatie 
De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met prakti-
sche hulp laten we de liefde van de Heere Jezus zien aan de 
mensen die we bezoeken. Zo werken we aan onze opdracht uit 
Mattheus 25. Dit doen we met name bij de gezinnen die het al 
moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we 
lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben.  
 
 
 
 
 

Lokale hulpverlening  
De goederen die we nodig hebben kopen 
we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo 
vermijden we hoge transport- en invoer-
kosten. We hopen en bidden dat we vol-
doende financiële middelen mogen ont-
vangen om het werk goed uit te voeren.  
Meehelpen kan! Bid voor het werk van 
Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt 
kun je ook een gift overmaken op NL07 RABO 0158 0454 24 
o.v.v. Oekraïne winter. Een tikkie overmaken kan ook. 
 
Middagconcert Voix Jolies 12 november in centrum 

Den Haag 

Dvořák, Mendelssohn Bartholdy, Arcadelt, Gibbons, Kosma, El-
gar… Wie houdt van Moravische liederen, romantisch reper-
toire én madrigalen, is van harte welkom te komen luisteren 
naar een prachtig en afwisselend middagconcert. Kamerkoor 
Voix Jolies zingt dit herfstprogramma op zaterdag 12 november 
om 16.00 uur in de Duitse Kerk te Den Haag. Het concert is met 
medewerking van pianiste Gabriele Zemaityte en staat onder 
leiding van dirigent Johannes Gierl.  
Zaterdag 12 november, 16.00-17.00 uur, Duitse Kerk, Bleijen-
burg 3b Den Haag (in de buurt van het bekende Plein). Toegang: 
€ 15, vooraf te reserveren of ter plekke te betalen. Kijk voor 
meer informatie op www.voixjolies.nl. Van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor nadere informatie:  

Ingrid den Hartog 
im.denhartog@planet.nl, 06–22 23 53 89 

 
 
Christen Mannencomité Delfland 

Aankondiging 24e Mannendag 2022  
Zaterdag 5 november 2022 in Delfgauw  
Het is alweer 3 jaar geleden dat de laatste mannendag voor 
Delft e.o. werd gehouden. Maar dit jaar kan er. Deo Volente, 
weer een mannendag wordt georganiseerd en daar zijn we heel 
dankbaar voor. Het thema: Wat is geluk? Wat zegt de Bijbel 
over geluk? Wat maakt jou nou echt blij, gelukkig? Hebben we 
geluk nodig of hebben we misschien zelfs recht op geluk? Al die 
vragen worden samengevat in het dag thema: ‘All you need 
is...?’ We starten deze dag om 8.30 uur (!) met ontbijt (inloop 
vanaf 08.00 uur) en sluiten met elkaar af rond 14.00 uur.  
We hebben weer een boeiend programma, met goede spre-
kers, ruimte voor ontmoeting, inspiratie, zang, goede gesprek-
ken, een lekker ontbijt en lunch. De sprekers die ons op deze 
dag willen inspireren zijn: Arie de Rover en Gert Hutten. Zij zul-
len hun aandacht verdelen over 'Gelukkig worden' en 'Gelukkig 
zijn en blijven'. 
Locatie: Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg 7, 2645 BD in Delf-
gauw. Kosten: Deze bedragen € 23,- per persoon (inclusief ont-
bijt, lunch met koffie en thee). Wij verzoeken je de kosten bij 
aankomst contant (graag gepast) te betalen. 
 
Meer informatie en aanmelden: www.mannendagdelft.nl 
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