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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 (paars) 
4 december 2022 

Ds. Adrie Sterrenburg                   (S) 
Crèche, kindernevendienst 

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

Gemeenteleden 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (roze) 
11 december 2022 
Aanvang; 15.00 uur 

 
 

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

 
 

Zondag (paars) 
18 december 2022 

Dr. Anneke Mooi (te Hoogmade) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Dienst van Schrift en Tafel 
Crèche, kindernevendienst 

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

Kinderkerstviering  
24 december 2022 
Aanvang: 16.00 uur 

 
 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra        (S) 
Ds. Maarten Hameete 
Crèche 

 
 

Kerstnacht (wit) 
24 december 2022 
Aanvang: 21.30 uur 

Ds. Maarten Hameete                   (S) 
 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 

Ds. Adrie Sterrenburg                    
 

Kerstmorgen (wit)  
25 december 2022 

Pastor Jacqueline Bakker 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

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

Oudejaar (wit) 
31 december 2022 
Aanvang: 17.00 uur 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra         (S) 
Oudejaarsvesper 

  

Zondag (wit)  
1 januari 2023 
Aanvang 11.00 uur 

Ds. Maarten Hameete                   (S) 
Crèche, kindernevendienst 

  

Zondag (groen) 
8 januari 2023 

 
 

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

 
 

Zondag (groen) 
15 januari 2023 

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

Ds. Olivier Elseman (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

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

Zondag (groen) 
22 januari 2023 

Ds. Hans van Drongelen 
(te Amstelveen) 
Crèche, kindernevendienst 

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

Ds. Adrie Sterrenburg 
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 4 december 2022 

Op deze tweede Adventszondag gaat ds. Ton Zoutman uit 
Leidschenveen in de Kruisheuvelkerk voor. Wij mogen ons ge-
lukkig prijzen dat in onze gemeente nogal wat emerituspredi-
kanten zijn neergestreken die ook nog bereid zijn om zo nu en 
dan bij ons voor te gaan. Het thema in deze dienst is ‘Christus is 
geen achternaam’. 
´Vol verwachting klopt ons hart´. De dienst in De Leidraad is 
voorbereid door gemeenteleden. Samen gaan we ontdekken 
wat Sinterklaas en advent met elkaar te maken hebben. 
 
Zondag 11 december 2022 

Vandaag hebben we een bijzondere adventsviering: kerstlie-
deren met een bijzondere twist! Black Gospel, en de naam zegt 
het eigenlijk al. Swingen, soul, R&B, en dat in kerstsfeer. Een 
koor met enthousiastelingen is al druk bezig met oefenen, het 
belooft bijzonder te worden. De dienst begint om 15.00 uur in 
de Kruisheuvelkerk, en natuurlijk is iedereen meer dan wel-
kom! 

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 20 januari en zal gegevens bevatten voor 

een periode van 9 weken: 21 januari t/m 24 maart. 

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 13 januari om 24.00 uur.  

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

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

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgleidschendam.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pgleidschendam.nl/
mailto:e.schotman@hccnet.nl
mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl
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Zondag 18 december 2022 

In de Kruisheuvelkerk vieren we met elkaar het avondmaal. 
Terwijl het licht van Kerst gloort aan de horizon, vieren we aan 
tafel de verwachting van en het wachten op Gods nieuwe we-
reld. 
 
Donderdag 22 december 2022 

In Dienstencentrum Noord – Duivenvoorde is er om 10.30 uur 
een oecumenische kerstviering. Voor de mensen die in Duiven-
voorde wonen, maar zeker ook voor ieder ander! We vieren sa-
men het avondmaal, lezen het kerstverhaal, zingen mooie lie-
deren, én er is een gezellige nazit. Weet u welkom! 
 
Zaterdag 24 december 2022: Kinderkerst 

In en rond de Kruisheuvelkerk is er weer kinderkerst voor jong 
en oud(er). Dit jaar beginnen we met onze eigen kinderkerst-
vossenjacht. We verzamelen op het plein voor de Kruisheuvel-
kerk, waarna iedereen op zoek mag gaan. Wie weet wie je alle-
maal tegenkomt op weg naar de stal… Na de vossenjacht is er 
een gezellig samenzijn in de Kruisheuvelkerk, met kerstliedjes 
en meer. 
De vossenjacht begint om 16.00 uur, en wie dat wil mag ver-
kleed komen, en ook nog met een lampion. Om 17.00 uur is er 
dan een korte kerstdienst, met wat lekkers na. Iedereen is van 
harte welkom – en neem gerust iemand mee! 
 
Zaterdag 24 december 2022: Kerstavond 

Kerstavond is altijd een feest in de kerk. Prachtige kerstmuziek, 
en het kerstevangelie dat klinkt. In de Dorpskerk speelt Marie 
José Zwaan samen met Geordie Bregman, om deze dienst een 
extra feestelijke tint te geven. 
Wat fijn dat we kerst weer samen in de kerk kunnen vieren! Op 
kerstavond is er in de Kruisheuvelkerk een gelegenheidskoortje 
dat meewerkt aan de dienst. We hebben dit jaar niet veel gele-
genheid om te oefenen, maar heb je al eerder meegedaan, of 
zie je niet op tegen wat extra huiswerk, geef je dan op! Dat kan 
bij Fulco, dan komt het ongetwijfeld goed. 

Zondag 25 december 2022: Kerstmorgen 

Van harte welkom in de kerstmorgendiensten van de PG Leid-
schendam. In de Kruisheuvelkerk helpen verschillende ge-
meenteleden aan de muzikale omlijsting mee.  
In De Leidraad doet de zanggroep mee, Simon Pijnenburg 
(trompet) en Johan Groen (orgel) zorgen voor een feestelijke 
muzikale omlijsting, het kerstverhaal en bekende liederen ko-
men voorbij: van harte welkom om dit feest met ons mee te 
vieren. 
 
Zaterdag 31 december 2022: Oudejaarsvesper 

We sluiten het jaar gezamenlijk af met een vesper in de Dorps-
kerk, waarin o.a. teksten van Dietrich Bonhoeffer en psalm 90 
hun plaats hebben. Deze korte viering begint om 17.00 uur, 
mooi om ook met zo’n viermoment het jaar af te kunnen slui-
ten. 
 
Zondag 1 januari 2023: Nieuwjaarsmorgen 

Op zondagmorgen (11.00 uur!) komen we na een korte nacht 
samen in de Dorpskerk. Van harte welkom om bij deze ingeto-
gen dienst samen te zingen, bidden en lezen. Uiteraard wordt 
rondom deze dienst ook voor veel lekker gezorgd! 
 
Zondag 8 januari 2023: Nieuwjaarsdienst 

Vandaag komen we als gemeente samen in de Kruisheuvel-
kerk, in een dienst waarin we het avondmaal vieren, afscheid 
nemen van een aantal ambtsdragers, én vieren dat we nu écht 
verder gaan als één gemeente, de toekomst tegemoet. Vanaf 
1 januari hebben we als PGL één kerkenraad, en deze mijlpaal 
mag best een naam hebben! Na de dienst is er alle gelegenheid 
elkaar een goed nieuw jaar te wensen tijdens de koffie met wat 
lekkers. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ter overweging  

Afgelopen jaren heb ik al een aantal keer de overweging mogen 
schrijven, waarbij ik de Cycle for Hope heb aangehaald. Ik schrijf 
dit stuk nu in een andere tijd van het jaar. Een jaar waarin de 
cycle al een tijd geleden heeft plaatsgevonden. Maar ook een 
jaar waarin we in deze periode terugkijken. Een jaar waarin 
leuke dingen hebben plaatsgevonden en ook vervelende din-
gen.  
We mogen ons gelukkig prijzen, dat we gedragen worden door 
God in goede en in slechte dagen, waarbij we vaak met de 
goede dagen vergeten daar God voor te danken, omdat we het 
misschien wel zo vanzelfsprekend vinden. Het is juist zo goed 
om daar eens bij stil te staan, stil te staan hoe goed we het soms 
wel hebben. En natuurlijk is het ook zo dat we het niet allemaal 
altijd goed hebben, maar weet dan dat je je kan en mag richten 
tot die ene God, die er altijd voor jou/u mag zijn.  
Dit is ook een periode waarin velen vooruit zullen kijken en 
plannen maken voor het nieuwe jaar. Mijmerend over wat er 
komen gaat of ook met spanning vooruit kijkend wat er te ge-
beuren staat. Want net zoals we achteruit kijken naar het afge-
lopen jaar, en zien welke leuke en minder leuke dingen zijn ge-
beurd, zullen die laatste helaas ook in het nieuwe jaar gebeu-
ren. Maar de vraag is en blijft: hoe ga je er mee om? Dan kan ik 
u alleen toewensen, dat u zich gedragen voelt door God. Hij is 
degene die er voor u was, is en zal zijn.  
We gaan de kerstperiode in, het feest van het licht. Een periode 
waarin we gedenken en vieren dat Jezus zo veel eeuwen gele-
den geboren is. Met zijn komst kregen we hoop op een toe-
komst, waarin we Hem mogen zien als een stralend licht die ons 
leidt. Dit licht mogen we dan ook meenemen in het nieuwe jaar, 
nadat we met zijn allen Zijn geboorte hebben mogen vieren. La-
ten we dat licht ook delen en mensen om ons heen laten mer-
ken dat we aangeraakt zijn door dit Licht. Laat iedereen dan 

weer een leidsman zijn in het leven van een ander. Waarbij we 
op die manier Jezus doorgeven in de wereld en vertellen hoe 
belangrijk Hij is. En dat we met Hem mogen zijn om de toe-
komst in te gaan. De dieptepunten zullen helaas niet verdwij-
nen, maar Hij zal er zijn.  
Hij zal er zijn; laatst heb ik nog het lied gezongen van Sela ‘Ik zal 
er zijn’ waarin de band die we mogen hebben met Jezus zo 
mooi is verwoord. Een lied van troost, omdat je weet dat je niet 
alleen bent en dat we weten dat we na de dood ook bij hem 
mogen zijn. De rust die soms over iemand kan komen op het 
sterfbed als men weet dat men naar Jezus mag gaan is mooi om 
te zien. Dit jaar heb ik meegemaakt dat iemand op sterven lag 
en dat erg vond voor zijn vrouw. Hij keek ernaar uit om thuis bij 
de Heer te komen, maar vond het lastig om de mensen achter 
te laten. Maar hij is in vrede overleden omdat hij wist dat hij 
thuis ging komen en dat Jezus er daar voor hem was.  
Nu hoeven we gelukkig niet te wachten op de dood om Jezus te 
mogen ervaren, u mag nu al bij Hem komen met uw vreugde en 
verdriet. Hij zal er zijn. Want bij Hem ben je veilig en Hij zal soms 
verborgen en soms niet verborgen aanwezig zijn. Het is iets dat 
ik ieder mens gun om te ervaren: dat Jezus er voor u is en dat u 
Hem ervaart als veilige haven. En Jezus kan op veel verschil-
lende manier er voor u zijn. Niet alleen in gebed, maar ook die 
ander die opeens op uw pad komt en met u in gesprek raakt of 
die schouder waarop u even mag en kan steunen. Mogen God 
en Jezus ook weer in het komende jaar met u allen zijn. 

René Bron 
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Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, december 2022 

 

 
In onze nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie. 
 
Er gebeurt veel in onze gemeente! Kijk voor de complete agenda 
op de website of meld u aan voor de nieuwsbrief:  
pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl  
 
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. Neem ook gerust wat lek-
kers mee. Tot snel!  
 
Koffiedrinken bij de koster 

Ebo zet elke week op vrijdagochtend vanaf 10.00 uur een heer-
lijke bak koffie op tafel in de Kruisheuvelkerk. Een moment om 
elkaar te ontmoeten, en te genieten van alles wat op tafel 
komt. U bent van harte welkom om aan een van de tafels aan 
te schuiven. Neem ook gerust wat lekkers mee om van te delen! 
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 weer afgelo-
pen. In de afgelopen weken hebben we mogen ervaren dat de 
maaltijd op prijs gesteld wordt, en we zijn erg blij met de op-
komst! Kokers zijn ook nog steeds nodig, en kunnen zich opge-
ven via maaltijd@pgleidschendam.nl.  
Het rooster voor de komende weken is als volgt: 
01-12-2022 Kruisheuvelkerk 
08-12-2022 De Leidraad 
15-12-2022 Dorpskerk 
22-12-2022 Kruisheuvelkerk 

29-12-2022 De Leidraad 
05-01-2023 Dorpskerk 
12-01-2023 Kruisheuvelkerk 
19-01-2023 De Leidraad 
 
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 vooraf-
gaand aan de maaltijd via maaltijd@pgleidschendam.nl of via 
het pastoraal nummer. Geef dan ook gerust aan als u opgehaald 
wilt worden. 
 
Kerkcafé: Top 2000 

Je leert elkaar kennen aan tafel, 
en dat gaat het beste als daar iets 
lekkers op staat. Daarom is er 
elke eerste vrijdag van de maand 
een kerkcafé! Elke avond heeft 
een thema. Op 2 december staat 
het kerkcafé in het teken van de 
Top 2000. Hoe de avond er pre-
cies uit zal zien is nu nog een ver-
rassing. Maar een quiz, leuke we-
tenswaardigheden én veel goede 
muziek behoren zeker tot de mo-
gelijkheden. Daarnaast natuurlijk hapjes, drankjes en gezellig-
heid.  
Vrijdag 2 december om 20.00 uur in de Kruisheuvelkerk 
 
Adventszangavond  

Na stille jaren door de bekende beperkingen, mag het Leid-
schendams Kerkkoor weer een concert geven. We willen hierin 
kerstliederen vertolken en dat met de gemeente samendoen. 
Want tijdens onze adventszangavond wisselen we de koormu-
ziek af met gemeentezang. Deze avond vindt plaats op donder-
dag 8 december en we sluiten het af met een lekker glas 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Vr. 2 december, 20.00 uur Kerkcafé: top 2000  Kruisheuvelkerk  
Wo. 7 december, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Do. 8 december, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd De Leidraad Aanmelden uiterlijk 6 december 
Do. 8 december, 20.00 uur Adventszangavond Kruisheuvelkerk  
Vr. 9 december, 19.30 uur  Repetitie Black Gospel Adventskoor Kruisheuvelkerk  
Za. 10 december Oliebollen en kerststerren op de boerderij Stompwijkseweg 48 Uiterlijk 7 december bestellen 
Za. 10 december, 10.00 uur Ontmoetingsochtend De Binnenhof  
Zo. 11 december, 12.00 uur  Repetitie Black Gospel Adventskoor Kruisheuvelkerk  
Do. 15 december Oud papier  Dorpskerk  
Do. 15 december, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd Dorpskerk Aanmelden uiterlijk 13 december  
Vr. 16 december, 19.30 uur Game night voor tieners De Binnenhof  
Zo. 18 december, 15.00 uur Carols zingen Kruisheuvelkerk  
Wo. 21 december, 10.00 uur Adventsviering Vrouw en Geloofkring Dorpskerk  
Wo. 21 december, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Do. 22 december, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd Kruisheuvelkerk Aanmelden uiterlijk 20 december  
Do. 29 december, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd De Leidraad Aanmelden uiterlijk 27 december 
Vr. 30 december, 10.00 uur Kinderclub De Leidraad rene.carianne@online.nl 
Wo. 4 januari, 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Do. 5 januari, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd Dorpskerk Aanmelden uiterlijk 3 december  
Vr. 6 januari, 20.00 uur Kerkcafé: (bord)spellen Kruisheuvelkerk  
Do. 12 januari, 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd Kruisheuvelkerk Aanmelden uiterlijk 11 januari 
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:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:maaltijd@pgleidschendam.nl
mailto:maaltijd@pgleidschendam.nl
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glühwein in de Voorhof! Dus noteer het in uw agenda en komt 
allen tezamen met het Leidschendams Kerkkoor… en ja jube-
lend van vreugde! De kerk is open vanaf 19.30 uur. Toegang 
gratis een eventuele bijdrage na het concert kunt u kwijt bij de 
collectanten bij de uitgang van de kerk.  
Donderdag 8 december, 20.00 uur Kruisheuvelkerk 
 
Game night 

Op vrijdag 16 december is het weer feest: we houden dan een 
echte game night, met allerlei games, lekkere happen en dran-
ken, goede muziek, gezelligheid en ontmoeting. De jeugdraad 
zorgt voor de bemensing van de Airfryer. Voor iedereen die op 
de middelbare school zit, en heel leuk als je vrienden/vriendin-
nen meeneemt! We vinden het fijn als je het laat weten als je 
komt: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.  
Vrijdag 16 december in De Binnenhof, inloop vanaf 19.30 uur 
 
Carols zingen 

Geen advent zonder muziek. Zondag 18 december gaan we sa-
men bij de piano heerlijke carols zingen. Daarna is er alle gele-
genheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
Van 15.00 tot 17.00 uur in de Kruisheuvelkerk 
 
Kinderclub 

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom bij de kinderclub. 
We gaan dit keer spelletjes doen. Meer info: Carianne Bron, 
rene.carianne@online.nl.  
Vrijdag 30 december van 10.00 tot 11.30 uur in De Leidraad.  
 
Kerkcafé: (bord)spellen  

We beginnen het nieuwe jaar met een gezellige avond vol 
(bord)spellen.  
Vrijdag 6 januari om 20.00 uur in de Kruisheuvelkerk 
 
Levende adventskalender 2022 

De afgelopen jaren maakten we 
als kerkgemeente papieren ad-
ventskalenders. Met inspire-
rende en bemoedigende teksten 
voor elke dag. Dit jaar gooien we 
het over een andere boeg en vor-
men we met elkaar een ‘levende 
adventskalender’. Zo werkt het: 
Elke zondag is er koffiedrinken in onze kerken met volop gele-
genheid om elkaar te ontmoeten. Alle andere dagen in de ad-
ventstijd bent u van harte welkom bij steeds een ander ge-
meentelid thuis. Tussen 10.00 en 11.00 uur staan koffie en thee 
voor u klaar. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Meedoen 
kost niets en u hoeft ook niet iets mee te nemen voor degene 
die haar/zijn woonkamer openstelt. (Tip: wilt u toch iets geven, 
denk dan aan de kratten voor de Voedselbank in de kerk). 
We hopen op veel mooie ontmoetingen deze adventstijd. 
 
Voor de adressen verwijs ik u graag naar de Kerst & Adventsfol-
der die u allemaal in de brievenbus hebt gekregen. 
 
PGL aan tafel 

Het jaarthema van de 
PKN ‘Aan tafel’ is door 
het pastoraal team uit-
gewerkt door elke 
week voor de liefheb-
bers een maaltijd te or-
ganiseren. Maarten or-
ganiseert kokers, auto-
rijders en het vindt op 
de donderdag plaats, 
afwisselend in een van 
de drie kerkgebouwen. 
Velen van binnen en buiten de gemeente melden zich aan, om-
dat met elkaar eten nu eenmaal gezelliger is dan alleen. Elkaar 
ontmoeten, een praatje en natuurlijk heerlijke gerechten. Elke 
week zijn er weer tussen de 15 en 40 mensen die mee eten. 
Wat een goed initiatief en daarom is de dank van velen groot. 
Komt u ook een volgende keer: zeker welkom. 

Gerrie Jansze 

Schoenendoosactie 2022 

Ook dit jaar hebben we weer 
meegedaan met de schoenen-
doosactie. We hebben een ge-
weldige opbrengst van wel 65 
schoenendozen. En een hele zak 
met mooie knuffels. Dit alles heb-
ben we weg mogen brengen naar 
Leiden naar het inzamelpunt om 
al deze mooi versierde schoenen-
dozen te mogen afgeven.  
Iedereen die op zijn of haar ma-
nier een steentje heeft bijgedra-
gen om deze actie tot zo'n groot 
succes te maken hartelijk dank! 
De kinderen die er eentje krijgen 
worden vast heel blij van onze 
schoenendozen en daar doen we 
het voor. Ook dank aan de men-
sen die geld gedoneerd hebben zonder een schoenendoos te 
maken. Ook uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Op naar 
volgend jaar! 

Nathalie Ros 
 
Oliebollen en kerststerren 

Op zaterdag 10 december worden er weer oliebollen gebakken 
op de boerderij bij Arie. Verse oliebollen voor een schappelijke 
prijs van 11 voor 10 euro. Wilt u ze bewaren voor oud en nieuw, 
geen probleem. Gewoon invriezen en dan in de oven of airfryer. 
De ingrediënten zijn al aangeschaft, we kunnen er meer dan ge-
noeg bakken. Het zou fijn zijn als u ze zou bestellen en zou ko-
men halen. Ook hebben we nog kerststerren. Per stuk 5 euro.  
Te bestellen via de mail bij fam.bemer@ziggo.nl of telefonisch 
bij Alja Schutte: 06-13 05 91 50, Liesbeth Boonekamp: 06-51 09 
20 72 of Wilma Bemer: 06-22 27 55 32. 
Vanzelfsprekend staan er koffie, thee, chocolademelk en glüh-
wein voor u klaar. Ook mag u nog een rondje boerderij doen als 
u wilt. Voor alle informatie, zie de bijgaande poster. 

Alja, Arie, Coert, Lida, Liesbeth, Maarten 
Rob, Ron, Ronald en Wilma 
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Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of 
wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem 
dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende ge-
vallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer al-
tijd bereikbaar: (070) 327 84 13 
E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl  
Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag  

van 9.00 tot 10.00 uur  
Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman  
 
Predikanten 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra  
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
Telefoon: (070) 301 94 49  
E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl  
 
Ds. Maarten Hameete 
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag  
Telefoon: 06-83 82 74 34  
E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl  
 
Meeleven 

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 Piet van der Veen 

Op zaterdag 19 november is in de leeftijd van 93 jaar Pieter 
(Piet) van der Veen overleden. Hij woonde samen met zijn 
vrouw Jo aan de Houtwerf. Op vrijdag 25 november is in beslo-
ten kring afscheid genomen van Piet. In de dienst mocht ds. 
Maarten Hameete voorgaan. Psalm 23 speelde een belangrijke 
rol in de dienst. Er mocht klinken hoe God trouw is aan Zijn 
mensen, en hen op hun pad niet loslaat. We bidden Jo van der 
Veen, en allen die Piet liefhadden, kracht en troost toe in deze 
tijd. 
 
Tussen licht en donker 

Nu het kouder wordt 
en het licht verzwakt, 
bidden wij 
dat wij warmte geven en warmte ontvangen 
en dat ons nooit mag ontbreken 
het licht van vriendschap en liefde 
waarin we elkaar herkennen. 
 
Nu de avonden langer worden 
bidden wij 
dat wij de tijd gebruiken 
om tot onszelf te komen 
anderen te ontmoeten 
en te naderen tot God. 
 
Nu het jaar naar de winter keer, 
bidden wij om dankbaarheid 
voor alle vruchten van onze herfst 
en dat wij afscheid leren nemen. 
 
God, 
tussen licht en donker 
verloopt ons leven. 
Neem ons op in uw stilte 
en verblijd ons 
met uw vriendelijk licht. 
Jezus, onze Heer. 

Frans Cromphout 

Laatste zondag kerkelijk jaar 

Een kerkelijk jaar eindigt met de zondagen van voleinding. Op 
zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, 
stonden we in de PGL stil bij de mensen die wij missen, en dan 
in het bijzonder hen die het afgelopen jaar zijn overleden. We 
kijken met elkaar terug op bijzondere diensten, waarin het 
goed mocht zijn om elkaar te ontmoeten. Een kerkelijk jaar 
vliegt op deze manier ook weer om, en we zijn ook dankbaar 
voor het mooie wat in die periode heeft mogen gebeuren voor 
ons als gemeente. Vanaf deze plek willen we ook iedereen be-
danken die heeft geholpen bij deze diensten. 
 
Verantwoording 

Op huisbezoek kreeg ik een enveloppe met 60 euro voor de 
kerk. Dank, daar vinden we een goede bestemming voor! 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 
‘Op zondag 20 november ontvingen we in de Dorpskerk een en-
velop  met een gift van € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank daar-
voor.’ 

Mark Rip 
 
Catechese | Aan tafel! 

In november hebben we een gezellige serie van vier catechese-
avonden gehad. Leuke spellen, veel lekkers op tafel en inhou-
delijke gesprekken. Afgesloten met een heuse escaperoom! We 
vonden het heel leuk dat jullie er waren! Tot in het voorjaar. 

Fulco en Maarten 
 
In de schijnwerpers 

Een nieuwe rubriek: Annelies van Markwijk start met ‘In de 
schijnwerpers’, waarin gemeenteleden iets over zichzelf vertel-
len. Ook een keer meedoen? Mail kerkblad@pgleidschen-
dam.nl en we brengen u/jou in contact met haar! 
 
Voor de eerste ‘In de schijnwerpers’ 
interview ik Albert van Duren! 
Bij een pastoraal overleg waarbij ook 
ambtsdragers waren uitgenodigd 
ontmoet ik Albert voor het eerst. Hij 
is coördinator van het buurtjescon-
tact Veursche Hout en De Zijde. Er 
werd in de vergadering een oproep 
gedaan voor nieuwe buurtjescontac-
ten. Ik dacht “dat lijkt me wel leuk”, 
Albert dacht “die enthousiaste vrouw 
moet ik hebben!” We maakten een 
afspraak om bij Albert thuis een en 
ander door te spreken. Daar kon ik 
meteen mijn interview houden.  
Albert, inmiddels 78 jaar, wordt geboren uit een Antilliaanse 
moeder en een Hollandse vader. Zij hadden elkaar leren kennen 
omdat de vader voor de KNSM op de Antillen en Zuid-Amerika 
voer en bij het uitbreken van de oorlog in Curaçao aan wal ging. 
Later kwamen zij in Den Haag te wonen. Als jonge jongen ging 
Albert met vrienden uit in Scheveningen maar toen hij later de 
gereformeerde Coby leerde kennen die hem introduceerde bij 
de soos van de Bergkerk in de Daal en Bergselaan, ondervond 
hij daar een heel andere sfeer. Er werden gesprekken gevoerd, 
interessante gesprekken, over politiek en geloof. Albert was 
niet gelovig opgevoed maar was oprecht geïnteresseerd. Hij 
was natuurlijk ook zeer geïnteresseerd in Coby en al snel kwam 
hij vanzelfsprekend tot geloof en voelde zich verbonden met de 
kerk. Ze trouwden, vonden een nieuwbouwflat aan de Tol en 
kregen drie kinderen. Ze kerkten in de Damlaankerk en Coby 
richtte samen met andere nieuwe (kerkelijke) bewoners in de 
buurt het ‘Open Huis’ op. Ontmoetingen steeds bij iemand an-
ders thuis. Later verhuisden Coby en Albert naar het Veursche 
Hout en sloten zich bij de Kruisheuvelkerk aan. Albert heeft al-
tijd voor het voormalig Staatsbedrijf PTT, later KPN, gewerkt als 
elektrotechnicus, in veel verschillende brede functies.  

mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl
mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl
mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl
mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl
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Na zijn pensionering heeft hij computerlessen gegeven en mo-
menteel zet hij zich in voor Woej en het halen en brengen van 
ouderen naar activiteiten van de kerk. Maar er wordt door zijn 
kinderen ook een beroep op hem gedaan om met Coby op de 
kleinkinderen te passen. 
In 2007 belde Janny Hagesteijn hem op of hij geïnteresseerd 
was in het coördinatorschap voor het buurtjescontact. Albert 
was hier al snel voor te porren. Hij begon met acht contacten 
die tweemaal in het jaar persoonlijk de post bezorgen bij een 
aantal PGL-leden in de twee wijken, maar helaas zijn dit er mo-
menteel nog maar vijf. Daarom bij deze de oproep: wie heeft er 
oren naar om zich aan te sluiten bij deze fijne groep mensen? 
Schrik je niet terug voor een praatje, heb je een luisterend oor 
en heb je hier ook de tijd voor, neem dan contact op met Albert 
van Duren, telefoonnummer: 06-57 75 62 06 en e-mail: 
vandurenalbert@gmail.com.  

Annelies van Markwijk 
 
 
 
 
 
Scriba: dhr. Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl  
 
Dankdag en Gemeenteavond 2 november 2022 

Jaarlijks vieren we onze dankdag waarop we stilstaan bij de 
oogst van dit seizoen. Met gebeden en liederen is door onze 
predikanten vorm en inhoud gegeven aan deze viering waar-
voor we dankbaar zijn. Als scriba ligt mijn focus op de daarop 
volgende gemeenteavond van onze PG Leidschendam. Graag 
neem ik u mee in de verschillende besproken zaken.  
Samen naar één kerkenraad wordt toegelicht (zoals ook eerder 
aangegeven in dit kerkblad) en aangeboden aan de drie wijken 
hier vanavond aanwezig. In separate sessies is per wijk nog een 
nadere toelichting gegeven en zijn vragen beantwoord. Weer 
plenair in voltalligheid bijeen worden de verschillende vragen 
en suggesties uitgewisseld. Ik hecht er aan om u maximaal mee 
te nemen in de aanstaande besluitvorming en zal daarom alle 
vragen en antwoorden opsommen:  
- Ja, er is extern advies ingewonnen voor het aanstaande be-

sluit. Zowel met adviseurs van de PKN uit Utrecht als ook met 
de regionale Classis is overleg gevoerd.   

- Is er nagedacht over (evenredige) verdeling van aantal 
ambtsdragers per wijk in de nieuwe kerkenraad? Hier is niet 
in het bijzonder bij stilgestaan, afgaande op de nu beschik-
bare ambtsdragers per wijk. Met de toekomstige ambtsdra-
gers kunnen en zullen alle wijken bediend worden.  

- De zorgen over de gebouwen worden geuit; toegelicht wordt 
hoe dit nu nog buiten de keuzes en besluitvorming staat. Dit 
wordt onderdeel van het nieuwe beleid van die nieuwe ker-
kenraad.  

- De roosters van dienstdoende ambtsdragers op zondagen 
kwamen ter sprake, zo ook de reguliere periode waarna een 
ambtstermijn eindigt. Voor het eerste onderdeel zijn enthou-
siaste vrijwilligers bezig het rooster bij te werken afhankelijk 
wie er door gaat als ambtsdrager en als vrijwilliger. Voor de 
termijn van einde ambtstermijn is aangegeven dat in theorie 
de termijnen vanaf 1 januari 2023 opnieuw ingaan. 

- Gevraagd wordt naar de communicatieparagraaf in de Plaat-
selijke Regeling. In een laatste redactieslag lijkt de tekst per 
abuis het informatiestatuut van de leden te hebben beperkt. 
Onder de toelichting hoe tekst niet veranderd is maar bijge-
steld is, of andersom, wordt de vorige tekst hersteld en wor-
den alle besluiten van de kerkenraad gemeld in het kerkblad 
(conform bestaande Plaatselijke Regeling).  

- Gevraagd wordt in het kerkblad uitgebreider aan te geven 
welke veranderingen er optreden met deze nieuwe plaatse-
lijke regeling. Ook wordt graag gezien om de verdere beteke-
nis van de nieuwe regeling te duiden.  

 
Gemeenteavond, deel College van Kerkrentmeesters: 
Het college geeft een toelichting op de cijfers en verklaart de 
tegenvallers en meevallers. Het jaar 2021 was begroot op een 
tekort van € 28.000 en viel in de praktijk uit op € 25.000. Het 
zijn de cijfers zoals ook gepubliceerd voor de zomer van dit jaar.  

De begrotingen 2022 en 2023 worden besproken, zoals deze 
opgesteld zijn op basis van het huidige beleid (hoeveelheid pre-
dikanten, gebouwen en acties). Qua verwachte baten is het 
beeld niet veel verschillend. Qua verwachte lasten zijn er wel 
flinke veranderingen, loonstijging 5%, energiekosten die nau-
welijks in te schatten zijn (in geringe mate meegenomen). Dit 
leidt tot een plaatje met een tekort van € 25.000 (2021), naar 
€ 35.000 (2022) en verwachting € 68.000 (2023). 
Gevraagd wordt met het fonds hoe lang we met een negatieve 
begroting door kunnen gaan, inschatting is grofweg 10 jaar (bij 
onveranderd beleid). Kort wordt toegelicht hoe het vermogen 
zich verhoudt tot de lopende cijfers. Ook wordt toegelicht dat 
wij wel door kunnen, maar dat bijvoorbeeld het aanstellen van 
een nieuwe predikant bij vertrek van een huidige predikant met 
zo’n begroting niet gaat lukken (is gelukkig niet aan de orde).  
Gevraagd wordt naar het beleid, waarom is er geen nieuw be-
leid? Aangegeven wordt hoe het volgordelijk nu voorgesteld 
wordt. We zijn het eens met elkaar dat er ingrijpende maatre-
gelen moeten gaan komen. Het CvK geeft aan hoe zij voor de 
financiële weergave zorgen, dat heeft geleid tot dit dringende 
advies. De kerkenraad heeft het advies ook volledig overgeno-
men en dit zal snel tot nieuwe voorstellen en herhaalde ge-
meenteavonden leiden.  
 
Gemeenteavond, deel College van Diakenen:  
Het college heeft de aanwezigen wederom meegenomen in het 
bestaansrecht en de drijfveren van de lokale diaconie. De acti-
viteiten van afgelopen jaar en de plannen voor het aanstaande 
jaar worden toegelicht. Mogelijk vindt u verderop in het kerk-
blad nog een samenvatting van de afgegeven presentatie. Van-
uit die fraaie uitleg is het deels ongemakkelijk om een samen-
vatting te geven in een zin of twee terwijl er veel gebeurt vanuit 
dit College van Diakenen. Wel geef ik u deze uitsmijter nog mee: 
de diakenen doen ook zaken als Voedselbank, vakantietasjes, 
collectes, schoenendoos, RCN-vakantie voor een gezin, en in 
discretie de hulp aan naasten. De gemeenteavond is vervolgens 
afgesloten met het zingen van lied 263.  
 
Vergadering Algemene Kerkenraad  

De vergadering van afgelopen 26 oktober was de meest recente 
voor het verschijnen van het kerkblad. Aanstaande 7 december 
zal de laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad PGL ge-
houden worden. Uw ambtsdragers zullen in die vergadering de 
nieuwe plaatselijke regeling gaan formaliseren, op basis van de 
inbreng van de drie wijkkerkenraden en op basis van de ge-
meenteavond van 2 november.  
Zoals ik het vandaag tel, gaan we met 25 ambtsdragers verder 
in het nieuwe kalenderjaar, zes ambtsdragers vertrouwen hun 
taken toe aan de collega’s. De lijst is niet definitief, alle leden 
van de kerkenraad staat het nog vrij om meer of minder actief 
te gaan worden in het nieuwe kalenderjaar.  
Oh ja, voor ik het vergeet: de communicatiemiddelen zullen een 
klein beetje veranderen. Zowel in het kerkblad als ook qua e-
mails zal het onderscheid van Algemene Kerkenraad en Wijk-
kerkenraden verdwijnen. Voorlopig is mijn e-mail nog wel wer-
kend, mijn telefoonnummer verandert niet. Bel of e-mail mij 
gerust: scriba.ak@pgleidschendam.nl of 06-26 57 40 25.  

Floris van Hoek, scriba AK 
 
Wijziging frequentie kerkblad 

Sinds de uitbraak van de coronapandemie hebben we als PGL 
een nieuw medium: de wekelijkse nieuwsbrief. Daarom is op 
initiatief van AK en CvK gekeken naar hoe onze verschillende 
communicatiekanalen zich tot elkaar verhouden. 
In samenspraak met de redactiecommissie van het kerkblad is 
besloten om vanaf 2023 niet meer iedere maand (met uitzon-
dering van de zomereditie) een editie uit te brengen, maar ze-
ven maal per jaar. De exacte data voor het eerste half jaar vindt 
u hieronder in dit kerkblad. Samen met de predikanten zorgen 
we ervoor dat het moment dat u een nieuw editie ontvangt 
voortaan ook beter past binnen de cadans van het kerkelijk jaar. 

Mark Rip, voorzitter CvK 
 
Rooster kerkblad 2023 

Ten behoeve van de leveranciers van kopij volgt hier het roos-
ter met verschijningsdata van het kerkblad en de bijbehorende 
kopijdata in 2023, tot de zomervakantie: 

mailto:vandurenalbert@gmail.com
mailto:scriba.ak@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.ak@pgleidschendam.nl
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Nr. kopijdatum verschijnt bijzonderheden 
 1. 13 januari 20 januari Kerkbalans, voor 9 weken; 
 2. 17 maart 24 maart Paasnummer, voor 9 weken; 
 3. 19 mei 26 mei Pinksternummer, voor 6 weken; 
 4. 30 juni 7 juli Vakantienummer, voor 9 weken; 

Leo Kloos en Harry Hoft, eindredactie 
 
Liturgische schikkingen 

Binnen de PG Leidschendam wordt er nu gezamenlijk in alle drie 
de kerken nagedacht wat er met de bijzondere zondagen kan 
gebeuren qua schikking. Op Zondag Voleinding op 20 november 
was de liturgische kleur wit. De overleden gemeenteleden wer-
den herdacht door het aansteken van een kaars. Daarna staken 
ook veel gemeenteleden een lichtje aan, om zo iemand te ge-
denken: lichtjes en bloemen vormen zo een mooi geheel. 
In de Adventsweken vanaf zondag 27 november tot en met de 
Kerst zal er in de drie wijken een schikking zijn met als thema 
‘de wereld omgekeerd’. In een spiegel kan je zien wat op het 
eerste gezicht verborgen is. De spiegel bevat gebroken stukken: 
scherven die bij het leven horen. Hoe dichter bij Kerst, hoe min-
der gebroken stukken. Er wordt meer zichtbaar van de droom 
over vrede en van het licht dat in de duisternis schijnt ! De litur-
gische kleur paars zal steeds lichter worden, via roze naar uit-
eindelijk wit met de Kerst. We hopen u zo als liturgische schik-
king groep mee te nemen op weg naar Kerst. 

Gerrie Jansze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een zangrijke Elvisdienst op 6 november 

Wie erbij was heeft genoten van de manier waarop ds. Fred 
Omvlee ons meenam in het levensverhaal van Elvis en van het 
(mee)zingen van de gospelliederen waar Elvis zo dol op was. 
Wie er niet was heeft iets gemist! Met meer dan honderd kerk-
gangers waaronder ook bezoek ‘van buiten’ was het een fees-
telijke, zangrijke dienst. Arthur Vos begeleidde ons op de piano. 
Sommigen moesten door de chaos op de wegen rondom The 
Mall noodgedwongen rechtsomkeert maken om de Elvisdienst 
thuis online te volgen. Hoe dan ook fijn om met elkaar deze ori-
ginele en muzikale dienst te beleven.  

Ingrid den Hartog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
 
Overgang naar één kerkenraad 

Zoals besproken tijdens de gemeenteavond van woensdag 
2 november zullen de wijken vanaf 1 januari 2023 samen verder 
gaan en als zodanig dus ook gaan verdwijnen. Als wijkkerken-
raad komen we op donderdag 15 december nog één keer sa-
men. Dan zullen we het glas heffen op een mooie tijd die achter 
ons ligt, maar ook proosten op een mooie toekomst samen met 
alle andere leden van onze PG Leidschendam. Samen blijven we 
ons inzetten voor onze gemeente en hopen u daarin mee te ne-
men. 

Mark Rip 
Groetenactie van Amnesty International 

Zoals ieder jaar rond deze tijd, organiseert de lokale Amnesty 
International-groep haar Groetenactie in de Kersttijd. Dit jaar 
houden we die actie in de Dorpskerk op zondag 4 december.  
Op de tafel in de doorloop liggen dan enveloppen met het Am-
nesty-logo. In de enveloppe vindt u alle informatie over de actie 
en de zogenaamde Groetenbriefjes, waarop staat wat u kunt 
doen. 
Het doel van de actie is een kaart of een kleine brief per post te 
sturen naar een gevangene. Een gevangene, een medemens, 
die onschuldig gevangen zit, vaak zonder een vorm van proces, 
zonder medische zorg, jarenlang verstoken van enig teken van 
medeleven. Uw kaart, uw brief geeft hen moed, geeft hen enig 
uitzicht op een toekomst. Neemt u de enveloppe, een of meer-
dere, mee naar huis en zie wat u kunt doen. 
Wij bevelen deze actie van Amnesty van harte bij u aan. 

Diny de Jong 
 
Bijeenkomst Dorpskerk zondag 11 december  

Het Ouderenwerk Vlietwijk wil u graag in de decembermaand 
op weg naar Kerst uitnodigen voor een ontmoetingsmorgen in 
De Binnenhof. Om 10.00 uur staat de koffie/thee met iets lek-
kers klaar in De Binnenhof. Wees welkom, dat geldt voor ieder-
een. Heeft u vervoer naar de kerk nodig, dan kunt u contact op-
nemen met Corry Hagendijk, (070) 327 56 55 of Gerrie Jansze, 
(070) 346 02 66 of g.jansze@ziggo.nl. 
Zoals bekend zullen we na de koffie om half elf een moment 
van viering hebben in de kerk. Duurt zal ons begeleiden op het 
orgel. Liederen, gebed, een gedicht en bezinning in de advents-
tijd.  
Daarna is er in De Binnenhof een tweede keer koffie of een 
drankje met ontmoeting. U gaat niet met lege handen naar 
huis. We zorgen voor een kerstattentie en voor wie er niet is, 
komen we in de twee weken erna het bij u thuis bezorgen. 
Corry, Marrie, Adrie en Gerrie hopen u te zien op zondagmor-
gen 11 december om 10.00 uur. In de middag is er om 15.00 
uur de gezamenlijke dienst in de Kruisheuvelkerk. 

Gerrie Jansze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.binnenhof@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl
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Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 
Telefoon: (070) 327 44 61 
Koster: dhr. Ebo Roek 
E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl  
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13 
Scriba: dhr. Gert van Ingen 
Telefoon: (070) 369 43 03 
E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl  
Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC  Leidschendam 
 
Autorijdienst 

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördi-
nator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoeij, 
(070) 327 46 04. 
 
Laatste vergadering wijkkerkenraad Heuvelwijk 

Toch wel een bijzonder moment: op donderdag 24 november 
hield de wijkkerkenraad Heuvelwijk zijn laatste vergadering. 
Vanaf januari 2023 gaan we immers als één kerkenraad binnen 
de PG Leidschendam verder. Een goed moment om stil te staan 
bij de vraag: wat hebben je geleerd van je tijd als ambtsdrager 
en wat neem je als goede herinnering of mijlpaal mee? Mooie, 
diverse antwoorden op deze vraag.  
We namen afscheid van Ap Buitenhek, die zijn taak als ambts-
drager neerlegt. We hebben hem bedankt voor zijn inzet en 
vooral voor zijn betrokkenheid. De zorg voor de medemens 
staat bij Ap altijd voorop! We sloten de avond met elkaar af met 
een gezellige borrel. Al met al een mooie afsluiting van een 
lange periode van het bestaan van de wijkkerkenraad Heuvel-
wijk. En fijn dat zovelen van onze wijkkerkenraad doorgaan in 
de nieuwe kerkenraad! 

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

Vacant 
 
Bericht vanuit de kerkenraad Leidschenveen. 

Advent is begonnen, een periode waarin we elkaar kunnen ont-
moeten. Kijk op de kalender wat er allemaal te doen is. U bent 
van harte uitgenodigd om deel te nemen. Een paar dingen wil 
ik er toch uithalen: 4 december is een dienst die we met een 
aantal gemeenteleden en Annemieke hebben voorbereid. We 
zullen stilstaan bij de advent, maar ook zal er een verrassing zijn 
die dag.  
 
Eind van de maand vieren we ook weer Kerst. Wees welkom 
allemaal om met zijn allen de Kerst in de kerk te vieren. Het be-
looft zoals ieder jaar weer een mooie dienst te worden.  
 
Het laatste feestje wat ik wil benoemen is dat we vanaf 1 janu-
ari één kerkenraad zullen vormen in plaats van drie wijkkerken-
raden. We zijn dankbaar dat we de kerk in gezamenlijkheid mo-
gen zijn. En dit is een mooie start van het nieuwe jaar, waarin 
we met zijn allen de gemeente van Christus nog meer mogen 
vormen.  
Er is ook helaas een afscheid, we gaan namelijk ook afscheid 
nemen van een tweetal kerkenraadsleden, te weten Joost Bate-
laan en Claudia Kemeling, we willen hen bedanken voor de in-
zet in de afgelopen tijd. En voor de laatste keer schrijf ik dit na-
mens de wijkkerkenraad.  

René Bron 
 

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

Het einde van het jaar nadert weer. Over een paar weken vie-
ren we de geboorte van Jezus met Kerst. Een feest om naar uit 
te kijken, waarbij we naar elkaar omkijken en elkaar mogen ont-
moeten en aan elkaar mogen denken. Na de geboorte van Jezus 
kwamen de wijzen uit het oosten met cadeaus in verband met 
de geboorte van Jezus. Zo veel eeuwen later worden er met 
Kerst op veel plekken in de wereld ook nog steeds cadeaus ge-
geven. Maar helaas zijn er ook mensen die het minder hebben 
en we willen u dan ook oproepen om naar hen om te kijken. Dit 
kan door mensen uit te nodigen voor een kop koffie of thee, 
maar u kunt ook mensen uitnodigen om met u gezellig mee te 
eten. En de diaconie wil ook zo aan het einde van het jaar men-
sen weer financieel ondersteunen en daar hebben we ook geld 
voor nodig. Dus giften zijn altijd welkom voor het werk van de 
diaconie. We zullen in december de cliënten van de voedsel-
bank een extra gift doen vanuit de diaconie, zodat ze met kerst 
iets extra’s hebben. 
 
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 
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 4 december - ZWO project 2021 – 2022 
Hospice Gentlecare 
Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Brits-
town (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun om-
geving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet 
de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die 
wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en 
omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor 
ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen 
en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over 
een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale pati-
enten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar 
huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de 
opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig 
patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige 
problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en 
Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan 
door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers 
kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit 
Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via fa-
miliecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het 
kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep Hos-
pice/Zorgcentrum Gentlecare. Deze werkgroep wordt o.a. ge-
steund door onze diaconie.  

mailto:koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl
mailto:diaconie@pgleidschendam.nl
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Zondag 11 december – Diaconie - Ouderenwerk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk met 
en voor de ouderen in onze gemeente. Door middel van uw bij-
drage maakt u het mogelijk dat degenen die verantwoordelijk 
zijn voor de contacten met de senioren o.a. gezellige middagen 
en andere speciale activiteiten kunnen organiseren, maar ook 
in de gelegenheid zijn kleine attenties te verzorgen zoals een 
bloemengroet voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder en  
kerstgroeten.  
 
Zondag 18 december - Diaconie - Algemene middelen 
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. 
 
Kerstnacht en zondag 25 december Kerst collecte 
Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
Sta op voor Kinderen in de knel. 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige 
situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de 
lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben 
is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist 
met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht 
en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van 
Kerk in Actie. Binnenkort wordt bekend gemaakt welk kinder-
project het meest urgent is en ons kerstproject wordt. 
 
31 december - Geen collecte 
 
Zondag 1 januari – Diaconie - Bloemengroet 
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloe-
mengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen. 
Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de ge-
meente gegeven aan gemeenteleden als bemoediging, als feli-
citatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. 
Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te 
maken. 
 
Zondag 8 januari - ZWO project 2023 – 2024 
Meer informatie bij de Commissie voor ZWO. 
 
Zondag 15 januari 
Stichting Sociaal Fonds Leidschendam Voorburg 
In deze stichting werkt de Gemeente Leidschendam-Voorburg 
samen met de diaconie Leidschendam, de diaconie Voorburg 
en de Charitas instellingen van de RK-kerken. Het doel van de 
stichting is te helpen in urgente financiële noden van inwoners 
van Leidschendam-Voorburg waar andere wettelijke voorzie-
ningen niet, of niet tijdig, in kunnen voorzien. Hulpverleners 
kunnen dankzij dit fonds hun cliënt ingeval van urgente nood, 
op weg helpen naar meer financiële stabiliteit. 

René Bron, penningmeester 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Dory de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl  
 
ZWO-project 2023-2024 

Op zondag 8 januari presenteren wij u/jullie het nieuwe ZWO-
project 2023-2024:  

Kinderen en Ouderen worden gezien in Moldavië 
Een mooi project van Kerk in Actie dit keer. 
 
Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in 
Moldavië.  
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van 
de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kin-
deren blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge 
leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig 
naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van ge-
weld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele 
ouderen onmogelijk rondkomen. Hierdoor ligt ondervoeding 
op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. 

De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze 
kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp 
bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psycho-
sociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke 
maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hier-
mee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en so-
ciale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar 
dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in 
de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme 
maaltijd. Wij hopen de komende twee jaar weer op uw steun 
te kunnen rekenen. 
Uw bijdrage in de collectes (bussen in de kerk), via de collecte-
app Appostel of op de rekeningnummers van de diaconie o.v.v. 
ZWO-project Moldavië zijn van harte welkom. 
IBAN NL92 RABO 0127 6072 34  
IBAN NL96 INGB 0000 1175 05  
De ZWO-commissie wenst u allen een gezegend kerstfeest en 
een mooi 2023 toe. 

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 
 
Beste vrienden in Leidschendam, 

We hopen dat het goed met jullie gaat. Bij jullie staat de winter 
voor de deur maar bij ons de zomer. Het is een moeilijke tijd 
voor ons geweest omdat het zorgcentrum overvol is en de be-
hoefte aan extra bedden hoog is.  
We vragen jullie om te bidden voor Seth, een van onze jongens, 
die hier al langere tijd woont. Hij ligt nu bijna een maand in het 
ziekenhuis met ITP, een bloedstollingsziekte. De lab-uitslagen 
gaven een waarde van 1000 bloedplaatjes per mm3 bloed ter-
wijl de normwaarde niet lager mag zijn dan 140.000 per mm3 
bloed. Hij ligt nog steeds op de IC in Kimberly (ca. 250 km vanaf 
Britstown) en een van ons moet altijd bij hem zijn omdat hij niet 
kan praten, dus begrijpen ze hem niet. Het is moeilijk voor ons 
en erg uitputtend. We hopen dat hij op de medicatie gaat rea-
geren en snel weer aansterkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behalve met Seth gaat het met ons allemaal goed. Het is ge-
woon extreem frustrerend om vaak in het donker te moeten 
werken, omdat we elke dag wel uitval van elektriciteit hebben. 
Maar het geeft ons ook de tijd om rustig te zijn en God te dan-
ken voor alle andere zegeningen die we mogen ontvangen. 
We hebben inmiddels een aantal offertes ontvangen voor het 
installeren van zonnepanelen. Een bedrijf in Kimberly heeft tot 
nu toe de beste offerte uitgebracht. Een totale installatie, inclu-
sief accu’s voor de opslag van de opgewekte elektriciteit, kost 
ruim € 22.000,- (390.000 SA Rand) waarbij 10 jaar garantie op 
de accu’s wordt gegeven. We hebben momenteel al ruim 
€ 11.000,- (SAR 200.000,-) bij elkaar. 

mailto:zwo@pgleidschendam.nl
mailto:krijn.jongejan@outlook.com


 

11 

Het uitvallen van het elektriciteitsnetwerk zal steeds vaker ge-
beuren.  De wereld zoals die was, is totaal veranderd en alles is 
erg duur geworden. Veel liefde van iedereen bij Gentlecare en 
we wensen jullie gezondheid toe. 

Yvonne Gentle 
 
 
 
 
Secretaris: dhr. Marcel van Bemmel 
Telefoon: 06-28 77 65 47 
E-mail: mojvbemmel@ziggo.nl  
 
Zangavond op 8 december 

Na stille jaren door de bekende beperkingen, mag het Leid-
schendams Kerkkoor weer een concert geven. We willen hierin 
kerstliederen vertolken en dat met de gemeente samendoen. 
Want tijdens onze advent-zangavond wisselen we de koormu-
ziek af met gemeentezang. 
Deze avond vind plaats op donderdag 8 december en we slui-
ten het af met een lekker glas glühwein in de Voorhof! Dus no-
teer het in uw agenda en komt allen tezamen met het 
Leidschendams Kerkkoor… en ja jubelend van vreugde!! 
Tot donderdag 8 december om 20.00 uur in de Kruisheuvel-
kerk. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis. Een even-
tuele bijdrage kunt u kwijt bij de collectanten bij de uitgang van 
de kerk na het concert. 

Marcel van Bemmel, secretaris 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 

Het jaarthema van de Vrouw en Geloof ochtenden is dit seizoen 
‘Nooit te oud om te leren’. De eerstvolgende bijeenkomst van 
de groep is de Adventsviering op woensdag 21 december, zoals 
altijd van 10.00 tot 11.30 uur, in De Binnenhof naast de Dorps-
kerk in Leidschendam. Aanmelden is gewenst op p.kor-
ving@outlook.com of telefoon 06-10 29 27 26. Het advies bij 
klachten thuis te blijven geldt helaas nog steeds. Iedereen die 
zich betrokken voelt bij het vrouwenwerk is van harte uitgeno-
digd voor deze bijeenkomsten. 

Plony Korving 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten in WZH Prinsenhof. 

Na een lange periode van niet doorgaan door de beperkende 
maatregelen en andere oorzaken mogen er vanaf januari 2023 
weer kerkdiensten gehouden gaan worden in de kerkzaal van 
WZH Prinsenhof in Leidschendam. De kerkdiensten vinden één 
maal per maand plaats en wel op de laatste zondag van de 
maand. De diensten vangen aan om 11.00 uur. 
In het verleden beschikten we over een grote groep vrijwilligers 
die op de zondagen de kerkzaal in orde brachten en de bewo-
ners van de huisjes en afdelingen naar de kerkdienst brachten 
en ook na de dienst weer terug naar hun plaats. Deze groep 
vrijwilligers is helaas redelijk uitgedund. Een aantal deelnemers 
heeft om leeftijdsredenen of gezondheidsredenen moeten af-
haken. We zijn dus op zoek naar mensen die één keer in de 
maand willen helpen bij de eredienst in Prinsenhof. Het vraagt 
ca. 3 uur van uw tijd. Van 10.00 uur tot 13.00 uur. We sluiten 
altijd af met gezamenlijk koffiedrinken. 
Ik ben heel erg benieuwd naar de reacties! 

Gerard H. Kranenburg, Ambtsdrager WZH Prinsenhof 
06-43 13 09 46, ghkranenburg@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mojvbemmel@ziggo.nl
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E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl  
 
Hallo jongens en meisjes, 

De tijd van advent is een 
tijd van wachten. Het 
woord ‘advent’ betekent 
‘komst’: we wachten op 
de komst van Jezus. We 
hebben een mooi verhaal 
uitgezocht met als 
thema: ‘Ik kan niet wach-
ten’.  
We gaan hier in deze ad-
ventsperiode mee aan de 
slag als voorbereiding op 
de Kerst. Op eerste kerst-
dag vieren we de ge-
boorte van Jezus. We 
hebben een mooi kerst-
verhaal uitgezocht waar 
jullie naar kunnen kijken 
en luisteren met wat lek-
kers erbij. Jullie zijn van harte welkom. 
Namens de leiding van de kindernevendienst, 

Barbara Waaijer 
 
 
 
 
 

 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Kerstconcert Cantiamo in de Dorpskerk 

Op zaterdagavond 17 december geeft a-capellakoor Cantiamo 
een kerstconcert in de Leidschendamse Dorpskerk. Onder lei-
ding van Jeroen Bosman verzorgt het koor een gevarieerd pro-
gramma met kerstliederen uit diverse culturen en tradities van 
binnen en buiten Europa. Enkele bekende en graag gehoorde 
liederen zullen daarbij niet ontbreken. 
Dat er na drie jaar eindelijk weer een kerstconcert gegeven kan 
worden, maakt het tot een bijzondere avond. Extra deze keer 
zijn de intermezzo’s gespeeld door volksmuziekgroep Wind-
roos. Dit ensemble bestaat uit vier multi-instrumentalisten, on-
der wie oud-koorlid Irina Sarolea. De groep brengt volksmelo-
dieën rond het thema Kerstmis en Nieuwjaar, veelal op traditi-
onele instrumenten, zoals doedelzak en hakkebord.  
Met deze combinatie en de entourage van onze mooie Dorps-
kerk hoopt het koor een sfeervolle avond te brengen en daarbij 
velen te mogen verwelkomen. Het concert begint om 20.00 
uur, de deur gaat open om 19.30 uur. De toegangsprijs be-
draagt 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. 

Peter Kouwenhoven, voorzitter van Cantiamo 
 
Kerst- en samenzangconcert  

vrijdag 9 december 2022, Abdijkerk Den Haag 

Op vrijdag 9 december 
2022 zal er een bijzonder 
Kerst- en samenzangcon-
cert bij kaarslicht plaats-
vinden in de historische en 
sfeervolle Abdijkerk, Wil-
lem III straat 40 in Den 
Haag-Loosduinen. Het 
thema is ‘Kerst in de abdij’. 
Het programma is heel di-
vers. Er staan kerstlie-
deren en muziek op het 
programma, wat een 
combi is van klassiek, po-
pulair en ook jazz. Het con-
cert geeft een mooi beeld 
hoe Kerst door de eeuwen 
heen is en wordt gevierd. 
Ook staat er een speciale 
‘kerstmedley 2023’ op het 
menu. Het Ontmoetingskoor uit Den Haag zal zingen en staat 
onder leiding van zangeres en dirigente Ellen de Jonge. Arthur 
Vos zal het orgel en de vleugel bespelen. Het concert begint om 
20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De kaarten à € 10 
inclusief pauze-drankje zijn verkrijgbaar in de kerk of via tele-
foonnummer (070) 397 04 59.  
Laat je verrassen tijdens het concert, een feest van herkenning 
en ontdekking. Wees erbij, in de Abdij! 
 
Een ‘paradijsvogel’ coachen? 

Vrijwilligers van ‘Over de Drempel’ helpen 
- al ruim 25 jaar - mensen met een te volle 
woning om hun huis op te ruimen. Met ge-
duld, aandacht en veel creativiteit motive-
ren zij mensen met een geheel andere levensstijl om hun huis 
te ordenen en weer beter voor zichzelf te zorgen. 
De vrijwillige coaches bezoeken deze mensen één keer per 
week op een dagdeel dat beiden goed schikt. Vrijwilligers krij-
gen een introductie in onderwerpen als psychische ziektebeel-
den, alcoholverslaving en hygiënische probleemsituaties. Jaar-
lijks is er een training zoals over motiverende gesprekstechniek 
of verbindend communiceren. Vrijwilligers steunen elkaar in de 
intervisiebijeenkomsten en krijgen begeleiding van professio-
nele hulpverleners. Elk jaar is er een leuke activiteit met vrijwil-
ligers en cliënten. 
Voor meer informatie: Jan Grotendorst, T (070) 318 16 16,  
E jgrotendorst@stekdenhaag.nl.  
Zie ook: www.stekdenhaag.nl/overdedrempel. 
 

mailto:aanbod@pgleidschendam.nl
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