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Kerkdiensten Rooster
Zondag 15 januari,
Eenheid van de kerken 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur geen dienst
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Woensdag 18 januari,
Eenheid van de kerken 
De Mantel
10.30 uur ds. A. Sterrenburg en
pastor Paul Sas

Zondag 22 januari 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
19.00 uur zie Dorpskerk
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer
Dorpskerk Leidschendam
19.00 uur ds. Jannie Nijwening en de
RK diaken Pier Tolsma, oec. vesper,
Week van Gebed

Zondag 29 januari 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van der Meent
19.00 uur ds. A. Sterrenburg
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox, H.A.
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur Schoolkoor van de Prof.
Casimirschool

Zondag 5 februari 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur dr. B. de Leede,
Amersfoort
19.00 uur ds. J. Henzen, Wateringen

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. B.M.H. van Drongelen,
Amstelveen
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur Leo Fijen, Hoeksteenlezing
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. B.M.H. van Drongelen,
Amstelveen

Dinsdag 7 februari 
Het Anker
15.00 uur ds. T. Koelewijn

Wijkgemeente 

Martini
Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.
3863220.
Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06
20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.
Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelewijn, e-mail:
t.koelewijn@gmx.de.
Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel 2128279, e-mail:
jtvanderwolf@gmail.com.
Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een
van deze predikanten kunt u contact opnemen
met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 3897685,
judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115,
chhoek@ziggo.nl).
Scriba: mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, email: scriba.wijkgemeente.martini@outlook.com, tel. 3871655.
Rek.nr. Wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Martinigemeente.
Rek. nr. Wijkdiaconie NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v.
Wijkdiaconie Martinigemeente.
Website: www.oudekerkvoorburg.nl.
Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp
Gastelaars (ouderling), tel. 3897685, e-mail:
judy.van.e.g@gmail.com.

Bij de kerkdiensten
Zondag 15 januari

2e zondag van Epifanie
Kleur: wit
Vanmorgen is onze voorganger ds. J.
van de Meent. De lezingen van het
rooster zijn: Jesaja 62: 1-5 en Johannes (1: 29-) 2: 1-11, de Bruiloft in Kana.
In deze dienst zal Mieke Plugge, wonende Virulylaan 17, 2267 BR Leidschendam, worden bevestigd tot diaken. Onze ouderling Bep van Slotenvan de Munt zal worden herbevestigd.
Goed nieuws is ook dat de heer Rudy
Kuiters als pastoraal medewerker aan
de gemeente zal worden voorgesteld.
Deze zondag zal verder afscheid worden genomen van Eelco Nieuwenhuis,

kerkrentmeester, Alfred Enderink,
kerkrentmeester, Rick van Drunick, diaken, Jolanda Jousma-Rutjes, ouderling scriba en van Anneke van Akenvan Tuijl, die als diaken namens onze
wijkgemeente aan het Medisch Centrum Haaglanden verbonden was. Ook
nemen we deze morgen afscheid van
Sjoerd Jousma, lector, en de heer Aad
de Graaf, die aftreedt als vertegenwoordiger namens onze wijkgemeente
in de Raad van Kerken LeidschendamVoorburg. De kerkenraad is dankbaar
voor het vele werk dat de afgelopen
jaren is verricht door de aftredende
ambtsdragers en gemeenteleden.

Zondag 22 januari

3e zondag van Epifanie
Kleur: wit
Voorganger is ds. E. van der Wolf-Kox,
predikant van De Open Hof (Koningkerk). De lezingen van het rooster
zijn: Jesaja 49: 1-7 en Matteüs 4: 1222.
Er is deze avond geen vesper in de
Oude Kerk. De oecumenische vesper
voor de eenheid van de kerken wordt
gehouden in de Dorpskerk, Damhouderstraat 2 te Leidschendam. Het
Martini Ensemble o.l.v. Jeroen Bosman verleent medewerking.

Zondag 29 januari
4e

zondag van Epifanie
Kleur: groen
Ds. J. van de Meent gaat voor. De lezingen van het rooster zijn: Sefanja 2:
3, 3: 9-13 en Matteüs 5: 1-12, het begin van de Bergrede.

Zondag 5 februari

5e zondag van Epifanie
Kleur: groen
Voorganger is dr. B. de Leede uit
Amersfoort. De lezingen van het rooster zijn: Jesaja 43: 9-12 en Matteüs 5:
13-16.

Dienst in De Mantel

Woensdag 18 januari om 10.30 uur
houden we in De Mantel een oecumenische gebedsdienst voor de eenheid
van de kerken. Ds. A. Sterrenburg en
pastor P. Sas zijn de voorgangers. Iedereen is welkom in de Maartenzaal.

Dienst in Het Anker

Dinsdag 3 januari zijn we begonnen
met maandelijkse vieringen in Het
Anker. Het was een mooie dienst en
we kregen veel enthousiaste reacties.
De volgende dienst is op dinsdagmiddag 7 februari om 15.00 uur. Ds. T.
Koelewijn is dan de voorganger. De
diensten zijn helaas niet openbaar
maar, o.a. mede door de beperkte
ruimte, alleen bedoeld voor de bewo-

Collectetoelichtingen

De 1ste collecte is altijd voor een diaconaal doel
De 2de collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.
15 januari Wijkdiaconie
De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere gemeenteleden zoals bezoekwerk, vervoer, bustochten en ontmoetingsdagen, vakantiewerk,
oogst- en paasgroeten.
22 januari Individuele financiële nood
De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële
nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet
rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het
verschil maken. Voor grotere bijdragen kan een beroep gedaan worden
op het Sociaal Fonds van gemeente en kerken in Leidschendam-Voorburg.
Daar wordt op andere momenten voor gecollecteerd.
29 januari Stichting De Hoop
De Hoop is een evangelische ggz-instelling voor kinderen, jongeren en
volwassenen met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen en eetstoornissen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor
begeleid en beschermd wonen. De Hoop heeft locaties in Amersfoort, Apeldoorn, Beekbergen, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (www.dehoop.org).
5 februari Bijdrage diaconaal werk Protestantse Kerk in Nederland
De Diaconie draagt jaarlijks een zgn. diaconaal quotum af aan de Protestantse Kerk in Nederland. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn
bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal
niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk
maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische
zaken.
ners van Het Anker en hun eventuele
mantelzorgers.

Nieuw leven

Op 21 december werd geboren Seppe Jent Wiersma, zoon van Fonger
Wiersma en Jantine Hoek, broertje
van Hidde. Zij wonen momenteel bij
Cor en Paula Hoek op de Prinses Mariannelaan 193 te Voorburg.
“Een nieuw leven, een klein wonder.
Het klinkt heel gewoon, maar is voor
ons zo bijzonder.” stond op het geboortekaartje. Wij verblijden ons met
hen en de grootouders, Loes en Jent
Wiersma en Paula en Cor Hoek, in het
geschonken nieuwe leven en bidden
dat Seppe mag opgroeien tot een blij
kind van God.

Wij gedenken

Op 8 december overleed de heer Pieter Hofman in de leeftijd van 92 jaar
in zorgcentrum Landscheiding in Den
Haag. Tot 2012 woonden hij en zijn
vrouw Dirkje, met wie hij 61 jaar getrouwd was, op de Klaverweide. De

heer Hofman was geboren in Amsterdam en daar hebben zij ook lange tijd
gewoond. Hij hield veel van orgelmuziek, speelde zelf ook en heeft in de
orgelcommissie van de Oude Kerk gezeten. In de Opstandingskerk waren
zij trouwe kerkgangers en is hij jarenlang wijkpenningmeester geweest.
Boven de rouwkaart stonden woorden van A. Roland Holst:
Het koren zal ik niet meer zien,
noch het binden van de schoven.
Doch doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.
Dinsdag 13 december is hij begraven
op de begraafplaats aan de Rodelaan. Ds. Mirjam Röhling, geestelijk
verzorger van Landscheiding, sprak
woorden van afscheid en las Psalm
139: 1-10. God trooste zijn vrouw en
familie.
Judy van Engeldorp Gastelaars
Op 24 december 2016 is in de leeftijd
van 100 jaar overleden Jan Leendert
van der Have, die nog maar net was
gaan wonen in Onderwatershof te
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Rijswijk, maar daarvoor woonde op
de Hoge Weidelaan 3. Samen met zijn
vrouw kerkte hij in de Fonteinkerk en
later in de Oude Kerk. Tot voor kort
nog. Hij was tijdens zijn werkzame
leven eerst onderwijzer en later directeur van Effatha (1957-1981). Hij
kende twee liefdes: zijn familie en het
dove kind. Met liefde en grote toewijding zette hij zich in voor de ontwikkeling van dove kinderen en was hun
ouders en verzorgers tot grote steun.
In 2010 werd hij weduwnaar en het
verlies van zijn vrouw Cor viel hem
zwaar. Dhr. Van der Have was wat je
mag noemen ‘een mooi mens’. Zijn
vriendelijkheid was ieder bekend. Ook
zijn optimisme en humor waren kenmerkend voor hem. Vrijdag 30 december werd in de Oude Kerk de dankdienst voor zijn leven gehouden. We
zochten er troost bij de woorden van
Johannes 1 en Marcus 7: 31-37 (over de
genezing van een dove die gebrekkig
sprak). In de afgeladen volle kerk was
ook een tolk aanwezig voor de dove
mensen die aanwezig waren van Effatha. Uitgangspunt voor de overdenking was het lied ‘God heeft het eerste
woord’, het lied dat volgens dhr. Van
der Have de essentie weergaf, omdat
immers alles in het leven afhangt van
een goede communicatie. Daarom ook
Johannes 1, waar blijkt dat God de
communicatie zoekt en zich uitspreekt
in de Zoon van zijn liefde. Jan was met
de Bijbel opgevoed en had door zijn
vele contacten met andersdenkenden
een sterke oecumenische gezindheid.
Hij hield vast aan wat hij van zijn ouders had meegekregen: “Wij weten
via Christus, dat we een trouwe Vader
hebben, die van zijn kinderen houdt.”
In dat vertrouwen hebben we Jan uitgedragen en begeleid naar zijn graf
op de Algemene Begraafplaats aan
de Parkweg. De kinderen, klein- en
achterkleinkinderen verliezen in hem
een sterke en markante pater familias.
Dat zij hem zo lang bij zich mochten
hebben, zelfstandig wonend en helder
van verstand, moge hen helpen bij het
een plaats geven aan dit verlies.
Op 27 december is overleden mevrouw Hendrika Maria Giezen-van
den Engh in de leeftijd van 93 jaar.
Riek, zoals men haar noemde, was
van Rooms-katholieke huize, maar
ging met haar eerste man Ben Deege
mee naar de Protestantse kerk. Daar
heeft ze nooit spijt van gehad. Ze is
geboren en opgegroeid in Voorburg,
maar verhuisde naar Utrecht waar
ze ruim 45 gelukkige jaren met haar
geliefde Ben heeft doorgebracht en
twee zoons kreeg. Zijn overlijden kon
ze moeilijk aanvaarden en deed haar

het geloof verliezen. Tot ze zich door
iemand liet bewegen toch weer eens
naar de kerk te gaan en ze gegrepen
werd door de preek. Ze verhuisde na
Bens overlijden naar Leiderdorp en
huwde Cees Giezen, met wie ze nog
zes gelukkige jaren mocht hebben.
Hij was RK, maar zelf bleef ze de kerk
waar ze thuis was geraakt trouw. Ze
zette zich er actief in, o.a. in de HVD
en als pastoraal bezoeker. Toen Cees
overleed, ging ze terug naar haar geboorteplaats en woonde ze in Sonnenburgh tot dat werd afgebroken. Daar
kende men haar als degene die verhalen en gedichten voorlas en actief was
in de cliëntenraad. Het Anker werd
haar laatste woning hier op aarde. De
laatste drie jaren daar werden gekenmerkt door achteruitgang van haar
geestelijke vermogens. Zolang als het
nog kon, liet zij zich afhalen om in de
Oude Kerk de diensten bij te wonen.
Haar liefde tot het huis van de Heer,
was de aanleiding tot het lezen van
Psalm 84 tijdens de gedachtenisdienst
in de aula van het crematorium Rhijnhof te Leiden op dinsdag 3 januari. Bij
de woorden van deze Psalm en die van
Joh. 14: 1-6 zochten we troost bij het
afscheid van een sterke en ondernemende vrouw met een duidelijke eigen wil en een warm hart voor haar
medemens. Een dankbare vrouw ook,
voor wie het geloof veel betekende.
De Heer zij haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen troostrijk nabij.
ds. A. Sterrenburg
Op 27 december is, na een moeizaam
lijden, overleden mevrouw Cornelia
Johanna Bron-van Klaveren, in de
leeftijd van 81 jaar.
Corrie Bron woonde met haar man
Dick, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd
was, in de Graaf Adolflaan 7 te Leidschendam. 60 Jaar geleden deden ze
belijdenis in de Oude Kerk. De catechisanten zongen toen het lied: ´k Heb
geloofd en daarom zing ik. Corrie heeft
altijd moeite gehad met de eerste regel van dit lied. Ze zei dan: “Het moet
zijn: Ik geloof en daarom zing ik.” (en
zo hebben wij het bij haar afscheid ook
gezongen). Op de rouwkaart staat hun
trouwtekst: Geef den Heere de hand.
Samen met hun kinderen en hun kleinkinderen mochten ze Gods goedheid en
liefde ervaren. De dankdienst voor haar
leven werd gehouden op woensdag 4
januari in de aula van de begraafplaats
Noorthey in Leidschendam. We zongen
de haar zo geliefde liederen en overdachten psalm 121. Daarna werd ze op
de begraafplaats aldaar begraven.
Moge God de nabestaanden met Zijn
Licht troostend nabij zijn.
ds. T. Koelewijn

Terugblik

We mogen terugkijken op geslaagde
activiteiten rond de kerstdagen. De diaconie ontving veel positieve reacties
over de kerstviering op 14 december.
Met lichtjesavond werd de kerk door
ruim 2700 mensen bezocht, meer
hierover aan het einde van dit wijkbericht. De kerstnachtdiensten waren
beide zeer behoorlijk bezocht en de
kerstmorgendienst was gewoon echt
goed vol, waaronder meer dan 30 kinderen die voor het Godly-play verhaal
de kerk verlieten! Op oudjaarsavond
vierden we een intieme dienst samen
met De Open Hof. Elf uur bleek een
prima tijd voor een behoorlijke opkomst in de nieuwjaarsdienst. Alle
medewerkenden bij deze activiteiten
hartelijk dank voor jullie inzet!

Gemeentezondag 12 februari

Hier alvast aandacht voor de gemeentezondag op 12 februari. Voorganger
is onze interim-predikant, ds. Jaap van
de Meent. Deze keer wordt het een
gemeente-ontmoeting volgens een iets
andere formule. Na afloop van de dienst
gaan we, tijdens de koffie met daarbij
hopelijk heel veel eigen lekkere baksels,
aan de slag om onze nieuwe predikanten op 12 maart een warm welkom te
kunnen heten. Wat daarvoor bedacht is
hoort en ziet u te zijner tijd!

Lunchbijeenkomsten in januari

De lunchbijeenkomst voor jonge gezinnen is op zondag 15 januari en
voor jongeren 20+ op 29 januari. Beide van 12.00-13.30 uur.

Kring Geloofsverdieping/
discipelschap

Er zijn 2 gespreksgroepen gevormd
o.l.v. ds. Jaap van de Meent. Een groep
komt op 22 januari om 12.00 uur (na
afloop van de dienst) bijeen, de andere groep op maandagavond 16 januari om 20.00 uur. Beide in de kleine
zaal van De Voorhof. De bedoeling is
om eens in de vier weken bij elkaar te
komen. U kunt zich nog aanmelden!
(contact@jaapvandemeent of tel. 06
20498002)

Bijbels Leerhuis

In het nieuwe jaar gaan we door met
het Bijbels Leerhuis op dinsdagavond
van 19.30-21.00 uur en op woensdagochtend van 10.00-11.30 uur, beide
om de veertien dagen in De Voorhof.
Onderwerp van gesprek, geleid door
ds. Ab Venemans, is de brief aan de
Kolossenzen.
De eerstvolgende data zijn op dinsdag
24 januari en 7 februari en woensdag
25 januari en 8 februari. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

M E D I TAT I E

Gods verborgen omgang vinden
(Psalm 25)
Ik behoor nog tot een generatie waar het gewoon
was dat je elke week op school een psalmvers uit het
hoofd leerde. Door de week heen werd het vers regelmatig gezongen, met de tekst op het schoolbord. Op
maandagmorgen werd ieder geacht het vers van buiten te kunnen opzeggen. Hoewel veel ervan inmiddels is weggezakt, overkomt het me regelmatig dat
flarden mij te binnen schieten. Vaak op de fiets, maar
ook wel op andere momenten. Zijn het ingevingen?
Of broedt er in mijn binnenste iets waarvoor ik woorden zoek? Ik moet denken aan een versregel van de
dichter Nijhoff “laat mij daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen”, uit een van zijn bekendste gedichten:
De moeder de vrouw
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer,
en wat zij zong hoorde ik dat het psalmen waren.
O, dacht ik, o, daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.
Een vrouw op een schip die psalmen zingt, met woorden die je raken en
beroeren. Woorden die zo maar je leven binnen komen, omdat je ze ooit
uit het hoofd hebt moeten leren. Woorden verbonden met levenssituaties
in verbinding met God, die verbinding maken met je eigen leven en daarop dan soms een verrassend nieuwe kijk geven. Is dit wat de psalmist van
Psalm 25 bedoelt met zijn woorden “Gods verborgen omgang vinden”?
Het mooie van psalmen is dat ze niet alleen iets zeggen over God, maar
ook over jezelf. Je gaat erdoor met God in gesprek, er is verbinding, er is
omgang met Hem. Vertrouwelijk, intiem en liefdevol. De psalmist zegt “de
Heer is een vriend van wie Hem vrezen”, waarbij niet in de eerste plaats
gedacht moet worden aan ‘angst’, aan een God die te vrezen is. Maar aan
een verlangen met God één te zijn in een liefdevolle relatie. Met wie je
vertrouwd bent en bij wie je je veilig voelt. Dat vraagt om overgave, je
openstellen voor zijn Woord en Geest. Dat sluit de vrees overigens niet uit.
De psalmist zegt “mijn hart is vol angst”. De verborgenheid draagt ook
een kant in zich die we niet kennen. De psalmist kent zichzelf, door ook
zijn zonden ter sprake te brengen, zijn tekortkomingen. Niet alleen die
van zijn jeugd, maar van heel zijn leven: “Keer U tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig”. Wie kent dat gevoel niet, wellicht soms of
misschien wel vaak? Dan is het balsem voor de ziel de psalmist na te kunnen zeggen “denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken Heer”,
maar ook “liefde en trouw zijn de weg van de Heer”. Gods verborgenheid
is zijn liefde en trouw. Zo wil Hij met ons omgang hebben.
“Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont.”
(Psalm 25: 7 berijmd)
ds. Jaap van de Meent

Vakantiegids

De nieuwe gids van het Vakantiebureau van de PKN is al weer uit. Deze
ligt in De Voorhof.
Er is ook een folder beschikbaar om
mensen te werven die een week als
hulpverlener/ondersteuner zich willen inzetten.

Samen eten in De Voorhof

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand
kunt u komen eten in De Voorhof.
Een gezellige maaltijd met mensen
van binnen en buiten de kerk, waarbij
het elkaar ontmoeten centraal staat.
De komende data zijn 24 januari en
14 februari. Nieuwe gasten worden
van harte uitgenodigd. U krijgt voor
€ 7,50 een driegangenmenu, inloop
17.15 uur, de maaltijd begint om
17.45 uur. U kunt zich aanmelden bij
Lenne Versteeg, tel. 3998393, e-mail
lenneversteeg@ziggo.nl en bij Janny
van der Heide, tel. 3861534, e-mail
jannyvanderheide@versatel.nl Voor
inlichtingen Gerda van der Hoeven,
tel. 3872066, e-mail gerdavdhoeven@
hotmail.com

En samen koffie drinken

Op maandag 6 februari van 10.0012.00 uur bent u weer van harte welkom op de koffie in De Voorhof.

Giften

Voor de Diaconie is ontvangen via
Aad de Graaf € 10,- (hr. en mw. D), via
Daniëlle Tiemens € 20,- (mw. W), via
Willemine de Villeneuve € 20,- (NN)
en via Bep van Sloten € 10,- (mw. vdH)
en € 450,- (NN) voor persoonlijke financiële ondersteuning. Voor renovatie van de toren is ontvangen via Erna
Arons € 50,- (mw. S).
Voor het wijkblad is dit jaar in totaal
ontvangen € 1691,50.
Alle gevers hartelijk dank.

Ten slotte

Wens ik u en jullie allen een gezegend
nieuw jaar, vrede en alle goeds.

Dank

Judy van Engeldorp Gastelaars
ouderling

Ook dit jaar ontving ik vele kaarten
met goede woorden en wensen. Hartelijk dank daarvoor!
ds. Jaap van de Meent

Lichtjesavond 2016

Zoals gebruikelijk op Kerstavond was
het centrum van Voorburg alleen verlicht door brandende kaarsen. In de
Oude Kerk brandden behalve de kaarsen in de kroonluchters ook een paar
honderd waxinelichtjes. Tussen 17.00
en 20.00 uur trokken er zo´n 2700
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JB&A grafische communicatie is een combinatie van drie bedrijven
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,
drukkerij en reproservice zorgen voor totaaloplossingen van concept
en ontwerp tot en met de verzending van communicatiemiddelen.
JB&A werkt voor (semi)overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven.
Gevestigd in Wateringen en Delft, is JB&A actief in de Benelux.

grafische communicatie
Postbus 50
2290 ab Wateringen
Dorpskade 28
Wateringen
t 0174 22 50 20
f 0174 29 60 01
info@jbena.nl
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Vier seizoenen
JB&A grafische communicatie
is een combinatie van drie bedrijven
lakken
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,

___ en reproservice zorgen voor totaaloplossingen van concept
drukkerij
enVoor
ontwerp
tot en metHoogglanslak
de verzending
van en
communicatiemiddelen.
hoogwaardige
lak, muurverf
en plamuur
JB&A werkt voor (semi)overheid,
zorginstellingen
en bedrijfsleven.
Grondlak
Gevestigd in Wateringen en Delft, is JB&A actief in de Benelux.
___
Voor professioneel advies

grafische communicatie
Postbus 50
2290 ab Wateringen
Dorpskade 28
Wateringen
t 0174 22 50 20
f 0174 29 60 01
www.damendrukkers.nl
info@jbena.nl

Gerard Smid, huisarts
Gezondheidscentrum Savalle
Savallelaan 2
2273 JX Voorburg
tel 070-3867103

spreekuur uitsluitend volgens afspraak
Kijk voor nadere informatie op:
www.huisartsenpraktijksmid.nl

mensen door de kerk om te genieten
van de kerstsfeer en te luisteren naar
uitvoeringen van het ouderkoor van
de Montessorischool en onze Marianne Cantorij.
Voor De Voorhof werd aan een kraam
het een en ander verkocht om de
wandeling door het oude centrum
wat te veraangenamen. In totaal werden er 92 flessen glühwein, 37 liter
warme chocolademelk en 20 blikken
erwtensoep verkocht. Samen met de
collecte bij de uitgang van de kerk leverde dit een netto bedrag van ruim €
2.200,- op, de op één na hoogste opbrengst sinds met de verkoop in 2005
is begonnen. Het grootste deel wordt
bestemd voor de restauratie van de
toren. Alle vrijwilligers die dit succes
mogelijk maakten: hartelijk dank!
Cor Hoek en Alewijn Schouten

Sanseveria in 2017

Allereerst wens ik een ieder een voorspoedig Nieuwjaar en een goede gezondheid toe.
Ook in het nieuwe jaar gaat Sanseveria er met 71 leden weer enthousiast
tegenaan! Het programma voor dit
jaar hebben we met elkaar de 10e
januari uitgekozen en zal in februari
gepubliceerd worden. De eerste activiteiten zijn bekend en dat ziet er als
volgt uit:
Maandag 16 januari zijn we voor een
informatiemiddag uitgenodigd bij
het Hospice, Fonteynenburghlaan 7.
Ook een rondleiding zit in de planning. Graag 14.00 uur aanwezig zijn.
Dinsdag 7 februari is er een presentatie door dhr. Simon v.d. Burg getiteld:
“Parels van Holland”, met deze keer
speciale aandacht voor onze provincie Zuid-Holland. We maken vaak vele
reizen, maar de omgeving vlak naast
de voordeur kent men soms niet eens.
Daar gaan we vanmiddag iets aan
doen!
Dinsdag 7 maart brengt dhr. Albert
Andriessen een Powerpoint presentatie getiteld: “Wording van het Vredespaleis”. Dit gaat zowel over de voorgeschiedenis, de geschiedenis tot heden
als over de bouw van het Vredespaleis.
Onze beide leden ‘Elisabeth’ kwamen
door een gesprek met dhr. Andriessen
aan deze interessante lezing.
Voor meer informatie kunt u even bellen met Ans Verschoor, tel. 3870465.

Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken voor
de vele aandacht, de liefde en gebeden nu ik ziek ben; dit doet mij ontzettend goed. De prachtige bos witte
bloemen die ik uit de kerk bezorgd

kreeg maakte mij erg blij.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik
maken om ook iedereen voor 2017
veel heil en zegen toe te wensen.
Met vriendelijke groet,
Ineke Cosman

Wijkgemeente 

De Open Hof
Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg,
tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan
derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan
van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279
e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R.
Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhof
voorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874.
Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372.
Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten
Zondag 15 januari

Er komt van alles op je af. Niet alleen wat je zelf meemaakt, raakt je.
Ook wat er in de wereld om ons heen
gebeurt, vraagt voortdurend je aandacht. De vraag is: laat je alles zomaar
binnen? Of kijk je kritisch en maak je
keuzes? Hoe hou je je gedachtenwereld helder, zodat je weet wat je te
doen staat in het leven? Paulus schrijft
daarover in Filippenzen 4. We staan
met name stil bij vs. 8 en 9, onder het
motto “Keep your mind clean.” Voorganger is ds. Els van der Wolf-Kox.

Zondag 22 januari

Toen in november gemeld werd dat
een gemeentelid gevraagd had om de
ziekenzalving te mogen ontvangen
riep dat veel interesse en vragen op.
Over ziekenzalving schrijft de apostel Jakobus: “Laat iemand die ziek is
de oudsten van de gemeente bij zich
roepen; laten ze voor hem bidden en
hem met olie zalven in de naam van
de Heer. Het gelovige gebed zal de
zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan.” (Jak. 5: 13-14). In de verkondiging proberen we op het spoor
te komen wat de betekenis ervan is in
een tijd waarin medisch veel mogelijk
is, wat je er van kan verwachten en
voor wie het bestemd is. Ds. Jan van
der Wolf gaat voor.

Zondag 29 januari

Weer een dienst in het teken van de
reis van je leven. We reizen niet alleen, we hebben reisgenoten: familie, vrienden, gemeenteleden. Je kunt
onderweg veel aan elkaar hebben,
maar soms scheiden wegen en dat
veroorzaakt pijn. We lezen twee ‘tegendraadse’ bijbelgedeeltes: Matteüs

12: 46-50 en Handelingen 15: 36-40.
En we vieren – heel toepasselijk bij dit
thema – de Maaltijd van de Heer. Samen aan Tafel… Voorganger is ds. Els
van der Wolf.

Zondag 5 februari

Op deze zondag is ds. Hans van Drongelen uit Amstelveen weer bij ons. Hij
is studentenpredikant in Delft en één
van onze vaste gastvoorgangers.

Met kerkenraadsleden naar
Hydepark

Op zaterdag 14 januari gaan een aantal kerkenraadsleden een dag naar
het nieuwe Hydepark. Ds. Jan doet
de PKN-cursus ‘missionaire specialisatie voor predikanten.’ Deze intensieve cursus duurt twee jaar en richt
zich ook op de eigen gemeente van
de predikant, vandaar dat er ook
programmaonderdelen voor kerkenraadsleden zijn.

Reis van je leven: 20-plus

Ook de 20-plusgroep is van start gegaan met ‘de reis van je leven.’ We beginnen met een gezellige maaltijd samen en daarna pakken we steeds een
thema op uit de reis. Vorige keer hebben we nagedacht over je bagage. Op
onze reis door het leven dragen we allemaal een rugzak mee. Wat zit er in
jouw rugzak en is belangrijk voor jou?
Wat heb je nog meer nodig? En wat
zou je liever kwijt willen? De komende tijd zijn er weer twee bijeenkomsten. Op zondagavond 15 januari en
29 januari. 15 januari gaat het over je
reisgenoten. Je reist niet alleen door
het leven. Welke mensen zijn voor jou
belangrijk? Wat zoek je in mensen om
mee op weg te zijn? En als het niet
meer gaat samen? Om 18.00 uur staat
het eten voor ons klaar (luxe!!!). Rond
18.30 uur ronden we af. Meer weten
of meedoen: mail of bel met ds. Els
(tel. 2128279; mail: evanderwolfkox@
gmail.com)

Ochtendbijbelkring

Op woensdagochtend 18 januari komt
de Bijbelkring weer bij elkaar. Om
10.00 uur staat de koffie klaar, 10.15
uur beginnen we. Het gaat over de
reis van je leven. Deze keer gaat het
over je reisgenoten, aan de hand van
Matteüs 12: 46-50 en Handelingen 15:
36-40. Dit sluit aan bij de kerkdienst
van 29 januari.

19 januari:
Workshop Vragen Stellen

In pastorale gesprekken, maar ook in
groepsbijeenkomsten, is het belangrijk dat het tot een echte ontmoeting
komt. Het stellen van goede vragen
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helpt om tot diepgang te komen.
Daarom is er op donderdagavond
19 januari (20.00-21.30 uur; Koningkerk) een workshop over het stellen
van vragen. We verdiepen ons in het
verschil tussen open en gesloten vragen. Maar we gaan vooral met elkaar
oefenen. Deze avond is bestemd voor
bezoekers en voor kringleiders (van
gemeentekringen). Opgeven is niet
nodig. Deze workshop wordt geleid
door ds. Jan van der Wolf

1 februari: gemeenteavond
‘Verbindend vieren’
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We zijn een aantal jaren samen op
weg als wijkgemeente De Open Hof
en predikanten. Binnen de commissie
eredienst en liturgie leeft al wat langer de wens om een gemeenteavond
te organiseren waarin we met elkaar
in gesprek zijn over de kerkdiensten.
Die avond is woensdag 1 februari. Wij
als predikanten zullen vertellen wat
ons beweegt om kerkdiensten zo in te
richten als wij dat doen. “Verbindend
vieren” of in het Engels “Blended worship” is daarvoor de term. We laten
zien wat dat inhoudt en hoe we daarmee omgaan. Daarna gaan we met
elkaar in gesprek. Een gesprek over
beleving en betekenis van de kerkdienst. Ook daarin zoeken we naar
verbinding. We zijn verschillende mensen, qua smaak, karakter en geloofsbeleving, maar we dienen de Ene God
en vormen samen één geloofsgemeenschap. We hopen op een inspirerende
avond! Onze cantor-organist Andrew
Wright zorgt voor muzikale omlijsting.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar,
20.00 uur beginnen we. Rond 21.30
uur sluiten we de avond af.

Christelijke meditatie

Op 2 februari is er weer christelijke
meditatie: een uur van stilte, bezinning, gebed rond een bijbelgedeelte.
We komen samen van 19.30-20.30 uur
in de kelderruimte van de Koningkerk.
De avonden kunnen ‘los’ bijgewoond
worden. Je hoeft geen lid van de kerk
te zijn om mee te kunnen doen. Begeleiding (en info): ds. Els van der Wolf.

Wij gedenken

Josina Agada den EngelsmanSchoneveld
Op 1 januari overleed Josina Agada
den Engelsman-Schoneveld. Zij was 87
jaar oud en woonde met haar man aan
de Sonnenburghlaan 10 (2275 AR).
Jo kwam uit een gereformeerd gezin
in Rijnsburg. Zij was de zesde dochter
in een gezin van 12 kinderen. In Den
Haag – waar zij al jong werkte in de
huishouding – leerde zij haar man
Cor kennen. In 1957 trouwden zij en

gingen zij in Voorburg wonen, eerst
aan de KW-laan, daarna lange tijd
aan de Douwes Dekkerstraat. Jo was
een lieve vrouw, een zorgzame moeder voor hun twee zoons en trots op
haar kleinkinderen. Zij was gelovig en
meelevend in de Vaste Burchtkerk en
later in de Koningkerk. Zij is ook diaken geweest. Heel wat verjaardagsgroeten heeft zij rondgebracht in de
gemeente, altijd op de fiets. Na een
herseninfarct in 2012 werd haar gezondheid broos, toch bleef zij ondernemend. Op 6 januari is zij begraven
op de Oosterbegraafplaats in Voorburg, na een rouwdienst waarvoor
zij zelf de liederen en bijbeltekst had
aangegeven.
Onze gedachten gaan uit naar haar
man Cor, de kinderen en kleinkinderen en ieder die haar mist.
Adriana Ida van Velzen-Blonk
Op 29 december overleed Adriana Ida
(Sjaan) van Velzen-Blonk. Zij was 92
jaar oud.
De heer en mevrouw Van Velzen waren in 1965 het eerste kostersechtpaar van de Koningkerk en zijn dat
geweest tot 1985. Zij woonden in
die periode in het gebouwtje waar
nu het Kerkelijk Bureau gevestigd is.
Later zijn ze verhuisd naar een appartement aan de Rembrandtlaan, waar
de heer Van Velzen overleden is. De
laatste anderhalf jaar woonde mw.
Van Velzen in Duinhage, aan de zuidwestkant van Den Haag. Op 6 januari
is zij na een plechtigheid in de aula
begraven op de Oosterbegraafplaats
in Voorburg.
Onze gedachten gaan uit naar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Correspondentieadres: Kersengaarde
236, 2272 NN Voorburg.

Vakantie

Van 4 t/m 12 februari vieren wij vakantie. Als u in deze periode dringend
een predikant nodig heeft, neem dan
contact op met Richard de Bakker,
tel. 3874337 of met Roelie Dröge, tel.
3861611. Ons huis is in deze vakantieweek gewoon bewoond.

Ten slotte

Een paar zinnen uit een gebed uit het
gespreksmateriaal van de reis van je
leven:
Gij kijkt mij aan, Heer,
in elk mild oog,
dat mij vertrouwen schenkt,
dat mij gelooft
zonder achterdocht.
Uw gelaat is de liefde om me heen.
Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf

Vrijzinnig Centrum 

De Hoeksteen
Vrijzinnig Centrum “De Hoeksteen”, Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Adr. van Ostadelaan
9, 2343 EL Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris:
dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK
Voorburg, tel. 0620617539.

Zondag 22 januari

10.30 uur ds. K. Bezemer
Thema: Muziek en zang in de Bible
Organist: Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Anne
Sprunger
Het koor zingt tijdens de dienst:
Messe Breve, Kyrie
C. Gounod
Laudate omnes gentes
Taizé nr. 19
Lob und Preis den Herrn
J.S. Bach

Zondag 29 januari

10.30 uur Schoolkoor van de Prof. Casimirschool o.l.v. Maria van Twist en
Lenneke Lemire zingen zij liedjes van
Frozen.
Frozen is losjes gebaseerd op het klassieke sprookje ‘De Sneeuwkoningin’
van Hans Christian Andersen. Toegang vrij.

Zondag 5 februari

10.30 uur Hoeksteenlezing ‘Kon ik de
stilte maar harder zetten’
Spreker: Leo Fijen
In deze lezing
spreekt Leo Fijen over zijn
boek Kon ik de
stilte maar wat
harder zetten.
Hoe houden we
het vakantiegevoel vast? Waar
vinden we nog de stilte zoals die bestaat in abdijen? Wat kunnen we
doen om los te komen van mails, mobiele telefoon en andere digitale impulsen?
In zijn boek gaat Leo Fijen op zoek
naar de heilige ruimte in ons hart en
neemt de lezer mee aan de hand van
zijn kloosterervaringen.
Leo Fijen is vooral bekend door de
kloosterseries op televisie.
Entree € 7,-. Voor leden van de bibliotheek online via Ideal € 5,50. Aan de
zaal voor Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-; incl. koffie/thee
Deze lezing wordt georganiseerd in
samenwerking met de Bibliotheek
aan de Vliet en vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen Rozenboomlaan 119, Voorburg.

Kringen
Donderdag 2 februari

10.30 uur OntMoeting
Op elke eerste donderdag van de
maand is er gelegenheid om bekenden en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten. U hoeft zich niet op
te geven maar kunt zo binnenlopen.

Dinsdag 7 februari

14.00 uur Latijnse leeskring
Inl.: T. Spruijt, tel. 3472807.

Dinsdag 17 januari

15.00-16.30 uur Cursus Mindfulness
o.l.v. drs. Katrijne Bezemer
Mindfulness staat erg in de belangstelling. Het heeft te maken met ‘in
het NU zijn’ waarmee je stress en
zorgen kunt verminderen en in algemene zin je welbevinden kunt vergroten. Mindfulness is gebaseerd op
denkbeelden uit het boeddhisme.
Maar heeft het christendom op dit
gebied niets te bieden? Op basis van
leringen van Jezus is inderdaad vanuit
het christelijke denken tot een zeer
praktische Mindfulness te komen.
Vier bijeenkomsten op dinsdagen:
17 januari, 14 februari, 14 maart, 11
april.
Kosten: voor leden en vrienden van
De Hoeksteen: geen; voor anderen
€ 15,- voor alle bijeenkomsten, inclusief koffie en thee. Er wordt een
reader uitgereikt op de eerste bijeenkomst.
Opgave: via Katrijne Bezemer 0715320438/ kbezemer@cistron.nl

Donderdag 26 januari

20.00-21.30 uur Kring Spinoza’s intuïtie o.l.v. drs. Katrijne Bezemer
We gaan in gesprek over het boek
van Jan Knol, Spinoza’s intuïtie. De
filosofische inzichten van Spinoza maken voor iedereen het hoogste geluk
bereikbaar. Via de weg van de verbeelding en de rede komt men tot de
intuïtie, de hoogste vorm van kennis.
Maar deze kennis is niet ‘droge informatie’; juist deze kennis leidt naar
rust en geluk. Ook voor niet-filosofen
is dit boek zeer toegankelijk.
De bedoeling is dat deelnemers zelf
het boek van Jan Knol, Spinoza’s intuïtie, Wereldsbibliotheek 2009, ISBN
9789028422698 aanschaffen. Te verkrijgen via de boekhandel en internet
voor € 14,50.
Donderdagen: 26 januari, 23 februari,
23 maart, 20 april.
Kosten: Voor leden en vrienden van
De Hoeksteen: geen; voor anderen
€ 10,- voor vier bijeenkomsten, incl.
koffie en thee. Opgave: via Katrijne
Bezemer 071-5320438 / kbezemer@
cistron.nl

U bent van harte welkom om op onze
bijeenkomsten.
Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Diaconie 
Diaconie: een nieuw jaar, een
(deels) nieuw begin!

De Diaconie kijkt terug op een bijzonder jaar. Vanaf september 2016
vergaderen de diakenen van de wijkgemeenten De Open Hof en Martini
samen, waar dan ook het College van
Diakenen (vgl. met dagelijks bestuur
van de diaconie) bij aanwezig is. Het
College blijft een eigen taakstelling
behouden, maar zorgt ook voor de
voorbereiding van de gezamenlijke
diaconievergadering. Hiermee verwachten we meer samenwerking te
bereiken tussen de wijkdiaconieën die
verder in hun eigen wijk in Voorburg
actief blijven. Natuurlijk is dat even
wennen en zijn er nog praktische zaken af te stemmen, maar op basis van
de praktijk tot nu toe kijken we er positief tegenaan. In december kon na
jarenlange inspanningen (met name
van Louis Cosman), de grond voor
Rustoord worden overgedragen ten
behoeve van de bouw van een nieuw
Rustoord. Hierover las u mogelijk al in
de vorige KerkWijzer.
We hebben veel positieve reacties
mogen ontvangen op de kerstvieringen voor senioren waar we in de
afzonderlijke wijkdelen 90 en 120
mensen mochten ontvangen. In samenwerking met andere Voorburgse
kerken zijn in de verzorgingshuizen
en aanleunwoningen weer kerstgroeten verspreid. Dank aan ieder die zich
voor deze activiteiten heeft ingezet!
Het College van Diakenen begint in
2017 in een nieuwe samenstelling.
Bert van Aller (penningmeester) en
Jeannette Ridder-Numan (voorzitter)
namen afscheid als ambtsdrager. Cor
Hoek is de nieuwe voorzitter en Atte
Roskam de nieuwe penningmeester.
Om de jaarrekening 2016 en begroting 2017 af te ronden, bleef Bert van
Aller nog even zijn rol als penningmeester vervullen totdat Atte Roskam
die over kon nemen. Jeannette bleef
nog voorzitter om zodoende op 5 december samen met Louis Cosman te
kunnen tekenen voor de overdracht
van de grond voor het nieuwe Rustoord. Op 1 januari 2017 nam Cor Hoek
het stokje definitief over als voorzitter. Het is hier zeker op zijn plaats om

Bert en Jeannette hartelijk te danken
voor hun grote inzet en inbreng voor
de Voorburgse Diaconie gedurende
een fors aantal jaren. We gaan in de
nieuwe samenstelling de toekomst
met vertrouwen tegemoet.
In het nieuwe jaar gaat de Diaconie
weer aan de slag voor u met het organiseren van ontmoetingsmiddagen,
een dagje uit en financiële acties voor
bestemmingen dichtbij en veraf. In
de komende KerkWijzer leest u meer
over de vakantieweek die we weer
zullen boeken bij Het Vakantiebureau
van PKN.
Tot slot vragen we uw aandacht voor
het feit dat er (met name in wijkgemeente De Open Hof) over enige tijd
weer diakenen zullen aftreden wegens beëindiging van hun termijn.
Mogelijk wilt u eens overwegen om
de Diaconie te komen versterken als
diaken of als diaconaal medewerker,
ter ondersteuning bij onze activiteiten.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt
u het College van Diakenen bereiken
via de secretaris Louis Cosman, secr.
cvd@gmail.com of tel. 7441742.
Namens de Diaconie,
Cor Hoek, voorzitter

Kerkrentmeesters 
Kerkbalans 2017

In de laatste maanden van 2016 is
de actie Kerkbalans gestart. U hebt
een verzoek gehad een toezegging
te doen voor uw vrijwillige bijdrage
2017 of u ontvangt dit verzoek nog
in de loop van januari. Dan gaan ook
in onze de gemeente vrijwilligers op
pad met toezeggingsformulieren.
Wij danken de gemeenteleden die al
digitaal of schriftelijk hebben gereageerd.
De landelijke actieperiode van Kerkbalans 2017 wordt gehouden in de
laatste twee weken van januari. Gemeenteleden die nog geen toezeggingsformulier hebben ontvangen
of nog niet hebben gereageerd, vragen we een toezegging te doen voor
een bijdrage aan onze Protestantse
Gemeente Voorburg. Opnieuw is het
mogelijk uw toezegging digitaal te
doen. Daarvoor gaat u naar het internetadres www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Dankzij uw bijdrage kunnen we een
actieve, inspirerende geloofsgemeenschap zijn, die vanuit onze twee wijk-
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gemeenten De Open Hof en Martini
invulling geeft aan het zijn van een
christelijke gemeente, waarin mensen
zich thuis voelen, elkaar kunnen ontmoeten en zich met elkaar verbonden
weten in het geloof.
Bij al onze activiteiten zijn veel vrijwilligers aan het werk. Maar ook
onze professionele krachten zoals
predikanten en organisten zijn nodig,
en daarvoor is geld onmisbaar. Geld
is ook nodig om onze gebouwen in
stand te houden, te verwarmen en de
inrichting op peil te houden. In het
vorige nummer van de KerkWijzer
heb ik u al geïnformeerd over de begroting 2017. Alle kosten van de PGV
bij elkaar bedragen zo’n € 677.000,-.
Onze inkomsten bedragen zo’n
€ 587.000,-. De begrote opbrengst van
de actie Kerkbalans van € 370.000,- is
veruit het grootste deel van die inkomsten en van groot belang voor de
PGV.
De kerkrentmeesters doen een dringend beroep op u om het werk dat
de Protestantse Gemeente Voorburg
heel zichtbaar of achter de coulissen
doet, mogelijk te blijven maken. Wij
hopen dat u zich aangesproken weet
en vragen u naar vermogen ruimhartig bij te dragen. Uw steun is van onschatbare waarde!
Hans Lensen
voorzitter College
van Kerkrentmeesters

Raad van Kerken 
Vesper op 22 januari in de Week
van gebed voor de eenheid

De Raad van Kerken
Leidschendam-Voorburg
organiseert
op 22 januari in de
Dorpskerk, Damhouderstraat 2a, Leidschendam een speciale vesper aan het
eind van de week
van gebed voor de eenheid.
Aanvang 19.00 uur.
Voorgangers: ds. Jannie Nijwening en
de RK diaken Pier Tolsma.
Medewerking wordt verleend door
het Martini Ensemble o.l.v. Jeroen
Bosman. U bent van harte welkom.

Nieuwe buren welkom heten:
we hebben u nodig!

De Interkerkelijke Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken
Leidschendam-Voorburg gaat een
maatjesproject beginnen voor statushouders die in onze gemeente gehuisvest worden.

Vluchtelingenwerk verzorgt met behulp van coaches de eerste opvang en
de regelzaken als financiën, huur, gas
en licht enz. Van de gemeente krijgen
de statushouders een lening om hun
huis in te richten. Ze zorgen ook dat
hun uitkering geregeld wordt. Maar
de coaches hebben geen tijd voor het
gewone menselijke contact.
En wat verwachten we van een sociaal maatje?
Het gewone menselijke contact met
statushouders, hen wegwijs maken in
onze samenleving, hen het gevoel geven dat ze erbij mogen horen, dat ze
welkom zijn.
Hoe werkt het?
We koppelen u aan een statushouder
(of een gezin) die in onze gemeente
wordt gehuisvest. U spreekt onderling
af of u bijv. wekelijks contact hebt via
telefoon, mail of in persoon. Samen
zoekt u uit waar behoefte aan is, u
kunt dan denken aan: wegwijs maken
in de gemeente, scholen, sportclubs,
bibliotheek, winkels, kerken, moskee, enz. Wellicht gaat u mee bij de
inschrijving bij een sportclub of naar
de dokter. U helpt ze echt hun weg
te vinden. U kunt natuurlijk ook gewoon samen een kopje thee drinken,
koken, kortom alles is mogelijk als
de mensen zich maar welkom en gesteund weten.
Om meer informatie te geven organiseert de Interkerkelijke Werkgroep
Vluchtelingen twee bijeenkomsten
waar enkele statushouders, de gemeente en leden van de werkgroep
toelichting geven wat het maatje-zijn
inhoudt en hoe we het gaan regelen.
Dan kunt u zich ook opgeven.
De bijeenkomsten zijn op maandag
23 januari om 20.00 uur in de Dorpskerk in Leidschendam en woensdag
25 januari om 20.00 uur in De Voorhof
bij de Oude Kerk van Voorburg.
Een klein stukje van uw tijd, goud
waard voor iemand die nieuw hier
komt wonen!

Kerkelijke 

berichten
Film in de Koningkerk
woensdag 18 januari om 19.30
uur

The gods must be crazy
In deze film wordt op humoristische
wijze een beeld geschetst van het
jachtige westerse leven. In de Kalahari staat Xi, een San (vroeger wel
Bosjesmannen genoemd), oog in oog

met een stukje moderne westerse
beschaving: een Coca Colaflesje. Hij
neemt het wonderlijke ding mee terug naar zijn stam en al gauw ontdekken ze dat ze het voor meerdere
doeleinden kunnen gebruiken. Maar
door het flesje ontstaan er ook spanningen in de stam: ze worden afgunstig en krijgen ruzie, iets dat ze
eerder nooit meemaakten. Xi besluit
daarom het flesje terug te brengen
naar waar het vandaan kwam. Deze
reis naar het “einde van de wereld” gaat minder makkelijk dan hij
dacht.....
Als u wilt zien hoe dat afloopt, komt
u dan woensdag 18 januari om 19.30
uur naar de Koningkerk!

High Tea:
De zwerfinator komt…

Op zondag 5 februari verzorgt de
zwerfinator tijdens de door de werkgroep Kerk en Buurt georganiseerde
High Tea in de Koningkerk een dialezing over zijn werk. De deuren van
de zaal gaan open om 14.00 uur en
de lezing begint om 15.00 uur. Info:
Atte Roskam (3863109) of Houw The
(3861135).
U heeft zich vast wel eens geërgerd
aan blikjes, frisdrankpakken en papier en nog veel meer rommel die
klakkeloos op straat achter gelaten
wordt terwijl er overal prullenbakken staan. Zwerfvuil staat in de top
tien van ergernislijstjes. Ook in Voorburg is het een item. In de digitale
Nieuwsbrief van het Voorburgs Dagblad hebben er regelmatig berichten
over gestaan. Derk Groot had een
vergelijkbare ervaring in zijn woonplaats Purmerend. Eerst ruimde hij
alles zelf gewoon op maar op gegeven moment besloot hij zijn werk te
maken van zwerfvuil. Hij noemt zich
sindsdien de zwerfinator. Hij houdt
nauwkeurig bij wat hij vindt, maakt
er een foto van met zijn smartphone
en neemt contact op met bedrijven
waarvan hij veel rommel op straat
vindt. Bedrijven vinden het niet fijn
als ze bekend worden als de grootste
veroorzaker van zwerfvuil en nemen
dus gelijk maatregelen als de zwerfinator langs komt. De zwerfinator
organiseert ook workshops, lezingen
en bedrijfsuitjes en teambuildingactiviteiten (‘De Zwerfinator Experience’). Op de website http://zwerfinator.nl is nog veel meer informatie
te vinden over de activiteiten van de
zwerfinator.
Op zondag 5 februari komt de zwerfinator ons dus informeren over zijn
werk en wat u zelf kunt doen aan het
oplossen van het zwerfvuilprobleem.

Plaatselijke 

berichten
Prot. Christelijke Ouderen Bond
(PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg
houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 17 januari in
de Koningkerk te Voorburg Br. Ingenhoeslaan 2, aanvang 14.00 uur. De
heer H. Boger geeft een lezing over
“The fifties, knus in de jaren ‘50”.
U bent allen van harte welkom.
J. Carton

Oecumenisch Vrouwenwerk
Leidschendam-Voorburg

De eerstvolgende Vrouw en Geloofochtend wordt gehouden op woensdag 18 januari in de Maartenszaal,
naast de Martinuskerk, Oosteinde 56
in Voorburg. De Martinuskerk is bereikbaar met bus 45 en 46. De inleidster die ochtend is Ria Stoop. Zij zal
vanuit haar invalshoek het onderwerp
“Verwondering” bespreken. Vanaf
9.45 uur staat de koffie klaar, de ochtendinleiding begint om 10.00 uur en
wordt om 11.30 uur afgesloten. Ieder
is van harte welkom. Informatie bij
Plony Korving, telefoon 3203172 of
p.korving@outlook.com

Confessionele vereniging

De Confessionele Vereniging Voorburg van de PKN nodigt u uit voor
de eerstvolgende bijzonder interessante lezing op woensdagmiddag 18
januari, aanvang 14.00 uur. Ds. E. den
Rooijen uit Bleiswijk zal spreken over
het onderwerp: De actuele religiositeit in vergelijking met de Koningstijd
in de Bijbel.
Locatie: De grote zaal in bijgebouw
‘De Voorhof’ naast de Oude Kerk.
Wij hopen van harte op uw komst.
Joke Verstraate-Krul

Aglow Voorburg

Maandagavond 13 februari is er weer
een gezellige bijeenkomst in De Groene Loper, Van Royenstraat 2 in Voorburg (bereikbaar met tram 2 en bus
23, halte Mgr. Van Steelaan). Op deze
avond is Anneke Pol onze spreekster.
De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur
staat de koffie en thee voor u klaar.
Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website:
http://www.aglow.nl/activiteiten/
afdeling/voorburg

Hulp aan Amnesty International
effectief

In 2016 zijn er wereldwijd meer dan

650 mensen vrijgelaCollecten december
ten door het werk van
Amnesty International.
Hierbij zitten 10 menPlaatselijke Kerkelijke doeleinden 3.253,79
sen waarvoor wij in
Voorburg hebben geDiaconie
schreven. Door middel
Kerstgiften
664,08
van verschillende acties
Kerstgroeten ouderen
638,40
(brieven en petities)
Amnesty International
601,95
hebben we met elkaar
KerkinActie: Kinderen in de knel 1.251,69
in Voorburg in 2016 acKerkinActie: Kinderen in de knel
1.141,35
tiegevoerd voor 35 menLandelijke verplichtingen diaconie 101,55
sen. Ook andere jaren
Avondmaal
279,20
hebben we voor 30-40
mensen geschreven, dat
betekent dat ongeveer een derde van verschillende vormen van muziekbede mensen vrijkomt! Dat is behoorlijk oefening.
effectief! En het kost niet veel tijd! Op zondag 5 februari openen we
de serie lunchconcerten in 2017 met
Hoe kunt u mee doen?
U kent het werk van Amnesty door de een “open podium”. Een dergelijk
maandelijkse voorbeeldbrieven die in lunchconcert biedt “open podium”
de kerk worden uitgedeeld of op de aan hen die graag muziek maken en/
tafel liggen en die u alleen nog hoeft of anderen hiervan willen laten gete ondertekenen en op te sturen. Ook nieten. Zo treden op 5 februari veel
kunt u de brieven per e-mail krijgen verschillende mensen voor u op. De
(ridder@jrbv.nl). Wist u overigens dat grootste gemene deler tussen hen is
deze maandelijkse actie al jaren door dat ze van muziek houden, op dat gebied hun mannetje of vrouwtje staan
de Diaconie wordt ondersteund?
Verder staan we in de kerk rond 10 en allemaal op een of andere manier
december altijd met een stand met betrokken zijn bij onze wijkgemeente
een petitie. En de Oude Kerk (Voor- De Open Hof.
hof) is al jaren gastheer/vrouw voor Kijkend naar het programma van het
de 10 decemberactiviteiten. Sinds een komende “Open Podium” kunt u o.a.
paar jaar is daar de schrijfmarathon, luisteren naar het dagkoor o.l.v. Madie dit jaar werd geopend door bur- rijke van Klaveren, naar Peter le Feber
gemeester Tigelaar, en waar steevast op hobo met het dubbelblaaskwartet
onze dominees Els en Jan van der “Pedlef”, Joke Vegter op de piano en
Helmi Verhoeven die samen met enWolf acte de présence geven.
kele leerlingen voor u gaat zingen.
Oproep
Kortom: een afwisselend programma
Wij zijn (door verhuizing van een lid voor u gebracht door bekende en
van onze groep) hard op zoek naar misschien ook iets minder bekende,
iemand die de website van Amnesty muziekliefhebbende musici uit onze
Voorburg en de Facebookpagina kan grote wijkgemeente-kring.
bijhouden!
Het concert begint zoals gebruikelijk
Wilt u op een andere manier mee- om 12.00 uur. De toegang is gratis. Na
doen? Brieven uitdelen in de kerk, of het concert is er een drankje en wordt
met een petitie staan? Alle beetjes ter dekking van de onkosten een inhelpen!
zameling gehouden. We hopen u te
ontmoeten en als u iemand wilt laten
Jeannette Ridder kennismaken met de lunchconcerten
Amnesty Voorburg (ridder@jrbv.nl) neemt u hem of haar gezellig mee.
Werkgroep lunchconcerten
Wijkgemeente De Open Hof
Rita Bakker

Muzikale 

berichten

Lunchconcert De Open Hof met
“Open Podium”

Het nieuwe jaar is al even begonnen
maar de werkgroep lunchconcerten
wenst u ten eerste een gezond en muzikaal 2017 toe. Het lunchconcertenprogramma voor 2017 biedt u in ieder
geval de gelegenheid om elke maand
dicht bij huis te kunnen luisteren naar

Dagkoor Marijke van Klaveren
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NA
schrift
10 jaar JOP: Jeugdwerk in beweging
De kerk is volop in beweging. Nieuwe manieren van vieren, andere vormen van kerkzijn, pionieren. In het jeugdwerk zijn die veranderingen niet minder. Vrijwilligers en
professionals in het jeugdwerk bespeuren de behoefte aan verandering vaak als eersten.
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, beweegt ook na tien jaar nog volop mee in
die veranderingen.
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Participatie en relationeel jeugdwerk zijn altijd leidende thema’s geweest voor JOP. Niet alleen vóór kinderen en jongeren, maar vooral dóór en mét hen activiteiten organiseren. Niet alleen een methode of boekje
als leidraad in het jeugdwerk, maar vooral ook jezelf
– als jeugdwerkwerker – ‘in het spel brengen’. Dit zijn
thema’s die ook de komende jaren belangrijk blijven
bij de ondersteuning van gemeenten. Daar komen
nieuwe thema’s bij, zoals co-creatie en het opzoeken
van jongeren en kinderen in andere, natuurlijk verbanden buiten de kerk. JOP ondersteunt het jeugdwerk
in de breedte van de kerk. Ook het meer ‘traditionele‘ jeugdwerk, dat zijn waarde heeft bewezen maar
soms behoefte heeft aan nieuwe impulsen. Tijdens
de recente tour van JOP COACH Live bleek weer hoe
groot de diversiteit in het kerkelijk jeugdwerk is. JOP
deelt graag de verhalen die in dit veelkleurige en veranderende veld worden verteld. Ter gelegenheid van
het tienjarig bestaan deelt JOP enkele cadeautjes uit:
verhalen, tips, veelgestelde vragen en actieproducten.
Hier vindt u enkele voorbeelden.

Tips en veelgestelde vragen

Verhalen
In de Maranathakerk in Lunteren werd enige tijd geleden een ‘back-to-basicsproces’ ingezet. Terug naar de
bron, de basis. Predikant Jaap Hansum en jeugdouderling Caroliene van den Berg vertellen dat dit proces
een bewustzijnsverandering vroeg binnen de kerkenraad maar ook binnen het jeugdwerk. “Het verlangen
groeide om eerst en vooral weer te leren om samen
een echte geloofsgemeenschap te vormen”, vertelt
Jaap. “Het model ‘Leven uit de Bron’ van Marius Noorloos hielp ons eerst tijd te nemen voor communicatie
en bezinning en pas van daaruit aan activiteiten te
beginnen. Het uitgangspunt hierbij was: van geloofsopbouw naar gemeenteopbouw. Dit vroeg om een
behoorlijke cultuuromslag.” Wilt u het hele interview
lezen? Kijk dan op www.jop.nl/10-jaar-jop/verhalen/
tien-mooie-verhalen-uit-het-jeugdwerk

Aanbiedingen

Er is bij gemeenten veel behoefte aan ondersteuning
bij geloofsopvoeding, bijvoorbeeld bij de vraag hoe dit
thema voor een bredere groep mensen binnen maar
ook buiten de gemeente onder de aandacht kan worden gebracht. JOP heeft een tip: organiseer eens een
laagdrempelige avond over geloven en opvoeden in
het buurthuis of een school voor ouders die weinig of
niet in de kerk komen. Voor meer tips kijk op www.jop.
nl/10-jaar-jop/tips
Ook krijgt JOP regelmatig de vraag hoe je als ouder
met je kind over geloof kunt praten. Dat kan op veel
verschillende manieren. Maar in ieder geval op een
manier die het beste bij jou en jouw kind past. Om je
op weg te helpen heeft JOP een aantal kant-en-klarematerialen, zoals handreikingen, waarmee je geloven
thuis bespreekbaar kunt maken: www.jop.nl/materialen/geloofsopvoeding. Kijk voor meer veelgestelde
vragen op www.jop.nl/10-jaar-jop/veelgestelde-vragen

JOP heeft ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan 10
mooie producten in de aanbieding, zoals bijvoorbeeld
de Levensparels. Dit is een armband met gekleurde
parels van verschillende grootte, die een hulpmiddel
voor bezinning kan zijn. De armband helpt je om op
een thematische manier stil te staan bij het geloof, en
dichter tot God en jezelf te komen. www.jop.nl/materialen/vieren-en-ontmoeten/levensparels
Kijk voor meer aanbiedingen op www.jop.nl/10-jaarjop/actieproducten
Evert Oudenes
communicatiemedewerker JOP
Kerkinformatie, december 2016

