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In dit nummer o.a.:
•	veranderingen in organisatie PKN
•	Netty Blansjaar 25 jaar organist tijdens
de vieringen in De Mantel
•	WZH Prinsenhof zoekt kerkvrijwilligers
•	terugblik nationale herdenking 500 jaar
reformatie

Kerkelijk Bureau
Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur.
Enkele bank- en gironummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg
Bestelling collectebonnen:
(€ 16,-- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg
Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,78
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor
5 t/m 12 collectekaarten € 1,56.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau
Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg
ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg
Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerkdiensten Rooster
Zondag 19 november 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
19.00 uur ds. W.F. Schormans
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf, H.A.
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Zondag 26 november,
Laatste zondag kerkelijk jaar 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
en ds. H.M. Marchand
19.00 uur prop. S. Voskuil,
Berkel en Rodenrijs
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer

Zondag 3 december,
1e Advent 
Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.
Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink
E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta2@outlook.com
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl
Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
Kopij voor het nummer van vrijdag
15 december moet uiterlijk donderdag
7 december vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.
Nieuwe abonnementen kunnen worden aangemeld bij
het Kerkelijk Bureau. Eenmaal per jaar
krijgt u een verzoek om € 19,50 leesgeld te voldoen op rek.
NL84 FVLB 0699741858,
Administratie Voorburgs Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen
wordt per jaar € 26,50 extra aan portokosten in rekening gebracht.

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans, H.A.
19.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur dhr. A. Bos,
Hoeksteenlezing
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Jakobus schreef: Wie in
verleiding komt, moet niet
beweren: “Die verleiding komt
van God.” Want God stelt
niemand aan verleiding bloot,
zoals hij zelf ook niet door iets
slechts in verleiding kan worden
gebracht.
Jakobus 1: 12-15

Zondag 10 december,
2e Advent 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur ds. J. v.d. Meent
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J. Boot-de Boer,
Leidschendam
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
14.30 uur Gezamenlijke advent
viering
De Mantel
11.15 uur ds. W.F. Schormans

Wijkgemeente 

Martini
Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg,
tel. 3863220.
Predikanten: ds. W.F. Schormans, Parkweg 362,
2271 BK Voorburg, tel: 070-7520363, e-mail:
wfschormans@hotmail.com en ds. H.M. Marchand,
Parkweg 362, 2271 BK Voorburg, tel. 070-7520363,
e-mail: hmmarchand@hotmail.com
Scriba: mw. N.L.I. van Varik-van den Berg,
Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, e-mail:
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 Martini Gemeente.
Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

Bij de kerkdiensten
Zondag 19 november

We lezen deze dienst Genesis 8. De
wateren van de zondvloed zakken,
de ark vindt vaste grond en Noach
laat een duif los. Maar nergens komt
zij tot rust, nergens vindt zij een landingsplaats. Zij keert terug tot Noach
in de ark. De tweede lezing is uit Matteüs 3: 13-17, de doop van Jezus. Ook
daar lezen we over een duif en water.
Ds. Giel Schormans is de voorganger.

Zondagavond 19 november,
zangdienst

Zingen doet goed. ‘Je zingt zoals je
drinkt: van dorst’ schreef Willem Barnard. Daarom deze avond een zangdienst rond het thema ‘mijn liefste
lied’. We zingen psalmen, gezangen
en geestelijke liederen uit diverse
bundels. Via de weekbrief van zondag 12 november bent u in de gelegenheid gesteld zelf liederen aan te
dragen. Veel liederen zullen dus ver-

zoekliederen zijn. Omdat we de beamer gebruiken is het niet mogelijk
ter plekke nog liederen op te geven.
Voorganger is ds. Giel Schormans.

Zondag 26 november:
Eeuwigheidszondag

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we vooruit naar
Gods toekomst en gedenken we hen
die in onze gemeente het afgelopen
jaar gestorven zijn. We noemen hun
namen en ontsteken een gedachteniskaars. Nabestaanden zijn door de
kerkenraad uitgenodigd om deze
dienst bij te wonen. De cantorij onder
leiding van onze cantor-organist Hans
Houtman werkt muzikaal mee. We lezen Genesis 9: 1-17. God plaatst zijn
boog in de wolken als teken van het
eeuwigdurende verbond tussen hem
en al wat op de aarde leeft. De dienst
zal worden geleid door de beide wijkpredikanten, ds. Leneke Marchand en
ds. Giel Schormans.

Zondag 3 december

1e Advent, viering Heilig Avondmaal
Advent: tijd van hoop en verwachting. Deze zondag wordt de eerste
adventskaars aangestoken en lezen
we Jesaja 40: 1-11. God komt zijn berooide volk troosten. Hij brengt hen
thuis en zal als een Herder de lammeren in zijn armen dragen. In de viering
van het Heilig Avondmaal mogen we
die troost proeven. Voorganger is ds.
Giel Schormans.

Zondag 10 december

2e Advent
We lezen vandaag de woorden van
Jesaja (hoofdstuk 2 vers 1-5) over de
toekomst van de Heer. Vernietigende
wapens worden omgesmeed tot instrumenten van vrede, creativiteit
en groei. Zwaarden tot ploegscharen
en speren tot snoeimessen. Voor het
gebouw van de Verenigde Naties in
New York staat een sculptuur waarin
deze Bijbeltekst is afgebeeld. Het is
een beeld dat diep in de westerse
ziel is ingekerfd, misschien juist omdat we er zo naar verlangen en dat
verlangen maar niet definitief vervuld wordt. Advent leert ons actief
en hoopvol wachten op het einde
aan geweld. Zingend, biddend, luisterend, delend. Ds. Leneke Marchand
gaat voor.

Dienst in De Mantel

Zondag 10 december om 11.15 uur
gaat ds. Schormans voor in De Mantel. In deze dienst is er aandacht voor
dat Netty Blansjaar nu al 25 jaar deze
diensten begeleidt op het orgel. Medewerking wordt verleend door het

Collectetoelichtingen
De 1e collecte is altijd voor een diaconaal doel.
De 2e collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke
doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie
e.d.

19 november Hospice Vliethuys

Hospice Vliethuys op het terrein van Diaconessenhuis Voorburg biedt mensen met een beperkte levensverwachting in een warme en liefdevolle omgeving 24 uur per dag zorg en ondersteuning. Zorg voor mensen in de terminale fase van hun leven is helaas nog steeds een sluitpost. De overheid
neemt slechts een deel van de financiering voor haar rekening. De kosten
van verpleging en verzorging worden betaald uit de basiszorgverzekering.
Het Ministerie van VWS geeft subsidie voor de kosten van de coördinatie
en de scholing van de vrijwilligers. Daarnaast vraagt het hospice een bijdrage voor de verblijfkosten. Voor de extra’s voor onze bewoners, maar
ook voor de huisvestings- en onderhoudskosten, is het Vliethuys afhankelijk
van giften. Voor het ontvangen van giften heeft het Vliethuys een eigen
vriendenstichting: de Stichting Vrienden van Het Vliethuys. De Stichting ondersteunt het hospice door middel van de realisatie van grote en kleine
donaties, giften in natura of door middel van legaten. De Vrienden leveren
op deze manier een bijdrage aan het goed functioneren van het hospice
en een optimaal verblijf voor de bewoners. Vrienden van het Hospice zijn
mensen die begrijpen dat het `bijna-thuis-huis` niet meer weg te denken
valt uit de samenleving en dat dit zonder hun financiële hulp onmogelijk is.
Info: www.hetvliethuys.nl.

26 november Vakantie voor vluchtelingenkinderen

Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen,
moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze
mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze
naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens
veel te verwerken. Vluchtelingenwerk Nederland biedt asielzoekers- en
vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én eenoudergezinnen jaarlijks een
vakantie aan. Op vakantie gaan is voor de meeste mensen in Nederland
heel gewoon. Voor vluchtelingen, asielzoekers en hun kinderen is het juist
iets bijzonders. Normale vakanties zijn voor hen te duur. Terwijl het – zeker
voor kinderen – erg fijn is om te kunnen spelen en ontspannen en even weg
te zijn van alle onzekerheid en de vaak stressvolle woonsituatie. Info: www.
kerkinactie.nl/projecten/kindervakantieweken-voor-vluchtelingen

3 december Kerstgiften

Kerst is een feestelijke periode in het jaar. In de kerk vieren we het kerstfeest en in de huiselijke kring doen we wat extra door een kerstmaaltijd
klaar te maken waar vaak al lang van te voren over nagedacht wordt. Maar
wat als je bijna geen geld hebt om iets te vieren? De diaconie zorgt er voor
dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met
Kerst een extraatje krijgen.

10 december Kerstgroeten

Met Kerst bezorgen we bij ouderen en andere mensen die daarvoor in aanmerking komen, een kleine attentie. Deze groet wordt warm ontvangen,
vooral omdat het vaak aan huis gebonden mensen betreft.
koor Willy Caron Muziektheater o.l.v.
Loes van Croonenberg.

Van harte welkom in de kerk in
deze adventsperiode!

Het adventsproject van dit jaar heeft
als titel ‘Een boek vol verwachting’. In
de kerk en met de kinderen in de kinderdienst lezen we het boek Jesaja,
waarin de verwachting centraal staat.

Zo komt het kerstfeest dichterbij. Iedere week zal er een liturgisch bloemstuk te zien zijn waarin dit thema zal
worden verbeeld.
Tijdens de diensten is er een moment
met de kinderen. Op een standaard
voorin de kerk zal een groot projectboek komen te staan. Voor elke zondag zijn er twee nieuwe bladzijden in
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het boek, met een grote illustratie bij
het Bijbelverhaal, en een tekst die door
een kind kan worden voorgelezen. Na
het zingen van het projectlied gaan de
kinderen naar hun eigen ruimte waar
zij op hun eigen niveau verder gaan
met het thema van de zondag.

Agenda Kringwerk

Kring geloofsverdieping
(ds. Marchand, De Voorhof)
Maandagavond 20 november 20.00 uur
Dinsdagavond 21 november 20.00 uur
Kring Bijbellezen
(ds. Schormans, De Voorhof)
Dinsdagavond 21 november 20.00 uur
Woensdagmorgen 22 november
10.00 uur
ABC-cursus
(ds. Schormans, De Voorhof)
Woensdagavond 29 november
20.00 uur
Woensdagavond 13 december
20.00 uur
Lunchgroep Jonge ouders en jonge
singles (ds. Marchand, De Voorhof)
Zondagmiddag 19 november
12.00 uur
4

Lunchgroep 20+ (ds. Schormans,
Dirma Redelijkheid, De Voorhof)
Zondagmorgen 3 december
11.30 uur

Ontmoetingsmoment
29 november

Dit seizoen zijn er twee ontmoetingsmomenten. Vroeger noemden we
dat het Groot-Huisbezoek. Ze zijn
bedoeld voor gemeenteleden die het
leuk vinden om eenmalig een avond
in gesprek te gaan met anderen over
leven, geloof en kerk. Dit jaar doen
we dat aan de hand van het thema
“Open huis”. Wat betekent gastvrijheid voor ons, hoe kunnen we ons
daarin oefenen, hoe kunnen we als
kerk een ‘open huis’ zijn? Rondom
dat soort thema’s gaan we in gesprek.
Dit keer geen persoonlijke uitnodiging, maar een uitnodiging langs
deze weg. Woensdagavond 29 november 20.00-21.30 uur, in De Voorhof. U bent van harte welkom! Graag
opgeven bij Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957. Leiding: ds.
Leneke Marchand.

Terugblik Nationale herdenking
500 jaar reformatie

Tot mijn verrassing ontving ik een
uitnodiging om de Nationale Viering
van 500 jaar reformatie in de Domkerk bij te wonen. Die eer bleek me
te beurt te vallen als lid van de Ge-

nerale Raad van Advies (een kerkelijk
orgaan dat de synode en het dienstencentrum adviseert voorafgaande
aan synodevergaderingen). Dat wilde
ik natuurlijk niet aan me voorbij laten gaan, temeer omdat in de uitnodiging stond dat ik iemand mocht
meenemen ‘die u een gelovend leven
voorleefde’. Nu ken ik – Goddank –
veel mensen die mij een gelovend leven voorleven, maar in het bijzonder
geldt dat toch wel voor mijn ouders.
Omdat ook de koning aanwezig zou
zijn en mijn moeder zeer koningsgezind is, leek het me niet meer dan
gepast haar mee te vragen. Zo togen
wij naar Utrecht naar een prachtig
aangeklede Domkerk waar wij keurig naar onze plaatsen werden geleid.
Een klein fraai boekwerk bleek als
orde van dienst te fungeren. Uit alles bleek dat de landelijke kerk veel
tijd en zorg aan deze viering had besteed. Het ontroerde me. Op dit soort
momenten dringt het besef zich aan
je op dat je deel mag uitmaken van
een lange traditie die Europa diepgaand beïnvloed heeft. De toon van
de dienst was gebalanceerd: dankbaarheid, maar ook erkenning van
schuld vanwege de vele breuken die
het gevolg waren van de Reformatie.
Fijn dat twee bisschoppen aanwezig
waren en vertegenwoordigers van
(migranten)kerken. Ook een Joodse
delegatie was aanwezig, waaronder
opperrabijn Binyomin Jacobs. Met
name de gebeden raakten me deze
dienst. Bisschop van der Hende (bisdom Rotterdam) bad voor alle christenen wereldwijd die lijden onder
vervolging. Onze scriba, dr. René de
Reuver beleed in het gebed de complexe relatie die de kerk heeft gehad
met het Jodendom: Luther zijn naam
kunnen wij niet noemen zonder ook
te denken aan de verschrikkelijke dingen die hij over Joden heeft gezegd
en geschreven. Met alle gevolgen van
dien...
Er was en is sprake van antisemitisme,
ook binnen onze kerken. (…). Vergeef ons dit kwaad. Tijdens de dienst
werd een Rome-Reformatieverklaring
voorgelezen: we zien uit naar de dag
dat wij een verenigde kerk zijn. Nou
zijn er nog heel wat oecumenische
hobbels te nemen voor het zover is,
maar het was hoopvol dat het verlangen werd uitgesproken. Kortom, een
goede afsluiting van een bijzonder
herdenkingsjaar.
ds. Giel Schormans

Uit de pastorie

Zoals in het vorige kerkblad ook al
vermeld: na de dienst is degene van
ons die de dienst heeft geleid nog een

tijdje aanwezig in de kerk voor een
gesprek, gebed, vragen etc.
Zondag 19 november van 08.00-09.00
uur ben ik (ds. Leneke Marchand) te
horen met een meditatie in het radioprogramma Groot Nieuws op NPO radio 5. Ook te horen via internet: https://www.nporadio5.nl/grootnieuws
Een hartelijke groet uit de pastorie
(die weer helemaal strak in de lak is
gezet).
ds. Giel Schormans,
ds. Leneke Marchand

Giften

Gift wijkkas via ds. Marchand € 20,(NN), gift wijkkas via ds. Schormans
€ 20,- (M.), gift bloemenfonds via ds.
Schormans € 50,- (V.)

Samen eten in De Voorhof

De eerstvolgende maaltijden zijn
op dinsdagavond 28 november en
12 december. Een gezellige maaltijd
met mensen van binnen en buiten de
kerk, waarbij het elkaar ontmoeten
centraal staat. 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
tot de zaterdag vóór de maaltijd bij
Lenne Versteeg, tel. 3998393 e-mail
lenneversteeg@ziggo.nl of 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

De eerstvolgende koffieochtend is op
maandag 4 december van 10.00-12.00
uur, zeker met sinterklaaslekkernijen.

Kerstviering

Het is alweer zo ver dat de diaconie
bezig is met de voorbereidingen voor
de kerstviering van onze gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Dat betekent ook dat we u uitnodigen om
als gast hierbij aanwezig te willen
zijn. De kerstviering vindt plaats op
woensdag 13 december van 14.00 uur
tot 17.00 uur in de Oude Kerk van
Voorburg. Er worden hiervoor ook
brieven verspreid. Mocht u geen brief
ontvangen, dan kunt u zich tot 6 december aanmelden bij: mw. G. Nauta,
tel. 3866152, mw. A. Verschoor, tel.
3870465 of mw. W. de Villeneuve, tel.
3192972. Als het nodig is kan er voor
vervoer gezorgd worden. Wilt u dat
bij uw aanmelding dan even laten
weten. Hartelijk welkom en we verheugen ons op uw komst.
Namens de diaconie,
Cor Hoek

Sanseveria

M E D I TAT I E

Niemand onzer leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf.
Hetzij wij dan leven, hetzij wij
sterven, wij zijn des Heren.

(Romeinen 14: 7 en 8b)

Het Kerkenjaar 2017 loopt met rasse schreden ten einde. 500 Jaar Reformatie stond in de belangstelling en werd vooral in Duitsland gevierd. Wat
heeft het ons gebracht, was de veel gestelde vraag. Daarover zal ook de
komende maanden nog worden nagedacht en gesproken.
De Kerken op minnekoers?! Blijft sola scriptura beslissend?
Wij willen, op weg naar de zondag van de voleinding, even stilstaan bij
onze vergankelijkheid, met de woorden uit Romeinen 14. Niemand onzer
leeft voor zichzelf: Is dit wel waar?
Kijk eens om je heen en in je eigen hart. Dan kun je tot een andere conclusie komen. De mens leeft o zo vaak voor zichzelf. Dan wil hij alleen zijn
doel bereiken en op die stoel zitten, koste wat het kost. Dan drukt hij zijn
zin met beide ellenbogen door. Dan kijkt hij weg, wanneer de ander lijdt,
en zijn lot interesseert hem niet. Het egoïsme van de mens viert hoogtij.
Dan worden er hoge muren opgetrokken, die ons van anderen scheiden en
doen vervreemden. Dan ontstaat er ruzie, niet zelden om luttele dingen,
en men is niet gewild een stapje terug te doen en elkaar te vergeven.
Niemand onzer sterft voor zichzelf: Is dit wel waar? Hoeveel eenzaamheid
is er bij het sterven? Dan ligt iemand wekenlang dood in zijn woning. Een
overvolle brievenbus geeft tenslotte aan dat hier iets niet in orde is. Dan
wordt er zonder bijzijn van de familie gestorven, zonder iemand, die de
stervende de hand houdt. De dood in de verbanning.
Paulus schrijft onze tekst op de achtergrond van onverdraagzaamheid in
de Gemeente. Daar heerst onrust, onvrede en liefdeloosheid. Men gaat uit
elkaar en niet met elkaar. Men oordeelt en veroordeelt. Paulus wijst naar
het grote gebeuren, waardoor wij met elkaar als broeders en zusters kunnen, mogen, ja moeten leven: Christus is gestorven en levend geworden
om over doden en levenden heerschappij te voeren. Wanneer wij in die
gestorven en opgestane Jezus geloven, dan mogen wij Hem navolgen en
ons in leven en sterven in Hem geborgen weten. Dan mogen we elkaar in
liefde genegen zijn: blij zijn met de blijden en wenen met de wenenden.
Christus is Heer der Kerk en hoofd van de Gemeente. Hem is gegeven alle
macht! Hij is met ons, in leven en in sterven, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Jezus Christus voert heerschappij over doden en over
levenden.
En eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,
zullen de graven openbreken!
Dan rest er niets meer dan te zingen!
Heer, dan is uw pleit beslecht.
Op weg naar DIE zondag van de voleinding, mogen wij vanuit Pasen, vanuit nieuw leven, gelovend weten, dat onze in Christus gestorvenen, in Hem
geborgen zijn! Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.
Dat is troostrijk, daar kunnen wij, sterfelijke mensen, het mee doen.
En in ons hart welt een lied: Psalm 91a
Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomendan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.
Ik wens u zegen toe,

Wat een fijne middag hadden we met
de lezing over het Hospitaal Kerkschip ‘De Hoop’. Eigenlijk voeren er in
die 90 jaar vier van dergelijke schepen
op de Noordzee die steeds groter en
comfortabeler werden met bijv. een
ziekenzaal én aparte kamer voor een
ernstige patiënt. De Hoop III was het
eerste HKS met een fraaie kerkzaal
aan boord en de kapitein begeleidde
de dienst op het orgel. Wat was het
mooi dat wij bij het horen van een
psalm allen zachtjes meezongen. Mijn
neef vond dat heel roerend zo tijdens
zijn verhaal.
9 januari 2018 is de Nieuwjaarsmiddag van 13.00 tot 15.00 uur i.v.m.
de tafels die gedekt moeten worden
voor het eetproject. Hier kunt u vast
rekening mee houden. Verdere bijzonderheden leest u in de Kersteditie
van ‘Rond de Oude Kerk’.
Ans Verschoor

Actie schoenendoos

(let op: gewijzigde uiterste inleverdatum)
Ook dit jaar willen wij als Martinigemeente weer meedoen met de schoenendoosactie van Actie4Kids. Dit jaar
gaan de schoenendozen naar landen
in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en de kinderen van vluchtelingen in Europa.
Wij vragen aan gemeenteleden om
een of meerdere schoenendozen te
vullen voor kinderen van 2-14 jaar. De
inhoud van de schoenendozen kan
bijv. bestaan uit schoolspullen, speelgoed, toiletartikelen, kleding ed. Per
schoenendoos wordt een bijdrage
van € 5,- gevraagd voor organisatieen transportkosten.
Ieder jaar worden er meer schoenendozen gemaakt voor meisjes dan voor
jongens. Daarom een oproep hiermee
dit jaar rekening te houden. Zondag
3 december (gewijzigde datum) is de
laatste zondag dat u de dozen kunt
inleveren. Een financiële bijdrage (los
van deelname) is ook mogelijk.
Kijk voor meer info over bijv. het vullen van de schoenendoos op
www.actie4kids.org
Of mail naar a.v.d.meide@ziggo.nl
(ook voor aanvraag lege schoenendozen), of bel tel. 0610829131.
Annemarie van der Meide

Hartelijk dank

uw ds. Thomas Koelewijn

Langs deze weg wil ik heel hartelijk
danken voor het medeleven in de
vorm van bloemen, kaarten en telefoontjes die ik na mijn valpartij mocht
ontvangen. Je voelt je gedragen door
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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

Vier seizoenen
lakken

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

___
Hoogglanslak en
Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Grondlak

___
Voor professioneel advies

www.damendrukkers.nl
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de gemeente. Het doet me goed en
sterkt me. Ik ervaar dat ik heb moeten
inleveren maar ben dankbaar zo weer
te zijn. Ik hoop nog iets te mogen betekenen voor de medemens. Ga met Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg,
God en Hij zal met ons zijn.
tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van HaagEen hartelijke groet aan allen van
vliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan
JB&A grafische communicatie is een combinatie van drie bedrijven
Riet
Pranger
derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,

Wijkgemeente 

De Open Hof

van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279
drukkerij en reproservice zorgen voor totaaloplossingen
van concept

e-mail: evanderwolfkox@gmail.com
Bedankje
en ontwerp tot en met de verzending van communicatiemiddelen.

Scriba: mw. R.

Dröge-Bouwers,
Einddorpstraat 25, 2271 VS VoorJB&A
werkt
voor (semi)overheid,
zorginstellingen
en bedrijfsleven.
Voor
alle
lieve
aandacht, bloemen
burg,
tel.
3861611,
Gevestigdtijdens
in Wateringen
en Delft, is
en kaarten
mijn verblijf
inJB&A
het actief in de Benelux.e-mail: secretariaat@deopenhof
voorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874.
ziekenhuis en later in Prinsenhof wil
Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372.
ik een ieder heel hartelijk bedanken. Website: www.deopenhofvoorburg.nl
Bijzonder veel dank voor de gebeden
in de afgelopen tijd, ook nu ik weer
thuis ben en nog steeds heel veel last
Bij de kerkdiensten
heb van duizeligheid.
Al deze aandacht heeft Louis en mij Zondag 19 november
Het kerkelijk jaar loopt ten einde.
ontzettend veel goed gedaan.
De laatste zondagen daarvan worIneke Cosman den zondagen van de voleinding genoemd. Daarom laten we ons aanLaten we God naderen met een spreken door het visioen uit Jesaja 2:
We zien daarin volken samenstrooprecht hart en een vast geloof. 1-5.
men op de tempelberg en dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegijLaten we zonder te wankelen
Hoe houden we de hoop daarop
datgene blijven belijden waarop zers.
levend? In deze dienst vieren we de
we hopen, want hij die de
Maaltijd van de Heer en de cantorij
zal ons helpen met het zingen. Ook
belofte heeft gedaan is trouw.
er aandacht zijn voor VrouwenHebreeën 10: 19-25 zal
contact groep Noord. Na vele jaren is

er een einde aan deze kring gekomen.
Ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

Zondag 26 november

Dit is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Volgende week begint de
adventstijd. Op deze laatste zondag,
ook wel ‘Eeuwigheidszondag’ genoemd, gedenken we in het licht van
de Eeuwige de gemeenteleden die
in het afgelopen jaar overleden zijn.
Hungrafische
families hebben
inmiddels een
communicatie
uitnodigingsbrief ontvangen om deze
dienst bij te wonen. We noemen de
Postbus 50
namen van de overledenen,
één voor
2290 ab Wateringen
één, met voor ieder een
witte
roos.
Dorpskade 28
De laatste roos is niet verbonden
Wateringenaan
0174 22
50 20 die
één naam, maar staat tvoor
ieder
60 01
f 0174 29op
in ons hart leeft. We lezen
deze
info@jbena.nl
zondag uit Openbaring
7: 9-17, een
visioen van Johannes, waarin met
rijke beeldtaal de belofte van Gods
toekomst wordt geschetst. “En God
zal alle tranen uit hun ogen wissen.”
Voorganger is ds. Els van der Wolf.

Zondag 3 december

Deze eerste zondag in advent staat in
het teken van ons jaarthema “Het leven waar je naar verlangt”. Vandaag
staan we stil bij het verlangen naar
God. We lezen daarbij Psalm 42. De
dichter smacht naar God, ook heeft

hij last van ‘stemmen’ die vragen:
waar is dan je God? Ook spreekt hij
zichzelf herhaaldelijk toe. “Wat ben
je bedroefd, mijn ziel… vestig je hoop
op God.” Wellicht herkennen wij ons
in het verlangen, de stemmen en het
jezelf aanspreken. In deze dienst, die
geleid wordt door ds. Jan van der
Wolf, zullen nieuwe ambtsdragers
bevestigd worden. Ook zijn er benoemingen.

Zondag 10 december

Vandaag zal ds. Joke Boot-de Boer bij
ons voorgaan, een ‘oude bekende’.
Zij was als predikant verbonden aan
de Fonteinkerk. Fijn dat zij bij ons kan
zijn.

Terugblik:
Vrouwencontactgroep Noord

Op woensdagavond 8 november was
in de Koningkerk de laatste vergadering van de vrouwencontactgroepnoord. 69 jaar lang heeft deze groep
gefunctioneerd. Nu is zij ‘ingehaald
door de tijd’ zou je kunnen zeggen.
Namens de kerkenraad heb ik (ds. Els)
deze laatste vergadering bijgewoond.
Anja Jacobi-Meeuse (haar moeder
was al lid van vrouwencontactgroepcentrum) had voor deze gelegenheid
alle notulenboeken doorgenomen en
nam ons mee door de rijke geschiedenis en gaf daarmee gelijk een tijdsbeeld weer.
Het begon kort na de oorlog met vijf
vrouwen die zich wilden verdiepen in
Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen en daarnaast het onderlinge
contact belangrijk vonden. Gesteund
door het landelijk uitgegeven tijdschrift ‘De gereformeerde vrouw’ (later: ‘In gesprek’) werden tal van thema’s besproken. ‘Huwen of hokken?’
‘De vrouw in het ambt.’ Het was de tijd
dat vrouwen zodra ze trouwden of in
verwachting waren uit het arbeidsproces verdwenen en in de kerk vooral op
de achtergrond aanwezig waren. In
de jaren ’50 veranderde binnen korte
tijd het beeld, richting actieve inbreng
van vrouwen, ook in het kerkbestuur.
De vrouwencontactgroep bleek een
goede kweekvijver voor deze ontwikkeling. Menig lid stroomde door naar
de kerkenraad. Rond 1970 bestond de
groep uit meer dan 40 vrouwen. Op dit
moment telde de groep nog 17 leden,
een hechte groep vrouwen die veel
met elkaar gedeeld hebben en warme
herinneringen hebben aan de vrouwencontactgroep. Wij zijn als kerk
dankbaar voor al het goede dat deze
groep heeft gebracht voor de leden
en de kerk als geheel. In de kerkdienst
van 19 november zullen we daar kort
bij stilstaan.

Reclamespots en onze
verlangens, 20 november

Er wordt wel gezegd dat de huidige
tijd gekenmerkt wordt door een ‘culture of desire’, een ‘cultuur van verlangen’. Tijdens deze avond kijken we
volgens een bepaalde methode kritisch
naar een aantal reclamespots. We stellen ons de vraag aan welke verlangens
wordt geappelleerd en ook welke impliciete religieuze boodschappen we
meekrijgen. De leiding is in handen
van ds. Jan van der Wolf. Datum: 20 november (Koningkerk; 20.00-22.00 uur).

20-30jarigen

Deze groep komt weer bij elkaar op
zondagavond 26 november bij één
van de deelnemers thuis. We beginnen om 18.00 uur met gezellig samen eten. Aansluitend buigen we
ons, o.l.v. ds. Els, over het leven waar
je naar verlangt. Degenen die zich
aangemeld hebben voor deze kring
– inmiddels 12 mensen! - zitten in
een appgroep. Wil je ook meedoen?
Leuk! Neem dan even contact op met
ds. Els van der Wolf (evanderwolfkox@gmail.com, tel.2128279).
Volgende bijeenkomsten: 7 jan, 11 feb,
18 mrt, 29 apr en (in overleg) 3 juni.

Christelijke meditatie:
7 december

Op donderdagavond 7 december komen we van 19.30-20.30 uur bij elkaar in de Koningkerk voor een uur
van gebed en meditatie, o.l.v. ds. Els
van der Wolf. Na een kort moment
van ontmoeting, een praatje, zoeken
we de stilteruimte op. De stilte draait
rond een Bijbeltekst, een gebed, of
wellicht een icoon. We eindigen met
muziek of een lied. Daarna gaat ieder zijns weegs. Voor wie dat wil is er
gelegenheid om nog even na te praten of iets te vragen. De avonden zijn
‘los’ bij te wonen. Je hoeft geen lid
te zijn van een kerk, je hoeft je niet
van tevoren aan te melden, je kunt zo
aanschuiven. De ervaring heeft wel
geleerd dat stil worden vraagt om discipline en trouw. Je kunt erin groeien
door oefening. Welkom!

Ochtendbijbelkring

Op woensdagochtend 13 december
komt de Bijbelkring weer bij elkaar
in de Koningkerk. We beginnen om
10.00 uur met koffie. Van 10.15-11.30
uur buigen we ons, o.l.v. ds. Els, over
Jakobus 2: 14-26. Iedereen die houdt
van ontmoeting en bezinning rond
een Bijbelgedeelte is welkom.

Gemeentekringen ‘het leven
waar je naar verlangt’

In deze periode houden de gemeente-

kringen zich bezig met twee thema’s.
Het eerste is verlangen naar gezondheid. Dit verlangen wordt breed gedeeld. ‘Als ik maar gezond blijf…’ En
soms volgt daarop: zodat ik kan zorgen voor… Wat is eigenlijk gezondheid? Hoe ga je om met ziekte? Wat
betekent geloven als je ziek wordt?
Het tweede thema is: verlangen naar
God. Daarover gaat het ook in de eerste adventsdienst op 3 december.

Ten slotte

een paar regels uit een Adventslied
(Ld 445: 3)
God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hartelijke groeten,
ds. Jan en Els van der Wolf-Kox

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad van wijkgemeente De
Open Hof is bijzonder blij dat acht
gemeenteleden bereid zijn gevonden een vacature te vervullen of hun
ambtstermijn te verlengen. De kerkenraad stelt dan ook voor om in de
dienst van 3 december de volgende
gemeenteleden te bevestigen c.q. te
benoemen.
In het ambt van diaken de heer Jan
Hendriks. In het ambt van ouderling
Communicatie de heer Hilbert van Essen. In het ambt van ouderling Vorming en Toerusting de heer Jan van
der Kolk. In het ambt van ouderlingkerkrentmeester de heer Jan Posthumus. In het ambt van ouderlingkerkrentmeester Onderhoud de heer
Albert van Eerden en in de functie
van kerkrentmeester Onderhoud de
heer Arie Jansen.
Theo Kimmel zal na twee ambtstermijnen benoemd worden als kerkrentmeester Beheer en Hans Lensen zal
worden herbevestigd als ouderlingkerkrentmeester.

Vrijzinnig Centrum 

De Hoeksteen
Vrijzinnig Centrum “De Hoeksteen”, Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Floris Vesterlaan 23,
2343 RV Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris:
dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK
Voorburg, tel. 0620617539.

Zondag 26 november

10.30 uur Herdenkingsdienst
Thema: Onze levensreis
Voorganger ds. K. Bezemer
Organist Albert van der Haven
m.m.v. het Hoeksteenkoor
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o.l.v. Frits Muusse
Het koor zingt tijdens de dienst:
Kyrie Eleison, E.A. Turner
Requiem, A. Bruckner
Als alles duister is, Taizé 598
Aansluitend aan deze kerkdienst is er
om 12.00 uur een kort herdenkingsconcert met Julia Bronkhorst, zang,
Debora Nemko, piano. Vrije toegang.
Een kort herdenkingsconcert met
net ontsloten muziek van verboden
componisten uit WO II, zoals Marcel
Tyberg, Henriette Bosmans, en anderen. Marcel Tybergs muziek zal in
het seizoen ‘17-’18 voor het eerst in
Nederland te horen zijn dankzij het
werk van sopraan Julia Bronkhorst en
de Nederlandse componisten Norbert
Wissing en Hans van Eck.

Zondag 3 december

10.30 uur Hoeksteenlezing
Mijn brein denkt niet, ik wel
Spreker. Arie Bos
Entree: € 7,-; Hoeksteenleden en
-vrienden € 5,-; incl. koffie/thee.
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Zijn wij ons brein?
Als dat zo zou zijn
zou dat problemen
geven met verantwoordelijkheid
voor onze daden,
de
authenticiteit
van onze persoonlijkheid, de waarde
van onze liefde en misschien zelfs de
beschermwaardigheid van ons leven.
We zouden dan geen wezens meer
zijn, maar dingen.
Arie Bos is gepensioneerd huisarts in
Amsterdam en auteur van Hoe de stof
de geest kreeg en Mijn brein denkt
niet, ik wel.

Zondag 10 december

14.30 uur Gezamenlijke Advent viering met de remonstranten
Opgave voor deelname aan
secretarishoeksteen@gmail.com

Kringen
Dinsdag 8 november 15.00 uur

Kring Filosofie van de kleine prins
De Franse beroepspiloot Antoine de
Saint-Exupéry bedacht het boek De
kleine Prins toen hij met zijn vliegtuigje in de Sahara was neergestort.
In deze gesprekskring gaan we in op
enkele wijze ‘lessen’ van de kleine
prins. Leiding: drs. Katrijne Bezemer.

Donderdag 30 november
19.45 uur

Spinoza 2.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer.

Donderdag 7 december 19.45 uur
Avondkring Seneca en gelukkig leven
o.l.v. ds. K. Bezemer.

Dinsdag 12 december 14.00 uur
Latijnse leeskring
Inl. T. Spruijt, tel. 3472897

OntMoeting
Donderdag 7 december
10.30 uur

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

Kerkelijke 

berichten
Vanuit De Mantel

In december is Netty Blansjaar 25 jaar
organiste tijdens de
vieringen in de
Maartenzaal
van
woonzorgcentrum
De Mantel. Aan dit
jubileum zal aandacht worden geschonken in de
dienst van 10 december waar ds. Giel
Schormans zal voorgaan. Tevens zal
het koor Willy Caron Muziektheater
haar medewerking verlenen. Een
koor bestaande uit rond 40 enthousiaste zangers onder begeleiding van
dirigente Loes van Croonenberg.
Na de dienst krijgt u de gelegenheid
om Netty te feliciteren met haar jubileum. Natuurlijk met koffie en wat
lekkers. De dienst vangt aan om 11.15
uur.

Eerste wijziging kerkorde en
ordinanties zetten de plannen
voor Kerk 2025 in werking

In aansluiting op het artikel in de vorige KerkWijzer “Historisch besluit…”,
hierbij nog wat inhoudelijke aanvullingen over de wijzigingen in de kerkorde en daarmee in de organisatie van
de Protestantse Kerk in Nederland die
doorgevoerd zullen gaan worden.
In de visienota “Kerk 2025, waar een
Woord is, is een weg” gaat het o.a.
om het teruggaan naar de kern om de
kerkorganisatie werkbaar te houden.
Deze is te zwaar bemenst, er wordt
teveel gevraagd van steeds minder
vrijwilligers in een krimpende kerk.

Daarom is besloten tot wijziging om
toch met minder mensen samen met
een goed gevoel kerk te kunnen zijn:
transparanter, met maximale ruimte
aan de kerk en dan met name de
plaatselijke gemeente, met een eenvoudiger inrichting van de classes en
de daarbij behorende commissies en
synode.
Voorburg, behorend bij de huidige
classes Den Haag gaat bij de classis
Zuid-Holland Noord horen, met de
kerkelijke gemeentes uit de huidige
classes Leiden, Katwijk, Alphen aan de
Rijn, Gouda en Zoetermeer. Een classis
zal uit 20 leden gaan bestaan en vijf
leden afvaardigen naar de Generale
Synode. Dus niet alle wijkgemeentes
sturen meer een afgevaardigde. De
classisvergaderingen komen in de regel drie keer in het jaar bij elkaar en
als een tiende van de wijkgemeenten
of vijf leden van de classis daarom verzoeken.
Aan elke classis wordt een classispredikant verbonden en deze elf predikanten overleggen regelmatig met
de scriba van de Generale Synode.
Hij/zij wordt door de classicale vergadering, gehoord de kleine synode,
voor vijf jaar beroepen in algemene
dienst. De generale synode ziet erop
toe, dat het werk voldoende wordt
ondersteund en in overleg met de
classicale vergadering worden prioriteiten gesteld. De synode heeft
besloten de functie van classispredikant en het voorzitterschap van (het
breed moderamen van) de classis los
te koppelen. Dit omdat de classispredikant anders te veel bevoegdheden
zou kunnen krijgen en zijn of haar
takenpakket te groot zou worden.
Kort gezegd heeft de classispredikant als opdracht: “Ontmoeten, toezien en een aantal andere taken”.
Zo bezoekt hij of zij in de regel eens
in de vier jaar alle wijkgemeentes in
de classis en informeert daarover het
breed moderamen van de classis. Hij
of zij is echt een pastor en vertegenwoordigt de classis bij diverse gelegenheden en besprekingen.
De visitatie zal in de toekomst dus
ook heel anders gaan. De classispredikant is degene die eens in de vier jaar
langs komt en deze is de eerste die
aangesproken kan worden bij problemen. Hij/zij kan daarover, als het
nodig is, ook snel zelf beslissingen nemen, waarover dan wel verantwoording moet worden afgelegd aan het
breed moderamen van de classis. Het
classicale college voor visitatie zal in
voorkomende gevallen (en veel minder dan nu) haar gezicht laten zien.
Pas als de classispredikant daar aanleiding toe zal zien, in overleg met

de voorzitter van het college, zal een
gemeente iets gaan merken van een
classicale commissie voor de visitatie.
De voorzitter van het college staat de
classispredikant hierin bij. Dat is trouwens ook een beroepskracht (0,5 fte
per classis). Bij het toezien heeft de
classicale vergadering ook nog steeds
een belangrijke rol.
Er blijft een contact bestaan waarbij
alle gemeentes in een classis betrokken zijn, want zij worden onder toezicht van de brede moderamina van
de classes samengebracht in ringen.
Deze ringen geven dus in samenwerking met de voorzitter van het classicale college voor de visitatie, gestalte
aan de verantwoordelijkheid van de
gemeentes voor elkaar, door het stimuleren en aangaan van het kerkelijke gesprek en het bevorderen van de
saamhorigheid tussen de gemeentes.
De ring krijgt bij de verkiezing van de
afgevaardigden naar de classis ook
een rol evenals bij de visitatie.
Veel kerkgangers zullen zich niet bewust zijn dat de regelgeving vanuit
en contact met de “landelijke kerk”
ook een (beperkt) onderdeel van het
gemeentewerk en de kerkenraad is.
Hopelijk heeft dit artikeltje een beetje inzicht hierin gegeven. Het bovenstaande is (onder dank) een samenvatting van een artikel van Rokus van
den Bout, lid van de generale synode
uit onze huidige classis Den Haag.
In een volgende KerkWijzer wil ik wat
meer vertellen over de voorgestelde
wijzigingen die in de tweede ronde
(van drie) met de lokale kerken recent
zijn besproken in de classis.
Voor vragen en/of opmerkingen over
het bovenstaande kunt u terecht bij
Cor Hoek, chhoek@ziggo.nl, afgevaardigde van de wijkgemeente Martini/Prot. Gem. Voorburg.

Plaatselijke 

berichten
Amnesty’s Schrijfmarathon en
stand in de kerk

De Schrijfmarathon van Amnesty
International van afgelopen jaar
was zeer succesvol: vorig jaar werd
in Nederland een recordaantal van
166.000 brieven geschreven en wereldwijd werden 4,7 miljoen brieven,
kaarten, handtekeningen, sms’jes en
WhatsApp’jes verstuurd. Hoe meer
berichten, hoe groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor gerechtigheid. Ook in Voorburg hebben we
geschreven vanuit De Voorhof van de
Oude Kerk. De eerste schrijvers waren

de burgemeester en ds. Jan en ds. Els.
We gaan nu opnieuw brieven schrijven voor mensen die onrecht is aangedaan. Ook sturen we kaarten aan
de mensen die dit jaar centraal staan,
zodat ze weten dat ze niet vergeten
zijn. Dat kan weer in De Voorhof van
de Oude Kerk op zaterdag 9 december tussen 10.30 en 16.30 uur. De
burgemeester heeft al gezegd dat hij
weer meedoet!

Brieven schrijven werkt

Een lawine aan brieven maakt indruk
en dwingt wetshandhavers mensen
eerlijker te behandelen. En hoe meer
groetenkaarten, hoe groter de steun
voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk.
In de woorden van Máxima Acuña uit
Peru: ‘Ik ben oneindig dankbaar dat
ik niet alleen ben, maar hulp krijg
van zoveel mensen van over de hele
wereld.’ Vorig jaar schreven we voor
Máxima, omdat zij en haar gezin bedreigd en mishandeld werden omdat
ze weigerde haar grond af te staan
aan een mijnbouwbedrijf. In mei 2017
bepaalde het hooggerechtshof van
Peru dat ze op haar land mag blijven
wonen.

Stand in de kerk

Ook zal er net als vorig jaar weer een
stand in de kerk zijn. In ieder geval is
al bekend dat we op 3 december in de
Koningkerk staan met een stand met
o.a. kerstkaarten en kaarsen, en uiteraard een handtekeningenactie voor
één van de gevangenen die rond 10
december centraal staat.

De invulling van deze ochtend, die in
het teken van Advent zal staan, wordt
zoals alle jaren verzorgd door de leden van de kerngroep. Het wordt een
programma waarin liederen, teksten
en verhalen de aanwezigen inspireren en voorbereiden op het Kerstfeest. Daarnaast is er die ochtend
ruimte voor ontmoeting met elkaar.
Dinie Vegt vraagt die ochtend namens
werkgroep Colesberg de aandacht
voor het hospice Gentlecare in ZuidAfrika. De koffie staat zoals altijd
klaar vanaf 9.45 uur. Voor informatie: Marianne Pompert, pompertmarianne@gmail.com of Plony Korving,
p.korving@outlook.com

WZH Prinsenhof zoekt
kerkvrijwilligers

Woonzorgcentrum Prinsenhof heeft
elke zondag een drukbezochte kerkdienst. Om te zorgen dat de tientallen
bewoners en cliënten die daar graag
heen gaan, er ook komen, zijn naarstig meer vrijwilligers nodig.
WZH Prinsenhof zoekt mensen die
een vaste zondagochtend in de
maand van 10.30 tot 12.30 uur willen helpen bij het begeleiden van de
bewoners en cliënten van en naar de
kerkdienst. Hiervoor is het belangrijk
dat u in staat bent om een rolstoel te
duwen of iemand kunt ondersteunen
bij het lopen door een stevige arm te
geven. Verder is het belangrijk dat u
als vrijwilliger openstaat voor verschillende levensbeschouwingen en dat u
het leuk vindt om contact te maken
met mensen.

Prot. Christelijke Ouderen Bond
(PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg
houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 28 november
in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam, aanvang
14.00 uur. De heer Kees van der Leer
geeft dan een lezing met het onderwerp: “Spraakmakende personen in
het Voorburgse verleden”. U bent allen van harte welkom.
J. Carton

Oecumenisch Vrouwenwerk

De adventviering is gepland op
woensdag 20 december in de Voorhof
van de Dorpskerk, Damhouderstraat
2a, Leidschendam. Deze viering is bestemd voor de deelnemers van de verschillende kringen van het Oecumenisch Vrouwenwerk en andere dames
die belangstelling hebben. Dus ook
een vriendin, kennis of buurvrouw is
van harte welkom.

Vrijwilligers kunnen een reiskostenvergoeding krijgen en meedoen aan
vrijwilligersbijeenkomsten. Ook krijgen zij de mogelijkheid om workshops
en scholingen te volgen. Ze werken
onder de verantwoordelijkheid van
geestelijk verzorger Luis Kaserer.
WZH Prinsenhof is gevestigd aan de
Gravin Juliana van Stolberglaan 1 in
Leidschendam-Voorburg.
Mensen die meer willen weten of zich
willen aanmelden als kerkvrijwilliger
kunnen contact opnemen met pastor
Luis Kaserer, via tel. 06-38410042 of
lkaserer@wzh.nl
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Vluchtelingenwerk zoekt
vrijwilligers
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Begin 2017 ben ik gestart als vrijwilligster bij vluchtelingenwerk Leidschendam-Voorburg.
Ik doe dit omdat ik het belangrijk
vind dat vluchtelingen zich hier welkom voelen. Er was een plaats vrij bij
de afdeling Coaching Integratie en
inmiddels is dat helemaal mijn ding
geworden.
Als vluchtelingen in een Asielzoekerscentrum komen wordt door de IND
beslist of ze in aanmerking komen
voor een verblijfsvergunning. Wanneer de beslissing positief is, worden
zij ergens geplaatst in Nederland. Op
dat moment komen zij in aanraking
met het plaatselijke vluchtelingenwerk. In Leidschendam-Voorburg is
dit gevestigd aan de Valkhof 67 in
Leidschendam, in een gedeelte van
een basisschool. Zij komen eerst bij
de afdeling Coaching Vestiging. Deze
groep begeleidt de mensen bij de
eerste opvang. U moet dan denken
aan huisvesting, afsluiten van een
zorgverzekering, aanvraag bankrekening en DigiD, het zoeken van een
huisarts en tandarts, eventueel opvang van kinderen enz. Ook wordt
gestart met de inburgeringscursus,
het verplicht volgen van een participatiecursus, en ten slotte wordt er
een geschikte school gezocht. Dit alles neemt tussen de 3 en 6 maanden
in beslag.
Vervolgens worden de vluchtelingen
overgedragen aan de groep Coaching
Integratie. Coaching Integratie begeleidt de volgende 1,5 jaar en dan
moet u denken aan het adviseren in
allerlei situaties, bijv. het zoeken naar
kinderopvang, toeslagen verzorgen,
contacten met de gemeente, helpen
met allerhande brieven waar zij in het
begin niets van begrijpen, het geestelijk en lichamelijk welzijn observeren
enz, enz.
In deze periode zoeken wij ook taalmaatjes en sociale maatjes voor de
vluchtelingen. Taalmaatjes zijn mensen die bereid zijn met een vluchteling, bijv. in de bibliotheek of thuis, te
lezen en hen tegelijkertijd het een en
ander te vertellen over onze regels,
normen en waarden. Sociale maatjes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
Wie is belangrijker, degene die
aanligt om te eten of degene die
bedient? Is het niet degene die
aanligt? Maar ik ben in jullie
midden als iemand die dient.
Lucas 22: 24-27

zijn mensen die op bezoek gaan bij
alleenstaanden of gezinnen, en het
doel is het tegengaan van vereenzaming door bijv. een kopje koffie samen te drinken, samen te koken, met
elkaar te eten, enz. enz.
Maar vanwaar dit verhaal zult u
denken, waarschijnlijk voelt u het
al. Er vinden de laatste tijd veel gezinsherenigingen plaats, waar ook
veel werk mee gemoeid is. Daarom
zoeken wij collega-vrijwilligers voor
de afdeling Coaching Integratie en
zijn we op zoek naar taalmaatjes en
sociale maatjes. Voor Coaching Integratie vragen wij 2 à 3 dagdelen
per week beschikbaar te zijn. Taalmaatjes en sociale maatjes delen zelf
hun tijd in, maar we gaan wel uit van
ongeveer een keer per week. Wanneer het u wat lijkt, maar eerst toch
nog wat informatie wilt, neemt u
dan vrijblijvend contact met mij op.
Als u enthousiast bent geworden,
introduceer ik u bij Astrid Verlinden,
teamleider van Vluchtelingenwerk,
waar dan de verdere gesprekken zullen plaatsvinden.
Joke Sies
tel. 3874551

Muzikale 

berichten
Muziekweekend 24-25-26
november

Het laatste weekend van november
bruist het opnieuw van muzikale
klanken in De Open Hof.
Op vrijdagavond 24 november treedt
de Voorburgse Oratorium Vereniging
voor u op. Zij brengen een programma bestaande uit het Magnificat van
Zelenka, het Gloria van Vivaldi en delen uit de Messiah van Händel.
Een dag later, op zaterdagavond 25
november om 19.30 uur, kunt u luisteren naar een aantal leerlingen van
Andrew Wright. Wie Andrew is en
welk een fantastische pianist hij is,
behoeft op deze plaats geen enkele
toelichting. Naast zijn inzet voor De
Open Hof en de eigen concerten in
binnen- en buitenland heeft Andrew
ook een eigen lespraktijk. Op zaterdagavond 25 november neemt hij een
aantal van zijn leerlingen mee. Dat
biedt hen een kans om voor publiek te
spelen en voor u om kennis te maken
met deze jonge pianisten. Leerlingen
van verschillende leeftijden zullen u
versteld doen staan van hun kunnen.
Dit concert begint om 19.30 uur.

Lunchconcert

Op zondag 26 november om 12.00
uur verwelkomen
we Vivianne Cheng
die voor ons een
spannend en bijzonder programma
met muziek uit verschillende stijlperioden zal vertolken. Vivianne is een
jonge Amerikaanse meesterpianist.
Zij is opgeleid op het Juilliard en Curtis Institute en dit jaar benoemd tot
assistent-professor aan de beroemde
Mozarteum in Salzburg.
Na het concert vindt een bijzondere
gebeurtenis plaats: om 14.00 uur
geeft Vivianne Cheng in De Open Hof
een openbare masterclass, bestemd
voor piano studenten van Andrew
Wright. Iedereen is van harte uitgenodigd deze masterclass bij wonen.

Praktische informatie

Voor informatie over het concert van
de VOV verwijzen we u naar hun
website.
De pianoconcerten van de zaterdagavond en de zondagochtend vallen
onder de paraplu van de lunchconcerten. Het avondconcert begint om
19.30 uur; het eigenlijke lunchconcert
begint op de gebruikelijke tijd van
12.00 uur. Wie zondagochtend eerder
komt kan een boterham mee eten.
De concerten op zaterdag en zondag
zijn gratis. Na deze concerten is er een
glaasje en versnapering en wordt ter
dekking van de onkosten een vrijwillige inzameling gehouden. De inkomsten uit deze inzamelingen maken
het ons mogelijk om u en vele anderen ook de komende tijd mooie gratis concerten te kunnen aanbieden.
We hopen u eind november (weer) te
kunnen verwelkomen.
Rita Bakker
Werkgroep Muziek in de Koningkerk

Orgelconcert in de Oude Kerk

Op 9 december is er
weer een orgelconcert in de Oude
Kerk. Een adventsconcert! Dit concert
wordt
gegeven
door Dirk Out en
begint om 20.00 uur. Toegang € 8,-.
Het programma omvat o.a. werken
van Piet Post, J.S. Bach, Jan Bonefaas,
Flor Peetersen Felix Mendelssohn
Bartholdy.
Na het concert bent u uitgenodigd
om na te praten met de organist onder het genot van een glaasje, van
harte welkom!!
Dirk Out (1949) ontving zijn eerste
orgellessen van Albert de Groot op

de muziekschool in IJmuiden. Hij behaalde in 1978 aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam het solistendiploma voor orgel. Zijn leraren
waren Simon C. Jansen, Klaas Bolt en
Bernard Bartelink. Hij was in de jaren
‘80 en ‘90 een veelgevraagd begeleider bij radio- en televisieopnamen van
de NCRV. Tevens was hij in die periode
dirigent van een aantal koren. Op het
eerste César Franckconcours in 1976
in de Kathedrale Basiliek in Haarlem
behoorde hij tot de prijswinnaars.
Van 1991 tot en met 2011 was hij directeur van het Kunstencentrum Velsen in IJmuiden (ruim 1.500 leerlingen
en 50 medewerkers).
Als organist is hij een veelgevraagd
begeleider en hij treedt op als solist
bij orgelconcerten.

Overige 

berichten
Musical Project PG Rijswijk

Vanaf 2003 zijn binnen de Protestantse Gemeente Rijswijk regelmatig musicals geproduceerd (zie www.
musicalprojectnk.wordpress.com).
Vanuit een klein enthousiast groepje
is nu het initiatief genomen om weer
een nieuw musicalproject te starten.
We hebben gekozen voor het Bijbelverhaal ‘De verloren zoon’ als thema
waar het musicalverhaal op gebaseerd gaat worden.
En...het is weer gelukt! Er is weer een
musicalscript geschreven. Door een
combinatie van improvisatieavonden
en de fantasie van de tekstschrijvers is
er weer een uniek verhaal geschreven.
Modern en actueel. Zich afspelend in
de huidige tijd kun je in ons nieuwe
verhaal toch dat oude, merkwaardige
verhaal herkennen. Vooral als je, op
welke manier dan ook, meedoet met
deze musical. Ga mee op reis met ons
en het verhaal, wie weet waar we uitkomen.....

Voordat we hiermee aan de slag
gaan en de repetities kunnen beginnen moeten natuurlijk eerst nog de
rollen en alle activiteiten verdeeld
worden. Op donderdagavond 9 november vindt daarom in de Nieuwe
Kerk te Rijswijk een startavond plaats,
aanvang 20.00 uur. Dan kun je kennismaken met het script en in de dagen
daarna kun je aangeven welke rol je
leuk lijkt of op welke andere manier
je mee wil doen.
Dus, iedereen die aan de musical wil
meedoen is op 9 november van harte
welkom. Hetzij als speler en/of zanger, hetzij op een andere manier. Je
kan meedoen met grime, decor, coördinatie, hand- en spandiensten,
liedjes schrijven en/of componeren,
catering. Kortom vele mogelijkheden
om je talenten te ontdekken. Via het
e-mailadres musicalprojectnk@gmail.
com kan je laten weten dat je komt,
maar je kan ook zonder aanmelding
langskomen. Alle informatie kun je
ook vinden op onze site musicalprojectnk.wordpress.com Als je niet kunt
komen maar je wilt wel meedoen of
je hebt nog wat vragen, stuur dan een
mailtje naar bovenstaand adres.
De repetities beginnen vanaf januari 2018, op donderdagavond in de
Nieuwe Kerk. De uitvoeringen vinden
plaats op 2 en 3 juni 2018.
Tot ziens op 9 november,
de voorbereidingsgroep

Ronde van elf - ontmoetingen
in de nieuwe classes

Vanaf maandag 20 november gaan
moderamen en synodeleden op bezoek in de nieuwe classicale regio’s.
Doel is om samen het gesprek aan te
gaan over de inhoud van de visienota
‘Kerk2025: waar een Woord is, is een
weg’.
“Laten we weer naar de kern gaan;
de kerk als een plek waar je blij van
wordt, waar je hoop vindt, geïnspireerd wordt.” Scriba ds. René de
Reuver was er heel duidelijk over
aan het eind van de laatste synode-

vergadering waar besloten werd dat
de organisatie van de Protestantse
Kerk teruggaat van 75 naar elf classes. “We moeten niet eindeloos in het
besturen en de papieren blijven zitten, maar toekomen aan waar het om
gaat: gemeente van Christus zijn in
deze tijd en samenleving: inspirerend,
missionair, velen tot zegen.”
U kunt daarover met hem, andere
moderamenleden en synodeleden uit
uw regio in gesprek. De bijeenkomsten vinden plaats van 20 november
2017 tot en met 17 januari 2018.

Kerk en Wereld Jongerenprijs
2018

Eens per twee jaar wordt de Kerk en
Wereld Jongerenprijs uitgereikt aan
jongeren die een project of actie willen opstarten voor een betere maatschappij. De hoofdprijs is € 10.000,-.
Daarna volgen er drie geldbedragen
van € 5.000,-. De voorwaarden voor
deelname zijn beschreven op aanmelder.nl/jongerenprijs2018. Projectplannen kunnen worden ingestuurd tot 4
december.

Adventskalender 2017

Kom de adventstijd bezinnend door
met de adventskalender ‘Kwetsbaar
als een kind’. Alle dagen in de kalender hebben een meditatieve tekst
met passende afbeelding en kunnen
als ansichtkaart gestuurd worden. De
teksten hebben betrekking op het
thema ‘Kwetsbaar als een kind’ en
sluiten daarmee aan bij het thema
van de kerstcampagne van Kerk in
Actie ‘Geef hoop aan een kind op
de vlucht’. Te bestellen voor € 6,99
via protestantsekerk.nl/webwinkel of
info@protestantsekerk.nl.

Paulus schreef: Houd op te
oordelen en wacht de tijd af dat
de Heer komt.
1 Korintiërs 4: 1-5

KerkWebRadio 
Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de
KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.
Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via www.kerkomroep.nl zijn
de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop
bovenaan klikt. Op de website deopenhofvoorburg.nl staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct
een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.
Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is
gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google
Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button “Mijn kerken”, waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.
Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.
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NA
schrift
Voorbij de smetvrees
De verschillende visies op avondmaal, zowel de protestantse als de rooms-katholieke, zijn
best verenigbaar. Dat zegt Henk Bakker, hoogleraar baptistische en evangelische theologie
aan de Vrije Universiteit, maandag 30 oktober in een interview met het Nederlands Dagblad.
De krant had hem geïnterviewd in het kader van een reeks artikelen over de Reformatie.

‘Als je ruimte laat voor die varianten in uitleg, dan kunnen de verschillen in beleving naast elkaar bestaan’,
aldus de hoogleraar. De krant legt uit, dat de Baptisten zelf in eigen kring ook ruimte laten voor een eigen
visie op de avondmaalsleer. Sommige leden leggen
nadruk op de gedachtenis aan Christus, anderen ervaren juist dat Christus tijdens een avondmaalsdienst
meer aanwezig is dan anders.

12

Het is bekend dat er in de Reformatie verschillend
naar de eucharistie werd gekeken. Luther geloofde
dat brood en wijn echt veranderden in lichaam en
bloed van Christus. Hij staat in zijn visie zeer dichtbij
de Rooms-Katholieke en Orthodoxe Kerken. Zwingli
spreekt van een symbolische overeenkomst en Calvijn
zit er met een ‘sacramentele overeenkomst’ net tussenin.
De Raad van Kerken heeft vorig jaar een tijdschrift uitgebracht, waarin een verkenning is opgenomen van
diverse geloofsbelevingen in Nederland. Daaruit bleek
dat de vijf visies op eucharistie in alle kerken evenredig voorkomen, dat zijn: gedachtenis van Christus,
dankzegging van de Vader, aanroeping van de Heilige
Geest, gemeenschap van de heiligen, en voorafschaduwing van de maaltijd in Gods Koninkrijk.
De opmerkingen van Bakker zijn interessant, omdat
de Unie van Baptisten tot nu toe geen aansluiting
zoekt bij de Raad van Kerken in Nederland. Bakker
zelf pleit nu in het Nederlands Dagblad voor royale
oecumenische relaties. Er hoeft wat hem betreft geen
eenheid te zijn tussen christenen in absolute zin om
bijvoorbeeld toch al wel samen het heilig avondmaal
te kunnen vieren. Bakker: ‘Eenheid tussen christenen

heeft bijna automatisch als eindstation dat je samen
bij God aan tafel zit. We lopen vooruit op de maaltijd
bij God in het koninkrijk. Dat is heel bijbels. Ik hoop
dat dit in onze tijd al gebeurt’. Bakker sluit ook aan bij
de uitgangspunten van de Raad, dat je als kerken vanuit je eigen achtergrond bijdraagt aan de fellowship.
‘Je komt juist tot gemeenschap als je iets inbrengt dat
anders is’, zegt Bakker, ‘dat is een verrijking. Samenwerking moet geen staafmixeroecumene zijn’.
Bakker waarschuwt mensen voor zoiets als een ‘geestelijke smetvrees’. Hij legt uit in het ND: ‘Mensen met
geestelijke smetvrees zijn bang besmet te raken door
contacten met mensen uit een andere kerk. Dat is
middeleeuws. Raak ik besmet als ik samen met iemand van een andere kerk zing of avondmaal vier? Is
de hele kerkzaal besmet als daar een ketter zit? God
zegt: je kunt niet besmet worden door wat je mond
in gaat, maar alleen door wat je mond uit komt. Ook
Jezus was niet bang. Hij raakte melaatsen en doden
aan’.
De hoogleraar gaat ook in op de manier waarop hij
zelf het avondmaal beleeft. ‘Als je de beker en de
schaal doorgeeft aan degene naast je, zeg daar dan
bij: “Dit is het lichaam van Christus.” Dan voel je de lijfelijkheid. Je proeft de wijn, draagt de beker, en geeft
die door. Dat alles duurt maar een paar seconden,
maar de Heilige Geest gebruikt die tijd. Juist op die
momenten ervaren mensen iets. Je vertelt uit eigen
mond het verhaal van het evangelie: dit is het bloed
van Christus, voor jou vergoten.’
Raad van Kerken,
Actueel oktober 2017

