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In dit nummer o.a.:
•	gemeenteavond verkoop Fonteinkerk
•	vertrek De Schakel uit Leidsenhage
•	hulp gevraagd bij Opblaaskerk en bij
inzameling Voedselbank op 27 augustus
•	Kerkfestival op 17 september
•	orgelconcert door Jan Droogers

Kerkelijk Bureau
Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Enkele bank- en gironummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg

Kerkdiensten Rooster
Zondag 14 augustus 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. L.J. de Leeuw, Den Haag
19.00 uur ds. A.J.G. Dronkert
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

Bestelling collectebonnen:
(€ 16,-- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

De Mantel
11.15 uur D. Alkema

Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,74
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor
5 t/m 12 collectekaarten € 1,46.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Zondag 21 augustus 

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. H. Th. Vollebregt, Den
Haag

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.
Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink
E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta@kpnplanet.nl
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl
Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
Kopij voor het nummer van vrijdag
9 september moet uiterlijk donderdag
1 september vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.
wordt bezorgd bij alle
leden van de Protestantse Gemeente
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt
u een verzoek om € 19,50 leesgeld
te voldoen op rekening NL84 FVLB
0699741858 Administratie Voorburgs
Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen,
wordt per jaar € 24,- aan portokosten
in rekening gebracht.

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur dr. K. Blei, Haarlem
19.00 uur kand. H.G.W. Groot Karsijn,
Leiden

Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. H. Th. Vollebregt, Den
Haag

Zondag 28 augustus 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
19.00 uur ds. A.J.G. Dronkert
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox,
H.A.
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

Zondag 4 september 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. G.J. Wisgerhof,
Amersfoort
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 geen dienst
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

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’s: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272
BB Voorburg, tel.3873442, e-mail: scriba@oudekerk
voorburg.nl en mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, 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 14 augustus

9e zondag van de zomer
Kleur: groen
Ds. L.J. de Leeuw zal onze voorganger
zijn. Op het leesrooster staan: Jeremia
23: 23-29 en Lucas 12: 49-56(59).

Zondag 21 augustus

10e zondag van de zomer
Kleur: groen
Dr. K. Blei uit Haarlem gaat ons voor.
Op het leesrooster staan: Jesaja 30:
15-21 en Lucas 13: (10)22-30.

Zondag 28 augustus

11e zondag van de zomer
Kleur: groen
Ds. J.T. van der Wolf, wijkpredikant van
De Open Hof, is de voorganger. Op het
leesrooster staan: Deuteronomium 24:
17-22 en Lucas 14: 1, 7-14(15).

Zondag 4 september

12e zondag van de zomer
Kleur: groen
Ds. G.J. Wisgerhof gaat ons voor. Op

Avonddiensten in de
Oude Kerk
Tijdens de diensten van 14 en 28
augustus gaan we verder met de
behandeling van het schilderij De
Hooiwagen van Jheronimus Bosch.
Voor wie het schilderij niet kent: er
ligt die avonden een plaatje van het
schilderij in de kerk.
Op 14 augustus gaat het over de
verleidingen en begeerten die een
licht werpen op onze hebzucht
die gevolgen heeft waar we geen
rekening mee houden. We zullen
eens ook verantwoording moeten
afleggen. De Bijbellezingen zijn uit
Spreuken 30: 8 en 9 en Lucas 6: 4345 en Lucas 16: 19-31.
Op 28 augustus gaat het over de
afrekening tussen hel en hemel. We
lezen uit Job 1: 7-12 en 42: 2-6, Lucas 10: 17-20 en Openbaring 21: 1-8.
Hartelijk welkom, ook tijdens de andere vespers!
het leesrooster staan: Deuteronomium 30: 15-20 en Lucas 14: 25-33.

Manteldienst

Op zondag 14 augustus gaat de heer
D. Alkema voor in de dienst in de
Maartenzaal van de Mantel. Ook omwonenden hartelijk welkom.

Wij gedenken

Op 28 juni is in de leeftijd van 75 jaar
overleden Albertina Christina Brouwer-Roest, weduwe van Aad Brouwer. De laatste jaren woonde ze in
Westhoff, daarvoor aan de Parkweg
119b. Mevrouw Brouwer was een
trouwe kerkganger zowel in de ochtend- als de avonddiensten. Ze zong
graag in kerkkoren en was jarenlang
lid van Sanseveria. Ze was een lieve en
zorgzame vrouw, die zich met grote
trouw en toewijding heeft ingezet
voor haar man en haar gezin. Op 4
juli hebben we met een gedachtenisdienst in onze Oude Kerk afscheid van
haar genomen, waarna wij haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats
aan de Parkweg. In de dienst hebben
wij stilgestaan bij Job 19: 23-25a en
Openbaring 21: 1-7. Boven het overlijdensbericht stond:
“’t Verlies was er al voor het einde,
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van haar gedachten nam.
Wij voelden mee haar stil verdriet,
nu rouwen wij, maar treuren niet.”

Collectetoelichtingen

Op 14 augustus is de eerste collecte bestemd voor het zendingswerk van
Kerk in Actie. Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen onder
de armoedegrens. De helft van de bevolking heeft alleen basisonderwijs
gevolgd. Wie wil studeren, vertrekt naar een ander eiland en keert meestal niet terug. Kerken kampen hierdoor met een tekort aan predikanten.
De Lutherse Kerk rust predikanten en leken toe op Nias om boeiend en
relevant te preken, maar ook om hun gemeenten voor te gaan in diaconale taken. De kerk helpt gemeenten bovendien bij het opzetten van
kleinschalige kredietprogramma’s. De collecteopbrengst wordt gebruikt
voor trainingen en toerustingsmaterialen. Kerk in Actie hoopt in 2016 de
training van 50 predikanten en 70 lekenpredikanten mogelijk te maken.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 21 augustus is de eerste collecte bestemd voor de Regenboog groep. De
Regenboog is een interkerkelijke stichting voor de zorg en opvang van daken thuislozen en verslaafden. Dagelijks helpt de Regenboog meer dan 400
daklozen en harddruggebruikers. Zij worden opgevangen in inloophuizen
en gebruikersruimten. Vanuit de laagdrempelige locaties wordt de mogelijkheid geboden voor zinvolle dagbesteding met activiteitenprogramma’s
en werkprojecten. Daarnaast kunnen druggebruikers gemakkelijk in contact treden met de maatschappelijke werkers en informatie krijgen over de
hulpmogelijkheden. Ten slotte heeft de Regenboog groep de opdracht om
bewustwording ten aanzien van de verslavingsproblematiek en dakloosheid binnen brede kringen te stimuleren.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 28 augustus is de eerste collecte bestemd voor het project Over de drempel van STEK (Stad en Kerk). Dit project ondersteunt door inzet van vrijwilligers vervuilde of vereenzaamde mensen. In het project werkt STEK samen
met de gemeentelijke GGD. Het project voorziet in een behoefte van zowel
hulpverleners als cliënten. Vaak zijn de (ervaren en geschoolde) vrijwilligers
de enigen die contact kunnen maken met deze moeilijk te benaderen doelgroep. Zij vormen een brug tussen degene die zij bezoeken en hulpverleners. Het doel van ‘Over de Drempel’ is om de kwaliteit van de mensen die
vereenzaamd en vervuild zijn te verbeteren door hen meer ontvankelijk te
maken voor de hulpverlening, sociale contacten op te bouwen met mensen
uit hun omgeving en hulpverleners, en terugval te voorkomen.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 4 september is de eerste collecte bestemd voor het missionaire werk
van de PKN. In een achterstandswijk in Zeist bestaat de pioniersplek, genaamd “Buurtvrij”, nu twee jaar. Deze pioniersplek, een initiatief van de
Oosterkerk, werkt in de wijk samen met het inloophuis. Ook werkt Buurtvrij samen met de voedselbank en het repaircafé. De problematiek van de
wijkbewoners is verschillend. Dit kan zijn werkloosheid, dakloosheid, eenzaamheid, depressiviteit en verslaving of schulden. Een van de doelen van
Buurtvrij is om deze kwetsbare mensen bij te staan door praktisch hulp te
verlenen. Gedachte achter Buurtvrij is dat de kerk er wil zijn voor mensen
in de eigen wijk. Pionier Walter Willigenburg staat als pastor naast mensen.
Mensen die bij Buurtvrij komen, voelen dat de vrijwilligers integer zijn en
stellen veel vertrouwen in hen. Deze vorm van buurtzorg is geen overbodige luxe in de wijk. In het afgelopen jaar zijn er achthonderd vragen om
hulp gesteld. Een toename doordat het inloophuis beter wordt gevonden
én omdat er meer vrijwilligers zijn om de mensen bij te staan. Pionier Willigenburg noemt zich het liefst buurtpastor. Want dat is wat hij wil zijn.
Pastor van de samenleving, mensen bijstaan met raad en daad, het geloof
handen en voeten geven. De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van
pioniersplekken zoals Buurtvrij in Zeist. Met uw bijdrage aan de collecte
helpt u deze en andere pioniersplekken om op een vernieuwende manier
zichtbaar te zijn de samenleving.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.
Op dinsdag 19 juli is na een ziekbed

overleden Cornelis Huibert Molenaar
in de leeftijd van 67 jaar. Cor woonde
samen met zijn partner Carel Ruitenberg op het Oosteinde. Cor en Carel
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waren lid van de Kloosterkerkgemeente, maar waren ook geregelde
bezoekers van de Opstandingskerk en
Oude Kerk. Cor vond dat de preek ergens over moest gaan en sprak predikanten na afloop van de dienst daar
vaak op aan. Hij had veel humor en
een groot relativeringsvermogen. Hij
was een mensenmens, die genoot van
het leven. Samen met Carel reisde hij
veel. Hij hield van kunst en cultuur
en heeft daarvan (als ambtenaar) zijn
werk kunnen maken. Op dinsdag 26
juli hebben we afscheid van hem genomen met een dankdienst voor zijn
leven in de Kloosterkerk te Den Haag.
In de overdenking werd stilgestaan bij
2 Korintiërs 4: 16-18, over de zichtbare
dingen die voorbij gaan en de onzichtbare die eeuwig zijn. Cor is te ruste
gelegd op de Oosterbegraafplaats aan
de Rodelaan in Voorburg met woorden uit Openbaring 21: 1-5. Boven
het bericht van overlijden stond Psalm
84: 1 (berijmd): “Wat zou mijn hart nog
liever wensen dan dat het juichend U
ontmoet die leven zijt en leven doet.”
Wij wensen Carel, verdere familie en
vele vrienden toe, dat zij troost mogen
vinden bij elkaar en daarin Gods liefdevolle nabijheid mogen ervaren.
ds. J. van de Meent
4

Interim dirigent Alexander Prins

De Marianne Cantorij zal met ingang
van 23 augustus geleid worden door
Alexander Prins. Hij is momenteel
cantor-organist van de Rehobothkerk
(PKN-gemeente) in Honselersdijk.
Daarnaast begeleidt hij een aantal
kerk/gospelkoren en arrangeert hij
zelf muziekstukken. Wij zijn blij dat
hij zijn ruime ervaring als kerkmusicus kan inzetten voor de cantorij voor
de periode tot en met december. De
cantorij kan zo blijven zingen, terwijl
de procedure voor een vaste cantororganist in het najaar van start gaat.

Vanuit de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is bezig,
maar kan op dit moment nog geen
nadere berichten geven.

Giften

Voor de wijkdiaconie zijn de volgende giften binnengekomen: via de
bank € 50,- (W.) en € 40,- (fam. H.), via
pastoraal medewerker Aad de Graaf
€ 20,- (NN.), via ouderling Bep van
Sloten € 10,- (mw. vdH.), via pastoraal
medewerker Karin Keemink € 50,(vdB.) en in de collectezak t.b.v. de
Bijbelse dagkalender € 25,-. Voor de
wijkkas via Judy van Engeldorp Gastelaars € 40.- (fam. R.).
Via ds. Koelewijn is ontvangen voor
de kerkrentmeesters: € 50,- (NN.).

Oude Kerk Open

Ook deze zomer is onze kerk op zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur
open. Voor bezichtiging, luisteren
naar muziek, een praatje, een lichtje
aansteken. Elke zaterdag is er een organist en van 11.00 tot 12.00 uur is er
een carillonconcert. Informatie bij Cor
Hoek, chhoek@ziggo.nl.

Samen eten en koffie drinken

Op dinsdag 23 augustus bent u weer
van harte welkom voor de maaltijd,
opgeven t/m zaterdag 20 augustus bij
Janny van der Heide (tel. 3861534) of
Lenne Versteeg (tel. 3998393). En de
maandelijkse koffieochtend begint
weer op maandag 5 september van
10.00 tot 12.00 uur.

Cultureel Festival

Komt u ook naar het Cultureel Festival op het Koningin Julianaplein op
zaterdag 27 augustus? Onze kerken
zullen daar weer present zijn in de
opblaaskerk en inzamelen voor de
Voedselbank. Helpt u mee? Zie verderop in dit blad.

Diaken Fineke de Graaf heeft mij
namens de gemeente een prachtig
bloemstukje gebracht in verband met
mijn 90e verjaardag. Heel hartelijk bedankt!
Gerda van Dreumel-Kok

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 14 augustus

Op 14 september is er een gezellig dagje uit van de Diaconie voor
70-plussers. Als u nog meewilt, komt
u op de reservelijst. Informatie bij
Fieneke de Graaf (3869305), Germa
Nauta (3866152) of Ans Verschoor
(3870465).

Op deze zondag sluiten we onze serie
over Jona af, met Jona 4. De Ninevieten zijn tot inkeer gekomen. En dat
raakte God, Hij spaarde Ninevé. En dan
komen we terug bij Jona. Hij is woest
over al deze ommekeer. “Is het terecht
dat je zo kwaad bent?” Dat is de vraag
die de HEER hem voorlegt. We zingen
– naast Jonalied 178 – ook uit Psalm
145: “Genadig en bramhartig is de
HEER.” Ds. Els van der Wolf gaat voor.

Ten slotte

Zondag 21 augustus

Uitje van de Diaconie

Ds. Tim van Iersel, geestelijk verzorger
van Rustoord en Leilinde, berichtte de
vrijwilligers die helpen bij de tweewekelijkse dienst, dat zijn vrouw en hij
een zoon hebben gekregen. Zij zijn
dankbaar en blij met de geboorte van
Sep Willem Christiaan, geboren 22
juli. Vanaf deze plaats feliciteren wij
hen en sluiten dit bericht af met de
zegen uit Numeri 6: 24-26, zoals die
op het geboortekaartje stond, voor
Sep en ook voor ons allen:
De Heer zal je gelukkig maken en beschermen
De Heer zal bij je zijn en voor je zorgen
De Heer zal aan je denken en je vrede
geven
Judy van Engeldorp Gastelaars,
ouderling

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor de vele blijken van
medeleven in de afgelopen maanden,
in de vorm van kaartjes, bloemen, telefoontjes en bezoekjes. Dat doet ons
goed in deze moeilijke periode waarin wij leven!
Charles (Jan) en Riekie Bijl

Ds. H. T. Vollebregt, emerituspredikant te Den Haag, is vanmorgen onze
voorganger. Omdat maandag de 22e
de scholen weer beginnen, starten
vandaag de nevendienst en bovenbouwers weer.

Zondag 28 augustus

Op deze zondag vieren we de Maaltijd
van de Heer. In de avondmaalsdienst
van januari van dit jaar hebben we
stilgestaan bij de woorden waarmee
u meestal het brood krijgt aangereikt
bij het avondmaal. “Brood uit de hemel” wordt er dan gezegd. We hoorden toen dat dat verwijst naar Jezus
zelf. Hij is het brood uit de hemel. Bij
de wijn wordt gezegd: “wijn van het
koninkrijk.” In deze avondmaalsdienst
gaan we verkennen wat dat betekent.
We lezen daarbij Matteüs 26: 26-30 en
wellicht nog een ander Bijbelgedeelte.
Ds. Els van der Wolf gaat voor.

Zondag 4 september

“God is boos” is het thema van deze
zondagmorgendienst. In de Bijbel
gaat het meer dan 250 keer over de
toorn van God, maar we hebben het

M E D I TAT I E

Het ziekenhuisvenster
In ons dagelijks leven besteden wij aandacht aan
mensen om ons heen, veelal dichtbij, soms wat verder weg. We trekken met ze op, doen allerlei dingen
met en voor elkaar, en proberen aandacht te hebben
voor lief en leed. En daarbij draait het om elkaars
welzijn en welbevinden. Ieder geeft daar op zijn of
haar manier vorm aan, met de mogelijkheden en
talenten die hij/zij bezit. Soms doet zich de situatie
voor dat mensen over hun eigen moeilijke situatie
uitstijgen en zo betekenis hebben voor een ander. We kennen allemaal het
gezegde ‘gedeelde smart is halve smart’, en ook ‘gedeeld geluk is dubbel
geluk’. Onderstaand verhaal is daar een beeld van.
Twee mannen, beiden ernstig ziek, lagen in dezelfde kamer in het ziekenhuis. Een van de mannen moest iedere dag één uur rechtop zitten in
verband met zijn longen. Zijn bed stond bij het enige raam in de kamer.
De andere man moest plat op zijn rug blijven liggen. De mannen praatten
veel met elkaar; over thuis en hun gezinnen, hun werk, hun diensttijd in
het leger, plaatsen waar ze op vakantie waren geweest. Elke middag, als
de man bij het venster rechtop moest zitten, begon hij zijn kamergenoot
alle dingen te beschrijven die hij door het venster zag. De andere man
begon naar het uurtje toe te leven, omdat zijn leefwereld enorm vergroot
werd door de fleurige beschrijvingen die de ander gaf van alles wat hij zag.
Het venster keek uit op een park met een grote vijver, waarin eenden en
zwanen rustig ronddobberden, kinderen speelden met bootjes in de vijver, stelletjes liepen arm in arm over de paden tussen de fleurig bloeiende
bloemen. Op de achtergrond was skyline van de stad te zien.
Onder het vertellen sloot de bedlegerige man zijn ogen en in gedachten
zag hij wat de man vertelde. Op een warme zomerdag beschreef de man
aan het venster hoe hij een muziekkorps in het park zag lopen met een
stoet mensen er omheen. Hoewel de bedlegerige man de muziek niet kon
horen, zag hij de muzikanten in zijn gedachten.
Zo gingen dagen en weken voorbij. Op een morgen, toen de verpleegster
kwam om hen te verzorgen, vond ze de man bij het venster levenloos in
zijn bed. Hij was in zijn slaap vredig gestorven. Nadat de bedlegerige man
de dood van zijn kamergenoot had aanvaard, vroeg hij aan de zuster of hij
niet het bed aan het raam kon krijgen. De verpleegster vond dat goed en
nadat hij van plaats verwisseld was en alles in orde was, liet de verpleegster hem alleen. Met gebruik van zijn ellebogen en met veel pijn richtte de
man zich moeizaam op om uit het raam naar de buitenwereld te kijken.
Alles wat hij zag was een blinde muur. De man belde de verpleegster en
vroeg wat de man bezielde om dingen te vertellen die er niet waren. De
verpleegster antwoordde dat de man de witte muur nooit gezien kon hebben, omdat hij al jaren blind was. Ze zei: “Ik denk dat hij u alleen maar wat
moed wilde geven”.
(naar: ‘Woorden en verhalen die er toe doen’)
Paul Sas

er niet zo snel over. We spreken liever
over de barmhartige kant van God. In
deze dienst zullen we ontdekken wat
de waarde kan zijn van toorn en de
toorn van God. We lezen o.a. Deut.
32: 19-22. Ds. Jan van der Wolf is de
voorganger.

Terugblik ouderenmiddag

Op woensdagmiddag 3 augustus kwamen zo’n tachtig 75-plussers samen
voor een gezellige en inspirerende
middag. Een team van gastvrije vrouwen ontving iedereen hartelijk. Koffie, thee, hapje, drankje, een vriendelijk woord, het was er allemaal. Bovendien was er een boeiende presentatie – in woord en beeld - over het
leven van Franciscus van Assisi. Stof
tot nadenken!

GHZV

Als deze KerkWijzer bij u in de bus
valt zijn de kinderen en jongeren
bijna weer thuis van GHZV-kamp. Een
flinke groep kinderen van 8 t/m 17
jaar is samen met 16 man/vrouw leiding en keukenstaf vertrokken naar
het Brabantse Oosterhout voor een
week met veel plezier maar ook gesprek en bezinning. Deze activiteit
wordt al jarenlang gedragen door de
wijkgemeentes van de Protestantse
Gemeente Voorburg. Kinderen die
ooit meegingen als deelnemer staan
nu in de rij om als leiding toch weer
aan te kunnen schuiven.

Zomertijd is: tijd voor plannen

De zomertijd is naast tijd voor rust en
bezinning ook de tijd om plannen te
maken. Er staat heel wat ‘op de rol’.
* Project Los-Vast
In de loop der jaren zijn er leden van
onze samengestelde gemeente, die
ooit actief en betrokken waren, op
afstand geraakt. De kerkenraad heeft
Ria Keijzer (tel. 3191938, ria.keijzer@
casema.nl) ingehuurd om - samen
met een aantal gemeenteleden - door
middel van interviews in kaart te
brengen wat hen beweegt.
* Opblaaskerk
Zaterdag 27 augustus is het Cultureel Festival bij winkelcentrum Julianaplein. De Opblaaskerk is er weer,
een initiatief van beide Protestantse
wijkgemeentes. En rond die kerk zijn
allerlei activiteiten. Elders leest u hoe
u zich aan kunt melden om mee te
helpen. Gewoon langskomen kan natuurlijk ook.
* De reis van je leven
Tot aan de startzondag (11 september) kunt u zich aanmelden om dit seizoen mee te doen met de gemeentekringen over ‘de reis van je leven’. We
hebben al zo’n vijftig aanmeldingen,
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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

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

OPEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN
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Kijk voor nadere informatie op:
www.huisartsenpraktijksmid.nl
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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
www.damendrukkers.nl

maar er kan nog meer bij. Zie voor
info op de website en in Samenklank.
* Kerkfestival Mix Match Music
Op de zaterdag van de Vlietdagen, 17
september van 10.00-15.00 uur, wordt
rond de Oude Kerk het Mix Match
Music Festival gehouden. Dit is de
opvolger van de zendingsbazaar. Het
belooft een sprankelende dag te worden en u kunt meehelpen. Zie elders
in dit blad. Ook dit is een gezamenlijke activiteit met de mensen van de
Martinigemeente.
We sluiten af met een morgengebed
van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).
Het is ook te vinden op blz. 533 van
Liedboek 2013:
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen.
Help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U;
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, bij U is het licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet;
Ik ben bevreesd, bij U is hulp;
Ik ben onrustig, bij U is vrede;
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld;
Ik begrijp uw wegen niet, Gij kent
mijn weg.
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.

Zomeravondlezing
Woensdag 24 augustus

20.00 uur drs. Katrijne Bezemer: ‘De
spiritualiteit van Vincent van Gogh’.
Toegang vrij.

Vincent van Gogh geldt heden ten
dage als een van de grootste Nederlandse schilders. In zijn eigen tijd was
hij miskend. Dat hij zo in de war raakte
dat hij een stuk van zijn oor afsneed
en later de hand aan zichzelf sloeg,
weten velen. Minder bekend is dat
Vincent van Gogh eigenlijk predikant
wilde worden. Hij is zelfs enige tijd als
predikant werkzaam geweest in de
mijnstreek, de Borinage. Pas na het
mislukken van deze carrière legde hij
zich op de schilderkunst toe. Maar was
daarmee zijn wens om mensen een
religieuze boodschap door te geven
voorbij? Volgens mijn visie is van Gogh
altijd predikant gebleven en zie je zijn
religieuze opvattingen in zijn werken
terug. In de lezing wordt aan de hand
van diverse schilderijen van Van Gogh
over het spirituele aspect van zijn leven gesproken (met dia’s en muziek).

Algemene 

Kerkenraad
Uitnodiging gemeenteavond
mogelijke verkoop Fonteinkerk

De Algemene Kerkenraad is op 29
juni tot een voorgenomen besluit gekomen om de Fonteinkerk te verkopen aan de stichting RCCG. Naar het
oordeel van de Algemene Kerkenraad
past verkoop aan stichting RCCG binnen de uitgangspunten die zijn vastgesteld.

Informatie over de RCCG

De Reedemed Christian Church of
God (RCCG) is een wereldwijde Pinkstergemeente die gestart is in Lagos,
Nigeria. De visie van de RCCG is om
zoveel mogelijk mensen te bereiken
en zoveel mogelijk kerken te stichten
waar mogelijk. De RCCG heeft momenteel in Nederland 27 parochiën
waarvan het hoofdkantoor zetelt in
de Kruispuntkerk te Den Haag.
De visie voor Voorburg is om het goede nieuws van de Bijbel te verspreiden
in de stad. De RCCG wil investeren in
het voortbestaan van het verspreiden
van het woord van God en daar hoort
de aankoop van een gebouw bij. De
strategie is om zoveel mogelijk mensen in Voorburg te bereiken om niet
alleen het woord van God te delen
maar ook sociale werken op te zetten
om de mensen ook in praktische zin
te helpen. Hierover is men een plan
aan het ontwikkelen. Hierdoor moeten jong en oud zich gebonden voelen aan de kerk.
De RCCG in Nederland heeft er voor
gekozen dat Stichting RCCG NL de

aankoop doet van alle panden. De
panden worden dus niet door de lokale parochiën aangekocht.
De RCCG is bekend bij de PGV omdat
zij huurder is van de Koningkerk en
’s zondags in de Koningkerk samenkomt.
De Algemene Kerkenraad wil op
woensdag 24 augustus de gemeente
horen over dit voorgenomen besluit.
Dit horen zal plaatsvinden in de Koningkerk om 20.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd! De AK is voornemens na het horen van de gemeente
op 24 augustus een definitief besluit
te nemen.
Met vriendelijke groet,

Anneke Vader
secretaris Algemene Kerkenraad

Diaconie 
Dringende oproep vacature
penningmeester Diaconie

Het College van Diakenen is dringend
op zoek naar iemand die de taak van
penningmeester van de diaconie van
Bert van Aller wil overnemen. De termijn van Bert is op 1 juli verlopen en
er is tot nu toe nog niemand gevonden die dit wil overnemen.
Taken:
- De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de hele
diaconie van de PGV (incl. wijkdiaconieën en ZWO);
- 
De penningmeester wordt daarbij
geassisteerd door het Kerkelijk Bureau dat in opdracht gelden overmaakt aan instellingen waarvoor
we hebben gecollecteerd, aan mensen die directe hulp nodig hebben
en aan andere diaconale doelen;
- In samenwerking met het Kerkelijk
Bureau stelt de penningmeester de
jaarrekening en de begroting op;
- In overleg met het College stelt de
penningmeester het collecterooster
op en zorgt voor een stukje in de
KerkWijzer over de collectes.
Gevraagd:
- 
Iemand die financiële stukken begrijpt. Een opleiding in een finan
ciële of boekhoudkundige richting
is niet nodig (maar wel handig),
omdat het Kerkelijk Bureau de administratie voert;
- Iemand die tijd heeft:
• Voor ca. 15 vergaderingen per jaar
(5x College van Diakenen, 5x moderamen en 5x wijkkerkenraad);
• Om tussendoor af en toe een be-
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Op zaterdag 17 september,
tijdens de Vlietdagen,
in de Oude Kerk van
10.00 tot 15.00 uur
met tweedehands spullen (rommelmarkt), boeken, kinderprogramma,
restaurant-met-podium, hobby’s, informatie over kerkenwerk en goede
doelen, catwalk, “tussen kunst en
kitsch”, loterij, het wijn- en taartenrad, orgelbespelingen, Sing along
met carillon, workshops, pleinmuziek
en optredens van twee koren en een
accordeonist.

8

Workshops
* 11.00 – 12.00 uur (binnen): “Licht en
donker”, tekenen o.l.v. Loes Wiersma – Deijl. Kosten € 5,-.
*
12.00 – 13.00 uur (tent): “Samen
sterk”, bloemschikken o.l.v. Gerda
van der Hoeven. Kosten € 7,50.
* 13.00 – 14.00 uur (tent): aardewerk
beschilderen o.l.v. Elly de Waal. Kosten € 5,-.
* 14.00 – 15.00 uur (tent): een sfeerlampje maken van glas o.l.v. Elly de
Waal. Kosten € 5,-.
Wilt u zeker zijn van deelname? Meld
u dan aan via ria.keijzer@casema.nl,
tel. nr. 06 50228250.
sluit te nemen over een hulpvraag
in overleg met voorzitter of moderamen (per mail of telefonisch);
• Voor het uitwerken van de stukken van het kerkelijk bureau tot
een jaarrekening en begroting
(overleg op Kerkelijk Bureau van
een ochtend);
• Om het collecterooster op te stellen.
Graag hoor ik het als u interesse
heeft in deze functie, daarover vragen heeft of iemand kent die wellicht
deze functie zou kunnen vervullen.
Jeannette Ridder-Numan
voorzitter College van Diakenen
(ridder@jrbv.nl; 06-15038383)

Oproep voor hulp bij
inzameling voor Voedselbank

Tijdens het Cultureel Zomerfestival op
27 augustus op het Julianaplein zal er
bij Jumbo en AH een inzameling worden gehouden voor de Voorburgse
voedselbank (Stichting Buren). Dit is
onderdeel van de aanwezigheid van
de PGV tijdens het Cultureel Zomerfestival. De inzameling wordt door de
Diaconie van de PGV georganiseerd
in samenwerking met de Stichting Bu-

Goede doelen
De opbrengst van het festival gaat
naar goede doelen in binnen- en buitenland, waarover u op het kerkfestival informatie vindt.
Spullen voor de rommelmarkt welkom!
Heeft u bruikbare spullen of boeken
voor de rommelmarkt van 17 september? U kunt ze inleveren bij de Oude
Kerk (De Voorhof) op elke donderdag
van 10.00 tot 12.30 uur en op woensdag 14 september van 18.30 tot 20.00
uur. Alles moet mooi, schoon en heel
zijn. Kleding, meubels en technische
apparatuur nemen we niet aan. Wat
overblijft gaat naar een bijna-nieuw‘winkel’ die welzijnsgericht werkt.
Informatieve ‘Warming Up’
Op donderdag 1 september van 20.00
tot 21.30 uur is er een open bijeenkomst voor allen die zich al hebben
gemeld als medewerker, maar ook
voor belangstellenden.
ren, die hiervoor in de ochtend (van
10.00-12.30 uur) jongeren van Hubertus Brandaan heeft gevraagd om mee
te helpen.
Het is een eenvoudige klus met groot
resultaat. Vorig jaar hebben we maar
liefst 48 kratten opgehaald en dat
paste maar net in de grote bestelwagen! En ook…je ziet hoeveel mensen
er met een goed hart zijn in Voorburg
die een of twee dingen komen inleveren en soms een hele kar vol!
Wij zoeken mensen die:
Een of twee uurtjes in Jumbo of in AH
willen staan om de spullen in te kratten te doen die mensen in de winkel
hebben gekocht voor de voedselbank.
In de ochtend is er vooral behoefte
aan mensen die twee jongeren willen
begeleiden van scholen die zich hiervoor hebben aangemeld.
Geef u op bij Jeannette Ridder-Numan, liefst per mail: ridder@jrbv.nl.
Eventueel ook telefonisch (3909006)
en dan graag inspreken met uw naam
en telefoonnummer. Er zullen achter
in de kerk ook formulieren komen te
liggen, waar u ook voor de andere activiteiten van de kerk op die dag kunt
inschrijven.

Voorwerk voor “Hand made”
Op donderdag 8 september van 10.00
tot 16.00 uur bent u welkom in De
Voorhof om een handje te helpen bij
het maken van o.a. tasjes-met-opdruk
en ander voorbereidend licht werk.
Op die dag kunt u verder zelfgemaakte producten afleveren.
Heeft u een hobby en wilt u hier op
die dag, samen met anderen, werk
van maken, meld u zich dan bij Leny
Verseveldt, tel. 3870292.
Bloemschikken
Zij die van bloemschikken houden
kunnen meehelpen op donderdag 15
september van 16.00 tot 18.00 uur bij
het opmaken van schalen t.b.v. verkoop op 17 september. Doet u mee?
Info bij Gerda van der Hoeven, tel.
3872066.
Informatie: Ria Keijzer – Meeuwse,
projectcoördinator, 06 50228250, ria.
keijzer@casema.nl

Kerkelijke 

berichten
Opblaaskerk zoekt enthousiaste
medewerkers

Op zaterdag 27 augustus staat de
Opblaaskerk weer de hele dag op
het plein tegenover McDonalds. Wij
zijn op zoek naar gastheren en -vrouwen die de bezoekers welkom heten,
mensen die mee helpen met het inzamelen van producten voor de Voedselbank en/of mensen die mee willen
zingen in de zangworkshops o.l.v.
Jeroen Bosman. Met de Opblaaskerk
doen wij als Protestantse Gemeente
Voorburg mee aan het jaarlijkse Cultureel Festival in winkelcentrum Ju-

lianabaan. Het festival trekt erg veel
bezoekers en het is altijd reuze gezellig. In de kerk bieden wij een interessant programma met zangworkshops,
bloemschikken, orgelconcerten door
organisten van de PGV en bijbeltafel, terwijl bezoekers een hartenkreet kunnen prikken op een enorm
houten kruis dat aan het eind van de
dag wit ziet van de briefjes. We delen kaarsjes uit met als opschrift ‘Ik
steek dit kaarsje aan voor’ en zamelen goederen in voor de Voedselbank
Buren. Dominee Jan van der Wolf zal
herkenbaar als geestelijke aanwezig
zijn zodat mensen hem vragen kunnen stellen. Wij nodigen u graag uit
om op 27 augustus (een deel van) uw
tijd beschikbaar te stellen om samen
met ons de Opblaaskerk weer tot een
succes te maken. We zijn al blij met
een paar uur.
Reacties s.v.p. sturen naar atteroskam@gmail.com (0611923478).
Werkgroep Communicatie PGV,
Hilbert van Essen
Kees Koenen
Atte Roskam
Jan van der Wolf

In de herfst naar Twente

Voor de zesde keer hebben we voor
de herfst een korte vakantie in eigen
land gepland. Dit jaar staat Twente
op het programma. In het centrum
van het mooie plaatsje Ootmarsum
hebben we een optie in hotel Twents
Gastenhoes, een prima hotel.
Datum: maandag 3 oktober, vertrek
om 8.00 uur vanaf Rodelaan tegenover de Mantel en om 8.30 uur vanaf
de Koningkerk.
De volgende excursies zijn gepland:
- 
Herfstkleurentocht door Twente
met o.a. bezoek aan Huis Singraven
in Denekamp;
- 
Holterberg, Canadese erebegraafplaats (in 1944 sneuvelden hier 1400
Canadese soldaten);
- De grens over naar Bentheim;
- 
Een dagtocht naar de oude bisschopstad Münster;
- Enschede, Hengelo en Oldenzaal.
Op 7 oktober vertrekken we weer
richting Voorburg. Onderweg bezichtigen we nog interessante plaatsen en
sluiten af met een diner. Aankomst in
Voorburg ca. 21.00 uur.
De prijs voor hotel half pension en genoemde excursies met toegangsprij-

Christus is afgedaald in de diepte.
Hij is opgestaan om alles met zijn
aanwezigheid te vullen.
Efeziërs 4: 10

zen: € 475,- p.p. bij verblijf in 2-pers.
kamer. Toeslag 1-pers.kamer € 60,-.
Reisleiding: ds. Klaas Wigboldus.
Aanmelden: Ali Stolk-Meenderman,
Tulpentuin 213, tel. 3861977.

Plaatselijke 

berichten
De Schakel vertrekt uit
Leidsenhage

Aandachtcentrum De Schakel komt
niet in dezelfde vorm terug in het
nieuw te ontwikkelen Leidsenhage.
Het karakteristieke gebouwtje in het
centrum van Leidsenhage maakt na
ruim 40 jaar dienst te hebben gedaan
als stilte- en aandachtcentrum plaats
voor commerciële activiteiten op het
centrale plein van de nieuw te ontwikkelen ‘Mall of the Netherlands’.
De Schakel was een begrip. Ooit gestart als stiltecentrum ontwikkelde
De Schakel zich tot een aandachtcentrum, waarin gastheren/vrouwen tot
op de dag van vandaag een luisterend oor bieden aan allen die behoefte hebben aan rust en een goed gesprek. In het pandje zijn verschillende
activiteiten geconcentreerd waaronder exposities, een juridisch en een
sociaal spreekuur. Het gebouwtje
deed tevens dienst als ambassade van
de vrede en als thuisbasis bij acties die
veelal rondom Pasen en Kerst plaatsvonden. In het pandje van De Schakel
werd tevens onderdak geboden aan
Amnesty International, de Wereldwinkel, de Wereldvredesvlam en – tot
voor kort – Unicef.
In goed overleg met de ontwikkelaar
van Leidsenhage (Unibail-Rodamco)
is ervoor gekozen om de dienstverlening buiten Leidsenhage voort te
zetten. Binnen de ‘Mall of the Netherlands’ zal op een geëigende plaats
een rustpunt worden gecreëerd waar
wordt verwezen naar De Schakel en
haar dienstverlening. Tevens zijn de
benodigde middelen beschikbaar
gesteld om – mogelijk samen met de
Raad van Kerken – de dienstverlening
te continueren. De Wereldwinkel zet
haar activiteiten voort binnen het
voormalige V&D-gebouw.

Afsluitende expositie in De
Schakel

Van 1 augustus tot en met 31 augustus is er in De Schakel in Leidsenhage
een expositie van werken van Marianne en Chris de Wit uit Leidschendam.

Marianne maakt grote abstracte,
veelkleurige en esoterische schilderijen in acryl en olieverf. Chris maakt
keramiek, objecten en gebruiksvoorwerpen en heeft een eigen stijl ontwikkeld, gekenmerkt door aardse
kleuren en vrij ruwe structuren.
Opbrengsten uit de verkoop van de
expositie worden bestemd voor Stichting Doe een Wens.
Dit zal ook de laatste expositie zijn
in De Schakel, die wordt gesloten in
verband met de renovatie van winkelcentrum Leidsenhage.
U bent van harte welkom tijdens de
openingsuren van De Schakel om de
expositie te bekijken. De Schakel is
geopend op maandag van 13.00 tot
17.00 uur en op dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Muzikale 

berichten
Orgelconcert in de Oude Kerk

Op zaterdag 3 september om 16.00
uur zal Jan Droogers weer een prachtig orgelconcert verzorgen in de Oude
Kerk te Voorburg.
Op het mooie Bätz-Witte orgel zal hij
orgelwerken spelen van Cesar Frank
(Chorale!!!), Antonio Vivaldi, Fantasie
over gezang 312 van Jan zelf, werken
van Pasini en Tschaikowsky en als slot
een koraalfinale van Herman van Vliet.
De toegang bedraagt € 7,- en na het
concert is er wijn en fris achter in de
kerk om met elkaar na te praten over
alles wat met orgels te maken heeft.
Van harte welkom, komt allen!!!!
Jan
Droogers
werd geboren
in 1969 te Gouda. Zijn eerste
orgellessen ontving hij op 8-jarige leeftijd van
de heer Muilwijk. In 1983 vervolgde hij zijn studie
bij Wim van der Panne, destijds cantor-organist van de Oude Kerk te
Voorburg en vanaf 1989 bij Herman
van Vliet, organist van de Joriskerk te
Amersfoort. Vanaf zijn 14e jaar is hij
organist van de Gereformeerde Kerk
te Bleiswijk en sinds 1989 is hij tevens
tweede organist van de Oude Kerk te
Voorburg. In 1993 werd zijn studie
voor bouwkundig ingenieur met
goed gevolg afgesloten aan de HTS te
Rotterdam. Op dit moment is hij in de
voetsporen van zijn vader getreden
en is nu een zeer bekende aannemer
in Bleiswijk en de omgeving.

9

Overige 

berichten
Ie binnen roupen
10e Groninger kerkdienst in
Amsterdam

10

Op zondag 30 oktober wordt voor de
10e keer een Groninger kerkdienst in
de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam
gehouden. Het gaat in deze dienst
over de roeping van Abraham en Zacheüs. Het thema is ‘Ie binnen roupen’, ‘U bent geroepen’. De dienst
wordt geleid door ds. Harry Donga.
De pas benoemde Commissaris van de
Koning René Paas werkt mee aan de
dienst, Christiaan de Vries speelt op
het orgel en Vocaal mannenensemble
Deacantemus uit Zuidlaren komt zingen. De collecte is voor het Wereldhuis - ademplek voor migranten zonder papieren, www.wereldhuis.org
- en voor de onkosten van de dienst.
Kunstenaar Henk Helmantel exposeert en werkt mee aan de dienst.
En nieuw: er is een kindernevendienst
voor basisschoolleerlingen o.l.v. ds
Gretha Huis! Voor ’t lutje goud’ is er
een crèche. Dus neem uw kinderen en
(achter)kleinkinderen vooral mee!
Na de dienst wordt het Gronings
volkslied gezongen en is er koffie en
Groninger koek (kovvie & kouke). De
dienst wordt jaarlijks door enkele honderden mensen bezocht die geboren
zijn in Groningen, maar inmiddels elders in Nederland wonen en werken.
Datum: zondag 30 oktober 2016;
Aanvangstijd: 10.30 uur (vanaf 10.00
uur kerk open);
Plaats: Oude Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam (Singel 411).
Informatie: Hanne Wilzing, Lutherse
Diaconie in Amsterdam: h.wilzing@
diaconie.com, tel. 020-4044708 of 0651340442 of Jan Spijk, communicatieadviseur 06-51244064.

Zomerse pelgrimspaden

Wie zo gelukkig is om in eigen land
vakantie te mogen vieren, kan de pelgrimspaden bewandelen.
Mensen die ‘niet op vakantie gaan

Toen de magiërs de ster zagen,
werden ze vervuld van diepe
vreugde. Ze gingen het huis
binnen en vonden het kind met
Maria, zijn moeder. Ze wierpen
zich neer om het eer te bewijzen.
Matteüs 2: 11

maar gewoon thuis blijven’ kunnen
gaan genieten van stilte, beweging
en schoonheid in eigen land. Kerken
in Utrecht, Zeeland, Amsterdam en
Friesland organiseren deze zomer
pelgrimspaden, kerkenpaden en labyrint-loopjes.
Utrecht: Pelgrimstocht langs twaalf
kerken in de binnenstad Utrecht
Deze ‘pelgrimstocht’ voert langs
twaalf monumentale kerken in de
binnenstad van Utrecht, waarvan vele
een oude pelgrimstraditie hebben. De
route wordt beschreven in een folder,
en in een ‘pelgrimspas’ kan elke bezochte kerk worden afgestempeld.
Deze pelgrimstocht richt de aandacht
op de symbolen die in elke kerk zijn te
vinden. Zo is in de doopsgezinde kerk
de zon met twaalf stralen te ontdekken, de zwaan in de Lutherse kerk en
de sleutels in de Pieterskerk. In alle
kerken staan gidsen klaar die veel
kunnen vertellen over symboliek, architectuur- en kunstgeschiedenis van
de kerkgebouwen.
Data: 28 juni t/m 10 september 2016.
Meer informatie over wandelroute,
kerken, openingstijden en programma: www.kerkenkijken.nl
Zeeland: Kerkenpad langs 15 oude
kerken in Zuid-Beveland
Kerkenpad Zuid-Beveland is gebaseerd op de bestaande fiets-knooppuntenroute, die voert langs smalle
wegen en hoge dijken, tussen Westeren Oosterschelde door. Elk jaar wordt
door de Zeeuwse kerken in Zuid-Beveland een nieuw Kerkenpad georganiseerd langs 15 prachtige eeuwenoude kerken. De kerkdeuren staan
ook doordeweeks open, voor een
moment van rust en bezinning. Veel
kerken organiseren in deze zomerperiode kunstexposities. Ook hier staan
gidsen klaar met folders, fietskaarten,
en informatie over de kerkgebouwen.
Data: 1 juli t/m 10 september 2016.
Meer informatie over fiets- en wandelroutes, kerken, openingstijden en programma zijn te vinden in de folder 10
jaar kerkenpadroute Zuid-Beveland.
Amsterdam: mini-pelgrimage in labyrint van Hoftuin
Zinnig Noord - broedplaats voor zingeving van de Protestantse Kerk
Amsterdam - bouwde een bijzonder
labyrint in de prachtige Hoftuin van
de Protestantse Diaconie. Een labyrint
- een oude vorm van (christelijke) meditatie - kun je op allerlei manieren
lopen: langzaam en verstild, of juist
met een vraag die je bezighoudt. Het
bijzondere van dit labyrint is, dat het
pad uit verschillende natuurlijke ma-

terialen bestaat. Spannend dus om op
blote voeten te lopen…
Data: 26 juni tot 11 september 2016.
Plaats: Hoftuin, Nieuwe Herengracht
18A, Amsterdam. Meer informatie
over workshop Labyrint lopen, openingstijden en programma: www.zinnignoord.nl
Friesland: Tsjerkepaad in teken van
‘Kerk en Muziek’
Voor dit Tsjerkepaad openen honderden kerken in Friesland hun deuren.
Dit jaar stroomt de muziek naar buiten: de meeste kerken organiseren
concerten rond het thema ‘Kerk en
muziek’. Tijdens een van die concerten
zal de Friese zanger, gitarist en componist Piter Wilkens liedjes over kerk
en natuur zingen, van zijn nieuwe cd
‘Libbene Stiennen’. Deze cd is gemaakt
ter ere van het 45-jarig bestaan van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Data: 2 juli t/m 10 september 2016.
Meer informatie over fietsroutes, programma’s en openingstijden www.
tsjerkepaad.nl
Troost
Voor wie gedwongen zijn in het buitenland hun vakantie door te brengen: weest getroost! In heel Nederland organiseren kerken door het
hele jaar heen korte of lange pelgrimstochten. Zo ging Assen al tien
jaar op Palmzaterdag op ‘bedevaart
in de buurt’ naar de Jacobuskerk in
Rolde, en liep Zoetermeer in juni een
vierdaagse pelgrimstocht naar abdij
Koningshoeven in Tilburg.
Wie zoekt naar een pelgrimstocht zal
die zeker vinden…

Bijzondere bijbelexpositie in
Sint-Janskerk Gouda

Tot 31 oktober is in de Sint-Janskerk
te Gouda de bijbeltentoonstelling
‘Het Woord Verbeeld. De Bijbel in glas
en prent.’ te bezoeken.
Aanleiding is de 500e verjaardag van
Erasmus’ Novum Instrumentum, de
eerste gedrukte Griekse editie van
het Nieuwe Testament. De betekenis
van deze uitgave is enorm: zij vormde
de basis van tal van vertalingen, zoals
de Lutherbijbel en de Statenvertaling.
Dit feit wordt daarom nationaal en
internationaal op vele manieren herdacht.
Gebrandschilderde ramen
Het merendeel van de 72 gebrandschilderde ramen van de Sint-Jan – vervaardigd in de 16e en de 17e eeuw - bevat
Bijbelse voorstellingen en thema’s. Bekend zijn vooral de glazen van de Crabeths met de voornaamste episoden
uit het leven van Jezus en de apostel
Johannes. De glazen vormen als het

ware een ‘bijbel in glas’. Dat heeft geleid tot een tentoonstelling die op een
bijzondere wijze de betekenis en de
invloed van de Bijbel belicht.
Bijzondere collectie
Een tiental bekende Bijbelse thema’s
die op de glazen zijn afgebeeld – zoals Jona, het offer van Elia, het bezoek van de koningin van Scheba aan
Salomo, het Laatste Avondmaal – vormen de basis. De gekozen onderwerpen in de glazen worden gespiegeld
aan geïllustreerde bijbels. Er is een
groot aantal bijzondere bijbels te
zien - afkomstig onder andere uit de
collecties van het Nederlands Bijbelgenootschap en het Bijbelmuseum te
Leerdam – zoals een prachtige uitgave uit 1583, met prenten van Vlaamse
kunstenaars, van Jan Luyken en andere bekende kunstenaars. Het doel
daarvan is om de Bijbelse beeldtraditie inzichtelijk te maken. Ook zullen
enkele bijzondere bijbels tentoongesteld worden, zoals de Delftse bijbel.
Deze bijbel is het eerste gedrukte
Nederlandstalige boek dat in 1477 te
Delft werd uitgegeven.
Naast historische prentenbijbels worden ook kinderbijbels en een keur van
hedendaagse bijbels gepresenteerd
door verschillende uitgevers zoals De
Banier, Royal Jongbloed, de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en Ark
Media. Voor het voortgezet en hoger onderwijs is er een educatief programma, ontwikkeld door Wycliffe
Bijbelvertalers Nederland.
Partners
De tentoonstelling is een project van
Stichting Goudse Sint-Jan, in samenwerking met onder andere het Nederlands Bijbelgenootschap, het Statenbijbelmuseum Leerdam, Museum
Catharijneconvent en Refo500.

Amuse, de lichte Luther

Als ‘voorafje’ op het Lutherjaar 2017
organiseren de Protestantse Kerk en
De Roos van Culemborg op zaterdag 17 september de Amuse-dag.
Theoloog-theatermaker Kees van
der Zwaard en prof. dr. Heleen Zorg-

drager bijten het spits
Collecten juli
af met hun kijk op ‘de
lichte Luther’. Verder
Plaatselijke Kerkelijke doeleinden 1.990,78
staat op het programma veel zang, poëzie,
Diaconie
Lutherse Tafelpraat en
JOP
465,97
kunst. De dag demonSoc. Fonds Leidschendam-Voorburg 546,36
streert hoe een plaatseKindertehuis Vliet en Burgh
461,12
lijke gemeente - een jaar
Ouderenwerk diaconie
557,31
lang - met Luther aan de
Past. dienstencentrum De Herberg
510,78
slag kan. Alle onderdelen van het gelijknamige
Heilig Avondmaal
jaarprogramma Amuse
Het Anker 24 juni
50,00
komen aan bod: zingen,
Oude Kerk 10 juli
188,40
kijken, eten, praten en
reizen. Met Luther! Iedereen is van harte welkom. Grote of en controleert de financiën. Dr. Agnes
Barbarakerk in Culemborg, van 11.00- Abuom uit Kenia is voorzitter van het
15.00 uur. De toegang is gratis. Aan- uitvoerend comité.
melden kan voor 10 september via 500 miljoen christenen
www.500jaarprotestant.nl/amuse.
De Wereldraad van Kerken is een van
de belangrijkste internationale chrisDs. Karin van den Broeke in
telijk-oecumenische organisaties. Er
kernbestuur Wereldraad
zijn omstreeks 340 kerkgenootschapDs. Karin van den Broeke is maandag- pen lid van deze organisatie. De leden
middag 27 juni in Trondheim gekozen hebben samen zo’n 500 miljoen leden
in het uitvoerend comité (executive in meer dan 110 landen.
committee) van de Wereldraad van Ds. Karin van den Broeke maakt sinds
Kerken.
2013 deel uit van het bestuur van de
Ds. Karin van den Broeke is preses Wereldraad van Kerken. In die hoedavan de generale synode van de Pro- nigheid bezocht ze onder meer Japan
testantse Kerk in Nederland.Ze is na- en Oekraïne.
mens de Protestantse Kerk bestuurslid Pelgrimage gerechtigheid en vrede
van de Wereldraad van Kerken.
Namens de Protestantse Kerk in NeVergadering in Trondheim
derland is ds. Karin van den Broeke
In Trondheim vond vanaf woensdag tevens lid van de Raad van Kerken en
22 juni een vergadering van het be- een speciale taakgroep ‘Pelgrimage
stuur (central committee) van de We- van gerechtigheid en vrede’. Dit is
reldraad plaats. Ds. Van den Broeke momenteel het belangrijkste thema
werd gekozen uit de 154 leden van van de Wereldraad van Kerken. De
het centraal comité. Het uitvoerend taakgroep van de Nederlandse Raad
comité telt 23 leden en werkt het be- van Kerken populariseert dit thema
leid van de kerken uit, handelt spoed- voor de kerken in Nederland.
eisende zaken af, benoemt stafleden Conferentie in Amsterdam
Het is de bedoeling dat er in 2018 een
conferentie van de Wereldraad van
De Heer zegt: Ik laat de vrede Kerken plaatsvindt in Amsterdam over
het thema ‘Pelgrimage van gerechtigals een rivier naar mijn volk toe
heid en vrede’. Het is dan precies 70
stromen. Wat jullie dan zien, zal jaar geleden dat de kerkelijke koepelorganisatie in Amsterdam werd
je hart verblijden.
Het hoofdkantoor van de
Jesaja 66: 14 opgericht.
Wereldraad is te vinden in Genève.

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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schrift
2018 in Amsterdam
Ds. Karin van den Broeke heeft de Wereldraad van Kerken uitgenodigd om in 2018 naar
Amsterdam te komen in het kader van het 70-jarig bestaan van de Wereldraad. Een goed
moment om terug te kijken, het verleden te vieren, en om vooruit te blikken en te zien waar
de kerken staan in het kader van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede.
Dr. Olav Fykse Tveit reageerde positief tijdens het Centraal Comité van de Wereldraad in Trondheim, woensdag 22 juni. Hij sprak van een interessante optie om
verder te onderzoeken. Tveit ging tijdens zijn speech
in op het thema van de hoop. Hij noemde de hoop wezenlijk voor christenen. Datgene wat je hoopt kan niet
alleen iets voor jezelf zijn, maar staat per definitie ook
open voor anderen. In die zin is de hoop een goede
toetssteen van geloof. Hij ging verder in op het geweld dat op verschillende plaatsen met een legitimatie
vanuit religieuze slogans wordt gepleegd. Hij riep zijn
gehoor op die onderbouwing serieus te nemen. Alleen
als religie een deel is van het probleem, kan ze ook een
deel van de oplossing geven, zo zei hij.
12
Eerder op de dag hield ook de voorzitter dr. Agnes
Abuom een tijdsbeeld voor aan de vergadering. ‘Er is
in het evangelie wel ruimte voor meningsverschillen,
maar er is geen ruimte voor onverschilligheid’, aldus
de Anglicaanse voorzitter van de Wereldraad van Kerken. Ze maakte een analyse van de thema’s waar de
Wereldraad zich mee bezighoudt de laatste jaren. Ze
ging in op het gemak waarmee mensen wereldwijd de
markteconomie omarmen. ‘Weelde wordt gezien als
de ultieme oplossing van alle problemen’, zei ze. Hebzucht wordt ten onrechte niet gekritiseerd en onrechtvaardigheid heeft een legitieme basis gekregen. Een
klein deel van de mensen leeft in weelde en miljoenen
moeten in armoede zien rond te komen.
Abuom komt zelf uit Kenia, net als de vorige secretaris-generaal van de Wereldraad Sam Kobia, die als gast
het Centraal Comité bijwoont. Sam Kobia kent Agnes
Abuom nog van de theologische opleiding, zo zegt hij
zelf. Abuam gebruikte haar openingsspeech om er op
te wijzen dat 800 miljoen mensen in absolute armoede
leven, onder wie 90 miljoen kinderen. Nog eens 790
miljoen mensen zijn ondervoed.
Ze stelde vast dat de rijke wereld meer en meer de realiteit onder ogen zal moeten zien. Te vaak nog leidt die
realiteit tot angstgevoelens. ‘De angst van de machtigen is minstens net zo gevaarlijk als hun hebzucht’.
Abuom prees de kerken in Europa die een getuigenis
geven door de angst te overwinnen en zich gastvrij op
te stellen naar vreemdelingen. Het leverde een reactie
op van een Duitse afgevaardigde, die de houding van
de kerken in het westen nog te ambivalent vond.

De voorzitter van de Wereldraad refereerde in haar
speech kritisch naar de wapenindustrie. Alleen al de
Amerikanen verdienden er 10 miljard dollar aan de
laatste jaren. Een groot deel van het wapentuig gaat
naar landen als Israël en Egypte. Naast de VS noemde
Abuom ook het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Israël en
China als producenten.
Fernando Enns, afgevaardigd vanuit de Duitse kerken, merkte op dat ook Duitsland rustig in het rijtje
genoemd mag worden en dat zijn doopsgezinde kerk
zich inzet voor een vermindering van het wapentuig.
Hij vroeg ook of Agnes misschien niet iets had moeten
zeggen over de aanslag in Orlando, waar een discriminerende gedachte aan ten grondslag ligt naar homoseksuelen en transgenders. Agnes Abuom reageerde
instemmend op de aanvulling van Enns.
De pelgrimage van gerechtigheid en vrede vraagt van
de kerken openheid en introspectie, aldus de voorzitter van de Wereldraad. Ze drong aan op een beweging
vanuit de retoriek naar de actie. ‘We bewegen ons van
een cultuur van conferenties en verklaringen naar acties die hoop voeden en idee geven voor alternatieven’.
Abuom riep op jongeren en vrouwen nog meer bij de
pelgrimage te betrekken. Zij zijn creatief en zijn wellicht instaat om het organische aspect te vergroten en
het cerebrale iets meer op de achtergrond te plaatsen.
Bij de opening van het Centraal Comité werden de stewards voorgesteld uit de verschillende landen. Er waren er 17, en bijna alle kwamen uit de Scandinavische
landen. Bij het appel nominaal stond Olav Fykse Tveit
even stil bij de benoeming van mr. Stanley Noffsinger.
Hij is benoemd tot directeur interne zaken. In zekere
zin volgt hij dr. Hielke Wolters op, die na het Centraal
Comité weer in Nederland komt wonen. Noffsinger
combineert enkele taken die voorheen bij Hielke en
andere mensen waren ondergebracht. Noffsinger is lid
van de Church of Brethren, een kerk met een duidelijke vredesvisie. Caroline van der Veen is voor zover
bekend de enige met een Nederlandse nationaliteit
die nog bij de Wereldraad werkt, ze is onder meer verantwoordelijk voor inkomstenwerving.
Raad van Kerken,
Actueel juni 2016

