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

Zondag 2 oktober 

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. T. Koelewijn
19.00 uur ds. J. v.d. Meent

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. A.M. Verbaanv.d. Heuvel, Ermelo
19.00 uur kandidaat P. Ravensbergen,
Valkenburg

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox en
ds. J.T. van der Wolf
startzondag
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk, Wigbolduszaal
10.00 uur ds. J. Kievit
De Mantel
11.15 uur ds. J.E. van Maanen-Feijen

Zondag 18 september 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur ds. P. van der Burg,
Zoetermeer
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

Woensdag 21 september,
Vredesdienst 

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
14 oktober moet uiterlijk donderdag
6 oktober 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.

De Mantel
10.30 uur ds. T. Koelewijn
en pastor P. Sas
oecumenische viering

Zondag 25 september 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent, H.A.
19.00 uur ds. C.W. van der Meij,
Naaldwijk
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.W. Kirpestein,
Utrecht
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. D. Sikkema, Zoetermeer
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur Hoeksteenlezing,
mr. L. Verheij
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. D. Sikkema, Zoetermeer

Zondag 9 oktober 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur ds. C.W. van der Meij,
Naaldwijk, evensong
m.m.v. Voorburgs Vocaal Ensemble
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
De Mantel
11.15 uur ds. E. van der Wolf-Kox, H.A.

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.

Een bijzondere vesper
met beelden

Zondagavond 11 september om
19.00 uur vieren we een bijzondere vesper. Een vesper met beelden.
De beelden zijn gemaakt door ons
gemeentelid en beeldend kunstenaar, Frans Kokshoorn. De beelden
vormen een beeldengroep en deze
was in een eerder jaar te zien in de
Oude Kerk. Op zaterdag 10 september, op Open Monumentendag, wordt de beeldengroep opnieuw geëxposeerd in onze kerk.

De beelden zullen tijdens de vesperviering op eigen wijze aanwezig zijn, niet meer als groep maar
als individuen. Ze zijn ons vreemd
en tegelijkertijd heel herkenbaar.
Net mensen, voor wie er oog voor
heeft. Wat heeft elk van die beelden ons te vertellen, maar ook wat
zeggen ze over ons?
Blijven de beelden ons vreemd of
worden ze één van en met ons? De
ervaring zal het leren. Ds. Jaap van
de Meent is voorganger en ook de
kunstenaar is aanwezig. U bent
van harte welkom!
Commissie Avonddiensten

Wijziging mailadres redactie

Het mailadres kwnauta@kpnplanet.nl is per heden gewijzigd in:
kwnauta2@outlook.com.
Verzoeke uw adresboek aan te
passen.

Bij de kerkdiensten
Zondag 11 september

13e zondag van de zomer
Kleur: groen
Onze bijstand in het pastoraat, ds. T.
Koelewijn, zal onze voorganger zijn.
Op het leesrooster staan: Exodus 32:
7-14 en Lucas 15: 1-10.
In de avonddienst betrekt ds. Van de
Meent ons bij de beelden van Frans
Kokshoorn, die zaterdag tentoongesteld zijn in de Oude Kerk.

Zondag 18 september
Startzondag

14e zondag van de zomer

Collectetoelichtingen

Op 11 september is de eerste collecte bestemd voor het diaconale werk in
Voorburg zoals bijvoorbeeld de bloemengroeten, koffieochtenden, busreizen en financiële steun.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 18 september is de eerste collecte bestemd voor het vredeswerk van
PAX en Kerk in Actie. Elke dag horen we berichten over oorlog en geweld:
in Syrië, Afrika en Afghanistan. Steeds meer beseffen we dat vrede geen
vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er óók berichten over mensen die zich
inzetten voor vrede. Zij geloven dat je vrede kunt leren! De Protestantse
Kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX.
Zoals bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwijzers in de steden scholen
hebben opgericht waar kinderen van verschillende religies samen les krijgen. Ze hebben lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een nieuwe
generatie om de verbinding te zoeken. In de vluchtelingenkampen steunt
Kerk in Actie kerken zoals de Grieks Evangelische kerk in het kamp Idomeni.
Duizenden vluchtelingen wachten er wanhopig tot de grenzen open gaan.
De kerk helpt hen met voedselpakketten en medische zorg. Soms komen zij
gezinnen tegen die uit elkaar gerukt zijn. Kerk in Actie zet zich in om hen
weer te herenigen. In Nederland staan gelukkig ook veel mensen klaar om
de vluchtelingen welkom te heten. Anderen twijfelen, of voelen zelfs angst
voor zoveel vreemdelingen in ons veilige land. Kerk in Actie heeft hier oog
voor en wil binnen de kerken het gesprek hierover op gang brengen en
kerken helpen bij de opvang van vluchtelingen. Met de opbrengst van deze
collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede
van Kerk in Actie en PAX.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 25 september is de eerste collecte bestemd voor de wijkdiaconieën. In
de verschillende wijken vinden diverse activiteiten plaats, zoals ontmoetingsdagen, excursies, gezamenlijke maaltijden en koffieochtenden. Deze
activiteiten geven de mensen de kans om hun dagelijkse zorgen even aan
de kant te zetten of de eenzaamheid te onderbreken.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 2 oktober is de eerste collecte bestemd voor Kerk en Israël. Zoals een tak
vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie
heeft haar wortels in het Joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk
verbonden met Israël. Vandaag, op Israëlzondag, geven we extra aandacht
aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk van Kerk en
Israël. Dit werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het stimuleren
en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft
ﬁnanciële steun aan projecten in Nederland en Israël. De wortels van ons
geloof liggen in het Oude Testament. In de oude verhalen lezen we over
menselijke moeiten en zorgen, maar ook over intense betrokkenheid van
God met mensen. Als we die verhalen aandachtig lezen en ons verdiepen
in de Joodse achtergrond ervan, zal ons geloof versterkt worden. Om het
gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren,
organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar
is er een extra symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse
hervormers. Ook wordt het magazine Kerk en Israël Onderweg uitgegeven.
In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims.
Met de opbrengst van de collecte kan Kerk en Israël dit belangrijke werk
voortzetten.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 9 oktober is de eerste collecte bestemd voor het vluchtelingenwerk in de
regio. De Diaconie steunt zowel individuen als organisaties zoals stichting
Vluchtelingenwerk. Dit is een vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor de
belangen van de vluchtelingen en geeft ondersteuning op maatschappelijk,
juridisch en sociaal gebied. Vluchtelingenwerk geeft onder andere juridische en maatschappelijke begeleiding, taallessen, fietslessen en organiseert
sociaal culturele activiteiten.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.
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Kleur: groen
Dit is onze startzondag, waarin ds. J.
van de Meent voorgaat. We maken
een start met het nieuwe kerkelijk seizoen. We sluiten aan bij het landelijke
thema ‘Deel je leven’, met Lucas 6:
45b als kerntekst: ‘Waar het hart vol
van is, daar loopt de mond van over’.
De activiteitencommissie verzorgt na
de dienst weer een mooi programma
voor zowel kinderen als volwassenen.
In deze dienst staan we stil bij de
overstap die een drietal tieners maakt
van de kinder- naar de tienerdienst:
Sophie van Essen, Matthijs Soeters en
Youp Zuidgeest.

Zondag 25 september

15e zondag van de zomer
Kleur: groen
Ds. J. van de Meent gaat voor in deze
dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren. Op het leesrooster staan:
Amos 6: 1-10 en Lucas 16: 19-31.

Zondag 2 oktober
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16e zondag van de zomer – Israëlzondag
Kleur: groen
Ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel uit
Ermelo is een ons bekende gastvoorganger. Op het leesrooster staan: Habakuk 3: 1-3, 6-19 en Lucas 17: 1-10.

Zondag 9 oktober

17e zondag van de zomer
Kleur: groen
Ds. J. van de Meent is de voorganger.
Op het leesrooster staan: 2 Koningen
17: (5-7)24 en Lucas 17: 11-19(21).

Manteldiensten

Op zondag 11 september gaat ds. J.E.
van Maanen-Feijen voor in de dienst
in de Maartenzaal van De Mantel.
Zondag 9 oktober hopen we met ds.
E. van der Wolf-Kox het Heilig Avondmaal te vieren.

Dienst in de Vredesweek

Woensdag 21 september is er een oecumenische Vredesdienst in De Mantel, waarin ds. T. Koelewijn en pastor
P. Sas samen voorgaan. De dienst begint om 10.30 uur. Ook mensen van
buiten De Mantel worden van harte
uitgenodigd om mee te bidden om
vrede.

Wij gedenken

Op 1 augustus is de heer Jan August
Eberhard van Enk overleden op de
leeftijd van 91 jaar. Hij woonde de
laatste tijd in De Panden.
Op de rouwkaart staat:
Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn
hart, bevrijding van wat mij ontstelt
en verwart, de hoop die mij grond

geeft als alles verdwijnt, het duister
me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden. Moge de kinderen
en kleinkinderen troost vinden bij
God.
Op donderdagmorgen 18 augustus is,
oud 64 jaar, overleden Wilhelmus Johannes Bol. Twee dagen later zou hij
65 jaar zijn geworden. Willem is geboren en getogen in de Haagse Schilderswijk. De afgelopen jaren woonde
hij in de Sionstraat en was werkzaam
als conciërge op het St. Maartenscollege. In 2011 raakte Willem betrokken bij onze wijkgemeente en was
enkele jaren daarin actief als vrijwilliger. In die periode bezocht hij regelmatig op zondagmorgen de diensten
in de Oude Kerk. Soms samen met
zijn dochter Angelina en kleinkind Larissa, als een trotse vader en opa. Hij
hoopte dat zijn kinderen en kleinkinderen zo zijn voorbeeld zouden leren
volgen. Zelden werd er tevergeefs
een beroep op hem gedaan. In het
afgelopen half jaar heeft Willem op
moedige wijze strijd geleverd tegen
een ziekte, waaraan hij uiteindelijk
is overleden. Willem was blij met de
belangstelling uit de gemeente. Op
een van de kaarten stond een tekst
van Dietrich Bonhoeffer (gezang 398:
7 LvdK):
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen
mag
God is met ons des avonds en des
morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Deze woorden hebben Willem zeer
bemoedigd en getroost. Hij las ze elke
ochtend en avond.
De afscheidsdienst vond plaats op
donderdag 25 augustus in de Oude
Kerk. Daarin hebben we een tweetal
psalmen gelezen, Psalm 23 en 139, en
stilgestaan bij het verhaal over Jozef.
In dit verhaal vond Willem veel herkenning met zijn eigen leven. Aansluitend vond de bijzetting plaats in het
familiegraf op de RK.-begraafplaats
St. Barbara in Den Haag. Wij wensen
zijn kinderen, kleinkinderen en allen
die van hem hielden Gods nabijheid
toe, nu zij zonder hem verder moeten.
Op vrijdagmorgen 19 augustus is,
in de leeftijd van 93 jaar, overleden,
Elizabeth Anna Faber-de Jong, sinds
1999 weduwe van Frans Coenraad Faber. De afgelopen twee jaar woonde
zij in Rustoord, daarvoor aan de Oude
Haven. Het gezin Faber kerkte in de
loop der jaren door verhuizingen in
de Oude Kerk, in de Opstandingskerk

en later weer in de Oude Kerk. Het
gezin was meelevend, met, met name
de heer Faber, grote verdiensten voor
de Hervormde Gemeente van Voorburg. Ook na het overlijden van haar
man was mevrouw Faber een trouwe
kerkgangster in onze kerk en later in
Rustoord. De dienst van Woord en Gebed vond plaats op woensdag 24 augustus in de Oude Kerk. We hebben
gelezen en overdacht Johannes 11:
17-27, met als kerntekst vers 25: “Ik
ben de opstanding en het leven. Wie
in Mij gelooft zal leven, ook wanneer
hij sterft”.
Na afloop van de dienst hebben we
haar begeleid naar het familiegraf op
de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan te Voorburg. Laten wij haar kinderen en kleinkinderen gedenken in
onze gebeden.
ds. J. van de Meent

Lunchbijeenkomsten voor
ouders met (jonge) kinderen

In het komend seizoen gaan we
door met de lunchbijeenkomsten, op
zondag na afloop van de dienst. De
lunchbijeenkomsten vinden plaats in
De Voorhof op de volgende data: 25
september en 6 november, 15 januari,
12 maart, 14 mei en 25 juni. De bijeenkomsten beogen onderlinge ontmoeting, uitwisseling van ervaringen
en gesprek over (geloofs)opvoeding.
We beginnen rond 12.00 uur en sluiten af om 13.30 uur. Voor de kinderen
is er een eigen programma en voor de
kleinsten is er oppas.

Lunchbijeenkomst 20-plus

De volgende lunchbijeenkomst voor
jongeren van 20-plus is zondag 9 oktober. We beginnen om 12.00 uur en
sluiten af om 13.30 uur. We spreken
met elkaar over zaken die je bezighouden en over wat kerk en geloven
voor jou betekenen, al dan niet aan
de hand van een Bijbelgedeelte.

Bijbels Leerhuis

Ook dit najaar is er weer een Bijbels
Leerhuis op dinsdagavond van 19.30
tot 21.00 uur en op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur, beide
om de veertien dagen in De Voorhof.
De eerste bijeenkomsten zijn op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober. Onderwerp van gesprek is de confrontatie tussen de profeet Elia en koning
Achab, zoals die beschreven staat in 1
Koningen 16: 29 – 19: 21. In deze confrontatie gaat het niet alleen om de
vraag wie er God is in Israël: JHWH of
Baäl, maar vooral ook om de profetische kritiek op een mengvorm tussen
beiden, waarin JHWH, de God van Is-

M E D I TAT I E

Het kruis in de “Opblaaskerk”

raël, als een Baäl wordt vereerd. Het
gesprek hierover wordt ingeleid en
geleid door ds. Ab Venemans. Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom!

Vanuit de beroepingscommissie

De beroepingscommissie hoopt zeer
binnenkort resultaten te zien van
haar werk. Houd de mededelingen in
de kerkdienst of op de website daarover in het oog.

Ook dit jaar was tijdens het cultureel zomerfestival
de Protestantse Gemeente van Voorburg present.
Niet met een kraampje, maar met een heuse ‘blowup church’, een opblaasbare kerk. Deze eyecatcher
is maar liefst 12 meter hoog en kan meer dan 100

Vertrek Wim Loef

mensen bevatten. Aan de buitenkant is direct te zien
waar het om gaat: hier is de kerk. Geregeld is er iets
te doen: zangworkshops, orgelconcerten en bloemschikken. Ook worden er levensmiddelen voor de
voedselbank ingezameld. Uiteraard zijn er mensen aanwezig met wie je
een praatje kunt aanknopen. Ze zijn duidelijk herkenbaar aan hun rode
shirts met daarop: “welkom in de kerk”.
In een hoekje van de kerk staat een manshoog houten kruis. Mensen worden uitgenodigd om een gebedsintentie op te schrijven. De briefjes worden met een punaise op het kruis geprikt. Dit voorziet in een grote behoefte. Aan het einde van de dag is het kruis helemaal vol. Het is ontroerend
om te lezen wat mensen – gelovig of niet – aan het kruis toevertrouwen.
“Voor de slachtoffers van de ultieme volksverhuizing”. “Voor mijn dochter
die in scheiding ligt”. “Dank, dat ik genezen ben van kanker”. Opvallend
was dat veel kinderen geholpen door hun ouders de gebeden opschreven.
“Voor Opa Jan, die vorig jaar is overleden. Hij was heel lief.” We zagen dat
sommige mensen met hun smartphone een foto maakten van hun briefje
en deze verstuurden.
Het kruis werd uit nood geboren. In eerste instantie wilden we de gelegenheid bieden om een lichtje aan te steken. Maar kaarsjes in een opblaaskerk
vonden we vanwege brandgevaar niet zo’n goed idee. Zo kwamen we op
het kruis met briefjes. Een jonge vrouw kwam naar me toe: “Mag ik jullie een compliment maken over dat kruis. Bij kaarsjes weet je niet wat er
bij gedacht is. Door de briefjes delen mensen hun gebeden en wensen.
Dat werkt voor mij inspirerend”. Veel bezoekers namen de moeite om de
briefjes door te lezen. Velen werden zichtbaar geraakt. Hierdoor ontstond
rond dat kruis iets van een gemeenschap. Op de zondagen daarna kreeg
het kruis een plek in onze kerkdiensten. Dat leverde een prachtige verbinding op tussen deze twee vormen van kerkzijn: de kerk binnen en de kerk

Zondag 28 augustus was het de laatste keer dat Wim Loef tijdens de eredienst het Marianne-orgel van onze
Oude Kerk bespeelde. Zoals inmiddels bekend heeft Wim tot onze spijt
besloten onze wijkgemeente met
ingang van 1 september te verlaten
als cantor/organist. Na afloop van de
viering, en nadat de laatste tonen van
de Fuga in E moll (BWV 548) van J.S.
Bach hadden geklonken, werd Wim
door de gemeenteleden met applaus
bedankt, waarna hij uit handen van
de ouderling van dienst de bloemen
van deze zondag mocht ontvangen.
‘s Avonds tijdens de vesper werd Wim
nogmaals een boeket overhandigd
door ds. Dronkert, die dat deed namens de cie. Avonddiensten, waarvan
Wim in de functie van organist deel
uitmaakte.
Wij zijn Wim dankbaar voor zijn muzikale inbreng de afgelopen drie jaar
en wensen hem en zijn gezin voor de
toekomst alle goeds toe.

Alexander Prins leidt cantorij

De Marianne Cantorij heeft al twee
maal gerepeteerd onder leiding van
Alexander Prins (cantor-organist van
de Rehobothkerk in Honselersdijk).
Dat was best spannend, maar de reacties zijn positief. We zijn ervan overtuigd dat we de komende maanden
er zeker iets gaan bijleren en onze
zangkwaliteiten zullen gaan verbeteren.

Oude Kerk Open met
Monumentendag

sprake van kerk als er gebed is (relatie met God), gemeenschap (relatie met

Zaterdag 10 september is de kerk voor
het laatst dit seizoen van 11.00 tot
16.00 uur open. Voor Monumentendag zijn de beelden van Frans Kokshoorn weer opgesteld. En van 11.0012.00 uur kunt u de beiaardier Gerda
Peters op de handen kijken, hoog in
de toren. Laatste opgang is om 11. 45
uur. Meer informatie over deze dag
staat bij de Kerkelijke Berichten.

elkaar) en dienstbetoon (relatie met de samenleving). Voor dat moment en

Samen eten en koffiedrinken

buiten.
Als je als kerk op een cultureel festival aanwezig bent wil je mensen iets
laten meemaken van kerkzijn. Natuurlijk kan je reclame maken voor je
activiteiten. En dat deden we ook. Met dit kruis gaven wij de bezoekers
gelegenheid om te bidden. Blijkbaar is daar een grote behoefte aan. De
opblaaskerk was die zaterdag op dat festival een echte kerk. Want er is

op die plek was de Opblaaskerk een echte kerk.
Jan van der Wolf

Op dinsdagen 13 en 27 september
en 11 oktober bent u weer van harte
welkom voor de maaltijd, opgeven
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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

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

Vier seizoenen
JB&A grafische communicatie
is een combinatie van drie bedrijven
lakken
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,

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

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

t/m de zaterdag ervoor bij Janny van
der Heide (tel. 3861534) of Lenne Versteeg (tel. 3998393). En de maandelijkse koffieochtend is op maandag 3
oktober van 10.00 tot 12.00 uur.

Wijkboekje

Samen met het septembernummer
van Rond de Oude Kerk is een nieuw
wijkboekje verschenen.
Wilt u hierin de volgende verbeteringen aanbrengen:
P. 12 en 13: e-mail van Germa Nauta:
germanauta2@outlook.com
P. 13: e-mail van Henk Nauta:
nautah.0816@outlook.com
P. 12 en 14: tel. van Els Beimers:
06-15672233.

Ten slotte

Let u op het weekend van 17 en 18
september? Zaterdag het Kerkfestival
en zondag de Startzondag. Ik wens
allen een goede nieuwe start van het
seizoen toe, waarin wij hopen nieuwe
predikanten te mogen beroepen.
Judy van Engeldorp Gastelaars
ouderling

Bedankje

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die ik
mocht ontvangen.
Hartelijke groet,
Anneke Huiberts-van der Linde

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
Startzondag 11 september

We beginnen het nieuwe seizoen met
een feestelijke morgendienst waarin
ds. Jan en Els van der Wolf samen
voorgaan. We maken een start met
ons jaarthema “de reis van je leven”.
We bezinnen ons op de vraag waar
we op dit moment zijn. Het beginpunt
van onze reis. “Waar ben je?”. Dat is
de vraag. Dat was ook de vraag die
God aan Adam stelde in de tuin van
Eden (Genesis 3). Het is een spirituele
vraag. Waar sta je in het leven? Met
een kritische bijklank: Wat heb je te

verbergen? Kom tevoorschijn! In deze
dienst zingt de cantorij met ons mee.
Na de dienst is er taart bij de koffie,
onder het motto ‘Heel De Open Hof
bakt’. De tieners van De Open Hof
gaan met hetzelfde thema aan de
slag in hun weekend op De Kaag.

liggen de intekenlijsten. Mailen kan
ook, naar gemeentekringen@gmail.
com, o.v.v. naam/adres/tel.nr, overdag
of ’s avonds en maximaal één dag of
avond waarop je niet kunt.

Cantorij nieuwe stijl

Vandaag is er een oecumenische
dienst van De Open Hof en de parochie De Verrezen Christus. De locatie
is de Koningkerk. Het thema is: barmhartigheid als ruimte maken voor de
ander. In de viering spelen de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan en
een schilderij van Van Gogh daarover
een rol. Er is ook een (gelegenheids)
koor. De voorgangers zijn leden van
de oecumenische werkgroep en ds.
Jan van der Wolf.

Begin september is de cantorij-nieuwe stijl van start gegaan. U kunt
nog aanschuiven. In september en
oktober oefent de cantorij wekelijks op meerstemmig repertoire uit
het nieuwe liedboek. De maanden
daarna volstaat één repetitie op de
vrijdagavond voorafgaand aan de betreffende dienst. Dan kunnen er eenstemmige liederen en Taizéliederen
worden toegevoegd. De repetitie is
op vrijdagavond van 19.30-20.30 uur
in de kerk onder leiding van onze cantor Andrew Wright.

Zondag 25 september

Stil worden kan je leren

Zondag 18 september

Vanmorgen gaat ds. J.W. Kirpestein
uit Utrecht bij ons voor. Ds. Kirpestein was werkzaam als gemeentepredikant en heeft nu een praktijk
als begeleider voor leidinggevenden
en managementteams. Hij is vaker bij
ons voorgegaan als gastpredikant.

Zondag 2 oktober

Onze voorganger deze morgen is mw.
ds. D. Sikkema. Zij was predikant in
Groningen en Friesland en woont nu
in Zoetermeer.

Zondag 9 oktober

Samen met de kindernevendienst lezen we het intrigerende verhaal van
het gevecht van Jakob bij de rivier de
Jabbok (Genesis 32: 23-33). Het wordt
niet duidelijk met wie hij in gevecht
is. Is het God, een engel, de duivel? Jakob doorstaat de worsteling, maar hij
komt niet ongeschonden uit de strijd.
Wel gaat hij als gezegend mens heen
(vs 30) en de zon gaat op (vs 32). De
voorganger is ds. Jan van der Wolf.

De reis van je leven, mis het
niet!

Op maandag 12 september sluit de
inschrijving van de reis van je leven.
Mis het niet. Acht interessante bijeenkomsten over je levensreis. De kans
om elkaar beter te leren kennen en
je te verdiepen in het geloof. Over
reisgenoten en bagage, over gevaren onderweg en heilige plaatsen
en nog veel meer. Achterin de kerk

Het gras verdort en de bloem
verwelkt, maar het woord van onze
God houdt altijd stand.
Jesaja 40: 8

De kerk gonst van de activiteiten deze
weken. Maar misschien verlang je
juist naar iets anders, naar stilte. Dan
is de cursus ‘stil worden kan je leren’
iets voor je. Elders in dit blad lees je
er meer over bij Kerkelijke Berichten.
De eerste gewone bijeenkomst christelijke meditatie is op donderdag 3
november. Daarover later meer.

Ochtendbijbelkring

Op woensdagochtend 21 september
start de ochtendbijbelkring weer, onder leiding van ds. Els. We beginnen
om 10.15 uur met koffie. Van 10.3011.30 uur buigen we ons over de Bijbel. Dit jaar gaan we de Bijbelgedeeltes van ‘de reis van je leven’ behandelen. Voor deze ochtend draait het om
de vraag ‘waar ben je?’ en lezen we
Genesis 3. Iedereen die het fijn vindt
om samen met anderen onder leiding
van een predikant zich in de Bijbel te
verdiepen is welkom.

Wij gedenken
Jacob (Jaap) de Vos

Op 6 augustus overleed Jacob de Vos.
Jaap was 82 jaar oud en woonde met
zijn vrouw Toos aan de Via Verdi 269
(2272 WH). Jaap was een zorgzame
man met een onderzoekende geest.
Hij ontwikkelde zich in zijn werk als
ict-er. En ook in het geloof vond hij
het boeiend om meer te weten, zonder dat dat afbreuk deed aan zijn vertrouwen op God.
Jaap trouwde in 1960 met Toos. Zij
kregen drie kinderen en later ook
kleinkinderen. Jaap was een lieve en
betrokken vader en opa. Hij genoot
van zijn gezin. Jaap hield van zingen.
De essentie van geloven is niet nadenken en begrijpen, maar overgave en
verwondering. Als we mooie liederen
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gezongen hadden, kwam hij tevreden
uit de kerk. En de preek? “Ach,” zei
hij, “ik heb al zoveel preken gehoord
in mijn leven.” Deze winter bleek hij
ongeneeslijk ziek te zijn. Jaap overleed in het ziekenhuis. Op 12 augustus was er een dank- en gebedsdienst
in de Koningkerk. Daarna vond in besloten kring de crematie plaats.
Onze gedachten en gebeden gaan uit
naar ieder die Jaap mist, in het bijzonder naar Toos en de kinderen.

Maarten (Max) Gros
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Op 19 augustus is Maarten Gros -Max
noemde iedereen hem- gestorven. Hij
was 80 jaar oud en woonde met zijn
vrouw Loes aan de Westenburgstraat
4 (2275 XS). Max was het jongste kind
uit een Haags gereformeerd gezin. In
1962 trouwde hij met Loes. Zij kregen
twee dochters. Max was werkzaam bij
de BVD en in zijn vrije tijd onder andere actief bij het Rode Kruis, bij vakantieweken voor mensen met ziekte of
beperking. Hij was een markante persoonlijkheid, met humor en wilskracht.
Een paar dagen na zijn 80e verjaardag
viel hij thuis van de trap en liep daarbij
een hoge dwarslaesie op. Toen duidelijk werd hoe onomkeerbaar ernstig
zijn situatie was, heeft hij gevraagd
om te mogen sterven. Op 24 augustus
vond de crematie plaats in Eikelenburg te Rijswijk, na een afscheidsbijeenkomst die hij zelf vanaf zijn ziekenhuisbed tot in detail had voorbereid.
Hij noemde daarbij ook het verhaal uit
de oorlog van de achttien verzetsstrijders die in 1941 op de Waalsdorpervlakte zijn gefusilleerd. Voor zij naar
het vuurpeloton gingen, zongen zij
uit Psalm 43: ‘Dan ga ik op tot Gods
altaren’. Dat lied hebben we ook in de
kerk gezongen ter nagedachtenis.
Wij leven mee met ieder die Max mist,
in het bijzonder met Loes en de kinderen.

Jacoba (Coby) van StokromDoelman

Via het kerkelijk bureau ontvingen we
het bericht dat op 21 augustus Jacoba
van Stokrom-Doelman is overleden.
Coby van Stokrom stierf een week
voor haar 95e verjaardag. Ze woonde
aan de Guido Gezellestraat 163. Zij was
vroeger meelevend lid in de Koningkerk. Op vrijdag 26 augustus is zij begraven na een plechtigheid in de aula
van de begraafplaats aan de Rodelaan.

God zegt: Ik, de Heer, schenk liefde,
rechtvaardigheid en recht op aarde,
want daar schep ik behagen in.
Jeremia 9: 23

We leven mee met kinderen en kleinkinderen. Het correspondentieadres is:
Bazarlaan 30, 2518 AM Den Haag.

Vakantie

Wij zijn een weekje weg van 28 september tot en met 4 oktober. Het huis
is gewoon bewoond. Als u dringend
een predikant nodig heeft, neem
dan contact op met Roelie Dröge, tel.
3861611 of Theo Kimmel 06 21253704.
Zij weten wie er beschikbaar zijn.

Update ds. Els (slot)

Vorig jaar om deze tijd moest ik door
ziekte een pas op de plaats maken.
We zijn een jaar verder en een ervaring rijker. Ik ben dankbaar dat het
goed met me gaat en dat ik mijn aandacht weer kan richten op mijn werk:
vanuit het geloof in God mensen
ontmoeten, kerkdiensten en andere
inspirerende bijeenkomsten voorbereiden en meedoen in de organisatie
van de kerk. Hoewel ik al vanaf januari onderdelen van het werk heb opgepakt, merk ik ook wat er is blijven
liggen. Onvermijdelijk, maar wel jammer. Ik doe binnen mijn mogelijkheden wat mijn hand vindt om te doen.
Eind augustus had ik mijn laatste afspraak met de bedrijfsarts. (Overigens
fijn dat dit zo zorgvuldig geregeld is
in de Protestantse Kerk van Nederland!). Ik kan weer gewoon aan het
werk was de conclusie. En ‘gewoon’
is: parttime, 70 %. Ik kreeg wel het
klemmende advies mee om ook rust
te nemen op zijn tijd en af en toe
‘nee’ te zeggen. Een uitdaging! Ik wil
u hartelijk bedanken voor meeleven
en geduld! De dominee is weer beter.

Ten slotte

Een gebed van Jo van Yzemuiden:
God, Onze Heer
ga met ons mee
want de weg is ons deel
De weg die ligt
tussen het vertrouwde
en het onbekende
met het hart, dat dobbert
op de drift naar het nieuwe
en heimwee naar huis
met de stap die vertraagt
bij ontgoocheling en ontmoediging
en verdappert
bij vriendschap en ontmoeting
God, Onze Heer
ga met ons mee.
Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf

Vrijzinnig Centrum 

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

Zondag 25 september

10.30 uur openingsdienst
Voorganger ds. K. Bezemer
Organist Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits
Muusse
Liederen die het koor zingt:
God of our fathers
D.C. Roberts
Agnus Dei
G.F. Händel
Der Herr, er segne dich aus Sion
W. Lüderitz
Na de dienst koffie/thee met een
gebakje en een toelichting op het
jaarprogramma dat ook kan worden
meegenomen.

Zondag 2 oktober

10.30 uur Hoeksteenlezing
Rechterlijke dwalingen
Spreker mr. L Verheij
Toegang € 7,-; Hoeksteenleden en
-vrienden € 5,-.

Van alle tijden

Niet alleen rechtspraak is van alle tijden, dat geldt ook voor rechterlijke
dwalingen. Waarheidsvinding (wat is
er precies gebeurd?) is een heel belangrijk, maar ook moeilijk onderdeel
van rechtspraak. Hoe doen rechters
dat? Welke valkuilen zijn er? Wat is
eigenlijk een rechterlijke dwaling?

Fouten?

Vaak wordt gedacht dat bij een verkeerde uitkomst grote fouten zijn
gemaakt. “Er is iets fout gegaan, dus
moet er ook iets fout gedaan zijn”, zo
luidt dan de redenering. Maar is dat
wel altijd zo? En hoe
vaak komt het eigenlijk voor dat gesproken
moet worden van een
rechterlijke dwaling?
Wat doen rechters om
dwalingen te voorkomen en van wie zijn ze
daarbij afhankelijk? En hebben die inspanningen resultaat?
Over deze en andere vragen gaat het
in de lezing van Leendert Verheij die
sinds 1 januari 2013 president is van
het gerechtshof te Den Haag.

Kringen
Dinsdag 13 september 14.00 uur
Griekse leeskring
Inl.: T. Spruijt, tel: 3472807.

Kring Spiritualiteit van de
ouderdom

Mensen worden in onze tijd ouder
dan vroeger. Vaak wordt gezegd dat
iedereen oud wil worden maar niemand het wil zijn. Er zijn vier bekende problemen bij het ouder worden.
Vraagstukken rond lichamelijke en
geestelijke achteruitgang, rond afhankelijkheid en vrijheid, rond eenzaamheid, en vraagstukken over de
betekenis van je leven.
We bekijken deze vraagstukken vanuit de gnostiek, een vroeg christelijke
stroming die een alternatieve christelijke visie hierop geeft. De gnostiek
plaatst de wereld van de Geest nadrukkelijk tegenover die van de materie en benadrukt de individuele geest
of lichtvonk van God in ieder mens.
Deze gnostieke denkbeelden kunnen
specifiek voor oudere mensen en hun
vraagstukken van vandaag de dag
van betekenis zijn.
Op de eerste bijeenkomst wordt een
reader uitgereikt. Leiding: drs. Katrijne Bezemer.
Drie bijeenkomsten op dinsdagen:
11 oktober, 8 en 29 november.
Tijd: 15.00-16.30 uur.
Kosten: voor leden en vrienden van
De Hoeksteen: geen; voor anderen
€ 15,- voor alle bijeenkomsten, inclusief koffie en thee.
Opgave: op de lijst in de kerk of via
Katrijne Bezemer 071-5320438/ kbezemer@cistron.nl

Donderdag 6 oktober

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

Simon van Proosdij

Algemene 

Kerkenraad
Uit de extra vergadering van de
Algemene Kerkenraad

De AK heeft in een extra vergadering
op 24 augustus het voorgenomen besluit om de Fonteinkerk te verkopen
aan de Stichting Redeemed Christian
Church of God definitief gemaakt.
Tijdens de daaraan voorafgaande
gemeentevergadering zijn er geen

tegenwerpingen tegen het voorgenomen besluit ingebracht. N.a.v. dit horen van de gemeente zijn er bij de AK
dan ook geen nieuwe gezichtspunten
ontstaan. De besluitvorming in de AK
was unaniem. Bij het indienen van de
kopij voor dit kerkblad wordt er nog
gewerkt aan een definitieve koopovereenkomst.
De Stichting RCCG beheert het vastgoed van de Redeemed Christian
Church of God in Nederland. De RCCG
is een wereldwijd opererende Pinkstergemeente met zijn oorsprong in
Nigeria. De Peace Parish International
parochie van de RCCG is de beoogde
gebruiker.
Naar het oordeel van de Algemene
Kerkenraad biedt deze verkoop een
prachtige kans een andere Christelijke gemeenschap een dak boven het
hoofd te bieden en de continuïteit
van de Fonteinkerk als kerk zeker te
stellen.
Volgens Ordinantie 12 van de kerkorde kan er tegen bovengenoemd
besluit bezwaar worden ingediend bij
het Regionale College voor Behandeling Beheerszaken tot 30 dagen na
publicatie in deze KerkWijzer (9 september 2016).
Ter informatie: De AK vergadering
van 15 september is verschoven naar
29 september en de AK vergadering
van 17 november is verschoven naar
24 november.
Met vriendelijke groet,
Anneke Vader
secretaris Algemene Kerkenraad

Kerkelijke 

berichten
Open Monumentendag

Op deze bijzondere zaterdag, die ditmaal op 10 september valt, is de Oude
Kerk open van 10.00 tot 17.00 uur. Er
is voor deze dag een bijzonder programma samengesteld. Ook al bent
u bekend met de kerk dan is een bezoekje toch de moeite waard.
De hele dag is in de kerk “een bevroren theater” opgesteld. Een bijzondere beeldententoonstelling van Frans
Kokshoorn. Leest u ook hierover in
het bericht over de vesper op 11 september!
Tussen 11.00 en 12.00 uur kunt u weer
de toren beklimmen om onze beiaardier Gerda Peters live aan het werk te
zien. U kunt er ook voor kiezen om
haar verrichtingen beneden in de hal
van de kerk op een groot scherm te
bekijken en tegelijk ook het carillon
te beluisteren.

Rien Rolfes uit Vlaardingen, één van
de vrijwillige gastorganisten tijdens
Oude Kerk Open, bespeelt het Marianneorgel tussen 12.00 en 15.30 uur.
Met deze bijzondere dag komt al
weer een einde aan het seizoen 2016
van Oude Kerk Open. Dank aan de
medewerkers die ervoor gezorgd
hebben dat we op 16 zaterdagen
veel mensen konden ontvangen om
hen uitleg te geven over het kerkgebouw, onze kerkelijke activiteiten of
gewoon even een gezellig gesprekje
konden aanknopen. Wilt u ook meedoen? Informatie bij Cor Hoek, 0704151115 of chhoek@ziggo.nl

Stil worden kan je leren

“Druk, druk, druk… dat is mijn leven.
Ik wou dat ik wat meer rust had.
Dat ik zomaar eens even stil kon zitten.
Op adem komen.
Genieten.
Ruimte om te beseffen dat er meer is
in het leven.
Ruimte voor God.
Maar het lukt me gewoon niet!”
Stil worden gaat niet vanzelf. De
meeste mensen worden juist echt onrustig als ze stil gaan zitten. Alsof dan
al je gedachtes tegelijk om aandacht
vragen. Maar het kan ook anders.
Stil worden kan je leren. Ook als je
een volle agenda hebt.
Stil worden kan je leren is een cursus
van vier avonden. Stap voor stap leer
je hoe je stil kunt worden. Je krijgt
info. We doen oefeningen. We delen ervaringen. En je krijgt kleine opdrachten voor thuis.
Programma:
Avond 1: oefenen met stilte
Avond 2: als je steeds maar piekert…
Avond 3: als je (te) streng bent voor
jezelf…
Avond 4: en toen werd het stil
Tijd: donderdagavond 20.00-22.00 uur,
data: 22 sept., 6 okt., 13 okt. en 27
okt.
Plaats: Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 (hoek Julianalaan).
Meer weten en aanmelden: evanderwolfkox@gmail.com, tel. 2128279.
Deelname is gratis. Meedoen vraagt
wel je inzet en je tijd.
Ik heb zelf de waarde van stilte en
meditatie ontdekt en put daarbij uit
wat de christelijke traditie in dit opzicht te bieden heeft. Ik verheug me
erop deze cursus te leiden.
ds. Els van der Wolf-Kox
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De Protestantse Gemeente Voorburg zoekt voor de Oude Kerk een
enthousiaste Cantor-Organist m/v
Zijn of haar taak omvat het begeleiden van de wekelijkse ochtend- en
avonddiensten, alsmede de rouw- en trouwdiensten, en het leiding geven
aan de cantorij.
Geïnteresseerden voor de afzonderlijke functie van organist of cantor kunnen ook reageren.
Wij vragen
-e
 en kerkmusicus op functieniveau I
-d
 ie ook de vleugel kan bespelen
- leiding geeft aan de cantorij
-g
 oed samenwerkt met de predikanten en collega-organist
-d
 ie affiniteit heeft met de PKN en past bij de wijkgemeente
Wij bieden:
-e
 en prachtig Bätz-Witte orgel (1878)
-e
 en ca. 200 jaar oud koororgel en een schitterende vleugel
-e
 en enthousiaste cantorij
- s alaris en rechtspositie conform de landelijke regelingen van de PKN
Verdere informatie over de Oude Kerk en de functieomschrijving kunt u
vinden op onze website www.oudekerkvoorburg.nl
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U kunt uw sollicitatie met cv vóór 30 oktober 2016 schriftelijk of per
e-mail richten aan:
Protestantse Gemeente Voorburg
Mw. A. van den Berg
Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR Voorburg
070-3193392
personeel.pgv@icloud.com

Plaatselijke 

berichten
Confessionele
Vereniging in
de Protestantse
Kerk Nederland
afdeling
Voorburg e.o.

Graag nodigen wij u van harte uit
voor onze plaatselijke lezingencyclus
van het seizoen 2016-2017
in de grote zaal in bijgebouw ‘De
Voorhof’ naast de Oude Kerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg.
Er zijn zowel middag- als avondlezingen.
Woensdagmiddag 21 september, aanvang 14.00 uur
Spreker: ds. B. Wentsel uit Den Haag
Onderwerp: De Apocalyps
Het verdere jaarprogramma is als
volgt:

woensdagavond 26 oktober,
aanvang 20.00 uur
woensdagmiddag 16 november,
aanvang 14.00 uur
woensdagavond 22 februari,
aanvang 20.15 uur
woensdagmiddag 22 maart,
aanvang 14.00 uur
Wij hopen op goede bijeenkomsten
en hopen u te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten, mede namens het plaatselijk bestuur,
J.G. Verstraate-Krul
secretaris

Startochtend van het
Oecumenisch Vrouwenwerk
Woensdag 21 september in de
Kruisheuvelkerk

Dit vrouwenwerk is in 1999 gestart
door Willy van de Beld, Dinie Vegt en
anderen. De Vrouw en Geloof groep
is de spil, maar daarnaast zijn er verschillende andere kringen. Deze ochtend start het nieuwe seizoen van alle

kringen en wordt informatie gegeven
over de bestaande kringen, geïnventariseerd welke wensen, plannen en gaven er zijn bij de aanwezigen en wordt
het onderwerp “Verwondering” toegelicht, waar de Vrouw en Geloofgroep dit seizoen mee aan de slag
gaat. De koffie staat klaar vanaf 09.45
uur, het programma start om 10.00 uur
en wordt rond 11.30 uur afgesloten.
Voor informatie kan men terecht bij:
Plony Korving, tel. 3203172, mailadres: p.korving@outlook.com
Verdere bijeenkomsten vinden plaats
op:
19-10 De Haard
16-11 De Leidraad
21-12 De Binnenhof
18-01 Maartenszaal
15-02 Kruisheuvelkerk
15-03 De Leidraad
19-04 De Haard
17-05 De Binnenhof

Prot. Christelijke Ouderen Bond
(PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg
houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 27 september
in de Koningkerk te Voorburg, Br.
Ingenhoeslaan 2, aanvang 14.00 uur.
Dat is de 4e dinsdag van de maand.
Deze keer in de Wigbolduszaal op de
1e etage.
Mw. Netty Dondorp geeft een lezing
over “de Joodse Feestdagen”.
U bent allen van harte welkom.
J. Carton

Aglow Voorburg

Maandagavond 10 oktober is er weer
een gezellige bijeenkomst in de Groene Loper, van Royenstraat 2 te Voorburg. Thema van de avond staat in
het teken van ontmoeting. Toelichting verandering Aglow Voorburg en
kort voorstellen bestuur. De avond
begint om 20.00 uur en eindigt rond
21.30 uur. Vanaf 19.45 uur staat de
koffie en thee voor u klaar. Voor meer
informatie kunt u terecht op onze
website: http://www.aglow.nl/activiteiten/afdeling/voorburg

Muzikale 

berichten
Orgelconcert Oude Kerk Niek
van der Meij

Deze organist gaat op 8 oktober om
16.00 uur het orgelconcert verzorgen in de Oude Kerk te Voorburg. Hij
zal werken spelen onder andere van

Bach, Mendelssohn, Rheinberger en
Dubois.
Niek van der Meij, geboren in 1970, studeerde hoofdvak orgel bij
Bert Matter en Leo van
Doeselaar aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In
1994 behaalde hij het diploma Docerend Musicus en sloot in 1996 zijn studie af met het diploma Uitvoerend
Musicus. Tevens studeerde hij een
aantal jaren aan de “Hochschule der
Künste” te Berlijn en behaalde daar in
2000 het “Konzertdiplom”.
Daarnaast volgde hij masterclasses bij
Albert de Klerk en Charles de Wolff.
Niek van der Meij is als repetitor/begeleider verbonden aan diverse koren
en is organist van de R.K. Joannes de
Doperkerk te Katwijk.
De toegang bedraagt € 7,- en na het
concert bent u achter in de kerk welkom om samen met de organist een
glaasje te drinken en na te praten
over het concert. U bent van harte
uitgenodigd.

Choral Evensong in de Oude Kerk

Op zondag 9 oktober zingt het Voorburgs Vocaal Ensemble Engelse koormuziek tijdens de Evensong. Deze
dienst, waarbij het grootste deel gezongen wordt, is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en begint om 19.00 uur
onder leiding van ds. C.W. van der Meij.

werken van Nederlandse
Collecten augustus
en Belgische componisten te horen zullen zijn.
Plaatselijke Kerkelijke doeleinden 1.483,20
Een selectie hiervan is te
horen in de Oude Kerk
op 9 oktober. Speciaal
Diaconie
voor het Voorburgs VoFinanciële hulp
258,07
caal Ensemble heeft de
Kerk in Actie Zendingswerk
477,59
componist Hayo Boerema een Magnificat en
Interk. stichting De Regenboog
507,70
Nunc Dimitis gecompoStek Over de drempel
557,60
neerd. Boerema, cantor
organist van de Laurenskerk in Rotterdam, is zelf vroeger zan- het slavernijverleden. Dat schrijft
kerkhistoricus Gert van Klinken in
ger geweest bij dit kamerkoor.
Het Voorburgs Vocaal Ensemble (VVE) het novembernummer van het Ouis een kamerkoor dat uit negenen- derlingenblad. Aanleiding is de lotwintig zangers bestaat, onder lei- pende discussie over ‘Zwarte Piet’ en
ding van Marijke van Klaveren. Arjan de schaamte over het slavernijverde Vos begeleidt het koor op orgel. leden. “Als de pijn ontkend wordt,
Tijdens de dienst zingt het VVE koor- keert de discussie telkens terug”,
muziek van componisten als Flor Pee- verwacht Van Klinken. Hij pleit voor
ters, Johannes Verhulst, David Bed- meer aandacht. “De Protestantse
nall, William Smith, Matthew Martin Kerk staat op de schouders van de
Gereformeerde Kerk in de dagen van
en Hayo Boerema.
Het VVE heeft een breed repertoire de Republiek. Calvinisme en overheid
opgebouwd. Dat omvat zowel geeste- waren in de zeventiende en achtlijke als wereldlijke muziek uit vrijwel tiende eeuw nauw met elkaar veralle stijlperiodes. Muziek van Byrd, bonden: niet alleen in Holland maar
Brahms of Britten, maar ook werken ook in de koloniën. (…) En hoewel er
van minder bekende componisten als ook andere stemmen klonken, waren
Rheinberger en Nystedt stonden de veel theologen ervan overtuigd dat
laatste jaren op het programma. Vaak slavernij behoorde tot de door God
gaat het om meerstemmige compo- gewilde orde.” De kerkhistoricus versities voor koor a capella; ook wordt onderstelt dat kerkleden vaak maar
samengewerkt met vocale of instru- weinig weten van wat er gebeurd is
mentale solisten en ensembles. Bin- in Suriname, Curaçao, St. Eustatius,
nen het brede spectrum dat het koor St. Maarten of West-Afrika. “Zullen
bestrijkt is er wel sprake van een lich- we de durf opbrengen om mensen
te voorkeur voor muziek uit de (late) die de sporen van de slavernij meeromantiek en voor muziek uit de 20e dragen in hun levensverhaal ook zelf
eeuw met een impressionistisch ka- aan het woord te laten komen? Te
luisteren? Het is in de kerk wereldrakter.
wijd al eerder gelukt. In de beweging voor afschaffing van de slavernij, in de strijd tegen de apartheid.
We dragen als christelijke kerk niet
alleen zwarte bladzijden, maar ook
stimulansen uit het verleden met ons
mee.” Ouderlingenblad voor PasKerk en slavernij
toraat en Gemeenteopbouw is een
Kerkelijke gemeenschappen kunnen uitgave van Kok. Meer informatie:
een rol spelen bij de verwerking van www.ouderlingenblad.nl

Overige 

berichten

Eind oktober vertrekt het VVE naar
Dublin om enkele diensten te begeleiden in de Saint Patrick’s Cathedral,
waar naast Engelse componisten ook

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
Welkom op het eerste Mix Match & Music Kerkfestival op
17 september van 10.00 tot 15.00 uur
Ooit was het de zendingsbazaar, nu een Kerkfestival. De vertrouwde rommelmarkt kreeg
een opfrisbeurt. We namen de tijd om meningen te horen en vernieuwingen te vinden.
En nu…? Kom kijken en maak het mee. Het wordt vast en zeker een boeiende, gezellige,
sfeervolle, leerzame, verrassende dag. Eentje van volop mixen en matchen met veel music.
MM&M.
(Waarom dit experiment? Vanwege goede doelen die onze aandacht verdienen. Vanwege
mensen die de Vlietdagen bezoeken en de kerk ervaren als een open en gastvrije kerk die
partnerschappen zoekt en er wil zijn voor mensen. Vanwege de kracht van samenwerking
en inspiratie. Daarom).
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Het programma

•	 “Music voor the millions” op het plein:

• Markt met tweedehandsspullen en boeken

		10.00 uur: Haags Jeugd Orkest

•	“Tussen kunst en kitsch”, een quiz rond oude

		10.30 uur: “Dicentoria, met de 60-er jaren

voorwerpen
• Milieu, gezondheid en hobby
• Kinderprogramma: het pilarenspel, de schminkhoek, de ijsjeskar, een spellencircuit …. de Grap-jas
•	“De Speeltuin”: speelgoed en kinderboeken
•	“Eat and meet”, restaurant in De Voorhof met

		11.00 uur: Sing along & carillon met Gerda Peters,
beiaardier
		12.00 – 12.30 uur: “Dicentoria” met de 70-er jaren
		13.00 – 14.00 uur: “Faria” en accordeonist Jeroen
Rood met zeemansliederen

pannenkoeken, hapjes, verkoop en live pianomuziek

		14.30 – 15.00 uur: feestelijk slot, met Sing along,

• “Kijk de kerk” met goede doelen, het Nederlands

prijsuitreikingen en slotronde aan het Rad van

Bijbel genootschap, boekwinkel “De pelgrim” en

avontuur (voor de topprijs!).

een kijkmarkt over het plaatselijke kerkenwerk
• Rad-van-avontuur met wijnen en Keldertaart

Spullen voor de rommelmarkt kunt u nog inleveren

• Orgelbespelingen

op woensdag 14 september van 18.30 tot 20.00 uur en

• Professionele catwalk om 12.30, 14.00 en 15.30

op donderdag 15 september van 10.30 tot 12.00 uur.

uur, georganiseerd door winkeliers.

Alles moet mooi, schoon en heel zijn. Kleding, meubels

•	 “Monnikenwerk”: workshops:

en technische apparatuur nemen we niet aan.

		* 11.00 – 12.00 uur “Licht en donker” – tekenen

Kadowinkel. Zij die van bloemschikken houden kun-

o.l.v. Loes Wiersma - Deijl
		* 12.00 – 13.00 uur “Samen sterk” – bloemschikken o.l.v. Gerda van der Hoeven
		* 13.00 – 14.00 uur aardewerk beschilderen o.l.v.
Elly de Waal
		* 14.00 – 15.00 uur een sfeerlampje maken van

nen meehelpen op vrijdag 16 september, van 16.00 tot
18.00 uur bij het opmaken van schalen t.b.v. verkoop
op de volgende dag.
(Parkeren. Er is tijdens de Vlietdagen weinig parkeerruimte. De fiets of openbaar vervoer zijn aan te bevelen (al blijft het festivalterrein fietsvrij) )

glas o.l.v. Elly de Waal
		
Deelname kost € 5,- (tekenen, aardewerk en

Namens de projectgroep (Joop Carton, Heleen Hilt-

sfeerlampje) of € 7,50 (bloemen). Wilt u zeker

mann, Ulrick ’t Zand), Ria Keijzer–Meeuwse, project-

zijn van een plek? Bel 06 – 50228250

coördinator, 070–3191938 * 06–50228250, ria.keijzer@
casema.nl

