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Samenwerkende kerken Zoetermeer

Voorwoord
Bezieling, verbinding en zegen
Voor u ligt de nieuwe Gaandeweg, het programmaoverzicht van de gezamenlijke kerken
in Zoetermeer. Een zeer veelzijdig programma, wat niet alleen tot uitdrukking komt in
de veelheid en variëteit van de activiteiten, maar ook in de thematiek. Bezieling, verbinding,
zegen, een greep uit de thema’s die genoemd worden.
Die variatie aan thematiek is op te vatten als teken van diversiteit van de verschillende kerken.
Persoonlijk zie ik het als een kracht wanneer we verschillen niet proberen weg te moffelen.
Als je op zoek gaat naar de grootste gemene deler immers, blijft er een kleur- en smaakloze
soep over, waarin niemand zich herkent. Benoem daarom de verschillen, omarm ze,
laat zien waarin je je onderscheidt van de ander.
Juist het anders zijn helpt mij om te ontdekken en te benoemen wat voor mij van waarde is.
Juist in de verschillen kun je eenheid vinden. Elkaar bezielen om te komen tot de essentie
van je eigen geloof, met elkaar verbinding zoeken in dat wat je gelooft en je samen
gezegend weten om wie je bent en wat je belijdt.
Ik hoop dat u aan de hand van dit uitgebreide programmaboekje dat voor u ligt,
bezieling, verbinding en zegen aan den lijve mag ervaren.
Namens de werkgroep Vorming en Toerusting
Beppie van der Plas

P.S.: U vindt het gehele programma ook als pdf op de website van de Protestantse
Gemeente Zoetermeer: www.pgzoetermeer.nl/gaandeweg
Raadpleeg voor de actuele agenda en nieuwe activiteiten ook altijd de maandelijkse
krant Kerk in Zoetermeer en www.kerkinzoetermeer.nl/agenda

Gaandeweg – Bezieling
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Agenda
september
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22
22
23
23
23
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24
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25
25
25
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26
26
27
27
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28
28
29
29
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30
30

Start Ochtendgebed Pelgrim.................................... p.
Start Breiclub Perron...................................................... p.
Start Maandagavondgebed Oude Kerk.............. p.
Start Open Oase - Lunchmoment........................ p.
Start Open kerk - Perron / Oosterkerk.............. p.
Start Natuurwandelingen in het Balijbos.......... p.
Start Samen zingen, wie zingt mee?.................... p.
Start Schrijfcafé Buytenwegh................................... p.
Start Lunchpauzeconcerten Oude Kerk........... p.
Start Rondom de bron................................................... p.
Start Senioren Actief in Buytenwegh.................. p.
Wekelijkse Perronlunch................................................ p.
Start Open Oase Mok-tijd........................................... p.
Start Tienertijd Oase....................................................... p.
Start Inloophuis Rokkeveen....................................... p.
Leven in aandacht............................................................ p.
Wekelijkse Perronmeeting.......................................... p.
Start Ouderensoos in De Oase................................ p.
Start Close reading.......................................................... p.
Start Senioren Bijbelkring Oosterkerk................ p.
Start Ouderengesprekskring Noord..................... p.
Start Algemene Bijbelkring Oosterkerk............. p.
Start Buurtmaaltijden Buytenwegh...................... p.
Start Bijbelgespreksgroep(en) Oase..................... p.
Start Woensdagavondgebed Oosterkerk......... p.
Start De Bovenkamer..................................................... p.
Start donderdagactiviteiten Open Ichthus...... p.
Startdienst Oude Kerk 'Verbinding'............................ p.
Startzondag Noord: Gezegend gemeente-zijn... p.
Start Ouderensoos 60+ De Regenboog........... p.
Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Vrouwen Ontmoetingsochtend............................. p.
Opening Vredesweek..................................................... p.
Start maandelijkse Taizé-vieringen....................... p.
Kijk op geloof-kring........................................................ p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Start Samen nadenken.................................................. p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Start Klaverviermaaltijd................................................. p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Start Bijbelleeskring Oude Kerk.............................. p.
Start Interkerkelijke geloofsgesprekken............ p.
Regenboogconcert......................................................... p.
Orgelconcert Oude Kerk............................................. p.
Ontmoetingsavond Bruggen bouwen............... p.
Start Kring Jonge Gemeenteleden....................... p.
Een brief schrijven aan je (klein)kind................... p.
Ouderengesprekskring Noord................................. p.
Start Maaltijd Inloophuis Rokkeveen................... p.
Het lied van de hemel en de aarde ...................... p.
Vredesweek - Muziek- en poëziefestival.......... p.
Kliederkerk in De Oase.................................................. p.
Start Kliederkerk Noord - Ichthuskerk............... p.
Choral Evensong - Oude Kerk................................. p.
Start Najaarsserie Meditatieve vieringen........... p.
Leerhuis Oude Kerk: 'Leven als christen'.......... p.
Ouderengesprekskring Noord................................. p.
De krant op tafel................................................................ p.

oktober
1
2
2
2
2
3
3
4

4

Wat is vrijzinnig?................................................................ p.
Start Op de koffie met de Bijbel - Dorp............. p.
Start Kring Verdieping van je geloof.................... p.
Geloof en wetenschap.................................................. p.
Groene Senioren............................................................... p.
Jongeren 30plus-30min.............................................. p.
Een brief schrijven aan je (klein)kind................... p.
Zegen-de-dierendag...................................................... p.
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Leven in aandacht............................................................ p.
Kind-op-Schootdienst (Pelgrim)............................ p.
Gesprek De laatste druppel....................................... p.
Gespreksavond Gezegend zijn en zegen zijn....... p.
De logische Christus....................................................... p.
Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Start Senioren Bijbelkring Oosterkerk................ p.
Start Algemene Bijbelkring Oosterkerk.............. p.
Start Op de koffie met de Bijbel - Driepalen....... p.
Symbolisch bloemschikken....................................... p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Als kinderen andere wegen gaan........................... p.
Feest van de Geest - voorbereiding..................... p.
Een brief schrijven aan je (klein)kind................... p.
Viering Gezegend zijn en zegen zijn................... p.
Start Kapelvieringen nieuwe stijl............................ p.
Lunchbios: Tegendraads geloven.......................... p.
Maaltijd Wereldvoedseldag........................................ p.
Vrouwen Ontmoetingsochtend............................. p.
Meegaan tot het einde.................................................. p.
Gesprek De laatste druppel....................................... p.
Wereldreligies: een kennismaking ....................... p.
Start Geloven in gesprek............................................. p.
Als kinderen andere wegen gaan........................... p.
Herdenken bij de Watertoren................................... p.
De krant op tafel................................................................ p.
Ecoweight Watcher Club............................................ p.
Leerhuis Oude Kerk: 'Leven met de dood'....... p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Als kinderen andere wegen gaan........................... p.
Don Bosco inspireert..................................................... p.
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2
2
3
3
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4
4
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8
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10
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14
15
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21
25
25
25
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27
27

Herdenken in Buytenwegh........................................ p.
Leven in aandacht............................................................ p.
Kind-op-Schootdienst (Pelgrim)............................ p.
Cantatedienst - Oude Kerk........................................ p.
Gesprek De laatste druppel ...................................... p.
Creatieve avond Zo zie ik zegen............................. p.
Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Regenboogconcert......................................................... p.
Jongeren 30plus-30min.............................................. p.
Sterrenstof zijt gij.............................................................. p.
Het lied van de hemel en de aarde ...................... p.
Viering Zo zie ik zegen.................................................. p.
Start Bezielde lunch........................................................ p.
Wat is vrijzinnig?................................................................ p.
Workshop Plantaardig koken................................... p.
Vrouwen Ontmoetingsochtend............................. p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Sirkelslag Kids...................................................................... p.
Gesprek De laatste druppel ...................................... p.
Groene Senioren............................................................... p.
Orgelconcert Oude Kerk............................................. p.
De krant op tafel................................................................ p.
Leerhuis Oude Kerk: 'Geloofsgetuigen'............. p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Sjamanisme, winti en meer........................................ p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Rondom de vlam ............................................................. p.

december
2
2
2
4
7
8
8
9
10

Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Gesprek De laatste druppel....................................... p.
Gespreksavond Zegen verbindt.............................. p.
Rondom de vlam ............................................................. p.
Leven in aandacht............................................................ p.
Viering Zegen verbindt.................................................. p.
Kind-op-Schootdienst (Pelgrim)............................ p.
Wereldreligies: Jodendom......................................... p.
Open Ichthus....................................................................... p.
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21
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6
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7
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11
12
12
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24
24
24
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29

Rondom de vlam ............................................................. p.
Jongeren 30plus-30min................................... p.
Vrouwen Ontmoetingsochtend............................. p.
Kliederkerk in De Oase.................................................. p.
Advent Festival of Lessons and Carols............... p.
Rondom de vlam ............................................................. p.
Het lied van de hemel en de aarde ...................... p.
Onbevangenheid.............................................................. p.
Kliederkerk in De Oase - Kinderkerstnachtdienst... p.
Kerststal: Nacht van het Licht.................................. p.
Kerst-Inn................................................................................. p.
Top2000-kerkdienst ...................................................... p.

17 
20
14 
19
23 
17 
24 
17 
19
19
26
20

januari
2
4
6
9
9
12
13
14
15
15
18
20
22
23
25
25
27
27
27
28

Jongeren 30plus-30min.............................................. p. 20
Leven in aandacht............................................................ p. 17 
Filosofen over de Tien Geboden............................ p. 6
Vrouwen Ontmoetingsochtend............................. p. 14 
Open Ichthus....................................................................... p. 28
Lunchbios: Tegendraads geloven.......................... p. 23 
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p. 12 
Wat is vrijzinnig?................................................................ p. 7
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p. 12 
Workshop Plantaardig koken................................... p. 25 
Workshop Schilderend mediteren........................ p. 25 
Wereldreligies: Hindoeïsme....................................... p. 7
Groene Senioren............................................................... p. 30
De spiritualiteit van Leonard Cohen.................... p. 8
Het lied van de hemel en de aarde....................... p. 24 
Kliederkerk in De Oase.................................................. p. 19
De krant op tafel................................................................ p. 13 
Joodse zegeningen in de kerk................................. p. 15 
Leerhuis Oude Kerk: 'Geloofsoverdracht?'..... p. 9
Open Ichthus....................................................................... p. 28

februari
1
3
6
6
7
10
11
13
16
16
17
17
17
19
19
24
24
25
26

Leven in aandacht............................................................ p.
Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Jongeren 30plus-30min.............................................. p.
Vrouwen Ontmoetingsochtend............................. p.
Sirkelslag Young................................................................ p.
De kunst van het ontspullen..................................... p.
Psalm 23 - 'Mijn herder is de Heer'....................... p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Kind-op-Schootdienst (Pelgrim)............................ p.
Choral Evensong .............................................................. p.
De krant op tafel................................................................ p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
De weg van het hart: Teresa van Avila................ p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Symbolisch bloemschikken....................................... p.
Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Leerhuis Oude Kerk: 'De Toekomst van Christus'.... p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Rondom de vlam ............................................................. p.

maart
2
2
2
4
4
4
5
5
5
7
7
8
9
11
11
12
12
14

Wereldreligies: Islam...................................................... p.
Sobere maaltijd - De Oase......................................... p.
De weg van het hart: Hildegard von Bingen.. p.
Sobere schrijfmaaltijd - Ichthuskerk.................... p.
Rondom de vlam ............................................................. p.
Groene Senioren............................................................... p.
Tomáš Halík: ‘Geduld met God’.............................. p.
Jongeren 30plus-30min.............................................. p.
Vrouwen Ontmoetingsochtend............................. p.
Kliederkerk in De Oase.................................................. p.
Leven in aandacht............................................................ p.
Lunchbios: Tegendraads geloven.......................... p.
De weg van het hart: André Louf........................... p.
Rondom de vlam ............................................................. p.
Sobere schrijfmaaltijd - Ichthuskerk.................... p.
Concert Multisono en verhalenvertelster........ p.
Tomáš Halík: ‘Geduld met God’ ............................. p.
Het lied van de hemel en de aarde ...................... p.
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6
20
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20
9
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28
19
23 
13 
12 
9
12 
24 
6
10
28
17 
7
27
9
29
17 
30
10
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17 
23 
9
17 
29
23 
10
24 

16
16
16
17
18
18
18
18
23
24
25
25
26
26
30
30
30
31

Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Workshop: Een hongerdoek maken ................... p.
Muziek in de kerk: de toon die bij jou past .... p.
Sobere schrijfmaaltijd - Ichthuskerk.................... p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Rondom de vlam ............................................................. p.
Regenboogconcert......................................................... p.
'La Divina Commedia' in de kunst......................... p.
Muziek in de kerk: de toon die bij jou past .... p.
Rondom de vlam ............................................................. p.
Sobere schrijfmaaltijd - Ichthuskerk.................... p.
Sobere maaltijd - De Oase......................................... p.
Workshop: Een hongerdoek maken ................... p.
De krant op tafel................................................................ p.
Workshop: Een hongerdoek maken ................... p.
Leerhuis Oude Kerk: 'Opstanding der doden'...... p.
Open Ichthus....................................................................... p.

april
1
1
2
2
4
4
6
8
8
9
9
14
15
16
18
19
20
22
22
22
27
28

Sobere schrijfmaaltijd - Ichthuskerk.................... p.
Rondom de vlam ............................................................. p.
Jongeren 30plus-30min.............................................. p.
Vrouwen Ontmoetingsochtend............................. p.
Leven in aandacht............................................................ p.
Kliederkerk in De Oase.................................................. p.
Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Rondom de vlam ............................................................. p.
Regenboogconcert - Passie...................................... p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Sobere maaltijd - De Oase......................................... p.
Cantatedienst ..................................................................... p.
Workshop Plantaardig koken................................... p.
Start 'Ga voor goud!'....................................................... p.
Het lied van de hemel en de aarde ...................... p.
Kind-op-Schootdienst (Pelgrim)............................ p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Groene Senioren............................................................... p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Regenboogconcert......................................................... p.
De krant op tafel................................................................ p.
Open Ichthus....................................................................... p.

mei
2
7
9
11
11
13
13
14
14
18
21
26

Leven in aandacht............................................................ p.
Jongeren 30plus-30min.............................................. p.
Kliederkerk in De Oase.................................................. p.
Wereldreligies: Sikhisme.............................................. p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Regenboogconcert......................................................... p.
Bijbelgeloofsgesprek Nicolaaskerk....................... p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Vrouwen Ontmoetingsochtend............................. p.
Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Start Pelgrimage naar Slangenburg..................... p.
Voorbereidingsavond Kloosterweekend
Koningshoeven.................................................................... p.
26 Open Ichthus....................................................................... p.
30 Het lied van de hemel en de aarde ...................... p.

juni

4
6
6
8
11
12
12
17
30

Jongeren 30plus-30min.............................................. p.
Leven in aandacht............................................................ p.
Kliederkerk in De Oase.................................................. p.
Filosofen over de Tien Geboden............................ p.
Open Ichthus....................................................................... p.
Start Kloosterweekend Koningshoeven............ p.
Start Nacht van Gebed.................................................. p.
Regenboogconcert......................................................... p.
Open Ichthus....................................................................... p.
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29
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juli

4 Kliederkerk in De Oase.................................................. p. 19
19 Start Taizé-reis.................................................................... p. 20
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Cursussen en lezingen
Close reading

Filosofen over de Tien Geboden

Wat staat er echt in de Bijbel? Wat is de diepere betekenis
van de vele verhalen? Wat is poëzie en wat is de schrijftaal,
wat bedoelt het Hebreeuws of het Grieks te zeggen? Wat is de
Sitz im Leben? We gaan de Bijbel op een manier lezen die wel
close reading wordt genoemd. Wie graag eens diepgaander
over de betekenis van de Bijbel en de bijbelverhalen wil praten
en vooral heel veel wil leren, is uitgenodigd voor deze cursus
van een jaar. Voor iedereen die meer wil weten van de Bijbel.
De avonden zijn op de tweede dinsdag van de maand en
beginnen met een zogenaamde ‘lectio divina’.

De filosofiekring wil zich dit seizoen verdiepen in
wijsgerige ethiek. We willen dat doen aan de
hand van het boek Erfenis zonder testament.
Filosofische overwegingen bij de tien geboden
(2018) van de filosofen Hans Achterhuis en
Maarten van Buuren. Op zoek naar eigentijdse
antwoorden op oeroude ethische vragen maken zij
gebruik van inzichten van bekende filosofen – van Spinoza
tot René Girard – die het thema vanuit onverwacht perspectief
belichten. Ieder gebod wordt eerst onderzocht op zijn betekenis
in de oorspronkelijke context. Vervolgens wordt de lijn door
getrokken naar de actualiteit via een grote denker. Hieronder
een overzicht van de denkers en de thuis te lezen pagina’s.

Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

start 10 sept
20.00 uur
De Regenboog
€ 2 (voor teksten)
ds. Dick Sonneveld
T 06-4149 4539 E daj . sonneveld @ gmail . com

Samen nadenken in
De Regenboog
Een jaargang van verdieping. Iedere maand bespreken we
een boek of een thema. Goed om daarover met elkaar in
gesprek te gaan.
• Geloof en wetenschap – Cees Dekker
• Heilige strijd – Beatrice de Graaf
• Liberaal christendom – Rick Benjamins
• Verbonden en vervreemd – Wim Dekker
• Onvoltooid leven – medische en ethische vragen
rondom sterven
• Is het de schuld van de ENE? – Sam Janse
• Dromen van een kerk – over de toekomst van de kerk,
in het verlengde van de notitie Kerk 2025
De avonden zijn op iedere vierde maandag van de maand,
uitgezonderd 23 december en 27 april.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:
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start 23 sept
20.00 uur
De Regenboog
€ 4,50 per avond (incl. koffie/thee en teksten)
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com

Samenwerkende kerken Zoetermeer

Data: 16 sept: Marcel Gauchet en eerste gebod, p. 7-12, 32-59
7 okt: Spinoza en het eerste gebod: p. 13-31
4 nov: Louis Althusser en het tweede gebod: p. 59-79
2 dec: Fukuyama en het derde gebod: p. 80-101
6 jan: Max Weber en het vierde gebod: p. 102-119
3 feb: Hannah Arendt en het vijfde gebod: p. 120-141
24 feb: Georges Bataille en het zesde gebod: p. 142-162
16 mrt: Tristan en Isolde en het zevende gebod: p. 163-182
6 apr: John Locke en het achtste gebod: p. 183-202
18 mei: Nietzsche en het negende gebod: p. 203-223
8 juni: René Girard en het tiende gebod: p. 224-250
Tijd:
middagkring 15.00 uur, avondkring 20.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: € 5 voor niet-leden en gratis voor leden en donateurs
Info:
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Leerhuis Oude Kerk: ‘Leven
als christen in deze wereld’
Over Leven als christen in deze wereld is in de vroegste tijd
van het christendom een geschrift overgeleverd, gericht aan
ene Diognetus. Het is de eerste verdediging van het christelijk
geloof tegen heidense en joodse aantijgingen. Daarin wordt
een (ideale) beschrijving gegeven van de houding en de
levensstijl van de christenen in die tijd. Dit geschrift wordt
gerekend tot de Apostolische Vaders, een groep geschriften
uit de laatste tijd van het Nieuwe Testament en vlak daarna.
Dat maakt het interessant en leerzaam voor ons, christenen
in deze tijd, om onze houding in deze wereld na te gaan.
Datum: 30 sept
Tijd:
20.00 uur
Plaats: De Kapelaan
Inleider: ds. Kees Wesdorp E predikant @ oudekerkgemeente . nl

Wat is vrijzinnig?
Vrijzinnigheid blijkt oude papieren te hebben. Ze heeft
onze Nederlandse cultuur sterk bepaald. Erasmus, Menno
Simons, Arminius, Hugo de Groot en Spinoza stonden
aan de wieg van de ‘geest van tolerantie’ die we lang
koesterden als onze nationale identiteit. Aan de hand van
een artikel van dr. Eric Cossee, ‘Tegendraadse theologie.
Een terugblik op vier eeuwen vrijzinnigheid in Nederland’,
willen we ons verdiepen in deze geschiedenis. Op de tweede
avond staan we stil bij de vraag wat geloven voor ons
betekent. Op de derde avond staat de toekomst centraal.
Wat is de plaats van religie en kerk in de 21e eeuw?
Datum:
Tijd en
plaats:
Kosten:
Opgave
en info:

1 okt, 12 nov, 14 jan
middagkring 15.00 uur, Adventskerk
avondkring 20.00 uur, Annaplaats 6
vrijwillige bijdrage koffie en thee
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992
(u ontvangt dan ook de tekst van het artikel)

Geloof en wetenschap
Lange tijd was het godsdienstig denken en geloven verreweg
superieur aan het (natuur)wetenschappelijk werk. De autoriteit
van de kerk(en) stond buiten kijf of werd afgedwongen. Daarna
volgde een periode waarbij godsdienstig en wetenschappelijk
denken min of meer op gelijke voet stonden.
In de fase daarna leek het wetenschappelijk denken het
godsdienstig denken te overvleugelen: met name de natuur
wetenschap ‘bewees’ het ongelijk van het godsdienstig denken.
Komt er een nieuwe fase in bovenstaande ontwikkeling?
Na de Openbaring van Johannes levert de wetenschap wel
degelijk een aantal nieuwe ‘openbaringen’. Kunnen die bruikbaar
zijn om ons geloof op een nieuwe en aansprekende manier te
ondersteunen? Komen we terug in een fase waarbij wetenschap
juist het (christelijk) geloven ondersteunt? Kunnen we tot het
besef komen dat God, die nog steeds bij ons is, de mensheid
daarin helderheid geeft? Het lijkt de moeite waard om in een
gespreksgroep dit fascinerende thema te onderzoeken aan de hand
van het boek Geleerd & Gelovig van Cees Dekker en anderen.
Wie doet mee?
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

2 okt
20.00 uur
De Oase
Klaas Doeland
T 06-2251 1186

De logische Christus:
‘Gnosis en de orthodoxie’
Christus woont in eenieder van ons. Dat zijn
uitspraken die we op
iedere bladzijde van
de brieven van Paulus
kunnen vinden. Maar
wat betekent dat?
Waar liggen de grenzen
tussen ‘ketters geloven’
en christelijk geloven?
Samen gaan we op zoek
naar waar de grenzen
liggen. Op deze avond
zullen ook mystieke
schrijvers als Meester Eckhart aan het woord komen.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:

7 okt
20.00 uur
De Regenboog
€ 4 (incl. koffie/thee en teksten)
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com

Wereldreligies:
een kennismaking
In de wereld van vandaag is kennis van
de wereldreligies onontbeerlijk. Deze
leeskring wil een inleiding bieden.
We gaan uit van een magistraal boek:
Wereldreligies in woord en beeld van
Kevin O’Donnell, dat nog verkrijgbaar is
via bol.com. We beginnen bij de oorsprong van religie. Daarna
volgen jodendom en hindoeïsme, twee stroomgebieden die de
wieg vormden van andere wereldreligies. Een veelbesproken
godsdienst die hieruit voortvloeide is de islam. Het sikhisme
was een kruisbestuiving tussen Oost en West. Bij elke bijeenkomst wordt een aanhanger van de religie uitgenodigd als gast.
Volgend seizoen bespreken we de andere religies uit het boek.
Plaats: Adventskerk
Data:
21 okt: Oorsprong religie, p. 6-18
9 dec: Jodendom, p. 88-115
20 jan: Hindoeïsme, p. 19-42
2 mrt: Islam, p. 142-167
11 mei: Sikhisme, p. 66-87
Tijd:
middagkring 15.00 uur, avondkring 20.00 uur
Kosten: € 5 per bijeenkomst voor niet-leden,
gratis voor leden en donateurs
Info:
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992
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Leerhuis Oude Kerk:
‘Leven met de dood als
naderende werkelijkheid’
Van Jacqueline van der Waals zingen wij regelmatig het
lied: ‘Wat de toekomst brengen moge / mij geleidt des
Heren hand’. Van der Waals had een ziekte waaraan zij zou
sterven, dat wist ze. Haar gevoelens en haar geloof heeft
zij onder woorden gebracht in een aantal indrukwekkende
gedichten. Lezens- en behartenswaardige gedichten om
ook zelf je aan op te trekken.
Datum: 28 okt
Tijd:
20.00 uur
Plaats: De Kapelaan
Inleider: ds. Kees Wesdorp
E predikant @ oudekerkgemeente . nl

Don Bosco inspireert
Veel organisaties die zich inzetten
voor het bevorderen van het welzijn
van (maatschappelijk kwetsbare)
jongeren laten zich inspireren door het
leven en het werk, in het bijzonder het
jeugdwerk, van de heilige Don Bosco.
Wie was deze heilige en hoe bijzonder
was zijn werk voor de jongeren?
Hoe inspireert Don Bosco ook diaken
Ronald van Berkel in zijn werk en inzet voor de jongeren in onze
parochie en ons bisdom?
Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
Aanmelden:

31 okt
19.30-21.30 uur
De Kapelaan
Pastor R. van Berkel
E geloofscentrum @ hnpz . nl

Leerhuis Oude Kerk:
‘Geloofsgetuigen’
In de geschiedenis zijn vele geloofsgetuigen geweest die hun
leven voor Christus over gehad hebben, en tot in onze tijd
worden er christenen om hun geloof gedood. In de vroegste tijd
werden er Acta opgemaakt: verslagen van gevangenneming,
verhoor en executie van geloofsgetuigen. Een beroemd verslag
is dat van het martelaarschap van Polycarpus.
Datum: 25 nov
Tijd:
20.00 uur
Plaats: De Kapelaan
Inleider: ds. Kees Wesdorp E predikant @ oudekerkgemeente . nl
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‘Sterrenstof zijt gij’
Sterrenkundige Margot Brouwer
neemt ons mee op reis door het
universum. Het begint als een
wetenschappelijke reis waarin
we het heelal fysiek leren
kennen, van onze aarde tot de grootste structuren die de mens
kent. Wat is de plaats van onze kleine planeet in het grote
geheel? Hoe zijn wij mensen en het andere leven op aarde uit
gas en sterrenstof ontstaan? Zou er op andere planeten ook
leven kunnen zijn? Langzaam verandert onze ruimtereis in een
filosofische reis, die ook de persoonlijke zoektocht van Margot
naar betekenis reflecteert. Worstelend met deze vragen vond
ze houvast bij Spinoza, die ook voor Einstein belangrijk was.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

8 nov
20.00 uur
Adventskerk
€ 7,50 voor niet-leden, € 5 voor leden en donateurs
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

De spiritualiteit
van Leonard Cohen (2)
Een vervolg op het
vorige seizoen.
Want Leonard
Cohen (1934-2016)
blijft ook na zijn
dood spiritueel de
aandacht vragen.
Want waar kun
je spiritueel nog
thuiskomen in deze tijd? Zwervend van hotel naar hotel,
van vriendin naar vriendin en van geloof naar geloof was
Cohen hét voorbeeld van een rusteloze zoeker.
Hij was op zoek naar een plek op aarde waar hij alles kon
loslaten wat hem op aarde belastte. Hij vond zijn innerlijke
rust in zen-meditatie, maar hij verdiepte zich ook in de joodse
en christelijke mystiek. In het lied ‘Going home’ bijvoorbeeld
luisterde de mens Cohen naar de stem van God die hem
liefdevol de weg naar huis wijst.
De invalshoek van deze avond, waarbij we ook geluids
fragmenten laten horen, is de spiritualiteit die opklinkt in zijn
songs en gedichten.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:

23 jan
20.00 uur
Pelgrimskerk
€ 5 (incl. koffie/thee en teksten)
Hans van der Bilt T 361 20 22
E hlvdbilt @ ziggo . nl of Beppie van der Plas 		
E beppievanderplas @ cs . com

Leerhuis Oude Kerk:
‘Geloofsoverdracht?’
Hoe zeggen we het onze kinderen dat en wat wij geloven?
Wat brengen wij en hoe brengen wij het naar buiten?
Israël ontving daaromtrent voorschriften in bijvoorbeeld
Deuteronomium 6 en Psalm 78. Al van jongs af aan wordt
het joodse kinderen en jongeren ingeprent. Wij merken dat
wij er ver vanaf staan en dat onze jeugd niet te motiveren lijkt.
Is dat zo? Hoe moeten wij hen bereiken? Welke consequenties
heeft dat voor onze houding en onze erediensten?
Datum: 27 jan
Tijd:
20.00 uur
Plaats: De Kapelaan
Inleider: nog aan te kondigen

De kunst van ‘het ontspullen’

‘De weg van het hart‘
Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met drie mystici,
deze keer zijn dat: Teresa van Avila, Hildegard von Bingen
en André Louf.
Als weinig anderen beschrijft Teresa van Avila in het
Boek van mijn leven de mystieke inwerking van God op de
mens wanneer die zich voor God openstelt. Ze beschrijft
daarbij ook de omvorming van het persoonlijke leven die
dat teweegbrengt.
De tweede avond zal gaan over Hildegard von Bingen,
een Duitse benedictijnse abdis. Ze geldt als de eerste
vertegenwoordiger van de Duitse mystiek. Zij was onder
meer actief op het gebied van religie, filosofie en muziek.
We sluiten deze serie af met André Louf, een van de
bekendste westerse monniken van de 20e eeuw. André
Louf bezondigt zich niet aan misplaatste vroomheid,
maar geeft een inkijk in het innerlijke avontuur van zichzelf
als Go(u)dzoeker. Hij wijst de weg naar de bron die in
hemzelf opborrelt. Het inbrengen van zijn menselijke
realiteit in de dialoog met God maakte voor deze trappist
duidelijk de kern uit van zijn leven.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

Elk jaar maakt de werkgroep Minder is Meer van de Adventskerk een thema bespreekbaar dat de last die we onszelf en de
aarde opleggen wat lichter maakt. Vanuit de bijbelse gedachte
dat het zinvol is om te leren genieten van het kleine is dit jaar
Gera van den Berg uitgenodigd. Gera is een deskundige in ‘het
ontspullen’, een nieuwe trend die bekend werd door Tidying
up with Mary Kondo, een programma uitgezonden op Netflix.
‘Ontspullen’ betekent dat je kritisch kijkt naar wat je in huis
hebt, maar ook probeert om rust te brengen in je hoofd door
jezelf te omringen met minder rommel.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

17 feb, 2, 9 mrt
20.00 uur
De Pelgrim
€ 5 (eenmalig, incl. teksten)
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com
Hans van der Bilt T 361 20 22
E hlvdbilt @ ziggo . nl
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10 feb
20.00 uur
Adventskerk
€ 7,50 voor niet-leden, € 5 voor leden en donateurs
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992
André Louf

Gaandeweg – Bezieling

9

Leerhuis Oude Kerk:
‘De Toekomst van Christus’

‘La Divina Commedia’
in de kunst
De goddelijke komedie van Dante Alighieri behoort tot de literaire
meesterwerken van de Europese cultuur. In honderd zangen
beschrijft Dante zijn tocht door de hel over de louteringsberg
naar het paradijs. Als begeleiders heeft hij de dichter Vergilius,
zijn geliefde Beatrice en de mysticus Bernard van Clairvaux.
Vele kunstenaars hebben zich laten inspireren door het beeldend
taalgebruik van Dante. In deze lezing van kunsthistorica Marian
van Caspel wordt Dantes reis verbeeld aan de hand van werk
van Botticelli, Michelangelo, Rodin, Blake, Dali en Rauschenberg.
De lezing wil laten zien dat het verhaal van Dante meer over ons
gaat dan we zouden kunnen bevroeden.

Men vraagt zich af of wij in de eindtijd leven. Deze vraag kan
bevestigend beantwoord worden, alleen roept dat weer de
vraag op wat we ermee bedoelen dat we nu in de eindtijd leven.
Wat zegt de Bijbel over de eindtijd? Daarin zijn drie periodes te
onderscheiden.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

23 mrt
20.00 uur
Adventskerk
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Datum: 24 feb
Tijd:
20.00 uur
Plaats: De Kapelaan
Inleider: ds. Kees Wesdorp E predikant @ oudekerkgemeente . nl

Tomáš Halík:
‘Geduld met God’
We moeten onze schaduwzijde
accepteren; het tragische maakt
deel uit van ons bestaan.
In het spoor van mystici en van
theologen als Jurgen Moltmann
en Dietrich Bonhoeffer, beschrijft
Halík dat we niet alleen het leven
op positieve wijze moeten bekijken,
maar dat het tragische fundamenteel
onderdeel is van ons bestaan. We worden in twee avonden
meegenomen op deze spannende reis door ons eigen leven en
zullen ontdekken dat er veel kracht zit in de schaduwzijden van
ons bestaan. Daarnaast zal in aansluiting op deze cursus een
kerkdienst plaatsvinden.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:
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5, 12 mrt
20.00 uur
De Regenboog
€ 4 per avond (incl. koffie/thee en teksten)
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com
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Leerhuis Oude Kerk:
‘Opstanding der doden in de
muziek van Gustav Mahler’
Mahler is in zijn muziek veel met de werkelijkheid van
de dood bezig geweest, maar ook met de opstanding.
Op een tekst van Friedrich Gottlieb Klopstock heeft hij
muziek gemaakt, die onovertroffen mooi en heerlijk is.
De tekst lezen wij en de muziek beluisteren wij.
Datum: 30 mrt
Tijd:
20.00 uur
Plaats: Oude Kerk, zie Kerk in Zoetermeer
Inleider: ds. Kees Wesdorp
E predikant @ oudekerkgemeente . nl



Bijbelstudie- en
gespreksgroepen
Rondom de bron
Elke donderdag bespreken we een vraag met antwoord
uit Gewone catechismus. Christelijk geloof in 100 vragen
en antwoorden van Theo Pleizier e.a. (2019). Op een
soortgelijke wijze opgezet als de Heidelbergse Catechismus
ooit, daagt dit boek ons uit om opnieuw na te denken
over wat we wel en niet (meer) geloven. In 100 vragen en
antwoorden komen vele thema’s van kerkgeschiedenis,
dogmatiek, ethiek, geloof en ongeloof voorbij. Elke avond
bespreken we een vraag met antwoord. U kunt elke week
aanschuiven, maar ook gerust af en toe meedoen.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

start 5 sept
19.30-20.30 uur
De Oase
€ 12 / € 18 voor het boekje,
kleine bijdrage voor koffie/thee
ds. Carina Kapteyn T 347 85 33
E dsmckapteyn @ gmail . com

Startdienst ’Verbinding’
Wij leggen verbinding met God die zich eerst met de mensen
verbonden heeft. Wij verbinden ons aan elkaar en willen groeien
in de gezindheid dat ’ik er voor jou ben’, met elkaar een relatie
opbouwen om samen God te leren kennen. De Oude Kerk Gemeente
start op zondag 15 september met het jaarthema ’Verbinding’,
een mooi vervolg op ’Een goed gesprek’ in het vorige seizoen.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

15 sept
10.00 uur
Oude Kerk
ds. Kees Wesdorp E predikant @ oudekerkgemeente . nl
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Bijbelgespreksgroep(en)
in De Oase
Op dinsdagmorgen gaat de Bijbel open en lezen we samen een
gedeelte waar we met elkaar over door praten. Na Handelingen
lezen we vanaf september tot Kerst onder leiding van Paul
Pettinga verder in de brieven. En vanaf januari onder leiding
van Marjan van Die in de psalmen.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

start 10 sept
10.30-11.30 uur
De Oase
kleine bijdrage voor koffie/thee
Paul Pettinga E pc . pettinga @ ziggo . nl
Marjan van Die T 316 56 06

Kijk op Geloof-kring
Eén keer in de maand komt er een
gevarieerde groep (in leeftijd en
kerkelijke betrokkenheid) uit de
Ichthuskerk bij elkaar om over allerlei
geloofsthema’s te praten. Meestal doen we dat aan
de hand van een actueel thema. Dit seizoen bespreken
we de laatste hoofdstukken van het boek God en ik
van Alain Verheij, daarna kiezen we weer een nieuw boek.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

23 sept, daarna maandelijks op wisselende avonden
20.15-22.00 uur
bij de deelnemers thuis
Marielle Oudejans T 341 57 40
E marielle . oudejans @ gmail . com

Startzondag: ’Gezegend gemeente-zijn’
Zegen is wezenlijk voor geloven, maar juist daarom zijn er ook vragen.
Hoe moet je zegen zien? Wat staat erover in de Bijbel, wie zegent en
wie wordt gezegend? Wat is de rol van mensen, wat is de rol van God?
Wat mag je met zegen verbinden en wat niet? Hoe ervaar je dat zelf?
Hoe moet je omgaan met waar zegen lijkt te ontbreken? Een mooie uitdrukking is ‘Tel uw zegeningen’. Kunnen we gestimuleerd worden meer
‘zegen’ te zien en daardoor dankbaarder te leven? Hoe kunnen we beter
tot zegen zijn? Persoonlijk, als gemeente? Dit thema krijgt dit seizoen
invulling in vieringen, ontmoetingen, gespreksavonden en creativiteit.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

15 sept
10.00 uur
Ichthuskerk
ds. Nico de Lange T 360 31 01
E berichten @ nicodelange . nl
kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
T 06-5285 6417 E kerkelijkwerker @ pwzn . nl
ds. Rein Algera T 342 62 61 E algeus @ ziggo . nl
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Vredesweek
In het kader van de Vredesweek van
22 t/m 29 september organiseert
het InterLevensbeschouwelijk Overleg
Zoetermeer (ILOZ) diverse activiteiten.
Het thema van de Vredesweek dit jaar
is ‘Vrede verbindt over grenzen’.
Data: 22 sept:
			

Opening Vredesweek in Forum
aansluitend Walk of Peace

Interkerkelijke geloofsgesprekken
De startbijeenkomst van het nieuwe seizoen
Interkerkelijke geloofsgesprekken wordt gehouden
midden in de Vredesweek. Vanuit het Beraad
van Kerken worden alle kerken en met name de
internationale geloofsgemeenschappen uitgenodigd
voor een ontmoetingsmaaltijd waarbij alle kerken
hun nationale of streekgerecht inbrengen.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

25 sept
maaltijd 18.00, gespreksavond 21.00 uur
Morgensterkerk, Nassaulaan 1
Flip Bakker T 06-2468 9649
E flip . bakker @ gmail . com

23-26 sept: Interculturele generatiegesprekken
		 in diverse wijken
27 sept: ILOZ-infomarkt en -maaltijd
			 op het Nicolaasplein
28 sept: Muziek- en poeziëfestival met workshops

Ouderengesprekskring
Maandelijkse gespreksgelegenheid op meestal de laatste
maandag van de maand. We behandelen dit seizoen drie
thema’s: verhalen en beelden over eindtijdverwachting
(Openbaring), zegen(en) en nagesprek over ‘The Passion’.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

30 sept, zie verder Kerk in Zoetermeer
14.30 uur
Ichthuskerk
ds. Nico de Lange T 360 31 01
E berichten @ nicodelange . nl

Bijbelgeloofsgesprekken:
avondgroep voor
20-30-40-50’ers
We lezen met aandacht een bijbelverhaal en verdiepen dit in
de volgende stappen: wat staat er precies en wat vertelt het
bijbelverhaal ons; hoe actueel is dit bijbelverhaal ook vandaag
nog; wat vertelt God mij door dit bijbelverhaal op dit moment
in mijn leven?
Data:

23 sept, 28 okt, 25 nov,
13 jan, 17 feb, 16 mrt, 20 apr, 11 mei
Tijd:
20.00-21.30 uur
Plaats:
De Kapelaan
Begeleiding: pastor Ella Feijen
Aanmelden: E geloofscentrum @ hnpz . nl

Plaats: diverse locaties in Zoetermeer
Info: Kerk in Zoetermeer, lokale media en Jacques de Jong
E j . j . dejong @ planet . nl

Bijbelgeloofsgesprekken
voor alle leeftijden
Zie hierboven, maar dan nu voor alle leeftijden.
Data:

25 sept, 30 okt, 27 nov, 15 jan, 19 feb,
18 mrt, 22 apr, 13 mei
Tijd:
10.00-11.30 uur
Plaats:
De Kapelaan
Begeleiding: pastor Ella Feijen
Aanmelden: E geloofscentrum @ hnpz . nl
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Bijbelleeskring

Kring Jonge Gemeenteleden

We zetten in de Oude Kerk het project voort om de Bijbel
helemaal te lezen. Dit wordt het derde seizoen en daarin gaan
we verder vanaf het boek van de Psalmen, totdat we volgend
voorjaar weer een aantal bijbelboeken verder gekomen zijn.
De Bijbelleeskring werkt zo: iedere dag lezen we thuis voor
onszelf minstens een hoofdstuk. Eens in de week komen de
deelnemers bijeen in de kring. De bijeenkomst duurt drie
kwartier. De inleider geeft informatie over de gelezen passage,
over het bijbelboek, de context en de tijd waarin de tekst
geschreven werd en beantwoordt vragen. Het is goed om
thuis de vragen te noteren die tijdens het lezen opkomen,
informatieve en beschouwende vragen. Deze kring is open
voor iedereen, jonger en ouder, ervaren gelovig of helemaal
geen ervaring of kennis, kerkelijk of niet. Graag maken we
gebruik van verschillende bijbelvertalingen. Neem de uwe mee.

Eens in de zoveel weken komt de Kring Jonge Gemeenteleden
bijeen, wisselend bij één van de leden thuis. We delen met
elkaar geloof in de praktijk aan de hand van een passage uit de
Bijbel. Weet je iemand, die best wel belangstelling zou hebben
of die op zoek is naar contact met een verdieping, heet hem
of haar alvast hartelijk welkom en neem die graag mee. Hoe
meer zielen ...! Per keer spreken we af bij wie we samenkomen
en de eerste keer spreken we ook een aantal data af.

Datum: start 25 sept
Tijd:
19.15-20.00 uur
Plaats: Oude Kerk
Inleider: ds. Kees Wesdorp E predikant @ oudekerkgemeente . nl

Bruggen bouwen –
ontmoetingsavond voor
lhbt’ers

Datum: start 26 sept
Tijd:
19.15-20.00 uur
Plaats: bij gemeenteleden thuis
Inleider: ds. Kees Wesdorp E predikant @ oudekerkgemeente . nl

Een brief schrijven aan je
(klein)kind
Samen proberen we te verwoorden wat het geloof voor ons
betekent, wat ons bezielt. Daarna willen we ons oefenen
om dit op te schrijven in een echte brief aan ons (klein)kind,
ons petekind of onze kerkvriend(in). In die brief proberen we
dit kind in liefde te zegenen. Een avontuur dat kan leiden
tot een bijzonder gesprek tussen generaties. Opa’s, oma’s,
verzorgers, ouders, pleegouders en andere geïnteresseerden
van harte welkom.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

26 sept, 3, 10 okt
10.30-11.30 uur
De Oase
kleine bijdrage voor koffie/thee
Trudy van Oel T 06-3150 8573 E oelt @ ziggo . nl

In Nederland is er veel aandacht voor de positie van gelovige
lhbt’ers: mensen die (ook) houden van iemand van hetzelfde
geslacht of transgender zijn. In het begin van dit jaar veroorzaakte de Nashville-verklaring waarin orthodoxe protestanten
op bijbelse gronden homoseksualiteit afwijzen, veel rumoer.
De Nicolaasparochie heeft afwijzend op de verklaring gereageerd.
Dat geldt ook voor enkele kerken binnen de Protestantse
Gemeente Zoetermeer. Op deze ontmoetingsavond willen we
met elkaar kennismaken en samen bekijken of er belangstelling is voor bijeenkomsten rond geloof en lhbt. De avond staat
open voor iedereen die zich rekent tot een van de (christelijke)
gemeenschappen en zich herkent in lhbt.

De krant op tafel

Datum:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
Aanmelden:

Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

26 sept
20.00 uur
De Kapelaan
Pastor Jaap van der Bie en Wendy Muller
E geloofscentrum @ hnpz . nl

In deze gezellige middagkring vragen we
deelnemers om artikelen uit kranten of tijdschriften mee te nemen voor een bespreking
van het actuele nieuws. Voor de pauze met
koffie en thee inventariseren we de oogst.
Daarna gaan we erover met elkaar in gesprek,
waarbij we voors en tegens van een bepaald standpunt afwegen.
De praktijk leert dat we op deze manier vaak heel geanimeerd het
belangrijkste nieuws van de maand bespreken. We beginnen elke
bijeenkomst met een item van NOS op 3 of Zondag met Lubach.
30 sept, 28 okt, 25 nov, 27 jan, 17 feb, 30 mrt, 27 apr
15.00 uur
Adventskerk
vrijwillige bijdrage voor thee of koffie
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992
Gaandeweg – Bezieling

13


Kring Verdieping van je geloof

Senioren en Algemene Bijbelkring

Op deze kring behandelen we een aantal kernen van het geloof:
God de Vader, God de Schepper (de zin van ons bestaan), Jezus
Christus, Gods liefde, Gods genade, het lijden, de betekenis van
Christus’ kruis, zijn opstanding, de leiding van God, de kerk en
het gemeente-zijn, de toekomst van jou en van de wereld. De
bedoeling is dat je ontdekt dat we een God hebben, die met grote
letters JA tegen jou heeft gezegd. Misschien kom je gaandeweg
tot een verlangen om God van jouw kant met ‘ja’ te antwoorden.
Dat zou kunnen uitmonden in een belijdenisdienst. Je wordt er
niet toe verplicht, maar als je ernaar toe groeit, is het een mooie
stap om te zetten. Denk je erover, neem gerust contact op.
De data van samenkomst zijn in eerste instantie op woensdag
avond, maar misschien is donderdag voor sommigen beter.
Neem graag contact op met ds. Kees Wesdorp, dan kunnen we
samen kiezen en besluiten en het naar buiten bekend maken.

Elke drie/vier weken op dinsdag is er Senioren Bijbelkring in
de Oosterkerk, waarin we uit een gekozen bijbelboek (Genesis)
lezen en het gelezene bespreken. Daarna gebruiken we een
eenvoudige en altijd gezellige lunch met elkaar. In de zomermaanden gaan we door als Zomersenioren met een ontspannen
programma. Op dezelfde dinsdag maar dan ‘s avonds is er de
Algemene Bijbelkring. Elke avond is een afgerond geheel.

Datum: start 2 okt
Tijd:
19.15-20.00 uur
Plaats: Oude Kerk
Inleider: ds. Kees Wesdorp E predikant @ oudekerkgemeente . nl

Speciaal voor vrouwen is er de Vrouwen Ontmoetings
ochtend. Eén keer per maand op donderdagmorgen samen
nadenken over bijbelse thema’s en actuele onderwerpen,
met gastspreeksters, kerst- en paasviering, creatieve
verwerking en een dagje uit. Dit jaar sluiten we aan bij
het jaarthema van de Oosterkerkgemeente: ‘Oneindig veel
liefde!’ Van harte welkom.

Op de koffie met de Bijbel
Eens in de wintermaanden op
woensdagochtend zijn er twee
kringen, Dorp en Driemanspolder-Palenstein, kortweg
DriePalen, die zowel gezellig
als serieus bij elkaar komen. Er
wordt begonnen met een kopje
koffie. Daarna zingen we een
lied, bidden om een zegen en
lezen samen een gedeelte uit
de Bijbel. Aan de hand van een paar gespreksvragen praten we
over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks
leven. Deze kringen staan open voor alle belangstellenden.
We gaan verder met de brief van Paulus aan de Romeinen, vanaf
hoofdstuk 12 en lezen iedere keer een hoofdstuk. Na zijn grootse
uiteenzettingen over geloven en rechtvaardigheid, en over zijn
hoop voor Israël, komt de apostel Paulus nu zijn lezers een aantal
praktische dingen van het leven voorhouden. Na de Romeinenbrief gaan we verder met de brief van Paulus aan Titus, zijn
naaste medewerker op het eiland Kreta. Mocht u er het vorige
seizoen niet bij geweest zijn, dan is dat helemaal geen probleem.
Iedere bespreking staat op zich en we beleven mooie momenten.
Data:

Dorp: 2 okt, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 apr, 6 mei
DriePalen: 9 okt, 13 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb,
11 mrt, 15 apr, 13 mei
Tijd:
10.00 uur
Plaats: De Kapelaan, zie ook Kerk in Zoetermeer
Info:
ds. Kees Wesdorp E predikant @ oudekerkgemeente . nl
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Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

10 sept, 8 okt, zie verder Kerk in Zoetermeer
10.30-12.00 uur, aansluitend lunch / 20.00 uur
ontmoetingsruimte Oosterkerk
E ds @ vandenham . mobi

Vrouwen Ontmoetingsochtend

Data:

19 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 6 feb,
5 mrt, 2 apr, 14 mei
Tijd:
10.00-12.00 uur
Plaats: Oosterkerk
Info:
Cocky van Dorp E cockyvandorp @ gmail . com

Gespreksavonden en vieringen
rond het thema ‘zegen zien’
In een drietal avonden, gekoppeld aan de Chagall-viering om
12.00 uur op de zondag erna, houden we ons bezig met ‘zegen
zien’. In de liturgie van de vieringen zal ook uit de gesprekken
op de avonden geput worden.
Data:
7 okt ‘Gezegend zijn en zegen zijn’.
		 Wat zegt het Oude Testament over zegen?
13 okt Viering met ds. Rein Algera
4 nov ‘Zo zie ik zegen.’
		 Jongeren en ouderen verbeelden zegen
10 nov Viering met kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek
2 dec ‘Zegen verbindt’. Hoe zie je dat in de
		
Adventstijd en in het Nieuwe Testament?
8 dec Viering met ds. Nico de Lange
Tijd:
gespreksavonden 20.00 uur
vieringen 12.00 uur
Plaats: Chagall-ruimte Ichthuskerk
Info:
Jeanette Vos-Spek T 06-5285 6417
E kerkelijkwerker @ pwzn . nl


In gesprek over ’Als kinderen andere wegen gaan’
Op drie bijeenkomsten willen we met
elkaar in gesprek gaan over (klein)
kinderen die niet meer geloven, of niet
(meer) naar de kerk gaan. Voor (groot)ouders kan dit van alles oproepen.
Verdriet, twijfel aan de eigen opvoeding, of vragen over het eigen geloof.
De eerste keer maken we kennis en
willen we met elkaar nadenken over
onze eigen geloofsweg. Daarna kijken
we hoe onze (stief/pleeg/klein)kinderen
op deze weg een plek hebben.

Geloven in gesprek
Interreligieuze ontmoeting tussen
christenen en moslims. Het gesprek
wordt geleid door ds. Rein Algera,
voorganger wijkgemeente
Zoetermeer-Noord, en Shamier
Madhar, voorzitter InterLevens
beschouwelijk Overleg Zoetermeer.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

23 okt, zie verder Kerk in Zoetermeer
20.00 uur
Carry van Bruggenhove 25
ds. Rein Algera T 342 62 61 E algeus @ ziggo . nl

Joodse zegeningen in de kerk
Zegeningen uit de joodse traditie worden ook in onze kerk
gebruikt. De verbondenheid van de Protestantse Kerk met
het volk Israël komt ook tot uiting in de zegeningen.
Naast de overeenkomsten in het gebruik van zegeningen
zijn er ook verschillen tussen joden en christenen.
Deze willen wij laten zien, geïllustreerd met foto’s uit Israël.
Op deze avond willen we ook aandacht besteden aan de
bevrijding van Kamp Auschwitz op 27 januari 1945. Deze dag
is door de Verenigde Naties uitgeroepen als The Holocaust
Memorial Day. Wereldwijd worden de slachtoffers herdacht
van de Holocaust en van andere genocides. In 2020 vindt de
Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam plaats op
26 januari. In Israël staan de Joden op 21 april letterlijk stil voor
de herdenking tijdens Jom Hasjoa (‘dag van de catastrofe’). Wij
mogen dit jaar 75 jaar bevrijding vieren. Een zegen voor iedereen.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

27 jan
20.00 uur
Ichthuskerk
Koos en Kobi Hendriks E kooskobi @ ziggo . nl

De inhoud van de volgende bijeenkomsten bepalen we met elkaar.
Voor de opzet van deze bijeenkomsten wordt gebruikgemaakt van
het boek Als kinderen andere wegen gaan van Margriet van der
Kooi en Wim ter Horst. Dit is een heel toegankelijk boek, maar voor
het volgen van de bijeenkomsten is aanschaf niet noodzakelijk.
Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
Aanmelden:

10, 24, 31 okt
10.00-11.30 uur
De Kapelaan
Pastor van der Bie en Willien van Wieringen
E geloofscentrum @ hnpz . nl

Psalm 23 –
‘Mijn herder is de Heer’
Een vertrouwde psalm waarvan enkele zinnen, wel of niet
gezongen, bij veel mensen in het geheugen gekerfd staan.
Wat zegt deze psalm over ons eigen leven? Aan de hand van
de psalmtekst gaan we hier dieper op in. Hoe zou ik vanuit mijn
geloof en wat ik meemaak in mijn leven zelf woorden geven als
ik zeg: ‘Mijn Herder is de Heer.’?
Datum:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
Aanmelden:

11 feb
19.30-21.30 uur
De Kapelaan
Pastor R. van Berkel
E geloofscentrum @ hnpz . nl

‘Ga voor goud!’
Samen willen we op zoek naar de goudklompjes van ons
leven. Deze schatten zitten vaak diep van binnen, verborgen onder meerdere lagen, wachtend tot ze tevoorschijn
worden gehaald. Gods verlangen is dat je gaat beseffen
hoe waardevol en kostbaar je bent en hoeveel schatten Hij
in jou gelegd heeft. Je bent bedoeld om gezien te worden
en te schitteren in zijn licht! Onderwerpen zijn onder meer:
de keerzijde van de medaille, de rode draad, loslaten,
volharding, gelouterd goud en vier het leven. Er is een
werkboek bij deze methode. Voor elke keer is een kleine
voorbereidingstijd gevraagd.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

start 16 april, 13 donderdagen
10.30-11.30 uur
De Oase
kleine bijdrage voor koffie/thee
Trudy van Oel T 06-3150 8573 E oelt @ ziggo . nl

Gaandeweg – Bezieling
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Gebed, spiritualiteit
en mystiek
Ochtendgebed Pelgrimskerk

Nacht van Gebed

Ook dit jaar is er de mogelijkheid de morgen te beginnen met een
gezamenlijk ochtendgebed. Hans van der Bilt, Matthé Vermeulen,
Dick Sonneveld en Gerda Griffioen zullen in deze ochtendgebeden
voorgaan. 25 minuten tijd voor God aan het begin van iedere dag.
Als je graag met God je dag begint ben je van harte uitgenodigd.

Ieder jaar wordt er landelijk een Nacht van Gebed gehouden
voor christenen die vervolgd worden om hun geloof, een
initiatief van de organisatie OpenDoors. In Zoetermeer
wordt dit plaatselijk door een aantal gezamenlijke kerken
georganiseerd. De gebedsmomenten worden afgewisseld
met filmpjes, muziek en gesprek.

Data:
Tijd:

2 sept tot 23 dec, 6 jan tot 20 juli
iedere werkdag van 7.30-8.00 uur,
in de Veertigdagentijd van 7.00-7.30 uur
Plaats: Pelgrimskerk
Info:
ds. Dick Sonneveld T 360 45 52
E daj . sonneveld @ gmail . com of
Hans van der Bilt T 361 20 22 E hlvdbilt @ ziggo . nl

Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

12-13 juni
20.00-02.00 uur
zie Kerk in Zoetermeer
E hanstrapman @ planet . nl
E p . j . van . daalen @ casema . nl
W opendoors . nl

Maandagavondgebed Oude Kerk

Meditatieve vieringen

Elke maandagavond bidden voor stad en kerk, land, wereldwijd.

De werkgroep Refect organiseert al ruim 25 jaar meditatieve
vieringen op de zondagavond. De vieringen zijn gebaseerd op de
spiritualiteit die we in de geloofsgemeenschap van Taizé in Frankrijk
hebben ervaren. In onze tijd verlangen veel mensen naar ontspanning
en rust. Dát verlangen staat in de vieringen niet centraal. Bij ons
gaat het vooral om het verlangen het goddelijke in ons leven ruimte
te geven. Dat kan alleen als we bereid zijn om in de stilte ook
onszelf te ontmoeten, om steeds weer ons leven onder ogen te zien.
Elke zelfontmoeting wordt dan een weg naar Godsontmoeting.

Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

elke maandag
19.00-20.00 uur
consistorie Oude Kerk
Marieke Leenman E leenmanf @ xs 4 all . nl

Woensdagavondgebed
Oosterkerk
Om de veertien dagen een uur van gebed in de Oosterkerk voor
mensen en onderwerpen die kerk, geloof en omgeving aangaan.

Data:

29 sept t/m 1 dec Najaarsserie rondom schilderijen
van Vincent Van Gogh, zie verder Kerk in Zoetermeer
Tijd:
19.30 uur
Plaats: Ichthuskerk
Info:
Roeland van der Kruk E rvanderkrukztm @ ziggo . nl

Data:

elke twee weken van 11 sept tot 18 dec,
in 2020 vanaf 15 jan (zie ook Kerk in Zoetermeer)
Tijd:
19.00-20.00 uur
Plaats: Oosterkerk
Info:
E p . j . van . daalen @ casema . nl
E arjenvantrigt @ solcon . nl

Maandelijkse Taizé-vieringen
Elke vierde zondag van de maand is er een Taizé-viering in
De Wijngaard vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
(Zie ook p. 21 voor een reis naar Taizé zelf.)
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:
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elke vierde zondag van de maand
19.30 uur
De Wijngaard
Matthé Vermeulen T 361 94 93
E matthe . vermeulen @ kpnmail . nl


Leven in aandacht

Kapelvieringen nieuwe stijl

Elke eerste zaterdag
van de maand een uur
meditatie. Veel mensen
denken dat meditatie een
je terugtrekken uit de
wereld is. Ten onrechte,
want het is een levenswijze die je leert om te
genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat.
Tijdens dit uur worden lange momenten van stilte afgewisseld
met het zingen van mantra’s, een ontspanningsoefening en een
korte overweging. Er is aandacht voor zitten vanuit bewuste
concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er thee.
De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).

Jarenlang hebben we in
De Regenboog Thomasvieringen gehouden, later
zijn we het Kapelvieringen
gaan noemen.
Dit seizoen starten we
met een nieuwe aanpak.
Voortaan zullen we
zogenaamde Iona-vieringen gaan houden. In deze vieringen is er
ook de gelegenheid gezegend te worden en om creatief dingen
te verwerken; in elk geval zal het allemaal net iets anders dan
anders zijn. Als ook een aantal zangers zich willen aanmelden
voor deze vieringen, kunnen we een nieuw liedrepertoire
instuderen. Deze Iona-vieringen worden steeds afgesloten met
een gezamenlijke maaltijd. (Zie ook ‘Reis naar Iona‘ op p. 21.)

Data:

Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec,
4 jan, 1 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei, 6 juni
Tijd:
inloop 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Info:
Toon Vessies T 06-3039 8712

De Bovenkamer
Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar
stilte en bezinning? Kom dan naar de Bovenkamer! Om de
veertien dagen op donderdag is er een eenvoudige viering
met stilte, meditatie, zang en gebed. De zijdeur van de kerk is
vanaf 11.30 uur open voor een moment van verstilling vooraf.
De meditatieve viering begint om 12.00 uur en duurt ongeveer
een half uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven
en iets te drinken. Van harte welkom in De Bovenkamer!
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

start 12 sept
11.30-12.30 uur
Pelgrimskerk
Margot Dörr T 06-5215 0706 E m . dorr @ hotmail . com

13 okt, zie verder Kerk in Zoetermeer
17.00 uur
De Regenboog
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com

Rondom de vlam
In de periode van Advent en de
Veertigdagentijd zijn er op de
woensdag korte liturgische vieringen.
Momenten van stilte en bezinning
om ons voor te bereiden op de
feesten die komen. Van harte
welkom in De Oase.
Datum: 27 nov, 4, 11, 18 dec (Advent)
26 feb, 4, 11, 18, 25 mrt, 1, 8 apr (Veertigdagentijd)
Tijd:
19.00-19.45 uur
Plaats: De Oase
Info:
ds. Carina Kapteyn T 347 85 33
E dsmckapteyn @ gmail . com

Onbevangenheid
Het thema voor de viering op Kerstavond in de Adventskerk
is ‘Onbevangenheid’. In de hele wereld komen op deze avond
mensen bijeen vanuit het verlangen naar een wereld waarin
niet duisternis het laatste woord zal hebben. Door middel van de
kracht van een lichtritueel willen wij onze verbondenheid met
elkaar en met de wereld tot uitdrukking brengen. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door Linda Hessing, Peter van den
Hoek en Olivier Manche. Zij begeleiden ons bij het zingen van
enkele mantra’s met harp, cello, gitaar en klankschalen.

Na afloop bent u van harte welkom bij de thee. Deze viering
wordt verzorgd door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht
therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

24 dec
inloop 20.30 uur, aanvang 21.00 uur
Adventskerk
vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Toon Vessies T 06-3039 8712

Gaandeweg – Bezieling
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Levenskruispunten
Meegaan tot het einde

Cursus Omgaan met verlies

Een ochtend in gesprek met elkaar aan de hand van Meegaan
tot het einde. Bijstaan van stervende mensen van Marinus van
den Berg. We delen praktische tips en ervaringen.

Voor rouwen bestaat geen recept, de dood blijft een geheim voor
ons allemaal. De één heeft zijn partner verloren, de ander zijn of
haar kind. Of broer of zus. Bij de één is het een abrupt afscheid
geweest, bij de ander veel geleidelijker na een ziekteproces. Maar
altijd willen we betekenis geven aan zoiets dat zinloos lijkt: dood
en gemis. Daarover rouwen is een doolhof waar iedereen zijn of
haar eigen afslag en uitgang moet kiezen. Rouwen om de dood van
een geliefde betekent hard werken en altijd op je hoede zijn. Wat kan
helpen, is inzicht in de weg die je als rouwende moet gaan. Misschien kunnen deze avonden je een handvat bieden. Misschien geven
deze avonden door alle pijn en gemis heen betekenis aan datgene
wat zo zinloos lijkt. Aan de avonden zijn geen kosten verbonden.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

17 okt
10.30-11.30 uur
De Oase
kleine bijdrage
voor koffie/thee
ds. Carina Kapteyn T 347 85 33 		
E dsmckapteyn @ gmail . com

De laatste druppel
Er is een mooi verhaal over een kruik die een beetje lekte.
Gooit de waterdrager hem weg? Nee, toch niet!
Want juist de druppels uit die kruik zorgen dat er
mooie bloemen langs de weg kunnen groeien.
Die kruik lijkt op ons leven. Het kan heel mooi zijn,
maar toch zijn er altijd wel wat barstjes of scheuren.
Maar het omgekeerde is ook waar. Je kunt dingen
verliezen, mensen verliezen. En toch kan je leven
nog steeds moeite waard zijn. Vaak heb je dan
een ander nodig om dat te zien. En er iets over
te zeggen. Daarom praten we er met elkaar over.
Data: 7, 21 okt, 4, 18 nov, 2 dec
Tijd:
13.00-14.30 uur
Plaats: ‘de ComPositie’
César Franckrode 62-64
Info:
Heleen de Lange
E berichten @ atelierheleen . nl
ds. Rein Algera E algeus @ ziggo . nl

Data:
Tijd:
Plaats:
Info en
opgave:

in overleg
20.00 uur
De Wijngaard
Hans van der Bilt T 361 20 22
E hlvdbilt @ ziggo . nl

Herdenken in Buytenwegh
November is de maand van gedenken. In sommige kerken gebeurt
dat aan het begin van die maand, in andere kerken op de laatste
zondag ervan. Je staat dan stil bij de mensen die gestorven zijn.
Daarom organiseert Halte 2717 op zaterdagavond 2 november een
korte en stijlvolle herdenkingsbijeenkomst met muziek, het noemen
van namen, en rozen. Niet zozeer vanuit een bepaalde geloofs
richting, maar als steun voor iedereen die iemand mist. Iedereen
die iemand wil gedenken is van harte welkom.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

2 nov
19.30 uur
Carry van Bruggenhove 25
ds. Rein Algera T 342 62 61 E algeus @ ziggo . nl

Herdenking overledenen bij de Watertoren
Van oudsher herdenken we in het najaar de mensen die ons
ontvallen zijn. Op zondag 27 oktober staan we ook dit jaar
hierbij stil en komen we voor de vijfde achtereenvolgende keer
bij de Watertoren bij elkaar. We zullen deze dag namen noemen
van onze geliefden die ons dit jaar of in eerdere jaren ontvallen
zijn. Bijzondere mensen, die voor altijd met ons mee reizen op
onze levensweg. Mensen die altijd deel van onszelf uit blijven
maken. We willen dat doen met alle mensen, gelovig of niet.
We steken lichtjes aan voor wie ons ontvallen zijn, en we
zullen gedichten lezen. Nogmaals zullen hun namen klinken in
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het openbaar. We komen samen
rondom de Watertoren in Rokkeveen.
Eenieder is van harte uitgenodigd.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

27 okt
15.00 uur
Watertoren
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com
Hans van der Bilt T 361 2022 E hlvdbilt @ ziggo . nl

Kinderen, tieners, jongeren
Kind-op-Schootdiensten
voor heel Zoetermeer
In samenwerking met jonge ouders zullen we ‘Kind-op-Schootdiensten’ organiseren. Prachtige diensten gericht op kinderen
van 3-8 jaar. Alle jonge ouders van harte uitgenodigd.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

6 okt, 8 dec, 16 feb, 19 april
19.30 uur
Pelgrimskerk
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com
Voor de Kind-op-Schootdiensten in de
Ichthuskerk, zie Kerk in Zoetermeer.

Kliederkerk in de Ichthuskerk
Dit jaar wordt ook in de Ichthuskerk Kliederkerk gehouden.
Op de eerste middag heeft het ontdekken en het vieren met
eten en drinken te maken! Als je daarvan houdt: welkom!
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

28 sept, overige data: zie Kerk in Zoetermeer
15.30-17.30 uur
Ichthuskerk
Marga Verbeek T 06-4231 0926
E marga . verbeek @ gmail . com

Kliederkerk
Samen een bijbelverhaal spelenderwijs
ontdekken, samen vieren en samen
eten, dat is gewoon een feest!
Dat is Kliederkerk. Jong, oud, alleen
of samen: iedereen is welkom.
Kliederkerk is er voor alle leeftijden.
Bij het woord kliederen denken veel
mensen aan knutselen, vingerverven en
knoeien met lijm. Een begrijpelijke associatie, maar níet (of in
ieder geval niet alleen) wat we bij Kliederkerk bedoelen met
kliederen. De naam Kliederkerk is gekozen om te laten zien
dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren
een bijbelverhaal kunnen ontdekken.

Sirkelslag Kids

Kliederkerk in De Oase

Kerststal: Nacht van het Licht

Voor het vierde jaar is er Kliederkerk in De Oase. De deuren
gaan op een aantal zaterdagen steeds open om 15.30 uur.
Iedere keer is er een thema dat vorm geeft aan de individuele
en groepsactiviteiten. Om 17.00 uur is er een korte viering.
Daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je bent niet
verplicht om het hele programma bij te wonen. Even binnenlopen is altijd mogelijk. Op 24 december is er een speciale
Kliederkerk Kinderkerstnachtdienst in De Oase om 19.00 uur!

Ook dit jaar is er weer de Nacht van het Licht in de Kerststal.
Medewerking wordt verleend door de band Question Mark.
Daarnaast zal op deze avond een prachtig modern kerstverhaal
centraal staan. We krijgen de opdracht om in deze nacht
op zoek te gaan naar de schat. Een lang bewaard geheim
zal onthuld worden, ergens in de wijk Rokkeveen.
In deze Kerstnacht zullen de deelnemers het licht ontvangen.
Een tocht om nooit meer te vergeten. Gericht op jongeren vanaf
12 jaar. Maar ook alle andere mensen zijn van harte welkom!

De spannendste landelijke wedstrijd voor kinderen in
de basisschoolleeftijd. Met elkaar buigen we ons over de
opdrachten die creativiteit, kennis en doorzettingsvermogen
vragen. Ben jij er ook bij? Natuurlijk is iedereen weer
welkom om de jeugd toe te juichen en mee te spelen!
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

15 nov
inloop vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur start de strijd
De Oase
ds. Carina Kapteyn T 347 85 33
E dsmckapteyn @ gmail . com

Data:

28 sept, 14 dec, 24 dec,
25 jan, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 juni, 4 juli
Tijd:
15.30-18.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
Info:
Gerda Vooijs T 321 32 64 E gerdavooijs @ gmail . com

Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

24 dec
19.30 uur
Vierde Stationsstraat 450
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com
Gaandeweg – Bezieling
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Top2000-kerkdienst

Sirkelslag Young voor alle wijken
De spannendste landelijke wedstrijd voor jongeren uit de eerste
klassen van het voortgezet onderwijs. Online gaan we de strijd
aan met andere jongeren, overal in Nederland. Wie heeft de
meeste kennis, wie kan het snelst de opdracht realiseren of
krijgt veel punten voor creativiteit? Wie durft deze uitdaging
aan? En natuurlijk hebben de jongeren weer uw aanmoediging
en tips nodig, dus iedereen is van harte welkom om mee te
doen aan deze avond vol vermaak en uitdaging.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

7 feb
inloop vanaf 19.00 uur, de strijd barst los om 19.30 uur
De Oase
ds. Carina Kapteyn T 3478533
E dsmckapteyn @ gmail . com

Tienertent:
(on)geloof en gezelligheid
Elke week is er een uur helemaal voor de jeugd.
Elke week is anders. Gezelligheid staat voorop, maar we
gaan een goed gesprek over geloof en ongeloof, over goed
en kwaad niet uit de weg. Er is volop ruimte voor eigen
inbreng van vragen en thema’s.
Voor ouders/verzorgers is er ondertussen ruimte voor
spel en ontmoeting in de Voorhof van het kerkgebouw.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

elke vrijdag (behalve in schoolvakanties)
19.00-20.00 uur
De Oase
ds. Carina Kapteyn T 347 85 33
E dsmckapteyn @ gmail . com

Jongeren 30plus-30min
Dit jaar is er een uitgebreid programma voor iedereen
in de tussenleeftijd. Samen kijken we naar zeer actuele
onderwerpen en naar wat ons geloof daarin betekent.
We zoeken naar gemeenschap en werken ook samen
aan diensten voor kinderen en jongeren en voor onszelf.
Data:

3 okt, 7 nov, 12 dec,
2 jan, 6 feb, 5 mrt, 2 apr, 7 mei, 4 juni
Tijd:
20.00 uur
Plaats: De Regenboog
Info en ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
opgave: E daj . sonneveld @ gmail . com
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Het einde van het jaar staat bij NPO Radio 2 in het teken
van de Top2000, vaak veel nummers met inhoud, die emotie
oproepen, kippenvel en herinneringen. Sommige nummers gaan
expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one of
us’ van Joan Osborne. Andere blijken bij nadere beschouwing
te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en
troost. Wat is er nou mooier dan in een kerkdienst samen te
luisteren naar de mooiste nummers uit de popgeschiedenis?
Tijdens de Top2000-kerkdienst worden nummers uit de Top2000
gezongen en beluisterd. Je kunt zelf ook stemmen op jouw
favoriete nummer! Of bekijk de Top10 van reeds gekozen
nummers. Er is een band die de Top10-nummers ten gehore
zal brengen. Natuurlijk mag je meezingen, kun je een kaarsje
aansteken en hebben we nog meer leuke ideeën.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

29 dec
17.00 uur
Chagall-ruimte Ichthuskerk
Anton van Dijken
E mail @ antonvandijken . nl

Jongerenreis naar Taizé
Ook in 2020 is er een jongerenreis
naar de gemeenschap van Taizé.
Taizé telt een honderdtal broeders
uit bijna dertig landen, van
verschillende protestantse en
katholieke achtergrond, een echte
oecumenische gemeenschap dus.
Jaarlijks trekken ruim 100.000
jongeren naar Frankrijk om een week in
Taizé te verblijven. Wij willen ook dit jaar weer met een groep
jongeren uit Zoetermeer zo’n week meebeleven en deelnemen
aan de activiteiten en het ritme van Taize.
Wil je meer weten over Taizé? Ga dan naar www . taize . fr / nl
Deze reis is een gezamenlijk initiatief van vele kerken in
Zoetermeer. Heb je zin om mee te gaan, wacht niet en geef
je uiterlijk eind mei op. Iedereen kan mee, van welke
geloofsrichting je ook bent. (Zie voor de maandelijkse
Taizé-vieringen in De Wijngaard p. 16 van deze Gaandeweg.)
Datum:
Tijd:
Plaats:
Info en
opgave:

19-26 juli
vertrek om 11.15 uur
vanaf De Regenboog
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com of
Matthé Vermeulen T 361 94 93
E matthe . vermeulen @ kpnmail . nl

Pelgrimage en excursies
Natuurwandelingen
in het Balijbos
Vind je het fijn om te wandelen en zo rust te zoeken? Wil je
meteen ook aan je gezondheid werken en iets leren over de
natuur in je eigen omgeving? Dan zijn de natuurwandelingen in het
Balijbos echt iets voor jou. De wandelingen zijn licht belastbaar
en er is aandacht voor signalen op fysiek en psychisch gebied.
We werken samen met IVN-Beleef de natuur! die steeds iets
vertellen over de natuur in onze naaste omgeving. De wandelingen
staan onder leiding van fysiotherapeut/geestelijk begeleider
Hans van der Bilt en voedingsdeskundige/coach Gerda Griffioen.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

elke woensdag
9.15-10.30 uur
Balijhoeve
naar vermogen
Gerda Griffioen T 06-2497 5092
E info @ depelgrimzoetermeer . nl
Hans van der Bilt T 361 20 22 E hlvdbilt @ ziggo . nl

Kloosterweekend
Koningshoeven
Dit jaar gaan we opnieuw naar abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven,
de abdij waarmee we ons vanuit Zoetermeer inmiddels verbonden
weten. Een mogelijkheid om te ervaren hoe het is om alle tijd te hebben,
je aan te passen aan het ritme van de broeders. We worden uitgenodigd
om de diensten van de broeders mee te maken en te ervaren.
Daarnaast bieden we een beperkt eigen programma aan rondom een
bepaald thema. Dat thema zal later bekend worden gemaakt. Op 26 mei
zal er een voorbereidingsavond zijn in De Pelgrim. Bent u geïnteresseerd,
laat het zo snel mogelijk weten. De groepsgrootte is beperkt.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:

Museumbezoek:
‘Sjamanisme, winti en meer’
Er is in ons geseculariseerde tijdvak sprake van een verrassende terugkeer van
een op natuurreligie gebaseerde spiritualiteit. In het Museum van Volkenkunde
hebben ze een tentoonstelling gewijd aan dit fenomeen. In deze expositie wordt
aandacht geschonken aan Indiaanse meditatieve middelen zoals ayahuasca en
de Surinaamse spiritualiteit van winti. Ook het werk van beroemde kunstenaars,
zoals Damian Hirst, Joseph Beuys en Marina Abramovic, die zich met dit thema
hebben beziggehouden, is te bewonderen. Na afloop willen we samen lunchen.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

27 nov
10.30 uur verzamelen bij kassa museum
Museum van Volkenkunde
entree en lunch voor eigen rekening
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

26 mei (voorbereidingsavond), 12-14 juni (weekend)
20.00 uur
voorbereidingsavond in de Pelgrimskerk
ca. € 110 (excl. reiskosten)
Hans van der Bilt T 361 20 22
E hlvdbilt @ ziggo . nl

Reis naar Iona
Van 16-26 oktober 2020 zal er een groepsreis
naar de oecumenische kloostergemeenschap Iona
georganiseerd worden. De voorbereidingsavonden
vinden plaats op nader te bepalen data. Lees hier
over in Kerk in Zoetermeer. Wil je mee naar Iona,
geef je dan nu al op bij ds. Dick Sonneveld.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:

16-26 okt 2020
20.00 uur
vertrek vanaf de Pelgrimskerk
€ 950
ds. Dick Sonneveld
T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com

Pelgrimage naar Slangenburg in Doetinchem
Pelgrimeren is op weg gaan en je laten leiden door de weg die je gaat. Onderweg doe je
bijzondere punten aan en heb je bijzondere ervaringen. Onderweg ontdek je wat je nodig
hebt in je leven van alledag. Dit jaar gaan we met een groep uit Zoetermeer op pelgrimage
naar de Slangenburgabdij in Doetinchem: in vier dagen van ca. 25 km lopen of 60 km
fietsen per dag. We vertrekken vanaf Oosterbeek. Onderweg doen we pelgrimsplaatsen
aan en worden we pelgrim door stil te staan bij de spiritualiteit van de dag. Iedereen die
zin heeft om mee te gaan, gelovig of niet, is van harte uitgenodigd op deze verdiepende
tocht. Er zal een deel door de bossen gelopen worden. Ruim voor de start wordt een
informatieavond georganiseerd; datum en plaats daarvan worden nog bekendgemaakt.

Data:
Tijd:

21-24 mei
8.30 uur vertrek vanaf Pelgrimskerk
10.30 uur start vanaf Oosterbeek
Kosten: € 130
Info:
ds. Dick Sonneveld
T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com
Hans van der Bilt T 361 20 22
E hlvdbilt @ ziggo . nl
Gaandeweg – Bezieling
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Kerk en cultuur
Samen zingen, wie zingt mee?
Zing je graag? Wij zingen liederen
uit Taizé, Iona en de Liedbundel
van De Pelgrim. Taizé is een
internationale christelijke
oecumenische kloostergemeenschap. We zingen liederen uit
deze traditie. Iona is een van
de oudste broedplaatsen van
het christendom in West-Europa.
De Iona Community is een gemeenschap
op een oeroud eilandje in Schotland. In de bundel van Iona
staan liederen, die we graag zingen. De liedbundel van
De Pelgrim in Zoetermeer bevat liederen uit verschillende
tradities, die ons eveneens inspireren. Dit alles kan
aangevuld worden met wensen van de deelnemers.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

elke woensdag vanaf 4 sept
11.00-12.00 uur
Pelgrimskerk
Margot Dörr T 06-5215 0706 E m . dorr @ hotmail . com

Lunchpauzeconcerten
De wekelijkse lunchpauzeconcerten op de woensdag vormen
een aangenaam rustpunt, precies op de helft van de drukke
werkweek. Een halfuurtje verrassende, klassieke muziek midden
in de week. De Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer
organiseert deze gewaardeerde en druk bezochte concerten al
sinds 2003. Ervaren musici en veelbelovende talenten brengen
een grote verscheidenheid aan klassieke instrumentale en
vocale muziek ten gehore. De concerten zijn gratis toegankelijk.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

elke woensdag
12.45-13.15 uur
Oude Kerk
W www . concertenzoetermeer . nl

Regenboogconcerten

Pianoduo Beth en Flo

De Stichting Regenboogmuziek organiseert voor het twaalfde
seizoen een serie kamermuziekconcerten op de woensdagavond. Het zijn concerten van hoge kwaliteit met een lage
drempel. Er treden topmusici op of jonge talenten op weg naar
de top. Op de woensdag voor Pasen is er een gratis toegankelijk
concert met Passiemuziek. De serie concerten in De Regenboog
wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Floravontuur, de
Pelgrimshoeve en de Ropa.
Data: 25 sept: Café Dansant met Sabine Wüthrich – sopraan,
		
Eva van Grinsven – saxofoon, Daniël Kramer – piano
6 nov: Alexander Warenberg – cello en piano
18 mrt: Pianoduo Beth en Flo: Elsbet Remijn
		
en Claudette Verhulst
8 apr: Passieconcert, Voorburg Vocaal Ensemble
		
(onder voorbehoud)
22 apr: Doris Hochscheid – cello en Frans van Ruth – piano
13 mei: Hed Meirson – viool en piano
17 juni: Hermitage Kwartet met Anuschka Pedano
Tijd:
20.15 uur
Plaats: De Regenboog
Kosten: € 15 (incl. consumptie); jongeren tot 25 jaar € 5;
Zoetermeerpas geldig
Info:
W www . regenboogmuziek . nl

Podium320-evenementen
Podium320 wil iedereen laten genieten van muziek en andere kunstuitingen in een mooie en akoestische
zaal in Zoetermeer én jongeren en ouderen in Oosterheem met elkaar verbinden door muziek.
Elk jaar streven we naar drie of vier grote maatschappelijk en cultureel verantwoorde evenementen.
Data: zie website en nieuwsbrief, zie ook Kerk in Zoetermeer
Plaats: Oosterkerk
Info:
E info @ podium 320. nl W podium 320. nl
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Orgelconcerten Oude Kerk
Vijf keer per jaar vindt er op donderdagavond in de Oude
Kerk een orgelconcert plaats met een bijzonder karakter.
Het prachtige Lohman-orgel uit 1838 wordt dan bespeeld
door gerenommeerde organisten, veelal in combinatie
met het optreden van één of meer professionele musici.
Ook deze concerten worden georganiseerd door de
Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer.
Data:

26 sept: Jochem Schuurman (Franeker)
21 nov: Ronald de Jong (Zoetermeer)
Tijd:
20.00 uur, inloop met koffie/thee
en toelichting om 19.30 uur
Plaats: Oude Kerk
Overige data en info: W www . concertenzoetermeer . nl

Evensongs en Cantatediensten
Het Projectkoor Oude Kerk werkt jaarlijks vier keer mee aan
een bijzondere kerkdienst op zondagavond. In september en
februari is er een Choral Evensong: een avondgebed volgens de
Anglicaanse traditie. In december een Advent Festival of Lessons
and Carols: advents- en kerstliederen en -lezingen op z’n Engels.
Op de eerste zondag in november (extra) en op de zondag na
Pasen in april is er een Cantatedienst: een zondagse eredienst met
gezongen evangelieverkondiging, zoals componist J.S. Bach voor
ogen stond. Het Projectkoor onder leiding van Ronald de Jong en
gastmusici verzorgen, samen met voorganger ds. Kees Wesdorp
en de verzamelde gemeente, een avonduur met muziek,
verkondiging en verstilling. Vier het mee, welkom!

Lunchbios:
Tegendraads geloven
Dat de kerkgeschiedenis
donkere bladzijden telt weten
we. Maar in tweeduizend
jaar christendom zijn er ook
mensen geweest die met hun
geloof de wereld inspireerden.
Op 13 oktober vertonen we Mary Magdalene (2018) over
een eigenzinnige vrouw die Jezus’ lievelingsleerling werd.
Op 12 januari is er Amazing Grace (2006) over een van de
drijvende krachten achter de afschaffing van de slavernij,
William Wilberforce.
Op 8 maart ten slotte kijken we naar Albert Schweitzer (2009),
een speelfilm over de bekende vrijzinnige theoloog, die arts
werd in Afrika. Elke filmvertoning begint met een lunch.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

13 okt, 12 jan, 8 mrt
lunch 12.30 uur, film 13.00 uur
Adventskerk
€ 8 incl. lunch
ds. Karl van Klaveren T 06-11041992

Multisono en verhalenvertelster

Data:

Multisono

n

ja

29 sept: Choral Evensong
3 nov: Cantatedienst, m.m.v. Cantica
		
o.l.v. Johan van Oeveren
15 dec: Advent Festival of Lessons and Carols
16 feb: Choral Evensong
14 apr: Cantatedienst
Plaats: Oude Kerk
Tijd:
18.30-19.45 uur
Kosten: toegang vrij, collecte voor de onkosten
Info:
Jaap en Marieke van der Giessen T 352 25 19
E projectkooroudekerk @ gmail . com
W www . oudekerkgemeente . nl / projectkoor

a
Multisono bestaat uit vijf dames:
eT
Ja n n ek
Danielle Vonk, Irene Hagen, Sandra Ruttenberg,
Liselore van Rietschoten en Claudia Jansen. Door gebruik
te maken van de verschillende verschijningsvormen van de
dwarsfluit, namelijk piccolo, alt- en basfluit naast de ‘gewone’
C-fluit, kan een ‘veelstemmig’ geluid ten gehore worden
gebracht. Wie welke fluit bespeelt wisselt en wie welke stem
speelt ook. Zo krijgt ieder de gelegenheid verschillende talenten
te laten horen. Janneke Tanja heeft een passie voor verhalen,
voor taal en voor theater. Laat je deze avond meenemen door
bijzondere klanken en verhalen.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Info:

12 maart
19.30 uur
Ichthuskerk
Anton van Dijken E mail @ antonvandijken . nl
Gaandeweg – Bezieling
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Workshops
Het lied van de hemel en de aarde
‘Het lied van de hemel en de aarde’ is een samen zingen, waarbij gebruikgemaakt wordt van eenvoudige melodieën, mantra’s
en liederen van en voor de natuur. Het helpt om weer bij jezelf
te komen, je benen weer op de grond te voelen, dan wel je
hoofd leeg te maken van de drukte van alledag. Er is zingen en
er is stilte. Dat samen beleven is fijn. Het geheel staat onder de
prettige leiding van Liselet van Gent, zangdocent, dirigent en
stembevrijder. Goed kunnen zingen om eraan mee te doen hoeft
niet. Maar je gaat er wel van zingen!
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:

28 sept, 9 nov, 20 dec, 25 jan, 14 mrt, 18 apr, 30 mei
10.00-11.30 uur; op 20 dec. van 13.30-15.00 uur
Adventskerk
€ 11; op 20 dec € 12,50
Liselet van Gent E liselet @ live . com
W www . liselet - zingen . nl

Zegen-de-dierendag
Franciscus van Assisi leefde ons voor dat alle leven kostbaar is in de
ogen van de Heer. Zijn geboortedag, 4 oktober, is in 1929 uitgeroepen
tot Werelddierendag. Met het vieren van deze dag toont men
wereldwijd dat dieren, geschapen door God, waarde hebben in
zichzelf, dat zij rechten (behoren te) hebben en dat zij bescherming
en respect verdienen. Daarom organiseert De Pelgrim in samen
werking met Vegan Church ook dit jaar een bijzonder event:
Zegen-de-dierendag. Tijdens dit event staat Gods schepping centraal.
We beginnen met een maaltijd en gaan samen in gesprek over onze
relatie tot de schepping. We sluiten af met een speciaal viermoment
met liederen, gebeden, bijbelteksten en ruimte voor een persoonlijke
zegen en een voor je (huis)dier(en). Ook kinderen van harte welkom!
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

4 okt
17.30 uur
Pelgrimskerk
€ 5 voor de maaltijd
Sandra Hermanus-Schröder
E sandra @ veganchurch . nl
Opgave: uiterlijk dinsdag voorafgaand
W www . veganchurch . nl / winkel

Schrijfcafé Buytenwegh
Lijkt het jou gezellig om samen te schrijven? Ontdekken wat
er leeft in jou, en dat delen met andere schrijvers? Je zult
verbaasd zijn hoe makkelijk dat is. Het schrijven aan de hand
van korte opdrachtjes wisselen we af met het voorlezen aan
elkaar. Zonder oordeel luisteren. Het is zelfs niet de bedoeling
dat er commentaar gegeven wordt. Wel dat er tijd en
aandacht is voor elkaars verhalen. Zin om mee te doen? Kom
dan naar het Schrijfcafé! Neem je zelf pen en schriftje mee?
Data:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

elke eerste en tweede woensdag van de maand
Middin, Carry van Bruggenhove 25
10.00-12.00 uur
€ 10; gratis voor buurtbewoners
en Zoetermeerpas-houders
Info en Jannie van Maldegem
opgave: E jannievanmaldegem @ ziggo . nl

Symbolisch bloemschikken
Bloemschikken is een inspirerende manier om met geloven en
bijbelse verhalen om te gaan. Het gaat om expressie door middel
van symbolisch gebruikte bloemen, planten, lijnen, kleuren en diverse
materialen. Ieder werkt op zijn eigen niveau, dus zowel beginners
als gevorderden kunnen meedoen. Er worden thema’s aangereikt,
maar je mag altijd zelf een thema kiezen. Het thema voor 9 oktober
is vakantie-ervaringen. Het is de bedoeling dat je zelf een schaal,
bloemen, groen, oase en materiaal (zoals ijzerdraad) meeneemt.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:

9 okt, 19 feb
19.30 uur
De Oase
€ 3,50
Marja van Andel T 321 44 92
E andel 40@ zonnet . nl

Feest van de Geest – wie doet mee??
In 2020 is er weer een ‘Feest van de Geest’, een tweejaarlijks evenement in het
hele land. Met een aantal kunstenaars en een aantal gemeenteleden gaan we
aan de slag om tussen Hemelvaart en Pinksteren een prachtige route met vele
kunstwerken uit te zetten in Zoetermeer. Kunstenaars en uitdenkers uit heel de
stad zijn uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding hiervan. We starten
in oktober en hopen dan in mei een prachtig evenement te hebben voorbereid.
Gemeenteleden van alle wijken en kerken zijn van harte welkom.
Data:
10 okt en vervolgens in overleg
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
De Regenboog
Info en opgave: ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539 E daj . sonneveld @ gmail . com
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Ecoweight Watcher Club

Schilderend mediteren

In het vorige seizoen kwamen we met een groep
enthousiaste mensen bijeen om werk te maken van ons
eigen ecologische gedrag. Aan de hand van de documentaire Demain/Tomorrow verdiepten we ons in de
voedselproblematiek. In de bijeenkomst van dit seizoen
willen we ons richten op het energievraagstuk. Ook
daar liggen genoeg uitdagingen op ons te wachten, van
zonnepanelen, energiezuinig rijden, anders op vakantie
gaan, compenseren van vliegreizen tot en met de manier
waarop we douchen. In deze bijeenkomst willen we
elkaar stimuleren bewust te leven, en elkaar ook vragen
wat we er persoonlijk mee doen.

Opnieuw proberen we kunst en geloof samen te brengen in een
creatieve workshop. Een innerlijke ontdekkingstocht voor jezelf als
je probeert te luisteren naar je gevoel. Een bewustwordingsproces.
Teksten (en beelden) kunnen je daarbij helpen. Verlangen, onrust,
verdriet, woede, liefde, alles wat daarbij aan bod kan komen wordt
geschilderd in een veilige en geruststellende omgeving. Het is goed
zoals het is: jezelf ontdekken door te schilderen en bezig te zijn met
je gevoelens en verlangen. De workshop staat onder leiding van
Ellen Vermeulen en Hans van der Bilt.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

28 okt
20.00 uur
Adventskerk
vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Plantaardig koken
Vegan lifestyle wordt
steeds normaler.
Studenten, jonge
gezinnen, ouderen,
velen kiezen bewust
voor een gezonde
levensstijl, eerlijker
wereldvoedselverdeling, behoud van de aarde, met hart en verstand voor
dierenwelzijn. In De Pelgrim wordt deze keuze haalbaar
en praktisch door dialoog en kookworkshops. Ook dit jaar
wordt er in een groep van maximaal 12 deelnemers
samen een feestelijk biologisch diner gekookt en
gegeten. Tijdens de workshop en de maaltijd is er
voldoende ruimte en tijd voor ontmoeting, uitwisseling
van recepten plus bereidingswijzen en het geloofs
gesprek. Heb je ook zin om (nader) kennis te maken met
de rijkdom van de plantaardige keuken, mede in relatie
tot Gods liefde voor al wat leeft? Doe dan mee met
onze workshops. Thema’s van de kookworkshop:
Sinterklaas-menu (13/11), Winterreis (15/1),
Voorjaarsschoonmaak (15/4).
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

13 nov, 15 jan, 15 apr
17.00-21.00 uur
’t Centrum (achter de Pelgrimskerk)
€ 25
Anja Hermanus-Schröder T 079-888 02 34
E anja @ veganchurch . nl
Opgave: uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan
de workshop W www . depelgrimzoetermeer . nl

Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:

18 jan
14.00 uur
De Wijngaard
€ 15, incl. koffie/thee en materialen
Hans van der Bilt T 361 20 22
E hlvdbilt @ ziggo . nl

Creatief: Hongerdoek voor de
Veertigdagentijd
Het is een prachtige Zuid-Amerikaanse traditie om een hongerdoek te
schilderen in de Veertigdagentijd. Een aantal jaar geleden hebben we
dat samen met kunstenares Xandra Laperre opgepakt en dat gaan we
weer doen. We komen eerst op het spoor van ons verhaal en dat van de
lijdende en opgestane Heer en vervolgens gaan we onder deskundige
leiding aan het werk.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:

16, 26, 30 mrt
20.00 uur
De Regenboog
€4
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com

Muziek in de kerk: de toon die bij jou past
Van Bach tot de Top2000: in de kerk kun je van alles horen als het om muziek
gaat. In twee avonden ga je leren je eigen toon te zingen. Wij nodigen
iedereen uit om op het spoor te komen van de toon die bij jou past.
We zullen werken met beeld- en geluidsfragmenten. ‘Muziek maakt Christus
in ons wakker’, schreef Henk van der Lubbe ooit in een prachtig artikel.
Als dat waar is, dan wordt het tijd om het uit te proberen. Aan het einde van
de tweede avond gaan we kijken of we met alle deelnemers een Top2020dienst kunnen voorbereiden. Die zullen we uitvoeren aan het einde van 2020.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info en
opgave:

17, 24 mrt
20.00 uur
De Regenboog
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com
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Maaltijd
en ontmoeting

Steeds meer ke
rken
zijn ook doorde
weeks open.
Voor ontmoeti
ngen, voor
maaltijden, vo
or activiteiten
.
Voor gemeent
eleden en
buurtgenoten
. Ook u bent
van harte wel
kom!

Maaltijd Wereldvoedseldag
De gezamenlijke diaconie van de Pelgrimskerk, De Oase en
De Regenboog organiseert op Wereldvoedseldag een driegangendiner. Tijdens deze maaltijd zal de werkgroep ZWO (Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) aandacht
geven aan de Wereldvoedseldag. In het bijzonder aan een
project in Ethiopië dat door de diaconie wordt ondersteund,
vanwege de gevolgen van extreme droogte. Ook zal er deze
avond veel muziek te beluisteren zijn, zoals harpspel door
Sari van Brug en mogelijk ook een muzikale bijdrage van
anderen. Aanmelding is mogelijk tot
uiterlijk zondag 13 oktober.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

16 okt
18.00-21.00 uur
De Regenboog
vrijwillige bijdrage
Grietje Cusell E ma - grietje @ hetnet . nl
Wout van Goeverden E vangoeverden @ casema . nl
Monique Schrijver E monique . schrijver @ casema . nl

Kerst-Inn
Al jaren wordt ieder jaar met Kerst de Kerst-Inn georganiseerd,
voor ieder die maar zin heeft om te komen. Bij de Kerst-Inn
ontmoeten wij elkaar, drinken gezellig koffie en thee en er is
een lopend buffet. Tussendoor wordt het kerstverhaal verteld,
doen we een quiz en zingen we samen kerstliederen bij live
muziek. Iedereen is welkom, opgeven niet nodig.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

Eerste Kerstdag 25 december
16.00-21.00 uur
’t Centrum (achter de Pelgrimskerk)
toegang is gratis
Grietje Cusell T 342 31 12

Open Oase 

Meer zicht op elkaar –
lunchmoment

Mok-tijd:
ontmoeting en spel

Twee keer in de week is De Oase open om elkaar te
ontmoeten en om samen onze lunch te delen. De kerkzaal is open voor gebed en bezinning. Ieder neemt zijn
of haar eigen lunch mee, koffie/thee is beschikbaar.
Nadere afspraken over het eten kunnen gemaakt worden.

Elke vrijdagavond is De Oase open. Twee uur lang is er de tijd om
even te ‘mokken‘ en samen lief en leed te delen. U kunt uw meegebrachte mok laten vullen met thee of koffie of iets fris. De tieners
verzamelen zich het eerste uur met een eigen programma in de jeugdruimte en de kerkzaal en voor andere leeftijden is de Voorhof beschikbaar. Er zijn spellen in de kerk aanwezig, maar zelf iets meenemen
kan natuurlijk ook. Er wordt deze avonden geen alcohol geschonken.

Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

elke dinsdag en donderdag
11.30-13.30 uur
De Oase
ds. Carina Kapteyn T 347 85 33
E dsmckapteyn @ gmail . com

Ouderensoos in De Oase
Om de veertien dagen op maandagmiddag, vanaf september
tot aan Kerst en vanaf januari tot aan de zomerperiode.
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Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

elke vrijdag
19.00-21.00 uur
De Oase
Coby Velzen T 06-4457 2140 E cobyvelzen @ hotmail . com

Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

start 9 sept
14.00-15.30 uur
De Oase
Thea Heemskerk T 351 25 72

Klaverviermaaltijd
Elke laatste dinsdag van de maand serveert ZWO (Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van De Oase
samen met parochianen van de Genesarethkerk een heerlijk
driegangendiner. Kom eten en steun het werk van wees- en kindertehuizen in Thailand door Mercy International, ondersteun mensen
op zoek naar veiligheid in Ethiopië, lever een bijdrage aan de studie
kosten voor jongeren in Oost-Kenia via SCHiK en help kinderen een
thuis te geven in het kinderhuis Peduli Anak op Lombok. Schrijf u
in op de formulieren in de hal van De Oase of bel Ria van Dam.
Data:

elke laatste dinsdag van de maand,
uitgezonderd 31 dec en 31 mrt
Tijd:
18.00-19.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: vrijwillige bijdrage € 6,50 - € 8,00
Info:
Ria van Dam T 351 51 07 E marius . cusell @ hetnet . nl

Sobere maaltijden
in de Veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd (26 februari tot 1 april) van 2020
wordt in De Oase driemaal een sobere maaltijd gehouden.
We sparen voor een vast doel. Het is een eenvoudige
smakelijke maaltijd (soep). In deze periode willen we
versoberen en iets uitsparen voor de ander, die onze steun
goed kan gebruiken. U kunt zich hiervoor opgeven via de
inschrijflijsten in de hal van de kerk of telefonisch.
Zelf soepkom en lepel meenemen.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info en
opgave:

2, 26 mrt, 9 apr
18.00-19.00 uur
De Oase
vrijwillige bijdrage aan project
Ria van Dam T 351 51 07
E marius . cusell @ hetnet . nl

Open Regenboog

Inloophuis Rokkeveen
Het Inloophuis Rokkeveen is een
activiteit zonder drempels van drie
Rokkeveense kerken: de Protestantse
Wijkgemeente De Regenboog,
het Rooms-Katholieke Vicariaat
De Wijngaard en de Baptisten
gemeente Zoetermeer. Elke vrijdag
om 12.00 uur wordt een Middagpauze
dienst gehouden. Iedereen is welkom.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

elke vrijdag (vierde vrijdag: zie onder)
10.00-13.00 uur; lunch 12.30 uur
De Regenboog
Wil Bettenhaussen T 361 33 65
E wil . bettenhaussen @ gmail . com

Maaltijd Inloophuis Rokkeveen
Elke vierde vrijdag van de maand wordt er een warme maaltijd
geserveerd. Deze maaltijd is bedoeld voor mensen die het
Inloophuis regelmatig bezoeken. Omdat we een beperkt aantal
plaatsen hebben is opgave noodzakelijk. U kunt dit doen één
week voor de betreffende maaltijd tijdens het Inloophuis.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

elke vierde vrijdag van de maand
11.30-13.30 uur
De Regenboog
€5
Majorie Harteveld T 331 25 57
E k . a . harteveld @ gmail . com

Foto: Mieke Brak

Herberg Schuif maar aan
Te gast bij iemand thuis aan tafel om het wij(k)gevoel te
versterken. Een aantal herbergadressen werken hieraan mee.
Per inschrijfdatum is er een maximum aantal gasten.
De minimale bijdrage van € 7,50 komt ten goede aan de
wijkkas van De Regenboog.
Info:

Jan en Tineke Blankespoor
E mcblankespoor @ casema . nl
W herberg @ pwgderegenboog . nl
Opgave: inschrijflijst in de hal van De Regenboog of
E herberg @ pwgderegenboog . nl

Ouderensoos 60+
Elke derde maandag van de maand van september t/m mei
een gevarieerd programma, ‘s middags in De Regenboog.
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

14.00-16.00 uur
De Regenboog
€ 25 per jaar, incl. koffie/thee; gasten € 3 per middag
Marianne Brouwers T 88 88 499
E fhj . mj @ brouwersonline . nl
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Bezielde lunch

Maandelijkse lunch

Dick Sonneveld en Margot van der Poel zullen uw gastheer en
gastvrouw zijn bij de ‘lunch na de kerkdienst’. Tijdens de maaltijd
worden de kerkdienst en het thema ervan nog eens doorgenomen en
geactualiseerd. De maaltijden worden met bij het thema passende
gerechten aangeboden. Er zal plaats voor tien mensen zijn en we
willen twaalf keer per jaar zo’n ‘bezield lunchen’ aanbieden, steeds
voor andere deelnemers. Het betekent dat als velen meedoen,
er velen uit de gemeenschap na kunnen praten over de diensten,
over de Protestantse Gemeente Zoetermeer en alles wat daarmee
samenhangt. Van harte uitgenodigd! Aanmelding is noodzakelijk.

Elke laatste woensdag van de maand kunnen gemeenteleden en
buurtbewoners aanschuiven voor een eenvoudige lunch.
Tijd:
12.00 uur

Data:
Tijd:
Plaats:
Info en
opgave:

10 nov; zie voor verdere data Kerk in Zoetermeer
12.30 uur
Parelgrijs 56
ds. Dick Sonneveld T 06-4149 4539
E daj . sonneveld @ gmail . com

Open Ichthus 
Vrijwel elke laatste dinsdag van de maand
zijn buurtbewoners, gemeenteleden en andere
belangstellenden welkom bij een laagdrempelige
activiteit van Open Ichthus. Meestal is de toegang vrij.
Het eerste kopje koffie of thee is altijd gratis. Voor het komende
jaar staan er weer heel wat activiteiten op het programma.
Data:

24 sep: High Tea
29 okt: Bloemschikken en wandelen
26 nov: Boeken, gedichten en gedachten
10 dec: Zingen met Jacques van Oosterom
28 jan: Gerard Jansen vertelt over zijn reis naar
		 Egypte en Jordanië
25 feb: Spelletjesmiddag
31 mrt: Bloemschikken en wandelen
28 apr: Lezing over vlinders
26 mei: Wandeling naar de Hof van Seghwaert
30 juni: Zingen met Jacques van Oosterom
Tijd:
14.00 uur
Plaats: Ichthuskerk

Woensdagmorgen-inloop
Loop op woensdagmorgen de Ichthuskerk eens binnen en
ontmoet elkaar bij een kopje koffie, thee of limonade. Er is ook
de mogelijkheid om even in de stilte te zijn of een kaarsje te
branden in het stiltecentrum De Toewending. Het eerste uur is
een predikant of kerkelijk werker aanwezig in de Rembrandtruimte. Neem gerust ook iemand mee uit uw eigen omgeving
van familie, vrienden, kennissen of buurt.
Tijd:
10.00-12.00 uur
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Maandelijkse donderdagavond
Vrijwel elke tweede donderdagavond zijn buurtbewoners,
gemeenteleden en andere belangstellenden welkom bij
een laagdrempelige activiteit. Meestal is de toegang vrij.
Het eerste kopje koffie of thee is altijd gratis.
Data:

12 sep: Crea-avond
10 okt:		Open Ichthus Dictee
14 nov: Kleding- en speelgoedruilbeurs
9 jan: Spelletjesavond
13 feb: Singles meet up
12 mrt: Concert Multisono en verhalenvertelster
		 Janneke Tanja (zie ook p. 23)
9 apr: Samen kijken naar ‘The Passion’
		 op groot scherm
14 mei: Fietstocht
11 juni: Pubquiz
Tijd:
19.30 uur
Plaats: Ichthuskerk
Info:
Anton van Dijken
E mail @ antonvandijken . nl
W www . openichthus . nl

Halte 2717

Buurtmaaltijd
Buytenwegh
Twee keer per maand ontvangt Halte 2717 buurtbewoners in
Ons Honk voor een gezellige maaltijd. Een maaltijd die staat in
het teken van onderlinge verbinding en een goed gesprek. Het
menu is steeds een verrassing, maar altijd lekker en voedzaam.
Er is steeds plaats voor tien gasten. Daarom graag tevoren
aanmelden per mail of bij Ons Honk tijdens de inloopuren van
Halte 2717 of bellen.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:
Kosten:

elke tweede en laatste dinsdag van de maand
18.00 uur
Ons Honk, Carry van Bruggenhove 27
Trudy Meiresonne E trudyroodenburg @ gmail . com
€ 3; gratis voor houders Zoetermeerpas
en kinderen onder 12 jaar
Opgave: inschrijflijst bij Ons Honk T (079) 351 54 88
E informatie @ halte 2717. nl

Senioren Actief in Buytenwegh
Deze maandelijkse activiteit van Halte 2717 is bestemd voor
70-plussers die het leuk vinden om dingen met elkaar te ondernemen en hun kennissenkring in de buurt willen uitbreiden.
Het programma is gevarieerd. Soms is er een gesprek over een
thema of wordt er een presentatie verzorgd. Dan weer is er een
spelletjesmiddag of een workshop. Een enkele keer wordt er
een uitje georganiseerd. De deelnemers worden elke maand
persoonlijk uitgenodigd door medewerkers van Halte 2717.
Zo wordt de onderlinge band verstevigd.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

Perron Oosterheem
Perron staat voor ontmoeting en gemeenschap
in de wijk Oosterheem. Wij willen het leven delen,
geloven, hopen en liefhebben, verhalen delen en samen
bouwen aan de wijk. Geïnspireerd door het verhaal van
God denken we na over levensvragen en zoeken we het goede
voor de buurt. Iedereen mag meedoen en hoort erbij. Welkom!

elke eerste donderdag van de maand
14.00-16.00 uur
Ons Honk, Carry van Bruggenhove 27
€ 3; gratis voor houders Zoetermeerpas
(incl. hapje en drankje)
Johan Roest E buurtpastor @ halte 2717. nl

Wekelijkse Perronlunches
Elke vrijdag om 12.30 uur welkom in de hal van de Oosterkerk
bij de ontmoetingslunches van Perron Centrum. Een mooie
gelegenheid voor bewoners van Oosterheem (en daarbuiten) om
elkaar te ontmoeten en samen te genieten van een goede en
lekkere lunch.

Sobere schrijfmaaltijden
in de Veertigdagentijd
Iemand kookt een lekkere vegetarische soep en iemand neemt
brood mee en wat smeerseltjes. We schuiven aan bij een tafel
waar plaats is. Mensen uit alle hoeken van de stad. Bekenden
en mensen die elkaar niet kennen. Zeer betrokkenen kerkmensen en mensen die niet of nauwelijks in de kerk komen.
Wat hen bindt is dat ze in de Veertigdagentijd eens per week
stil willen staan en luisteren naar hun innerlijke stem en naar
elkaar. Na de maaltijd schrijven we samen, aan de hand van
eenvoudige opdrachten. Zo zijn we elkaar nabij. Delen we wat
we op ons hart hebben.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

4, 11, 18, 25 mrt, 1 apr
17.30 uur
Ichthuskerk
Jannie van Maldegem T 06-3755 7355

Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:

elke vrijdag
12.30 uur
Perron / Oosterkerk
€ 3,50
Fred Cammeraat T 06-2304 4470
E f . cammeraat @ kpnplanet . nl

Perronmeetings
Wekelijks op zondagmorgen (meestal) in de bovenzaal van
de Oosterkerk. Er is ook kinderoppas. Houd de website en
Kerk in Zoetermeer in de gaten voor het geval de locatie
wijzigt.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:

elke zondag
inloop vanaf 10.30, start 11.00 uur
bovenzaal Oosterkerk
E pionier . oosterheem @ gmail . com
W www . perron - oostereem . nl / perronmeeting
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Groene Senioren
Elke seizoen vijf bijeenkomsten met een informatief en
ontspannend karakter, voor ’ouderen die zich niet oud
voelen en het ook niet zijn’. Maandelijks ontmoeten
mensen uit diverse kerken en Perron elkaar, zo'n dertig
tot vijftig per keer. Ingrediënten: een meditatief moment,
een spreker met presentatie, hapje-drankje en een
gezamenlijke maaltijd.
Data:

2 okt: buitenactiviteit en maaltijd
20 nov: lezing over Corrie ten Boom
22 jan: presentatie over het Rembrandtjaar
4 mrt en 22 apr: zie Kerk in Zoetermeer
Tijd:
14.30-20.00 uur
Plaats: Oosterkerk
Kosten: € 5 (hapje-drankje) / € 15 (incl. maaltijd)
Info:
Nico Geleijnse T 06-1149 4890
E nico . geleijnse @ gmailcom

Breiclub en Winterfair

Welkom elke twee weken op maandag voor weer zo’n gezellige
en creatieve middag bij de breiclub. Op zaterdag 2 november
van 10.00-16.00 uur is er ook een aantrekkelijke Winterfair
waar we de leukste dingen verkopen en iedereen zich kan
laten verwennen in het restaurant. De opbrengst is voor de
activiteiten van Perron.
Data:

2, 16, 30 sept, 14, 28 okt, 11, 25 nov, 9 dec
zie verder voor 2020 Kerk in Zoetermeer
Tijd:
14.00-16.00 uur
Plaats: hal Oosterkerk
Info:
Tanny Jorna E breicluboosterkerk @ gmail . com

Open kerk
Elke dinsdagmiddag staan de deuren van de Oosterkerk,
waarin Perron een plekje gevonden heeft, open voor
passanten, met een uitnodigend bord buiten.
Er is koffie en thee in de ontmoetingsruimte, de kerk kan
bezichtigd worden, er is gelegenheid voor stilte, ontmoeting
en gesprek. Welkom!
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Heempret
Een vakantiefeest in Oosterheem voor het hele gezin in de
laatste week van de zomervakantie. Zie voor tijd, plaats en
programma tegen die tijd Kerk in Zoetermeer en de website
van Perron: www . perron - oosterheem . nl

Adressen

Colofon

Adventskerk
Julianalaan 3
www.vcgz.nl
Halte 2717
Carry van Bruggenhove 27
www.halte2717.nl
Ichthuskerk
Parkdreef 258
www.pwzn.nl
Kerkelijk Centrum De Oase
Kerkenbos 8
www.oase-meerzicht.nl
Kerkelijk Centrum De Regenboog
Nathaliegang 263
www.pwgderegenboog.nl
Nicolaaskerk / Parochieel Centrum De Kapelaan
Dorpsstraat 24 / Nicolaasplein 2
www.nicolaasparochiezoetermeer.nl
Oude Kerk
Dorpsstraat 59
www.oudekerkgemeente.nl
De Pelgrim
1e Stationsstraat 86
www.depelgrimzoetermeer.nl
Pelgrimskerk / ’t Centrum
1e Stationsstraat 86
www.pelgrimskerkzoetermeer.nl
Perron / Oosterkerk
Oosterheemplein 320
www.perron.nl
oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net
De Wijngaard
Moeder Teresasingel 100
www.nicolaasparochiezoetermeer.nl

Gaandeweg is een uitgave van de Protestantse
Gemeente Zoetermeer in samenwerking met
de Rooms-Katholieke H. Nicolaasparochie,
de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap
Zoetermeer en de Baptistengemeente Zoetermeer.
Samenstelling en redactie
Beppie van der Plas
Correctie
Marieke van der Giessen-van Velzen
Vormgeving
Jessica Monker

Algemene websites
www.pgzoetermeer.nl
www.kerkinzoetermeer.nl
www.concertenzoetermeer.nl
www.regenboogmuziek.nl
www.podium320.nl
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