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Zomerprogramma
Elkaar ontmoeten is deze
zomer weer mogelijk. De kerk
organiseert in augustus tal van
activiteiten. Op pagina 2 een
overzicht.
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17 juli Promenadeconcert

Dorpskerk

20 juli Film: Bon Dieu

Messiaskerk

20:00-22:30

24 juli Promenadeconcert

Dorpskerk

16:00-16:30

28 juli Bedevaart

Warmond

11:00-13:30

Pagina 4:
Vrijwilligers
Leo Bellekom en Ingrid de
Geus zijn op veel terreinen
actief als vrijwilliger. “We
hebben dat van huis uit meegekregen.” Een interview.

Bedevaart

De kunst van vakantie vieren
ONTMOETING

16:00-16:30

Warmond

14:00-16:30

30 juli High Tea

Kievietkerk

15:30-17:00

31 juli Promenadeconcert

Dorpskerk

16:00-16:30

4 aug

Zomerzangmiddag

Messiaskerk

15:00-16:00

EEN ZOMER VOL
ONTMOETINGEN,
GEZELLIGHEID EN
ACTIVITEITEN.

7 aug

Promenadeconcert

Dorpskerk

16:00-16:30

www.pkn-wassenaar.nl

Messiaskerk

15:00-16:00

aanmelden bij het
kerkelijk bureau:

11 aug Muziekmiddag

MEER INFO:

info@pkn-wassenaar.nl

Pagina 6:
Rouw op je dak
Vier lotgenoten delen hun
ervaringen over rouw en verdriet. “Dat maakt ruimte voor
nieuwe inzichten en maakt
het dragen lichter.”
Pagina 7:
Jona
De walvis is een teken van
welvaart maar is ook een
waarschuwing tegen slechtere tijden. Jona en Moby
Dick weten daar alles van.

Jan Willem Schulte Nordholt

Denkend over God en mij
Als ik God zeg dan bedoel ik niet
al de bomen met hun hoofd omhoog,
en de zon niet met zijn gouden oog,
en de hemel niet en het verschiet,
en niet binnen in het warm gevoel
als ik aan de grens des levens sta,
en het duister niet waarin ik ga.
God, ik weet het niet wat ik bedoel.
Ik bedoel, want eindeloos probeer
ik te zeggen wat ik zeggen wil,
ik bedoel een licht dat niet bestaat,
ik bedoel het goddelijk gelaat
dat onzichtbaar is, de stem zo stil
dat ik hem niet hoor als ik hem eer.
Uit: Liedboek van de Kerken, pag. 708

The Mountain van Letty Muntjewerf
Goed op vakantie gaan is nog een hele
kunst. Een van de eerste vakanties
met mijn man Remy was naar GrootBrittannië. Vier weken reisden we op
de bonnefooi door Engeland, Wales
en Schotland. Het was een prachtige
vakantie waar we nog steeds met veel
plezier op terugkijken, maar toch zijn
we daarna onze vakanties beter gaan
plannen.
Door Esther de Paauw
Niet omdat we tegen overnachtingsproblemen of onvoorziene rampen

aanliepen, maar omdat mijn partner in
zijn enthousiasme zoveel wilde zien, dat
we nog niet op de ene plek waren of hij
wilde al naar de andere toe. We jaagden
onszelf op zonder te weten waarom en
besloten dat voortaan anders te doen.
‘Leeg worden’
Want vakantie is letterlijk bedoeld om
tot rust te komen en te herstellen. Ons
woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse
‘vacare’ en dat betekent ‘vrij zijn’ en
‘leeg worden’. Daarbij gaat het ook om
een innerlijke vrijheid, en rust en leegte,
want het woord ‘vacare’ speelde een

belangrijke rol in de kloostertraditie. Voor
de kloosterling betekent ‘vacare Deo’:
leeg worden voor God, je vrij maken om
de stem van God te kunnen verstaan.
Daarvoor is het nodig om de rust en de
verstilling op te zoeken, om even afstand
te nemen van de drukte, de prikkels en
het lawaai van alledag. Het gaat erom je
hoofd leeg te maken, zoals wij dat nu zeggen, van alles wat je in beslag neemt en
te proberen om in de stilte in verbinding
te komen met jezelf en met God.
>> Lees verder op pagina 3

De kerk na corona: waar waren we gebleven?
De Haagse predikant Ad van Nieuwpoort
voerde onder de titel ‘Tegengif’
gesprekken die te zien zijn op YouTube.
Hij ontving René de Reuver, scriba
van de PKN. Het ging onder meer over
de coronatijd en de bijbehorende
problematiek, zaken waarmee ook de
Wassenaarse kerk te maken had.
Door Freek Koster
Zwaar en verdrietig was het als gemeenteleden ons ontvielen: noodgedwongen

een afscheid in kleine kring. Ook de
pastorale zorg heeft onder de pandemie
geleden. Op initiatief van de pastorale
raad is tweemaal, met inzet van een aantal
vrijwilligers, een belronde gehouden om
zo’n 1300 gemeenteleden te bereiken.
Attenties
Met kerst- en paasattenties, die thuis
werden bezorgd, is getracht de kerk naar
de mensen toe te brengen en de gemeenteleden te bemoedigen. De ontwikkeling
van digitaal uitgezonden kerkdiensten

en andere activiteiten, zoals kindernevendiensten en de serie ‘Hart onder de
riem’, is snel gegaan. Dankzij ruimhartige
financiële giften en de onmisbare hulp van
vrijwilligers. Die digitale verworvenheid zal
ook in de toekomst haar waarde kunnen
bewijzen.
>> Lees verder op pagina 3
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Een zomer vol activiteiten
Dorpskerk
16:00-16:30
11:00-13:30

Warmond

20 juli Film: Bon Dieu

Bedevaart

Warmond

24 juli Promenadeconcert

Ook deze zomer hoeft u zich thuis
30 juli High Tea
28 juli
niet te vervelen. Nu er dankzij de
coronavaccinaties en de
31 versoepelingen
juli Promenadeconcert
weer meer mogelijk is, organiseren
30 juli
we net als vorig jaar een
scalaZomerzangmiddag
aan
4 aug
activiteiten waar we elkaar kunnen
31 juli
ontmoeten.
7 aug Promenadeconcert

Messiaskerk

20:00-22:30

Dorpskerk

16:00-16:30

14:00-16:30

Agenda

Door Esther de Paauw 11 aug Muziekmiddag
Ga mee op ‘bedevaart’ met Aat Schornagel en vaar in een comfortabele sloep
over de Kaag. Met koffie en thee onderweg en een goed gesprek leer je elkaar
beter kennen en u heeft tegelijkertijd een
leuke dag. Of kom op een donderdagochtend gezellig koffiedrinken in de Dorpskerk en voor wie dat leuk vindt, is er ook
gelegenheid om ondertussen kaarten te
maken.
Veel muziek
Ook bevat het zomerprogramma veel
muziek. Iedere zaterdagmiddag een
kort concert in de Dorpskerk en twee
muzikale middagen in de Messiaskerk
met musici van binnen en buiten onze
gemeente. Of kom naar de filmavond
met op 17 augustus de waargebeurde en
ontroerende film A United Kingdom.

Rekeningnummers:
NL84 RABO 0373 7321 71
t.n.v. Protestantse Gemeente te
Wassenaar (kerkelijke bijdrage en
collectebonnen)

16:00-16:30

17 juli Promenadeconcert

28 juli Bedevaart

Dit informatieblad is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Wassenaar en
verschijnt eenmaal per twee maanden.

CREATIEF

20:00-22:30

Verder kunt u high tea’en en lunchen in
de Kievietkerk, en samen zingen tijdens
de Songs of Praise. Ook aan de kinderen
is gedacht, want op de laatste woensdagmiddag van de vakantie organiseren
we een leuke middag voor hen.
Flyer
Kortom, wij hopen u deze zomer te ontmoeten. In de flyer die is gemaakt staan
alle programmaonderdelen van deze
zomer inclusief data en informatie over
aanmelden et cetera. ■
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Koffie met Kaart

Dorpskerk

info@pkn-wassenaar.nl
10:30 -12:00

14 augustus

Promenadeconcert

Dorpskerk

16:00-16:30

17 augustus

Film: A United Kingdom

Messiaskerk

20:00-22:30

19 augustus

Bedevaart

Warmond

11:00-13:30

Bedevaart

Warmond

14:00-16:30

21 augustus

Promenadeconcert

Dorpskerk

16:00-16:30

22 augustus

Songs of Praise

Kievietkerk

19.30-20:30

26 augustus

Koffie met Kaart

Dorpskerk

10:30-12:00

25 augustus

Kindermiddag

Messiaskerk

14:00-16:00

27 augustus

Lunch

Kievietkerk

12:30-14:00

28 augustus

Promenadeconcert

Dorpskerk

16:00-16:30
SONGS OF PRAISE

FILMAVONDEN
20 juli: Bon Dieu
Een komische film over een conservatief katholiek
echtpaar dat hun vier dochters ziet trouwen met
mannen van diverse religieuze en etnische afkomst.

17 augustus: A United Kingdom
Het ontroerende en waargebeurde verhaal van de
politieke controverse rond het huwelijk van de
Afrikaanse koning van Bechuanaland (Botswana) en
de Britse Ruth Williams.

KOFFIE MET KAART
Gezellig koffie drinken en kaarten maken
met Bep Brandhoff en Lenie Smit

ONTMOETING
ZOMERZANGMIDDAG
Luister en zing mee met diverse musici!

Eindelijk weer samen zingen! We zingen geliefde liederen
omlijst met persoonlijke verhalen en inspirerende teksten
met ds. Jilles de Klerk.
BEDEVAART
Samen varen op de Kaag, gezelligheid en een goed
gesprek over geloof en wat je leven zin geeft. Onder
leiding van Aat Schornagel gaan we bij Warmond de boot
in. Ieder neemt wat aan versnaperingen mee en samen
genieten we op het water. Maximaal 10-12 deelnemers
per keer. Kosten 10,00.
Opgave via het Kerkelijk Bureau. In uw mail graag
vermelden welke data en tijden uw eerste en tweede
keuze zijn en of u vervoer nodig hebt.

PROMENADECONCERTEN
Ieder zaterdagmiddag een klein concert. Loop binnen en
geniet van prachtige muziek.

Geniet van prachtige live muziek
Georganiseerd door Gina van Kesteren en
John Mewissen

MUZIEK

HIGH TEA EN LUNCH
ElkaarFILMAVONDEN
ontmoeten onder het genot van een
high tea of lunch. Georganiseerd door
Nelleke van Duijn en Wini Buitink.

Realisatie en druk:
Duocore, Katwijk

ONTMOETINGEN,
MEER
INFO:
GEZELLIGHEID EN
www.pkn-wassenaar.nl
ACTIVITEITEN.

12 augustus

MUZBOOTTOCHT
IEKMIDDAG: LIVE MUSIC NOW

Post voor de redactie:
gemeentenieuws@pkn-wassenaar.nl
of per post naar het kerkelijk bureau
(zie boven)

EEN ZOMER VOL
ONTMOETINGEN,
GEZELLIGHEID EN
EEN ZOMER VOL
ACTIVITEITEN.

11:00-13:30

KINDERMIDDAG
Voor alle kinderen die zich aan het eind van de vakantie
beginnen te vervelen organiseren we een vrolijke middag
vol gezelligheid en plezier.
Dus ben je tussen de 4 en 12 jaar?
Kom dan deze middag naar de Messiaskerk
en neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee!

CREATIEF

Tip: zomermiddagconcerten in augustus

Protestantse Gemeente Wassenaar

AGENDA
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2

IN
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16:00-16:30

20 juli Film: Bon Dieu

Messiaskerk

20:00-22:30

11 aug Muziekmiddag

Messiaskerk

15:00-16:00

Op woensdagmiddag
4 augustus
24 juli Promenadeconcert
Dorpskerk
16:00-16:30
organiseren Gina van Kesteren en
28 juli Bedevaart
Warmond
11:00-13:30
John Mewissen in de Messiaskerk
een
Bedevaart
Warmond
14:00-16:30
gecombineerde
muziekactiviteit
namens
Welkom en MMM.
De musici
30 juliAltijd
High Tea
Kievietkerk
15:30-17:00
spelen
of
zingen
voor
al
diegenen
die
31 juli Promenadeconcert
Dorpskerk
16:00-16:30
niet met vakantie zijn: voor elkaar, door
4 aug Zomerzangmiddag
Messiaskerk
elkaar en met elkaar,
want het15:00-16:00
publiek
22-02-12 16:24
7 augdoet
Promenadeconcert
16:00-16:30
actief mee metDorpskerk
de samenzang.
U kunt luisteren naar klanken van een
harp, piano en orgel en naar zang en
poëzie. Net als vorig jaar zullen verborgen talenten ontdekt worden. Verder
krijgen de bezoekers zomertips voor een
fietstochtje of een wandeling langs de
Wassenaarse poëzieroute. We hopen
de middag te besluiten met een speciaal
optreden van Anne-Tjerk Mante met zijn
luisterliedjes en voordrachten.

Zuid-Amerikaanse muziek
Op 11 augustus is er een muziekmiddag
met optreden van het duo RECUERDAS,
twee jongeren uit Zuid-Amerika. Lauriane
Ghils speelt
gitaar,VOL
ukelele en slaginstruEEN ZOMER
menten.ONTMOETINGEN,
Martha Gonzalez Perez speelt
GEZELLIGHEID EN
cello. Ze
spelen eigen composities. Hun
ACTIVITEITEN.
muziek is dromerig,
MEER INFO: intiem en vooral
www.pkn-wassenaar.nl
ontspannend.
Dit duo wordt
gesponsord
door de Stichaanmelden
bij het
kerkelijk bureau:
ting Live Music Now. De organisatie is
info@pkn-wassenaar.nl
blij met de komst van deze jonge topmusici. Zij doen podiumervaring op en hopen
bekend te worden.
Live Music Now selecteert klassieke
muziekensembles bestaande uit twee
tot vijf musici. De doelgroep bestaat uit
studenten die nog in opleiding zijn bij een
conservatorium of die hun studie net hebben afgerond.

Interactief
Specifieke aandachtspunten zijn dat de
musici hun repertoire afstemmen op het
publiek, enerzijds door van de stukken in
hun repertoire misschien niet alle delen
te spelen en variatie te bieden, anderszins door zich op het aanwezige publiek
te richten, bijvoorbeeld door bekende
melodieën te spelen of door mensen te
laten meezingen of meeklappen; alles
zo interactief mogelijk. In de pauze of na
afloop een praatje maken met het publiek
hoort daar ook bij. Want er wordt door
Live Music Now grote waarde gehecht
aan de communicatie en de vaardigheid
om de muziek over te brengen op
het publiek. ■

>> Vervolg zomermeditatie

>> Vervolg van pagina 1

De kunst van vakantie vieren

De kerk na corona: waar
waren we gebleven?

Uit de rust komt kracht. We herkennen
het allemaal dat als je gejaagd werkt en
leeft, verspreid je drukte en onrust om je
heen. Wie jakkert, haat eigenlijk zichzelf.
Want jezelf liefhebben betekent ook jezelf
rust gunnen en tijd voor herstel.
Zelf word ik daarin altijd geraakt door
de woorden van de Duitse geestelijke
Anselm Grün die zegt: ‘Wie zich gestrest
voelt, leeft op eigen kracht en niet vanuit
de bron van de Heilige Geest.’ Stress
is eigenlijk een spiritueel probleem. Als
we gestrest zijn, zijn we afgesneden van
onze innerlijke bron en alleen rust, stilte
en leegte kunnen die verbinding weer
herstellen. En dan kun je ook juist weer
harder werken, want spiritualiteit heeft
ook te maken met creativiteit. Juist in
lege momenten komen vaak de beste
ideeën op. Wie hard wil en moet werken,
heeft dus juist veel momenten van leegte,
rust, stilte en gebed nodig.
Stilte gunnen
De kunst van vakantie vieren is dus
eigenlijk om de vakantie niet teveel te
vullen met allerlei activiteiten, maar om
jezelf rust, stilte en leegte te gunnen.
Het is de kunst om het een spirituele tijd

te laten zijn, om in de vakantie werkelijk
‘vacant’ te worden, leeg en vrij te worden
om weer in verbinding te komen met je
innerlijke bronnen en de stille stem van
God te kunnen verstaan. Sommigen van
ons zullen al direct onrustig worden bij
dat idee, maar juist die onrust is een
teken dat je moeite hebt om tot rust te
komen en die dus eigenlijk nodig hebt.
Voor anderen onder ons die niet meer
zo op vakantie kunnen, is soms juist de
leegte en de stilte van de vakantieperiode ook een moeilijke tijd, een tijd van
eenzaamheid, waarin familie en bekenden weg zijn en je misschien wel teveel
bent overgeleverd aan jezelf. Maar zou
het niet helpen om in die momenten dat
de stilte en leegte je zwaar valt, te komen
tot gebed? Om in de momenten dat je de
verbinding met anderen zo mist, juist te
zoeken naar de verbinding met God?
Rust en herstel
Kortom: ik hoop dat voor ieder van ons
deze vakantieperiode er een zal zijn van
rust en herstel, en van vacare Deo. Mij
rest dan ook niets anders dan u thuis
of op reis een heel goede vakantie te
wensen. ■

Afscheid van Bep Brandhoff
Op zondag 27 juni nam Bep Brandhoff afscheid van de kindernevendienst in de
Dorpskerk. Jarenlang was Bep de creatieve kracht. Ze maakte werkjes voor de
kindernevendienst en presentjes voor kerkleden. Ook verzorgde Bep de kleding
voor de kerstfilm. Op zondag leidde ze de kindernevendienst. Bep blijft gelukkig nog wel actief in de kerk. Op 12 en 26 augustus tijdens ‘Koffie met kaart’ (zie
zomerprogramma op pagina 2) maakt ze kaarten met gemeenteleden. ■

Het vaccinatiebeleid heeft er inmiddels
voor gezorgd dat we in de kerk weer
ruimer kunnen ademhalen. We kunnen
met meer mensen samenkomen en sinds
20 juni zingen we weer met elkaar. Voor
velen een moment van ontroering. Het is
nog te vroeg om de balans op te maken
van de voorbije tijd. Als ik mijn app- en
mailberichten van de afgelopen maanden doorscroll, zie ik veel berichten over
de logistiek rond de kerkdiensten: het
protocol, het toegestane aantal aanwezigen en de wijze van zingen. We hebben
op dat punt veelal de landelijke richtlijnen
gevolgd. De wisselende situaties vergden
veel overleg.
Gemeenschappelijkheid
Maar waar waren we ook alweer gebleven toen corona begon? We werkten
volop aan het eenwordingsproces: op
weg naar meer gemeenschappelijkheid.
We hadden de wijkindeling veranderd:
van drie wijken rond de kerkgebouwen,
met een wijkraad, naar twee wijken,
met een pastorale raad. We hielden
iedere laatste zondag van de maand een
gemeenschappelijke dienst in een van
de kerken. Diensten die steeds goed
bezocht werden. En in de vergaderingen
van kerkenraad en diaconie kreeg de
geest van gemeenschappelijkheid steeds
vastere vorm.
Die vergaderingen hebben in coronatijd steeds doorgang gevonden, zij het
voornamelijk via een beeldverbinding. Dat
heeft zo zijn beperkingen, zodat voor de
kerkenraad een aantal beleidsonderwerpen moest blijven liggen. We zullen ons
nu moeten heroriënteren. Hierna een paar
actuele onderwerpen die opdoemen.

niet te verwachten dat in die trend een
ommekeer komt.
We staan daarom op korte termijn voor
de vraag of we op zondag drie kerken
moeten openhouden. Die vraag is niet
nieuw, maar wordt steeds urgenter. Kerkelijke vitaliteit en inspiratie gedijen niet
bij slecht gevulde kerken. Maar ook de
met de kerkelijke krimp samenhangende
uitdunning van het aantal beschikbare
ambtsdragers en andere medewerkers,
zoals cantorijleden, is een reden om ons
op korte termijn te bezinnen op het aantal
diensten per zondag.
Organisatie
De voormalige wijkraden worden veelal
nog als zodanig aangeduid, hoewel de
oude wijken er niet meer zijn. We moeten
daarover nadenken. Er zullen organisatorische eenheden nodig blijven voor praktische zaken rond het kerkgebouw, maar
de functie van de oude wijkraden bestaat
niet meer. We hebben een centrale kerkenraad, terwijl de pastorale taken zijn
neergelegd bij de pastorale raad.
Uiteraard zijn er meer uitdagingen. De
kerkenraad zal in september en november in een tweetal zaterdagochtendbijeenkomsten van gedachten wisselen
over de grote lijnen van het toekomstige
beleid en de urgentie daarvan. Er is werk
aan de kerk. Een vitale en inspirerende
kerkgemeenschap, daar gaan we voor. ■
Protestantse Gemeente Wassenaar

Hoe verder?
Hoe het in de toekomst, na de afschaffing
van de 1,5-meterregel, verder gaat met
het kerkbezoek moet worden afgewacht.
Maar al vóór corona tekende zich af dat
het houden van drie diensten op een
zondag bepaald geen drie volle kerken
oplevert. Met name gastpredikanten
hadden soms bedroevend weinig toehoorders. En bij de gemeenschappelijke
diensten puilden de kerken niet uit. Het
is, gelet op het krimpend aantal leden,

Eerste gezamenlijke gemeenteavond in
2018

Starten met thee, wijn en een
feestelijke kerkdienst
Na de vakantie in september maken we een frisse start met een nieuw seizoen activiteiten. Gesprekskringen komen weer bij elkaar, Altijd Welkom begint een nieuwe serie
bijeenkomsten, de kerkenraad heeft zaterdagochtendsessies en er start een lezingencyclus over de vraag of we het na corona anders (moeten) gaan doen.
De start van het nieuwe seizoen markeren we met een heus startweekend. We doen
dat op zaterdag 25 en zondag 26 september. Op zondagmorgen houden we de startdienst om 10.00 uur in de Messiaskerk. Op de zaterdagmiddag daarvoor is er in de
Dorpskerk een high-tea. Wat is een leukere start dan elkaar op een zonovergoten terras voor de monumentale Dorpskerk bij een kop thee (met lekkers) te ontmoeten? Wie
daar geen genoeg van kan krijgen, kan later op de middag door naar de Kievietkerk
voor een high-wine. Onder leiding van erkende sommeliers krijgt u deskundige uitleg
over de exclusieve wijnen die daar worden geserveerd.
Nadere informatie volgt spoedig, maar noteer zaterdag 25 september en zondag 26
september vast in uw agenda. ■
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STERK IN VERHUIZEN.

SINDS 1923

Interview met vrijwilligers Leo Bellekom en Ingrid de Geus

“Omzien naar elkaar werd ons met
de paplepel ingegoten”
In Nederland wordt veel
vrijwilligerswerk gedaan. Ook de
gemeente Wassenaar heeft een hoog
percentage vrijwilligers, vooral binnen
de lokale kerken. Wat beweegt deze
mensen om zich met zoveel energie,
trouw en talent in te zetten voor de
ander? We voeren een geanimeerd
gesprek met de man die voor zijn
vrijwilligerswerk een koninklijke
onderscheiding kreeg en die vrijwilliger
was van het jaar 2014, Leo Bellekom, en
met zijn vrouw Ingrid de Geus.
Door John Mewissen
Leo is actief op wel heel veel terreinen.
Hij is voorzitter van de Stichting Vrijwilligers Centrale Wassenaar, voorzitter
van de Stichting Run for Rio en voorzitter
van de Stichting Spelenderwijs. Voor
Vluchtelingenwerk Nederland is hij
maatschappelijk begeleider van de Wassenaarse statushouders. Hij organiseert
in samenwerking met veel verenigingen
de jaarlijkse sport- en speldagen in de
grote vakantie. Hij is de motor van Run for
Rio, een groep sportmensen die met hun

acties jaarlijks een bedrag bijeenbrengen
voor kansarme jeugd in ontwikkelingslanden; gestart in Brazilië en de laatste jaren
vooral actief in verschillende Afrikaanse
landen. Zijn maatschappelijke betrokkenheid uit zich op alle fronten. Hij zoekt ook
de samenwerking met andere organisaties waar dat synergie oplevert. Ook
voor de gemeente Wassenaar is hij een
gewaardeerde gesprekspartner.
Bevlogen
Leo is een bevlogen gesprekspartner en
kan veel verhalen. Ingrid luistert liever,
maar als zij wat zegt raakt zij de kern van
de zaak. Ingrid coördineert een grote
groep overblijfmoeders van de Sint Jozefschool. Het is een groep met een sterke
onderlinge band. Ze laat ook de moeders
van statushouderskinderen hierin participeren. Via de SMOW doet ze mantelzorg
en ze is vrijwilliger bij het hospice.
Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met
het vrijwilligerswerk?
Ingrid: “Dat hebben we van huis uit
meegekregen. Zo zijn we opgevoed. Mijn
moeder was actief bij de speel-o-theek,

Leo Bellekom en Ingrid de Geus

Diaconia

Collectes en stille hulp
Ondanks de beperkingen vanwege corona is bij de diaconie van onze gemeente een
aantal zaken doorgelopen en is het nodige voorbereid voor de huidige periode en
de langere termijn. De vergaderingen van het college van diakenen gebeuren weer
fysiek. Het is goed elkaar persoonlijk te ontmoeten. Desondanks is het mooi dat
‘zoomen’ een goed alternatief was. Hierdoor konden we elkaar digitaal ‘vasthouden’.

(advertentie)

Door Bert Griffioen

ALLE AANDACHT
VOOR AFSCHEID
NAAR WENS EN
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In de zomer wordt altijd vooruit gekeken naar de collectes in het nieuwe jaar, het
concept-collecterooster voor 2022 is gemaakt en inmiddels in het college besproken.
Sommige doelen worden na een aantal jaren opgevolgd door nieuwe, met oog voor de
balans tussen het type bestemmingen waar we voor collecteren.
Ook de wijze van collecteren is besproken, waarbij is gebleken dat het college voorstander is van de huidige manier, dus ‘fysiek’ bij de uitgang en verder digitaal. Voor de
laatste mogelijkheid zal gekeken worden naar het afdrukken van een QR-code op de
liturgie, zodat ook via de smartphone geld gegeven kan worden. Mede vanwege de
hygiëne zal het collecteren met de vertrouwde zakjes voorlopig niet terugkeren.
Helper in Wassenaar
Zoals in een eerder bericht gemeld, is de diaconie bezig te onderzoeken welke plaats
in de lokale gemeenschap de meest passende zou zijn in de huidige tijd. Een diaconie
wil helper zijn waar geen hulp meer is, maar dat is niet altijd eenvoudig. De gemeente
Wassenaar en de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) zijn,
samen met andere maatschappelijke organisaties, bezig te bouwen aan een platform
waar alle hulpvragen samenkomen, om vervolgens voor de uitvoering de juiste instanties in te zetten. Dit kunnen soms de kerken zijn, die elkaar dan ook onderling kunnen
vinden. Het overleg loopt. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Huys van Herinnering

Oostdorperweg 151
2242 NJ Wassenaar
S 070 514 61 00
info@omen-uitvaartzorg.nl
www.omen-uitvaartzorg.nl
FACILITEITEN VOOR HET VERZORGEN VAN:
• UITVAARTEN
• OVERLEDENEN
• OPBARINGEN
• CONDOLEANCES
• AFSCHEIDSBIJEENKOMSTEN
• MEMORIALS

INFORMATIEPUNT VOOR HET:
• BESPREKEN VAN UITVAARTEN
• REGISTREREN VAN UITVAARTWENSEN
• DEPOSITO EN UITVAARTVERZEKERINGEN
• GEDENKTEKENS - URNEN - SIERADEN
• UITVAARTKISTEN

De gemeente nam afgelopen juni het initiatief voor een bestuursoverleg met de burgemeester en wethouder en de Wassenaarse kerken. Onderwerp was de vraag hoe de
kerken de coronatijd zijn doorgekomen. Het was een goede bijeenkomst waaruit bleek
dat de kerken in de lokale samenleving een gewaardeerde plaats innemen.
Overlijden
Op 1 juli overleed Jan Looman. Jan was onder andere twee termijnen als diaken actief,
van circa 2006 tot 2014, een periode waarin hij zich heel praktisch inzette. De toenmalige daklozenopvang De Schuilplaats in Leiden, waar de diaconie destijds bij betrokken
was, had een warm plekje in zijn hart. Hij organiseerde mee aan het verstrekken van
schoenen, handschoenen en andere zaken waar in de winter behoefte aan was. Geen
grote woorden, maar dienstbaar en doeltreffend. In dezelfde periode was Cathrien von
Lindern diaken. Zij overleed op 4 juli. Cathrien was een echte stille kracht, altijd paraat,
maar nooit op de voorgrond. Het ambt van diaken bekleedde zij met grote trouw. Wij
gedenken Cathrien en Jan met respect. ■

bestuurslid van Altijd Welkom en haar
leven lang mantelzorger binnen de Zijllaankerk en later de Messiaskerk. Omzien
naar elkaar werd ons met de paplepel
ingegoten!”
Leo merkt op dat na zijn grootvader, vader, tante en hijzelf nu zijn kinderen Anita,
Lars en Michelle – de vierde generatie –
actief zijn bij scoutinggroep Van Woesik.
In de Jozefkerk was hij misdienaar,
acoliet en deed hij jeugdwerk.
Ingrid ziet een verschil tussen de vrijwilliger van vroeger en die van nu: “Vroeger
hielp je waar het nodig was, wat je op
je weg vond. Het was minder georganiseerd.”
Vechter
Voor Leo is het een uitdaging om van binnenuit proberen dingen te veranderen. Hij
is een vechter, vindt hijzelf. Hij legt zich
er nooit bij neer wanneer bureaucratie,
regelgeving van de overheid, positieve
ontwikkelingen remmen.
Ook de kinderen Bellekom zijn sociaalmaatschappelijk betrokken. Michelle en
Lars zijn vaak in touw voor Van Woesik
en samen met Tim en Anita hebben zij
een actieve rol in het organiseren van de
sport- en speldagen. Anita werkte bij het
COA Duinrell en gaat wanneer de situatie
het toelaat weer ontwikkelingswerk doen
in Oeganda.

Wat is volgens jou de kracht van de
Vrijwilligers Centrale?
Leo: “Het matchen van vraag en aanbod
van vrijwilligerswerk. Mensen weten
ons te vinden in het Van Heeckerenhuis. We brengen mensen met elkaar in
verbinding. We hebben onder andere de
vacaturebank, het repair-café, de klussendienst, de fietsenwerkplaats, naailes
en we organiseren veel activiteiten. We
werken onder meer samen met sportverenigingen, scholen, de diaconie en de
Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar.”
Samenwerken en verbinden is een speerpunt. Vrijwilligers maken graag deel uit
van een groep mensen die elkaar kennen:
samen werken aan een goed doel, ervaringen uitwisselen. Veel mensen vanuit de
kerken doen mee. Samen koffiedrinken in
een buurtcentrum waardoor mensen met
elkaar in contact komen, hulp bieden aan
statushouders om hen te helpen hun weg
te vinden in de Nederlandse samenleving.
”Een belangrijk speerpunt van de Vrijwilligerscentrale is waardering geven aan al
die vrijwilligers,” zegt Leo.
Geen vliegreizen
Voor het echtpaar Bellekom-de Geus
geen vliegreizen. Deze sportieve mensen
komen net terug van een vier weken
durende fiets- en kampeervakantie door
Nederland. Ook op het gebied van milieu
geven ze graag het goede voorbeeld. ■

Column | Nico Dijkdrent

Gegroet
Het zijn zomaar wat woorden aan het einde van de
tweede brief van Johannes. Niets speciaals. Je leest er
met gemak overheen. Maar het zijn deze woorden die
mij in het afgelopen jaar bezighielden, en mij nu aan het
schrijven zetten: ‘Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk met u te spreken…’ -2 Joh. 1: 12b.
Deze woorden vormden een draad door de stagetijd. Aan
het begin, met het voeren van een aantal gesprekken, ontdekte ik de enorme waarde van het persoonlijke gesprek.
De mens te zien, te horen. Door te luisteren een beetje
deelgenoot worden van de hoogten, diepten, vreugden en
moeiten van het leven van die ene gesprekspartner.
In het voorgaan in uw midden, ondanks het medeleven en ondanks de inzet van
velen, wezen die woorden uit de brief op een gemis. De kerken waren veelal leeg.
Contact was er vooral met een camera, een glazen oog dat van afstand naar me
loerde. Persoonlijk contact was er maar met dat kleine deel van de Wassenaarse
kudde dat een taak had te verrichten in de dienst die zondag.
De laatste avond in uw gemeente, een gemeenteavond. Wat was dat opademen!
Voor aanwezigen, maar zeker ook voor mij. Gezichten, stemmen, meningen. Samen
bijeen rondom een Bijbel. Wat had ik dat in de maanden van lockdown gemist.
Zo kwam de stage tot een einde. Heb ik de gemeente van Wassenaar leren kennen? Een beetje, maar lang niet zo goed als ik zelf zou hebben gewild. Gelukkig
zit in het slot van de Johannesbrief iets veelbelovends opgesloten. Een hoop en
vertrouwen op een weerzien zonder barrières van afstand en de euforie waarmee
dat gepaard zal gaan. In die hoop sluit ik mijn stage in Wassenaar af.
Hoewel ik meer zou willen schrijven, is mijn ruimte beperkt. Daarom, voor u allen,
of ik nu met u persoonlijk heb gesproken of niet, of ik u nu gezien heb of niet, een
welgemeend: tot ziens!
U groet een kind van de zustergemeente te Katwijk aan Zee.
Nico Dijkdrent liep de afgelopen maanden stage in de Protestantse Gemeente
Wassenaar

Weer koffiedrinken
Op zondag 13 juni was er voor het eerst sinds de lockdown weer koffiedrinken na de
kerkdienst, buiten op gepaste afstand. Voor allen een heerlijk moment. Hieronder een
impressie van de eerste keer in de Messiaskerk. ■

(advertenties)

Herstart muziekmatinees
Na de zomer is het, zoals er nu naar uitziet, weer mogelijk om de muziekmatinees
in de Messiaskerk (MMM) te hervatten.
We starten op de derde zondagmiddag in oktober met liedjeszanger, componist en
voordrachtskunstenaar Anne-Tjerk Mante, welbekend in Wassenaar. In november
zal Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior uit Katwijk een voorproefje geven
van het kerstprogramma. Dit koor is bekend want het heeft al vaker in de Messiaskerk gezongen.

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten
Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met een overlijden,
kunt u - 24 uur per dag - contact met ons opnemen
www.dehorstenuitvaartverzorging.nl
info@dehorstenuitvaartverzorging.nl

In januari wordt een spetterend nieuwjaarsconcert gegeven door oude bekenden: een blazersensemble dat bestaat uit tien (jonge) oud-leden van het Hofstad
Jeugdorkest. De vaste bezoekers van de MMM kunnen zich ook alvast verheugen
op een concert van de Amerikaanse School in Wassenaar in samenwerking met
de International School of The Hague.

Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag)
Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)
De Horsten Uitvaartverzorging, Postbus 1011, 2240 BA Wassenaar

Protestantse Gemeente Wassenaar

Ingrid en Leo: ”Vroeger hielp je wat je op je weg vond...”
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Ervaringen met rouwverwerking

“Samenzijn met lotgenoten maakt rouw lichter”
Afgelopen voorjaar kwamen vier
deelnemers bij elkaar in het kader van
‘Rouw op je dak’. In vijf sessies deelden
zij hun verhalen van verlies en hun
ervaringen met rouw en verdriet.
Door Jilles de Klerk
De deelnemers aan ‘Rouw op je dak’
bekeken een kort college van de Vlaamse
psycholoog Manu Keirse over de vraag:
‘Is er een medicijn tegen verdriet?’
Verder vertelden ze elkaar wat hen hielp
en geholpen had. De laatste bijeenkomst
kwam Nicoline van de Beek, theatermaakster, schrijfster én lotgenoot in

rouw. Zij las een aantal van haar ‘schrijfsels’ voor (zo noemt ze die) over haar
leven met het verlies van Ton, haar man,
en gaf ook de deelnemers een schrijfopdracht. Het waren intensieve, boeiende
en mooie bijeenkomsten onder leiding
van Ted Bloemendaal en Jilles de Klerk.
Op deze pagina vertellen de deelnemers
hoe ze erop terugkijken.
In het najaar start een nieuwe serie
bijeenkomsten ‘Rouw op je dak’. Wie
daar belangstelling voor heeft, kan dat
laten weten aan ds. Jilles de Klerk via
jmdeklerk@pkn-wassenaar.nl of door het
sturen van een app naar 06-38 27 52 40.

“We hebben allemaal wel eens met rouw te maken, om wie of wat dan
ook. Ik was benauwd dit met onbekenden te moeten delen, zelfs al kom
je uit dezelfde geloofsgemeenschap.
Maar ik had ongelijk. Het samenzijn met een kleine groep onder leiding
van Jilles en Ted verwarmde, luchtte op, maakte de rouw lichter en gaf
ruimte voor nieuwe inzichten. Deze ervaringen nemen het verdriet om
het verlies niet weg, maar maken het wel beter te dragen.
Jaren geleden hoorde ik Just van Es tijdens een preek zeggen: ‘Rouwen
is een werkwoord.’ In dat kader hebben we hard gewerkt, maar het
werk levert veel voldoening op. Veel dank hiervoor.”
Mariëtte

“En toen stierf Tanneke… Volstrekt onverwachts, in minder dan
een halve dag. Het dompelde mij en onze dochters in diepe rouw.
We kwamen terecht in een land waar we de weg niet kenden, zoals
dominee Carel ter Linden het zo treffend noemt.
Wat was ik verrast toen ik enige tijd later werd uitgenodigd om
deel te nemen aan een gespreksgroep van lotgenoten onder het
aansprekende motto ‘Rouw op je dak’. En wat ben ik blij dat ik daaraan
heb deelgenomen. Na de begrijpelijke aarzeling ‘is dat wel iets voor mij’?
Want: ja, het was iets voor mij en voor de andere deelnemers, dat bleek
al gauw. Het is verhelderend en werkt positief om met drie lotgenoten
over het rouwproces te praten. Dat werkt toch nog weer anders dan
erover lezen.
En dan: samen een video kijken. Een video van 13 minuten en 12
seconden. Daarin geeft Manu Keirse, hoogleraar in Leuven en
algemeen erkende goeroe voor het proces van rouwverwerking, een
zeer aansprekende les over hoe dat nou eigenlijk in elkaar zit. Ik had
zijn boekje daarover al gelezen. Deze video maakte mij pas alles ineens
duidelijk. Frappant: hoe sterk zijn we allemaal, dus niet slechts de
jongere generaties, inmiddels ingesteld op informatieverwerking via
beeldtaal.
De gespreksgroep en wat daarin te berde kwam en getoond werd, gaf
mij grip op wat er met mij gebeurd is en nog steeds gebeurt. Dat werd in
de vijfde en laatste sessie nog eens overduidelijk toen Nicoline van de
Beek ons haar kleine schetsjes voorlas. Beeldende miniaturen over haar
eigen verwerking van rouwverdriet, geschetst tegen de achtergrond van
haar volkstuin. Zeer aansprekend. Erg mooi.
En als er nog een vervolg moet komen en daar heeft het alle schijn van
(helaas!), dan wens ik de deelnemers ten minste net zoveel positiefs als
wij ervoeren.”
Lodewijk

“De reden om deel te nemen aan ‘Rouw op je dak’ was natuurlijk niet
fijn. Maar ik heb de bijeenkomsten als ‘helend’ ervaren. Het is zo prettig
om te kunnen delen en om te herkennen. We hebben gelachen en
gehuild en mooie gesprekken gevoerd. Een heel fijne groep waarin het
veilig was om je verhaal te doen. Daar heeft de goede begeleiding door
Jilles en Ted zeker aan bijgedragen.”

Protestantse Gemeente Wassenaar
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“Door wat rouw innerlijk met je doet, ontstond een grote verbondenheid
met elkaar. In vertrouwen kon ik me openstellen. Waar kan dat beter dan in
een groep lotgenoten?”
Margriet

Tip voor de lezer

Preken over walvissen

Jona, Berckhey en Moby Dick
De Amerikaanse kreeftenvisser Michael
Packard had in juni van dit jaar een
wel zeer bijzondere ervaring. Tijdens
het duiken werd hij opgehapt door een
bultrugwalvis die hem gelukkig na een
halve minuut weer uitspuugde. Dankzij zijn
persluchtfles kon hij blijven doorademen.
Een andere visser had het zien gebeuren:
er wordt niet aan zijn verhaal getwijfeld.
Door Dick den Ouden
Bij zo’n bericht denk je natuurlijk meteen
aan de profeet Jona. Drie dagen in de
maag van een grote vis (volgens de traditie
een walvis of potvis) is wel wat langer
dan een halve minuut in de bek van een
bultrugwalvis, maar toch.
Wassenaarse strand
Dinsdag 3 februari 1598 was het een drukte
van belang op het Wassenaarse strand
bij de huisjes van Berckhey. Er was een
enorme potvis gestrand en zo’n beest wil
je met eigen ogen zien. Leidse geleerden,
vanwege de stank met een reukbal onder
de neus, namen het monster de maat: 15
meter. En omdat de fotografie nog niet
bestond legde de Haarlemse meester Hendrik Goltzius het imponerende schouwspel
vast met een tekening. Zijn leerling Jacob
Matham maakte van die tekening een
gravure zodat een breder publiek zich aan
de potvis kon vergapen. Wel nam Jacob
daarmee ook de fout van zijn meester over,
die de vin van de walvis had aangezien
voor een oor.
Het gewest Holland legde beslag op de
vis en op een openbare veiling werd het
kadaver verkocht voor 136 gulden. Geld
stinkt niet en de zeepzieders hadden er
een koopje aan.
Teken aan de wand
Economisch zat het dus wel goed, maar er
zat nog een andere kant aan de historische
gebeurtenis. Walvis op het strand, teken
aan de wand! Hoe moest deze stranding
worden geduid? De beter gesitueerden
zagen er een aankondiging van voorspoed
in, mensen van klein vermogen vreesden
rampen. “God Wende ‘t Quadt van ons en
‘t Lieve Vaderland.” Voor beide meningen
is achteraf iets te zeggen. Een Gouden
Eeuw was aanstaande, maar de huisjes
van Berckhey leven nog slechts voort in
een Wassenaarse straatnaam.
De walvis werd het symbool van tweeslachtigheid. De walvisvaart leverde een
belangrijke bijdrage aan de materiële
welvaart in de zeventiende eeuw, maar
hoe moest je als calvinist met die welvaart

omgaan? Het was een eeuw van ‘overvloed en onbehagen’.
Jona en de walvis stonden afgebeeld op
gevelstenen en op tegeltjes in de haard
als teken van welvaart, maar ook als
waarschuwing tegen de dreigende toorn
van God wanneer van de rechte weg werd
afgedwaald. De dominee en de koopman
moesten met elkaar in evenwicht zijn. En
op de kansels legden de predikanten al
hun theologisch gewicht in de schaal om
dat labiele evenwicht te behouden en zo
nodig te herstellen.
Moby Dick
De indrukwekkendste preek over Jona
is ongetwijfeld die van Vader Mapple in
Moby Dick, het meesterwerk van de Amerikaanse schrijver Robert Melville (18191891). De schrijver was opgevoed met de
Bijbel, zijn moeder stamde af van Hollandse landverhuizers. Het boek beschrijft
de strijd tussen een oude walviskapitein
en een witte potvis, die hem van een been
beroofde. De op wraak beluste gezagvoerder vaart de wereld rond op zoek naar
zijn prooi. De witte potvis is voor hem het
symbool geworden van alle kwaad dat in
de schepping is te vinden.
Vader Mapple preekte in een kerkje voor
walvisvaarders in New Bedford, een
havenstadje aan de oostkust van Amerika.
“In zijn jonge jaren was hij zeeman en
harpoenier geweest, maar sedert lang had
hij zijn leven aan de bediening van Gods
Woord gewijd.” Hij beklom de preekstoel zoals je een schip beklimt, met een
touwladder en had de aanwezige walvisvaarders rond zijn kansel gegroepeerd,
stuurboord, bakboord en midscheeps. Vader Mapple sleept zijn gehoor mee op de
missie van Jona. De storm die buiten het
kerkje loeit, wordt de storm waarin Jona
verzeild raakt. “Golf na golf overspoelt zo
het schip en rolt van voor naar achter, daar
het water nergens snel een spuiing vindt;
totdat de matrozen bijkans verdrinken, ook
al drijven ze nog rond.” Pas wanneer de
profeet overboord wordt gejonast, gaat
de storm liggen. Jona valt tussen “de
gapende kaken die hem verwachten; en de
walvis klapt met al zijn ivoren tanden als
evenzovele witte grendels zijn kerker toe.”
Na alle hoogte- en dieptepunten eindigt
Vader Mapple verstild. “Hij sprak niet
meer, doch met een traag gebaar van
zegening sloeg hij zijn handen voor het
gelaat en bleef geknield achter, totdat een
ieder was gegaan en hij als eenling daar
was.” Een prachtige slotzin.

Habibi, wat 'mijn liefde' betekent in het Arabisch, beschrijft liefdesverhalen die zich
afspelen tegen de achtergrond van een van de langste en meest gecompliceerde
conflicten in de moderne geschiedenis. De fotograaf wil de impact van het conflict op Palestijnse families laten zien, en de moeilijkheden waarmee ze worden
geconfronteerd bij het beschermen van hun reproductieve rechten en menselijke
waardigheid. De fotograaf kiest ervoor om niet te focussen op oorlog, militaire
actie en wapens, maar op de weigering van mensen om zich over te geven aan
gevangenschap, en op hun moed en doorzettingsvermogen om te overleven in een
conflictgebied.
Deze foto van een moeder met haar twee kinderen die zijn verwekt via IVF is een
van de vele die verbazing, ontroering en vooral veel vragen oproepen: wat voor
wereld laten we na voor deze (en vele andere) kinderen?
De foto van Antonio Faccilongo: Habibi, is winnaar met het Verhaal van het Jaar.
Deze foto en vele andere zijn nog te zien tot en met 29 augustus in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam, World Press Photo. Een indrukwekkende tentoonstelling met indringende beelden. Zie: worldpressphoto.org/contests/2021.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL
Engelen & Spoor Uitvaartverzorging richt zich op het verzorgen
van uitvaarten in Den Haag en omstreken. Wij hebben jarenlange
ervaring in traditionele, religieuze en eigentijdse uitvaarten en
staan garant voor een verzorgde, correcte en stijlvolle uitvoering
van de uitvaart.
U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN:
(070) 350 70 00 - INFO@ENGELENENSPOOR.NL
WWW.ENGELENENSPOOR.NL
HET CLINGENDAELHUYS
BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 2596 BJ DEN HAAG
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Jacob Matham naar Hendrick Goltzius, Gestrande walvis bij Berchey, 1598

Bijna 4200 Palestijnen zitten
om politieke redenen vast
in Israëlische gevangenissen. Sommigen zitten
een gevangenisstraf van
twintig jaar of langer uit.
Bezoek zonder toezicht is
niet toegestaan en fysiek
contact is verboden behalve voor kinderen tot tien
jaar. Sinds het begin van
het millennium smokkelen
Palestijnse gevangen met
een kinderwens sperma uit
de gevangenis verborgen in
cadeaus voor hun kinderen.
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Redactioneel

Inspiratie
In dit nummer kijken we met de voorzitter
van de kerkenraad een beetje achterom:
‘waar waren we ook alweer gebleven’, maar
vooral hoopvol vooruit naar de activiteiten
die weer kunnen plaatsvinden nu de meeste
beperkingen zijn opgeheven. Voor sommigen begint de vakantie, al of niet buiten
de eigen woonplaats, anderen kunnen genieten van een speciaal zomerprogramma
met veel ontmoetingen rondom bedevaart,
samenzang, muziek en film. En mocht u in
Amsterdam komen: de beelden en verhalen
van de World Press Photo 2021 nemen u
mee op wereldreis in de Nieuwe Kerk.
Met het verhaal op pagina 4 en 5 over het
vrijwilligerswerk van Leo Bellekom en Ingrid
de Geus realiseren we ons hoeveel mensen
binnen onze gemeente – kerkelijk en lokaal
– omzien naar elkaar. Een paar foto’s op
pagina 3 en hieronder illustreren hoeveel
werk er door de jaren heen is verzet door de
medewerkers van de kindernevendiensten
en het jeugdwerk.
In de meditatie ‘Kunst van vakantie vieren’
op de voorkant van dit nummer neemt Esther de Paauw ons mee naar een letterlijke
en daardoor diepere betekenis van vakantie:
leeg worden voor vernieuwde inspiratie en
creativiteit. De redactie sluit zich graag aan
bij de wensen voor zo’n vacare Deo.
Marianne Mewissen

Kerkdiensten
Dorpskerk, Plein 3, tel. 070 - 511 35 20
Kievietkerk, Oranjelaan 2, tel. 070 - 517 97 24
Messiaskerk, Zijllaan 57, tel. 070 - 511 55 82
Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
Kijk voor actuele informatie over de kerkdiensten op de website: www.pkn-wassenaar.nl
Dorpskerk

Kievietkerk

Messiaskerk

Zondag 1 augustus

Zie Kievietkerk

09.30 en 11.00 uur:
ds. E. de Paauw

Zie Kievietkerk

Zondag 8 augustus

Zie Messiaskerk

Zie Messiaskerk

09.30 en 11.00 uur:
ds. E. de Paauw

Zondag 15 augustus

09.30 en 11.00 uur:
ds. E. de Paauw

Zie Dorpskerk

Zie Dorpskerk

Zondag 22 augustus

Zie Kievietkerk

09.30 en 11.00 uur:
ds. J.M. de Klerk

Zie Kievietkerk

Zondag 29 augustus

Zie Messiaskerk

Zie Messiaskerk

9.30 en 11.00 uur:
ds. E. de Paauw

Zondag 5 september

ds. E. de Paauw

ds. J.M. de Klerk

ds. E. Aarsen (Amsterdam)

Zondag 12 september

ds. J. Rinzema (Blaricum)

ds. E. de Paauw

ds. J.M. de Klerk
Kidschurch

Zondag 19 september

ds. J.C. van Dongen (Den Haag) ds. J. Rinzema (Blaricum)

ds. A. Alblas (Oegstgeest)

Zondag 26 september
Gezamenlijke
startzondag

Zie Messiaskerk

ds. E. de Paauw en
ds. J.M. de Klerk

Zie Messiaskerk

Afscheid jeugdnevendienst

Protestantse Gemeente Wassenaar

De jeugdnevendienst van de Dorpskerk
werd in 2014 gestart door Harriët Putter
en Simone Hofstra als vervolg op de
kindernevendienst. De jongeren werden
te oud voor de kindernevendienst en een
vervolg erop bestond nog niet. Dat werd
dus de jeugdnevendienst.
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Door Rick van Keulen
Het idee achter de jeugdnevendienst was
om met een bepaalde frequentie jongeren
betrokken te houden bij de kerk door een
omgeving te bieden waar, in een open en
respectvolle sfeer, over hun geloofs- en
levensvragen gepraat en nagedacht kon
worden. De jongeren konden al hun vragen op kerkelijk gebied stellen en hier met
leeftijdsgenoten over sparren.

en begrip. De jongeren leerden er dat het
geloof met je meegroeit en dat het mag om
een ander idee over het geloof te hebben
dan je medemens. Deze bijeenkomsten
hebben een van de jongeren mede geïnspireerd om theologie te gaan studeren.
En enkelen van hen hebben onder de
bezielende leiding van Marthe de Vries
(vorige predikant van de NPB) en Jilles de
Klerk een aantal tripjes gemaakt die naast
vakantie vieren ook een theologische
grondslag hadden.

Geloof groeit mee
Er was de afgelopen zeven jaar veel gezelligheid, warmte, onderling vertrouwen

Het volgende nummer...

... verschijnt in de laatste
week van september

Harriët en Simone

De deelnemers aan de jeugdnevendienst
Nadat het jeugdwerk gecentraliseerd
werd, besloten Harriët en Simone in samenspraak met de predikanten de jeugdnevendienst van de Dorpskerk stop te
zetten. De afscheidsdienst met het thema
‘Ga met God’ is gezamenlijk voorbereid.
Voorafgaand aan deze dienst hebben alle
jongeren een persoonlijk verhaal geschreven over hun geloofsontwikkeling en wat
de jeugdnevendienst voor hen betekend
heeft. Een aantal van deze verhalen
hebben zij in de dienst met de gemeente
gedeeld. Ook de lezingen en een muzikale
bijdrage zijn door hen ingevuld.

“Voldaan en met weemoed” kijken Simone
en Harriët terug, maar ook met intense
dankbaarheid dat zij al die jaren met hen
mochten optrekken en hun ontwikkeling
hebben mogen meemaken en begeleiden.
“Het is echt een groep van vertrouwen,”
concluderen Harriët en
Simone. ■

