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Ambtsdragers
In de gezamenlijke dienst van
zondag 27 maart worden drie
nieuwe ambtsdragers bevestigd: Bob Wielenga en Jan en
Liza Alderliesten.

Paaswake
Jaap Zijlstra
Het kan niet lang meer duren
eer ik het levenslicht zie,
de duisternis heeft drie uren,
de dood een dag of drie.
Straks wordt het zegel verbroken,
met onweerstaanbaar geluid
hoor ik de zuidenwind stromen
en breekt de vreugde uit.
Dan zal het ontij keren;
de vloed van de duisternis,
hoog tegen de vensters en deuren,
vlucht weg in het morgenlicht.
En als de zon gaat verrijzen,
het vuur wordt uitgestort,
de tongen de hemel prijzen
en de aarde een gaarde wordt –
Het kan niet lang meer duren
eer ik het levenslicht zie,
de duisternis heeft drie uren,
de dood een dag of drie.

Meditatie rondom Oekraïne

‘Wie naar het zwaard grijpt, zal door
het zwaard omkomen’ (Matteüs 26: 53)
Terwijl ik dit schrijf, is de oorlog in
Oekraïne bijna twee weken oud. Als u
dit leest zal die meer dan een maand
oud zijn. Zal Rusland Oekraïne dan
hebben ingenomen? Of zal de strijd nog
altijd voortduren? Het is nu nog niet te
zeggen. Maar hoe dan ook zullen de
oorlogsbeelden uit Oekraïne vreselijk
zijn. Ik had niet gedacht zulke ‘klassieke’
oorlogsbeelden vanuit Europa ooit nog
te zien.
Door Jilles de Klerk
‘Wie naar het zwaard grijpt, zal door het
zwaard omkomen’, zegt Jezus als bij zijn
arrestatie een medestander in verzet
komt en iemand het oor afslaat. Betekent
Jezus’ uitspraak dat je nooit gewapenderhand weerstand mag bieden?
Gideon
Er zijn veel Bijbelverhalen die die opvatting ondersteunen. De richter Gideon
verzamelt een leger als de Midjanieten
zijn land binnenvallen. God vindt dat leger
echter veel te groot. Hij dunt het uit tot er
slechts 300 man overblijven. Hun verzet
is daarbij ook nog puur geweldloos. Met
fakkels en ramshoorns, met vuurwerk en
lawaai jagen ze de vijand zo de stuipen
op het lijf dat de een de ander aan het
zwaard rijgt. ‘Wie naar het zwaard grijpt,
zal door het (eigen) zwaard omkomen.’
Je kunt de uitspraak van Jezus natuurlijk ook anders interpreteren. ‘Wie als
eerste naar het zwaard grijpt, zal door
het zwaard (van de ander) omkomen.’

Dan veroordeelt Jezus de agressor en
staat hij het slachtoffer toe zich met het
zwaard te verdedigen.
Saul
Ook voor die opvatting zijn Bijbelverhalen
te vinden. Als koning Nachas (‘de Slang’)
de stad Jabes belegert, is hij bereid tot
een staakt-het-vuren als hij de bewoners
het rechteroog mag uitsteken. Dan zullen
zij pijl en boog niet meer kunnen hanteren.

Vleugel in de Dorpskerk
Op zondag 27 februari was er in de
Dorpskerk een gezamenlijke dienst
waarin op feestelijke wijze de Bösendorfer-vleugel in gebruik werd genomen.
Deze vleugel heeft de kerk in bruikleen
gekregen van de gemeente Wassenaar.
Cantor-organist Rijk Jansen speelde
composities van Felix Mendelssohn,
Bartholdi en Francis Poulenc.
Tot hun recht
De vleugel werd ook gebruikt voor de begeleiding bij het zingen van twee liederen
uit het liedboek van Huub Oosterhuis en
Antoine Oomen. Liederen die dankzij de
prachtige pianobegeleiding mooi tot hun
recht kwamen. ■

Vrede op voorwaarde van wrede demilitarisering en vluchtelingen helpen evacueren, op voorwaarde dat ze naar Rusland of
Wit-Rusland worden vervoerd… Dat zijn
helse voorwaarden. Saul, de kersverse
eerste koning van Israël doorziet het,
monstert een leger en verslaat de slang
Nachas. Hier wordt onrecht gewapenderhand bestreden en met succes.
>> Lees verder op pagina 3

Colofon
Dit informatieblad is een uitgave van de
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Activiteiten
Concerten
• Vrijdag 25 maart, 19.30 uur, Goede Herderkerk: Mattheus Passion
• Zondag 3 april, 15.30 uur: Messiaskerk: Marcus Passie o.l.v. Aad de Winter
• Vrijdag, zaterdag en zondag 8, 9 (14.00 uur) en 10 april (14.00 en 19.00 uur), Messiaskerk: The Passion Wassenaar
• Zondag 24 april, 15.30 uur, Messiaskerk: MMM in het teken van Elgar en Brahms, met vooraf Tea Inn
• Zondag 15 mei, 15.30 uur, Messiaskerk: MMM met C.O.V. Excelsior o.l.v. Robert Jan Kamer, met vooraf Tea Inn

Altijd Welkom, 14.30-16.30 uur
• Woensdag 30 maart: Jan en Ria Huls over hun wereldreis per boot
• Woensdag 13 april: de heer Gerritsen over het geheim van de Mattheus Passion
• Woensdag 27 april: filmvertoning De wilde stad
• Woensdag 11 mei: jaarlijkse uitje
Contactpersoon: mw. G. van Kesteren, tel. (070) 514 46 33

Lezingencyclus ‘Corona: crisis of kans?’
• Woensdag 30 maart: slotsessie – En nu: wat staat ons en de samenleving te doen?
Lezingenserie in de Messiaskerk, aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop via www.evenbrite.nl, zoek op ‘Corona: crisis of kans?’

Muziek in de tijd rond Pasen
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Wassenaar (diaconale giften en giften
kerkwebradio)
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t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar
inzake kerkblad
Redactie en redactieraad:
Henk Hogewoning (eindredactie), Rick
van Keulen, Jilles de Klerk, Marianne
Mewissen en Esther de Paauw

Traditiegetrouw vinden er in de
periode rond Pasen veel concerten
plaats, hoewel dat de afgelopen twee
jaar niet vanzelfsprekend was. Nu de
coronamaatregelen zijn versoepeld,
kan er weer volop worden genoten van
muziek en zang.
Op vrijdag 25 maart wordt de Mattheus
Passion van J.S. Bach opgevoerd in
de Goede Herderkerk in Wassenaar,
aanvang 19.30 uur. Deze eenmalige uitvoering wordt verzorgd door Wassenaar
Vocaliter in samenwerking met Exultate
Deo uit Voorschoten en het jeugdkoor
Young Voices. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Leo den Broeder. De

uitvoering is ook online te volgen. Zie
voor meer informatie: www.vocaliter.nl.
Marcus Passie
De Marcus Passie van Hans Boelee is
op zondag 3 april te horen in de Messiaskerk. Aanvang 15.30 uur. Deze wordt
uitgevoerd door het koor Rejoice onder
leiding van Aad de Winter. Het is een
gezongen en gesproken versie van het
lijdensverhaal.
The Passion Wassenaar
De voorbereidingen voor The Passion
Wassenaar zijn in volle gang. In 2020 en
2021 kon de uitvoering niet doorgaan vanwege de coronapandemie maar gelukkig

Redactionele ondersteuning:
Anja Barends
Post voor de redactie:
gemeentenieuws@pkn-wassenaar.nl
of per post naar het kerkelijk bureau
(zie boven)
Opmaak en druk:
Duocore, Katwijk
Uitvoering Amerikaans School tijdens MMM op 20 februari

is dit jaar aan alle onzekerheid over wel
of niet uitvoeren een einde gekomen. De
uitvoering in Wassenaar is een combinatie van elementen uit de musical Jesus
Christ Superstar en de landelijke Passion.
Zo is de rol van Maria Magdalena in deze
versie meer uitgewerkt.
The Passion Wassenaar wordt vier keer
opgevoerd, op 8, 9 en 10 april in de Messiaskerk in Wassenaar. Zie voor meer
informatie: https://thepassionwassenaar.nl.
Muziek Matinee Messiaskerk
Op 24 april staat de Muziek Matinee Messiaskerk (MMM) in het teken van Elgar en
Brahms. Het concert wordt gegeven door
het Kamerkoor Oegstgeest en het Backer
Ensemble (strijkers en fluit). De sopraansoliste is Caroline Strating die deze zomer
afstudeert aan het conservatorium. Een
interview met haar is te vinden op pagina
4 en 5 van dit kerkblad.
In mei gaan we door met klassieke muziek in het kader van MMM. Op 15 mei zal
het Katwijkse koor C.O.V. Excelsior onder
leiding van Robert Jan Kamer een programma met klassieke muziek brengen
van Schubert, Kodály, Mendelssohn en
Goodall. ■
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Cantorij zoekt versterking nu het weer kan
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De gezamenlijke dienst van zondag 27
februari in de Dorpskerk was niet alleen
feestelijk vanwege de ingebruikname
van de vleugel, maar ook omdat er
geen beperkende coronamaatregelen
meer waren. Dit droeg extra bij aan de
feestvreugde. Of is zangvreugde in dit
16:24
verband een beter woord?
Door Anneke Jansen
De cantorij en de gemeenteleden hoefden geen anderhalve meter afstand meer
van elkaar te houden en dat bevordert uiteraard het zingen. En over het zingen wil
ik het hier hebben. Toen ik in deze ochtenddienst voor de gemeente ging staan
om lied 999 in te studeren, realiseerde ik
mij dat het twee jaar geleden was dat we
dit voor het laatst konden doen.

De afgelopen twee jaar hebben we de
kerkdiensten vaak online gevolgd en
werd het samen zingen enorm gemist.
We kunnen nu de gang naar de kerk
weer maken en als gemeente samen zingen. Naast het zingen van de vertrouwde
liederen willen we ook nieuwe liederen
uit het liedboek 2013 gaan leren.
Nieuwe liederen
Hiervoor zijn de gezamenlijke diensten
op de laatste zondag van de maand zeer
geschikt, omdat dan de cantorij mee kan
werken en ondersteuning bieden bij het
zingen van nieuwe liederen. In een gezamenlijke dienst is de kerk voller waardoor
het zingen van onbekende liederen ook
makkelijker gaat.
Zondag 27 februari was hiervan een goed
voorbeeld.

Meedoen?
Heeft u interesse in het werk van de cantorij? De cantorij repeteert op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk
waar de eerstvolgende medewerking aan
een kerkdienst is. Er wordt geoefend op
liederen uit het liedboek en er worden
daarnaast meerstemmige zettingen en
motetten gezongen. De komende tijd
repeteert de cantorij in de Dorpskerk
voor de diensten tijdens de drie dagen
voor Pasen. ■
Meer informatie kan worden gevraagd
aan een van de cantorijleden of
bij cantor-organist
Anneke Jansen.

>> Vervolg meditatie

‘Wie naar het zwaard grijpt…’

Van drie naar twee
diensten op zondag
In de kerkenraadsvergadering van 8
maart is besloten om met ingang van
3 april twee diensten per zondag te
houden. Afwisselend is voortaan een
van de drie kerkgebouwen op zondag
gesloten. Teruglopend kerkbezoek ligt ten
grondslag aan deze beslissing. Voorzitter
Freek Koster legt uit hoe dit ingrijpende
besluit tot stand is gekomen.
Door Freek Koster
Gelukkig zijn de beperkende coronamaatregelen in het overgrote deel van onze
maatschappij afgeschaft en kunnen ook
kerkdiensten weer normaal gehouden
worden. In dat kader lag nog een besluit
ter tafel – de kerkenraad stelde dit op 23
november 2021 vast – om na het vervallen
van de anderhalvemetermaatregel over te
gaan naar twee in plaats van drie diensten
per zondag.
Het teruglopend kerkbezoek, dat ook al
voor de coronaperiode aan de orde was,
speelt hierbij een grote rol. Ook de bemensing door ambtsdragers bij drie diensten
wordt steeds meer een probleem. We
hopen en verwachten dat concentratie
van diensten zal leiden tot vollere kerken
en daarmee tot meer elan, inspiratie en
gemeenschapszin.
Nieuw rooster
Op 8 maart heeft de kerkenraad een
rooster vastgesteld voor de komende
periode met twee diensten per zondag. Op
zondag 3 april gaat dit in. Op pagina 8 van
deze uitgave van Gemeentenieuws staat
wanneer welke kerk open is de komende
twee maanden. Zoals gebruikelijk wordt
er op de laatste zondag van de maand een
gezamenlijke dienst in een van de drie
gebouwen gehouden. Dat verandert niet.
Op de andere drie zondagen zal telkens
één gebouw gesloten zijn, in een vast
ritme door het jaar heen. De roostermakers zijn druk bezig om de preekroosters,
ouderlingen- en diakenenroosters,
Kidschurch- en kindernevendiensten,
collectanten, organisten, avondmaals- en
bijzondere diensten in één overzicht te
plaatsen, zodat voor alle betrokkenen
duidelijk is wanneer en waar diensten
gehouden worden in de rest van het jaar.
Tenslotte zal in alle drie de gebouwen
een bord geplaatst worden waarop elke
zondag te zien is welke twee kerken de

volgende zondag open zijn. Dezelfde informatie staat ook elke week in PGWekelijks
en op de website.
Grote stap
Het overgaan naar twee diensten is een
grote stap, die door een deel van onze
gemeenteleden betreurd wordt. Aan de
andere kant staan leden die al langer
deze wens uiten en liever in een drukker
bezochte dienst, met alle inspiratie van het
samen vieren, hun geloof willen uiten. Het
is de realiteit van een krimpende gemeente die soms lastige besluiten noodzakelijk
maakt, maar het kan ook een aanzet zijn
tot nieuwe ontmoetingen, nieuwe ontdekkingen, een nieuw elan in de samenwerking binnen de ene Protestantse Gemeente Wassenaar die we willen zijn.
Het moderamen hoopt dat het zeer weloverwogen besluit gedragen zal worden
door de hele gemeente, met de blik gericht
naar voren en altijd onderweg naar de
toekomst.
Kerkgebouwen
In het verlengde van het besluit om twee
diensten per zondag te houden, heeft de
kerkenraad op 23 november 2021 een procedure vastgesteld voor de toekomstige
bestemming van de kerkgebouwen. In
die procedure komt ook de vraag aan de
orde of er wellicht een gebouw zal moeten
worden afgestoten. In de laatstgehouden
kerkenraadsvergadering van 8 maart 2022
heeft de kerkenraad bekendgemaakt een
werkgroep te formeren die de besluitvorming gaat voorbereiden. De werkgroep
zal naar verwachting midden 2023 haar
bevindingen presenteren.

van hebben. Want zij kunnen ons zonder
problemen kapotmaken. Maar omdat er
geen licht in ze zit, zullen ze het uiteindelijk toch verliezen. Het enige is, dat
wij moeten oppassen dat we niet te veel
in ze veranderen, dat we onszelf niet te
veel kapotmaken, want dan zullen ze het
uiteindelijk toch nog gewonnen hebben.’
Alleen verliezers
Geweld, van welke kant ook, maakt veel
kapot. Het maakt ook mensen kapot, aan
welke kant ze ook strijden. In die zin kent
een oorlog slechts verliezers. Wie naar
het zwaard grijpt, moet beseffen dat
je voor je het weet, dezelfde vreselijke
dingen doet als degenen die je bestrijdt.
Slechts als dat besef levend blijft, kan
het licht het winnen van de duisternis.
Als het verdwijnt en geweld verheerlijkt
wordt, geldt het omgekeerde: dan heeft
de duisternis het licht overwonnen. ■

Laatste inloophuis
In maart was het laatste inloophuis van dit
seizoen. Jonge vluchtelingen op Duinrell
toonden tijdens de voorlaatste middag in
de kerkzaal van de Messiaskerk videoselfies, gemaakt onder begeleiding van de
filmmakers van 26.000 gezichten, een stichting die een serie korte filmpjes maakte
van asielzoekers (zie: 26000gezichten.com).
Dominee Esther de Paauw leidde deze middag een kringgesprek met de aanwezige
vrijwilligers en bezoekers over achtergronden, ambities en dromen. ■

Jongerenreis naar de Elzas
Van 26 t/m 29 mei wordt er een jongerenreis georganiseerd. De afgelopen twee
jaar was dat niet mogelijk. We zijn blij dit jaar weer met elkaar op stap te kunnen
gaan. De reis gaat naar de Elzas. Onze uitvalsbasis is het prachtige landhuis Le
Promontoire in Urbeis (Climont).
Van daaruit kunnen we Straatsburg met zijn kathedraal en Europees Parlement,
Colmar met het Isenheimer-altaar of het kasteel van Haut Königsbourg bezoeken. Maar we gaan natuurlijk ook voor een duik in een meer, bbq’en in de tuin
en de gezelligheid met elkaar.
De reis is bedoeld voor jongeren van rond de middelbareschoolleeftijd (13 t/m
20 jaar). We houden de kosten beperkt. Financiële overwegingen mogen geen
reden zijn niet mee te gaan (daar is een mouw aan te passen). Dominee Esther
de Paauw en dominee Jilles de Klerk zijn de reisleiders.
Zin om mee te gaan? Geef je op bij een van hen (vrouwdepaauw@gmail.com of
jillesdk@gmail.com) of via een appje naar 06-54 96 16 14 of 06-38 27 52 40. ■
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Uit de kerkenraad

Wel of geen geweld gebruiken, het is
voor wie zich wil verdedigen een duivels
dilemma. Nergens wordt dat zo treffend
onder woorden gebracht als in de roman
De aanslag van Harry Mulisch. Het
verhaal speelt in de Tweede Wereldoorlog. Voor het huis van de hoofdpersoon
Anton wordt een NSB’er door het verzet
gedood. De Duitsers wreken die daad
door Antons ouders te fusilleren en hun
huis in brand te steken. Zelf wordt hij
gevangengenomen.
In de cel ontmoet hij een verzetsstrijdster. Zij zegt: ‘Haat is de duisternis, dat is
niet goed. Hoewel, de fascisten moeten
we haten en dat is wel goed. Maar hoe
kan dat? Ja, dat is omdat wij ze haten
in naam van het licht, terwijl zij alleen
maar haten in naam van de duisternis.
Wij moeten een beetje in ze veranderen
om ze te bestrijden, een beetje onszelf
geweld aandoen, terwijl zij daar geen last

Overige zaken
Op Witte Donderdag (14 april) zal het Heilig Avondmaal voor het eerst weer gevierd
worden. Dit gebeurt in de Dorpskerk.
Of en wanneer we weer collecteren tijdens de kerkdienst in plaats van alleen bij
de uitgang, zal nog worden heroverwogen.
Velen zijn inmiddels aan de huidige gang
van zaken gewend. Een besluit hierover
wordt doorgeschoven tot na de zomer.
De diaconie zal zich buigen over de
autorijdienst voor gemeenteleden. Mogelijk moet daaraan organisatorisch iets
veranderen, zodat iedereen die dat wil de
zondagse dienst kan bijwonen. Daarover
volgt tijdig nadere informatie. ■
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Interview met Caroline Strating

“Inspirerende mensen zijn zo belangrijk in je leven”
De gemeenteleden van de Messiaskerk
koesteren mooie herinneringen aan de
manier waarop Caroline Strating als tiener
met haar glasheldere sopraan het dooplied
zong. Ook daarna was ze een vertrouwd
gezicht in de kerk. Dit alles is een mooie
aanleiding voor een gesprek met haar.
Door John Mewissen
Met haar moeder was Caroline Strating
actief in de crèche. In de donkere dagen
van de lockdown maakte ze voor onze
gemeente een video-opname van het
troostrijke lied Music for a while van
Henry Purcell. En in de online kerkdiensten zong zij solo liederen uit het liedboek
en vulde ze de grote lege kerkzaal met
haar warme mezzosopraan. Ook was zij
een gewaardeerd lid van de cantorij en
daarnaast ook solist.
Je bent geboren in Ecuador. Als kind
uit een diplomatengezin ben je vaak
verhuisd: naar China, Nederland,
Australië en weer naar Nederland.
Je hebt overal steeds maar vier jaar
gewoond en moest steeds weer nieuwe
vrienden maken op internationale
scholen en na een tijdje weer afscheid
nemen. Vond je dat niet vervelend?
“Integendeel. Van thuis heb ik meegekregen dat je je moet aanpassen en door-

Caroline Strating: glasheldere sopraan
(advertentie)

zetten. Het is juist leuk om een andere
cultuur te leren kennen en de reacties
te zien van mensen voor wie wij buitenlanders zijn. Nederland is een prima land
om in te leven, maar niet voor altijd. Ik wil
nog meer van de wereld leren kennen.”
Wanneer en hoe heeft de liefde voor de
muziek zich bij jou ontwikkeld?
“Mijn grootouders in Duitsland zijn echte
muziekliefhebbers. Zij namen mij vaak
mee naar een concert. Bepalend voor
mijn ontwikkeling is een school in Australië geweest, waar muziekbeoefening een
belangrijk onderdeel van het curriculum
was. Het was niet alleen verplicht, je
werd enorm gestimuleerd om verschillende muziekinstrumenten te proberen:
ze werden je aangereikt! En dat werkte.
Viool spelen was voor mij corvee, maar
piano spelen deed ik graag. Als tienjarige
zong ik in een kamerkoor. Ik denk nog
steeds met dankbaarheid terug aan de
docente die mij enorm gestimuleerd en
geïnspireerd heeft. Zulke mensen zijn zo
belangrijk in je leven.”
Je kwam terug in Nederland en werd
leerling van de Amerikaanse School in
Wassenaar. Heb je daar iets aan zang
kunnen doen?
“Ja, ik deed daar het International
Baccalaureate. Dat is een brede vwo-

Diaconia

Mensen, cijfers en hulp
ALLE AANDACHT
VOOR AFSCHEID
NAAR WENS EN
HERINNERING

Na een jaar voorzitterschap van de diaconie valt het mij op dat ik regelmatig aandacht
moet besteden aan oud-diakenen die ons zijn ontvallen, ditmaal Jan de Jong en Jisk
Heslinga.
Door Bert Griffioen
Jan herinner ik mij niet als voorzitter van de diaconie, maar zijn invloed en werk voor de
kerk zijn mij uit de overlevering bekend. Er werd altijd met groot respect over hem gesproken. Een man met een altijd vriendelijk gezicht, die ik regelmatig zag als hij de laatste jaren
met zijn scootmobiel over de Raaphorstlaan reed, heen en terug naar Voorschoten.
Helaas heb ik ook niet het voorrecht gehad met Jisk in het college van diakenen te zitten,
maar ik hoor ook van zijn grote bijdragen, zijn betrokkenheid bij onze kerk en zag op YouTube nog een vrij recente bijdrage van Hart onder de riem. We hebben samean afgelopen
najaar dienst gedaan in de Kievietkerk en na afloop een plezierig gesprek gevoerd. Hij was
voornemens om het ambt van diaken weer op te nemen. Onwerkelijk dat hij niet meer onder
ons is.
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Beiden gedenken we met grote genegenheid en dankbaarheid.
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Nieuwe diakenen
De diaconie heeft Lisa Alderliesten bereid gevonden opnieuw diaken te worden. Lisa was
eerder diaken, kent het klappen van de zweep en is een fijne aanvulling op het geslonken
echelon. Met andere kandidaten wordt nog gesproken. We gaan weer de goede kant op.

Huys van Herinnering

Oostdorperweg 151
2242 NJ Wassenaar
S 070 514 61 00
info@omen-uitvaartzorg.nl
www.omen-uitvaartzorg.nl
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Wat betreft noodhulp in Wassenaar is het nogal stil. Eigenlijk een verblijdende constatering.
Wassenaar heeft een groot aantal (meer dan dertig) instellingen en fondsen waar mensen
met acute nood voor ondersteuning terecht kunnen. Met de Stichting Maatschappelijke
Ondersteuning Wassenaar (SMOW) is afgesproken dat we bij vragen om hulp deze eerst bij
hen neerleggen. Niet zelden zijn mensen al bekend en kunnen zij via reguliere kanalen bijgestaan worden. Daar waar dat niet mogelijk is, is de diaconie altijd paraat als laatste hulp.
Jaarcijfers
Binnenkort zijn de jaarcijfers over 2021 klaar. Ad-interim administrerend diaken Fokko van
Duyne draagt zijn taak over aan Jan Dalhuysen. De diaconie is Fokko zeer erkentelijk dat hij
na zijn afscheid als voorzitter nog ruim een jaar bereid was voor de financiën te zorgen. De
formaliteiten rond de overdracht worden afgerond. Komende zomer zal passend afscheid
genomen worden van de diakenen die de afgelopen twee jaar gestopt zijn.
Tenslotte: de situatie in Oekraïne heeft de volle aandacht. Geld is niet het eerste probleem,
wel praktische zaken rond de opvang van vluchtelingen. U kunt erop rekenen dat de diaconie haar verantwoordelijkheid hierbij zal nemen. ■

Na de middelbare school ben je rechten
gaan studeren. Waarom juist die studie?
“Ik kon nog geen duidelijke studiekeuze
maken. Met rechten kun je later nog alle
kanten op. Bovendien kun je een rechtenstudie in Leiden combineren met een
muziekstudie aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Daar had ik een
teleurstellende ervaring met docenten
die aankomende studenten niet bepaald
aanmoedigden. Toen ben ik verdergegaan
met privéles van Marjan Kuiper, docente
aan een ander conservatorium. Door haar
inspirerende en stimulerende lessen kreeg
ik steeds meer zelfvertrouwen en ontwikkelde mijn stem zich zodanig dat ik werd
aangenomen aan het conservatorium
in Zwolle. Nu hoop ik dit semester mijn
bachelor-degree zang te halen.”

“Het is een keuze die ik zo lang mogelijk
wil uitstellen, maar uiteindelijk zal het wel
fiscaal recht worden.”
Tot slot: deze zomer hoop je je bachelor
muziek te halen. Kunnen wij daarbij zijn?
“Het is een openbaar examen en ik mag
het zelf regelen: het programma, de zaal.
Het wordt misschien de Messiaskerk! De
zaal heeft een geweldige akoestiek voor
muziek en de kerk heeft mij altijd gesteund. Maar een klein podium heeft ook
zijn charmes. Op dit moment loop ik stage
bij een klein muziektheatergezelschap
dat voorstellingen geeft in het hele land.
Daar leer ik heel veel.” ■

Kwetsbaarheid
Op de eerste zondag in de vastentijd luister
ik naar een online kerkdienst in de Oude
Kerk in Amsterdam. De dag daarvoor ben
ik uit St. Eustatius teruggekomen waar ik
tijdens het parlementaire reces was in ons
huis daar. Na twee jaar pandemie raak
je eraan gewend om aan alle verplichte
covid-19-reisbeperkingen te voldoen: van
het invullen van formulieren tot het dragen
van mondkapjes. De vluchten zitten alweer
bomvol. Alles bij elkaar ben je een etmaal onderweg naar ons huis dat niet meer
in Wassenaar staat maar in Amsterdam. Toch vallen al die reisbeperkingen in het
niet bij wat er in de wereld gaande is.
Op 24 februari is het Russische leger Oekraïne binnengevallen. Een ongekende
gebeurtenis voor de generatie die na de Tweede Wereldoorlog is geboren. Een
vorm van brute agressie die wij sinds de jaren negentig, toen het voormalige
Joegoslavië uiteenviel, niet meer in Europa hebben meegemaakt. Dit keer van
zelfs nog een andere orde. De regering van een land of beter gezegd: één autoritaire leider die zich het recht toe-eigent om de soevereiniteit van een ander
onafhankelijk land zo wreed te willen breken. Een volledige schending van het
internationale en humanitaire recht.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er al meer dan 1 miljoen Oekraïners op de
vlucht. Hartverscheurende beelden bereiken ons van mensen die abrupt huis en
haard hebben verlaten. Mannen die aan de Poolse grens afscheid nemen van
hun vrouwen en kinderen. Europa is hardhandig wakker geschud. Poetin heeft
ervoor gekozen met militair geweld zijn zin door te drijven vanwege de wrok die
hij al heel lang koestert over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en zijn verengde
Russische nationalistische denken. In een rede die hij op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in februari 2007 in München hield, gaf hij al aan wat hij nu heeft
uitgevoerd in Georgië, de Krim, Syrië en Oekraïne.

Door twee studies te combineren volg je
niet alleen je hart maar ook je verstand!
“Ja, ik heb naast de zangstudie een dubbel bachelor gedaan: eerst fiscaal recht,
daarna International Business Law.”
Hoe heb je dat allemaal kunnen
combineren?
“Tijdens de uren dat ik in de trein zat op
weg naar het conservatorium in Zwolle
en op de terugreis naar Leiden gebruikte
ik mijn laptop om te studeren. Ik had ook
avondcolleges.”
Je staat nu voor een moeilijke keuze:
zangeres of fiscalist! Van muziek alleen
kunnen de meeste musici niet leven.
Fiscaal recht dan maar, een vak dat
ook na een lange beroepsopleiding
weinig tijd overlaat voor een carrière in
de muziek? Zoals de Franse schrijver
Flaubert opmerkte: ‘Dans chaque notaire
il y a un poète qui pleure.’

Column | Marnix van Rij

Na de periode 1945-1988 (tweedeling vrije Westen en het communistische
Warschaupact) is nu de periode 1989-2022 (meer democratie in Europa) ten einde
gekomen. De EU en de NAVO hebben een grote mate van eensgezindheid aan
de dag gelegd in de veroordeling van de Russische aanval op Oekraïne en het
opleggen van sancties. Een totaal isolement van dit Russische regime dreigt.
Het is evenwel heel onzeker waar dit gaat eindigen. De gevolgen kunnen wij niet
overzien, maar geopolitiek, economisch en humanitair zullen die enorm zijn.
Vaak wandel ik in het weekend vanuit de Rivierenbuurt langs de Amstel. Zo
kwam ik langs de plek waar 140 mannen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn gefusilleerd door de nazi’s. De plek heet Rozenoord, ooit een bloeiende rozenkwekerij aan de Amsteldijk. Verderop loop ik langs het monument in de
vorm van verschillende stoelen, te vinden in het Amstelpark. Achter iedere naam
gaat een vaak korte levensgeschiedenis schuil.
Optredens in Wenen, Dubai, Luxemburg
en Düsseldorf

Fietslichtjesparade
Op donderdag 24 februari was er in Wassenaar een fietslichtjesparade, georganiseerd
door Marcel Kleizen, tot voor kort fietsburgemeester van Den Haag. Tijdens de tocht
was bij de Messiaskerk een tussenstop om iets te drinken en gebruik te kunnen maken
van het toilet. In een mail schrijft Marcel: “Ontzettend bedankt voor de gastvrijheid. Wij
vonden het een zeer geslaagde parade. Het vuurtje was heerlijk in de kou en we waren
blij met zo'n zestig deelnemers.” ■

Gedenken is zo belangrijk. Dit keer dringt heel sterk tot mij door hoe kwetsbaar
het leven is, hoe breekbaar vrijheid en democratie zijn wanneer ik de namen van
de omgekomenen lees. Nu gaan in Oekraïne mannen en vrouwen de strijd aan.
Zij zullen zich verzetten totdat hun vrijheid weer herwonnen is. Zij zijn bereid hun
leven te geven. Als ik dit opschrijf is het over zes weken Pasen. Op weg daar
naartoe ben ik mij meer dan ooit bewust van het feit welke betekenis het verhaal
van het lijden van Jezus Christus heeft. Hij is voor onze zonden gestorven. En als
mens blijven wij steeds maar weer dezelfde fouten maken.
Marnix van Rij is staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte IV
(advertenties)

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
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

opleiding. Ik nam een extra hoofdvak
muziek. De school bood ook individuele
lessen zang en piano. Ik deed vaak mee
aan musicals en mocht ieder jaar na een
selectie meedoen met een internationaal
koor waarmee we optredens hadden in
Wenen, Dubai, Luxemburg en Düsseldorf.
Ik deed ook veel aan sport.”
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De Jozefkerk leeft voort
in de Jozefkapel
Op 20 maart is de Jozefkerk in
Wassenaar aan de eredienst onttrokken.
Alleen die uitdrukking over de
kerksluiting is al interessant en laat een
duidelijk verschil zien tussen de roomskatholieke kerk en de protestanten.
Door Rick van Keulen
Wij spreken over een kerkgebouw
sluiten, zij over een kerkgebouw aan de
eredienst onttrekken. De oorsprong hiervan ligt in het feit dat bij de rooms-katholieken de ruimtes gewijd zijn. Op zaterdag
12 maart was er de mogelijkheid om alle
ruimten van de Jozefkerk te bezichtigen.
Ieder die daar voetsporen heeft liggen,
kan zo afscheid nemen van het gebouw.

Vereniging
In 2002 al werd door het bisdom Rotterdam, waar Wassenaar onder valt,
een notitie gepubliceerd waarin werd
verzocht om als drie RK-kerken in Wassenaar meer te gaan samenwerken.
Hierin werd melding gemaakt van het feit
dat er op termijn twee kerken gesloten
zouden moeten worden. Deze boodschap
is ter harte genomen en de raad van
Wassenaarse parochies werd opgericht.
De parochiebesturen verenigden zich en
een aantal jaren later werd het zelfs de
federatie van Wassenaarse parochies.
Uiteindelijk kwam toch het moment: minder priesters, minder gelovigen, minder
financiën. In 2018 heeft mgr. J. van den
Hende de Sint Willibrorduskerk als ‘centrale’ kerk in Wassenaar aangewezen.

Protestantse Gemeente Wassenaar

Naar aanleiding daarvan is er een proces
op gang gekomen dat in maart van dit

jaar heeft geleid tot het onttrekken aan
de eredienst van de Sint Jozefkerk. Een
mooie sociaal-maatschappelijke herbestemming verzacht het leed van de sluiting een beetje maar het gaat toch menig
parochiaan aan het hart. De kopers gaan
het kerkgebouw transformeren in een
gezondheidscentrum. Het is hierdoor
dat de Jozef-gemeenschap met een wat
geruster hart afstand kan doen van het
kerkgebouw.
Thuis voelen
De ontvangende parochiekern, de Sint
Willibrorduskerk, heeft ruimte gemaakt.
Afgezien van de administratieve rompslomp (er is reeds een centrale beheercommissie voor de drie, straks twee,
kerken samengesteld) is er ook praktisch
een manier gevonden om de ‘Jozef’ zich
thuis te laten voelen in de centrale kerk.
Op advies van pastoor Rochus Franken
wordt er een Jozefkapel ingericht. Als
je vóór de Sint Willibrorduskerk staat is
links de Mariakapel, en rechts de Jozefkapel in wording.
Eerst moet de kapel leeg zijn (de ruimte
was gewijd aan Willibrordus), dan opgeknapt, want de muren zijn vochtig. Er
komt een nieuw verfje op. Daarna gaan
belangrijke religieuze voorwerpen uit de
Sint Jozefkerk naar de nieuwe kapel: het
Sint Jozefbeeld, een tabernakel, bidstoelen, kaarsenstandaards, de icoon en nog
meer zaken. De Jozef-parochianen gaan
zich hierdoor meer thuis voelen in deze
kerk. De gastvrijheid van de Willibrordusmensen speelt hierin natuurlijk ook een
grote rol en is een positief begin van deze
toekomstige, zeer nauwe samenwerking.
De verwachting is dat dit een positief
effect heeft op de gehele parochiegemeenschap!
Klokken luiden
Op zondag 20 maart luidden de protestantse kerken in Wassenaar de klokken
toen een aantal liturgische voorwerpen in
processie van de Jozefkerk naar de Willibrordus werd overgebracht. Ook dit is
een mooi voorbeeld om bij de onttrekking
van een kerkgebouw aan de eredienst
de herinnering aan de betekenis van dat
gebouw in ere te houden. ■

Roessingh van Iterson BV
RVI Services
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Naar een groene(re) kerk

Doe mee aan klimaatgesprekken
In de vorige editie van Gemeentenieuws
kondigde de commissie Groene kerk het
al aan: u gaat hier meer van horen. Bij een
groene kerk denk je al snel aan initiatieven
zoals energiebesparing, duurzaam inkopen
en verantwoord groenbeheer. En dat heeft
allemaal de aandacht. Maar we beginnen
bij het begin: onszelf.
Door Aat Schornagel
Vanaf eind mei kunnen gemeenteleden
meedoen aan een reeks klimaatgesprekken speciaal voor onze PGW. In een groep
van maximaal 15 personen komen we zes
keer bij elkaar en bespreken we iedere
avond een thema zoals wonen, reizen,
voeding, communicatie.
Bij de klimaatgesprekken wordt gebruik
gemaakt van de beproefde methode van
Carbon conversations. Dit bestaat al ruim
tien jaar in Engeland en werd door The
Guardian ‘één van de meest veelbelovende
initiatieven tegen klimaatverandering’
genoemd. Sinds begin 2016 wordt de methode ook in Nederland toegepast. Inmiddels zijn er door heel Nederland circa 100
opgeleide klimaatcoaches en zijn duizenden deelnemers ons voorgegaan. Klimaatgesprekken worden georganiseerd voor
individuen maar ook voor organisaties.
Ook kerken organiseren klimaatgesprekken. En niet verwonderlijk! Zoals dominee
Jilles de Klerk in het vorige artikel al
schreef: “Zorg voor Gods schepping maakt
deel uit van de Bijbelse boodschap”. We
hebben een verantwoordelijkheid als
individu, als christen en als kerk.

Samengevat
•V
 indt u klimaatverandering een belangrijk
onderwerp en wilt u er meer over weten?
• Z ou u zelf graag duurzamer leven, wilt u
weten hoe u kan bijdragen en hierover
in gesprek gaan met andere gemeenteleden?
• Wilt u weten hoe u het gesprek met
anderen kunt aangaan?
• Wilt u meer inzicht in het christelijk
perspectief op onze verantwoordelijkheid
voor het klimaat?
Doe dan mee aan de PGW-klimaatgesprekken en laat u informeren en inspireren! De zes avonden worden begeleid door
Ineke Mulder en Joyce Heckman, ervaren
klimaatcoaches. Ook een van onze predikanten doet mee en belicht het Bijbels
perspectief.
Data
De klimaatgesprekken vinden plaats iedere
twee weken op een dinsdag- of woensdagavond in een van onze drie kerkgebouwen. De voorlopige data zijn 24/25 mei, 7/8
juni, 21/22 juni, 5/6 juli, 30/31 augustus en
13/14 september. De kosten zijn € 22,50,
inclusief boek en werkboek met checklist,
tips en andere praktische handreikingen
(de werkelijke kosten zijn € 45 waarvan de
PGW de helft bijdraagt).
Meer informatie bij Aat Schornagel:
aat.schornagel@ziggo.nl of telefonisch:
06-54 93 83 92. Ook is er een website
https://www.klimaatgesprekken.nl.
Aanmelden voor de gesprekken kan bij Aat
Schornagel of bij het kerkelijk bureau. ■


De kerk in Havanna
Bijdrage van de lezer

Van 2016 tot 2019 woonden wij in Havanna, Cuba. Jan
was er verbonden aan de Nederlandse ambassade
of beter gezegd de ambassade van het Koninkrijk der
Nederlanden, want zes delen van ons koninkrijk liggen
in de Caraïbische Zee. Cuba is een buurland van het
koninkrijk.

Begroeting Liza en Jan Alderliesten in de kerk in Cuba

Drie nieuwe ambtsdragers
stellen zich voor
In de gezamenlijke dienst van zondag 27
maart worden drie nieuwe ambtsdragers
bevestigd: Bob Wielenga en Jan en Liza
Alderliesten, Bob als kerkrentmeester,
Jan als ouderling en Liza als diaken. Aan
de hand van een paar vragen stellen zij
zich voor.
Bob Wielenga, in 1943 geboren in Wassenaar, wordt bevestigd als kerkrentmeester. Na de middelbare school volgde
hij een technische opleiding aan de ETH
in Zurich. Tot aan zijn pensioen heeft
hij gewerkt in de olie-industrie en de
afvalsector. Ooit was hij kerkrentmeester
ten tijde van ds. Roelof Steenstra, maar
toen hij voor zijn werk naar Nigeria ging
hield dat op.

zeker mijn visie op de toekomst van de
kerk verwoorden, ook als die visie niet
strookt met de opvatting van de andere
kerkenraadsleden.”
Jan Alderliesten en Liza AlderliestenVisser
“Wij stellen ons van harte beschikbaar
voor de functie van ambtsdrager”, reageren Jan Alderliesten en Liza AlderliestenVisser. Ze stellen zich graag voor. Beiden
zijn van huis uit hervormd en belijdend
lid van de Nederlands-hervormde kerk,
thans PKN. Liza (Dordrecht, 1955) is
verpleegkundige en werkzaam als ZZP’er
in de thuiszorg, Jan was medewerker van
het ministerie van Buitenlandse Zaken en
is sinds augustus 2019 met pensioen.

Op zondag gaan we naar de kerk. We werden bij ons
eerste bezoek hartelijk ontvangen. Een ambtsdrager bij
de ingang seinde onze gegevens door naar de predikant. Na introductie door de predikant verwelkomt de
gemeente nieuwe bezoekers altijd door met de liturgie boven het hoofd te zwaaien. Er
werd gelukkig goed verstaanbaar Spaans gesproken. We konden de overdenking dus
volgen en we voelden ons meteen thuis.
Tijdens iedere eredienst kregen gemeenteleden gelegenheid om kort mededelingen te
doen aan de gemeente. Blijdschap, droefheid, verzoeken voor gebed, dankbaarheid en
geloofsperikelen. Dit soort boodschappen scheppen verbondenheid in de gemeente. Elke
zondag zong een koor van Afrikaanse studenten in de kerk, altijd verzorgd en smaakvol
gekleed, de heren in kostuum en de dames in kleurrijke en elegante gewaden.
In het gebouw was ook een grote bibliotheek waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt,
want boeken en tijdschriften zijn niet makkelijk te krijgen in Cuba. Tijdens weekdagen
was er iedere ochtend een medische post in het kerkgebouw: een gepensioneerde
specialist als arts, Liza als verpleegkundige en een psychologe. Het was dankbaar werk.
We hebben veel schrijnende verhalen gehoord, vooral van ouderen.
Er waren veel werkgroepen in de kerk. Onderricht, Bijbellessen, Engelse lessen, ouderengroepen die creatieve dingen deden en handwerkgroepen. Ook werd een project
gestart voor buitenkerkelijke buurtkinderen. De kerk ligt in het oude deel van Havanna
en er is veel armoede in de buurt. Met hen werden spullen gemaakt die ze mee naar huis
konden nemen: zaadjes in flessen met grond die thuis konden uitgroeien tot planten en
groente, de predikant vertelde altijd een Bijbelverhaal dat in de praktijk toepasbaar was,
en als klapstuk eten en drinken: heel belangrijk als er thuis weinig op tafel komt.
Dit is een deel van een groter artikel over de ervaringen van Jan en Liza AlderliestenVisser in Cuba. Meer hierover in een volgend nummer.
Wilt u ook iets met ons delen? Stuur een mail naar de redactie (zie colofon op pag. 2).

Zij waren afwisselend woonachtig in
Wassenaar en in het buitenland, maar
sinds het pensioen van Jan wonen zij
permanent in Nederland. Zij hebben een
zoon, David, die in 1996 werd gedoopt in
de Fourth Presbyterian Church in Bethesda/Washington DC. Hij heeft belijdenis
gedaan in de Dorpskerk in Wassenaar.

Bob Wielenga
Wat beweegt je om ambtsdrager te
worden?
“Ik vind het een eer en een plicht om
wanneer je gevraagd wordt om voor de
kerk een ambt te vervullen, je positief op
te stellen en je er voor in te zetten. De
kerk staat symbool voor ons verleden,
onze cultuur en onze religieuze aspiraties en is de lijm die onze samenleving
verbindt.”
Wat verwacht je voor jezelf en voor
anderen?
“Ik vertegenwoordig het oudste deel van
de leden van de gemeente van de kerk
van Christus in Wassenaar. Derhalve past
bescheidenheid voor wat betreft mijn
opvattingen die vermoedelijk ouderwets
gevonden zullen worden. Maar ik zal

Waarom ambtsdrager?
“Nu we weer in Wassenaar wonen, heb
ik ja gezegd op de vraag om weer diaken
te worden”, zegt Liza. “Voor mij is het
belangrijk om onderdeel te zijn van een
kerkelijke gemeente en hierin actief te
zijn. Er zijn op het ogenblik veel vacatures
voor ambtsdragers. Door veranderingen,
leegloop uit de kerken en weinig jeugd
met daar bovenop het coronatijdperk is
het mijns inziens nodig om gezamenlijk
de schouders onder het kerkenwerk te
zetten om het voortbestaan van de kerk
te garanderen. Ik wil dit doen met een
open blik. De verwachting die ik heb is
om alle gemeenteleden te ontmoeten in
de erediensten en het evangelie aan de
jongeren door te geven.”
“Voor mij wordt het mijn eerste kerkelijk
ambt. Ik sluit me helemaal aan bij Liza’s
woorden”, besluit Jan. ■

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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Liza heeft eerder twee termijnen als
diaken vervuld in de Dorpskerk. Jan heeft
zitting gehad in de classis, was lid van de
commissie die de fusie voorbereidde van
de drie protestantse kerken in Wassenaar en hij heeft mede de vluchtelingenhulp in Duinrell opgezet.
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Redactioneel

Licht

Het is heerlijk dat we in dit nummer weer
berichten kunnen opnemen zonder de
toevoeging ‘coronabeperkende maatregelen’. Op pagina 2 leest u over alle muzikale
uitvoeringen die op het programma staan.
Veel gemeenteleden doen daaraan mee,
zoals Caroline Strating die als soliste optreedt tijdens de MMM in april. Over haar
liefde voor muziek en haar ambities leest
u in het interview op pagina 4 en 5. Verder
zijn er portretjes van drie kerkenraadsleden die op 27 maart bevestigd worden in
een gezamenlijke dienst: een feestelijke
gebeurtenis.
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Het artikel Uit de kerkenraad informeert u
over de achtergronden van de weloverwogen beslissing om voortaan elke zondag
in twee kerkgebouwen kerkdiensten te
houden. Voor sommigen voelt dat als een
verlies, voor anderen is het een logische
stap om zo krachten te bundelen in vieringen.
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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 27 maart
Gezamenlijke dienst

Zie Messiaskerk

Zie Messiaskerk

ds. E. de Paauw

Zondag 3 april

ds. T. Verbeek, Rotterdam

ds. J.M. de Klerk

Geen dienst

Zondag 10 april

ds. J.M. de Klerk

ds. E. de Paauw

Geen dienst

Maandag 11, dinsdag 12 Vespers
en woensdag 13 april
19.15 uur
Donderdag 14 april
Witte Donderdag

ds. J.M. de Klerk

Geen dienst

Geen dienst

Vrijdag 15 april
Goede Vrijdag

ds. E. de Paauw

Geen dienst

Geen dienst

Zaterdag 16 april
Stille Zaterdag

ds. E. de Paauw

Geen dienst

Geen dienst

Zondag 17 april
Pasen

ds. E. de Paauw

ds. J.M. de Klerk

ds. N.K. Mos

Zondag 24 april
Gezamenlijke dienst

Geen dienst

ds. E. de Paauw

Geen dienst

Zondag 1 mei

ds. J.A.D. van der Boon
19.15 uur: cantatedienst:
ds. A. Alblas

Geen dienst

ds. J.M. de Klerk

Woensdag 4 mei
Dodenherdenking

Geen dienst

ds. E. de Paauw
19.00 uur

Geen dienst

Zondag 8 mei

ds. J.M. de Klerk

ds. E. de Paauw

Geen dienst

Die saamhorigheid hebben we hard nodig
om ook als kerkgemeenschap na te denken
over duurzaam leven, bijvoorbeeld tijdens
de klimaatgesprekken. Een uitnodiging om
hieraan deel te nemen vindt u op pagina 6.
Niet alleen maken we ons om het klimaat
zorgen. We voelen ook de dreiging van oorlog en het verdriet over zoveel mensen op
de vlucht uit Oekraïne (en niet te vergeten
de vele vluchtelingen uit verder gelegen
landen). In de meditatie gaat Jilles de Klerk
in op de vraag hoe geweld beantwoord
kan en moet worden: terugslaan en onszelf
kapot maken? Een duivels dilemma. En
toch: onze opdracht blijft om het licht niet
door de duisternis te laten overwinnen, ook
niet in onszelf. Het paasevangelie leert ons
die hoop niet op te geven.

Zondag 15 mei

Geen dienst

ds. J.C. van Dongen, Den Haag

ds. E. de Paauw

Zondag 22 mei
Gezamenlijke dienst

Geen dienst

Geen dienst

ds. J.M. de Klerk

De redactie wenst u een goed en gezegend
Pasen.

Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag

Geen dienst

Geen dienst

R. de Ronde
9.30 uur

Marianne Mewissen

Zondag 29 mei

ds. A. Verburg, Oegstgeest

Geen dienst

ds. R. Steenstra

Deelnemers Kidschurch creëren nieuwe wereld
Tijdens de laatstgehouden Kidschurch in
de Messiaskerk vormden de bezoekers,
vooral veel (groot)ouders en kinderen,
in de kerkzaal een grote kring. Extra
vreugde was er deze zondag omdat de
coronamaatregelen waren afgeschaft.
Na het lezen van de tekst uit Openbaringen over het nieuwe Jeruzalem en een
kringgesprek, was de opdracht van ds.
Esther de Paauw aan alle aanwezigen:
hoe moet een nieuwe wereld eruit zien?

Het volgende nummer...

... verschijnt in de laatste
week van mei

Alle kinderen gingen enthousiast aan
het werk in de voorhal om met tekeningen, bouwstenen, lego en digitaal via
de laptop die ideale wereld te creëren.
De oudere kerkgangers overlegden met
elkaar in groepjes. Een van de reacties:
“Leuk om zoiets in de dienst te doen, dan
kom ik graag!” ■

Diensten in de
Stille Week
De gezamenlijke diensten in de Stille
Week (van maandag 11 t/m zaterdag 16
april) zijn dit jaar in de Dorpskerk, met medewerking van de cantorij. Van maandag
tot en met woensdag zijn er korte vespers.
Die beginnen om 19.15 uur en worden verzorgd door gemeenteleden. Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal.
Op Goede Vrijdag houden we een verstilde
dienst. Op Stille Zaterdag begroeten
we in het duister van de avond
al het licht van de
paasmorgen. ■

