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In dit nummer
Pagina 3:
Cheque
Stichting Monument Dorpskerk gaf een cheque voor
meerjarig klein onderhoud en
een studie naar verduurzaming
van het monumentale gebouw.
Pagina 4:
40-jarig huwelijk
Het wordt een bijzondere
Pinksteren voor Mieke van den
Berg en Dirk Idzinga. Veertig
jaar geleden werd hun huwelijk bevestigd in de Zijllaankerk.
Pagina 6:
Gedenkplaats
Op 6 april openden burgemeester De Lange en
Cathrien Buit-van Lennep een
naam- en gedenkplaats op
het kerkhof bij de Dorpskerk.
Pagina 7:
Stovenzetster
Vroeger met onverwarmde
kerken waren het barre tijden
voor kerkgangers. De huur
van een stoof bood verlichting, ook in de Dorpskerk.

Behoed de liefde
Huub Oosterhuis
Behoed de liefde van de geliefden.
Gij die weet hoe broos en bijna niets
twee mensen zijn,
en dat hun hart onrustig is
en onbestendig als het weer.
Gij die hen toegekeerd hebt
naar elkaar,
opdat zij niet meer half zijn,
onbestemd en onvervuld,
leer hen verstaan het dodelijk geheim
dat liefde lijden doet
dat geven leven is.
Geef hen de tijd
elkaar te kennen en te troosten,
blaas hun hartstocht aan,
maak hen geduldig
en oneindig lief,
dat zij de nacht doorkomen
met elkaar.

Pinkstermeditatie

Feest van geweldloze communicatie
Geweldloze communicatie is de
laatste jaren populair geworden. In
bedrijven en instellingen worden
mensen er in getraind. Veel van
onze conflicten ontstaan immers
door communicatieproblemen. Het
idee van geweldloze communicatie
is dat er een aantal eenvoudige
basisprincipes is die al enorm
helpen om beter naar elkaar te
luisteren.
Door Esther de Paauw
De valkuil in onze communicatie
is vaak dat we wat de ander zegt
of doet, al direct interpreteren en
beoordelen. Je komt moe thuis, ziet
de rondslingerende spullen van een
huisgenoot en maakt direct een
verwijt: ‘Ruim toch eens je troep op,
waarom ben je toch altijd zo lui?!’
Zo’n opmerking is natuurlijk een
garantie voor een conflict.
Verwijten
Geweldloze communicatie leert je
om het gedrag van de ander niet
direct te interpreteren (als lui), maar
te vertellen wat je waarneemt: ‘Ik
zie dat jouw spullen hier liggen.’
Vervolgens maak je niet boos een
verwijt, maar vertel je wat je echt
voelt en wat je behoefte is: ‘Ik ben
moe van mijn werk en heb behoefte
aan rust in huis.’ Tenslotte leg je geen
eis neer (‘Ruim op!’), maar doe je een
verzoek: ‘Zou je je spullen zo dadelijk

willen opruimen?’ Het klinkt misschien
wat geforceerd, maar je voelt ook direct
dat als iemand het zo tegen je zegt, je
de behoefte van de ander veel beter be-

grijpt, dan als je eisen en verwijten naar
je hoofd geslingerd krijgt.
>> Vervolg op pagina 3

Discussiëren over plannen eredienst
De commissie Eredienst heeft voorstellen gemaakt om de diensten meer aan te
laten sluiten bij de diversiteit aan interesses en behoeften in de gemeente. Op
zondag 22 mei deelt de commissie deze
plannen met de gemeente tijdens een
gezamenlijke kerkdienst in de Messiaskerk, die wordt afgesloten met een lunch.
Dit gebeurt aan de hand van stellingen en
vragen.
Enthousiasme
“Op deze manier willen we de gemeenteleden bekendmaken met de ideeën van
de commissie Eredienst, en hopelijk enthousiasme losmaken”, zegt Arjan Kaaks,
voorzitter van de commissie Eredienst.
Op pagina 3 staat een interview met hem
over de plannen. ■

Colofon

Activiteiten

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

Concerten
• Zaterdag 25 juni: concert in de Dorpskerk o.l.v. Kees van Eersel, organist, componist, dirigent, beiaardier en orgelpedagoog, met improvisatieconcert op het Hinsz-orgel, het Mutin-orgel en de Bösendorfer-vleugel
• Z aterdagen 9 juli t/m 20 augustus, 16.00-16.30 uur: promenadeconcerten in de Dorpskerk, verzorgd door diverse musici
uit Wassenaar en omgeving
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Terugblik op The Passion
De uitvoering van The Passion op 9,
10 en 11 april in de Messiaskerk was
een geweldig succes. Vijfmaal een
stampvolle kerk met bezoekers die
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Paaslunch in
Kievietkerk
De traditionele paaslunch in de Kievietkerk voor oudere gemeenteleden werd
ook dit jaar weer bijzonder gewaardeerd
door de aanwezige bezoekers.
Het jaarlijks terugkerende evenement
werd georganiseerd door de diaconie
met hulp van veel vrijwilligers. ■

Cheque voor de Dorpskerk
Notaris Niek van Wijk, voorzitter van de
Stichting Monument Dorpskerk, overhandigde op Koningsdag een cheque ter
waarde van 5 x € 2.500,- aan Riet Nelisse,
scriba van het college van kerkrentmeesters. Het geld is bedoeld voor meerjarig
klein onderhoud gedurende een periode
van vijf jaar, alsmede een studie naar de
mogelijkheden voor verduurzaming van
het eeuwenoude gebouw.

Protestantse Gemeente Wassenaar

Dit heugelijke feit vond plaats na de
aubade op Koningsdag, in aanwezigheid van onder anderen burgemeester
Leendert de Lange, wethouder Ritske
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Het was in alle opzichten een succes. De
organisatie was professioneel aangepakt.
Veel lokale bedrijven, culturele fondsen en
gemeentelijke instanties ondersteunden
dit lokale project. In de media is veel aandacht geschonken aan de productie. ■

Bloemendaal en Jan Stallinga, voorzitter
van de Oranjevereniging. De overhandiging werd voorafgegaan door het spelen
van een medley van vaderlandse liederen
door Bob Wielenga, waarbij de aanwezigen spontaan meezongen.
‘Mooiste monument’
In zijn toespraak noemde Niek van Wijk
de Dorpskerk ‘het mooiste monument van
Wassenaar’. Voor de pandemie is ingrijpend geïnvesteerd in de restauratie van
alle glas-in-loodramen en het schilderen
van het Hintz-van Dam-orgel. Nu wordt
onderzocht welke maatregelen genomen

kunnen worden om zo zuinig mogelijk met
energie om te gaan.
Niek van Wijk wees erop dat met het
beleidsstuk Voor de toekomst van ons
verleden ook de overheid verantwoordelijkheid heeft genomen voor het behoud
van ons erfgoed. “Wij, als burgers, zijn
samen met de overheid rentmeesters van
ons erfgoed en dus ook rentmeesters van
onze Dorpskerk.”
In haar dankwoord meldde Riet Nelisse
dat zij het bestuur en de vele donateurs
van de Stichting Monument Dorpskerk
zeer erkentelijk is voor hun continue steun
voor de instandhouding van het oudste
gebouw in de gemeente Wassenaar. ■

Rectificatie
22-02-12 16:24

In het portret van de nieuwe ambtsdragers Liza en Jan Alderliesten in
het vorige nummer van Gemeentenieuws is een fout geslopen. Niet
Jan maar Liza Alderliesten heeft in
de classis gezeten, was lid van de
commissie die de fusie voorbereidde
van de drie protestantse kerken in
Wassenaar en was betrokken bij
de opzet van de hulp aan vluchtelingen in Duinrell. Jan verbleef in
die periode in Angola.

Arjan Kaaks over plannen voor de eredienst

Zoeken naar eenheid in
verscheidenheid

Door Henk Hogewoning
Hoe kun je het beleidsplan dat de
commissie Eredienst heeft opgesteld
kortweg samenvatten?
Arjan Kaaks: “We zijn op zoek naar diensten met verschillende liturgievormen en
muziek, soms ook op afwijkende tijdstippen. Zo willen we zorgen voor verscheidenheid waarmee we de diverse groepen
in zowel de kerk zelf als in de rest van
de Wassenaarse samenleving kunnen
aanspreken. We richten ons in eerste
instantie op onze huidige gemeenteleden
maar we hopen ook dat er belangstelling
van buiten komt.”
Waar moeten we concreet aan denken?
“We doen diverse voorstellen waaruit
predikanten en kerkmusici kunnen putten
bij het organiseren van diensten: bij wijze
van spreken een gospeldienst in kerk A
later op de zondag of op zaterdag, terwijl
in kerk B op het gebruikelijke tijdstip op
zondag een dienst met een klassieke
liturgie wordt aangeboden. Een ander
voorbeeld: in de ene kerk is een dienst
met veel muziek, terwijl in een andere
kerk een dienst wordt gehouden waarin
gezocht wordt naar theologisch-inhoudelijke verdieping. Overigens schrijven we
niets voor in ons plan. Wij doen als commissie voorstellen, maar de predikanten
zijn in de lead. We bieden een kader,
geen keurslijf.”
Wat voor concrete veranderingen staan
er in het plan?
“Door kleine aanpassingen groeien we
naar een meer PGW-brede orde van
dienst. Zo doen we de mededelingen
later in de dienst na de verkondiging en
niet aan het begin. Ook zorgen we dat de
kinderen die naar de nevendienst gaan,
vóór de zegen terug zijn, en dus dit deel
van de dienst meemaken. Verder stellen
we voor in alle kerken de overledenen

op een gelijke manier te gedenken. Met
deze wijzigingen verloopt de dienst in
elk van de drie kerkgebouwen vanuit de
gedachte dat we één gemeente zijn.
Nieuw is ook dat we een zogeheten lectorengilde gaan invoeren, met een heuse
stemcoach. Daarin komt een mix aan
gemeenteleden van diverse leeftijden,
die elk eenmaal per twee maanden in de
diensten de lezingen doen. Vergelijk het
met de leden van de cantorij die ook regelmatig oefenen. Wat we ook voorstellen, is gemeenschappelijke samenzang
vóór de dienst.”
Hoe ziet de gemeenschappelijke dienst
van 22 mei eruit?
“Na de reguliere dienst, die wat korter
duurt dan gebruikelijk, zullen we ons
beleidsplan toelichten. Daarna gaan de
gemeenteleden in groepen uiteen om over
de plannen te discussiëren, met elkaar te
praten over hoe we de diensten samen
kunnen vieren en wat dat met je doet.”
“Onze voorstellen zijn in een eerder stadium in de kerkenraad besproken, maar
op de 22ste brengen we onze ideeën
breder voor het voetlicht. Dit doen we
aan de hand van stellingen en vragen. De
aandachtspunten die we krijgen verzamelen we, waarna we de drie belangrijkste zullen terugkoppelen.”
“Op deze manier willen we de gemeenteleden bekendmaken met de ideeën
van de commissie Eredienst, en hopelijk
enthousiasme losmaken. We sluiten de
dienst af met een gezamenlijke lunch.
De kinderen hebben parallel hieraan een
eigen programma. Zij gaan, is het idee,
een lied instuderen en zullen dit zingen
voor of tijdens de lunch.” ■

Commissie
Eredienst
De commissie Eredienst bestaat uit
acht personen:
- Annelies de Bruin
- Daniëlle van Duijn
- Anneke Jansen
- Rijk Jansen
- Arjan Kaaks (voorzitter)
- Jilles de Klerk
- Annemarie de Lind van Wijngaarden
- Esther de Paauw

>> Vervolg van pagina 1

Pinkstermeditatie over
geweldloze communicatie
Geweldloze communicatie is erop gericht
om vanuit verbinding met jezelf verbinding te maken met de ander. Daarmee
doet geweldloze communicatie me aan
Pinksteren denken.
In de Bijbel is Pinksteren namelijk het
feest waarin de Heilige Geest wordt
uitgestort op de leerlingen van Jezus.
Op het moment dat de Geest in hen komt,
beginnen ze te spreken in allerlei talen.
Vanwege het pinksterfeest zijn er op
dat moment mensen uit allerlei landen
in Jeruzalem. De Bijbel vertelt dan dat
iedereen de leerlingen van Jezus hoort
spreken in hun eigen taal en dat raakt
hen in het hart.
Taal van Gods liefde
De taal die de leerlingen spreken is
er niet een van geweld, van oordelen,
of eisen of verwijten. Nee, de taal van
de Geest is de taal van Gods liefde en
aanvaarding. Het is een taal die uitnodigt
om Gods goedheid en vrede te delen. De
taal van de Geest is dan ook een taal die
één maakt, die mensen verbindt en elkaar
doet verstaan. Pinksteren is het feest van
de ultieme communicatie, van de ultieme
verbinding, want in communicatie zit ook
het woord communio; gemeenschap.
Geweldloze communicatie is dan ook
een manier van communiceren die mooi

bij Pinksteren past. Wanneer je teveel
op jezelf bent gericht en gevangen zit in
je eigen behoeften, kun je geen werkelijke verbinding maken met de ander. De
Heilige Geest staat in de Bijbel echter
voor dat deel van God dat in ons mensen
aanwezig is en ons kan helpen om niet
met het geweld van oordelen, boosheid
en verwijten te communiceren, maar met
de geweldloosheid van liefde, vriendelijkheid, geduld, begrip en empathie.
Uit de slof schieten
Rest de vraag: worden we dan allemaal
van die verschrikkelijk softe figuren, die
nooit meer eens spontaan uit hun slof
mogen schieten of gewoon eens lekker
ruzie mogen maken? Zeker niet! Het is
toch ook weer geruststellend dat zelfs de
leerlingen van Jezus na deze prachtige
pinksterervaring ook weer met regelmaat
terugvallen in oude communicatiepatronen waarbij ze elkaar veroordelen,
verwijten maken en met elkaar in conflict
komen. Maar omdat ze leven vanuit
dezelfde Geest en zich blijven oefenen in
het leren spreken van elkaars taal, vinden
ze ook telkens de weg naar elkaar weer
terug en wint de verbondenheid en de
communio het steeds opnieuw.
Ik wens u mooie Pinksterdagen! ■

Protestantse Gemeente Wassenaar

De commissie Eredienst buigt zich
sinds september 2020 onder leiding
van Arjan Kaaks over de vraag hoe wij
als Protestantse Gemeente Wassenaar
onze diensten en vieringen kunnen
organiseren, en hoe daarbij aan te sluiten
bij de diversiteit aan interesses en
behoeften van gemeenteleden. Op zondag
22 mei deelt de commissie de plannen met
de gemeente tijdens een gezamenlijke
kerkdienst in de Messiaskerk, die wordt
afgesloten met een lunch.
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STERK IN VERHUIZEN.
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Interview met Mieke van den Berg en Dirk Idzinga

40 jaar getrouwd ’malgré tout’
Het wordt een bijzondere Pinksteren dit
jaar voor Mieke van den Berg en Dirk
Idzinga. Veertig jaar geleden werd hun
huwelijk door ds. D. van der Meulen
ingezegend in de Zijllaankerk. Op 5 juni
willen Mieke en Dirk in de Messiaskerk
Gods zegen vragen te midden van de
gemeente met wie zij zoveel jaren lief en
leed hebben gedeeld.
Door John Mewissen
Mieke en Dirk kregen uit Handelingen
als trouwtekst de woorden mee: ‘Het is
zaliger te geven dan te ontvangen’. Het
lied dat zij graag in de pinksterdienst
willen horen of zingen is Uit vuur en ijzer,
zuur en zout van Huub Oosterhuis, omdat
dit op hun trouwkaart stond.
Malgré tout – En toch
Voor Mieke is het allermooiste lied Jesu
bleibet meine Freude van Johann Sebastian Bach. Het is tekenend voor haar
rotsvast vertrouwen in God, die na alle
ellende en tegenspoed uiteindelijk steeds
weer verlossing brengt. Ze vertelt dat ze
in een benarde situatie en machteloosheid spontaan psalmen begon te zingen
tot er onverwacht redding kwam.

Malgré tout was de naam van de recreatiewoonboot waar de familie vroeger in
de natuur tot rust kon komen na het vele
zware werk. In de twee Franse woorden
wordt samengevat dat er ondanks al het
zwoegen ook iets is om naar uit te kijken.
Toen Mieke en Dirk zich verdiepten in
het leven en werk van de dichteres Inge
Lievaart merkten ze dat zij hetzelfde
probeert te zeggen met twee andere
woorden: ‘En toch’. Ondanks alles is er
altijd weer: en toch.
Gedicht
In het gedicht Jij heeft Mieke geprobeerd
onder woorden te brengen dat de ‘Jij’ in
dit gedicht voor haar God is, al kan het
ook een van de engelen zijn die op je
levenspad komen, als je dreigt te verdrinken in de omstandigheden van je leven.
“Ik geef u nog vijf jaar te leven”, zo luidde
de diagnose van de neuroloog die Mieke
voor haar spierziekte behandelde ruim
veertig jaar geleden. Voor de een zou
dit een doodvonnis zijn, niet voor sterke
mensen als Mieke en Dirk. Zij besloten er
dan maar de beste vijf jaar van hun leven
van te maken. Het werd hun gegeven
steeds opnieuw er de beste vijf jaren van
hun leven van te maken!

Mieke van den Berg en Dirk Idzinga voor De Paauw

Diaconia

(advertentie)

Oekraïne en bemensing college
ALLE AANDACHT

Zoals in veel gemeenten is ook in Wassenaar de invloed van de oorlog in Oekraïne
voelbaar. Al vrij kort na de inval kwam het eerste gezin aan en verbleef tijdelijk in
Hotel De Bijhorst, geregeld door de gemeente Wassenaar.

VOOR AFSCHEID

Door Bert Griffioen

NAAR WENS EN

Er ontstond een spontane uitwisseling van informatie met de gemeente, wat na korte
tijd heeft geleid tot het organiseren van inloopochtenden op woensdagmorgen in de
Kievietkerk, met als doel om elkaar te leren kennen en om een luisterend oor te bieden.
Het was heel fijn dat de burgemeester, de wethouder en de voorgangers van verschillende kerkgenootschappen langskwamen. Het was hartverwarmend.

HERINNERING

Protestantse Gemeente Wassenaar

Tijdens de eerste bijeenkomst ontstond spontaan een WhatsApp-groep, waardoor
de Oekraïners onderling eenvoudig met elkaar konden communiceren. Het was heel
handig dat in Wassenaar een aantal mensen uit Oekraïne al woonachtig was en goed
Nederlands spreekt. Grote dank aan degenen die de ochtenden georganiseerd hebben, ook leden van andere kerkgenootschappen. De inloopochtenden worden zeer
gewaardeerd en zullen op een andere manier voortgezet worden.
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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

Bezetting
Het was heel verheugend om na twee jaar gedwongen pauze weer dienst te mogen
doen bij het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag. Ondanks deze pauze voelde het
goed en vertrouwd. De diaconie krijgt gelukkig versterking: Liza Alderliesten, die al
eerder diaken is geweest, Nicole van Utenhove en Bert Ooms, die zich bereid heeft
verklaard scriba van de diaconie te gaan worden. We zijn blij hen te kunnen verwelkomen en kijken uit naar een mooie samenwerking.
Het heeft enige tijd moeite gekost om de dienstroosters volledig rond te krijgen. In de
Messiaskerk en de Kievietkerk wordt al langere tijd gewerkt met hulpdiakenen, vaak
mensen die gestopt zijn als diaken, maar toch bereid zijn mee te blijven draaien. Dat
is heel verheugend, maar het is ook goed dat bij de diensten zoveel mogelijk dienst
gedaan wordt door bevestigde ambtsdragers. Anders dan vaak gedacht wordt, kan
een eredienst ook zonder hun aanwezigheid gehouden worden, maar dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Gelukkig voor de roostermakers is er, zeker nu er twee diensten per
zondag zijn en dankzij de nieuwe diakenen, weer meer speelruimte.
Penningmeester
Fokko van Duyne heeft een opvolger als penningmeester van de diaconie: Jan Dalhuyzen heeft kortgeleden de taken van Fokko formeel overgenomen. Grote dank is de
diaconie Fokko verschuldigd voor het meer dan een jaar waarnemen. ■

Dat zijn er nu al 40 geworden en dat willen zij dankbaar vieren.
Paradijselijke plek
Zij hebben van hun woning een paradijselijke plek weten te maken, maar de
gezondheid stelt beperkingen en maakt
hen kwetsbaar. Mieke is in toenemende
mate afhankelijk van zorgverlening. Uitval
van zorgverleners, haperende of falende techniek bij de hulpmiddelen geeft
meteen grote problemen, die tot nu toe
zoveel mogelijk en steeds meer door Dirk
worden opgevangen. Dirk is van nature
zorgzaam, liefdevol en handig, maar hoe
lang houdt hij dit nog vol? Dat baart hen
zorgen.
Positieve levenshouding
Om te ontsnappen aan de beslommeringen van elke dag vinden Mieke en Dirk
energie en inspiratie in steeds nieuwe
projecten waaronder: de biografie van
de zussen Gerhardt, Inge Lievaart, Riet
Raaphorst, de poëzieroute Wassenaar. Dat
zorgt voor een positieve levenshouding. Ze

houden alles wat hun bezighoudt al ruim
dertig jaar bij in een dagboek en hopen
nog veel bladzijden vol te schrijven. ■

Jij
Geen vin kan ik verroeren
koud blijft mijn vissenbloed
al adem ik in en uit
in diepten waar geen
stukje blauw te vinden is
het water ver boven mijn lippen
tot het eb wordt
en jij daar plotsklaps bent
een vonk die warmt
vleugels plaatst op de huid
mijn vinnen
nog van geboorte bevend
bewegen tot leven
en ik me gekend
als een vis in het water voel

Column | Rochus Franken

Terug op de
middelbare school
Ik ben opgegroeid in Voorschoten. Mijn zus
zat op het Adelbert College. Mijn broer en ik
gingen naar het Bonaventura College in Leiden.
Regelmatig denk ik er aan terug. In de brugklas
hadden we een biologieleraar. Zwaar pijp rokend
(onvoorstelbaar nu) liet hij je naar voren komen
voor een overhoring. Ik twijfelde, dus ik begon
met: “Ik geloof dat…” De leraar onderbrak mij
chagrijnig: “Geloven doe je in de kerk. Weten
doe je hier.”
Onder deze opmerking zat de opvatting: ‘Geloof
staat tegenover wetenschap. Je gelooft alleen
omdat je iets niet weet.’ Maar geloof geeft volgens mij wel degelijk kennis. Het is
alleen een ander soort kennis.
De wetenschap geeft ons technische uitvindingen die ons leven comfortabel
maken. Maar zij geeft geen antwoord op andere wezenlijke vragen. Vragen als:
‘Waar doe ik het allemaal voor? Wat is de zin van alles?’
Dood punt
Jaap (niet zijn echte naam) vertelt naar aanleiding van de begrafenis van zijn
vader: “Zijn carrière was niet groots. Je zou zeggen dat hij weinig tot stand heeft
gebracht. Maar op zijn crematie werd ik verrast door het ene na het andere verhaal van zijn collega’s. Niet het management maar de mensen van de werkvloer.
Verhalen hoe mijn vader hun over een dood punt heen hielp. Ik begon vragen
te stellen bij wat echt belangrijk is in het leven. Geld en succes waren altijd
belangrijk voor mij. Ze zijn het nog steeds, maar ik wil ze nu in een groter verhaal
plaatsen.”
Ik heb ooit iemand horen zeggen: “We kunnen pas echt ‘leven’, als ons leven een
doel heeft. Tot die tijd ‘bestaan’ we alleen maar. Ieder mens heeft behoefte aan
een groter verhaal dat richting geeft aan je leven.”
Dat grotere verhaal is precies wat geloof ons kan geven.
Rochus Franken is pastoor in Wassenaar

Lintje voor John Mewissen

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
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(advertenties)

Gemeentenieuws-verslaggever
John Mewissen dacht dat hij
voor het maken van een foto van
Mieke van den Berg en Dirk Idzinga naar raadhuis De Paauw
moest, maar eenmaal ter plekke
bleek het om de uitreiking van
een koninklijke onderscheiding
te gaan. De verrassing was
dus groot toen burgemeester
De Lange John benoemde tot
lid in de Orde van OranjeNassau.
Hij kreeg de onderscheiding onder andere voor
zijn werk in de Protestantse Gemeente
Wassenaar, zoals de organisatie van de
muziekmatinees in de Messiaskerk en zijn
werkzaamheden voor het inloophuis voor
de vluchtelingen van Duinrell. En niet te
vergeten zijn schrijf- en interviewwerk
voor Gemeentenieuws, zoals het interview
op deze pagina’s met Mieke en Dirk.
De feestelijke uitreiking van het lintje op
de dag voor Koningsdag werd op zondag
1 mei in de Messiaskerk dunnetjes overgedaan toen ook dominee Jilles de Klerk
hem na afloop van de kerkdienst in de
bloemetjes zette. ■
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Marianne en John Mewissen naast de
burgemeester

Kerkhof Dorpskerk krijgt gedenkplaats

‘Alles nodigt uit om te (her)denken’
Op 6 april werd door burgemeester
Leendert de Lange van Wassenaar,
samen met initiatiefneemster Cathrien
Buit-van Lennep, het monument Naamen Gedenkplaats Wassenaar op het
kerkhof van de Dorpskerk geopend.
De redactie zocht Cathrien thuis op om
daarover verder te praten. Het verhaal
hieronder volgt op hoofdlijnen de
toespraak die zij hield in de Dorpskerk,
voorafgaand aan de onthulling.
Door Marianne Mewissen
Hoe is het begonnen?
“In de tijd dat ik werkte in de verpleging
en als pastoraal werker en voorganger
heb ik veel gezien en meegemaakt wat
met overlijden en afscheid nemen te
maken heeft. Dus was het niet helemaal
toevallig dat ik in mei 2011 bij het convent
van Wassenaarse voorgangers het idee
opperde voor een gedenkplaats speciaal
voor mensen die geen specifieke plaats
hebben om te rouwen. Er werd enthousiast gereageerd en met name dominee
Deodaat van der Boon hielp me op
weg. Ook de toenmalige burgemeester
Hoekema en huisarts Eduard Op 't Landt
waren enthousiast.”
“Samen met Eduard en zijn vrouw Elly
May reden we het halve land door om uit
te zoeken wat voor soort kunstwerk we
als monument zouden kunnen plaatsen.
Na het zien van glasplaten met de namen

We zijn nu in 2022. Dat heeft dus veel tijd
gekost?
“Ja, in maart 2013 ging de eerste aanvraag de deur uit naar de gemeente om
goedkeuring te krijgen voor een locatie.
Die werd afgekeurd. Vervolgens bekeken
we andere mooie plekjes in de Paauw.
Half mei 2017 hebben we een nieuwe
aanvraag ingediend. Maar ook daarvoor
kregen we geen groen licht. Het bestuur
wilde stoppen. Maar Deodaat van der
Boon en Edwin van Dongen, de beheerder van het kerkhof voor de Protestantse
Gemeente Wassenaar, kwamen met de
suggestie om het monument op het kerkhof van de Dorpskerk te plaatsen.”
Was je direct enthousiast?
“Ik moest daar even over nadenken: ik
wilde iedereen, wat voor achtergrond,
godsdienst, welk specifiek geloof of levensovertuiging hij of zij ook heeft of had,
de mogelijkheid van een herdenkingsplaquette bieden, met alleen als voorwaarde
dat of de aanvrager of de overledene dan
wel vermiste een band met Wassenaar
had: er geboren is, gewoond of gewerkt
heeft, zodat de drie zuilen voorlopig

Burgemeester De Lange en Cathrien Buit-van Lennep onthullen de naam- en gedenkplaats

Protestantse Gemeente Wassenaar

gedenkplaats en het strooiveld gebruik te
maken.”

van overleden kankerpatiënten in het
Wilhelminabos te Dronten, vonden we de
mogelijkheid voor ook zo’n ontwerp bij
Bosch Glaskunst in Zoetermeer. Inmiddels was er een zoektocht naar een
mooie locatie begonnen.”

Roessingh van Iterson BV
RVI Services
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Dierplaagbestrijding
Wespen bestrijding / Bijen herplaatsing
Schoonmaak / Glazenwasserij

Tel: 070 - 517 68 96 / 0252-377333 www.roessinghvaniterson.com

Beantwoordt het monument aan je
verwachtingen?
“Het is een prachtige gedenkplaats mede
dankzij donaties van de Van Ommeren-de
Voogt Stichting en andere stichtingen en
donateurs. De glazen panelen, het strooiveld, de tuin met de twee tuinbankjes van
de gemeente Wassenaar, dat alles vormt
met elkaar een plaats die uitnodigt om te
(her)denken, tot rust te komen.” ■

Klaas en Cathrien Buit-van Lennep
voldoende plaats kunnen bieden aan de
naambordjes.”
“Die bordjes zijn voor nabestaanden die
geen specifieke plaats hebben om te rouwen. Dat kan zijn omdat de overledene
slachtoffer is van oorlogsgeweld of een
vliegtuigongeluk dan wel een zeemansgraf kreeg. Het is ook een gedenkplaats
voor een miskraam of een te vroeg ter
wereld gekomen niet levensvatbaar
kind. Ook als een graf te ver weg is voor
nabestaanden om er heen te reizen. En
waar we meestal niet bij stilstaan: een
gedenkplaats voor een overledene die
het lichaam aan de wetenschap geschonken heeft. Maar voor allen die dat
willen, is er de mogelijkheid om van deze

Hoe kun je een
bordje bestellen?
Herdenkingsplaatjes kun je bestellen bij het kerkelijk bureau van de
Protestantse Gemeente Wassenaar,
telefoon 070-511 40 68. Op het bordje
staan de voornaam of voorletters
en achternaam (en eventueel de
meisjesnaam) van de te herdenken
persoon. Vooraf krijg je een ontwerp
op basis waarvan je goedkeuring geeft. Nadat het geld aan de
stichting is overgemaakt, wordt het
plaatje besteld. Een plaatje kost
€ 250,00 voor tien jaar.
Bestelling t.n.v. Stichting Naam- en
Gedenkplaats Wassenaar, rekeningnummer NL 26 RABO 0167 9537 29.

De stovenzetster,
zij ploeterde voort
Tot in de twintigste eeuw moeten
het barre wintertijden
zijn geweest voor
kerkgangers:
kerkgebouwen
werden niet
of nauwelijks
verwarmd, harde
banken, koude voeten.
De huur van een stoof
bood enige verlichting.
Tegen een gering bedrag
zorgde de stovenzetster
voor warme voeten.

Sommige kerkgangers gaven er de
voorkeur aan een eigen stoof (met hengsel) mee te brengen. Dit was blijkbaar
niet zonder risico want op 20 maart 1864
berichtte het Dagblad van Zuidholland en
’s-Gravenhage: “De 70jarige jufvrouw te
Groningen, wier mouw, bij ’t gaan naar de
kerk, vlam vatte door ’t vuur van de stoof
die zij droeg, is aan de bekomen brandwonden overleden.”
Er is overigens ook wel eens een kerk
afgebrand doordat de stovenzetster na

God onder de mensen
Van Toon Tellegen kennen velen zijn dierenverhalen, maar vorig jaar
verscheen van hem God onder de mensen. “Ik schrijf over God”, zegt
hij in het voorwoord, “omdat over God niemand meer weet dan ik, en
niemand ook minder.” Toch verraadt de manier waarop hij God ter
sprake brengt twee duidelijke achtergronden. De eerste is die van
onze seculiere samenleving. De tweede die van de Bijbelse God.

Ten tweede vertoont Tellegens God grote gelijkenis met de Bijbelse God. Dat blijkt vooral in het
mensvormige spreken over God. Evenals in de Bijbel verschijnt en verdwijnt God bij Tellegen.
Hij spreekt met en tot de mensen. Hij hoort of houdt zich doof. Hij ergert zich aan mensen. Hij
slaat en doodt. Allemaal herkenbaar voor wie vertrouwd is met de Bijbelse God.
Daarnaast doet Tellegens God veel wat we in de Bijbel niet tegenkomen. Hij valt in een sloot.
Hij is ziek. Hij vrijt met een vrouw. Hij slaapt en hij sterft. Juist die dingen deden me beseffen
dat het mensvormig spreken over God in de Bijbel zijn grenzen kent. Zo spreekt, ziet en hoort
de Bijbelse God wel, maar hij ruikt zelden, proeft niet en eet nooit. God wandelt wel, strekt ook
zijn hand uit, omarmt en slaat, maar veel fysieke handelingen blijven vooral achterwege. God
bloost nooit. Hij krabt zich niet achter de oren, peutert niet in zijn neus, wrijft niet in zijn ogen.
Hij heeft geen honger en gaat geen seksuele relaties aan. Hij heeft nooit slaap.
de dienst niet alle gloeiende kooltjes had
verwijderd.
Nieuwjaarswens
Het was traditie om rond de jaarwisseling de stovenzetster een fooi te geven
voor haar trouwe dienst; een extra
ondersteuning in de dure wintertijd. Zoals
de krantenbezorger nu uitnodigend een
kaartje met goede wensen laat zien,
zo overhandigde de stovenzetster een
(uiteraard vroom) gedichtje.

De Bijbelschrijvers maken tegelijkertijd vrijmoedig gebruik van én zijn terughoudend in het
mensvormig spreken over God. Dat komt omdat in de Bijbel anders dan bij Tellegen beeldspraak voor God gepaard gaat met een beeldverbod. Men beseft: we kunnen over God slechts
mensvormig spreken, maar dit spreken schiet tegelijkertijd ook altijd tekort. Bovendien veronderstelt de Bijbel dat God een geestelijk, niet-lichamelijk wezen is. Daarom is het spreken
over Gods hand, mond en oog figuurlijk, metaforisch bedoeld. Dat inzicht verdwijnt als, zoals
Tellegen stelt, niemand van God enig begrip heeft. Dan kun je van God niets en dus ook alles
zeggen. Dat is in de Bijbel anders. Daarin kun je van God wel veel maar niet alles zeggen.
Jilles de Klerk
Wilt u ook iets met ons delen? Stuur een mail naar de redactie (zie colofon op pag. 2).

Een warme wens uit 1874:
Gelijk de gloed van onze stoven,
Den voet verwarmend, dringt naar boven:
Dat zoo dit jaar, bij elke preek,
De woorden U de borst ontgloeijen
Die van de sprekers lippen vloeijen,
En maken u het harte week.
Het zou mij niet verwonderen wanneer
in dit geval de dominee zijn dichterlijke
gaven aan de stovenzetster had geleend.
In het gedicht van W.J. van Zeggelen, De
stovenzetster-plaatsbewaarster (1886)
klaagt de stovenzetster:
Bij zomerdag is ’t draaglijk
Maar ’s winters is ’t een sjouw
Voor al die koude voeten
Lijd ik het meeste kou.
Dorpskerk
Op een oude foto (rond 1910) staat het
echtpaar Van Duijkeren afgebeeld, voor
hun huisje in de Berkheistraat met op
de achtergrond de Dorpskerk. Hij was
klokkenluider, zij was stovenzetster.
Maar omdat zij erg doof werd, kreeg ze
problemen met haar werk. Ze besloten
hun taken te wisselen: hij werd stovenzetter, zij werd klokkenluidster. Of zij altijd
de juiste uren luidde is niet bekend. De
komst van de elektriciteit luidde het einde
in van beide beroepen. ■

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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Bijverdienste
Het waren bijna uitsluitend behoeftige
oudere vrouwen die in de wintertijd
graag iets bijverdienden met het verhuren van stoven. Zij kenden hun klanten,
wisten wat er in de families speelde
en waren op de hoogte van de laatste
nieuwtjes. Het zorgdragen voor de stoven
was seizoenwerk, maar gecombineerd
met de taak van plaatsbewaarster (het
vrijhouden van een gehuurde zitplaats)
was het hele jaar op de zondagen gevuld.



Veel van de 56 verhaaltjes weerspiegelen onze seculiere context:
God takelt af, hij is slechtziend en hardhorend. Mensen hebben het
ontzag voor hem verloren en gaan steeds minder naar zijn huis. Op
een verjaardagsfeestje wordt God ‘de grote afwezige’ genoemd. Toch
duikt God daar, evenals in andere verhalen, steeds ook weer op. Als
afwezige blijft God aanwezig.

Door Dick den Ouden
Voor wie het niet meer weet:
een stoof is een houten kistje
met gaten in de bovenkant. In de stoof
wordt een test met gloeiende kooltjes
geplaatst zodat zich door de gaten een
aangename warmte verspreidt. Zet je
voeten op de stoof en ze blijven warm.
Het waren vooral de dames die zich de
luxe van een stoof permitteerden.

Bijdrage voor de lezer
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Redactioneel

En toch…
Malgré tout. Ondanks alles. En toch. Die
woorden vormen de rode lijn in het interview met Mieke van den Berg en Dirk
Idzinga, dat we hielden naar aanleiding
van hun 40-jarig huwelijk, een mijlpaal
waarvan Mieke’s arts niet had verwacht
dat ze die zou kunnen halen. Maar dankzij
een rotsvast vertrouwen kwamen er toch
steeds weer vijf jaren bij. Dat bijzondere
verhaal heeft John Mewissen – kersvers
lid in de Orde van Oranje-Nassau – opgetekend op pagina 4 en 5.
Vertrouwen en doorzettingsvermogen
klinken ook door in het interview met
Cathrien Buit-van Lennep op pagina 6. Elf
jaar geleden nam zij het initiatief voor de
oprichting van een monument voor overledenen die geen gedenkplaats hebben.
Het duurde jaren voordat een geschikte
locatie werd gevonden. Maar uiteindelijk kwam het rond dankzij hardnekkig
doorgaan van de betrokkenen. Op 6 april
onthulden Cathrien en burgemeester De
Lange de gedenkplaats op de begraafplaats bij de Dorpskerk.
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Verder in dit nummer aandacht (vooral in
beeld) voor de paasactiviteiten. Maar we
beginnen deze uitgave met een pinkstermeditatie van dominee Esther de Paauw.
Tijdens Pinksteren spreken de leerlingen
een taal die één maakt en mensen verbindt. Bijzondere en troostrijke woorden
in een tijd waarin de oorlog dichterbij is
dan ooit.
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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 22 mei
Gezamenlijke dienst

Zie Messiaskerk

Zie Messiaskerk

ds. J.M. de Klerk
met aansluitend lunch

Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag

Zie Messiaskerk

Zie Messiaskerk

R. de Ronde, 9.30 uur

Zondag 29 mei

Voorganger nog niet bekend

Zie Dorpskerk en Messiaskerk

ds. P. Koster

Zondag 5 juni
Eerste Pinksterdag

ds. J.M. de Klerk

Zie Dorpskerk en Messiaskerk

ds. E. de Paauw

Zondag 12 juni

Zie Kievietkerk en Messiaskerk

ds. J.M. de Klerk
Kidschurch

ds. E. de Paauw

ds. E. de Paauw
19.15 uur: cantatedienst
Zondag 19 juni

ds. J.M. de Klerk

ds. A. Sterrenburg (Voorburg)

Zie Dorpskerk en Kievietkerk

Zondag 26 juni
Gezamenlijke dienst

ds. E. de Paauw

Zie Dorpskerk

Zie Dorpskerk

Zondag 3 juli

ds. E. de Paauw

Zie Dorpskerk en Messiaskerk

ds. J.M. de Klerk: Kidschurch

Zondag 10 juli

Zie Kievietkerk

ds. J.M. de Klerk

Zie Kievietkerk

Zondag 17 juli

Zie Messiaskerk

Zie Messiaskerk

ds. A. Alblas

Zondag 24 juli

ds. J.M. de Klerk

Zie Dorpskerk

Zie Dorpskerk

Henk Hogewoning

Ontbijten in de kerk

Paasstokken op
Palmzondag

De deelnemers aan de Kidschurch-dienst van zondag 20 maart moesten vroeg uit de
veren, want al om negen uur ’s morgens stond er een ontbijt voor hen klaar.
Tijdens de Kidschurch-diensten dit kerkelijk seizoen staat het Onze Vader centraal en
op 20 maart ging het over de woorden ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Er was
veel belangstelling voor de dienst in de Messiaskerk en de jonge kerkgangers en hun
ouders hadden een mooie ochtend met elkaar. De predikanten Esther de Paauw en
Jilles de Klerk gingen voor. ■

Op Palmzondag werden in de Kievietkerk
door kinderen, ouders en grootouders
met veel toewijding paasstokken gemaakt. Intussen deelden de andere kerkgangers in kleine kringen hun gedachten
over het verhaal van Jezus’ intocht in
Jeruzalem: koning of dienaar? ■

Paasvieringen voor
Herenwegschool
Een kerk vol kinderen. Op de ochtend van
Witte Donderdag vierden de onderbouw
en de bovenbouw van de Herenwegschool Pasen in de Messiaskerk. In twee
vieringen werd er door honderden kinderen gezongen en gedanst, zelfgemaakte
gedichten werden voorgelezen en
toneelstukjes opgevoerd. Ds. Esther de
Paauw vertelde het paasverhaal en ging
daarover met de kinderen in gesprek. Het
was een feestelijke ochtend in de Messiaskerk. ■

Het volgende nummer...
... verschijnt in de laatste
week van juli

