
Zomernacht
C.O. Jellema
Doe nu eens even die gedachten 
dicht van je.
Denk nu eens liever niet na over 
morgen.
Kijk niet steeds weer die bosrand van 
gisteren
na, bramenplukker die je bent zoals 
vroeger
maar nu. Maak even geen onder-
scheid tussen
een wie en hoezo en de kans op 
anders.

Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat 
er is,
ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers.
Leef met je lichaam van nachtwind de 
koelte.
Geeuw je een gat in het hart en proef 
het
zo rood als sap van bramen. Wees 
langzaam
door vogels gezongen het wordende 
licht. 
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Brief aan de kerk in Nederland
In de vakantie bezoeken sommigen 
van ons andere landen. Landen waar 
ook kerken zijn. Ik bedoel dan niet 
kathedralen en kerkjes die we als 
toeristen bezichtigen, maar levende 
geloofsgemeenschappen. In verre 
landen zijn die ontstaan toen vanuit 
Europa het evangelie werd verkondigd. 

Door Jilles de Klerk

Maar dat is lang geleden. De dochterker-
ken werden zusterkerken waarmee een 
volwassen relatie wordt onderhouden. 
Het idee dat zij van ons iets kunnen ont-
vangen, is echter nog steeds veel sterker 
dan de gedachte dat wij iets van hen 
zouden kunnen leren. Vanuit dat laatste 
idee schreven christenen uit de wereld-
kerk een brief aan een medechristen in 
Nederland. De brieven werden gepubli-
ceerd in Zeven brieven uit de wereldkerk. 

Eén briefschrijver is Robert Setio, een 
oud-collega van mij uit Indonesië. Hij gaf 
lessen Oude Testament in Yogyakarta 
toen ik datzelfde deed in Makassar. Hij 
schrijft aan Karin van den Broeke, een 
jaargenote van mij tijdens de predikan-
tenopleiding in Leiden. Later schopte zij 
het tot voorzitter van onze landelijke kerk. 
Het werd een boeiende briefwisseling, 
die ik graag (verkort) met u deel.  

>> Lees verder op pagina 3 De kathedraal van Jakarta

Vissers van mensen
Yvonne Kubbinga is voorzitter 
en lifeguard bij de Wassenaarse 
Reddingsbrigade. Redactielid Rick van 
Keulen vroeg naar haar ervaringen.

De Wassenaarse Reddingsbrigade is 
een hechte club sportieve lifeguards. 

Zij patrouilleren per auto of boot bij de 
Wassenaarse Slag tussen Meijendel en 
Katwijk. Ook herenigen ze kinderen met 
hun ouders en geven ze eerste hulp. Dit 
laatste gaat van pleisters plakken tot 
het reanimeren van mensen. De Was-
senaarse Reddingsbrigade leidt de 

lifeguards zelf op. “Gijs en Joris Smit 
van de Kievietkerk hebben deze oplei-
ding net doorlopen en zijn nu (assistent) 
lifeguard”, vertelt Yvonne. “De opleiding 
begint in het zwembad en gaat verder op 
het strand met reddingen in zee en EHBO. 
Ook leren de lifeguards van alles over het 
strand en het duingebied. Heel divers.” 

Redders
“Toen ik door de redactie van Gemeen-
tenieuws werd benaderd, werd er een 
vergelijking gemaakt met vissers van 
mensen, wat Bijbel-technisch gezien 
wordt als redden van mensen”, zegt 
Yvonne. Een mooie omschrijving voor 
de lifeguards, die de hele zomer op het 
strand zijn te vinden. “Het is een mooie 
taak op een prachtige plek aan de kust.” 

Heb je interesse om ook redder van
mensen te worden? Spreek ze
gerust aan voor meer
informatie. ■

De lifeguards
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Discussiëren over een groene kerk
Hoe ver zijn we op weg naar een groene 
kerk in Wassenaar? Om een indruk te 
krijgen van de vorderingen woonde 
John Mewissen een bijeenkomst 
bij van de gespreksgroep in onze 
kerkgemeenschap.

Door John Mewissen

Lang niet alle leden van de kring waren 
aanwezig, deels vanwege vakantie, deels 
omdat er vanuit deze groep een aparte 
klimaatgespreksgroep is ontstaan, die 
meer filosofisch te werk gaat. De andere 
groep houdt zich heel concreet bezig met 
cijfers en andere harde gegevens. 

Klimaatcoach
Onder de dwingend sturende leiding van 
een klimaatcoach van buiten doen de 
leden hun huiswerk aan de hand van een 
lesmethode bestaande uit een leerboek 
met bijbehorend werkboek. De cursisten 
bestuderen thuis de stof en vullen thuis 
uitgebreide vragenlijsten in over wonen, 
reizen en voeding. In de les worden de 
uitkomsten besproken. 

Dit leidt tot de slotsom dat onze voetaf-
druk veel groter is dan we denken. We 
doen ons best, maar lang niet genoeg: we 
maken nog verre reizen en we hechten 

toch nog te veel aan ons comfort. Dat 
leidt tot de verontrustende bewustwor-
ding van de urgentie om gezamenlijk en 
individueel alles te doen om te komen tot 
een duurzame economie, een uitstootloze 
toekomst. Het besef dat de mens deel van 
de schepping is en daar verantwoordelijk 
voor is, houdt niet over bij veel mensen. 
Voor rentmeesterschap is het eigenlijk al 
te laat. 

Droom
Een bijzondere huiswerkopdracht voor 
ieder lid was het formuleren van een 
droom over hoe wij de uit klimaatoogpunt 
ideale wereld voor ons zien en hoe we 
daar denken te komen. Vrijwel alle leden 
komen met heel reële kleine en grote 
stappen op weg naar het ideaal: zonne-
panelen op het dak, een moestuintje aan-
leggen, minder of helemaal geen vlees 
meer eten. Disclaimer: ‘vliegschaamte’ 
werd deze avond niet genoemd.

De deelnemers spelen daarna met grote 
gedrevenheid een klimaatspel waarbij 
het erom gaat om met beperkte finan-
ciële middelen zo efficiënt mogelijk tot 
een optimaal resultaat te komen bij de 
energie- en dus kostenbesparing voor 
ons eigen huis. Idealisme, maar vooral 
voor de eigen portemonnee. 

Brede samenwerking
De gemeente Wassenaar wil de burgers 
helpen bij de kostbare energietransitie en 
faciliteert buurtverenigingen en buurt-
krachtcomités die medeburgers stimule-
ren en adviseren. Wellicht is het goed als 
de werkgroep Groene Kerk zich aansluit 
bij die initiatieven en de (brede) samen-
werking zoekt met de Groene Meent en 
Buurtkracht in Wassenaar. ■

Portretten nieuwe ambtsdragers
Op 26 juni werden in de Dorpskerk vier 
nieuwe ambtsdragers bevestigd: Liza 
Alderliesten, Nicole van Utenhove, 
Bob Wielenga en Bert Ooms. Van Liza 
en Bob stonden eerder al portretjes in 
Gemeentenieuws. In deze editie korte 
profielen van Nicole en Bert.

Nicole van Utenhove werd geboren in 
Rotterdam en studeerde kunstgeschiede-
nis waarna ze met haar gezin in Wasse-
naar kwam wonen. Ze is medeoprichter 
van De Puur Natuurmarkt in Wassenaar, 
met als motivatie om iets positiefs te or-
ganiseren voor de gemeenschap en ver-
binding te creëren. Nog steeds betrekt zij 
de eigen producten voor de Natuurmarkt 
uit haar eigen moestuin bij de Dorpskerk. 

Wat beweegt je om diaken te worden?
“Er is een nieuwe fase aangebroken nu 
de vier kinderen het huis hebben verla-

ten. Eigenlijk zoek ik steeds de verbinding 
met anderen. Samenwerken en zoeken 
naar dingen die je kunt delen met elkaar 
en die mensen blij maken.” 

Wat verwacht je?
“Ik hoop met de anderen samen een 
team te vormen dat ook die verbinding 
zoekt: samen omzien naar (alleenstaan-
de) mensen in onze kerkelijke gemeente 
en banden versterken. Ik was zelf lang 
betrokken bij de Duitse Kerk. Ik weet hoe 
belangrijk het is dat we aandacht geven 
aan nieuwkomers, die voor het eerst een 
kerk binnenkomen en hen verwelkomen.” 

Scriba diaconie
Bert Ooms is in 1952 geboren in Oud-
Beijerland. Hij groeide op in een warm 
gereformeerd gezin. Zoals gebruikelijk 
was op de Zuid-Hollandse eilanden 
speelde het geloof een belangrijke rol bij 
zijn opvoeding. Hij bewaart hier warme 

herinneringen aan. Tot aan zijn pensioen 
was hij werkzaam als patholoog. Hier-
naast was hij zeventien jaar actief in de 
lokale politiek en had hij meerdere maat-
schappelijke en bestuurlijke functies. Zijn 
partner, met wie hij 39 jaar samen was, is 
in 2020 overleden.

Bert, die scriba wordt van de diaconie 
zegt: “Het geloof staat centraal in mijn 
leven. Niet alleen het geloof maar ook de 
kerk als bindende factor in de samenle-
ving. De kerk kan veel voor mensen be-
tekenen. Dat brengt met zich mee dat de 
leden een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan de instandhouding van onze 
christelijke waarden en de zorg voor onze 
medemens die daar uit voortvloeit.
Vanuit deze gedachte wil ik mij
graag inzetten voor onze
kerk en haar leden.” ■

Nicole van Utenhove

Bert Ooms

V.l.n.r.: Nicole, Bob en Liza, zittend: Bert
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>> Vervolg van pagina 1

Brief aan de kerk in 
Nederland 

Beste Bu Karin, 
Zoals je misschien weet, was in de 
Nederlands-Indische tijd, of vanuit 
Indonesisch perspectief de Nederlandse 
koloniale tijd, de relatie tussen onze 
kerken heel hecht. Dit veranderde gelei-
delijk. Na de Indonesische onafhankelijk-
heid werden Indonesische kerken steeds 
onafhankelijker van Nederlandse kerken. 
Sinds de onafhankelijkheid worstelt Indo-
nesië met armoede, corruptie, genderon-
gelijkheid, rassendiscriminatie, etnische 
en religieuze conflicten en een groeiende 
milieucrisis. Ons land moet nog veel leren 
om deze problemen het hoofd te bieden. 
Niet alles is echter somber in dit land. 
Een van de vorderingen die Indonesië 
heeft gemaakt is het wederzijds begrip 
tussen christenen en moslims. Na ver-
schillende conflicten en gewelddadighe-
den hebben beide gemeenschappen veel 
geleerd over het onderhouden van een 
vreedzame relatie.

De nieuwste ontwikkeling die ik met je wil 
delen, is de beweging genaamd moderasi 
beragama: matiging van religieus leven. 
Dit is groot geworden. Het doel is om een 
gematigd soort religie te promoten in het 
licht van de escalatie van religieuze span-
ningen, polarisatie, conflicten en geweld. 
We moeten leren leven in verschillende 
samenlevingsverbanden. Hoewel Indo-
nesische kerken in het verleden veel van 
Nederlandse kerken hebben gekregen, 
kunnen op het gebied van interreligieuze 
dialoog, zelfs interculturele communicatie, 
de Nederlandse kerken het een en ander 
leren van de Indonesische kerken. Ik zeg 
dit niet om je de les te lezen, maar om de 
mogelijkheid te bieden om ervaringen te 
delen die nuttig voor je kunnen zijn. 
Ik wil trouwens niet beweren dat het over 
de hele linie goed gaat in onze relatie met 

de moslims. Maar meestal is de relatie 
tussen christenen en moslims in Indone-
sië goed. Die ervaringen delen we graag 
met gemeenten in Nederland. 

Robert Setio 

Beste Robert, geliefde broeder in 
Christus, 
Heel erg bedankt voor je schrijven 
aan mij. Indonesische en Nederlandse 
kerken delen een lange geschiedenis. 
Veel mensen in Nederland voelen zich 
verwant met Indonesië, maar er is nog 
veel onwetendheid over de impact van 
het kolonialisme op het zelfverstaan van 
de Indonesische bevolking en zelfs op de 
Indonesische kerken. Voor mij is Galaten 
3: 28 een sleuteltekst in de Bijbel: ‘Er zijn 
geen Joden of Grieken meer, slaven of 
vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen 
één in Christus Jezus’. 

Je noemt de gespannen verhouding 
tussen christenen en moslims. Sinds 9/11 
is die spanning ook in Nederland groot. 
De laatste twee jaar lijkt het thema wat 
weggeëbd, doordat andere samenle-
vingsvraagstukken meer prioriteit kregen: 
corona, het klimaatvraagstuk en recent 
het diepe verdriet om de invasie in Oekra-
ine. Op al die terreinen zie ik polarisatie. 
Wat zou het goed zijn om van elkaar te 
leren hoe we het wederzijds luisteren 
en verstaan kunnen bevorderen om tot 
een inclusievere identiteit te komen. 
Ik kijk daar naar uit, erop vertrouwend 
dat de liefde van Christus met ons is op 
onze pelgrimstocht van gerechtigheid en 
vrede, en ons beweegt tot verzoening en 
eenheid. ■ 

Karin van den Broeke

Uit de kerkenraad

Wat stond er op de agenda?
We namen vorige maand afscheid 
van Rens de Ronde, die zijn stage 
bij onze gemeente heeft gedaan en 
in die periode een aantal kringen en 
diensten heeft geleid. Maar er gebeurde 
veel meer de afgelopen maanden. 
Kerkenraadsvoorzitter Freek Koster vat de 
activiteiten samen.

Door Freek Koster

In de vorige aflevering van Gemeente-
nieuws is gemeld dat de kerkenraad een 
procedure heeft vastgesteld voor een 
besluit over de toekomstige bestemming 
van de kerkgebouwen. Inmiddels is een 
werkgroep samengesteld die de besluit-
vorming gaat voorbereiden. In de werk-
groep hebben zitting: Tjalling Tiemstra 
(voorzitter), Annelies de Bruin, Bert Grif-
fioen, Annemarie de Lind van Wijngaarden 
en Maarten Ouwens. 

Ook is ten behoeve van de werkgroep 
een klankbordgroep samengesteld die 
bestaat uit: Maarten Steenbakker, Ted 
Bloemendaal, Mark van Ede, Maarten van 
Kesteren, Marina Schravenhoff, Harro 
Leegstra, Hilly Nell, Leo van der Meiden, 
Just Haasnoot, Erik van Duijn en Mariëtte 
van den Berg.

Tjalling Tiemstra heeft zich tijdens een ver-
gadering van de kerkenraad voorgesteld. 
Na verschillende leidinggevende functies 
in het bedrijfsleven in binnen- en buiten-
land te hebben vervuld, is hij nu werkzaam 
als coach. Daarnaast studeert hij rechts-
filosofie. Hij is in het verleden in Wasse-
naar acht jaar ouderling geweest en was 
ook penningmeester van het college van 
kerkrentmeesters. De gemeenteleden zul-
len, zo is de bedoeling van de werkgroep, 
onder andere via een enquête bij het 
proces worden betrokkenen en over de 
voortgang daarvan worden geïnformeerd. 
Het onderwerp zal in een volgende editie 
van Gemeentenieuws uitgebreid aan de 
orde komen.

Pastorale ondersteuning
De predikanten hebben een overzicht 
gemaakt van hun tijdsbesteding en on-
derlinge taakverdeling. Zij signaleren een 
tekort op het pastorale vlak, onder meer 
wat het ouderenpastoraat betreft. Daarom 

pleiten zij voor pastorale ondersteuning 
voor twaalf uur per week. De kerkenraad 
heeft daarvoor in principe groen licht ge-
geven. De precieze invulling wordt nader 
uitgewerkt. 

Er is het vreugdevolle bericht dat in het 
gezin van dominee De Paauw half no-
vember een tweede kind wordt verwacht. 
Esther de Paauw zal daarom van half 
oktober 2022 tot begin februari 2023 met 
zwangerschapsverlof zijn. 

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad benoemde drie nieuwe 
ambtsdragers: Mariëtte van den Berg, 
Bert Ooms en Nicole van Utenhove. 
Eerder al werden benoemd: Jan en Liza 
Alderliesten en Bob Wielenga. Bert Ooms 
wordt scriba van de diaconie. Liza en 
Nicole zullen diakenen zijn. Jan wordt 
ouderling en Bob kerkrentmeester.

De bevestiging van Liza, Nicole, Bob en 
Bert heeft inmiddels plaatsgevonden 
tijdens een feestelijke dienst in de Dorps-
kerk op 26 juni. Daar vond ook de herbe-
vestiging plaats van ambtsdragers van wie 
de termijn er op zit maar die een volgende 
termijn willen vervullen. In het najaar 
zullen Jan Alderliesten en Mariëtte van 
den Berg worden bevestigd. Dan zal ook 
afscheid worden genomen van vertrek-
kende ambtsdragers.

Wisseling van de wacht
Wilma Verschoor vertrekt binnenkort als 
scriba. Mariëtte van den Berg zal haar 
opvolgen, per 1 april 2023 of zoveel eerder 
als mogelijk. Bert Ooms heeft zich bereid 
verklaard ter overbrugging het scribaat 
van de kerkenraad tijdelijk waar te nemen. 

Ikzelf zal op 1 oktober aftreden als voorzit-
ter van de kerkenraad. In de opvolging is 
nog niet voorzien, maar hopelijk komt er 
op afzienbare termijn witte rook. 

Zomerprogramma
Tot slot: bij dit blad zit een flyer met het 
zomerprogramma. De kerk zit de komende 
maanden niet stil, dankzij de grote inzet 
van onze predikanten en van vele vrijwil-
ligers. Zo kan het ook voor de thuisblijvers 
een mooie vakantie worden. Ik wens u de 
komende tijd veel zon en zegen. ■

En verder...
Messiaskerk
Vanaf 8 augustus worden de ruimten in de Messiaskerk op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag gebruikt door de buitenschoolse opvangorganisatie Verabo 
BV onder leiding van mevrouw Nasim Hedayati. In een later stadium wordt dit uitge-
breid met de opvang van kleuter- en babygroepen. Dit betekent dat de Messiaskerk 
voor kerkelijke activiteiten alleen nog beschikbaar is op woensdag, zaterdag en 
zondag. Dit geldt ook voor rouw- en trouwdiensten. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor de jaarlijkse bazaar in de Messiaskerk. 

Informatieboekje
Een kleine werkgroep heeft een informatieboekje gemaakt met namen, e-mail-
adressen en telefoonnummers van alle medewerkers (vaak achter de schermen) 
die meewerken aan diensten en activiteiten in de gemeente. Het infoboekje is door 
het kerkelijk bureau in eigen beheer gemaakt. Het is verkrijgbaar op het kerkelijk bu-
reau. Ook in de consistoriekamers liggen exemplaren voor gemeenteleden om mee 
te nemen, met name voor de coördinatoren van de diverse gremia. 

Promenadeconcerten
Tussen 9 juli en 20 augustus is er elke zaterdagmiddag tussen 16.00 en 16.30 uur een 
promenadeconcert in de Dorpskerk. Deze concerten worden verzorgd door musici 
uit Wassenaar en omgeving.
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(advertentie) Diaconia

Terugblik
Nieuwe diakenen, hulp aan Oekraïense vluchtelingen en discussie over de wijze van 
collecteren. Dat is wat de diaconie de afgelopen maanden bezighield.

Door Bert Griffioen 

De diaconie heeft versterking gekregen van Nicole van Utenhove, Liza Alderliesten en 
Bert Ooms. Liza is eerder diaken geweest en dus zeer ervaren. Nicole is nieuw. Bert is 
ook nieuw en neemt de taak van scriba over van Marianne Rijfkogel, die aanblijft als 
diaken. Suzanne Spruijt, Alex van der Ham en Henk Hogewoning gaan door voor een 
volgende periode. Lyda Nell neemt einde van dit jaar afscheid, maar heeft aangegeven 
graag actief te willen blijven bij het bepalen van onder andere het collecterooster. 

Al met al verheugend dat het college van diakenen weer meer op sterkte is. Een hartelijk 
welkom aan degenen die benoemd en bevestigd zijn en dank aan degenen die verder 
gaan, al dan niet als bevestigd diaken.

Vluchtelingen
In praktische zin heeft de diaconie zich enige tijd intensief bezig gehouden met de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit ging in heel goede samenwerking met 
de gemeente Wassenaar. Er is een vijftal ochtenden een inloop georganiseerd in de 
Kievietkerk door een spontane werkgroep met mensen uit verschillende geledingen van 
de samenleving. Het belangrijkste was het tot stand brengen van onderlinge contacten 
tussen de vluchtelingen in ons dorp. Een mooi hulpmiddel was een appgroep. Velen zijn 
daaraan gaan deelnemen. Hierdoor kon snel en efficiënt informatie uitgewisseld worden. 
Mede door het goed schakelen met de gemeente waren er niet veel urgente financiële 
noden te lenigen. Waar het nodig was, is dat gedaan. 

Voor veel gemeenteleden is de viering van het Heilig Avondmaal een belangrijk punt in 
de geloofsbeleving. Gelukkig was het mogelijk om op Witte Donderdag weer aan te gaan 
aan de maaltijd van de Heer. Het was een prachtige, serene bijeenkomst. Voor de rest 
van dit jaar staan drie avondmaalsdiensten gepland.

Collecteren
Er zijn vragen rond het fysiek collecteren in de zondagse diensten. Het college van 
diakenen heeft besloten om de eventuele herinvoering hiervan toch nog een tijdlang uit 
te stellen. Het aantal coronagevallen stijgt weer in hoog tempo en veel kerkgangers zijn 
inmiddels gewend aan een andere manier van geven: via de Scipio-app, de bank of de 
QR-code op de liturgie. Wél wordt door velen het diaconale moment van het geven in de 
dienst gemist. In de Dorpskerk en de Kievietkerk, waar koffiedrinken na afloop van de 
dienst én de collecte in dezelfde ruimte plaatsvinden, wordt nagedacht over een pas-
sende oplossing. ■
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Interview met Adriaan van Riemsdijk

Over geloof en trouw in
turbulente tijden 
Op 10 november 2021 promoveerde 
Adriaan van Riemsdijk op een onderzoek 
naar Philibert van Serooskerke (1537-
1579). Ik spreek hem in de monumentale 
torenkamer van zijn woning. Om 
ons heen foto’s en schilderijen van 
voorouders. Alles ademt geschiedenis. 
De ideale plek voor een gesprek over 
Philibert van Serooskerke.     

Door Jilles de Klerk

Wat motiveerde je om een dissertatie te 
schrijven? Het had toch ook gewoon een 
boek kunnen worden? 
“Dat was aanvankelijk ook mijn bedoe-
ling. Maar omdat ik geen historicus ben, 
durfde geen uitgever de publicatie aan. 
Ze zouden al mijn bevindingen zelf eerst 
moeten fact-checken.

De predikant en inmiddels hoogleraar ds. 
Smalbrugge van Aerdenhout (ik heb daar 
wortels liggen) zei toen: ‘Kom dan bij mij 
promoveren. Dan worden je ontdekkin-
gen immers wetenschappelijk getoetst.’”

Waarom een onderzoek naar Philibert 
van Serooskerke? 
“Hij is een voorvader van mijn vrouw en 
dus van onze kinderen en kleinkinderen. 
Maar dat is niet de belangrijkste reden 
voor het onderzoek. Ik stuitte op hem 
bij het onderzoek voor mijn eerste boek 
over Fabrice de Bassecourt, priester en 
dominee.

Ook een zekere Jeronimus van Seroos-
kerke was ooit priester. Ik ontdekte toen 
dat diens zoon Philibert van Serooskerke 
eigenlijk een veel interessantere figuur 
is. Hij was de hoogste vertegenwoordi-
ger van het centrale Spaanse gezag in 
Zeeland. Hij kwam direct onder stadhou-
der Willem van Oranje. Philibert moest in 
Zeeland zorgdragen voor de uitvoering 
van de besluiten van het centrale gezag 
in Brussel, van Alva en Margaretha van 
Parma én tegelijk de eigen bevolking van 
Zeeland beschermen. Die, met name de 
kooplieden in de steden, maar ook de 
edelen, verzetten zich tegen maatregelen 
uit Brussel.” 

Philibert vertegenwoordigde dus het 
Spaanse gezag. Moet je niet gewoon 
zeggen dat hij in de oorlog aan de 
verkeerde kant stond? 
“Nou, zo eenvoudig ligt dat niet. Ook ik 
heb ooit op catechisatie geleerd dat wij 
ons als Nederlanders van het Spaanse 
juk hebben bevrijd. En dat het daarbij 
ging om een strijd van de gereformeerde 
Nederlanders tegen de rooms-katholieke 
Spanjaarden. Maar dat is allemaal latere 
propaganda. In de eerste decennia is de 
opstand een interne strijd. Filips II ging 
meer en meer regeren als een absoluut 
vorst. Allerlei privileges van de edelen, 
de ridders en de steden werden inge-
trokken. Met name toen Alva de tiende 
penning ging heffen (op alle handels-
transacties werd voortaan 10 procent 
belasting geheven), kwam het verzet echt 
op gang. Het werd een strijd tegen het 
eigen centrale gezag. Daarbij streden 
Nederlanders in het Spaanse leger én in 
de troepen van de opstand. Het was dus 
niet een oorlog van Nederlanders tegen 
Spanjaarden, maar een burgeroorlog. In 

dat conflict moest de Spaanse koning 
wel optreden om de orde te herstellen en 
ter bescherming van het zieleheil van zijn 
onderdanen. Het Spaanse leger bestond 
slechts voor zo’n 13 procent uit Spaanse 
en Italiaanse troepen. Het grootste con-
tingent militairen kwam uit de Zuidelijke 
Nederlanden. Duitse beroepssoldaten 
volgden als tweede groep.”

Goed, maar Philibert van Serooskerke 
had toch ook de kant van de opstand 
kunnen kiezen?
“Daar gaat nu precies mijn onderzoek 
over. Waarom bleef Philibert het Spaanse 
gezag trouw? Mijn stelling is: dat deed hij 
vanwege zijn fides, zijn geloof en trouw. 
Bij fides gaat het om plicht en om het 
geweten. Philibert heeft een absolute loy-
aliteit aan de koning als het wettig gezag. 
Maar ook aan God, die de koning dit gezag 
heeft verleend. Uiteindelijk handelt Phili-
bert daarom vanuit zijn rooms-katholieke 
geloof. Mijn promotoren wilde daar niet 
aan. Ik moest zoeken naar andere ratio-
nele verklaringen voor Philiberts gedrag.” 
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(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

Column | Luna Mewissen

Identiteit
Ik heb mijn identiteit altijd gezien als een combinatie van 
wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Zelf heb ik dat nooit 
direct gekoppeld aan afkomst en zeker niet aan kleur. 
Die connectie heb ik pas gemaakt door mijn bijbaan als 
kassamedewerker in Wassenaar. Tijdens deze periode 
werd mij steeds vaker gevraagd waar ik nou eigenlijk 
vandaan kwam. Ik antwoordde altijd hetzelfde: ”Ik kom 
uit Den Haag.” Daar nemen mensen gek genoeg bijna 
nooit genoegen mee. De vragen die er altijd achteraan 
komen zijn: “Ja, maar waar kom je écht vandaan? Waar 
liggen je roots? Waar komen je ouders oorspronkelijk vandaan?” 

Doordat deze vragen zó vaak gesteld werden, ging ik voor het eerst twijfelen aan 
mijn eigen identiteit. Ben ik wel een echte Nederlander? Een vraag waar ik het 
best moeilijk mee had. Ik zie mezelf namelijk als een Nederlander die beslist trots 
is op haar (Surinaams-Koreaanse) afkomst. Het besef dat blijkbaar veel mensen 
mij niet zo zien, vond ik pijnlijk. 

Door veel boeken en poëzie te lezen, kwam ik teksten tegen waardoor ik mij 
begrepen voelde. Een voorbeeld: in het boek Jacobs kamer van Virginia Woolf 
zit een passage waarin Jacob geconfronteerd wordt met de ‘wereld van de 
ouderen’, die zo anders is dan zijn wereld. Hij zegt dan ook: “Ik ben zoals ik ben 
en daarmee uit, waarvoor in de wereld geen plaats is tenzij Jacob er zelf een 
maakt.” Een ander verhaal dat mij raakt, is het gedicht Het huis van Europa 
van Ramsey Nasr. In dit gedicht gaat het over het continent Europa ‘waar het 
leven lang en af is en de burgers beschaafd’. De verteller zegt op een gegeven 
moment: “Mijn buurman had een continent bedacht maar ik zoek een kamer voor 
mijn gasten, een huisje voor gemengde komaf.”  

Door zulke teksten te lezen en door gesprekken met familie en vrienden kon ik 
voor mijzelf concreet maken dat niet iedereen mij zal zien zoals ik mijzelf zie. Des 
te meer heb ik geleerd dat het ook niet belangrijk is wat vreemden van mij vin-
den. De conclusie is dus eigenlijk heel simpel: ik ben wie ik ben en daarmee uit!

Luna Mewissen is 4e-jaars student Europese Studies aan de Haagse Hogeschool

Dat is opvallend: de theologen willen er 
niet aan dat Philibert in zijn handelen 
door geloof gedreven wordt?
“Inderdaad. Ik heb de indruk dat de theo-
logen hoe langer hoe meer proberen om 
geloof te rationaliseren en het mysterie 
niet het mysterie willen laten. Mijn pro-
motor en de historici in de promotiecom-
missie zeiden de hele tijd: zijn familiebe-
langen, zijn eigenbelang en economische 
motieven prevaleren boven het geloof.” 

Plaatste zijn geloof en zijn trouw aan 
de koning Philibert dan nooit voor 
dilemma’s? 
“Zeker wel. En het leiderschap dat hij 
dan toont, vind ik fascinerend. Om een 
voorbeeld te noemen: als het centrale ge-
zag besloten heeft tot de tiende penning, 
discussiëren de Staten van Zeeland daar-
over. Daarin hebben de geestelijkheid (de 
bisschop), de edelen en de steden zitting. 
Philibert vertegenwoordigt de edelen. Er 
wordt een motie ingediend om de tiende 
penning pas te innen nadat de andere 
gewesten in Nederland daar ook toe zijn 

overgegaan. Uitstel en mogelijk afstel 
dus. Die motie wordt unaniem aangeno-
men. Dus ook Philibert, rooms-katholiek 
en vertegenwoordiger van het Spaanse 
gezag, heeft voor die motie gestemd! 
Vanuit zijn trouw aan het Spaanse gezag 
kwam hij dus ook op voor de belangen 
van de bevolking. Verzet tegen maatre-
gelen van de Spaanse overheid kun je 
dus niet alleen op het conto van gerefor-
meerde Nederlanders zetten.” 

Hoe is het met Philibert afgelopen?
“De Staten besluiten hem af te zetten. 
Vooral de stad Middelburg drukte dat 
door. Philibert vlucht dan naar Antwerpen 
waar op dat moment een godsdienst-
vrede heerste tussen protestanten en 
rooms-katholieken. Hij sterft daar op 
41-jarige leeftijd. In mijn familie ging het 
verhaal dat hij zou zijn onthoofd. Maar 
daar heb ik geen enkel bewijs voor 
gevonden. Hij sterft in het geloof van het 
rooms-katholicisme én tot op het einde 
loyaal aan de koning.” ■

Philibert van Serooskerke

Italiaans eten bij de Dorpskerk
Twee jaar kon het niet vanwege corona, maar op zaterdag 2 juli was het weer mogelijk: 
eten op het kerkelijk erf bij de Dorpskerk. De opkomst was boven verwachting: 130 
mensen genoten van een Italiaans buffet, onder de vrolijke muziekklanken van een 
Italiaans duo. Ook het weer deed Italiaans-warm aan. Tijdens de maaltijd werden loten 
verkocht ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne. De loterij bracht 1080 euro op. Er 
waren gasten die zich afvroegen of de maaltijd een nieuwe manier van missie bedrij-
ven is van de kerk. Hoe dan ook, ze vonden het een geslaagde avond!
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Grafstenen  Urnen  Assieraden 
Restauratie  Accessoires

www.keuzenkamp-marcelis.nl

Bij een vrijblijvend bezoek aan een van onze toonzalen, in Leiden of Katwijk, 
vertellen wij u wat de mogelijkheden zijn. Wij maken graag alle tijd voor u vrij om 
een ontwerp te bespreken en uit te werken. Maak daarvoor een afspraak via onze 
website, email of telefonisch.

 KATWIJK Blokmakerstraat 4, 071 403 20 44. katwijk@keuzenkamp-marcelis.nl

 LEIDEN Haagse Schouwweg 10a, 071 576 40 47. leiden@keuzenkamp-marcelis.nl

Kerkdiensten in het Van Ommerenpark 

‘Het is echt mijn kerk geworden’
Sinds jaar en dag volgen bewoners in 
het Van Ommerenpark kerkdiensten van 
de Protestantse Gemeente Wassenaar. 
Aanvankelijk gebeurde dit in het 
‘oude’ Johannahuis via de koptelefoon. 
Tegenwoordig gebeurt dit in de foyer 
van het Van Ommerenpark via een 
groot scherm waarop via streaming 
de diensten vanuit de Kievietkerk, de 
Messiaskerk of de Dorpskerk worden 
gevolgd. 

Door Bert Ooms

De bijeenkomsten worden gemiddeld 
door zo’n twaalf bewoners bezocht. Na 
afloop van de dienst wordt er koffiege-
dronken en nagepraat. Twee vrijwilligers, 
die eens in de zes weken aan de beurt 
zijn, helpen met het vlot laten verlopen 
van de dienst en het koffie drinken. Sheila 
Keilholz en Corrie van der Ven spelen 
hierbij een centrale rol. 

Mevrouw van de Putte-van Tussenbroek 
is een trouw bezoekster van de bijeen-
komsten en kan als geen ander vertellen 
hoe waardevol en inspirerend zij de bij-
eenkomsten vindt: “Ik beschouw mijzelf 
als een ‘conservatief’ gelovige. Ik hecht 
er waarde aan dat in de kerk de rituelen 
zoveel mogelijk gerespecteerd worden 
en behouden blijven. Daarom ben ik blij 
dat er tijdens de bijeenkomsten twee 
kaarsen branden en dat er een openge-
slagen Bijbel op tafel ligt. Op deze manier 
heb je toch het idee dat er een altaar 
is. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Wel 

vind ik het jammer dat er geen paaskaars 
aanwezig is waaraan de andere kaarsen 
aangestoken kunnen worden.” 

‘Meer blijdschap’
Over de kerkdiensten in onze gemeente 
heeft zij een duidelijke mening. “Het 
mag allemaal wel wat enthousiaster met 
meer blijdschap en dankbaarheid.” Nu 
vindt zij het teveel een leerdienst. Zij is 
ook voorstander van een groene kerk. 
Namens de bezoekers van de bijeen-
komsten wil mevrouw Van de Putte haar 
dankbaarheid uitspreken voor de mensen 
die er altijd weer voor zorgen dat alles tot 
in de puntjes is geregeld. Ze denkt dan 
aan Sheila en Corrie maar ook aan de 
predikant uit Bleiswijk die een keer in de 
maand een Bijbelkring organiseert.
Tot slot vat zij het belang van de bijeen-
komsten in het Van Ommerenpark als 
volgt samen: “Het is echt mijn kerkge-
bouw geworden.” ■

Roessingh van Iterson BV
RVI Services

Dierplaagbestrijding

Wespen bestrijding / Bijen herplaatsing
Schoonmaak / Glazenwasserij

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

Achter de schermen van
het beamerteam
Er komt nogal wat kijken bij het 
streamen van de kerkdiensten. Van de 
teksten en liederen uit de liturgie wordt 
een PowerPoint-presentatie gemaakt, 
die aan hoge eisen moet voldoen qua 
lettertype, leesbaarheid, vlakindeling en 
beeldmateriaal. Wie zitten er letterlijk 
en figuurlijk achter de schermen?

Door Marianne Mewissen

Voor beeld en tekst bij de collectedoelen 
zorgt meestal het koppel Mieke van den 
Berg en Dirk Idzinga. Zij maken deel uit 
van een groter aantal medewerkers: het 
beamerteam. Deze vijftien mensen zitten 
letterlijk aan de knoppen en moeten alert 
reageren tijdens de eredienst. Pas bij 
het begin van de preek kunnen ze even 
ontspannen, ‘achteroverleunen’ en aan-
dachtig luisteren naar de preek. Daarna 
begint het multitasken weer. 

Dankzij dit team zijn de diensten in onze 
drie kerken via Kerkdienst gemist te 
volgen. Bewoners van het Van Ommeren-
park kijken in de foyer direct live mee.

Dynamisch beeld
Is het u opgevallen dat het beamerteam 
meestal uit twee leden bestaat? Dat komt 
omdat de een zorgt voor de voortgang 
van de presentatie op de beamer, terwijl 
de ander streamt. Degene die streamt 
wisselt naar eigen inzicht van camera om 
de mensen thuis een zo dynamisch mo-
gelijk beeld voor te schotelen. De camera 
volgt steeds wat op dat moment een 
accent behoeft. Dat kan zijn: de gelaats-
expressie en motoriek van de predikant, 

het orgel, de bloemen, de mensen in de 
kerkzaal. 

We stelden de jongeren van het beamer-
team de vraag: wat beweegt je om dit te 
doen? 

Floris van Ede (12) is vooral geïnteresseerd 
in het technische aspect van het streamen. 
Hij is ruim van tevoren aanwezig in de 
Messiaskerk om te controleren of alles het 
doet. Lastig is het wanneer er op het laat-
ste moment toch nog een lied moet wor-
den toegevoegd. Bij de filmpjes gaat het 
niet altijd meteen goed met het geluid. We 
vragen hem: hoe merk je dat de mensen je 
werk waarderen? “Mijn oma bedankt mij 
altijd heel hartelijk, maar ik doe het vooral 
omdat oude mensen de dienst veel beter 
kunnen volgen omdat ze kunnen meele-
zen met wat gezegd of gezongen wordt. 
Het is heel dankbaar werk. En vooral in 
coronatijd waren de mensen blij dat ze de 
kerkdienst digitaal konden volgen.”

In- en uitzoomen
Karel en Lennart Timmermans streamen 
regelmatig in de Dorpskerk. De liederen 
worden hier niet via een beamer in de 
kerk maar wel op de stream voor de 
mensen thuis getoond. Ook in de Dorps-
kerk kan de dienst vanuit verschillende 
cameraposities worden gevolgd. Daar-
door komt het liturgisch centrum goed in 
beeld, beter dan wanneer je midden of 
achter in de kerk zit. Met vaste hand zoo-
men de jonge streamers in en uit, zodat 
de mensen thuis betrokken worden bij de 
dienst. Op deze manier dragen zij graag 
hun steentje bij. ■

Karel Timmermans

Floris van Ede
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U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: 
(070) 350 70 00 - INFO@ENGELENENSPOOR.NL  

WWW.ENGELENENSPOOR.NL

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.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS 
BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 2596 BJ DEN HAAG

Bijdrage voor de lezer

Zustergemeente op Bonaire
Een van de collectedoelen is be-
stemd voor de twee protestantse 
kerken op Bonaire. Cootje Spaans 
en Anneke Prins waren nieuwsgierig 
naar het eiland en de kerkelijke ge-
meente die daar iedere drie maan-
den gediend wordt door een predi-
kant (onbezoldigd) uit Nederland.

“We waren onder de indruk van de 
hartelijkheid van de mensen daar. 
We kregen direct contact, natuurlijk 
ook omdat we werden geïntrodu-
ceerd door ds. Kees Mos, die daar nu voor drie maanden verblijft. Je komt elkaar 
overal tegen, niet alleen de kerkgangers, ook de andere bewoners van het eiland, op 
de terrasjes aan de boulevard, in de winkels. Zo kwamen we opeens ook de familie 
Schothorst jr. tegen toen we een stukje wandelden. En als onverwachte bezoeker: een 
leguaan op ons terras.”

“We woonden de kerkdienst bij in Kralendijk, een gemeente die oorspronkelijk is 
gesticht door de Broedergemeente (Zeist). En dat is te merken aan de sfeer tijdens de 
dienst waar vanwege de warmte de deuren wijd open staan. Er werd volop en blijmoe-
dig gezongen, zowel binnen als buiten de kerk: veel liederen uit de bundel van Johan-
nes de Heer. De dienst werd gehouden in het Nederlands. Er werd gezongen uit ons 
Liedboek voor de Kerken en uit een liedboek in het Papiaments met veel melodieën van 
Johannes de Heer en dat was prima te volgen. In Rincon wordt de liturgie tweetalig 
afgedrukt: Bon Bini & Partisipashon, Dedikashon & Saludo, Lesamentu for di Skritura. 
We hoorden van de kerkgangers hoe fijn zij het vinden dat er steeds weer predikanten 
bereid zijn om naar Bonaire te komen.”

“In de andere kerk in Rincon zijn de bezoekers veelal nazaten van tot slaaf gemaakten. 
We zijn bij een paar gemeenteleden thuis geweest toen we met ds. Mos een rondrit 
maakten over het eiland. De natuur is prachtig, soms ruig maar ook met veel bloemen, 
vooral in de tuinen. Kortom, een onvergetelijke vakantie.”

Wilt u ook iets met ons delen? Stuur een mail naar de redactie (zie colofon op pag. 2).



Kerk & Kunst

Lichtspel in de Messiaskerk
De commissie Kerk & Kunst is verheugd 
dat er op 3 september aanstaande in de 
Messiaskerk een feestelijke opening is 
van de expositie Lichtspel met werk van 
Martine de Munnik.

Martine de Munnik schildert landschap-
pen, stillevens en portretten. Maar ook 
vallen de doeken op waarop ze met 
olieverf een benzinestation of opslagtank 
voor olie weergeeft. Die werken ademen 
door het spel van licht en (lange) schadu-
wen een Edward Hopper-achtige sfeer. 
Martine de Munnik zegt daar zelf over: 
“Mijn onderwerpen kies ik als kleuren, 
vormen of sfeer me boeien; vooral lichtval 
en schaduw intrigeren me.” Dat is terug te 
zien in het werk dat vanaf zaterdag 
3 september tentoongesteld wordt in de 
hal van de Messiaskerk. 

Geïnteresseerden zijn hartelijk uitgeno-
digd voor de opening om 14.00 uur. Naast 
een gesprekje met de kunstenares zal er 
muziek te horen zijn, waarna de aanwezi-
gen onder het genot van een drankje de 
expositie kunnen bekijken. Voor wie niet 
kan wachten: ga alvast naar de website 
van Martine de Munnik: www.martinede-
munnik.nl. 

Glaskunst
In de vitrinekast in de Messisaskerk zal 
vanaf 3 september glaskunst te bewonde-
ren zijn van Mieke Bijkerk-Hanse. Na haar 

hbo-opleiding creatieve vakken gaf zij 
les op het vwo. Zij volgde cursussen aan 
onder andere de lerarenopleiding in Delft 
en aan de Vrije Academie in Den Haag en 
Voorschoten. Ze werkt graag met glas. De 
kleuren van glas intrigeren haar. Ze smelt 
het glas om tot sieraden of figuratieve en 
abstracte vormen. Ze zoekt eerst het glas 
uit want het is altijd moeilijk om uit zoveel 
mooie kleuren iets geschikts te vinden. 
Daarna gaat zij vormen snijden en alles op 
en naast elkaar leggen. Dan gaat het op 
de ovenplaat in de glasoven en wordt het 
gestookt tot ongeveer 750 tot 800 graden 
Celsius.

Sommige glasobjecten kunnen staan, 
andere kan men voor het raam of aan de 
muur hangen. De prijzen hangen af van 
het soort glas dat gebruikt is. Meer infor-
matie: www.miekebijkerkhanse.nl. ■

In gesprek met Arno Quak

Verbouwing pastorie:
uniek of toch niet?
Bouwprojecten zoals de verbouwing 
van de pastorie aan de Schoolstraat zijn 
uniek, was de stelling aan het begin 
van het gesprek met kerkrentmeester 
Arno Quak en begeleider van het 
bouwteam. In een relatief korte periode 
van besluitvorming, voorbereiding en 
uitvoering, van al met al 18 maanden, is 
er veel werk verzet en toch ziet het er 
van buiten uit alsof er niets is gebeurd.

Door Marianne Mewissen

“Dat was de uitdaging: verbouwen en 
aanpassen van een pand dat aan de 
buitenkant hetzelfde blijft maar dat van 
binnen een compleet nieuwe invulling 
krijgt”, legt Arno uit. “Dat is niet uniek, er 
zijn vergelijkbare projecten, je weet waar 
je aan begint. Maar wat wel bijzonder is: 
de sfeer van de oude pastorie is waar-
neembaar gebleven. Het huis ademt vak-
manschap van een hoog niveau, ‘mooie’ 
duurzaamheid.”

Monumentaal
Bouwkundig waren er de nodige uitdagin-
gen. De overheid stelde eisen vanwege 
het feit dat het een pand is met monumen-
tale status, terwijl de balkenlagen kunnen 
wegrotten door de koude buitenmuren. 
Daarom is er overbrugging naar de bin-
nenkant gekomen: een nieuw huisje in een 

bestaand skelet voor een duurzame en 
comfortabele klimaatbeheersing. 
Met de architect is een plan van eisen 
opgesteld. Het trappenhuis is verplaatst 
waardoor de indeling van de ruimten in het 
gebouw logischer werd. De ruimten zelf 
zijn grotendeels gebleven en geoptimali-
seerd. Sanitair is vernieuwd, badkamers 
zijn toegevoegd. Arno: “Door het goede 
overleg vooraf en ook tijdens het werk 
hebben we de meeste dingen wel goed 
ingeschat. Al werkend vul je elkaar aan en 
bekritiseer je elkaar op constructieve wij-
ze. Samen zoek je naar oplossingen, ook in 
overleg met het team op de werkvloer. Het 
is belangrijk om elkaar tijdens de uitvoe-
ring met een half woord te verstaan.”  

Bijzondere sfeer
En die goede samenwerking was er ook 
met de opdrachtgever, vertegenwoordigd 
door het college van kerkrentmeesters 
die in hun werkzame leven in meer of 
mindere mate met dergelijke projecten 
– financieel of bouwkundig – te maken 
hebben. Arno: “De lijnen zijn kort. Je 
kunt snel inzichten met elkaar delen. En 
financieel was er voldoende ruimte om 
goede oplossingen te vinden. In die zin 
is het mogelijk wel een uniek project 
met een goed resultaat. Zoals de nieuwe 
bewoners zeiden: “Er hangt hier een 
bijzondere sfeer. Het voelt goed.” ■
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Redactioneel

Achter de 
schermen
Veel van het werk in de kerk is niet altijd 
zichtbaar voor de buitenwacht. Maar in 
het artikel over de jonge werkers achter 
de schermen op pagina 6 leest u wat zij 
doen om zoveel mogelijk mensen de kerk-
diensten te laten meebeleven, zoals de 
bewoners in het Van Ommerenpark. 

Jonge mensen uit onze gemeente zijn ook 
betrokken bij de Wassenaarse Reddings-
brigade. ‘Vissers van mensen’ zeiden 
we in de redactievergadering. Ze zijn 
duidelijk zichtbaar op het strand maar er 
wordt ook veel werk achter de schermen 
verricht door het team. Hoe geweldig 
teamwork door jongeren kan zijn, blijkt 
wel uit het artikel over de hemelvaarts-
reis op deze pagina: Extatic! 

Het interview met de heer Van Riemsdijk 
over geloof en trouw in turbulente tijden 
brengt ons in heel andere sferen. Het laat 
ons over de grenzen van tijd en ruimte 
heen kijken, net als in de zomermeditatie 
‘Brieven uit de wereldkerk’. 

Het vervolg op de seminars ‘Corona: cri-
sis of kans?’ wordt uitgewerkt in bijeen-
komsten van de werkgroep Groene Kerk 
(zie pagina 2). Het dwingt ons tot bewust 
actie ondernemen, gewoon thuis in de 
eigen leefomgeving. Maar daarnaast 
mogen we ook genieten van wat in deze 
zomertijd aan activiteiten voor en door 
gemeenteleden wordt gepresenteerd in 
de flyer die met dit nummer mee wordt 
gezonden.  

De redactie wenst u mooie zomerdagen 
op vakantie in of buiten Wassenaar. 

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 31 juli Zie Kievietkerk E.J. Westera (Wassenaar) Zie Kievietkerk

Zondag 7 augustus Zie Messiaskerk Zie Messiaskerk ds. E. de Paauw

Zondag 14 augustus ds. E. de Paauw Zie Dorpskerk Zie Dorpskerk

Zondag 21 augustus Zie Kievietkerk ds. E. de Paauw Zie Kievietkerk

Zondag 28 augustus
Gezamenlijke Dienst

Zie Messiaskerk Zie Messiaskerk ds. J.M. de Klerk

Zondag 4 september ds. J.M. de Klerk Zie Dorpskerk en Messiaskerk ds. E. de Paauw

Zondag 11 september ds. T. Mikkers ds. J.M. de Klerk Zie Kievietkerk en Dorpskerk

Zondag 18 september Zie Kievietkerk en Messiaskerk ds. E. de Paauw ds. M. Treuren (Pijnacker)

Zondag 25 september
Startzondag

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

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

Hemelvaartsreis voor jongeren

‘Extatic’ was hét woord op de 
Hemelvaartsreis. Het grote huis waarin 
we verbleven was volgens de jongeren 
‘extatic’. Het klimpark was ‘extatic’, 
evenals het meer waarin we zwommen. 
Het lang moeten zoeken naar een 
parkeerplek in Straatsburg was dan 
weer iets minder ‘extatic’, maar de 
kathedraal die we daar bezochten was 
dat weer wel. 

Door Esther de Paauw

Met negen jongeren en twee predikanten 
vertrokken we op donderdagochtend 
naar de Elzas. Na een lange rit kwamen 
we begin van de avond aan in een piep-
klein gehucht. Een grote vrijstaande wo-

Feest in de kerk
De laatste woorden van het Onze Vader 
zijn een lofprijzing op de Heer. Deze 
woorden stonden centraal in de Kids- 
church van 3 juli in de Messiaskerk. En 
daarom werd het een feestelijke dienst 
met veel muziek en zelfs dans. Van dege-
nen die naar de middelbare school gaan 
en dus stoppen met de kinderneven-
dienst, werd op passende wijze afscheid 
genomen. Jong én oud genoten! ■

ning stond daar geheel tot onze beschik-
king. ’s Avonds werd er ’geweerwolfd’ 
en werden er andere spellen gedaan. De 
volgende ochtend moesten we op tijd 
weg voor een rondleiding in het geboor-
tehuis van Albert Schweitzer, een arts, 
filosoof en theoloog die aan het begin 
van de twintigste eeuw wereldberoemd 
was en het eerste ziekenhuis van Afrika 
stichtte: Lambarene in Gabon. 

In de middag was het tijd voor avontuur 
in het klimpark en ’s avonds werden er 
pannenkoeken gebakken en werden de 
kampshirts gemaakt. Zaterdagochtend 
stond Straatsburg op het programma. In 
het historische centrum bezochten we de 
kathedraal en aten flammkuchen. 

Het hoogtepunt van de dag was zwem-
men in het meer. ’s Avonds werd er door 
de mannen Champions League gekeken 
en door de dames werden koekjes ge-
bakken. Zo zie je maar dat ook de jongste 
generatie soms uiterst traditioneel is. 

Op zondagmorgen hadden we met elkaar 
een meditatieve viering. De jongeren 
maakten kennis met meditatievormen 
uit de kloostertraditie en leerden Taizé-
liederen. Ook de viering bleek gewaar-
deerd te worden als ‘extatic’. Toen was 
het opschieten geblazen en de bus in 
naar huis. Maar de herinnering blijft aan 
een geweldig leuk weekend met veel 
gezelligheid en een relaxte sfeer. Het was 
simpelweg EXTATIC! ■


