
Ruth
Cor van Vliet
Eerst slechts schoondochter
in mijn ogen maar
wat beweegt ze toch mooi
zij treedt naar voren mijn
oude ogen bedrogen
ik weerde haar af
ze zag hoe verloren ik was
klemde zich aan mij vast
Gaan waar u gaat
slapen waar u slaapt
God die we delen
betuigenis van trouw
die ik onverdiend ontvang
in bitterheid totaal verrast
Onvoorwaardelijk Ruth
naam waarmee je bent geboren
verkwikking en lafenis
mijn ik en mijn mij
belast met droefenis
verbleekt bij het
jij en ik van een plek
waar nieuwe kansen zijn
broodhuis waar toekomst is
waar ook ik naar verlang
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Meditatie bij begin van nieuwe seizoen

Aan tafel (in de Messiaskerk)
Toen ik in Amerika studeerde, 
werd er in het huis van een joodse 
studentenrabbijn iedere vrijdagavond 
een maaltijd gehouden. Hoewel ik niet 
joods ben, bezocht ik samen met een 
vriend regelmatig die maaltijden omdat 
het supergezellig was en we er het 
lekkerste eten van de hele week kregen. 

Door Esther de Paauw

Samen eten verbindt. Als je met elkaar 
aan tafel zit, ontstaan er als vanzelf 
gesprekken. Je leert elkaar beter kennen 
en daardoor vallen vooroordelen en ver-
schillen weg. Aan tafel is ook iedereen 
gelijk. Wie of wat je ook bent, iedereen 
heeft eten nodig. Samen eten brengt 
je ook bij elkaar in dankbaarheid dat er 
voedsel is. Zeker vroeger brachten men-
sen bij gemeenschappelijke maaltijden 
vaak allemaal iets mee. Samen deelde je 
dan de opbrengsten van het land en werd 
je je er ook opnieuw van bewust dat je 
elkaar nodig hebt. 

Avondmaal
Oude culturen en religies zijn zich dan 
ook al eeuwenlang bewust van het 
belang van samen eten. Ook de christe-
lijke gemeenschap ontstond rondom de 
maaltijd. Voorafgaand aan de christelijke 
bijeenkomsten werd er eerst samen 
gegeten, waarbij iedereen dus ook iets 
meebracht. 

Het is wel grappig hoe het Nieuwe 
Testament beschrijft hoe daarbij misstan-
den ontstaan. Hoe bijvoorbeeld de rijke 
christenen die niet hoefden te werken, 

Een gedicht 
bij Ruth
Het boek Ruth is een prachtige Bijbelse 
novelle over het vinden van hoop na rouw 
en verlies. De oude Naomi heeft man en 
kinderen verloren, maar vindt troost in de 
nabijheid van haar schoondochter Ruth 
wier naam ‘vriendin’ betekent. De on-
voorwaardelijke trouw van Ruth verlicht 
Naomi’s eenzaamheid en samen vinden 
ze een weg naar een nieuwe toekomst. 
De troost van de nabijheid van een ander 
mens, het elkaar tot vriend en vriendin 
zijn, vinden we ook mooi terug in
het gedicht hiernaast. ■

streng worden toegesproken omdat ze al 
dronken waren en alles hadden opgege-
ten voordat de arme christenen na hun 
werk konden aanschuiven. Ook lezen we 
dat er op de maaltijden mensen afkwa-
men die op zich niets hebben met het 
christelijk geloof, maar wel graag ‘gratis’ 

wilden eten. In de loop van de tijd werd 
er dan ook een onderscheid gemaakt tus-
sen de liefdesmaaltijd waarbij iedereen 
welkom was en de religieuze maaltijd: het 
Avondmaal. 

>> Vervolg op pagina 3
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Alvast voor in uw agenda

Nieuwe lezingenreeks ‘De Vernieuwers’
Onze tijd heeft meer dan ooit behoefte aan idealen die we 
kunnen concretiseren. ‘De Vernieuwers’ is een lezingenreeks 
met voorgangers en voortrekkers die ons hierbij helpen. Wie 
komt met een nieuw geluid waar we ook nu iets mee kunnen? 
Wie zijn richtinggevend op het terrein van levensbeschouwing 
en samenleving? Wat zijn de nieuwe levensbeschouwelijke 
trends en topics? In deze lezingenserie, georganiseerd door de 
PGW samen met de NPB Wassenaar, delen vier theologen hun 
idealen en laten je, zittend op het puntje van je stoel, op een 
nieuwe manier kijken naar je leven en wat echt van waarde is.

Alain Verheij - donderdag 20 oktober – Anders omgaan met 
geld

Onze tijd vraagt om een nieuwe economie die 
eerlijk, duurzaam en rechtvaardig is. Wat kan 
ons hierbij inspireren? Alain Verheij is geïnte-
resseerd in de vraag: kan de Bijbel vandaag 
de dag nog relevante lessen bieden aan een 
weldenkende 21ste-eeuwer? Deze vraag stond 
ook centraal in zijn debuut God en ik dat in 
2018 werd bekroond tot Theologisch Boek van 
het Jaar. Later verschenen Ode aan de verlie-

zer en Geld en goed. In dit boek bespreekt Alain de vraag of de 
Bijbel ons nog nuttige adviezen geeft over hoe we met geld om 
kunnen gaan en hoe we de wereld echt kunnen verrijken. 
Locatie: Vrijzinnigen NPB Wassenaar 

Janneke Stegeman - donderdag 24 november – Woke in 
Wassenaar 

De woke-beweging is voor de één een bron 
van ergernis, voor de ander een baken van 
licht en hoop. Maar wat is woke precies? 
Wat wil deze stroming ons zeggen? Janneke 
Stegeman promoveerde in 2014 over de rol 
van conflict in de ontwikkeling van religieuze 
traditie. Van juni 2016 tot september 2017 
was ze Theoloog des Vaderlands. In juli 2017 
schreef ze Heb je Hem weer, 24 preken voor 

sceptici en andere gelovigen en Alles moet anders. Bevrijdings-

theologie voor witte Nederlanders. Hoe kijkt zij aan tegen de 
woke-beweging?  
Locatie: Vrijzinnigen NPB Wassenaar 

Kees van Ekris - donderdag 9 februari – Preken die je raken 
De preek is nog altijd een relevante vorm van 
communicatie, vindt Kees van Ekris. Juist ver-
nieuwers kunnen niet zonder een preek. Kees 
van Ekris is predikant in de PKN en werkt voor 
een landelijke organisatie die predikanten 
toerust om missionair actief te zijn. Kees van 
Ekris is betrokken bij de EO-podcasts Eerst dit, 
Dit dus en Moderne profeten. In 2022 ver-
scheen zijn boek over preken: Dialoog, dans, 

duel – preken voor tijdgenoten. 
Locatie: Messiaskerk 

Martine Oldhoff - donderdag 9 maart – Zorgen voor je ziel  
Geestelijke ontwikkeling is permanent onder-
zoeken hoe je jezelf kunt vernieuwen. Maar wat 
is dat ’zelf’ precies? En hoe kan het begrip van 
de ziel hierbij van dienst zijn? Martine Oldhoff 
promoveerde in 2021 cum laude op een zoek-
tocht naar de ziel. Hoe denken cultuur, filosofie 
en haar eigen vak theologie erover? Martine 
Oldhoff pleit voor eerherstel van de ziel. 
Locatie: Messiaskerk 

De vijfde spreker in april wordt later bekendgemaakt.

Alle lezingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de 
Messiaskerk, Zijllaan 57 of de kerk van de Vrijzinnigen NPB, 
Lange Kerkdam 46, beide in Wassenaar. Tickets kosten 10 euro 
per lezing of 40 euro voor de gehele serie van vijf, inclusief kof-
fie in de pauze en een glaasje wijn na afloop. Tickets kunnen 
gekocht worden bij het kerkelijk bureau van de PGW en bij 
aanvang van iedere lezing. ■

Koster Ron Snelleman exposeert 
tijdens high-tea

Op verhaal 
komen
De gespreksgroep ‘Op Verhaal Ko-
men’ start 3 oktober met het lezen en 
bespreken van het boekje Heb je Hem 
weer van ds. Janneke Stegeman. Het 
boekje bevat 24 uitdagende preken 
‘voor sceptici en andere gelovigen’. 
Preken die stuk voor stuk stemmen 
tot nadenken en uitnodigen tot een 
goed gesprek. De gespreksgroep 
bestaat uit zeven gemeenteleden uit 
alle delen van onze gemeente maar 
wellicht zijn er meer gemeentele-
den die aansluiting zoeken bij een 
gespreksgroep en geïnteresseerd zijn 
mee te doen en samen in gesprek te 
gaan. De avonden zijn bij de deelne-
mers thuis, altijd gezellig en voorzien 
van koffie en ter afsluiting een glaasje 
wijn. Hebt u interesse om mee te 
doen, dan graag een mailtje naar Aat 
Schornagel: aat.schornagel@ziggo.nl 
(telefoon: 06-54 93 83 92).

Op vrijdag 29 juli was er een 
drukbezochte high-tea in de Kievietkerk. 
Dankzij de enthousiaste inzet van 
Letty, Winnie, Els, Marianne, Ron, 
Nelleke en Sassen werd er genoten van 
voortreffelijke Engelse versnaperingen 
en van elkaars gezelschap. 

Door Bert Ooms

De sfeer aan de tafels was geanimeerd. 
Er werd volop gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om met oude vrienden bij 
te praten en om nieuwe mensen te leren 
kennen. De middag werd opgeluisterd 
door een expositie en voordracht van Ron 
Snelleman, koster van de Kievietkerk. Op 
een grote tafel midden in de kerk werden 
zijn kunstwerkjes tentoongesteld.
Vanaf zijn zestiende jaar onderhoudt Ron 
nauwe banden met de kerk. Het begon 
in het kleine kerkje dat thans het Dey-
lerhuis heet. Hij speelde een belangrijke 
rol bij de kindernevendiensten. Hierna 
verplaatste hij zijn activiteiten naar de 
Messiaskerk. Sinds geruime tijd is hij ook 
kerkrentmeester. En hij is al meer dan 
twintig jaar koster in de Kievietkerk. 

Grote hobby
In de pauze van de high-tea vertelde hij 
over zijn grote hobby: porselein gieten, 
bakken en schilderen. In zijn huisatelier is 
hij dagelijks in de weer met zijn oven en 

spuitcabine. Het resultaat is verbluffend. 
De porseleinen vogels die hij maakt zijn 
niet alleen voor binnenshuis, ze zijn ook 
geschikt om als kunstobject in de tuin 
te plaatsen. Bij uitzondering werkt hij op 
bestelling maar het liefst bewaart hij zijn 
objecten zelf.

Zijn voordracht en expositie waren een 
leuke manier om koster Ron ook
van een andere kant te
leren kennen. ■
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STERK IN VERHUIZEN.

VERLENGDE HOGE KLEI 60 - WASSENAAR - HOLLAND 

WWW.VANEDE.COM -  T. (070)  511 34 26
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>> Vervolg openingsartikel

Aan tafel
Het Avondmaal herinnert natuurlijk aan 
de laatste maaltijd die Jezus met zijn 
leerlingen hield, maar heeft nog meer 
belangrijke betekenissen. Zo wordt in 
het delen van brood en wijn aan de ene 
kant zichtbaar dat wij samen leven van 
het brood en de wijn die God ons geeft, 
maar aan de andere kant symboliseren 
het brood en de wijn ook dat Christus het 
Levende Brood is dat je innerlijk voedt. 
En door de maaltijd samen te vieren, 
ontstaat er onderlinge gemeenschap. 
Want het Avondmaal verwijst ook naar 
het Bijbelse visioen van een wereld vol 
vrede, waarin alle volken met elkaar aan 
tafel gaan. Waarin ieder mens gelijk is en 
niemand wordt buitengesloten vanwege 
ras, geaardheid of wat dan ook, en 
waarin het voedsel dat de aarde geeft, 
zo wordt gedeeld dat er genoeg is voor 
iedereen.  

Jaarthema
Het is dan ook mooi dat de Protestantse 
Kerk Nederland dit jaar ‘Aan Tafel’ heeft 
gekozen als jaarthema. Het thema is een 
uitnodiging om komend jaar met mensen 
van binnen en buiten de kerk ‘aan tafel’ 
te gaan. Op zondag 25 september zullen 
we dat in de dienst ook letterlijk doen. 
Om 10.30 uur bent u van harte welkom in 
de Messiaskerk voor een heuse brunch-
dienst. We eten samen en tijdens de 
maaltijd wordt er gezongen en gebeden, 
leveren de predikanten een korte preek-
pitch en gaan we met elkaar in gesprek. 

Het wordt een feestelijke en smakelijke 
maaltijddienst, waarbij dat wat we eten 
ook nog eens is geïnspireerd op Bijbelse 
gerechten en ingrediënten. Kom dus 
vooral en neem gerust gasten mee. Want 
er is voor iedereen plaats aan tafel! ■

Veel vragen over drie 
unieke kerkgebouwen
De Protestante Gemeente Wassenaar is 
in het gelukkige bezit van drie unieke 
kerkgebouwen: twee gemeentelijke 
monumenten (de Kievietkerk en de 
Messiaskerk) en een rijksmonument 
(de Dorpskerk). Deze kerken hebben elk 
hun eigen geschiedenis. Een commissie 
gaat zich bezighouden met de toekomst 
hiervan.

Door Bert Ooms

Sinds de totstandkoming van de PGW 
behoren de drie kerken tot één geloofs-
gemeenschap. Dat neemt niet weg dat 
vele kerkgangers zich beter thuis voelen 
in de ene kerk dan in de andere. Soms is 
dat best lastig omdat het de eenwording 
van onze protestantse gemeente in de 
weg kan staan. Aan de andere kant kan 
het bezit van drie kerkgebouwen ook 
nieuwe kansen scheppen. 

Volle kerken
Het zal iedereen zijn opgevallen dat de 
kerken op zondag niet altijd goed gevuld 
zijn. Volle kerken zijn eerder een uitzon-
dering dan een vanzelfsprekendheid. Dat 
roept talrijke vragen op. Eén van de vra-
gen die zich hierbij opdringt, is of wij onze 
kerkgebouwen wel optimaal benutten. 
Hoe gebruiken wij onze kerken het best?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
is er een commissie ingesteld onder 
leiding van Tjalling Tiemstra. De an-
dere leden zijn Annemarie de Lind van 
Wijngaarden, Annelies de Bruin, Maarten 
Ouwens en Bert Griffioen. De commissie 
staat aan het begin van de werkzaamhe-
den en hoopt deze in de eerste helft van 
volgend jaar te kunnen afronden. 

Veel vragen
Tjalling begrijpt goed dat er binnen de ge-
meente veel vragen zijn over de opdracht 
aan de commissie en over de vraag of er 
misschien wel vooraf ‘richtinggevende 
adviezen’ zijn gegeven. In de eerste 
plaats benadrukt de voorzitter van de 
commissie dat het niet primair om geld 
gaat. Financiën zijn niet de belangrijkste 
reden dat dit onderzoek wordt gestart. De 
commissie interpreteert haar opdracht 
niet vanuit de gedachte dat er per se één 
kerk of twee kerken gesloten moeten 
worden. Haar uitgangspunt is juist posi-
tief: hoe kunnen wij onze unieke kerkge-
bouwen het beste gebruiken vanuit de 
missie van de PGW, met inachtneming 
van de meningen van onze gemeentele-
den?

Er is bijvoorbeeld een model denkbaar 
met een, meer dan nu al het geval is, 
proactief gebruik van de praktische mo-
gelijkheden van deze kerkgebouwen, bij 
voorkeur met behoud van de mogelijkheid 
tot erediensten. Er zal daarbij ook ge-
keken worden naar de vraag hoe ander 
gebruik bij kan dragen aan het realiseren 
van de missie van de PGW. De commissie 
wil dit najaar input van de leden van de 
PGW verzamelen door middel van een 
enquête. Deze enquête wordt dit najaar 
uitgezet onder de leden. 

Klankbordgroep
De commissie telt vijf leden. Om een zo 
breed mogelijk draagvlak te krijgen is er 
door de kerkenraad een klankbordgroep 
gevormd van elf leden, waarmee de 
enquête en de daarop volgende ideeën 
en voorstellen afgestemd zullen worden. 
Tjalling: “Er wordt een beroep op ons al-
len gedaan om dit onderwerp positief en 
met open blik te benaderen. Uiteindelijk 
gaat het erom hoe onze kerkgebouwen 
de missie van de PGW in brede zin het 
beste kunnen ondersteunen en verster-
ken en niet om aan het idee van ‘mijn 
kerkgebouw’ te blijven vasthouden.” ■

Kerk en Kunst: ‘Lichtspel’
Vanwege corona was de tentoonstel-
ling ‘Lichtspel’ enkele keren uitgesteld, 
maar op 3 september werd deze alsnog 
geopend. De opening werd muzikaal 
omlijst door pianiste Wil Koens-Dijkman. 
Glaskunstenaar Mieke Bijkerk-Hanse en 
kunstschilder Martine de Munnik open-
den de tentoonstelling door een stekker 
in een stopcontact te steken waardoor de 
kunstwerken stralend in het licht werden 
gezet.

Tijdens een interview met gastvrouw Es-
ther de Paauw kregen Mieke en Martine 
uitgebreid de gelegenheid om hun werk 
toe te lichten. Zij spraken enthousiast 
over hun inspiratie, werkwijze en ge-
bruikte technieken. Het thema licht speelt 
voor beide kunstenaars een belangrijke 

rol. Martine is als schilder gefascineerd 
door het spel tussen licht en donker.
En dat speelt ook een rol in de glaskunst 
van Mieke, want glas vangt licht en 
schaduw. ■
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(advertentie)

Diaconia

Nieuw kerkelijk seizoen
Met het nieuwe kerkelijk seizoen in zicht wordt ook binnen de diaconie 
vooruitgekeken. Zo is in de afgelopen periode al het concept-collecterooster voor 
2023 gemaakt. Het zal in de komende vergadering van het college van diakenen 
besproken worden.

Door Bert Griffioen

In praktisch opzicht is een aantal zaken rond de administratie gewijzigd. Het kerkelijk 
bureau doet sinds 1 januari de boekingen. Betalingen worden door de administrerend 
diaken en de voorzitter goedgekeurd en daarna daadwerkelijk gedaan. Het opstellen 
van de jaarrekening gebeurt onder auspiciën van accountantskantoor Driebergen uit 
Rijnsburg. Al met al wat kortere lijnen dan eerder gebruikelijk.

Collecteren
Het college van diakenen heeft vóór de zomer besloten om vanwege de sluimerende 
covid-situatie het collecteren tijdens de kerkdienst nog niet opnieuw in te voeren. De 
risico's moeten zoveel mogelijk uitgesloten worden. Wel is er aandacht in de dienst 
voor het inzamelen van de gaven na afloop van de dienst bij de deur, hoewel dat inmid-
dels deels digitaal gebeurt. De QR-code op de liturgie is daar zeer behulpzaam bij.

Hulp aan kwetsbaren
We leven in onzekere tijden, waarin ook de diaconie klaar staat om haar taken uit te 
voeren. Zo was er de opvang van de eerste Oekraïense vluchtelingen in Wassenaar, 
waarvoor onder andere met de burgerlijke gemeente werd samengewerkt. Uiteraard 
wordt ook de vinger aan de pols gehouden in verband met andere vluchtelingen en is 
alertheid nodig rond de kosten van energie voor de kwetsbaren. Samenwerking met 
andere hulporganisaties in Wassenaar staat hierbij bovenaan. Verder: enkele van de 
afgelopen zomeractiviteiten hebben financiële ondersteuning van de diaconie ontvan-
gen.

Tenslotte: ondanks een mooie aanvulling met nieuwe diakenen deze zomer zijn nieuwe 
mensen altijd van harte welkom om mee te doen. Het kerkelijk bureau zal u graag op 
het spoor zetten. ■

ALLE AANDACHT 

VOOR AFSCHEID 

NAAR WENS EN 
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2242 NJ Wassenaar 
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Huys van Herinnering

In gesprek met Lenie Bakker

Een dame met een passie
Mevrouw Lenie Bakker (85) is een 
trouwe bezoeker van de zondagochtend-
bijeenkomsten van onze gemeente in 
het Van Ommerenpark. Zij heeft een zeer 
bijzondere hobby en daarom zochten wij 
haar op voor een nadere kennismaking.

Door Bert Ooms

Het eerste wat opvalt tijdens ons gesprek 
is dat de ogen van mevrouw Bakker 
stralen. Ze vindt zich eigenlijk te verlegen 
voor een interview. Maar schijn bedriegt. 
Als we haar vragen wat haar grote pas-
sie is, geeft ze gedecideerd aan dat ze dit 
alleen kan vertellen als ze bij het begin 
mag beginnen. 

Haar verhaal begint in het jappenkamp. 
Een deel van haar jeugd bracht ze door 
in drie jappenkampen. In het eerste kamp 
was het leven nog dragelijk. In de an-
dere locaties was het een onmenselijke 
toestand. Er was veel te weinig voedsel 
en de kwaliteit was slecht. Als ontbijt 
kreeg ze een bord stijfsel. Geen wonder 
dat Lenie het kamp op tienjarige leeftijd 
broodmager verliet. 

Bioloog
Hierna begon het onderwijs op de lagere 
school waar ze dankzij de inzet van 

haar moeder maar tweeëneenhalf jaar 
over deed. Toen wist ze al wat ze wilde: 
biologie studeren aan de universiteit en 
werken als bioloog. Helaas ontbraken de 
financiële middelen voor de universiteit. 
Studeren ging niet maar de passie voor 
biologie bleef. Ze gaf niet op en haalde 
twee analistendiploma’s in de botanische 
en zoölogische biologie. Door haar ge-
drevenheid en inzet was zij de beste leer-
ling van de opleiding. Voor Lenie was dit 
de basis voor haar leven in de biologie. 

Toen haar kinderen wat groter waren, 
ging ze werken bij TNO. Daar werd al 
snel duidelijk dat ze overgeclassificeerd 
was voor het werk van analist. Haar 
baas zag haar talenten en wilde haar 
passie voor het werk belonen. Ze mocht 
colleges bijwonen waardoor haar kennis 
snel toenam.

Privélaboratorium
In 1988 vestigde het gezin zich in Was-
senaar. Zij maakte kennis met dr. Ten 
Cate. Deze bracht haar in contact met De 
Paddenstoelen Werkgroep Wassenaarse 
Parken. Deze werkgroep, die nog steeds 
actief is, boeide haar vanaf het begin. 
Nu kon zij van haar passie haar hobby 
maken. Tot de dag van vandaag is Lenie 
nog steeds actief voor deze club. Op 

bezoek in haar appartement in het Van 
Ommerenpark ontvangt ze mij in haar 
‘privélaboratorium’. Een ruime kamer met 
twee microscopen en een indrukwek-
kend archief van schimmels en padden-
stoelen. Nog elke dag is zij hier actief 
met het determineren van schimmels en 
paddenstoelen.

Passie
Haar passie voor biologie werd haar 
werk en later ook haar hobby. Mede 
hierdoor is het Lenie Bakker gelukt een 
zinvolle invulling aan haar leven te geven, 
ondanks haar ongelukkige en moeilijke 
jeugd in de jappenkampen. ■

Lenie Bakker zit dagelijks achter de microscoop
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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 | Bert Griffioen

Zijn we wel uniek?
Al jarenlang ben ik lid van een Rotaryclub, overigens niet in Wassenaar. Rotary 
heeft een imagoprobleem. Waar het vroeger een eer was lid te mogen worden, 
is het tegenwoordig, behalve misschien in ons dorp, voor veel clubs schrapen 
om leden te krijgen. Veel vergaderuren gaan daaraan op. Goede doelen worden 
gesteund, met fijne onderlinge contacten, en als iemand in problemen raakt, is er 
een helpende hand. Met 33.000 clubs in 200 landen is het geen kleine organisatie. 

De voorzitter van mijn club vroeg een predikant van de protestantse gemeente 
een voordracht te houden over de rol van de kerk tijdens de coronapandemie. 
Netjes via Zoom, wekelijks met zo’n 25 leden. De predikant vertelde hoe zijn 
gemeente mensen die in de problemen raakten een helpende hand bood, hoe 
onderlinge contacten extra aandacht kregen en hoe de diaconie, ondanks de 
beperkingen, goede doelen bleef steunen. En met in elke gemeente wel een kerk 
is het geen kleine organisatie.

De voorzitter dankte de spreker hartelijk en merkte verwonderd op dat Rotary en 
de kerk in de praktijk veel meer op elkaar lijken dan hij ooit gedacht had. 

Dat geeft even te denken. Wat wéten mensen in de gemeenschap nog van de 
kerk, behalve beelden op het journaal over kerkgangers uit Urk of elders. Just 
van Es zei in de Kievietkerk eens: “Mensen weten niet wat wij hier doen en 
bespreken, want ze komen al zo lang niet meer.” 

“Oh, dat respecteer ik erg hoor”, zegt de buurman als hij hoort dat je bij een kerk 
bent. Ofwel: mij niet gezien. 

Het is lastig. Veel maatschappelijke organisaties worstelen met de bereidheid 
van mensen om zich in te zetten, te helpen de boel in de benen te houden. Vaak is 
het draaien van een bardienst bij de sportvereniging al een probleem. 

Zijn we als kerk uniek als we zien dat we afkalven in aantal leden? Is het zand-
zakken voor de deur? Dat zal niet gebeuren, maar we moeten wel leren dat we, 
willen we naast onze persoonlijke geloofsbeleving, als instituut een serieuze rol 
blijven spelen, ons moeten herbezinnen op onze uitstraling. 

Hoe dat moet? Ik zou het niet aan anderen vragen. Die hebben hetzelfde pro-
bleem…

Bert Griffioen is voorzitter van de diaconie van de PGW

Dominee Siegfried Menthel: 
de vredestichter
Ds. Siegfried Menthel is op 27 juni 2022 
plotseling overleden, op de leeftijd van 
79 jaar. Hij was gedurende dertig jaar 
predikant van de evangelisch-lutherse 
kerk in Schmöckwitz. Begin jaren 
zeventig werd deze gemeente in Oost-
Berlijn partnergemeente van toen nog 
de hervormde en gereformeerde kerk in 
Wassenaar.

Door Wil Schelhaas-van Nes

Het was destijds niet gemakkelijk om op 
bezoek te gaan in Schmöckwitz. Het lag 
in Oost-Duitsland, achter het IJzeren Gor-
dijn en bezoeken werden niet gemakkelijk 
getolereerd. Omgekeerd konden mensen 
uit het land al helemaal niet naar ons toe 
komen. Maar met behulp van ds. Sieg-
fried Menthel, die contactpersoon werd 
tussen de twee kerken, werd toegestaan 
dat wij jaarlijks naar Schmöckwitz kon-
den gaan. Dat werd door de gemeentele-
den daar als zeer bemoedigend ervaren.

Binnenstebuiten
Begin jaren zeventig was het zover. 
De eerste delegatie vanuit Wassenaar 

vertrok in enkele auto’s richting DDR. 
Het passeren van de beruchte grens van 
West- naar Oost-Duitsland was altijd 
spannend. De  auto’s werden binnenste-
buiten gekeerd, tijdschriften in beslag ge-
nomen, vermeende westerse propaganda 
vernietigd en na heel veel stempels en 
uren later kon de weg worden vervolgd. 

De opzet van het weekend was altijd 
inspannend. De Duitsers zijn heel goed in 
het voeren van zware discussies en daar 
was de gehele zaterdag dan ook mee 
gevuld. Het onderwerp luidde: ‘Opvoeden 
tot vrede’. Daar konden wij gemakkelijk 
over praten vanuit onze Nederlandse 
situatie, maar in de DDR was dat minder 
vanzelfsprekend.

Uitwisseling 
Die avond werden we getrakteerd op de 
beroemde Dreigroschenoper in het Ber-
tolt Brecht-theater. Een hele ervaring. Op 
zondagmorgen troffen we elkaar weer in 
het kleine kerkje in Schmöckwitz, waarna 
de terugtocht naar Wassenaar werd 
aanvaard. Sinds dat eerste weekend zijn 
er nog vele gevolgd. Na de val van de 

Ds. Siegfried Menthel (rechts) met predikant Deodaat van der Boon

Kerkdienst in Schmöckwitz in 2006

Muur bleven de uitwisselingsweekenden 
nog lang bestaan en konden de mensen 
uit Schmöckwitz ook naar Wassenaar 
komen. Hier zijn vele vriendschappen 
door ontstaan. 

Ds. Siegfried Menthel heeft veel bete-
kend voor de contacten over en weer. Hij 
was een bescheiden mens en stelde zijn 
leven in dienst van vrede en gerechtig-
heid. Een mens die trouw was aan de 
opdracht van het Evangelie en tevens 
aan de mensen die op zijn pad kwamen. 
Wij blijven met veel respect aan hem 
denken. ■

Nieuwe voorzitter 
en scriba
Tijdens de kerkenraadsvergadering 
van dinsdag 6 september is afscheid 
genomen van voorzitter Freek Koster 
en scriba Wilma Verschoor. Bert 
Ooms en Mariette van de Berg zijn 
gekozen als respectievelijk nieuwe 
voorzitter en scriba.
In het volgende nummer van 
Gemeentenieuws meer over
deze mijlpalen.



Pr
ot

es
ta

nt
se

 G
em

ee
nt

e 
W

as
se

na
ar

6

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

Roessingh van Iterson BV
RVI Services

Dierplaagbestrijding

Wespen bestrijding / Bijen herplaatsing
Schoonmaak / Glazenwasserij

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

Gesprek met Bert Ginkel, voorzitter pastorale raad

‘Mensen mogen niet buiten de 
boot vallen’
Drie jaar geleden viel er bij de 
gemeenteleden een brief in de bus 
met informatie over de pastorale raad 
en de wijk- en sectie-indeling. Die 
brief is waarschijnlijk ergens in een 
laatje beland. Gelukkig is er nu een 
informatieboekje met daarin duidelijk 
aangegeven wie de contactpersonen en 
coördinatoren in de wijken zijn. In een 
gesprek met Bert van Ginkel, voorzitter 
van de pastorale raad, belichten we een 
paar aspecten.

Door Marianne Mewissen

Hoe is de indeling in wijken en secties 
tot stand gekomen?
“Het doel is om alle gemeenteleden in 
beeld te krijgen en te houden. Daarvoor 
is bewust een geografisch uitgangspunt 
gekozen. Geen clubjes of groepjes en 
‘ons kent ons’. Dan vallen mensen buiten 
de boot. De twee predikanten hebben 
elk een wijk in Wassenaar onder hun 
hoede: Noord (dominee Esther de Paauw) 
en Zuid (dominee Jilles de Klerk). De 
scheidslijn loopt ongeveer via een oude 
weg door Wassenaar: Lange Kerkdam en 
de Van Zuylen. Alle adressen in een wijk 
zijn in secties verdeeld (circa 50 tot 80 
adressen) met een coördinator per sectie 
en contactpersonen die enkele adres-

sen of straten onder hun hoede hebben. 
In het nieuwe informatieboekje staan 
de namen, e-mailadressen en telefoon-
nummers per sectie zodat alle gemeen-
teleden weten wie de coördinator en 
contactpersonen zijn bij wie ze terecht 
kunnen. Maar je kunt ook een ander, voor 
jou bekend persoon, bellen.”

Honderd procent dekking dus? 
“Dat zou het moeten zijn. Maar het is 
geen eenrichtingsverkeer. Natuurlijk 
doen de contactpersonen hun best om 
gemeenteleden actief te benaderen waar 
nodig, maar iedereen kan, ja moet, ook 
zelf de telefoon pakken of een e-mail 
sturen om te laten weten of een gesprek, 
een bezoekje gewenst is. Dat maakt het 
werk lichter en dan weten we ook beter 
waar er behoefte aan contact is. We 
zijn blij met alle mensen die zich hebben 
bereid verklaard om mee te werken. We 
zouden er graag nog meer hebben. Je 
kunt het werk zien als een soort corvee, 
een klus die geklaard moet worden, maar 
vaak krijg je zoveel terug bij de diverse 
contacten. Het klinkt misschien wat 
plechtig, maar dan voel je je een geze-
gend mens. Natuurlijk zijn er situaties 
waar je tegenop kunt zien, maar vaak is 
alleen een luisterend oor bieden al vol-
doende, laten merken dat de kerk mee-

leeft, er zijn. Als je het informatieboekje 
doorbladert, zie je trouwens dat heel 
veel mensen pastoraal betrokken zijn op 
een of andere wijze. Eigenlijk vormt de 
pastorale raad een soort vangnet onder 
alle diensten en activiteiten: zorgen 
dat niemand uit de boot valt en dat alle 
gemeenteleden weten aan wie signalen 
kunnen worden doorgegeven.” 

Welke verwachtingen heb je voor de 
toekomst?
“Als voorzitter van de pastorale raad ben 

ik blij dat er nu financieel ruimte is voor 
een pastoraal werker (12 uur) voor met 
name oudere gemeenteleden. Een goede 
begeleiding in de laatste levensfase 
vraagt veel van predikanten, vandaar die 
extra uren. Hij of zij is vanzelfsprekend 
ook betrokken bij het halfjaarlijks overleg 
met de coördinatoren en een keer per 
jaar met de contactpersonen.
Zo kunnen we nog beter ervaringen 
uitwisselen, ondersteuning bieden en 
bemoedigen waar nodig, samen met de 
wijkpredikanten.” ■

Het moderamen van de pastorale raad, v.l.n.r.: Esther de Paauw, Ria Snelleman, Jilles 
de Klerk, Anneke Prins en Bert van Ginkel. Niet op de foto: Lenie Smit

Muziekmiddag
De Messiaskerk was op woensdag 17 augustus het toneel voor talentvolle musici 
tijdens een klankrijke muziekmiddag. ■
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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

Vraag van de lezer

Soefitempel in Katwijk
Fietsend vanuit Wassenaar naar 
Katwijk valt het direct op: de gelige 
rechte muren met de goudkleurige 
koepel van de Soefitempel. Voluit heet 
de tempel Universal Murad Hassil, 
de enige tempel van het universeel 
soefisme ter wereld. Hoe kwam de 
Soefitempel in het (orthodox-) christe-
lijke Katwijk terecht? 

De heer baron H. Van Tuyll van Serooskerken bezat een huis aan de Boulevard en was 
leerling van de Indiase Hazrat Inayat Khan. Jaarlijks organiseerde hij zomerscholen. In 
de zomer van 1922 was hier Inayat Khan bij aanwezig. Tijdens een wandeling door de 
duinen kreeg Inayat Khan een bijzondere geestelijke ervaring en verklaarde die plek 
heilig. Leuk weetje is dat het altijd al een aparte plek was, vroeger kwamen er al zonaan-
bidders samen en daar worden geen badgasten mee bedoeld. 

Na de Tweede Wereldoorlog kocht de gemeente Katwijk het stuk grond van de Neder-
landse Staat. De bouw van de tempel heeft nog een poos op zich laten wachten omdat 
een deel van de orthodox-christenen bezwaren had tegen de komst van de tempel. Na 
tussenkomst van de Raad van State en akkoord van de gemeenteraad startte in 1969 de 
bouw. 

De architect is Sam van Embden. Hij was nauw betrokken bij stedelijke ontwikkelingen 
van onder andere Rotterdam maar heeft ook baanbrekende plannen mogen uitvoeren 
voor bijvoorbeeld campussen in Eindhoven en Singapore. De sobere stijl is die van het 
zogeheten nieuwe bouwen, waarbij vierkant staat voor kracht en stabiliteit, de koepel 
heeft een typisch oosterse vorm. De koepel is lichtdoorlatend en wanneer bij bijzondere 
gelegenheid er een lamp in wordt geplaatst kleurt deze goudkleurig.

In het universeel soefisme staan liefde, harmonie en schoonheid centraal. De grondslag 
is islamitisch, maar wanneer er een eredienst wordt gehouden, worden er zeven kaarsen 
ontstoken: voor het hindoeïsme, het boeddhisme, het zoroastrisme, het jodendom, het 
christendom, de islam en voor allen die het licht van de waarheid in de duisternis van 
menselijke onwetendheid hebben hoog gehouden. Deze vorm van soefisme beoogt geen 
nieuwe religie te zijn, maar beoogt eenheid tussen alle mensen, evenals respect voor 
ieders religie en cultuur.

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

Expositie ‘Natuurlijk Dichter bij Bloemen’

‘Botanisch tekenen is een 
verslaving’
In het kader van Kerk & Kunst wordt op 
zaterdag 22 oktober om 15.00 uur door 
ds. Jilles de Klerk in de Messiaskerk 
de tentoonstelling ‘Natuurlijk Dichter 
bij Bloemen’ geopend. Dan is werk van 
ons gemeentelid Janneke van Laar te 
bewonderen. Bovendien wordt ook een 
fraai vormgegeven boekje met dezelfde 
titel gepresenteerd. 

Door John Mewissen

Het boekje is tot stand gekomen door 
samenwerking van botanisch kunstenaar 
Janneke van Laar en dichteres Mieke 
van den Berg. Miekes gedichten zijn ge-
inspireerd door de bloemen die Janneke 
met haar fijne penseelvoering, gevoel 
voor kleur en volmaakte compositie tot 
leven brengt. Het geheel nodigt uit tot 
goed kijken en herlezen en verstilling. 

Een gesprek met beiden.

Janneke, je hebt al zoveel werk 
geproduceerd en tentoonstellingen 
gehad. Waarom kom je nu ook nog met 
een boekje?
“Daarmee wil ik iets nalaten, voor mijn 
kleinzoon. Dat is een droom die nu 
uitkomt.”

Wanneer ben je met het botanisch 
tekenen begonnen?
“Ik heb altijd al bloemen getekend. Nog 
voor mijn pensionering ben ik er steeds 
meer tijd aan gaan besteden. Het kwam 
in een stroomversnelling toen ik op 
aanraden van mijn echtgenoot Cor – die 
mij altijd gestimuleerd heeft – een cursus 
botanisch tekenen ging volgen in de Hor-
tus van de Leidse universiteit. Toen werd 
het een passie, een verslaving!”

Hoe heb je je verder ontwikkeld?
“Via tal van cursussen van de Vereniging 
Botanisch Kunstenaars Nederland. De 
opleiding lijkt op het gildesysteem in de 
Middeleeuwen. De leerling legt als eerste 
proeve van vakbekwaamheid drie teke-
ningen voor aan de examencommissie. 
Die beslist over toelating tot het vervolg-
traject. Daarna volgen examens die uit-
eindelijk kunnen leiden tot het meester-
schap, dat wil zeggen: de lesbevoegdheid 
en de mogelijkheid deel te nemen aan 
exposities. Het bestuur van de vereniging 
bewaakt de kwaliteit en stelt de hoogste 
eisen aan wie zich botanisch kunstenaar 
wil noemen.”

Wat zijn de eisen waaraan een 
botanische tekening moet voldoen?
“Tekenen naar de natuur. Aan de hand 
van de tekening moet je de bloem, plant 
of vrucht kunnen determineren. De plant 
moet op ware grootte weergegeven 
worden.”

Is hier sprake van een ambacht, 
kopieerkunst of van kunst?
“Ik noem mijzelf een botanisch kunste-
naar, omdat ik mezelf artistieke vrijheid 
veroorloof en me niet altijd aan de regels 
houd. Ik maak een compositie, vergroot 
of verklein het object, en werk met scha-
duw en diepte. Ik blijf de techniek, het 
ambachtelijke, steeds perfectioneren tij-
dens bijeenkomsten waaraan ook andere 
botanisch kunstenaars meedoen.”

Kan een botanisch kunstenaar leven van 
de kunst?
“Niet of nauwelijks. Er gaan uren zitten in 
het werken aan een tekening. Als je dat 
doorberekent in de prijs dan wordt die 
wel heel hoog.”  

Mieke, wat was jouw inspiratie om 
mee te doen aan dit project: samen een 
boekje maken?
“Janneke vroeg mij om bij haar tekenin-
gen gedichten te schrijven, die de teke-
ningen zouden versterken. De uitdaging 
was om bij elke tekening bijzonderheden 
en bijnamen te achterhalen en daarvan 
iets in diverse dichtvormen te benoemen. 
Het werd een boeiende ontdekkingstocht. 
De vormgever heeft de tekeningen en de 
gedichten prachtig gecombineerd. Het 
is voor ons beiden een verrijkend project 
geworden.” ■
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Redactioneel

Start
Tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk 
opende zijn populaire talkshow De We-
reld Draait Door jarenlang met de woor-
den ‘Aan tafel’ na zijn inleidende praatje 
met de tafelheer of tafeldame. Diezelfde 
woorden zijn door de PKN gekozen als 
jaarthema voor het nieuwe kerkelijke 
seizoen dat deze maand van start gaat. 

Onze kerk in Wassenaar heeft dankbaar 
gebruik gemaakt van dit jaarthema voor 
de startdienst op zondag 25 september in 
de Messiaskerk, waarin aan tafel gaan 
een prominente rol speelt. In het ope-
ningsverhaal op pagina 1 vertelt dominee 
Esther de Paauw meer over deze bijzon-
dere brunchdienst die u niet mag missen.    

Verder in dit gevarieerde nummer aan-
dacht voor een onderwerp over de grens. 
Wil Schelhaas staat stil bij het overlijden 
van Siegfried Menthel, oud-predikant in 
Schmöckwitz, jarenlang partnergemeen-
te van de protestantse kerk in Wasse-
naar. Maar ook zaken van dichtbij komen 
aan bod, in de vorm van een interview 
over het pastoraat in Wassenaar en een 
kennismakingsgesprek met de commis-
sie die de toekomstmogelijkheden van de 
drie kerken gaat onderzoeken. 

Kortom: een ons inziens lezenswaardig 
nummer aan de start van het nieuwe 
seizoen.

Henk Hogewoning

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 25 september
Startzondag

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

Zondag 2 oktober ds. E. de Paauw ds. B. Schoone (Poeldijk) Zie Dorpskerk en Kievietkerk

Zondag 9 oktober ds. C. van Dongen (Den Haag) Zie Dorpskerk en Messiaskerk ds. J.M. de Klerk

Zondag 16 oktober Zie Kievietkerk en Messiaskerk ds. J.A.D. van der Boon
(Hummelo)

ds. A. Alblas (Oegstgeest)

Zondag 23 oktober ds. R. Oranje (Alkmaar) Zie Dorpskerk en Messiaskerk ds. J.M. de Klerk

Zondag 30 oktober
Gezamenlijke dienst

Nog niet bekend Zie Dorpskerk Zie Dorpskerk

Zondag 6 november
Gedachteniszondag

ds. R. Oranje ds. J.M. de Klerk ds. N.K. Mos (Hoenderloo)

Zondag 13 november ds. J.M. de Klerk

19.15: cantatedienst:
ds. J.M. de Klerk

ds. B. Schoone (Poeldijk) Zie Dorpskerk en Kievietkerk

Zondag 20 november Zie Kievietkerk en Messiaskerk ds. R. Oranje dr. G.P.Th. Bosma (Breda)

Zondag 27 november 
Gezamenlijke dienst

Zie Kievietkerk ds. J.M. de Klerk Zie Kievietkerk

Het volgende nummer...
... verschijnt in de laatste

week van november

Bedevaart op de Kagerplassen
Dinsdag 26 juli 2022 18.00 uur. Het 
weerbericht voor de volgende dag is 
droog en zonnig, met in de ochtend een 
fris windje. It giet oan! Voor het tweede 
achtereenvolgende jaar gaan we op 
‘bedevaart’, georganiseerd door de 
commissie Leerhuis en de diaconie. 

Door Aat Schornagel

Met enthousiaste gemeenteleden in een 
sloep op de Kagerplassen. En met het 
dubbele aantal deelnemers vergeleken 
met vorig jaar. Dus twee vaarten: een 

ochtend- en een middagvaart. Een ge-
mengd gezelschap met een vijftiger, maar 
ook een 96-jarige. Met atletische types 
maar ook met twee rollators aan boord. 

Geruis van de wind
Het doel was ontspannen, ontmoeten 
en verdiepen. En ontspannend was het. 
Comfortabele kussens in de sloep, schit-
terende vergezichten met water, groen, 
een molentje hier en een kerkspits daar. 
En zelfgebakken koekjes. Geanimeerde 
gesprekjes gonsden door de sloep. Af en 
toe hielden we stil, motor uit, midden op 

het water, alleen het geruis van de wind, 
gegak van ganzen en zelfs een overvlie-
gende kiekendief. Dat waren momenten 
van verdieping waarop een gedicht werd 
voorgelezen, of een bijzondere herinne-
ring werd gedeeld over het thema ‘wind’. 

Halverwege stopten we bij een idyllisch 
aan het water gelegen restaurant voor 
koffie met (veel) taart. Kortom, de PGW-
bedevaart was tweeënhalf uur gezellig-
heid, genieten van de natuur, ontmoeting 
en een vleugje verdieping. Iedereen was 
het erover eens: volgend jaar weer! ■

Live Music Now
Op 27 juli en 10 augustus konden men-
sen genieten van prachtige live muziek 
in de Messiaskerk verzorgd door eigen 
gemeenteleden en jonge musici van Live 
Music Now (zie foto). ■


