Gemeente
Nieuws

Protestantse
Gemeente
Wassenaar

Tweemaandelijkse uitgave Protestantse Gemeente Wassenaar • nr. 65 • december ’22/januari ’23 • www.pkn-wassenaar.nl

In dit nummer
Pagina 3:
Interim-predikant
Van oktober tot februari
vervangt dominee Rudi Oranje
Esther de Paauw. Hij schrijft:
“Ik zie er naar uit u te ontmoeten.”

Meditatie op weg naar kerst

Hoe word je gelukkig?

Pagina 4:
Leger des Heils
Gemeentelid Bertine Stuijvenberg werkt bij het Leger
des Heils. ‘Wij geloven in
kansen, in tweede kansen,
derde kansen.’
Pagina 5:
Christelijke politiek
Een interview met politiek
leider van het CDA in Wassenaar Hubert Schokker
over christelijke politiek in de
praktijk.
Pagina 7:
Gods schoenen
In de Statenvertaling van de
Bijbel (1637) gooit God met
zijn schoen. Een verhandeling
over schoenen in verschillende culturen.

Aan Tafel
Sytze de Vries

Wat klaarstaat op de tafel,
het goede van het land,
gaat hier met alle liefde
van hand tot hand.
Wij zegenen U, Vader,
Als gastheer in de kring:
Genoeg is er voor vriend en
voor vreemdeling!
O bron van alle leven
bewaar ons voor elkaar.
Uw goedheid is het licht, wij
Uw kandelaar!
Uit: Liedboek, Lied 233
De Protestantse Kerk Nederland
heeft als jaarthema: ‘Aan tafel’. Om
dit in onze geloofsgemeenschap
levend te houden is dit gedicht
gekozen.

Deel van het schilderij Rijkdom van Martine de Ruiter
In het World Happiness Report 2022
staan de uitkomsten van een groot
onderzoek naar geluksbeleving van
mensen in 146 landen in de hele wereld.
Finland scoort dit jaar op die lijst alweer
als eerste en is dus het gelukkigste
land van de wereld, gevolgd door
Denemarken, IJsland en Zwitserland.
Nederland eindigt op de vijfde plaats.
Door Rudi Oranje
Opmerkelijk is dat de Verenigde Staten
pas op de 16de plaats staat, Rusland op
de 60ste en Oekraïne op de 98ste plaats.
Helemaal onderaan de lijst staat Afghanistan op plek 146. Het is vrij duidelijk in
die lijst dat Europese landen overwegend
hoog scoren en arme landen vrij laag.
Volgens aanvullend onderzoek heeft het
cijfer veel te maken met de omstandigheden waar mensen aan onderhevig zijn,
zoals de mate van rijkdom, veiligheid,
vrede, gezondheid, levensverwachting en
een geordende samenleving. Verder valt
op dat corruptie, terrorisme en dictatuur
in een land je al gauw duwt naar een
lagere score.
Geld
Voor een groot deel schijnt gelukkig zijn
dus te maken te hebben met in welk land
je leeft en hoe de samenleving in elkaar
zit. Maar dat is slechts de helft van het

verhaal. Om je gelukkig te kunnen voelen,
moet je ook zelf wat doen. Want je ongelukkig voelen mag bij ons niet. Dus denken sommige mensen dat ze genoeg geld
moeten zien te vergaren. Want, denken
ze, geld is een voorwaarde en zekerheid

om gelukkig te kunnen zijn. Maar is het zo
dat als je rijk bent je automatisch gelukkig bent? Als je arm bent hoef je toch ook
niet per se ongelukkig te zijn?
>> Lees verder op pagina 3

Theologen van nu: Thomáš Halík
Wie zijn de theologen van nu? Wat hebben ze te zeggen en waarom zou je hun
boeken lezen? In een reeks artikelen
stelt Esther de Paauw de komende tijd
theologen van nu voor. We beginnen met
Thomáš Halík, Tsjechisch theoloog, filo-

soof en psycholoog en katholiek priester.
‘Het christendom moet een radicale
hervorming ondergaan’, is de boodschap
van de Tsjechische theoloog.
>> Lees het artikel op pagina 3
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15.000 euro voor bazaar in Messiaskerk
De bazaar in de Messiaskerk op
1 oktober was weer een groot succes.
Doordat de aangrenzende ruimten dit
jaar niet gebruikt konden worden, stond
zelfs het liturgisch centrum vol met
spullen. De bazaar bracht ongeveer
15.000 euro op. Het geld is bestemd
voor drie doelen: Stichting Leergeld
Wassenaar, Stichting Sterk en Positief
en de kerk zelf.
Ds. Esther de Paauw sprak voorafgaand
aan de bazaar een ludiek openingsgebed
uit. Dit ‘gebed voor de goddelozen’ willen
we de lezer niet onthouden.
Gebed
“Vader, vergeef het hun, want ze weten
niet wat ze doen. Ze denken uw kerk met
geld te kunnen dienen, maar ze hebben
van uw huis een rovershol gemaakt.
Vergeef hun dat ze nog steeds niet snap-

pen dat je geen aardse schatten moet
verzamelen, maar hemelse. Het zijn en
blijven tenslotte Wassenaarders, dus dat
krijg je ze toch niet aan het verstand gepeuterd. Maar ze bedoelen het goed, en
zullen het geld niet voor zichzelf houden
maar aan uw kerk en anderen schenken.
Vergeef het hun ook maar dat het echte
protestanten zijn met geen enkel respect voor het liturgisch centrum. Dat ze
uw altaartafel hebben vol gelegd met
goedkope juwelen. Dat het liturgisch
centrum straks geen plek is van eerbied
en verstilling, maar van ijdelheid en zucht
naar pracht en praal.
Pakhuis
Vergeef hun dat ze van uw huis een
pakhuis hebben gemaakt van tweedehands spullen. Al spreekt daaruit toch
een stuk geloof. Dat niets voor eeuwig is
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Nieuwe scriba: Mariëtte van den Berg

Door Marianne Mewissen

Opmaak en druk:
Duocore, Katwijk

ad64/31.indd 2

Boekenmarkt

Mariëtte van den Berg is een geboren
Voorschotense die in heel wat
maatschappelijke organisaties haar
steentje heeft bijgedragen. Sinds kort is
ze scriba. Een korte kennismaking.

Mariëtte van den Berg was voorzitter van
de medezeggenschapsraad van drie middelbare vrije scholen, vertrouwenspersoon bij een sportvereniging, coördinator
van Reuma Nederland in Voorschoten
en de jeugd-EHBO in Voorschoten. Sinds
medio 2008 bezoekt ze regelmatig de
Kievietkerk.

22-02-12

Waarom ben je scriba geworden?
“Ik realiseerde mij dat het belijden van
het geloof en het bijbrengen daarvan aan
onze drie dochters niet vanzelf gaat. Lang
16:24
heb ik gedacht dat de organisatie achter
de wekelijkse kerkdienst toch een soort
van vanzelf ging. Dat is natuurlijk niet
waar en ik voelde mij steeds meer verantwoordelijk om daar een bijdrage aan
te leveren. Sinds 2019 ben ik betrokken

afgeschreven. Dat alles een nieuw leven
kan krijgen. Eigenlijk getuigen ze hier van
opstanding. Dat geeft toch de hoop dat
ze wel iets van U begrepen hebben. Bovendien dragen ze bij aan duurzaamheid,
aan zorg voor uw schepping, en verlenen
ze ook een maatschappelijke dienst; dat
mensen van wie de beurs kleiner is hier
toch mooie en goede spullen kunnen
kopen. Dus zie maar een beetje genadig
op hen neer, Heer.
Ze bedoelen het goed. Ze staan hier met
hart en ziel. Het verkopen van troep in uw
huis maakt hen tot een hechte gemeenschap en daar schept U toch vreugde
in. Zelfs wat verloren zonen en dochters
dwalen hier rond… Ach, ze weten niet
wat ze doen, maar zegen ze maar een
beetje, Heer, en geef ons een goede
opbrengst. Amen.” ■
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Henk Hogewoning (eindredactie), Rick
van Keulen, Jilles de Klerk, Marianne
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Een tafel vol spullen

bij de organisatie van het jongerenwerk
van de gehele kerkgemeente. En door het
vertrek van Wilma Verschoor kwam de
vraag of ik scriba wilde worden.”
Wat verwacht je ervan, voor jezelf en
voor anderen?
“Hoewel ik pas aan het begin van het
leerproces sta van wat deze rol van mij
verlangt, sluiten bepaalde aspecten
prima aan bij mijn werkzame verleden. Bij
andere aspecten zal ik de hulp van alle
gemeenteleden nodig hebben. Ik hoop
dat wij gezamenlijk weten te bouwen aan
een kerk waarin ook de jongeren, zoals
onze dochters van 20, 18 en 15, zich thuis
voelen.” ■

Voorzitter en scriba
Behalve een nieuwe scriba is er ook een nieuwe voorzitter: Bert Ooms. Hij is in een
vorige uitgave van Gemeentenieuws al voorgesteld. Mariëtte en Bert zijn de opvolgers van Freek Koster en Wilma Verschoor, die in september afscheid namen.

Activiteiten
in december
• Altijd Welkom: presentatie Henk
Bouman over de jaargetijden van
insecten en bloemen, Messiaskerk,
dinsdag 7 december, 14.30 tot 16.30
uur, inloop vanaf 14.00 uur.
• Kerstlunch voor gemeenteleden
van 75 jaar en ouder met medewerking van ds. Jilles de Klerk en
Nico Visscher (muzikale omlijsting),
Messiaskerk, dinsdag 14 december,
12.00 tot 14.00 uur. Aanmelden kan tot
10 december.
• Workshop kerststukken maken, Kievietkerk, donderdag 15 december en
verkoop kerstspullen op zaterdag 17
december, van 10.30 uur tot 13.30 uur.
• Kerstviering voor de kinderen, Messiaskerk, zaterdag 17 december van
16.00 tot 18.00 uur.
• Dickens Festival m.m.v. Excelsior,
Dorpskerk, zaterdag 17 december
vanaf 19.30 uur.
• Altijd Welkom: kerstviering met
medewerking van Jilles de Klerk en
Rejoice, dinsdag 21 december,
14.30 tot 16.30 uur, inloop
vanaf 14.00 uur.

Even voorstellen:
dominee Rudi Oranje
Dominee Rudi Oranje vervangt sinds
oktober op parttime basis Esther
de Paauw, die tot februari met
zwangerschapsverlof is. Maar wie is
hij? Graag stelt hij zich voor.

Door Esther de Paauw
Thomáš Halík was een persoonlijk adviseur van de Tsjechische president Vaclav
Havel en een van de vertrouwelingen van
Paus Johannes Paulus II. Ook heeft hij
in de loop van de jaren vele prestigieuze
prijzen gewonnen.
taken van Esther de Paauw over te nemen”, zegt dominee Oranje. “Dit behelst:
voorgaan in een aantal kerkdiensten,
pastoraat, betrokken zijn bij gespreksgroepen, beschikbaar zijn voor rouw- en
trouwdiensten en oproepbaar in noodgevallen. Het kerkelijk bureau is de uitvalbasis van mijn werkzaamheden. Ik ben daar
in de regel elke dinsdag aanwezig.
U kunt mij bereiken per mail (rudioranje@
gmail.com), via het kerkelijk bureau, via
uw wijkouderling of via Jilles de Klerk. Ik
zie ernaar uit u te ontmoeten.” ■

>> Vervolg openingsartikel

Hoe word je gelukkig?
Anderen denken dat ze pas gelukkig
worden als ze genoeg genot beleven. Het
verlangen naar genot heeft echter een
zeer bedenkelijke kant. Je kunt bijvoorbeeld drugs gebruiken die je een tijdelijk
genotsgevoel geven, je kunt kiezen voor
een zogenaamde kik, bijvoorbeeld bij
bungeejumpen, of je te buiten gaan aan
seksuele uitspattingen. Maar die genotservaringen zijn heel tijdelijk en vaak
verslavend. Je wilt steeds meer en meer
en op een gegeven moment kun je niet
meer zonder. Drankverslaving is daar
een voorbeeld van. Je grijpt steeds vaker
naar de fles ondanks de waarschuwing
van de gebruikelijke kater.
Bevrijde mensen
Kan het geloof in God je gelukkig maken?
Anders gezegd, zouden gelovige mensen
per definitie gelukkig zijn? Al met al heeft

het geloof in God toch de bedoeling je
levensvreugde te geven. De ervaring
hebben om te kunnen leven als bevrijde
mensen, kan ervoor zorgen dat je je
gelukkig voelt. Als het geloof in God een
absolute garantie zou zijn voor een gelukkig leven dan zouden de kerken bomvol
zitten. Ongelovige mensen kunnen toch
ook gelukkig zijn? Reken maar!
Het is maar net hoe je gelukkig zijn definieert. In feite is het een werkwoord. Het is
een opdracht. Je moet er iets voor doen.
Je moet je er voor inspannen. Christenen
dienen Jezus te volgen in zijn opdracht
aan ons: ‘Gij zult uw God liefhebben en
uw naaste liefhebben als uzelf’. In de
zorg voor de ander ligt de sleutel van
gelukkig zijn. Wie zich inzet voor zijn
naaste zal vrede zaaien en hemels geluk
ervaren. ■

Niet-religieus
Halík werd in 1948 geboren. Vlak daarvoor was het land communistisch geworden. Dat hij de naam ‘Thomáš’ kreeg
was niet toevallig, want als naam van
de eerste Tsjechische president gold die
als protestnaam tegen het communisme.
Halík groeide op in een niet-religieus
gezin. Op jonge leeftijd werd hij echter al
aangetrokken door de schoonheid van
Gregoriaanse muziek en hij was onder
de indruk van een aantal katholieke
schrijvers. Halík studeerde sociologie en
filosofie en werkte een aantal jaren als
psychotherapeut.
Door een aantal ontmoetingen met katholieke geestelijken kwam Halík tot geloof
en begon in het geheim theologie te studeren. De katholieke kerk werd namelijk
door de communisten flink onderdrukt en
zijn priesterwijding vond dan ook in het
geheim plaats. Het opgroeien en leven
onder een atheïstisch regime heeft Halík
gevormd en het gesprek met het atheïsme kenmerkt zijn werk. Halík maakt zich
grote zorgen over de snelle secularisatie
van Europa en zoekt daarom naar nieuwe
verbindingen tussen het christelijk geloof
en de moderne samenleving.
Radicale hervorming
Het christendom moet volgens Halík dan
ook een radicale hervorming ondergaan.
Volgens Halík neemt namelijk het aantal
mensen dat zich met de kerk identificeert snel af, maar ook het aantal echte

Het boek Geduld met God
atheïsten. Halík ziet juist veel mensen
die zoekende zijn en zich als het ware
tussen geloof en ongeloof bevinden. In
zijn boek Geduld met God (2010) werkt
hij aan de hand van de zoekende en
twijfelende Zacheüs uit hoe de kerk veel
meer in gesprek zou kunnen zijn met deze
zoekers. De kerk van de toekomst is wat
Halík betreft dan ook niet de kerk als een
christelijk bolwerk, maar zouden centra
kunnen zijn van bezinning en meditatie
die mensen in een open dialoog begeleiden in hun zoeken.
Inspirerend en toegankelijk
Thomáš Halík is dan ook een inspirerend
en toegankelijk theoloog die zeker de
moeite waard is om te lezen. Op een
eigentijdse manier verwoordt hij wat het
christelijk geloof kan betekenen voor moderne mensen en hij heeft inspirerende
ideeën voor de kerk.
Recentelijk is zijn autobiografie in het
Nederlands verschenen en dat is een
mooi vertrekpunt om hem beter te leren
kennen. Een ander mooi startpunt is om
zijn boek Geduld met God te lezen waarin
hij de vragen en twijfels van gelovigen
en niet-gelovigen bespreekt en een weg
wijst in hoe juist die twijfel ons meer kan
verbinden met God en met elkaar. ■
Protestantse Gemeente Wassenaar

Ontmoeten
“Mij is door uw kerkenraad gevraagd
om van oktober tot en met januari enkele

‘Het christendom moet een
radicale hervorming ondergaan’
Thomáš Halík is een Tsjechisch
theoloog, filosoof en psycholoog en
katholiek priester. Hij wordt gezien
als een van de belangrijkste roomskatholieke intellectuelen van dit moment
en de afgelopen jaren zijn verschillende
boeken van hem in het Nederlands
vertaald.

“Velen van u mocht ik reeds ontmoeten
tijdens een kerkdienst of in een persoonlijk
gesprek”, zegt dominee Oranje, die zijn
studie theologie afrondde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna werd hij
predikant in Oldenzaal en Maassenbroek.
Vervolgens was hij geestelijk verzorger
in een ziekenhuis in Alkmaar. Inmiddels
is hij met emeritaat. Hij woont in Alkmaar.
Rudi Oranje is geboren in Stockholm. Zijn
ouders verhuisden, toen hij vier jaar was,
naar Brazilië. Daar zat hij op de basisschool en op de middelbare school.
Zijn passies zijn pianospelen, zoals veel
gemeenteleden inmiddels weten, en het
produceren van Bijbelse musicals. Rudi
Oranje: “Als musicalproducent heb ik vele
voorstellingen in diverse theaters uitgevoerd. Bijbelverhalen inspireren mij om
hedendaagse items in muziek, zang, dans
en toneel om te zetten. Ik speel ook piano.
Muziek is een wonderlijke, universele taal
die vele mensen gevoelsmatig verstaan.”

Theologen van nu

Boek ‘Natuurlijk’ loopt goed
Het boek Natuurlijk, dichter bij
bloemen met botanische tekeningen
van Janneke van Laar en gedichten
van Mieke van den Berg was na de
opening van de gelijknamige Kerk &
Kunst-expositie op 22 oktober al bijna
helemaal uitverkocht.
Voor wie nog op zoek is naar een
bijzonder kerstcadeau: via de website
www.jannekevanlaar-huijser.nl zijn
het boek en ook kaarten nog te bestellen. ■
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Bertine Stuijvenberg over haar werk bij het Leger des Heils

‘We helpen iedereen ongeacht achtergrond’
We kennen Bertine als degene die samen
met Meta Tukker een groot aandeel
heeft in de kindernevendienst voor 4- tot
12-jarigen en de Kidschurch. Ze heeft
jarenlang gewerkt in de ouderenzorg en
daar een schat aan ervaring opgedaan.
Nu werkt ze alweer een tijd bij Stichting
Welzijn en Gezondheidszorg van het
Leger des Heils.

thuis vinden, vaak met een psychiatrische achtergrond in combinatie met verslaving. We werken samen met andere
organisaties zoals bijvoorbeeld Limor en
de Kessler Stichting. We organiseren ook
dit jaar weer de winteropvang voor de
gemeente Den Haag en we hebben een
groot aandeel in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.”

Door John Mewissen

Je werkt bij het Leger des Heils.
Waarom draag jij niet het bekende
uniform?
“Het uniform wordt alleen gedragen
door leden van het kerkgenootschap.
Ik maak onderdeel uit van de Stichting
Welzijn en Gezondheidszorg. Daar ben ik
hoofd van de behandelstaf. In mijn team
werken onder andere orthopedagogen en
psychologen. Deze gedragswetenschappers ondersteunen de teams bij complexe casuïstiek en zoals wij dat noemen:
onbegrepen gedrag. Ze bevorderen de
deskundigheid en bespreken casussen
en methodieken met de teams. De teamleden zijn professionals en hebben een
grote mate van zelfstandigheid.”

Bij het Leger des Heils is men blij met de
expertise die Bertine met zich meebrengt.
Ze voelt zich thuis in de grote organisatie
van het Leger waar ze voor haar gevoel
werk doet dat ertoe doet. Dat draagt ze
ook uit.
Warme persoonlijkheid
Bertine straalt vriendelijkheid en een
oprechte belangstelling in mensen van
alle leeftijden uit. De studie sociaal-pedagogische hulpverlening sloot perfect aan
bij haar warme persoonlijkheid. Hulpverleners zijn gedreven, doen hun werk met
liefde, maar gaan ook professioneel en
methodisch te werk. Vanuit de herstelgedachte staan ze zoveel mogelijk naast de
cliënten: mensen met een schrijnende en
complexe problematiek.

Bertine Stuijvenberg
Met welke problemen worden
de collega’s die werken in
de jeugdbescherming en de
gezinsondersteuning geconfronteerd?
“Veelal met langdurige en complexe
problemen zoals kwetsbare gezinnen
waar kinderen lijden onder de stress
door bijvoorbeeld financiële problemen,
vechtscheidingen, verslaving, huiselijk
geweld. Maar ook volwassenen die lang
op straat geleefd hebben en bij ons een

“Fascinerend vind ik de wijze waarop ze
omgaan met hun werk: de bevlogenheid
in combinatie met de kennis en kunde

van hun vak, het eindeloze geduld bij
de hopeloos lijkende gevallen. Wat alle
medewerkers gemeen hebben, is de
christelijke achtergrond, de inspiratie
uit het geloof. We komen uit alle schakeringen van de christelijke gemeenschap. We helpen eenieder ongeacht zijn
achtergrond: geloof door daad!”
Geloven in kansen
Het Leger is een gigantische organisatie
en wereldwijd aanwezig. Op de website
staat de missie: ‘Wij geloven in kansen, in
tweede kansen, derde kansen. Elk mens
doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk
leven is de moeite waard’. De medewerkers zijn geïnspireerd door de Bijbel en in
het bijzonder door de woorden en daden
van Jezus.
Het leger is actief op veel fronten: in de
jeugdzorg, beschermd wonen, housing first, veldwerk, een nachtbus, een
kledingbeurs, een recyclingproject, de
reclassering, een arbeidsreïntegratieproject, de formulierenbrigade, de
schuldhulpverlening, fietsreparatie. Het
jaarverslag geeft een goed overzicht van
alle terreinen waarop het Leger actief
is, vaak in samenwerking met andere
organisaties.

Diaconia

(advertentie)

De hand gaat aan de ploeg
ALLE AANDACHT
VOOR AFSCHEID
NAAR WENS EN

Protestantse Gemeente Wassenaar
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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

Bij veel mensen in onze gemeente bestaat de vrees voor grote financiële problemen.
Wassenaar staat, hoe onwaarschijnlijk het moge klinken, hoog op de armoedeladder
in Nederland. We kennen in ons dorp heel grote verschillen tussen degenen die zich
over hoge prijzen geen zorgen hoeven maken en anderen die de eindjes niet meer
aan elkaar geregen krijgen.
Door Bert Griffioen
Gelukkig kent Wassenaar een groot aantal hulporganisaties, maar de diaconie staat
zeker niet alleen. Er heeft inmiddels bundeling van krachten plaatsgevonden. Zo is er
overleg met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, is de burgerlijke gemeente actief en wordt geprobeerd initiatieven op elkaar af te stemmen en zo
de winterse problemen het hoofd te bieden. En met succes, de hand gaat werkelijk aan
de ploeg. De diaconie heeft een bedrag gereserveerd om, waar nodig, te helpen.
Vluchtelingen
Naast de zorg dichtbij spelen de grote vraagstukken zoals de situatie in Oekraïne en de
vluchtelingen uit dat land en de grote groep mensen die tijdelijk op Duinrell verblijven.
We kunnen als lokale kerkgemeenschap niet alles oplossen, maar we kunnen wel onze
bijdrage leveren. In financieel opzicht bijvoorbeeld. Het college van diakenen heeft
besloten om de opbrengst van een tweetal collectes die eerder gehouden zijn voor
Oekraïne, een kleine 5000 euro, beschikbaar te stellen voor de actie van de Amerikaanse School, die kortgeleden gehouden werd voor vluchtelingen in Oekraïne. Maar
we kunnen ook een bijdrage leveren door onbekende bezoekers aan onze zondagse
diensten warm welkom te heten.
Collecteren
Het collecteren in de diensten wordt door covid nog steeds niet op de traditionele
manier uitgevoerd. Het besluit is daarom om voorlopig door te gaan met het collecteren na het einde van de dienst, en dan niet met schalen, vanwege de privacy, maar
met bekers of de vertrouwde collectezakken. Een vriendelijk verzoek is wel om bij het
uitgaan allereerst aan de collectanten te denken. Zij moeten anders wachten tot de
laatste koffie is opgedronken en kunnen daarna pas de opbrengst tellen.
Kerstmis
We kijken uit naar Kerstmis, het licht dat op verre afstand begint te schijnen. We
mogen vertrouwen dat dat richtpunt ons door lastige, donkere tijden helpt. Waar nodig
staat de diaconie klaar om daarbij te helpen. ■

Column | Else Louise van Dijk-Staats

Aandacht: beetje moeite,
boel effect
Aandacht, als verschijningsvorm van communicatie,
is misschien wel een van de belangrijkste middelen
om het leven vrolijker, leefbaar te maken. Dat geldt
des te meer in deze tijd waarin onzekerheid en
onveiligheid ons omringen.
Laten we allereerst communicatie bij de kop pakken.
In de loop van mijn leven werd mij steeds duidelijker hoe essentieel (goede) communicatie is. Het
duidelijkst kwam dat tot uitdrukking bij een rampenoefening die wij als college van burgemeester
en wethouders ooit deden. Bij de evaluatie van de oefening bleek dat wat fout
ging in onze aanpak fout ging door verkeerde communicatie. Om aan te haken
bij de actualiteit: de woede van onze boeren over de aanpak van de stikstofcrisis
bekoelde door de toon die Remkes aansloeg. ‘C’est le ton qui fait la musique’,
leerde mijn vader mij al.

In de maand december wordt de jaarlijkse collecteweek gehouden waarvan de
opbrengst onder meer een project als de
buurthuiskamer financiert: de plek waar
je terecht kunt voor een kop koffie, warm-

te als je de energiekosten niet meer kunt
betalen, een zingevingsgesprek, sociaal
contact. In de buurthuiskamer hoor je
erbij, je wordt gezien. Omzien naar elkaar
is de gedachte. ■

Christelijke politiek in
Wassenaar: wat is dat?
Wassenaar kent meerdere politieke
partijen. Naast lokale partijen zijn
er partijen waarin verschillende
ideologieën zijn vertegenwoordigd.
Ook het christelijke gedachtengoed is
duidelijk verankerd in de Wassenaarse
politiek. Maar wat is dat eigenlijk,
christelijke politiek? En hoe kan je
in de lokale politiek je christelijke
principes tot uiting laten komen en je
onderscheiden van de andere partijen?

waan van de dag. Vanuit de gedachte
van gespreide verantwoordelijkheid probeer je de mensen te laten begrijpen wat
ze zelf kunnen doen. Verwacht niet alles
van de overheid maar kijk in alle redelijkheid naar wat je zelf kunt doen. Probeer
ook te kijken naar wat we als mensen
voor elkaar kunnen betekenen. Bij het
beleid voor zorg, jeugdzorg en de WMO
was voor Hubert solidariteit het leidend
beginsel.

Door Bert Ooms

Nu Hubert geen wethouder meer is maar
gemeenteraadslid blijven deze christelijke beginselen natuurlijk het uitgangspunt.
Maar toch ziet hij een verschil: “Als wethouder voer je uit wat de gemeenteraad
heeft bepaald. Je bent solidair met je
collegae in het college van burgemeester
en wethouders. Je bewegingsruimte is
dus beperkt. Nu ik raadslid ben heb ik
veel meer mogelijkheden om het gedachtengoed waarvoor ik sta te vertalen in
politieke daden.”

We vragen het aan de politiek leider van
het CDA in Wassenaar Hubert Schokker.
Hubert was tot voor kort wethouder en is
nu fractievoorzitter in de gemeenteraad
voor deze partij.
Hubert: “Voor mij zijn er vier basisprincipes: rentmeesterschap, gespreide
verantwoordelijkheid, solidariteit en
gerechtigheid. Voor mij is de normenen-waardendiscussie duidelijk leidend.
Vanuit deze gedachte is het vanzelfsprekend dat er meer is dan jezelf. Ik wil als
christen geen individualisme zoals bij
liberale partijen. De zakelijke benadering
die ik soms waarneem bij lokale partijen
spreekt mij ook niet aan.”
Rentmeesterschap
Als wethouder financiën liet Hubert zich
onder andere leiden door het rentmeesterschap. Dit speelde ook een grote rol bij
milieu en duurzaamheid. Gerechtigheid
houdt in dat je niet altijd je eigen zin wilt
doordrijven maar dat je begrip hebt voor
de mening van anderen. Het algemeen
belang bepaalt je opstelling en niet de

Een ander voorbeeld: in onze Rotaryclub doen we aan ‘jobrotary’: wij coachen
– vaak gedesillusioneerde – mensen bij het vinden van een baan. We zijn maar
leken maar hebben veelal wel ervaring als werknemer én als werkgever. En
verder hebben we als gereedschap in ons kistje slechts oprechte aandacht voor
deze mensen. Alleen al daardoor zien we mensen meer zelfvertrouwen krijgen.
En opbloeien. Ze voelen zich gehoord. Ze kunnen weer nadenken over wat ze
allemaal wél kunnen en zouden willen. En vinden meestal weer werk.
Tenslotte: gebrek aan aandacht betekent vaak eenzaamheid… Dat blijkt nog
eens ongezond ook. Tel daarbij op dat aandacht geven gewoon leuk is en je weet
welk aardigheidje je de komende tijd gaat inpakken. ■

Barmhartigheid
Het kost Hubert weinig moeite om enkele
onderwerpen te noemen. Voor wie bouw
je woningen, voor arm of rijk? Hoe maak
je het mogelijk dat starters een huis
kunnen vinden? De zorg moet altijd toegankelijk zijn, maar er kan wel gekeken
worden of binnen de jeugdzorg alles wel
nodig is. Voor echte noodzaak moet er
ruimte zijn. Maar waar leg je de grenzen?
En als het gaat om asielzoekers is voor

Hubert de barmhartigheid een belangrijk
uitgangspunt.
Lastenverzwaring
Tot slot wil Hubert zich nog wel even
opwinden over de volstrekt onnodige
lastenverzwaring en de stijging van de
OZB met 20 procent. Volgens hem is dit
onrechtvaardig met de huidige prijsstijgingen en de energierekeningen die voor
velen onbetaalbaar zijn. ■

(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

Hubert Schokker: ‘Er is meer dan jezelf’
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Bertine tijdens de kindernevendienst

En dan aandacht. Het kost meestal weinig moeite om mensen om ons heen
aandacht te geven. En wat een effect levert het op. Wij merken dat bijvoorbeeld
in Hospice Wassenaar (waar ik voorzitter ben): letterlijk doodzieke mensen knappen in die allerlaatste weken van hun leven vaak nog zienderogen op en genieten
door de niet-aflatende aandacht van onze medewerkers voor de dingen die het
leven de moeite waard maken. De meesten van hen zijn overigens vrijwilligers!
Die intense aandacht – voor de zieke én voor diens naasten – zit in kleine dingen:
een kopje thee, lekker klaargemaakt eten, een gesprek(je), een glimlach, een
aanraking.
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Afscheid organist Jaap Schothorst

Van harmonium tot
Messiaskerk-orgel

Op 28 augustus heeft onze gemeente
afscheid genomen van een gedreven en
gepassioneerd organist. Hij heeft met zijn
orgelspel 55 jaar lang onze erediensten
ondersteund en verrijkt. Hij heeft de
gemeente laten zingen en tot samenklank
gebracht. Hij heeft mensen met zijn spel
blij gemaakt, opgebeurd en getroost.
Freek: “Jaap, we zijn je daar ontzettend
dankbaar voor.”
Jaap zal zeker gemist worden. Niet alleen
als organist maar ook als dierbare vriend.

Daarom heeft de kerkenraad besloten
dat we hem niet zomaar konden laten
gaan. Namens de kerkenraad werd Jaap
onderscheiden met het draaginsigne in
goud met briljant dat in opdracht van de
PKN is ontworpen. Dit gaat vergezeld van
een gekalligrafeerde oorkonde.
Met de uitreiking van de speld en de
oorkonde kwam er een eind aan deze
afscheidsdienst. Het was een mooi en
plechtig afscheid waarbij Jaap meerdere
malen zichtbaar ontroerd was. ■

Zing mee tijdens
Lessons & Carols
Na twee jaar is er op zondag 18 december in de Dorpskerk van Wassenaar weer
een viering van Lessons & Carols.

Jaap Schothorst (links) met zijn dochter Machteld en Freek Koster
Zondag 28 augustus werd er in de
Messiaskerk op een waardige en
indrukwekkende wijze afscheid
genomen van Jaap Schothorst als
organist van deze kerk. Niemand
kon precies antwoord geven op de
vraag hoelang hij organist was in de
Messiaskerk. Uiteindelijk gaf Jaap zelf
de oplossing: “Ik ben begonnen toen de
Messiaskerk net klaar was.” En dat is 55
jaar. Bijna onvoorstelbaar lang.
Door Bert Ooms
Dominee Jilles de Klerk had op een warme
manier het afscheid van Jaap in de dienst
een plaats gegeven. Eigenlijk draaide de
hele dienst om het afscheid van Jaap
als organist. Aan het eind van de dienst
richtte Freek Koster, voorzitter van de
kerkenraad, het woord tot Jaap. Met veel
gevoel voor humor en historisch besef
gaf hij een overzicht van de loopbaan van
Jaap als organist in meerdere kerken.

Protestantse Gemeente Wassenaar

“Hij begon als organist in de Messiaskerk
in 1967, toen Jelle Zijlstra nog het bewind
over Nederland voerde, toen de autoloze
zondag nog moest worden uitgevonden en
de Messiaskerk nog een hervormde kerk
was.” 1967 was ook het jaar dat zijn doch-

ter Machteld werd geboren. Zij zat tijdens
de dienst stralend naast haar vader.
Harmonium
Freek: “Je werd dus organist van de hervormde Messiaskerk. Wie zich verdiept
in de levensgeschiedenis van protestante
organisten komt steeds weer uit bij het
harmonium. Wij als protestanten weten
allemaal wat een harmonium is. Kort
samengevat: een destijds in protestantshuiselijke kring populair traporgel. Ook
aan jouw wieg stond het harmonium.
Je moeder speelde erop in de kerk en
jouw eerste vingeroefeningen hebben
zich ook op dat instrument afgespeeld.”
Freek kreeg de lachers op zijn hand
toen hij vertelde hoe Jaap zelf allemaal
aanpassingen verzon en toepaste om het
harmonium uit te breiden.
Eerste concert
Wie denkt dat Jaap zijn carrière als kerkorganist in de Messiaskerk begon, vergist
zich. Zijn grote muzikale talent werd al
vroeg ontdekt. Op zijn 13de speelde hij
al tijdens diensten in Bennekom, hoewel
zijn voeten het pedaal niet konden bereiken. Toen hij 16 was werd hij benoemd
als organist in Renkum. En op zijn 16de
gaf hij zijn eerste concert in Bennekom.

Roessingh van Iterson BV
RVI Services
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Schoonmaak / Glazenwasserij
Tel: 070 - 517 68 96 / 0252-377333 www.roessinghvaniterson.com

De lezingen en gedichten zijn dit maal gegroepeerd aan de hand van het jaarthema van de PKN: 'Aan tafel'. Steeds gaat het om een Bijbels verhaal waarin bij
een maaltijd een belofte klinkt. De lezingen kunnen worden gecategoriseerd rond
de thema’s ‘Appetizer’ (dit smaakt naar meer) en ‘Gestilde honger’. De gedichten
hebben ook allemaal met een maaltijd of met aan tafel gaan te maken.
Traditiegetrouw hebben we een projectkoor voor deze dienst. De afgelopen twee
jaar werd er in het najaar met argusogen gekeken naar de ontwikkelingen op coronagebied en werd het als heel jammer ervaren dat de dienst niet kon doorgaan.
Dit jaar hebben we goede hoop dat het wel door kan gaan.
Meedoen aan het koor?
Het koor staat onder leiding van Anneke en Rijk Jansen en zal een aantal Engelse
koorwerken ten gehore brengen. De repetities zijn op de volgende woensdagavonden: 30 november, 7 en 14 december van 19.30 tot 21.00 uur in de Dorpskerk.
Voor de coronapandemie was er veel animo om mee te doen. Daar wordt nu weer
op gehoopt. Aanmelden graag via e-mail: annekejansenkot@gmail.com. ■

Grafstenen  Urnen  Assieraden
Restauratie  Accessoires
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.

www.keuzenkamp-marcelis.nl
 LEIDEN Haagse Schouwweg 10a, 071 576 40 47. leiden@keuzenkamp-marcelis.nl
 KATWIJK Blokmakerstraat 4, 071 403 20 44. katwijk@keuzenkamp-marcelis.nl

Met schoenen gooien en
andere beledigingen
Schoenen zeggen iets over de
mensen die ze dragen. Wie kijkt
naar de schoenen die werden
geschilderd door Vincent van
Gogh of Jopie Huisman ziet
niet alleen de schoenen, maar
herkent er ook het leven van de
drager in. En wanneer Hugo de
Jonge zich profileert met zijn
opvallende schoeisel zegt dat
iets over onze minister.
Door Dick den Ouden
Onze kijk op schoenen wordt
sterk bepaald door onze cultuur.
In oosterse landen wordt veel
sterker dan bij ons benadrukt dat
aan de schoen het vuil van de
straat kleeft, de schoen is onrein.
Belediging
De bezoeker van de moskee trekt
Jopie Huisman: Hondenkar met schoenen
zijn schoenen uit en zet ze weg,
In de Nieuwe Bijbelvertaling is het
liefst met de linkerhand. Het gebedshuis
schoenwerpen verdwenen: “Op Edom zet
dient rein te blijven. Een schoen is onrein,
daar mag je het tapijt niet mee bezoedelen. ik mijn voet.”
Mozes moest bij het brandende braamHet ontstaan van het stapelmeervoud
bos zijn sandalen uittrekken, hij stond op
schoenen is uiteraard een gevolg van
heilige grond. En als Johannes de Doper
het feit dat schoenen bijna altijd per paar
zegt dat hij niet waardig is de sandalen
voorkomen. Aan één schoen heb je niets.
van Jezus los te maken, is dat een uiting
Van de Indiase leider Mahatma Gandhi
van bijzondere nederigheid. Zelfs het laten
(1869-1948) wordt verteld dat hij eens
zien van je schoenzolen wordt als een
bij het instappen in de trein een sandaal
belediging ervaren. Westerse diplomaten
verloor die tussen het perron en de
weten dat ze in oosterse landen niet met
treeplank van de trein viel. Gandhi gooide
gekruiste benen in een stoel moeten zitten.
ook zijn tweede sandaal erbij. Misschien
Maar de ultieme belediging is toch wel het
maak ik de vinder blij met een paar
werpen van de schoen.
sandalen, aan één sandaal hebben wij
Bij de val van Saddam Hussein in 2003
beiden niets, moet hij hebben gedacht.
bewerkten de inwoners van Bagdad
diens omgehaalde standbeeld met hun
Allerschoenen
schoenen. En in december 2008 gooide
De dichter Pierre Kemp (1886-1967)
een Iraakse journalist een schoen naar
plaatste in zijn gedicht Allerschoenen het
president Bush als uiting van woede.
schoeisel van ons allen op een voetstuk.
Een knipoog naar Allerheiligen, of meer
De schoen van God
nog naar Allerzielen:
In de Statenvertaling van de Bijbel (1637)
gooit ook God met zijn schoen. In de psal- Ik houd een allerschoenendag,
men 60 en 108 staat de opmerkelijke zin:
allerschoenen aan de voeten
‘Op Edom sal ick mijn schoe werpen’. Dat
en een bijzondere schoenenvlag
zag er niet best uit voor de Edomieten.
zal daarbij wappren moeten.
Het woord schoe is geen spellingfout.
De straten zijn vol van hun geluid,
Schoe was enkelvoud, schoen was meer- de schoenen lopen in en uit,
voud. In een latere fase werd schoen
in groepen, soms in stoeten.
opgevat als enkelvoud en ontstond het
En oude schoenen heel alleen,
stapelmeervoud schoenen. (Vergelijk het
die weten soms niet meer waarheen.
Engelse shoe en het Duitse Schuh.)
Daar zal de vlag voor groeten. ■

Elbert van ’t Slot
vijftig jaar
collectant
Maar liefst vijftig jaar was Elbert van ’t
Slot lid van het college van collectanten,
waarvan een groot aantal jaren als voorzitter. Bij zijn afscheid dit najaar werd bij
deze bijzondere mijlpaal stilgestaan door
ouderling-kerkrentmeester Annemarie
de Bruin, die in haar speech een mooie
historische schets gaf van dit eerbiedwaardige ambt. ■

Vraag van de lezer



Wie waren de drie wijzen?
Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de
Heer (Solemnitas Epiphaniae Domini) is een
christelijke feestdag die op 6 januari wordt
gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het oosten die
een opgaande ster zagen en daarop de koning
der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in
Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden. Waarschijnlijk wordt
hier gezinspeeld op het visioen van Bileam,
de ziener in Moab die een ster uit Jacob zag
opkomen (Numeri 24:17).

De drie koningen kregen namen. Ze zijn bekend geworden onder hun gelatiniseerde Perzische namen Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar
oud zijn geweest: getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren.
Op de oudste voorstellingen zijn de drie koningen vaak wijzen of magiërs. In de Basiliek
van Sant'Apollinare Nuovo in Ravenna is een van de oudste afbeeldingen van de drie
wijzen te vinden, een mozaïek uit de zesde eeuw (zie afbeelding). In de protestantse versie van het kerstlied Nu zijt wellekome wordt ook van wijzen gesproken. Vanaf de 9e en
10e eeuw zien we ze in de kunst vaker verschijnen als koningen. Deze koningen werden
daarmee een metafoor voor het idee dat heersers van alle volken zich onderwierpen aan
Jezus en het christendom.
Driekoningen was vroeger – net zoals Pasen – traditioneel een doopdag. Ter herinnering
aan de doop vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats. Met het wijwater
worden huizen gezegend. Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met gezegend
water de letters ‘C+M+B’ op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen
houden. Dit blijft dan tot Pinksteren (of langer) op of naast de deur staan.
De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk ‘Christus Mansionem Benedicat’, wat
betekent ‘Christus zegene dit huis’. De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar,
Melchior en Balthasar. Zij zijn de eerste niet-Joden aan wie Christus zich heeft geopenbaard. De gebruikelijke vorm is xx+C+M+B+yy, waarin voor 'xx' de eerste twee cijfers
van het jaartal worden ingevuld en voor 'yy' de laatste twee cijfers. In 2023 staat er dan
bijvoorbeeld: 20+C+M+B+23. De + staat voor het kruisteken.
Wilt u ook iets met ons delen? Stuur een mail naar de redactie (zie colofon op pag. 2).

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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Gods schoenen

7

Protestantse
Kerk

Protestantse
Gemeente
Wassenaar

Tweemaandelijkse uitgave Protestantse Gemeente Wassenaar • nr. 65 • december ’22/januari ’23 • www.pkn-wassenaar.nl

Redactioneel

Aandacht

In dit kerstnummer vindt u veel artikelen die
over aandacht gaan. In het interview met
Bertine Stuijvenberg over het Leger des
Heils ligt de nadruk op dienstverlening aan
de meest kwetsbaren in onze samenleving:
elk mens doet ertoe.
Over aandacht gaat het ook in het artikel
over christelijke politiek: de begrippen rentmeesterschap en gerechtigheid worden
aangehaald. Gerechtigheid betekent ook:
niet je eigen zin doordrijven, maar begrip
hebben voor de mening van anderen. De
column van een andere oud-wethouder op
pagina 5 gaat eveneens in op dit thema:
communicatie, echt luisteren naar elkaar.
Dienstbaarheid in onze kerkelijke gemeenschap is 55 jaar lang door Jaap Schothorst
betoond. Over zijn afscheid leest u meer
op pagina 6. Aandacht vragen we ook voor
de diaconie. Het is hartverwarmend dat er
bij de collectes veel aandacht is voor de
behoeften van vluchtelingen, naast het bieden van een warm welkom in onze kerken.
In de kerstmeditatie maakt u kennis met
ds. Rudi Oranje die taken van ds. Esther
de Paauw overneemt tijdens haar zwangerschapsverlof. Maar zij is niet geheel
afwezig. Het artikel over theologen van nu
was gelukkig al voorbereid. Het is bemoedigend in het artikel over Thomáš Halík te
lezen dat juist twijfels van gelovigen en
niet-gelovigen ons meer verbinden met
God en met elkaar.
De redactie wenst u gezegende kerstdagen.
Marianne Mewissen

Protestantse Gemeente Wassenaar

Aan tafel op
startzondag
De jaarlijkse startzondag, op 25 september, stond in het teken van het jaarthema
van de PKN: ‘Aan tafel’. De gemeenteleden zaten tijdens de drukbezochte dienst
aan tafel en genoten van zelfgemaakte
lekkernijen. ■
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Het volgende nummer...

... verschijnt half januari

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

Kievietkerk

Messiaskerk

Zondag 27 november
Eerste Advent
Gezamenlijke dienst

Zie Kievietkerk

ds. J.M. de Klerk

Zie Kievietkerk

Zondag 4 december
Tweede Advent

ds. J.A.D. van der Boon
(Hummelo)

Zie Dorpskerk en Messiaskerk

ds. Abma
(Oegstgeest)

Zondag 11 december
Derde Advent

Zie Kievietkerk en Messiaskerk

ds. J.M. de Klerk

ds. R. Oranje

Zondag 18 december
Vierde Advent
Lessons & Carols

ds. J.M. de Klerk
m.m.v. projectkoor o.l.v
Anneke en Rijk Jansen

Zie Dorpskerk

Zie Dorpskerk

Zaterdag 24 december
Kerstavond

22.30 uur: Kerstnachtdienst
ds. E. de Paauw of
ds. B. Boter (Voorschoten)

19.30 uur: Kerstgezinsdienst
voor en door jongeren
ds. J.M. de Klerk

21.30 uur: Kerstnachtdienst
ds. J.M. de Klerk

Zondag 25 december
Eerste Kerstdag

ds. J.M. de Klerk

ds. R. Oranje

ds. E. de Paauw of
ds. F. Timmers

Zaterdag 31 december
Oudejaarsavond

19.00 uur: Oudejaarsdienst in
Deijlerhuis bij Buurtkerk
Raad van Kerken
ds. J.M. de Klerk

Zie Dorpskerk

Zie Dorpskerk

Zondag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Zie Messiaskerk

Zie Messiaskerk

10.30 uur: Nieuwjaarsbegroeting
ds. J.M. de Klerk

Zondag 8 januari

ds. J.M. de Klerk

Zie Dorpskerk of Messiaskerk

ds. T. Verbeek (Rotterdam)

Zondag 15 januari

ds. R. Oranje

Nog niet bekend

Zie Dorpskerk en Kievietkerk

Zondag 22 januari

Zie Kievietkerk en Messiaskerk

ds. J.M. de Klerk
Kidschurch

Rens de Ronde (Oegstgeest)

Zondag 29 januari
Gezamenlijke dienst

ds. J.M. de Klerk

Zie Dorpskerk

Zie Dorpskerk

19.15: Cantatedienst
dr. G.P.Th. Bosma (Breda)

Op reis met Abraham
In de eerste Kidschurch van dit seizoen, op zondag 9 oktober, beleefden de kinderen het verhaal van Abraham. Hij moest van God
op reis gaan naar het land dat Hij hem zou wijzen. Op weg gaan we allemaal wel eens. Je moet er maar op vertrouwen dat je goed
terecht komt. Dat moest Abraham ook. In de dienst gaan kinderen en ouderen zelf op reis langs plekken in de kerk die allemaal iets
met het verhaal van Abraham te maken hebben: tent opslaan, altaar bouwen en tot slot de sleutel vinden... ■

