
Gebed om taal
Jaap Zijlstra
Gij die ons adem geeft en oren,
die Zelf de Schepper zijt
van klanken in de keel,
die ons een naam geeft,
Heer, wij zijn geboren
om op te staan
en onze stem te verheffen:
een hartekreet, een lied,
een lofprijzing, een gebed.
Wij bidden in een tijd
van harde woorden
en van harde feiten
om tederheid van taal,
warmte van stem,
een plek om stil te zijn,
een plaats om op verhaal te komen.
Gij die ons het Woord geeft,
uw Zoon,
behoed ons voor de dode letter,
want Hij is de Opgestane.
Om de lieve vrede
geef ons denkers en dichters,
een spraakmakende gemeente,
dienaars van woorden,
minnaars van taal.
En laat ons sprekend
op U lijken. 
Uit: Inkeer
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Gemeentelid Anne-Tjerk 
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Haagse Kunstkring. Een 
terugblik op de expositie 
‘Vieren’.

Het huishoudboekje
voor 2023
In november heeft de kerkenraad het 
budget voor 2023 voorlopig vastgesteld. 
In dit nummer van Gemeentenieuws 
geven wij een overzicht van de inkomsten 
en uitgaven van de kerkrentmeesters. En 
we laten zien dat met het geld een heel 
breed scala aan activiteiten wordt geor-
ganiseerd, van kerkdiensten tot concer-
ten en gezamenlijke maaltijden. 

>> Lees het artikel op pagina 2

Meditatie naar aanleiding van Prediker 3: 15b

‘God haalt wat voorbij is, altijd weer terug’

Ieder einde is altijd ook een nieuw 
begin. Dat is een opbeurende en 
christelijke gedachte. Je komt die overal 
in de Bijbel tegen. De vrouw van Lot 
moet niet omkijken naar wat geweest 
is. Ze doet het toch en verstart tot een 
zoutpilaar. Wie blijft hangen in het 
verleden, komt niet vooruit en heeft geen 
oog voor het nieuwe dat God begint, is 
de gedachte. 

Door Jilles de Klerk 

Het perspectief van zo’n nieuw begin 
hebben we nodig. We hopen dat een 
nieuw jaar nieuwe dingen zal brengen 
en beter zal zijn. Vooral als er in het oude 
jaar gebeurtenissen waren die we het 
liefst achter ons laten. 

Toch is er in de Bijbel ook een ander 
besef: het oude blijft ons in de toekomst 
vergezellen. Als er één Bijbelboek is 
waar die gedachte verwoord wordt, is 
het Prediker. ‘God haalt wat voorbij is of 
leek, altijd ook weer terug’, zegt Prediker. 
Dat kan je benauwen als je graag schoon 
schip wilt maken of als je een nieuw 
begin met je leven wilt of moet maken. 
Tegelijkertijd vind ik wat Prediker schrijft, 
ook hoopvol. Het betekent ook dat wat 
van waarde was en verloren is gegaan, 
op de een of andere wijze terugkeert. Ik 
vind dat een troost als ik zie hoe de ker-
kelijkheid in ons land terug blijft lopen. 

Drooglegging
Ik zie het ook terug in elementen die 
voorbij leken, maar soms verrassend 

terugkeren. Ik las dat veel mensen in 
januari ‘droog gaan liggen’. Ze drinken 
een maand lang bewust geen alcohol. 
In de traditie van de kerk waren er altijd 
al zulke perioden: de vastendagen. In de 
40-dagentijd voor Pasen en in de ad-
ventstijd voor Kerst leefde men soberder 
en onthield men zich van overdaad en 
drank.

Vastendagen
Die christelijke vastendagen zijn uit het 
bewustzijn verdwenen. Wij protestanten 
hebben daar ons steentje aan bijgedra-
gen trouwens. Maar wat verdwenen is, 
keert weer terug: het besef dat het goed 
is een tijdje met minder te doen. 

>> Lees verder op pagina 3

Götterdämmerung, schilderij van Anne-Tjerk Mante: ’Het is pure magie, een glimp van God’ (zie pagina 6)
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Het huishoudboekje voor 2023
Elk jaar is de opstelling van de begroting 
weer een hele puzzel. Voor 2023 
zijn de onzekerheden groter dan de 
afgelopen jaren door de fors gestegen 
energiekosten en inflatie. Helaas staat 
de balans tussen inkomsten en uitgaven 
al jaren onder druk. We willen een 
ambitieus programma uitvoeren terwijl 
de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen 
teruglopen door de afname van het aantal 
leden. 

Door Hans van Kesteren

Gelukkig mogen we bij de uitvoering van 
ons programma steunen op bijna honderd 
vrijwilligers en uitgebreide faciliteiten. 
Daarnaast is er een aantal betaalde 
krachten zoals de beide predikanten, 
kerkmusici, kosters en het kerkelijk 
bureau. Zonder hen zouden we zeker 
niet in staat zijn onze gemeenschap en 
samenleving van dienst te zijn zoals we 
dat gewend zijn.  

Om niet te vergeten wat er allemaal ge-
beurt, geven we een uitgebreide opsom-
ming wat er in 2022 zoal is gedaan, waarbij 
we vast nog wel iets vergeten. 

Kerkdiensten
Om te beginnen organiseren we 95 
kerkdiensten per jaar met daarnaast ook 
vieringen in het Van Ommerenpark en het 
Sophiekehuis. Via het internet zenden 
we onze kerkdiensten elke week uit. Een 
vrijwilliger bezorgt namens de kerkge-
meente na elke dienst bloemen bij een 
gemeentelid.

In de Kievietkerk is er elke woensdag 
een ochtendgebed. Om de twee weken 
wordt in de Messiaskerk ‘Altijd Welkom’, 
een activiteit voor de 65-plussers geor-
ganiseerd voor zowel gemeenteleden als 
niet-gemeenteleden. Regelmatig vinden er 
concerten plaats in een van onze kerken: 
een serie promenade- en orgelconcerten 
in de Dorpskerk en in de wintermaanden 
de Muziek Matinee in de Messiaskerk. 
Voor de jeugd zijn er specifieke activi-
teiten zoals de kindernevendienst, de 
Kidschurch, de Diepgravers, Spelen met 
Vuur en Soulgym. 

Maaltijden
Er zijn gezamenlijke maaltijden zoals het 
Eetcafé in de Messiaskerk en de jaarlijkse 
zomermaaltijd op het kerkelijk erf van de 
Dorpskerk, waar in december ook het 
Dickens Festival wordt georganiseerd. 

Elk jaar vindt in de Messiaskerk een aantal 
exposities plaats in het kader van Kerk en 
Kunst. Meerdere keren per jaar wordt een 
bazaar georganiseerd in een van de ker-
ken voor een breed publiek. De opbrengs-

ten worden voor een belangrijk deel aan 
goede doelen besteed.  

Er worden een tiental gespreksgroepen 
aangeboden en het afgelopen seizoen 
zijn we begonnen met lezingenseries rond 
een actueel thema. In de zomervakantie 
was er een gevarieerd programma met 
filmavonden, lunches met predikanten, be-
devaarttochten op de Kaag, een zomerquiz 
en een high tea. 

De predikanten en vrijwilligers zijn betrok-
ken bij stervensbegeleiding, uitvaartdien-
sten en rouwverwerking. Het kerkhof 
wordt met veel toewijding verzorgd en 
biedt een plaats van rust voor veel van 
onze leden. Rond 500 bezoeken aan 
gemeenteleden worden per jaar afgelegd 
door de predikanten en door het team van 
pastorale vrijwilligers. Voor 2023 heeft de 
kerkenraad besloten extra professionele 
pastorale zorg te mobiliseren, omdat de 
ervaring leert dat met het ouder wor-
dende ledenbestand de behoefte daaraan 
toeneemt. 

Kosten
Om al deze activiteiten te kunnen rea-
liseren worden er kosten gemaakt. De 
loonkosten vormen ruim de helft daarvan. 
De lasten van de kerkgebouwen zijn deels 
onderhoudskosten en de, helaas groei-
ende, energiekosten. De post ‘Kerkhof’ 
omvat onderhoud aan tuin, paden en (het 
delven van) graven. De kosten van overig 
onroerend goed zijn voornamelijk afschrij-
vingen op investeringen en kosten van 
onderhoud. 

De post overige lasten heeft te maken met 
de kerkelijke activiteiten zelf, de afdrach-
ten aan de PKN in Utrecht voor de dekking 
van de landelijke kosten van de centrale 
organisatie, financieringslasten en kosten 
voor het beheer van onze beleggingen. 
We kunnen dat goed begroten maar de 
energiekosten zijn de grootste onzekere 
factor aan de lastenkant.  

Gelukkig staan tegenover de lasten ook 
baten. Zoals het diagram laat zien, komen 
deze baten uit meerdere bronnen. Er is 
sprake van een redelijk duurzame sprei-
ding waarvan de vrijwillige bijdrage het 
belangrijkste onderdeel is en blijft. 

Per saldo laat onze begroting een tekort 
zien van 74.798 euro. Dat tekort wordt 
deels opgevangen door het aanwenden 
van algemene reserves (29.500 euro) en de 
resultaten van de beleggingen. 

Actie Kerkbalans
In januari van elk jaar wordt de Actie 
Kerkbalans gehouden. U wordt dan 
benaderd om uw jaarlijkse bijdrage door 
te geven en hopelijk aan te passen aan 
het actuele prijspeil. Wij hopen echt op 
hogere bijdragen daar waar gestegen 
lonen of pensioenen ruimte bieden. Onze 
gemeenschap en onze samenleving zijn 
het waard! Zie verder de envelop bij deze 
uitgave van Gemeentenieuws. ■

De inkomsten en uitgaven van de diaconie 
staan los van de balans van de kerkrent-
meesters. De diaconie heeft een eigen 
begroting.

Lasten
■ Loonkosten

■ Lasten kerken

■ Lasten kerkhof

■ Lasten onroerend goed

■ Overige lasten

Baten
■ Vrijwillige bijdragen/collectes

■ Inkomsten kerken

■ Inkomsten kerkhof

■ Inkomsten onroerend goed

■ Overige baten

Kerstlunch
Aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder 
werd op dinsdag 14 december een kerst-
lunch aangeboden.
De Messiaskerk zat vol en iedereen ge-
noot. Dominee Jilles de Klerk verzorgde 
de meditatie. De muziek werd verzorgd 
door Nico Visscher.
De organisatie was in handen van de 
diaconie. ■



Pr
ot

es
ta

nt
se

 G
em

ee
nt

e 
W

as
se

na
ar

3

STERK IN VERHUIZEN.
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>> Vervolg openingsartikel

‘God haalt wat voorbij is altijd 
weer terug’
Overigens keert een gebruik uit het verle-
den nooit onveranderd terug. Er gaat vaak 
ook iets verloren. In de christelijke traditie 
is de vastentijd ook een tijd van bezinning. 
Het gaat niet alleen om onthouding maar 
ook om vernieuwing. Verandering van 
je manier van leven, van jezelf door je te 
richten op het nieuwe leven in Christus dat 
op komst is en waarop je je oriënteert met 
Kerst en met Pasen. Niet alleen minder 
drinken, maar ook anders gaan leven, 
transformatie, is hier het devies. Dat gaat 
verder dan even inhouden en onthouden 
om daarna het oude leven weer op te 
nemen en gewoon verder te gaan. 

Gebouwen  
Wat achter ons ligt, nemen we ook als 
gemeente mee dit jaar in. Vorig jaar 
zochten we naar een seniorenpastor ter 
ondersteuning van de beide predikanten. 
Dat leidde nog niet tot resultaat. We zet-
ten de zoektocht dit jaar daarom voort. 

Belangrijker nog dit jaar is dat wat we 
erfden van de generaties voor ons le-
vensgroot op de agenda staat: de rijkdom 
en luxe van drie mooie kerkgebouwen. 
We moeten gaan beslissen hoe we op 
een goede manier van die gebouwen 
gebruik kunnen en moeten maken. Op 
een doorsnee zondagmorgen hebben 
we aan één kerkgebouw genoeg om alle 
kerkgangers te kunnen herbergen. 

Predikantsplaatsen
Als de huidige trend doorzet, zullen we 
bovendien binnen één decennium van 
twee naar een predikantsplaats terug-
gaan. Wil je die ene predikant over drie 
kerkgebouwen laten rouleren? En wil je 
als gemeente over drie geloofskernen 
verspreid blijven? Het zijn belangrijke en 
lastige vragen. U ontvangt daarover een 
enquête om aan te geven hoe u denkt 
over het gebruik van de kerkgebouwen. 
De antwoorden zullen meewegen bij de 
beslissingen die we gaan nemen. 

Daarbij spelen gevoelens van nostalgie 
natuurlijk altijd een rol. We hebben een 
geschiedenis waarin dierbare ervaringen 
in en met de kerkgebouwen meespelen. 
Toch zal de leidende vraag moeten zijn: 
wat hebben we eigenlijk nodig om op een 
vitale en inspirerende manier kerk te zijn? 

Balans
Als die vraag leidend is, gaat het niet 
alleen om behoud maar ook om vernieu-
wing. Het is de kunst om de goede balans 
tussen die twee te vinden. Daarbij is het 
een troost dat wat echt van waarde is, 
voorbij kan lijken te zijn maar altijd weer 
terugkeert. Vaak wel in een andere vorm 
en op een andere wijze. De troost is daar-
om tegelijkertijd een opdracht. Ze vraagt 
van ons open te staan voor verandering 
en vernieuwing. ■

Afscheidsinterview Freek Koster en Wilma Verschoor

‘Kerkenraadswerk is een mooie 
sleutel voor contact met mensen’

Wilma Verschoor was bijna tien jaar 
kerkenraadslid, waarvan vijf jaar als 
scriba van de kerkenraad. Freek Koster 
trad in september 2016 aan als voorzitter. 
In oktober 2022 namen ze gezamenlijk 
afscheid. We kijken met hen terug op 
een intensieve periode, waarin het 
coronavirus een hoofdrol speelde.  

Door Henk Hogewoning

De ontvangst in de uit 1880 stammende 
woning van Freek Koster in de statige 
Haagse Archipelbuurt is allerhartelijkst 
met koffie en banketstaaf. De openhaard 
heeft moeite om vlam te vatten, maar 

desondanks is het behaaglijk warm in de 
kamer boven het souterrain. “Ik hoop dat 
we iets interessants te vertellen hebben”, 
zegt Wilma aan het begin van het inter-
view bescheiden. Maar aan het eind van 
het geanimeerde gesprek, dat besloten 
wordt met een glaasje rode wijn, is er veel 
gezegd.

Voorportaal
Wilma’s ambtsperiode begon eigenlijk 
al eerder met haar deelname aan een 
gespreksgroep onder leiding van predi-
kant Deodaat van der Boon, een activiteit 
die voor velen het voorportaal was voor 
een kerkelijke functie. “Nadat onze oudste 

zoon was geboren, werd ik gevraagd om 
ouderling te worden. Waarom niet, dacht 
ik. Ik kom oorspronkelijk uit Tiel en woonde 
nog maar kort in Wassenaar, dus dit was 
ook een mooie gelegenheid om meer 
mensen te leren kennen.” 

Wilma werd in 2013 ouderling met commu-
nicatie als aandachtspunt. Ze was redac-
tielid van Gemeentenieuws en was onder 
andere betrokken bij de organisatie van de 
Matthäus Passion-opvoering. Ongeveer 
een jaar na de vorming van de nieuwe 
overkoepelende kerkenraad van de PGW 
werd ze scriba. Wilma: “Dat was in 2017. 
Er waren al diverse kandidaten gevraagd, 
maar iedereen zei nee. Op een avond 
werd ik gebeld door Maarten Steenbakker, 
voorzitter van de wijkraad van de Dorps-
kerk. Hij meldde dat hij nog één iemand 
wist. Dat was ik, aldus Maarten. Toen kon 
ik geen nee meer zeggen.” 

Bijna tien jaar later gaf ze aan te willen 
stoppen. “Na zo’n lange periode is het 
goed dat er nieuwe mensen komen met 
frisse ideeën. Het was een intensieve 
periode, er speelde altijd wel wat en 
mijn to-do-lijst was nooit leeg, ook door 
de combinatie van mijn gezin met twee 
kinderen en een drukke baan (als hoofd 
bestuursadvies en strategie bij de ge-
meente Den Haag, red.). Maar ik heb het 
met plezier gedaan. Kerkenwerk is heel 
zinvol werk. Het is anders dan bij bijvoor-
beeld een sportclub: meer diepgang.” “En 
met bezinning en goede gesprekken”, 
vult Freek aan. En met een knipoog: “Al 
konden we ook op seculiere wijze ruzie 
maken.” 

Organist
Freek Koster werd in 2016 voorzitter. Hij 
kende de Wassenaarse protestantse 
kerk van zijn rol als invaller-organist in de 
Dorpskerk voor Rijk Jansen, van wie hij 
nog steeds orgelles krijgt. Bovendien is 
hij sinds 1996 een van de organisten van 
de Vrijzinnigen NPB in Wassenaar. Dat 
bleek de opstap naar de vacante functie 
van voorzitter. Na een gesprek met de 
commissie die zocht naar invulling van 
diverse sleutelfuncties, werd hij uitgeko-
zen. “Ik had tot 2016 nooit iets bestuurlijks 
gedaan in de kerk”, vertelt Freek, die tot 
zijn pensionering in 2011 vicepresident van 
de Hoge Raad was. “Zo ben ik er eigenlijk 
ingerold.”

De bedoeling was om het voorzitterschap 
gedurende een periode van vier jaar te 
doen. Maar corona gooide roet in het 
eten. Freek: “Het voelde niet goed om in 

het oog van de storm te vertrekken en 
daarom is het oktober 2022 geworden. 
Toen was het wel genoeg. Na zo’n inten-
sieve periode tijd is het tijd om afscheid 
te nemen. Er treedt toch een vorm van 
metaalmoeheid op. Het is goed voor jezelf 
en de gemeente dat er dan nieuw bloed 
komt. Iedere tijd heeft zijn eigen uitdagin-
gen. Het is fijn dat er mensen zijn die deze 
steeds weer willen oppakken.”  

Veel werk verzet
Terugblikkend op zijn ambtsperiode komen 
bij Freek verschillende gebeurtenissen 
boven, onder andere de coronacrisis met 
vergaderingen via zoom en online kerk-
diensten zonder kerkgangers. Een andere 
mijlpaal was de bevestiging van dominee 
Ester de Paauw. Op het beroepingsproces 
kijkt Freek met voldoening terug. Hetzelfde 
geldt voor het werk van de commissie ere-
dienst, de commissie die de verbouwing 
van de pastorie in de Schoolstraat bege-
leidde en de start van de commissie die de 
functie van de kerkgebouwen onderzoekt. 
Freek: “Er is veel werk verzet ondanks 
corona en de voortdurende zorg van de 
bemensing van commissies. Vaak komt 
het toch neer op veel werk met te weinig 
mensen, die goed weten te multitasken.” 

Wilma noemt als belangrijkste issue van 
de afgelopen jaren het teruglopende 
ledenaantal, de integratie van de wijken 
en de overgang naar twee diensten per 
zondag. “Het vraagt om diplomatie om 
mensen mee te krijgen en te werken aan 
een gezamenlijke toekomst.”

Het meest trots is Freek op het feit dat 
‘we ondanks alle uitdagingen de eenheid 
hebben kunnen bewaren en zelfs verster-
ken’. “We hebben veel bereikt, hoewel 
sommige zaken misschien sneller hadden 
gekund.” Wilma onderstreept dat. “Alles is 
gewoon doorgegaan ondanks corona.”

Ruimte in je hoofd
Hoe vullen Wilma en Freek hun vrije tijd in 
nu ze zijn teruggetreden? “Je krijgt meer 
ruimte in je hoofd nu er minder dingen 
hoeven”, zegt Wilma. Freek beaamt dat. 
Tegelijk blijven ze betrokken bij de kerk, 
Wilma als lid van de lectorengroep die de 
lezingen tijdens kerkdiensten verzorgt en 
Freek als hulporganist. Wilma: “Zo doe 
je toch meer dan alleen op zondag een 
kerkdienst bijwonen.” Freek, afsluitend: 
“Het is mooi dat we zo de contacten 
kunnen onderhouden met de mensen 
die we anders niet hadden leren kennen. 
Kerkenraadswerk is een mooie sleutel om 
in contact te komen met mensen.” ■

De afscheidsdienst met rechts Freek Koster en naast hem Wilma Verschoor
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(advertentie)

Het jaar 2023 is op de kalender verschenen en daarmee is 2022 verleden tijd. Een paar 
onderwerpen op plaatselijk diaconaal gebied springen in het oog. 

Door Bert Griffioen

Op verschillende momenten in 2022 was er betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne. 
Aanvankelijk ging het om de opvang van vluchtelingen in ons dorp waarbij, met veel 
hulp uit diverse geledingen van de samenleving, in de Kievietkerk een vijftal inloopoch-
tenden is gehouden. Daarnaast is tweemaal meegewerkt aan inzamelingsacties van 
de Amerikaanse School voor vluchtelingen in Oekraïne zelf. 

Plaatselijke hulp
Op Witte Donderdag kon voor het eerst weer het Heilig Avondmaal gevierd worden 
nadat covid ons daarvan had weerhouden. Sindsdien zijn weer meerdere avondmaals-
vieringen gehouden.
In het najaar werd duidelijk welke impact de opgelopen kosten van levensonderhoud, 
waaronder die van energie, op de inwoners van Wassenaar hebben. In samenwerking 
met lokale organisaties is hulp en bijstand geleverd, onder andere door het beschik-
baar stellen van bonnen van een bekende supermarkt. 

Noodhulp
Echte noodhulp was er eind november toen een Nederlandse organisatie geld vroeg 
om stroomaggregaten aan te schaffen voor een aantal sociale instellingen in Oekra-
ine waar de stroom op steeds meer plekken niet meer geleverd kan worden. Het doel 
was dermate aansprekend dat de diaconie 10.000 euro beschikbaar heeft gesteld. 
Vervolgens werden ook de collectes rond de kerstdagen voor dit doel bestemd. Na 
de gebruikelijke verdeling van de collectes met de kerkrentmeesters, bedraagt de op-
brengst hiervan circa 15.000 euro, waardoor onze gemeente in totaal dus 25.000 euro 
kon overmaken. Een geweldig resultaat. De aggregaten zijn inmiddels al aangekomen.

Personele bezetting
Qua personele bezetting was er een flinke aderlating door het vertrek van Lyda Nell. 
Lyda heeft verschillende periodes als diaken gefunctioneerd. Zij was lid van het mo-
deramen van de diaconie en besteedde veel, en heel nauwgezet, tijd aan het samen-
stellen van het collecterooster, samen met Bob Schuchhard en Henk Hogewoning. De 
diaconie is Lyda daar zeer erkentelijk voor. Het goede nieuws is dat zij voorlopig bij dit 
werk betrokken wil blijven. Haar kennis en ervaring blijven dus aan boord. Grote dank 
voor alle inzet en de vele trouwe dienstjaren. 

Ook in 2023 zal de diaconie weer klaar staan om hulp te bieden waar geen andere hulp 
beschikbaar is. Om dat mogelijk te maken moet het college van diakenen regelmatig 
aangevuld worden. Van harte aanbevolen om daarover na te denken en een toetreden 
te overwegen. ■
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Jonge ouders en de kerk

‘We willen de traditie doorgeven’
We spreken met Danielle Griffioen 
en Erik van Duijn. Deze veertigers 
bezoeken met grote regelmaat de dienst 
in de Kievietkerk. Hun drie kinderen 
Sebastiaan (9), Fien (7) en Babet (5) gaan 
daar naar de kindernevendienst die vaak 
geleid wordt door Danielle.  

Door Marianne en John Mewissen

Danielle heeft de PABO gedaan en heeft 
daarnaast allerlei cursussen gevolgd:  
taalontwikkeling van peuters, kinderop-
voedingscoach en sensi-therapie en is 
bevoegd om godsdienstles te geven. Ze 
bleek geknipt voor het basisonderwijs 
waar ze een aantal jaren voltijd werkte. 
Zij gaf die baan op om Erik te volgen naar 
Kenia waarheen hij voor zijn werk in de 
bloemen geroepen werd. Daar bood men 
haar meteen een volledige baan aan 
op een Nederlandse school in Nairobi.  
Daar kregen zij ook hun eerste kind. Ze 
genoten van die tijd in Kenia met al zijn 
uitdagingen.

Schoolwerk
Nu het gezin terug in Nederland is, houdt 
Danielle het werken in een volledige 
onderwijsbaan bewust af om zich hele-
maal te wijden aan de opvoeding van hun 
kinderen. Op hun school doet zij met haar 
opgewektheid en doortastendheid alle ta-

ken die het werk van de onderwijsgeven-
den verlichten: klassenmoeder, lid van de 
evenementencommissie, invalleerkracht 
(in coronatijd) en allerlei andere ouder-
hulp op school. Niets is haar te veel. 

Haar talenten vielen ook op in de kerkelij-
ke gemeenschap. Ze werd gevraagd voor 
de beroepingscommissie en de commis-
sie eredienst. En sinds haar vijftiende 
doet ze de kindernevendienst.

Hockeyvader
Naast de spontane, extraverte Danielle 
maakt Erik een rustige, evenwichtige in-
druk. Hij trad al jong in de voetsporen van 
zijn vader en maakte snel carrière in het 
grote, internationale familiebedrijf. Hij is 
daarnaast lid van de CDA-businessclub. 
In zijn vrije tijd is hij hockeyvader en met 
Danielle regelmatig te vinden op de ten-
nisbaan.

Binnen de kerk werd hij gevraagd om 
kerkrentmeester te worden. Hij richt zich 
op het gebouw van de Kievietkerk en 
werkt daarbij samen met Ron Snelleman. 
Hij heeft ook de zorg voor de pastorie aan 
de Wittenburgerweg. Hij wordt geboeid 
door bouwkundige zaken en richt zich 
daarom nu op verduurzaming van onze 
gebouwen en het zoeken naar meer 
exploitatiemogelijkheden.

Kidschurch
Ze lijken een goed evenwicht te hebben 
gevonden tussen werk en privé. Het gezin 
maakt een harmonieuze indruk, maar 
ervaren zij misschien toch een knelpunt? 
Ze gaan zelf regelmatig op zondag naar 
de kerk. Danielle en Erik vonden een fre-
quentie van eens in de vier weken ideaal 
voor de kids. 

“In deze tijd hebben jonge gezinnen reke-
ning te houden met het sportprogramma 
en andere afspraken van hun kinderen. 

De vriendjes komen bijna allemaal uit 
gezinnen die niet naar de kerk gaan. In de 
kindernevendienst is het leuk als er ook 
andere kinderen zijn.” Beide ouders zien 
het positieve effect van de Kidschurch 
waarbij veel meer kinderen aanwezig 
zijn, waardoor het aantrekkelijker wordt. 
“Mooi is dat de kinderen zoveel mogelijk 
bij de organisatie en de inhoud betrokken 
worden.” 

Wat zoeken zij in de kerk? Een wekelijks 
rustpunt, een moment van bezinning, af-

Danielle en Erik
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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 | Inge Zweers de Jong

Iedereen doet mee
In mijn tijd als wethouder mocht ik een programma 
uitvoeren binnen het sociale domein waarbij we al 
onze inwoners wilden betrekken. Het mooie van zo’n  
programma is dat het twee kanten uit werkt. Aan de 
ene kant wil je zorgen dat er geen inwoners buiten 
de maatschappij vallen en aan de andere kant wil 
je mensen actief laten deelnemen aan het zorgen 
voor elkaar. Ze zijn dan vrijwilliger of betrokken als 
bestuurder bij een van onze mooie maatschappelijke 
organisaties. De een zorgt er eigenlijk voor dat de 
ander niet tussen wal en schip valt. 

Het uitsluiten van mensen in ons mooie Wassenaar gebeurt soms heel stilletjes 
en geleidelijk en als je eenmaal buiten de maatschappij valt, is het lastig om er 
weer deel van uit te maken. Daarom is het hebben van goede buurtgenoten heel 
belangrijk. De mensen die het dichtst bij staan, zien het als er iets niet goed gaat 
omdat je gordijnen niet opengaan of de post blijft liggen. Aanbellen en vragen of 
je kan helpen of zomaar voor een kop koffie en kletsen over de dagelijkse dingen. 
Dat kan helpen om mensen te betrekken. 

Goede buren en buurten zijn vaak een gemeenschap in het klein maar wel waar 
het begint. De kleine en grote zorgen om mensen in de buurt, het oppassen op 
elkaars kinderen of even die boodschap doen. Maar ook samen optrekken naar 
de gemeente als er een wat groter probleem gezamenlijk wordt onderkend. Aan-
dacht voor een gevaarlijk kruispunt of ongewenste ontwikkelingen. Samen sta je 
dan sterker. Ik ben vaak uitgenodigd door buurten om eens te komen kijken hoe 
een straat of parkje erbij ligt. Hoe mooi is het om dan gezamenlijk met oplossin-
gen te komen om het samen beter te maken. 

Veel buurten hebben een gezamenlijke ruimte voor activiteiten: koffieochtenden 
met lezingen, dansavonden en veel bridgeactiviteiten. Die gezamenlijke ruimtes 
waar mensen iets met elkaar en voor elkaar organiseren, ieder vanuit zijn eigen 
talent en interesse, zorgen dat mensen meedoen en ertoe doen. 

En waarom is het zo belangrijk dat je betrokken bent bij onze samenleving? 
Waarom doen we al dat vrijwilligerswerk en waarom willen we dat iedereen 
meedoet? Het maakt mensen gelukkiger en men heeft minder zorgen. Meedoen 
geeft mensen kracht en zorgt voor ontwikkeling van lichaam en geest. In Was-
senaar zijn we rijk bedeeld met veel vrijwilligers die voor nog veel meer mensen 
vreugde brengen, en dat zorgt bij elkaar opgeteld voor een krachtige, sociale en 
betrokken bevolking.  

Ik wens u een mooi en gezond 2023. 

Inge Zweers de Jong is oud-wethouder in Wassenaar ■

stand nemen van de hectiek van alledag. 
Danielle ziet hoe generatiegenoten die 
niet geloven, toch de behoefte aan rust 
en bezinning hebben en dan hun toe-
vlucht zoeken tot mindfulness, yoga. Ze 
heeft daar begrip voor. Zelf vindt Danielle 
spiritualiteit ook een mooie toevoeging 
aan haar geloofsbeleving.

Tradities doorgeven
Wat willen zij hun kinderen meegeven? 
“We willen ze kennis laten maken met 
het geloof en de tradities die we van onze 
ouders hebben meegekregen, omdat we 
dat waardevol vinden. We willen ook de 
kennis van de Bijbel doorgeven.” Danielle 
gebruikt daarbij datgene wat ze bij haar 
opleiding geleerd heeft en houdt bij het 
vertellen van verhalen rekening met de 
ontwikkelingsfase van het kind. “Het 
geloof brengt ook een verdieping in de 
opvoeding, meer bewustwording van hoe 
je met elkaar omgaat.”

Tot slot, wat zouden zij graag anders zien 
in onze kerkelijke organisatie? “De activi-

Praten over het klimaat in de kerk

V.l.n.r.: Erik, Babet, Sebastiaan, Fien en 
Danielle

teiten zouden beter op elkaar afgestemd 
moeten worden. De coördinatie kan 
beter. We moeten ook niet dingen blijven 
doen omdat we dat altijd zo gedaan 
hebben, zeker niet omdat we nu één kerk 
zijn.” ■

Wat is klimaatverandering nu eigenlijk 
precies? Wat is erger: een jaarlijkse 
vliegreis of dagelijks met de auto naar 
m’n werk rijden? Waar zit de CO2 in mijn 
voedselgebruik? Hoe praat ik er over met 
familie, vrienden en collega’s? Hoe kan 
ik als individu serieus bijdragen aan zo’n 
grote crisis? 

Door Aat Schornagel

Allemaal vragen die voorbij kwamen 
tijdens zes gespreksavonden over de 
klimaatcrisis onder begeleiding van twee 
ervaren klimaatcoaches. Alle thema’s 
kwamen voorbij: onze CO2-voetafdruk 
van wonen, voeding, reizen en consume-
ren. Maar ook bespraken we hoe je zo’n 
gevoelig thema op een positieve manier 
kunt bespreken met familie, vrienden en 
collega’s. Iedere avond was verrassend 
en gevarieerd. 

De coaches gebruikten de beproefde 
methode van Carbon Conversations. 
Deze bestaat al ruim tien jaar in Engeland 
en werd door The Guardian ‘één van de 
meest veelbelovende initiatieven tegen 
klimaatverandering’ genoemd. Allerlei 
technieken werden gebruikt zoals een 
spel, quiz, speciale gesprekstechnieken 
en rollenspellen. 

Gods schepping
We leerden van elkaar en ontdekten dat 
ieder z’n eigen motivatie heeft: voor de 
een is het verbondenheid met de natuur, 
voor de ander is het gevoel van verant-

woordelijkheid voor een leefbare toekomst 
voor onze kinderen. Ook is er de behoefte 
aan rechtvaardigheid en gelijkheid. Voor 
ons allen geldt: “De zorg voor Gods schep-
ping maakt deel uit van de Bijbelse bood-
schap” (ds. Jilles de Klerk). Stilstaan bij je 
eigen positieve motivatie helpt je om weg 
te blijven van schuldgevoel en schaamte. 
We schreven onze persoonlijke toekomst-
visie en we maakten concrete plannen om 
die visie te verwezenlijken.

Ook spraken we over gevoelige dilemma’s 
en conflicten: immers, je familiebezoek in 
het buitenland vergroot je CO2-voetafdruk 
aanzienlijk. Of hoe om te gaan met die 
klimaatbewuste schoondochter die komt 
vertellen dat vlees toch echt niet meer 
kan terwijl je partner zweert bij een flinke 
biefstuk. Je twijfel of al die materiële rijk-
dom van je (klein)kinderen wel nodig en 
verantwoord is. En dan dat onbehaaglijke 
gevoel dat je hogere inkomen gepaard 
gaat met hogere uitstoot. En dat knagende 
gevoel dat juist de armere delen van de 
wereld het meest dreigen te lijden onder 
de klimaatverandering. 

Veel geleerd
Het resultaat van de zes avonden is dat 
we een veel beter inzicht hebben in hoe 
wij zelf kunnen bijdragen aan een beter 
klimaat. En hoe wij daar ook zelf baat bij 
hebben. Het waren zes informatieve maar 
ook gezellige avonden waarin we veel 
van en over elkaar hebben geleerd. We 
hebben een actieve groepsapp en delen 
nieuwtjes en ideeën met elkaar.  Alle 

negen deelnemers vinden dat er veel meer 
gemeenteleden zouden kunnen profiteren 
van zo’n serie klimaatgesprekken. De 
Groene Kerk-commissie wil daarom graag 
een nieuwe serie gesprekken organiseren 
(met dezelfde coaches), dus als u belang-
stelling hebt en uit de eerste hand wilt 
horen of het ook iets voor u is, praat dan 
eens met een van de deelnemers: Wieke 

Alting, Jilles de Klerk, Roswitha Lapoutre, 
Jan Dalhuysen, Marianne Baaijens, Bert 
van Ginkel, Caroline van Wilgen, Harm 
Schelhaas en Aat Schornagel. ■

U kunt zich opgeven voor een nieuwe 
serie klimaatgesprekken bij Aat 
Schornagel, commissie Groene Kerk, 
aat.schornagel@ziggo.nl.
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Roessingh van Iterson BV
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Schoonmaak / Glazenwasserij
Tel: 070 - 517 68 96 / 0252-377333 www.roessinghvaniterson.com

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

Vier kunstenaars nader belicht
In december exposeerden Pat Houkes, 
Cindy ’t Hart, Marieke Wouters, en 
gemeentelid Anne-Tjerk Mante in de 
galerie van de Haagse Kunstkring aan de 
Denneweg in Den Haag. Naast dat het 
vier kunstenaars zijn, ging de expositie 
over ‘vieren’, vandaar de naam ‘Vieren’. 
Een terugblik op de expositie.  

Door Rick van Keulen

Vier kunstenaars zoeken elkaar op, 
bijna 25 jaar nadat ze van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in 
Den Haag kwamen. Een generatie verder, 

en alle levensindrukken die daarmee 
samengaan. Ze kijken elkaar in de ogen, 
vertellen, luisteren en benoemen wat hen 
hier en nu verbindt: ‘Vieren’.
Het vieren van het leven, het vieren van 
de kunsten als middel voor verstilling én 
expressie. Het vieren van deze ontmoe-
ting en de vanzelfsprekende vertrouwd-
heid daarvan. Het vieren van de verbin-
ding in verscheidenheid. En ja, ook het 
laten vieren van de teugels. Maskers af. 
Vier perspectieven op voelen, verbeel-
den, verstillen en vieren.

Vier werken
Cindy ’t Hart beschouwt het landschap 
in al zijn facetten, de kleuren, structuren, 
ritmes en veranderingen per jaargetijde. 
Hoe de luchten aan het einde van de dag 
als een deken om het land heen vallen. 

Maar bovenal de ultieme ontsnapping in 
de verstilling.

Pat Houkes verbeeldt pijnlijke confronta-
ties vermengd met mooie en hardvoch-
tige beelden uit de actualiteit, die zich 
aandienen in haar dromen. Die dromen 
blijken een onuitputtelijke inspiratiebron 
voor haar overwegend figuratieve werk 
met surrealistische elementen.

Marieke Wouters ervaart dat aan 
dagelijkse voorwerpen en straatscenes 
makkelijk voorbijgegaan wordt. Zij geeft 
een speelse inkijk in Haagse straten 
en legt haar herinneringen vast in pen 
en aquarelverf. Haar linodrukken zijn 
collage-achtig en verstild.

Anne-Tjerk Mante neemt vaak een land-
schap als uitgangspunt. Soms is zo’n 
landschap een metafoor voor iets boven-
zinnelijks, of krijgt het een surrealistische 
component. Dan weer is het landschap 
een aanleiding om het palet maximaal op 
te rekken, of om uiteenlopende stijlen op 
één doek samen te brengen. 

Götterdämmerung
Voor Gemeentenieuws lichten we het 
doek Götterdämmerung van Anne-Tjerk 
eruit. Hij vertelt daarover: “Ik stond op 
een bewolkte winterdag in de bergen, 
toen uit het niets licht doorbrak. Voor mij 
is dat niet even een zonnestraal tussen 
de wolken. Het is pure magie, een glimp 

van God. Niet voor niets heeft dit doek 
de titel Götterdämmerung gekregen. 
Het raakt aan hoe de filosoof Baruch de 
Spinoza (1632-1677) God ervoer: God ís 
de natuur, is in alle dingen. Alles in het 
universum is God, net als dat alles in het 
universum tot de natuur behoort. En wij 
mensen maken daar onomstotelijk deel 
van uit, staan daar niet los van. Dat licht 
door de wolken in dat robuuste bergland-
schap is een prachtige manier om dat te 
ervaren.” ■

Cindy ’t Hart: Luxembourg, acryl op can-
vas, 50 x 50 cm, 2022

Pat Houkes: Project ‘Shame on you’, olie-
verf op canvas edge, 80 x 60 cm, 2019

Marieke Wouters: Herderinnestraat Den 
Haag, aquarel met pen, 18 x12 cm, 2022

Anne-Tjerk Mante: Götterdämmerung, acryl op doek, 63 x 89 cm, 2022
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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

Een lastige vraag waarop niet eenvoudig een antwoord valt 
te geven, al beweert de Rooms-katholieke kerk wel een stukje 
van de kribbe te hebben gevonden. 

Het stukje hout ter grootte van een vinger is een van de 
heiligste relikwieën van de katholieke kerk. Het lag ongeveer 
1400 jaar lang in Rome en werd in november 2019 door paus 
Franciscus geschonken aan de Catharinakerk in Bethlehem, de 
geboorteplaats van Jezus. 

De relikwie werd in november 2019 tijdens een mis in Jeruza-
lem gepresenteerd, waarna gelovigen ervoor knielden en de 
zilveren behuizing zoenden. Een dag later is het stukje hout van 
de kribbe naar de geboortekerk in Bethlehem gebracht. 

Hebt u ook een vraag? Stuur een mail naar de redactie (zie colofon op pag. 2).

Vraag van de lezer

Waar is de kribbe van Jezus 
gebleven?

Vier nieuwe stolpersteine in Wassenaar 

‘Het is mooi als mensen 
even stilstaan’
Op 3 november werden stolpersteine 
gelegd bij huizen waar Wassenaarse 
Holocaust-slachtoffers hebben gewoond. 
Eerder, op 17 juni 2022 en in november 
2021, werden er ook al struikelstenen 
geplaatst. Er is toen in dit blad aandacht 
besteed aan wat de stenen voor onze 
Wassenaarse gemeenschap betekenen. 
In dit artikel wordt ingegaan op wat de 
huidige bewoners ervan vinden.

Door Bert Ooms

De heer en mevrouw Wim en Davien 
Bosch, de huidige bewoners van Oranjel-
aan 6, vonden de ontvangst in aanwezig-
heid van de burgemeester een indruk-
wekkende gebeurtenis. Niet alleen in de 
Kievietkerk. De bijeenkomst bij hun woning 
heeft indruk gemaakt. Ook de bijdrage van 
de kinderen van de Kievietschool werd 
door hen zeer op prijs gesteld. 

De huidige bewoners van het huis aan 
de Oranjelaan staan volkomen achter het 
idee van het plaatsen van de struikelsteen 
voor hun huis waar de heer Gourevitch 
heeft gewoond voordat hij werd getrans-
porteerd naar het concentratiekamp 
Mauthausen waar hij is vermoord. Zij 
beschouwen de plaatsing van de steen 
niet alleen als een herinnering maar ook 
als een waarschuwing voor de toekomst. 
Dit plaatst de bijdrage van de kinderen van 
de Kievietschool in een bijzonder daglicht. 

Verzet
De heer en mevrouw Bosch hebben geen 
binding met de heer Gourevitch die in hun 
huis heeft gewoond. Desondanks willen 
zij met de struikelsteen voor hun huis wel 
hun respect tonen voor de voormalige 
bewoner van hun huis aan de Oranjelaan. 
“Het is mooi als mensen in het voorbijgaan 
toch even stilstaan bij de steen.”

Jan Willem Kivits woont met zijn gezin 
aan de Nassaulaan 5 in het schitterende 
huis van de bekende Haagse architect Co 
Brandes. De huidige bewoners ondersteu-
nen het initiatief voor de stolpersteine van 
harte. Jan Willem vindt het een belangrijk 
initiatief en is er trots op dat bij hun huis 
een steen is geplaatst. Mede omdat zijn 
grootouders in het verzet zaten, is het 
verhaal van de oorlog een rode draad 
die door zijn leven loopt. Dit soort mooie 
initiatieven vergroten je gevoel voor de 
geschiedenis, zegt hij. De oude geschie-

denis, de recente maar ook de geschiede-
nis die nog geschreven moet worden. Het 
gezin vindt het waardevol dat de steen bij 
hun huis een bijdrage kan leveren aan het 
feit dat iedereen kennis kan nemen van dit 
grauwe stuk uit onze recente geschiede-
nis. 

Parallel
Spontane ‘aanbellers’ hebben zich al 
gemeld. Zij willen weten waarom de steen 
is geplaatst en waarom juist op die plek. 
Het drama van wat zich heeft afgespeeld 
wordt wel heel invoelbaar als je voor het 
huis staat waar het is gebeurd. Jan Willem 
wil hier niet laconiek instaan. Het kan zo 
maar weer gebeuren. De steen doet je 
erbij stilstaan dat er een parallel is van het 
verleden naar het heden, van het heden 
naar de toekomst. Dit besef is goed omdat 
de tijd verstrijkt. Daarom moeten wij de 
historie markeren en vastleggen. Ook 
op onze kleine beperkte Wassenaarse 
schaal.  

“Zwarte bladzijden zijn van alle tijden”, 
zegt Jan Willem. “Van het verleden en het 
heden. Ongetwijfeld zal onze toekomst 
haar eigen zwarte bladzijden schrijven. 
Hoe mooi is het dat wij als Wassenaarders 
een bijdrage kunnen leveren om dit te 
voorkomen. Daarom zijn wij trots op onze 
steen.” ■

Jacques Gourevitch (1903-1942) woonde op Oranjelaan 6. Een schoolklas van de 
Kievietschool is getuige van de steenlegging

Judith Rosen Jacobson-Ferares (1886-
1942) woonde op Nassaulaan 5. Alle ge-
neraties nazaten helpen met het schoon-
vegen en inwijden van de stolperstein

Vrijwilligers kerst in de Dorpskerk
Ieder jaar in december is er een aantal vrijwilligers die de Dorpskerk versiert. De 
grote kerstboom naast het liturgisch centrum is de grootste blikvanger, maar ook 
de versiering rond de kansel valt op. Op bijgaande foto’s de mensen achter al deze 
kerstversieringen.



Kerstviering
Op zaterdag 17 december was er speciaal voor de kinderen een kerstviering in de 
Messiaskerk.
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Redactioneel

Citaten
In dit eerste nummer van 2023 hebben we 
twee mooie dubbelinterviews. Op pagina 
4 een gesprek met de gemeenteleden 
Danielle Griffioen en Erik van Duijn over 
hoe zij de christelijke traditie proberen 
door te geven aan hun kinderen. En op 
pagina 3 een interview met de inmiddels 
teruggetreden voorzitter en scriba van 
de kerkenraad Freek Koster en Wilma 
Verschoor. 

Beide artikelen bevatten citaten die 
ook op zichzelf staand waarde heb-
ben. Enkele voorbeelden: “Kerkenwerk 
komt vaak toch neer op veel werk met 
te weinig mensen, die goed weten te 
multitasken.” Of wat dacht u van: “Het 
geloof brengt ook een verdieping in de 
opvoeding, meer bewustwording van hoe 
je met elkaar omgaat.” En nog een mooie: 
“Het is mooi dat we in de kerk contacten 
kunnen onderhouden met mensen die we 
anders niet hadden leren kennen.” Aan 
de lezer de schone taak om de citaten op 
te zoeken elders in dit nummer. 

Verder in deze uitgave aandacht voor de 
financiële stand van zaken van de kerk, 
waarmee duidelijk wordt dat de Actie 
Kerkbalans er weer aankomt. Vandaar 
ook dat u bij dit nummer de bekende 
envelop aantreft. Opdat we de traditie 
daadwerkelijk kunnen doorgeven aan de 
volgende generatie.

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 15 januari  ds. R. Oranje ds. N.K. Mos (Hoenderloo) Zie Dorpskerk en Kievietkerk

Zondag 22 januari Zie Kievietkerk en Messiaskerk ds. J.M. de Klerk
Kidschurch

R. de Ronde (Oegstgeest)

Zondag 29 januari
Gezamenlijke dienst

ds. J.M. de Klerk
Heilig Avondmaal

Zie Dorpskerk Zie Dorpskerk

Zondag 5 februari Zie Kievietkerk en Messiaskerk
19.15: Cantatedienst
ds. G.P.Th. Bosma (Breda)

E. Renkema (Utrecht) ds. J.M. de Klerk

Zondag 12 februari mw. ds. A. Bosma
(Sassenheim)

Zie Dorpskerk en Messiaskerk ds. J.M. de Klerk
Kidschurch

Zondag 19 februari ds. E. de Paauw ds. J.M. de Klerk Zie Dorpskerk en Kievietkerk

Zondag 26 februari
Gezamenlijke dienst

Zie Messiaskerk Zie Messiaskerk ds. E. de Paauw

Zondag 5 maart Zie Kievietkerk en Messiaskerk ds. E. de Paauw ds. N.K. Mos (Hoenderloo)

Zondag 12 maart ds. J.M. de Klerk Zie Dorpskerk en Messiaskerk ds. E.E. Aarsen-Schiering 

Zondag 19 maart ds. E. de Paauw
Ochtendcantatedienst

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

Zondag 26 maart
Gezamenlijke dienst

Zie Kievietkerk ds. E. de Paauw Zie Kievietkerk

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

week van maart

Dickens Festival in de Dorpskerk
Op 17 december 2022 kon het jaarlijkse Dickens Festival weer in volle glorie worden 
georganiseerd na twee jaar van beperkingen vanwege corona. Buiten rondom de 
Dorpskerk konden bezoekers het wereldberoemde kerstverhaal A Christmas Carol live 
meebeleven en intussen eten en drinken op het kerkelijk erf. In het kerkgebouw geno-
ten zij van een optreden van de Wassenaarse muziekvereniging Excelsior.


