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In dit nummer o.a.:
•	nieuwe website Raad van Kerken
Leidschendam-Voorburg
•	jaarrekeningen ter inzage
•	lunchconcert in de Koningkerk
•	Oude Kerk Open op zaterdag in de zomer
•	vakantiebezorgers KerkWijzer gevraagd

Kerkelijk Bureau
Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Enkele bank- en gironummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg
Bestelling collectebonnen:
(€ 16,-- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg
Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,74
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor
5 t/m 12 collectekaarten € 1,46.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau
Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg
ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg
Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.
Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink
E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta@kpnplanet.nl
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl
Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
Kopij voor het nummer van vrijdag
8 juli moet uiterlijk donderdag
30 juni vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.
wordt bezorgd bij alle
leden van de Protestantse Gemeente
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt
u een verzoek om € 19,50 leesgeld
te voldoen op rekening NL84 FVLB
0699741858 Administratie Voorburgs
Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen,
wordt per jaar € 24,- aan portokosten
in rekening gebracht.

Kerkdiensten Rooster
Zondag 19 juni 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. B.P. Plaisier, Rijswijk
19.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox,
cantorijenzondag
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Zondag 26 juni 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur ds. T. Koelewijn
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur mw. E. Kruyt

Zondag 3 juli 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. M. Zebregs,
Valkenburg
19.00 uur mw. B. van ’t Veer-Zwaan
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. P. Lugtigheid, Delft
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. P. Lugtigheid, Delft
Vespers in de Oude Kerk
Op 19 juni is het cantorijenzondag.
De beide cantorijen verlenen hun
medewerking aan deze dienst,
waarin ds. Els van der Wolf voorgaat.
Op 26 juni gaat ds. Koelewijn bij
ons voor en op 3 juli verwelkomen
we Barbara van ’t Veer- Zwaan als
voorganger. Het thema van deze
dienst is: Jesaja 43 vers 1: Ik heb je
bij je naam geroepen, je bent van
mij!
Hartelijk welkom!

Wijkgemeente 

Martini
Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.
3863220.
Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06
20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.
Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelewijn, e-mail:
t.koelewijn@gmx.de.
Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel 2128279, e-mail:
jtvanderwolf@gmail.com.
Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een
van deze predikanten kunt u contact opnemen
met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 3897685,
judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115,
chhoek@ziggo.nl).
Scriba’s: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272
BB Voorburg, tel.3873442, e-mail: scriba@oudekerk
voorburg.nl en mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, tel. 3871655.
Rek.nr. Wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Martinigemeente.
Rek. nr. Wijkdiaconie NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v.
Wijkdiaconie Martinigemeente.
Website: www.oudekerkvoorburg.nl.
Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp
Gastelaars (ouderling), tel. 3897685, e-mail:
judy.van.e.g@gmail.com.

Bij de kerkdiensten
Zondag 19 juni

1e zondag van de zomer
Kleur: groen
Voorganger is ds. B. Plaisier uit
Rijswijk. Het leesrooster geeft: Jesaja
65: 1-9 (Galaten 3: 23-29) en Lucas 8:
26-39.

Zondag 26 juni

2e zondag van de zomer
Kleur: groen
Voorganger is ds. J. van de Meent.
Op het rooster: 1 Koningen 19: 19-21
(Galaten 5: 1, 13-25) en Lucas 9: 51-62.
In deze dienst zal Tamar Ize Janique
Bousema, dochter van Miquelle en
Janneke Bousema-Bannink en zusje
van Thirza, worden gedoopt.

Zondag 3 juli

3e zondag van de zomer
Kleur: groen
Ds. M. Zebregs uit Valkenburg (ZH)
zal onze voorganger zijn. Op het
leesrooster staan: Jesaja 66: 10-14
(Galaten 6: 1-18) en Lucas 10: 1:20.

Wij gedenken

Op vrijdag 20 mei overleed in de leeftijd
van 88 jaar de heer Cornelis de Jong,
die met zijn vrouw woonde in het Mr.
Visserhuis aan de Esther de Boer-van
Rijklaan 132 in Den Haag. Het echtpaar
De Jong woonde tot 2013 aan de Tollenskade en was tot de sluiting lid van

de Vaste Burchtkerk. Daar was Cor onder meer ouderling en voorzitter van
de wijkkerkenraad. Na overgang naar
de Oude Kerk was hij jarenlang diaken
en heeft hij de Protestantse Gemeente
Voorburg gediend als voorzitter van
de Centrale Diaconie. Hij was uit dien
hoofde ook jarenlang lid van de Algemene Kerkenraad.
Zijn deskundigheid op het gebied van
communicatie, hij was onder meer lid
van de hoofddirectie van PTT Telecom
en hoogleraar Telecommunicatie, zette hij ook in voor de kerk. Cor was een
bijzondere man, die zich voor zijn gezin en de kerk zeer heeft ingezet en
ook op afstand bleef meeleven met
onze gemeente. Wekelijks beluisterde
het echtpaar De Jong via de kerkomroep de diensten in onze Oude Kerk.
Op donderdag 26 mei hebben wij in
een dienst van Woord en Gebed in
de Oude Kerk zijn leven in dankbaarheid herdacht en afscheid van hem
genomen, waarna de begrafenis in
besloten familiekring heeft plaatsgevonden. In de dienst hebben we stilgestaan bij Psalm 71, Prediker 4: 12
en Lucas 16: 29-31. Boven de rouwcirculaire stond Psalm 90: 1: “Heer, U
bent ons een toevlucht geweest van
geslacht op geslacht.”
Wij gedenken in onze gebeden mevrouw De Jong, haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen die nu zonder
hem verder moeten.
In de vroege ochtend van 12 mei is
op 85 jarige leeftijd overleden Johannes Cornelis Leeman, weduwnaar van
Carla Leeman-Weijmar. Ons gemeentelid Sylvia Leeman verliest in hem
een dierbare vader. Jan Leeman is in
Voorburg geboren en getogen. Hij
was een natuurmens, die graag met
zijn honden wandelde op Clingendael. Een man met humor en een gezelschapsmens. Na het overlijden van
zijn vrouw in 2007 heeft hij veel in
het ziekenhuis gelegen. In die jaren
heeft zich een sterke band ontwikkeld tussen hem en zijn enige dochter. Bijna dagelijks bezocht zij haar vader, negen jaar lang. Jan Leeman was
geen kerkganger, maar wel gelovig,
die zijn dagelijks gebed nooit heeft
opgegeven. Hij schaamde zich daarvoor niet. Op woensdag 18 mei hebben wij in een dankdienst voor zijn
leven afscheid van hem genomen in
de aula van de Oosterbegraafplaats.
In de dienst hebben we gelezen en
overdacht Openbaring 21: 1-5: “Hij
die op de troon zat zei: Alles maak ik
nieuw!”. Het verdriet is groot. Johannes Cornelis Leeman laat een dochter,
een schoonzoon, een stiefdochter,
twee kleinkinderen en achterklein-

Collectetoelichtingen

Op 19 juni is de eerste collecte bestemd voor de vakantiegiften. Het is niet
voor alle gemeenteleden vanzelfsprekend om in de grote vakantie een
uitje te kunnen maken. De diaconie geeft bijvoorbeeld aan mensen met
jonge kinderen die het financieel moeilijk hebben een bijdrage om dit wel
te doen.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 26 juni is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van het GHZV
Zomerkamp. In augustus gaan kinderen en tieners onder leiding van enthousiaste jongvolwassenen op zomerkamp. Oorspronkelijk was het kamp
bedoeld voor kinderen van wie ouders/verzorgers niet in de gelegenheid
waren om samen met hun kinderen op vakantie te gaan. Voor een deel
van de kinderen die meegaan geldt dit nog steeds. Voor veel kinderen is
het inmiddels een jaarlijks terugkerende week van ontspanning en plezier.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 3 juli is de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. JOP onder steunt ouders en kerken met het doorgeven van
geloof aan een nieuwe generatie. Vaders blijken op een andere manier
bezig te zijn met geloofsopvoeding dan moeders. Zo ook Hans, dertiger
en vader van 2 tieners. Hij verheugde zich op een avond in de kerk over
geloofsopvoeding, maar kwam teleurgesteld thuis: hij was de enige vader
die was gekomen. Optimistisch stapte Hans het bijzaaltje van de kerk binnen. Een avond over geloofsopvoeding, daar was hij wel aan toe. Maar het
zaaltje bleek gevuld door vrouwen, alleen maar moeders. En het gesprek
stelde hem teleur, alsof ze toch van een andere planeet kwamen. Hans besloot het er niet bij te laten zitten, nodigde een paar vrienden uit voor een
avond rondom een vuurtje in zijn tuin. Niet met thee, maar met bier erbij.
Dat gesprek werd een succes. Hans vertelt: “Mijn vrienden herkenden mijn
dilemma’s en vragen: Hoe kan ik die tieners van mij laten zien wat geloven
voor mij betekent? Hoe praat ik daar met ze over?” Hans blijkt niet de
enige vader die behoefte heeft aan contact met andere mannen. Daarom
stimuleert JOP vaders om elkaar op te zoeken rondom geloofsopvoeding.
JOP ondersteunt en organiseert vaderinitiatieven in het hele land. Vaders
en kinderen gaan samen naar het bos en ontdekken daar de waarde van
geloven, door creatieve opdrachten, gespreksvragen en uitdagende opdrachten. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat JOP
het aantal vaderinitiatieven uitbreidt. Zo wordt geloofsopvoeding iets van
vaders en moeders samen.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.
kinderen achter. Wij bidden hen toe
dat zij troost mogen vinden bij God.
ds. J. van de Meent

Vanuit de Beroepingscommissie

Uit een groot aantal brieven is door
de beroepingscommissie een voorlopige selectie gemaakt. Daaruit kwam
een achttal kandidaten naar voren
waarmee de commissie de komende
tijd nader kennis hoopt te maken.

Giften

Via ds. Van de Meent is een gift ontvangen van € 20,- (B) en via Judy van
Engeldorp Gastelaars € 10,- (H), beide
voor de diaconie. Via Els Schippers
€ 20,- (B) voor de wijkkas. Via Bep van
Sloten werd een gift van € 100,- (N.N)
ontvangen, verdeeld in € 50,- voor
de wijkkas (armen) en € 50,- voor de
wijkdiaconie.

Samen eten in De Voorhof op
28 juni

U bent vanaf 17.15 uur welkom, om
17.45 uur begint de maaltijd, een verrassingsmenu voor € 7,50.
Dit is de laatste keer voor de zomervakantie, de eerste maaltijd na de vakantie zal plaatsvinden op 23 augustus. U kunt zich aanmelden bij: Lenne
tel. 3998393, email: lenneversteeg@
ziggo.nl, Janny, tel. 3861534, e-mail:
jannyvanderheide@versatel.nl, of na
de kerkdienst bij Gerda van der Hoeven.
Wij hebben met elkaar goede maaltijden gehad, ik wil alle medewerkers
bedanken voor hun inzet en enthousiasme en al de gasten voor hun komst.
Een fijne zomer toegewenst en tot 23
augustus.
Gerda van der Hoeven

3

Koffieochtend

Maandag 4 juli van 10.00 tot 12.00
uur bent u weer welkom in De Voorhof voor koffie/thee met iets lekkers.
In augustus is er geen koffieochtend.

Oude Kerk Open

Ook deze zomer is onze kerk op zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur
open. Voor bezichtiging, luisteren
naar orgelmuziek, een praatje, een
lichtje. Op 25 juni is er open toren met
beiaardier Gerda Peters. Op 9 juli is
de kerk niet open. Informatie bij Cor
Hoek, tel. 4151115.

Uitje van de diaconie

Op 14 september is er een gezellig uitje van de diaconie, zie verder onder
dit wijkbericht.

Ten slotte

Misschien leest u dit nog op tijd om
naar de barbecue te komen: zaterdag
18 juni, aanvang 17.30 uur. Verder wijs
ik u nog op bijzondere avonddiensten: cantorijenzondag met ds. Els van
der Wolf en vespers met ds. Koelewijn
en Barbara van ‘t Veer-Zwaan.
Judy van Engeldorp Gastelaars,
ouderling
4

Hartelijk dank
voor alle kaarten, telefoontjes, bezoek en bloemen die ik van u mocht
ontvangen na mijn val en heupoperatie. Uw goede wensen en voorbeden
voor een voorspoedig herstel hebben
mij zeer goed gedaan.
Gerrit van Eeden

Bedankje

De vele blijken van medeleven, in allerlei vormen, na de plotselinge ziekenhuisopname en daarop volgende
hartoperatie van Aad, hebben ons
enorm gesteund en bemoedigd. Het
was echt hartverwarmend! In grote
dankbaarheid kunnen we nu zeggen
dat het herstel voorspoedig verloopt.
Heel veel dank voor zoveel lieve reacties.
Met hartelijke groet,
Aad en Truus van Wensen

Lunch-en-Learn fb

Onze gemeente heeft sinds kort
een eigen facebookpagina, getiteld:
“Martinigemeentevoorburg”.
Er gebeurt van alles op die pagina en
het bereik is nu al zo’n 700 mensen.
We leren elkaar ook hierdoor nog beter en op een leuke manier kennen,
middels foto’s, filmpjes en ervaringen!
Meerderen van u hebben gevraagd
om een cursus facebook, zodat zij nog
meer plezier van deze pagina kunnen
hebben en er zelf ook makkelijk bij-

dragen aan kunnen leveren. Welnu:
die facebook-cursus komt eraan! We
gaan dat doen in de vorm van een
“Lunch-en-Learn” tijdens de startzondag op 18 september. Neem uw tablet, smartphone of laptop mee; we
hebben gratis Wifi in De Voorhof. En
als u nieuwsgierig bent: u hoeft niet
te wachten tot de startzondag; kijk
op de facebookpagina van Martinigemeentevoorburg. Een nieuwe plek
om elkaar te ontmoeten!
Kees Koenen
kees.koenen@kbenp.nl,
tel. 06-43363443

Wijkgemeente 

De Open Hof
Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg,
tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan
derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan
van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279
e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R.
Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhof
voorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874.
Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372.
Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Een gezellig dagje uit op 14
september

Bij de kerkdiensten
Zondag 19 juni

Lijkt dit programma u wat geeft u
zich dan zo spoedig mogelijk op, doch
uiterlijk 30 augustus en wel met de
strook onder aan de uitnodiging die
wij u hebben doen toekomen. U kunt
zich ook telefonisch opgeven bij één
van onderstaande dames. De kosten
voor deze dag zijn € 40,- p.p.
U kunt dit bedrag overmaken op
bankrekening NL49 INGB 0000 5470
91 t.n.v. Wijkdiaconie Martinigemeente o.v.v. bustocht.
We verheugen ons op uw komst en
hopen op een gezellige dag.

Zondag 26 juni

De diaconie heeft er weer zin in en
bent u 70+ dan nodigen wij u gaarne
uit om mee te gaan met deze gezellige dag. Het programma voor deze
dag ziet er als volgt uit:
Om 12.00 uur vertrekken we met de
bus en onderweg wordt u een lunchpakket aangeboden.
We rijden naar Drimmelen waar de
boot klaar ligt voor een mooie tocht
door de Biesbosch. Aan boord staan
de koffie/thee en een gebakje al op
ons te wachten.
Na deze boottocht rijden we naar
Maasland, naar de gezellige pannenkoekenboerderij ‘t Sonnetje waar
verrukkelijke pannenkoeken worden
geserveerd. Om ca. 20.00 uur zijn we
weer terug in Voorburg.

Fieneke de Graaf (tel. 3869305)
Germa Nauta (tel. 3866152)
Ans Verschoor (tel. 3870465)

Jezus zei tegen de Samaritaanse
vrouw: er komt een tijd, en die tijd
is nu gekomen, dat wie deVader
echt aanbidt, hem aanbidt in geest
en in waarheid. De Vader zoekt
mensen die hem zo aanbidden.
Johannes 4: 23

Vanmorgen is er een viering door en
voor jongeren. De jaargroepen en de
laatste kelderdiensten stonden in het
teken van de “Circle of life”. Deze
dienst cirkelt rond geven en ontvangen. Wat hebben we zelf ontvangen
en wat geven we daarvan weer door?
’s Avonds is er de ‘traditionele’ cantorijenavonddienst in de Oude Kerk.
Dat is een avonddienst waaraan een
grote cantorij meewerkt, bestaande
uit leden van de cantorijen van de
Martinigemeente en De Open Hof.
Wim Loef heeft de muzikale leiding.
Ds. Els gaat voor. De dienst heeft de
vorm van een Evensong. Het thema is
‘Magnificat’, over de lofzang van Maria. Dat is één van de vaste liederen in
een klassieke vesper.
Vandaag sluiten we het jaarthema
“Wat inspireert jou?” af met een
dienst over de natuur. Volgens de
briefjes worden sommigen van ons
geïnspireerd door een wandeling in
het bos, langs het strand of door de
vogels in de tuin. De natuur is indrukwekkend, vaak zijn we verwonderd,
soms ook verbijsterd. We lezen Psalm
104, een Psalm die in alle toonaarden
de grootheid van de schepping bezingt. Ds. Jan van der Wolf is de voorganger. Voor kinderen van de nevendienst is er weer Godly Play, dus extra
lange nevendienst.

Zondag 3 juli

Dr. P. Lugtigheid uit Delft is de voorganger deze morgen. Hij is inmiddels
een bekende gastpredikant in ons
midden.
Het kerkelijk seizoen loopt richting
het eind, maar dat betekent niet dat
we stil zitten. Op 18 juni is er voor de
kerkenraad een ‘heidag’, een bezinningsdag met het oog op verschillende plannen in het nieuwe jaar. U gaat

er meer van horen. Verder zijn er nog
een aantal activiteiten:

M E D I TAT I E

Dierensymboliek in en rond
de Oude Kerk
In onze viering van het Feest van de Geest werd een
witte duif getoond, als teken van de heilige Geest. Een
mooi moment met de kinderen, die na afloop van de
dienst vier duiven mochten loslaten. De duif herinnert
aan Gods Geest die over de wateren zweeft en aan de
duif die Noach loslaat en met een olijftakje terugkeert,
als eerste teken dat God met ons een nieuw begin
heeft gemaakt, na de vloed. Maar ook aan de Geest
die neerdaalt, als een duif, uit de geopende hemel bij
de doop van Jezus. In het Oude Testament is de duif beeldnaam voor Israël,
Jona, een profeet waaraan het volk zich spiegelen kon. Kerkvaders pasten
het beeld van de duif toe op de persoon van Jezus en de kerk, en, in het
verlengde daarvan, op de kinderen van God. De duif verbindt ons met de
geschiedenis die God, vanaf de schepping, met ons mensen gaat. Met Pinksteren als hoogtepunt.
De diepe betekenis van dieren als geloofsbeelden is ook verbonden met
onze Oude Kerk. In het noorderdwarsschip zijn in het raam evangelisten
afgebeeld als dieren. Het gebrandschilderde raam in de koorsluiting toont
een haan en een uil. Verder is de kerk rijk versierd met leeuwen. Deze herinneren aan onze verbondenheid met ons vorstenhuis en vaderland. Buiten op
de torenspits staat ook een leeuw en boven de ingang van De Voorhof prijkt
een pelikaan. Allemaal dieren met een eigen betekenis.
De leeuw is een oorlogssymbool. In de Bijbel kennen we het beeld van de
leeuw in de Leeuw van Juda, symbool voor de koninklijke rol van de stam
Juda, uitmondend in het Koningschap van Christus. Maar ook als beeld van
de duivel: “de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een
prooi” (1 Petrus 5: 8). Een gemeentelid heeft in één van de stellingen bij zijn
(medisch) proefschrift, vanwege het negatieve beeld dat de leeuw oproept,
voorgesteld de leeuw op de torenspits te vervangen door een haan.
De haan is met Petrus verbonden en verwijst naar zijn verloochening van
Christus. Maar ook naar zijn berouw hierover. Daarnaast wordt de haan ook
wel gezien als het symbool van Christus. De haan kondigt bij het krieken van
de dageraad de nieuwe dag aan. De overgang van duisternis naar licht, zoals
Christus’ dood en opstanding Licht heeft gebracht in de duisternis waarin we
leven. De haan confronteert ons met die werkelijkheid en roept dagelijks op
een nieuw begin te maken met je leven.
De pelikaan boven de ingang van De Voorhof verdiept deze symbolische
betekenis. De vogel heeft een lange snavel en een keelzak, waaruit zij haar
jongen voedt. Bepaalde pelikanen hebben in de broedtijd een rode plek op
de krop en keelzak, die op een bloedende wond lijkt. Deze waarneming
heeft het (volks) geloof gevoed dat de pelikaan zijn borst openpikt om haar
eigen jongen te voeden. Zij staat hierdoor symbool voor opofferingsgezindheid. Zo kon de gedachte aan Christus’ offerdood, uit liefde voor de mensheid, ontstaan. Maar ook de gedachte aan zijn opstanding. Een sage vertelt
dat een pelikaan haar jongen uit liefde dooddrukte aan haar borst en ze
weer tot leven wekte door ze te voeden met haar eigen bloed.
Zo beschouwd lijken de beelden van duif, haan en pelikaan ons dichter te
brengen bij de kern van het christelijk geloof dan de leeuw. De stelling bij
het proefschrift onderstreept dit. De kerk laat zich niet verbinden met macht
en strijd, maar met vrede, een nieuw begin maken met je leven en opofferingsgezindheid. Evenwel, de ervaring leert dat we deze woorden makkelijker in de mond nemen dan omzetten in daden, die daaraan beantwoorden. Daarin zouden we wel wat strijdbaarder mogen worden. Wanneer
de leeuw(en) op de torenspits en in de kerk ons daartoe zouden kunnen
brengen, dan hoeven ze wat mij betreft geen plaats te maken voor andere
dieren. Ze moedigen ons steeds weer opnieuw aan strijdbaar te zijn én te
blijven.
ds. Jaap van de Meent

Netwerkborrel 30-50 jaar op 17
juni

Op vrijdagavond 17 juni is er een
gezellige borrel voor mensen uit de
leeftijd van 30-50 jaar in de tuin van
Rinette en Jeroen Posthumus. We beginnen rond 20.30 uur en het adres is
Oosteinde 267. Zegt het voort!

Netwerkborrel 50-plus op 24 juni

Iedereen die van borrelen en netwerken houdt (en 50 jaar of ouder is) is
op vrijdagavond 24 juni vanaf 20.30
uur welkom in de tuin van Julie en
Kees de Groot, Virulylaan 10B. Dat
is officieel in Leidschendam, maar in
feite bij Voorburg-west de Vliet over.

Info-avond gemeentekringen
op maandag 20 juni

Na de zomervakantie beginnen we
met het gemeentekringenproject “De
reis van je leven”. Gemeentekringen
zijn gespreksgroepen van maximaal
tien mensen, die van oktober tot Pasen
acht keer bij elkaar komen bij iemand
thuis. Eén of twee van hen hebben de
leiding. Zij worden daarvoor toegerust door één van de predikanten in
een aantal speciale bijeenkomsten. Er
komen ook kringen voor overdag. Bovendien komen de onderwerpen van
de kringen in de kerkdiensten terug.
Wil je hier meer over weten, kijken
of het wat voor je is, alvast de sfeer
proeven, kom dan op maandagavond
20 juni van 20.00-21.00 uur naar de
kerk. En neem gerust iemand mee! De
predikanten leggen uit hoe het in zijn
werk gaat en je krijgt een voorproefje
van het gespreksmateriaal.

21 juni promotieconcerten
pianist/organist Andrew Wright

Onze pianist/organist Andrew Wright
gaat promoveren aan de universiteit
van Leiden! Hij heeft een PhD dissertatie geschreven met de titel “The Polyphonic Touch”. Onderdeel van deze
dissertatie zijn twee concerten aan de
vooravond van de eigenlijke promotie. Die concerten worden gehouden
op dinsdagavond 21 juni en zijn gratis voor iedereen toegankelijk. Dus u
kunt erbij zijn! Andrew begint met
een orgelconcert in de Grote Kerk van
Den Haag om 19.00 uur. Daar speelt
hij werken van Reger en Bach. Dan is

Hij die mij recht verschaft is nabij.
God, de Heer, zal mij helpen – wie
zal mij dan veroordelen?
Jesaja 50: 8
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JB&A grafische communicatie is een combinatie van drie bedrijven
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,
drukkerij en reproservice zorgen voor totaaloplossingen van concept
en ontwerp tot en met de verzending van communicatiemiddelen.
JB&A werkt voor (semi)overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven.
Gevestigd in Wateringen en Delft, is JB&A actief in de Benelux.

grafische communicatie
Postbus 50
2290 ab Wateringen
Dorpskade 28
Wateringen
t 0174 22 50 20
f 0174 29 60 01
info@jbena.nl

Gerard Smid, huisarts
Gezondheidscentrum Savalle
Savallelaan 2
2273 JX Voorburg
tel 070-3867103

OPEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN
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Kijk voor nadere informatie op:
www.huisartsenpraktijksmid.nl

Vier seizoenen
JB&A grafische communicatie
is een combinatie van drie bedrijven
lakken
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,

___ en reproservice zorgen voor totaaloplossingen van concept
drukkerij
enVoor
ontwerp
tot en metHoogglanslak
de verzending
van en
communicatiemiddelen.
hoogwaardige
lak, muurverf
en plamuur
JB&A werkt voor (semi)overheid,
zorginstellingen
en bedrijfsleven.
Grondlak
Gevestigd in Wateringen en Delft, is JB&A actief in de Benelux.
___
Voor professioneel advies

JB&A grafische communicatie is een combinatie van drie bedrijven
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,
drukkerij en reproservice zorgen voor totaaloplossingen van concept
en ontwerp tot en met de verzending van communicatiemiddelen.
JB&A werkt voor (semi)overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven.
Gevestigd in Wateringen en Delft, is JB&A actief in de Benelux.

grafische communicatie

Postbus 50
2290 ab Wateringen
Dorpskade 28
Wateringen
t 0174 22 50 20
f 0174 29 60 01
info@jbena.nl
www.damendrukkers.nl

er om 20.15 uur een (korte) receptie
in de Koningkerk. Om 20.30 uur geeft
hij daar een pianoconcert en speelt
hij werken van Scarlatti, Beethoven,
Scriabin, Chopin en Rachmaninoff. De
volgende dag, 22 juni, verdedigt Andrew zijn dissertatie om 15.00 uur in
het Academiegebouw te Leiden.

Wij gedenken

Wij ontvingen via één van onze bezoekmedewerkers het bericht dat op
6 april is overleden Maria ten PierickLast. Rie ten Pierick was 97 jaar oud.
Destijds woonde zij met haar man
Piet aan de Mgr. Van Steelaan. Zij
waren meelevende leden van de Koningkerk. In 1990 overleed dhr. Ten
Pierick. De laatste jaren werd mw.
Ten Pierick verpleegd in WZH Prinsenhof te Leidschendam. De bijzetting
in het familiegraf heeft in besloten
kring plaatsgevonden. Onze gedachten gaan uit naar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Correspondentieadres: Peter en Ingrid ten Pierick,
Derde Stationsstraat 338, 2718 AK
Zoetermeer.

Vrijzinnig Centrum 

De Hoeksteen
Vrijzinnig Centrum “De Hoeksteen”, Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Adr. van Ostadelaan
9, 2343 EL Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris:
dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK
Voorburg, tel. 0620617539.

Kerkdienst
Zondag 26 juni

10.30 uur mw. E. Kruyt
Organist Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits
Muusse
Liederen die het koor zingt:
Agnus Dei
G.F. Händel
Locus Iste
A. Bruckner
Go now in peacse
D. Besig
Otsje Nasj
Anoniem

Zondagmiddag 26 juni

Verantwoording giften

Eén van onze bezoekmedewerkers
ontving € 20,- voor het bloemenfonds. En via de wijkkas kwam een
gift binnen van € 25,- en een gift van
€ 10,- voor de koffie. Ik (Jan) kreeg
tweemaal € 50,-.

Ten slotte

Een zegenbede uit de Pacific:
Ga in de kracht die u gegeven is,
ga in eenvoud,
in vrolijkheid,
in vriendelijkheid,
op zoek naar liefde.
En de Geest zal met u gaan.
Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf

De engel zei tegen Maria:
Wees niet bang, Maria, God
heeft je zijn gunst geschonken.
Luister, je zult zwanger worden en
een zoon baren, en je moet hem
Jezus noemen. Lucas 1: 31

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Diaconie 
Jaarrekening 2015

Voor alle gemeenteleden ligt de
verkorte jaarrekening 2015 van het
College van Diakenen ter inzage op
het Kerkelijk Bureau en bij de wijkgemeenten. Deze beknopte versie
kan als flyer worden meegenomen.
Gedurende twee weken na het verschijnen van deze KerkWijzer krijgt
de gemeente de mogelijkheid om
vragen te stellen en opmerkingen op
de jaarrekening te maken. Deze kunnen worden gericht aan het Kerkelijk Bureau. Daarna zal de Algemene
Kerkeraad de jaarrekening definitief
vaststellen.
Namens het College van Diakenen,
Bert van Aller

Kerkrentmeesters 

Vakantie

Van 28 juni t/m 18 juli zijn wij met vakantie. Ons huis is in die tijd gewoon
bewoond. Mocht u dringend een predikant nodig hebben, neem dan contact op met Roelie Dröge, tel. 3861611
(tot 6 juli) of Richard de Bakker, tel.
3874337 (de hele periode).

van de maand is er gelegenheid om
bekenden en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten. U hoeft zich
niet op te geven maar kunt zo binnenlopen.

Jaarrekening 2015
15.00 uur: Een concert rondom de
Argentijns-Nederlandse
componist
Pablo Escande. Hij is pianist,
klavecinist, dirigent en aanwezig.
Hij woont in Japan en behoort daar
nu tot één van de topmusici. Op het
programma worden stukken van
Escande uitgevoerd voor solostem
en ook voor het Fagerhultensemble.
Verder muziek van Rameau, Haydn,
Mozart, Schubert en Brandts Buys.
Andere medewerkers aan dit concert
zijn Jeanet Landré (fluitiste uit o.a.
het Nederlands blazersensemble) en
Julia Bronkhorst.
Toegang is € 10,-, leden en vrienden
€ 7,50.

Kringen
Dinsdag 5 juli

14.00 uur Griekse leeskring
Inl.: T. Spruijt, tel: 3472807

OntMoeting
Donderdag 7 juli

10.30 uur Op elke eerste donderdag

In haar vergadering van 19 mei
heeft de Algemene Kerkenraad
de jaarrekening over 2015 van
de
Protestantse
Gemeente
Voorburg voorlopig vastgesteld. De
jaarrekening sluit met een tekort van
€ 53.960,-. Begroot was een tekort
van € 93.820,-. De opbrengsten
waren dit jaar € 40.600,- lager dan
begroot, de uitgaven vielen € 80.460,lager uit dan de begroting. Aan de
inkomstenzijde zien we een lagere
opbrengst van de vrijwillige bijdragen
en van de collecten dan verwacht.
Ook de huuropbrengsten blijven
achter bij de begroting. Andere
posten vallen iets gunstiger uit.
De lagere uitgaven worden vooral
veroorzaakt door zowel lagere kosten
voor de gebouwen dan verwacht als
lagere kosten voor predikanten en
personeel.
De jaarrekening 2015 zal gedurende
2 weken na het verschijnen van deze
KerkWijzer ter inzage liggen in de
kerken en bij het Kerkelijk Bureau.
Gemeenteleden worden uitgenodigd
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vragen te stellen of opmerkingen
te maken over de jaarrekening. Uw
reacties kunt u schriftelijk sturen aan
het College van Kerkrentmeesters via
het Kerkelijk Bureau. Het (mail-)adres
daarvan vindt u in de colofon van
deze KerkWijzer.
De Algemene Kerkenraad zal na het
ter inzage leggen de jaarrekening
2015 definitief vaststellen, waarbij uw
reacties worden meegewogen.
Eelco Nieuwenhuis,
voorzitter College van
Kerkrentmeesters

tot na de zomer kunt u boeken en
spullen verzamelen voor het festival.
De spullen moeten schoon, toonbaar,
heel en verkoopbaar zijn. Kleding,
meubels en technische apparatuur
worden niet meer aangenomen. Er is
gelegenheid om spullen af te leveren
bij De Voorhof (Oude kerk) vanaf 4
augustus op elke donderdag tussen
10.30 en 12.00 uur, op woensdagavond
14 september van 18.30 tot 20.00 uur
en op vrijdag 16 september tot 12.00
uur. Contactadres voor spullen is
Joop Carton, tel. 3875904, j.carton@
casema.nl.

In de kerkzaal

Raad van Kerken 
Nieuwe Website van de Raad
van Kerken gelanceerd
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Vrijdag 27 mei is de nieuwe
website van de Raad van Kerken
Leidschendam-Voorburg door ds.
Jan van der Wolf officieel in gebruik
gesteld. U kunt de website http://www.
kerkpleinleidschendamvoorburg.nl
bezoeken en u ook aanmelden voor
de digitale nieuwsbrief. Of je nu
kerklid bent of niet, als je wilt weten
wat er in een van de kerken gebeurt
kun je de nieuwsbrief gratis in je
inbox ontvangen.
Hiermee is een ook een einde
gekomen aan de papieren nieuwsbrief
die jarenlang door een redactie
o.l.v. Margriet Kruijssen-Damen is
gemaakt. Afscheid is genomen van de
redactie en de vrijwilligers die door
weer en wind dit blad bij de abonnees
bezorgden.
Het is een grote stap vooruit in
kerkelijk
Leidschendam-Voorburg
omdat alle kerken gelinkt zijn aan
deze website, evenals enkele Haagse
kerken met leden in onze gemeente.
In een oogopslag kun je nu alle
activiteiten zien van de LeidschendamVoorburgse kerken!

Zending 
Kerkfestival – 17 september

De zendingsbazaar krijgt na jaren
een opfrisbeurt en gaat verder als
Kerkfestival MMM (= Mix, Match en
Music), dat aansluit op de Vlietdagen,
op 17 september van 10.00 tot 15.00
uur.

Spullen

De rommelmarkt blijft. Vanaf nu

In de kerk wordt een leuk aangeklede
rommelmarkt
gehouden
met
afdelingen die u zullen verrassen. Op
vaste tijden draait in de kerkzaal het
Kelder-taarten-rad. In het koor van
de kerk presenteren zich: de goede
doelen, onze twee PKN-kerken en het
Nederlands Bijbelgenootschap met
o.a. “de Bijbel in gewone taal”.

In De Voorhof

De kleine zaal is de boekwinkel
(Alinea), in de grote zaal het
restaurant met vernieuwde catering.

Buiten

Op het plein zal een grote tent staan,
waar gewerkt wordt in workshops van
allerlei aard. Zo worden er boeketten
gemaakt, die daarna in de verkoop
gaan, maar is er ook creatief aanbod.
Natuurlijk wordt het festival feestelijk
geopend en afgesloten. Kinderen
kunnen een lottokaart kopen om
het pilarenspel te spelen in de
kerk. Zij kunnen ook terecht op het
springkussen en bij de MMM-schmink.

Muziek

Nieuw is de toevoeging van een
muzikaal
programma,
op
drie
plekken:
In de kerk. Er wordt een rooster
gemaakt voor organisten en andere
instrumentalisten, die vanaf de galerij
sfeervolle muziek ‘uitstrooien’ over
de markt.
In De Voorhof. Op het podium van
het restaurant is gelegenheid om de
sfeer muzikaal te verhogen.
Op het kerkplein. Elk heel uur treedt
een koor of orkest op. Er is een
podium beschikbaar.
Iedereen die mee wil doen of meer
wil weten, kan zich opgeven door een
mailtje aan keijzer.wim@gmail.com.

De uitdaging vooraf…

We streven er naar om in augustus
enkele dagdelen te plannen om
creatief bezig te zijn met producten

die geschikt zijn voor verkoop.
Daarom zoeken we mensen die een
hobby uitoefenen en bereid zijn voor
de gelegenheid de kunst ervan aan
anderen te leren.

Meedoen

Op allerlei manieren is het mogelijk
uw betrokkenheid of inzet te tonen:
-
Het inleveren van spullen, plastic
tassen of versiering (vlaggetjes,
slingers);
-
Helpen bij de inname van spullen
op de aangegeven data, vanaf 4
augustus;
-
Nagaan of u iemand kent (of
bent!), die verkoopbare producten
oplevert voor catering of verkoop
(over een financiële bijdrage voor
ingrediënten of materialen valt te
praten);
- Voorstellen doen over (of meedoen
met) creatieve momenten in de
weken voor 17 september om samen
met anderen cadeautjes en kaarten
te maken of aan/van anderen een
hobby te leren, die producten
oplevert voor de markt;
-
Een workshops verzorgen in de
buitentent;
- Medewerking toezeggen in een van
de ‘afdelingen’ binnen: ‘Alinea’, ‘de
speeltuin’, ‘handmade’, ‘curiosa’,
‘gezond weer op’, ‘meer kunst dan
kitsch’ of ‘de cadeauwinkel’;
- Aanbieden dat je wilt meewerken in
de catering;
-
Intekenen
op
het
muzikale
programma;
- Hulp geven bij het opbouwen van
het festival op vrijdag/avond 16
september.
Als
centraal
adres
voor
het
programma kunt u aanhouden: Ria
Keijzer, tel. 3191938 of 06 – 50228250,
ria.keijzer@casema.nl. Voor logistieke
zaken en spullen is Joop Carton het
contactadres.

Oogst

Het gaat zowel bij het festival als
bij de bazaar om de opbrengst voor
de goede doelen. Maar even zo
belangrijk vinden we het dat mensen
ervaren dat kerk en geloof eigentijdse
en sterke facetten van het leven zijn.
Onderling hopen we dat mensen
genieten van de samenwerking en de
verbinding die dit festival als project
brengt.
Dank voor uw medewerking en
support tot nu toe, namens de
projectgroep (Joop Carton, Heleen
Hiltman, Houw The en Ulrick ’t Zand),
Ria Keijzer – Meeuwse,
projectcoördinator

Plaatselijke 

berichten
Marja Polman exposeert in
De Schakel

Van 9 juni t/m 30 juli exposeert Marja
Polman een selectie van haar schilderijen in De Schakel in Leidsenhage.
Marja, 58 jaar en wonend in Leidschendam, is een veelzijdig creatief
persoon. In 2009 heeft ze haar oude
jeugdliefde, tekenen en schilderen,
weer opgepakt. Ze schildert uiteenlopende objecten maar vooral realistische en kleurrijke schilderijen.

U bent van harte welkom om haar
expositie te komen bekijken. De ingang van De Schakel is te vinden op
het centrale plein van Leidsenhage en
is geopend op maandag van 13.00 tot
17.00 uur en op dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Muzikale 

berichten
Lunchconcert 26 juni: The best
of Voorburgs Vocaal Ensemble

Op zondag 26 juni sluiten we het
lunchconcertenseizoen 2015-2016 in
de Koningkerk al weer af en net als
vorige jaren doen we dat met een
concert van het Voorburgs Vocaal
Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren.
Op het programma staan koorstukken
van
bekende
componisten
als
Sweelinck, Menselsohn, Verdi, maar
ook de voor velen minder bekende
componisten als Nystedt en Whitacre
komen aan bod. Met recht “The best
of VVE!”

Het Voorburgs Vocaal Ensemble
(VVE) is een kamerkoor bestaande
uit ruim 25 zangers. Het ensemble
is in 1978 opgericht en staat sinds
1987 onder leiding van Marijke van
Klaveren. Het VVE heeft een breed
repertoire bestaande uit geestelijke
en wereldlijke muziek uit alle
stijlperiodes. Het koor zingt vaak
meerstemmige
composities
voor
koor à capella en werkt samen met
vocale of instrumentale solisten en
ensembles. Het koor treedt op in
binnen- en buitenland en zo is het
VVE eind oktober 2016 te beluisteren
in de St. Patricks Cathedral in Dublin.

30 jaar treden wij op in zorginstellingen, kerken en concertzalen. Ons repertoire kent verschillende stijlen en
is zeer divers. Maar een klein koor is
kwetsbaar. Daarom willen wij graag
uitbreiden naar 16 zangers. Op 24
september hopen wij een mooi concert te geven met een klein, maar
uitstekend dameskoor in de Bergkerk
aan de Daal en Bergselaan in Den
Haag. Daarom dagen wij u uit om bij
ons te komen zingen.
Wij repeteren elke dinsdagavond in
de Hulp en Heilkerk, Veursestraatweg
185, Leidschendam van 20-22 uur onder de prima leiding van Mw. Sabine
Geerlof – van de Zande. Hebt u interesse of hebt u vragen over het repertoire e.d. dan staat onze secretaris
Klaas Baartse u graag te woord. Hij is
telefonisch bereikbaar onder nummer
079 3611678 of per email: dehofstadzangers@kpnmail.nl
U kunt alvast een voorproefje van ons
repertoire beluisteren op Facebook
en op internet vindt u onze site onder
www.hofstadzangers.nl

Bent u fan van het VVE of wilt
u (nader) kennismaken met dit
uitstekende kamerkoor dan bent u
van harte welkom. Het lunchconcert
begint om 12.00 uur en de toegang is
gratis. Als u iets eerder komt dan kunt
u een boterhammetje mee eten. Na
het concert is er een drankje en een
versnapering en wordt ter dekking
van de onkosten een uitgangscollecte
gehouden.
Na
een
zonnige
zomerperiode start in september
de nieuwe serie lunchconcerten
2016-2017. Meer informatie over
het
programma
lunchconcerten
2016-2017 kunt u vinden op www.
deopenhofvoorburg.nl.

Informatieboekje VVP

Overige 

berichten
Inzamelingsaktie Kerk-in-Aktie

In tegenstelling tot wat eerder in
KerkWijzer werd vermeld worden
behalve postzegels, ansichtkaarten,
geboortekaartjes, oude mobieltjes en
cartridges ook brillen ingezameld. In
de Koningkerk is in het inzamelmeubel achter in de kerk ook ruimte gereserveerd voor brillen. Ook gehoorapparaten zijn welkom.

Wij dagen u uit!!!!

De Hofstad Zangers is één van de
kleinste mannenkoren uit Den Haag
en omstreken. Al jaren maken wij
mensen blij met onze muziek. Al ruim

‘Geloof heb je niet, daar ben je naar
op zoek’. Die uitspraak van Arne
Jonge is te vinden in het compacte
informatiegidsje dat de Vereniging
van Vrijzinnige Protestanten onlangs
heeft uitgebracht. Naast andere citaten van theologen en andere denkers
staat in het gidsje kort vermeld wat
de VVP is, waar ze vandaan komt, wat
ze gelooft, hoe ze is georganiseerd en
welke activiteiten ze organiseert. De
gids biedt als extraatje vier mooie ansichten, ontworpen door Corina van
Riel, die verstuurd kunnen worden.
Het geheel kost € 3,- per stuk. Bestellingen: info@vrijzinnig.nl of (030)
8801497.

Nieuwe scriba: dr. De Reuver

Dr. René de Reuver (1959) is door
de generale synode benoemd tot
scriba van de generale synode. Hij
start op 15 juni
met zijn functie.
Op 19 juni vindt
de kerkelijke bevestiging plaats.
Dr. De Reuver is gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Gezicht van de kerk

Volgens ds. Karin van den Broeke,
preses van de generale synode, is “de
scriba het gezicht van de Protestantse
Kerk in Nederland, zowel binnen de
kerk als daarbuiten. De scriba geeft
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geestelijke leiding aan de kerk en
representeert de Protestantse Kerk
in Nederland in kerkelijke en maatschappelijke verbanden.”
Dr. De Reuver is sinds 2008 predikant
van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk.
Hiervoor was hij predikant in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004
promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de
theologische waarde van kerkelijke
eenheid en verscheidenheid. In 2012
verscheen zijn boek ‘Anders Verder’
over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving.
In zijn kennismakingstoespraak gaf
dr. De Reuver aan dat ‘Samen’ een
kernwoord voor hem is. “Geloof is
persoonlijk, maar nooit individueel.
Het verbindt een mens met God en
met elkaar. De kerk is de geloofsgemeenschap die bestaat dankzij deze
verbinding.”
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Dr. De Reuver volgt dr. Arjan Plaisier
op, die sinds juni 2008 scriba van de
generale synode van de Protestantse
Kerk in Nederland is. In juni 2016 is
zijn termijn (twee keer vier jaar) afgelopen. Op vrijdag 10 juni 2016 neemt
dr. Plaisier afscheid.

Twee Inspiratiedagen

Regionale vervolgbijeenkomsten van
de inspiratiedag van februari worden
gehouden in Reeuwijk (13 september)
en Zwolle (15 september). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
het PCTE: www.protestantsekerk.nl/
pcte > cursussen en studiedagen > spiritualiteit > monastiek in de gemeente.

Walk of Peace

Als statement voor vrede vindt op 18
september in Enschede een walk of
peace plaats. Deze landelijke gang
door de stad loopt langs verschillende religieuze gebouwen. Er is voor
Enschede gekozen in solidariteit met
de Syrisch-Orthodoxe Kerk die vlakbij, in Glane, een centraal klooster
heeft. Precieze tijden komen later op
de site van de Raad ven Kerken. De
taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede is één van de initiatiefnemers.

Emoties om Gotthardtunnel

Na 17 jaar is de Gotthard Basistunnel
woensdag 1 juni feestelijk geopend.
Met 57 kilometer is het de langste
tunnel ter wereld. Opmerkelijk is de
rol die de religie speelt bij de opening.
De thematiek kwam aan de orde bij
de ontmoeting van vertegenwoor-

digers van Nationale Raden van Kerken uit heel Europa. Het ging over
de ruimte die religies hebben in het
publieke domein en hoe ze daarmee
omspringen. Van de terughoudendheid die je in Nederland ervaart met
een sterk doorgezette scheiding tussen kerk en staat merk je in andere
landen weinig. In Zwitserland kwam
de verbinding van religies met de
staat opnieuw naar voren bij de opening van de Gotthardtunnel.
Het is gebruik in Zwitserland dat de
tunnel door de kerk wordt ingezegend. In het kader van de pluriforme
samenleving werd er gekozen voor
vier mensen om de tunnel religieus
toegankelijk te maken: een jood, een
moslim, een christen en een atheïst.
Ieder kreeg twee minuten voor de
zegen. Opmerkelijk was de keus voor
een atheïst, uiteindelijk werd de rol
toebedeeld aan een veiligheidsbeambte die bij de tunnelwerkzaamheden is betrokken.
Tegen het zere been was de keus van
de christen. De abt van Einsiedelen,
Martin Werlen, was die rol toebedacht. Het leidde tot protesten vanuit
de protestantse kerken, die met een
eigen gezicht bij de opening aanwezig wilden zijn en niet wilden worden
meegenomen door de rooms-katholieke geestelijke. De discussie werd
breed door de media opgepakt. Het
tijdschrift ‘20minuten’ hield een enquête en 15000 mensen reageerden.
60 procent wilde dat er ook een protestant zou meedoen, 7 procent vond
één per religie voldoende, 27 procent
vond dat de religie helemaal niet
hoefde te worden uitgenodigd.
De autoriteiten besloten uiteindelijk
de protestanten apart te nodigen en
nog een extra zegen aan de inwijding
toe te voegen. Tijdens de besprekingen in de raden van kerken ging
het vooral over de vraag in hoeverre
religies en kerken hun eigen geloofwaardigheid dienen met dergelijke
discussies. De Raad van Kerken in
Zwitserland heeft al aangekondigd
om de affaire in september uitvoerig
te evalueren om te komen tot een innemender protocol.

Nieuw Hydepark feestelijk
geopend

Op vrijdag 15 april werd in Doorn het
conferentiecentrum Nieuw Hydepark
officieel geopend. Diaconieën van de
Protestantse Kerken én Het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor
mensen die zorg nodig hebben.
Dankzij de steun van vele plaatselijke
diaconieën kunnen mensen voor wie
het door ziekte, beperking of leeftijd

niet vanzelfsprekend is een weekje
op vakantie in het nieuwe gebouw.
Het vakantiehotel beschikt over vele
aangepaste faciliteiten. Voor meer
informatie over diaconale vakantieweken: www.hetvakantiebureau.nl
Daarnaast is het conferentiecentrum
beschikbaar voor iedereen die op een
unieke plek wil vergaderen, een cursus wil organiseren of een conferentie
wil houden. Zie over het gehele project: www.protestantsekerk.nl > Over
ons > Dienstenorganisatie > Nieuw
Hydepark
De feestelijke start vond plaats in
aanwezigheid van circa 150 gasten
en personen die zich voor de nieuwbouw hebben ingezet. Het gebouw
biedt voortaan tevens plaats aan het
seminarium voor de bij- en nascholing van theologiestudenten en predikanten. Dankzij collecten uit vele
gemeenten en giften en leningen van
diaconieën kon het multifunctionele
gebouw worden gefinancierd en ingericht. De voorspoedige oplevering
van het complex gaf alle reden voor
feestelijke openingsdag.

JOP COACH Live 2016

In september 2016 organiseert JOP
weer acht JOP COACH Live bijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers
in het jeugdwerk. De plaatsen en data
zijn nu bekend. Tijdens de JOP COACH
Live bijeenkomsten is volop gelegenheid om met andere professionals en
jeugdwerkers nieuwe kansen voor
het jeugdwerk en geloofsopvoeding
te ontdekken. Net als vorig jaar is er
in de middag een expertmeeting voor
predikanten en andere professionals.
Het avondprogramma is voor vrijwilligers in het jeugdwerk zoals jeugdouderlingen, club-, tiener- en kindernevendienstleiding en iedereen die het
jeugdwerk een warm hart toedraagt.
JOP COACH Live-bijeenkomsten worden gehouden van maandag 5 september 2016 (Ede) tot en met donderdag 29 september 2016 (Zwolle). Voor
meer informatie over data, programma en voor aanmelden: www.jop.nl/
jopcoachlive.

Al 90 Groene Kerken

Kerk in Actie presenteert 90ste Groene Kerk tijdens GroenGelovig, initiatief van de ChristenUnie.
Tijdens het evenement GroenGelovig
(3 juni) presenteerde Evert-Jan Hazeleger (programma manager Kerk in
Actie) de 90ste GroeneKerk: Protestantse Wijkgemeente De Inham uit
Amersfoort/Hoogland.
Hazeleger:
“Ik hoop dat de groei van het aantal groene kerken de komende tijd
versneld zal doorzetten. Vandaag is

daarvoor weer een belangrijke stap.
Nu op naar de 100!”

Kerken worden groen en
duurzaam

Het Groene Kerken programma van
Kerk in Actie en Tear is gericht op
het samen concrete duurzame stappen zetten binnen de kerkelijke gemeente. Er zijn nu, vanaf vandaag, 90
groene kerken. Kerk in Actie en Tear
stimuleren dat geloofsgemeenschappen duurzamer en groener worden
en dat die geloofsgemeenschappen
elkaar goed kunnen vinden om van
elkaar te leren. De actie richt zich
op alle geloofsgemeenschappen die
actief aan de slag willen gaan met
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen
gemeenschap. De website van de
Groene Kerken (www.groenekerken.
nl) biedt daarvoor veel ideeën en actie mogelijkheden.

Klimaat: misschien wel de grootste
uitdaging voor de mensheid

De synode van de Protestantse Kerk
heeft in november 2015 het belang
van duurzaamheid en actie vanuit
de kerken van harte onderschreven
en maakt werken aan duurzaamheid
een belangrijk onderdeel van het
kerk zijn. Middels een brief naar alle
gemeenten van de Protestantse Kerk
wordt het Groene Kerken- programma van harte aanbevolen. In de toekomstvisie van de Protestantse Kerk:
‘Kerk 2025 Waar een woord is, is een
weg’ wordt het als volgt omschreven:
“Klimaat is misschien wel de grootste
uitdaging waar de mensheid nu voor
staat. Gegeven de vergaande opwarming van de aarde zal de zorg om de
schepping hoog in het vaandel geschreven moeten worden.”

GroenGelovig: christenen in
beweging voor de schepping

Tijdens GroenGelovig komen christenen, op initiatief van de ChristenUnie,
in beweging voor de zorg voor ons

gemeenschappelijk huis:
Gods schepping. Door
inspiratie, bemoediging,
nieuwe samenwerkingsverbanden en heel veel
actie komen duurzame
initiatieven en ‘groene
agenda’s’ in de volgende
versnelling.
GroenGelovig brengt christenen
bijeen die allemaal op
hun eigen plek, maar
ook samen willen gaan
voor ecologische gerechtigheid.

Kerk over 100 jaar?

Collecten mei
Plaatselijke kerkelijke doeleinden
Diaconie
Amcha
Diaconale werk Voorburg
Wijkdiaconieën
Zending Rwanda
St. Invalide Vakantieweken
Vakantieweek ouderen

De synode ging in het rapport Kerk2025
al ver door tien jaar vooruit te kijken.
In Scheveningen gaan ze veel verder.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Badkapel houdt de gemeente een symposium over de vraag:
Hoe ziet de Nieuwe Badkapel op Scheveningen of de kerk in het algemeen
er over een eeuw uit? Vier prominente
wetenschappers zullen hierover het
woord voeren: historicus prof. dr. James Kennedy (over de toekomst van
het protestantisme), theoloog dr. Arjan Plaisier (over geloven in 2116),
kerkmusicus Christiaan Winter (liturgie
en muziek) en architecte Narda Beunders (het ideale geloofsgebouw). De
honderdjarige Nieuwe Badkapel is een
voorbeeld van protestantse architectuur uit het eerste kwart van de vorige
eeuw, beïnvloed door H.P. Berlage en
K.P.C. Bazel. Het jubileumjaar is een
tijd van terugkijken én vooruitzien.
Meestal is dat voor 5 à 10 jaar, maar
in Scheveningen willen ze nu eens
echt vooruit kijken en visieontwikkeling alle ruimte geven. Na afloop een
plenaire discussie onder leiding van
Jan Schinkelshoek. Dagvoorzitter: ds.
Charlotte van der Leest. Plaats en tijd:
Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan
90, Den Haag, 25 juni, 14.30-17.15 uur.
Toegang vrij, vrije gift is welkom. Informatie en aanmelden:
www.nieuwebadkapel.nl/symposium
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Toen Jezus van gedaante
veranderde, wierpen zijn leerlingen
zich neer en verborgen uit
angst hun gezicht. Jezus kwam
dichterbij, raakte hen aan en zei:
“Sta op, jullie hoeven niet bang te
zijn.”
Matteüs 17: 6
Gezocht: inval bezorgers voor
de zomervakantie
Om er voor te zorgen dat de
KerkWijzers gedurende de zomervakantie bezorgd worden, zoeken
wij invallers. Het gaat om de bezorging rond 8 juli (ophalen 7 juli) en
12 augustus (ophalen 11 augustus).
De KerkWijzers kunnen op donderdag van 09.00 tot 12.00 uur opgehaald worden om bezorgd te worden.
Wilt u meer informatie? Bel ons gerust op tel. 3863502. Aanmelden
kan via de e-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
Namens alle abonnees van de
KerkWijzer: hartelijk dank voor uw
aanmelding!
Joop de Groot en
Lia van den Bogaerd,
Kerkelijk Bureau

KerkWebRadio 
Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de
KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.
Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via www.kerkomroep.nl zijn
de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop
bovenaan klikt. Op de website deopenhofvoorburg.nl staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct
een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.
Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is
gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google
Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button “Mijn kerken”, waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.
Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.
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NA
schrift
Economie op de schop
Economie is een rationele wetenschap geworden, waarbij men zich beperkt tot het nodige
cijferwerk. Vorige generaties hielden zich ook wel bezig met economie, maar ze verbonden
het met theologie en filosofie. Dat zie je nu niet meer. En waar de politiek zich meester
maakt van de conclusies van de economen, richt men zich vooral op de korte termijn van
zo’n drie jaren.
Dat vertelde dr. Peter Pavlovic, beleidsmedewerker van
de CEC, in Lissabon bij de ontmoeting van algemeen secretarissen in Europa. Hij heeft vanuit een werkgroep
in Brussel een rapport geschreven met een visie op de
economie in Europa. Het rapport (nog een concept)
verscheen onder de titel ‘Vrede zoeken en voorspoed
in de Europese Unie’. De beraadgroep Samenlevingsvragen bereidt vanuit Nederland een reactie voor. De
reacties zullen dit najaar worden verwerkt en het is de
bedoeling dat het bestuur van de CEC dan in november met een standpunt komt.
12

Het rapport bestaat uit drie delen: een verantwoording
waarom kerken moeten deelnemen aan het economische debat, een beschrijving van de ontwikkelingen in
Europa op dit punt en een perspectief vanuit het christendom op de toekomst van de Europese eenheid.
Het geheel is ontstaan vanuit de verbazing over het
verschuiven van het draagvlak onder de Europese
Unie. Aanvankelijk was er veel optimisme, maar dat is
weggeëbd met opkomend terrorisme, migratieproblemen, de eurocrisis, en Euroscepsis in het algemeen. De
kerken proberen een hernieuwde link te plaatsen tussen de economie en de ethiek.
Dat is nog een hele kunst omdat protestanten en orthodoxen, om twee stromingen in de kerk te noemen
binnen de CEC, heel verschillend denken over economie. Protestanten denken in termen van een positief
beeld op de wereld waar mensen een unieke verantwoordelijkheid dragen, armoede bestrijden, een bewuste arbeidsmoraal aan de dag leggen en onderlinge
sociale verantwoordelijkheid onder ogen zien. Orthodoxen denken vanuit een goddelijke deelname in de
goddelijke economie. Bij hen zijn familieverhoudingen sterk aanwezig en ook de overheid wordt gezien
als een verlengde van die verzorgende familie. Men
spreekt al snel in spirituele termen en ziet de eucharistie als uitdrukking van de zin van het leven, waarbij de
vruchten van de arbeid God gewijd worden.
Pavlovic komt in de rapportage tot een zevental invalshoeken waarbij de kerk verschilt van een meer seculiere benadering.

1. Economie staat niet op zichzelf. Mensen leven niet
bij economie alleen. Naast competitie is er ook zoiets als solidariteit.
2. Je kunt inderdaad op positieve wijze over Europa
spreken, maar dan moet er ook zoiets zijn als een
gemeenschappelijke narratief. In het verleden was
het de behoefte aan onderlinge verzoening voorbij
de oorlog die mensen tot het zoeken naar eenheid
bracht. Dat verlangen bepaalt mede het doel en het
perspectief van de eenheid, die geen geforceerde
eenheid wil zijn.
3. Subsidiariteit en matiging vragen om een voortdurende afstemming met elkaar en vragen om een
bredere kijk op eenheid.
4. Er dient een effectief gemeenschappelijk bestuur te
zijn als men beleid wil maken. Het gemeenschappelijk ingrijpen tijdens de bankcrisis maakt duidelijk
dat zoiets wel kan, maar in vele gevallen is de EU
een in zichzelf verdeeld huis met diverse ondoorzichtige bestuurslagen.
5. Begrippen als schuld en schuldeiser zetten mensen
op het verkeerde been en suggereren eenzijdige
verhoudingen die voorbijgaan aan wezenlijke relaties. De groeiende schulden en de dominantie van
geld geven disbalans.
6. De ongelijkheid dient te worden gereduceerd. Armoede dient te worden bestreden. En werkeloosheid tegengegaan.
7. Economische groei is niet de medicijn voor alles. Het
GPD kan niet langer de oriëntatie zijn voor de economie. De noodzaak meer groene economie te ontwikkelen vraagt om andere waarderingssystemen.
Bij dat laatste gaat het dus om duurzaamheid. Pavlovic
refereerde hierbij aan de klimaattop in Parijs in december 2015, waarbij naast tevredenheid bij ngo’s en wetenschappers ook scepsis bleef bestaan. Nicolas Hulot,
zaakgelastigde van de Franse regering bij de top zei
het als volgt: ‘De oplossing van het klimaatvraagstuk is
niet mogelijk zonder herziening van het economische
model’.
Raad van Kerken,
Actueel juni 2016

