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Vrede)
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19/09 Ganeshaa-viering (Amb. Voor Vrede)
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Voor Vrede)
21/09 Ondertekening Charter for Compassion (ILOZ)
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Meditatie Het gebeurt in de stilte
Wil jij ook ervaren wat er in de stilte gebeurt? Dan ben je hartelijk
welkom op onze meditatie bijeenkomsten. Ze zijn op dinsdagmiddag
van 13:30 tot 15:00 uur.
Op 4 september beginnen we met een nieuwe serie. De data vind je
hieronder. We beginnen elke bijeenkomst met lichaamsontspanning
en aandacht voor de adem. Daarna laten we ons verrassen. Na een
korte inleiding zijn we een tijd stil. De ene keer stellen we ons open
voor een beeld, een andere keer voor een lied/muziekstuk of een
tekst. Op de laatste bijeenkomst willen we een mandala tekenen in
de sfeer van kerst.
Steeds komen we in de stilte bij wat ons raakt, persoonlijk, in ons
leven en geloven. Er is gelegenheid om daarover iets aan elkaar te
vertellen.
Kosten bedragen €2,- per keer inclusief thee na afloop. Neem voor
meer informatie of aanmelden contact op met Marga Schipper (0793613403 of marga_boven@ziggo.nl) of Joke den Hertog (0793315855 of f2hjfdenhert@hetnet.nl).
Of kijk op www.depelgrimzoetermeer.nl.
Datum: 4 september, 2 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december
Tijd: 13:30-15:00 uur
Plaats: Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86

Feestelijke Seizoensopening Open Ichthus
Zaterdag 8 september Een primeur in de Ichthuskerk! Voor het eerst organiseert Open Ichthus een
officiele opening van het nieuwe seizoen, dat bol
zal staan van (nieuwe) activiteiten.
Tussen 15:00 en 19:30 is er een presentatie van
het nieuwe programma, live-muziek, een infomarkt en organiseren we een buurtmaaltijd. Voor meer informatie en
opgave voor de buurtmaaltijd: secretariaat@openichthus.nl
Op 13 september vindt in Zoetermeer de derde editie plaats van
Petrus Vertelt. Bij Petrus Vertelt vertellen mensen voor de microfoon
een verhaal uit hun leven. Stuk voor stuk zijn dat mooie, bijzondere

of ontroerende verhalen - elk verhaal is persoonlijk en echt gebeurd. De vertellers hebben verschillende achtergronden en hebben vaak geen podiumervaring. Tussen de verhalen door klinkt er mooie muziek en na afloop is
er een gezellige borrel.
Deze avond is een initiatief van Petrus, het magazine van de Protestantse Kerk in Nederland. De avond vindt
plaats in de Ichthuskerk, op 13 september, 20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
High Tea bij Open Ichthus
Op dinsdagmiddag 25 september 2018 is er weer een High Tea van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Chagallruimte
van de Ichthuskerk. Lekker snoepen, kopje koffie/thee, drankje, elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer. Er is
ook een kleine loterij. De kosten zijn €7,50 euro p.p.. Neem voor meer informatie contact op met Jeanette van
der Bol Bakker (06-12520061 of jeanettevanderbolbakker@ziggo.nl).

Startzondag Ichthuskerk
Op 16 september vindt de startzondag in de Ichthuskerk plaats. Deze is voor jong en
oud en start om 10:00 uur. Het thema: Verras ons!
Datum: 16 september
Tijd: vanaf 10:00 uur
Plaats: Ichthuskerk, Parkdreef 258

Ondertekening Charter for Compassion
Op 12 november 2009 werd in 32 landen het Charter for Compassion (Handvest voor Compassie) gelanceerd,
een initiatief van de Britse theoloog Karen Amstrong. Dit handvest, een tekst op basis van de Gulden Regel (Wat
jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan) is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven.
In 2017, tijdens de Vredesweek, hebben wij als ILOZ het Handvest van Compassie aan de politiek aangeboden.
Begin dit jaar is er tijdens een verkiezingsdebat met de politieke partijen over Compassie gedebatteerd en heeft
het ILOZ op basis van dit Handvest enkele praktische suggesties voor de Zoetermeerse samenleving aangereikt.
Arco Weening van CU/SGP heeft vervolgens het initiatief genomen om samen met vertegenwoordigers van enkele andere partijen een motie in te dienen om het Handvest van Compassie tijdens de Vredesweek 2018 te ondertekenen. Op 28 juni jl heeft de gemeenteraad deze motie tot onze grote vreugde aangenomen en op vrijdag
21 september zal het Handvest in de Nicolaaskerk ondertekend worden in aanwezigheid van Arco Weening, die
dan ook benoemd zal worden tot ambassadeur van Vrede in Zoetermeer en wethouder Ingeborg ter Laak. We
hopen dat ook burgemeester Aptroot bij de ondertekening aanwezig kan zijn.
Neem voor meer informatie contact op met Els Alebregtse (ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com).
Datum: 21 september
Tijd: 18:00 uur
Plaats: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 26

Vredesweek 2018: Generaties voor Vrede
Tijdens de vredesweek, die plaatsvindt van 15 tot 23 september, zijn er diverse activiteiten:
15-23 september: Expositie in het Forum – rond het Vredesmonument 2017, en met gedichten en beeldende
kunst.
17 september 17:00 – 20:00 uur: Generaties aan Tafel in het Forum. U bent van harte uitgenodigd om mee te
praten over wat u inspireert, hoopt, verwacht en verlangt als u denkt aan vrede. Toegang gratis, opgave via ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com.
18 september Ganeshaa-viering voor de Hindoe-gemeenschap in de Mandir, de Hindoe-tempel in Rokkeveen.

19 september 14:00 – 17:00 uur: Jongeren groepsgewijs (3 groepen) aan de slag met de Vooroordelenkoffer, in
het Voorleestheater van het Forum. Alle jongeren van 10 – 16 jaar zijn welkom!
19 september 19:30 – 22:00 uur: Ganeshaa viering in het Stadstheater. Toegang is gratis, kaarten reserveren
via ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com.
20 september 19:30 – 22:00 uur: Generaties voor Vrede–viering: Feestelijke uitreiking van de vredesonderscheidingen van PAX, ILOZ en SWGF met optredens van onder andere Vincent Bijlo. Aanvang 20:00 uur in het
Stadstheater. Toegang is gratis, kaarten reserveren via ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com.
21 september 18:00 – 19:30 uur: Zoetermeer omarmt Vrede: Vredesbijeenkomst in de Nicolaaskerk, met daarin de ondertekening van het Handvest van Compassie en de presentatie van de Wereldvredesvlam. Aansluitend
daarop de Vredeswandeling, waarbij de Wereldvredesvlam wordt meegedragen naar de Dobbe om aldaar het
Vredesvuur te ontsteken. De SWGF zorgt voor een feestelijke afsluiting met een cultureel karakter. U bent er
toch ook bij? Opgave via ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com.
21-23 september Vredes-festival: Twee dagen intercultureel en interreligieus feest op de Markt en het Dobbeeiland met een groot en een klein podium met optredens van allerlei artiesten en met meerdere tenten, waar u
kennis kunt maken met diverse levensbeschouwelijke stromingen en activiteiten. En waar u zich te goed kan
doen aan heerlijke hapjes. Zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur. Vrije entree.
Neem voor meer informatie contact op met Flip Bakker (ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com).

Vredeszondag
We komen in Zoetermeer-Noord samen in oecumenisch verband. We breken en delen met elkaar het brood, en
we reiken elkaar de beker aan. In de oecumenische viering van Tabor, Doortocht en Ichthuskerk werkt het kinderkoor Melodia van de Tabor mee, versterkt met kinderen uit wijkgemeente Noord. Het koor staat onder
leiding van Hanneke Antoni.
Voorgangers zijn diaken Ronald van Berkel en ds. Nico de Lange.
Datum: 23 september
Tijd: 10:30 uur
Plaats: Ichthuskerk, Parkdreef 258.

Zomervakantie Klusdagen
Ook zo’n lange zomervakantie en niet alle dagen weg? In het voorjaar of in het najaar
op vakantie en meer tijd in de zomervakantie omdat allerlei andere activiteiten stil liggen? Vindt u het ook leuk om eens wat voor een ander te doen?
Present organiseert in de zomervakantie klusdagen. De klussen bestaan uit behangen,
laminaat leggen, tuinieren, schilderen, opruimen, schoonmaken en allerlei kleine klusjes. De klusdagen zijn gepland op 21 en 24 juli, 1, 10, 18 en 21 augustus. U bepaalt hoeveel tijd u wilt besteden, op welke tijd van de dag u beschikbaar bent en wat u wilt doen.
Geef u op door een mail te sturen naar info@presentzoetermeer.nl of te bellen met algemeen coördinator Gerda
Griffioen (06-24975092). Dan sturen wij u een digitaal formulier om te inventariseren wat uw wensen zijn. Wij
koppelen de klussers dan aan elkaar en organiseren de klus. Aanmelding per klusdag uiterlijk twee weken van
tevoren.

Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers
De Voedselbank Zoetermeer, onderdeel van de Voedselbank Haaglanden, zorgt ervoor dat iedere donderdag
ruim 300 gezinnen van een voedselpakket worden voorzien. Het uitdelen van die voedselpakketten gebeurt op
een zestal kerklocaties in Zoetermeer.

De Werkgroep Transport zorgt voor de bevoorrading van deze locaties en is op zoek naar vrijwilligers. Het betreft
werkzaamheden als BIJRIJDER, GROENTERIJDER, BROODRIJDER en LOODSDIENST, die op elke donderdag
plaatsvinden.
De BIJRIJDER brengt samen met de chauffeur en een 2e bijrijder tussen 8.15 en 12 uur of tussen 12 en 15.30
uur de voedselpakketten van Voedselbank Haaglanden naar 3 van de 6 verdeelpunten. De werkzaamheden
bestaan uit het laden van de vrachtwagen in Den Haag en het uitladen in Zoetermeer.
De GROENTERIJDER haalt om circa 8.30 uur met de eigen auto kratjes groente bij het Proefcentrum voor de
Tuinbouw (WUR) in Bleiswijk (vlakbij de A12) en brengt deze voor 10.30 uur naar de Vredekerk in Zoetermeer.
Vandaar worden de kratjes met de vrachtwagen verder verdeeld.
De BROODRIJDER brengt met de eigen auto het brood van Bakkerij Jongerius (Industrieweg) volgens schema
naar de verdeelpunten. De tijden zijn van 8.30 tot 11.30 uur.
De LOODSDIENST is tussen 17.30 en 19 uur actief in onze loods aan de Goudstraat 77. Hij ontvangt daar de
lege kratten en koelboxen, die door vrijwilligers van de 6 verdeelpunten worden gebracht. Kratten en koelboxen
worden opgestapeld. Bij einde werkzaamheden worden de loods en het hek weer afgesloten. Voor alle werkzaamheden is een draaiboek en planning beschikbaar.
Uw inzet zal circa 4 uur per maand zijn of
meer/minder indien gewenst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald
Spaan
(06-36347838
of
spaanronald@gmail.com).

Gezocht: Nieuwe SchuldHulpMaatjes
Rots in de branding voor medemensen in financiële nood.
In Zoetermeer hebben we te maken met een grote groep mensen in financiele nood die begeleiding nodig hebben. Door toename van het aantal hulpvragers zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers als uitbreiding. In september 2018 start een nieuwe 3 daagse opleiding voor SchuldHulpMaatje in Zoetermeer. Geplande cursusdata zijn
de zaterdagen 15 september 2018, 29 september 2018 en 6 oktober 2018 (van 9:30–16:30 uur).
Een SchuldHulpMaatje is een goed toegeruste vrijwilliger die mensen met financiële problemen begeleid, met
als doel dat de mensen zelf weer de draad oppakken om zelfstandig hun financiële huishouding op orde te houden. Uitgangspunten voor de werkwijze van SchuldHulpMaatje zijn: Iedereen wordt geholpen ongeacht ras, geslacht, taal of levensovertuiging.
Nieuw is ook begeleiding bij vroegtijdige meldingen bij huurachterstand, om huisuitzettingen te voorkomen.
Wij vragen:





Uiteraard is een maatje eerlijk, betrouwbaar, zorgvuldig en heeft zijn eigen financiën op orde.
Een maatje is bereid een training van drie dagen te volgen en regelmatig te overleggen met de coördinator en deel te nemen aan de intervisie/maatjes bijeenkomsten.
Een maatje is bereid om zich minimaal twee jaar in te zetten.
Een maatje moet een verklaring omtrent het gedrag (VOG) in leveren. De opleidingskosten en VOG komen ten laste van de Stichting.

Spreekt je dit vrijwilligerswerk aan en wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Jan de Vries
(06-39405015). Ook kun je voor meer informatie kijken op www.shmzoetermeer.nl en
www.schuldhulpmaatje.nl. Als je je wilt aanmelden als maatje kan je via deze laatste website doorklikken naar
locaties – Zoetermeer (ik wil maatje worden).

Zfm Op de hoogte zoekt vrijwilligers
Het programma Op de hoogte op zfm is u allicht bekend. Na ruim 20 jaar
dreigt het nu te stoppen omdat er te weinig vrijwilligers zijn. In het programma worden dagelijks in circa 3 minuten alle kerkelijke activiteiten
genoemd van Zoetermeer. Tevens is er op zondagavond een modern
muziek en info programma met de wat meer jongeren gerichte activiteiten genaamd Gtime. ook hiervoor zijn we
op zoek naar radio talent.
Op de hoogte werd door Janneke Plooij jarenlang draaiende gehouden. Op dit moment is Henk Koning eindredacteur. Hij heeft aangegeven te stoppen met dit werk.
Daarom wordt er nu gezocht naar nieuwe vrijwilligers die graag bij de radio willen of eventueel ook de redactie
willen ondersteunen. En ook naar radiotalent dat zich wil inzetten voor Gtime zijn we op zoek!
Bij deze een oproep aan alle kerken om een verzoek te plaatsen in de kerkbladen en/of bij de mededellingen op
de beamer voor vrijwilligers.
Neem voor meer informatie contact op met Eelco van Duijne van Zfm (eelcovanduijne@gmail.com).

Hulpvragen Halte2717
Halte2717 heeft via haar samenwerkingspartner Middin Buytenwegh de volgende hulpvragen ontvangen:
Welke vrijwilliger, jong of oud, ziet het zitten om op zaterdag- of zondagmiddag
een uurtje met bewoners met een beperking een bordspel te spelen, uiteraard
onder het genot van een kop koffie of thee. Je bent dan meteen aanspreekpunt
voor de bewoners. Het idee is dit wekelijks te doen. Uiteraard mag het ook met
zijn twee.
Eens in de week houden dezelfde bewoners op een avond (bijvoorbeeld donderdag) een uurtje catechese. Laagdrempelig, in gesprek over Pasen, ziekte, blije gebeurtenissen etc. Daarbij wordt met de bewoners eenvoudige
liedjes gezongen (Elly en Rikkert-achtig) en koffie met cake genuttigd. Dit wordt samen gedaan met 1 van de
ouders van de bewoners. Ook hier zoekt Middin een enthousiaste vrijwilliger voor.
Lijkt het je leuk je op deze manier voor de bewoners van Middin Buytenwegh in te zetten
of wil je meer informatie hebben, neem dan contact op met Johan Roest
(buurtpastor@halte2717.nl of 06-82637362/bgg: 06-23504948).

Aanmelden /afmelden en kopij
Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkzoetermeer.nl.
Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke
gegevens nooit delen met anderen.

