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Beroep Matthijs Biewenga
Afgelopen oktober heeft Het Kompas een beroep uitgebracht op
Matthijs Biewenga uit Mussel, ter vervulling van de vacature die ontstaan is na het vertrek van Gertjan Oosterhuis vorig jaar. Binnenkort
zal duidelijk worden of hij het beroep aanneemt om de nieuwe predikant te worden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aan het
Piet Heinplein in Zoetermeer.
Voorafgaand aan het beroep is door de
beroepingscommissie vanuit de kerkelijke gemeente een selectie uit mogelijke
kandidaten gemaakt. Hieruit is deze
kandidaatstelling gekomen, die door de
kerkenraad en gemeente unaniem is
overgenomen. Binnen de procedure
hebben Matthijs en Mirjam, zijn vrouw, recent kennis gemaakt met
de gemeente. Hij heeft nu de mogelijkheid om een aantal weken na
te denken of hij het beroep aanneemt. Indien hij positief besluit, zal
in een volgende fase bekeken worden, wanneer hij in Zoetermeer
aan de slag gaat.
Matthijs is 33 jaar en getrouwd met Mirjam en zij hebben 3 kinderen
en een 4e is op komst. Hij heeft, voordat hij theologie ging studeren,
eerst de PABO met succes afgerond. Hij ziet zichzelf als betrokken,
rustig en empathisch met een hart voor jongeren en bewogen naar
de wereld.

Vrijwilligers gezocht: Magische kerst 2018
Stichting DN Leisure & Events organiseert samen met 10 partners,
waaronder de Gemeente Zoetermeer en Present Zoetermeer, Magisch Zoetermeer van 8 tot 31 december in het centrum van Zoetermeer. Tijdens dit evenement zullen wensen voor en van eenzame
ouderen vervuld worden. Om dit voor elkaar te krijgen zijn ook vrijwilligers nodig.
Wilt u meehelpen om dit voor elkaar te krijgen? Dat kan! Wij zoeken
vrijwilligers voor:
-

Maandag 2 december – zaterdag 8 december: plastic kerstballen bij winkels in stadshart afleveren. Deze zullen verkocht worden en daarmee kan een wens opgegeven worden.

-

-

Zaterdag 8 december – maandag 24 december: aanwezig zijn in het kerst huis om kerstballen met wensen van en voor ouderen in ontvangst te nemen en deze in de kerstboom te hangen. Tijdens openingstijden van het Stadshart.
Dinsdag 18 december van 11:30–14:30 uur: lunchen met ouderen in Stadshart.
Donderdag 20 december van 13:30-17:00 uur: ontmoeting met ouderen bv winkelen in één van de winkelcentra in Zoetermeer.
Vrijdag 21 december: wegbrengen van cadeaus naar eenzame ouderen.

Om uw steentje bij te dragen aan dit mooie evenement en er als Zoetermeerder te zijn voor de Zoetermeerders
kunt u zich opgeven bij Stichting Present (presentzoetermeer@gmail.com). Geef daarbij aan welke dagen u beschikbaar bent en wat u graag zou willen doen en uw mobiele nummer.

Gezocht: nieuwe SchuldHulpMaatjes in Zoetermeer
In Zoetermeer hebben we blijvend te maken met een grote groep mensen in financiële nood, die begeleiding nodig hebben. Door toename van
het aantal hulpvragers en het stoppen van maatjes, zijn wij doorlopend
op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
De eerstvolgende 3-daagse cursus is in januari 2019. De geplande cursusdata zijn op de zaterdagen 19/1, 26/1
en 2/2/2019.
Spreekt je dit diaconale vrijwilligerswerk aan en wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Jan
de Vries (06-39405015).
Je kunt je aanmelden via www.schuldhulpmaatje.nl. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
Samen lukt ’t ........, dat is waarin wij geloven

God met ons. De betekenis van kruis en opstanding - toen en nu
In drie avonden willen we ons verdiepen in het hart van ons christelijke geloof. We doen dit aan de hand van het
boek van de bekende theoloog en aartsbisschop Rowan Williams, met de titel: “God met ons. De betekenis van
het kruis en de opstanding - toen en nu”, uit het jaar 2018.
De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al
laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien, hoe God ons mensen bemint. Voorafgaande aan iedere
avond willen we thuis alvast enkele hoofdstukken lezen.
Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet (079-3163044 of
c.vanvliet@hnpz.nl).
Datum: 29 november
Tijd: 20:00-21:45 uur
Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Elkaar zien – een uitnodiging aan alle Zoetermeerders
Met de ondertekening van het Handvest voor Compassie mag Zoetermeer zich Stad van Compassie noemen.
Iets om trots op te zijn én met hoofd, hart en handen verder invulling geven aan een waarde(n)vol Zoetermeer.
Op woensdag 28 november organiseert het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) samen de gemeente en het Forum de Dag van de Dialoog, met als landelijk thema “Elkaar zien”.

Wat is een dialoog?
Een dialoogtafel is een groep van zes tot acht personen die met elkaar in gesprek gaan. Je
verkent een thema en wisselt ervaringen, dromen en mogelijkheden uit. Iedereen krijgt de
ruimte om zijn of haar verhaal te doen, zonder debat en zonder oordelen. Door naar elkaar
te luisteren kan er echte ontmoeting plaatsvinden en ontstaat er meer begrip voor de ander.
Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen naar
elkaar luistert en aan bod komt. Een dialoog duurt ong. twee uur en kent de volgende fasen:
kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen en wat kun je hiermee kunt doen.
Het thema: “Elkaar zien...”
Elkaar zien lijkt onder druk te staan. Als in een reflex grijpen we naar ons beeldscherm en sluiten ons af voor de
mensen in onze omgeving. Het beeldscherm legt een groot beslag op onze tijd. “Opzij, opzij, opzij ...” is een liedje
van Herman van Veen. Met minder tijd ervaren we meer haast en ontstaat keuzestress. Qualitytime maakt plaats
voor meer vluchtige contacten ook binnen de kring van familie en vrienden. Wat betekent “elkaar zien” in deze
tijd? Wat betekent “elkaar zien” voor jou? Welke veranderingen zou jij graag zien? Wat kan je daar zelf in doen?
Welkom
Als je in Zoetermeer woont, werkt of naar school gaat ben je van harte welkom om aan te schuiven en mee te
praten. Je bent dan te gast bij het Interlevens-beschouwelijk Overleg Zoetermeer. Zij zorgt voor iets lekkers bij de
koffie en thee. Neem voor meer informatie contact op met ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com.
Datum: 28 november
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Trouwzaal – waar partners elkaar in de ogen zien – in het Forum, Stadhuisplein 1

Open Ichthus
Inloopochtend Ichthuskerk: Iedere woensdagmorgen is er in de Ichthuskerk vanaf 10.00
uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10:00-11:00 uur is
ook één van de predikanten aanwezig. Op woensdag 19 december bent u vanaf 12.00
uur van harte welkom bij de feestelijke kerstlunch.
Inloopmiddag: Iedere laatste dinsdag van de maand organiseren we in de Ichthuskerk
een inloopmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Op 27 november gaan we samen spelletjes spelen. U hoeft zich niet
op te geven. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Op 11 december is er gelegenheid om kerststukjes te maken. Bloemen en dergelijke zijn aanwezig, neemt u zelf
een vaasje of bakje en evt. een kaars mee? Neem voor meer informatie contact op met Jenny van den Berg
(079-3512240).
Lichtjesavond in Seghwaert: Op vrijdag 21 december wordt voor de eerste keer een Lichtjesavond georganiseerd
in de wijk Seghwaert. Ook de Ichthuskerk doet mee. Tussen 18:00 en 20:00 zal het Popkoor Just For Fun optreden, op het plein voor de kerk. Uiteraard brengen zij deze avond hun kerst-repertoire. Bezoekers kunnen in de
kerk iets warms drinken en er zijn verschillende informatiestands. Hopelijk tot ziens op vrijdag 21 december!
De Top2000kerkdienst: Op zondag 30 december 2018 om 17:00 uur vieren we het eerste lustrum van de
Top2000kerkdienst. Vijf jaar geleden begon de kerkdienst, die gevuld is met muziek uit de Top2000 in de aula
het ONC. Anno 2018 is de dienst een begrip in Zoetermeer en omstreken en komen velen naar de Ichthuskerk.
Dit jaar is zangeres Lisanne Spaander, bekend van het lied “Vechtersbaas” te gast en zamelen we geld in voor
KWF Kankerbestrijding. Ds. Rebecca Onderstal uit Houten is de voorganger tijdens de dienst. Zoals altijd is het
ook weer mogelijk om te stemmen op je favoriete Top 3 voor Top2000kerk. Ga hiervoor naar:
www.top2000kerkdienst.nl/zoetermeer/stemmen.

Present Sinterklaasproject
Doe mee met het Sinterklaas project van Present Zoetermeer!
Bent u ook op zoek naar kinderen die u blij kunt maken? U kunt
ervoor zorgen dat kinderen uit een gezin die zelf geen sinterklaas kunnen vieren met sinterklaas toch een cadeautje krijgen.
Hoe kunt u meedoen? Stuur een mail naar info@presentzoetermeer.nl en meld u aan om een kind met Sinterklaas te adopteren (mogen ook meer kinderen zijn). U krijgt
na het aanmelden van ons gegevens over het kind zoals geslacht, leeftijd en hobby’s. U koopt een cadeautje
tussen de €5,00 en €10,00. U pakt het in en schrijft de naam van kind op een los briefje. Lever alles dan in bij
Present Zoetermeer.
U kunt de cadeautjes dan inleveren bij Present aan de Frans Halsstraat 3 (achter de Pelgrimskerk). Dit kan van
maandag 19 november tot en met donderdag 22 november, elke ochtend tussen 9:00 en 12:00 uur en op
maandagavond 19 november en donderdagavond 22 november van 19:00 tot 20:00 uur.

De kerk in de etalage U2
Je moet gezien worden tegenwoordig. Uitgekozen om je kwaliteiten. Maar wie
ziet jou staan? En: ziet de kerk jou staan? En wat betekent dat dan? Maar
ook denken we na over de vraag wat het betekent als we alleen om onze kwaliteiten worden gezien en uitgekozen? Past het wel bij een kerk om talentgericht te denken? Of is er ook een andere kant. U2?
Goede muziek, prikkelende stellingen, Youtube waar we wat van leren – en
jullie.
Meedoen? Dat kan op zondag 9 december in de Ichthuskerk. We starten om
12:00 uur. Ds. Nico de Lange zal voorgaan. De kerk in de etalage is een serie
Chagallvieringen in seizoen 2018-2019.
Datum: 9 december
Tijd: 12:00 uur
Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

Woensdag 12 december: YouCat-avond voor alle generaties
De Youth Catechism is mooi boek met betrouwbare informatie over ons katholieke geloof. Op de avond van 12
december lezen en bespreken we met elkaar passages over het thema: “De achtergronden van het Onze Vader
gebed”. Iedereen is van harte welkom om er een keer of heel vaak aan deel te nemen.
Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet (geloofscentrum@hnpz.nl).
Datum: 12 december
Tijd: 20:00 – 21:45 uur
Plaats: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Stef Bos: ‘Die alles verbindt’
In de prachtige teksten van Stef Bos is een diepe betekenis te ontdekken. Teksten en muziek zijn met elkaar
verbonden. We zullen op het spoor komen van wat Augustinus noemde: ‘U bent te proeven, u bent te ruiken, u
bent te horen, maar u bent het niet!’ We worden op deze avond meegenomen met het geheim van de muziek en
teksten van Stef Bos.

Teksten die in de diepte ons verbinden met dat grote geheim. Wie doorheeft dat muziek en teksten verbindingen
aangaan met het diepste van onze ziel, is van harte uitgenodigd. Neem voor meer informatie contact op met ds.
Dick Sonneveld (079-3604552 of daj.sonneveld@gmail.com).
Datum: 21 november
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Regenboog, Nathaliegang 263

Dan Brown: Oorsprong
Op deze avond gaat het om meer dan een boekbespreking. Wat
betekent onze oorsprong voor de toekomst van de mens? Waar
komen wij vandaan? En waar zijn wij naar toe op weg? En welke rol
speelt religie daarin? De avond is minstens zo spannend als het
boek. Het verdient daarom aanbeveling om vooraf het boek te hebben gelezen.
Bijzonder is de verbinding die Brown legt tussen onze oorsprong en
onze toekomst. Ons bestaan heeft een doel! Welk doel? Neem voor
meer informatie contact op met ds. Dick Sonneveld (079-3604552
of daj.sonneveld@gmail.com).
Datum: 22 november
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Regenboog, Nathaliegang 263

Vergaderdata Beraad van Kerken
Voor het seizoen 2018/2019 heeft de Stuurgroep de volgende vergaderdata vastgelegd voor het Beraad van
Kerken: 21 maart 2019 en 20 juni 2019 in de Kapelaan. Alle vergaderingen zullen starten om 20:00 uur. U bent
van harte welkom deel te nemen. Voor iedere vergadering zult u nog een uitnodiging en agenda ontvangen.

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.

