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Gezocht: Nieuwe SchuldHulpMaatjes
In Zoetermeer hebben we blijvend te maken met een grote groep
mensen in financiële nood, die begeleiding nodig hebben. Door het
wegvallen van maatjes en het grote aantal hulpvragers zijn wij op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. In juni 2019 start een nieuwe 3daagse opleiding voor SchuldHulpMaatje.
De geplande cursusdata zijn op de
zaterdagen 22 juni, 29 juni en 6 juli.
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!

Dag van de Dialoog: “De ander, dat ben jij”
De ander, dat ben jij – een uitnodiging aan alle Zoetermeerders.
Met de ondertekening van het Handvest voor Compassie mag Zoetermeer zich sinds 2018 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. In november 2018 hebben we een
eerste aflevering van de dialoog gehad: Elkaar zien staan, elkaar
zien zitten – dat moeten we meer doen hebben we tegen elkaar gezegd. Daarom nu de tweede editie op 28 maart as.
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 laat komen. Een
dialoog duurt ong. twee uur en kent de volgende fasen: kennisma

ken, ervaringen uitwisselen, dromen delen en wat je hiermee kunt doen.
Het thema: “De ander, dat ben jij”
“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. Wie is “de ander” in deze tijd?
Wat betekent “de ander, dat ben jij” voor jou? Welke veranderingen zou jij graag zien?
Wat kan je daar zelf in doen?
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 Netwerk van Compassie Zoetermeer
Neem voor meer informatie contact op met Toon Vessies (06-30398712) of Flip Bakker (06-24689649).
Datum: 28 maart
Tijd: Inloop 19:30, aanvang 20:00 uur
Locatie: Forum, Stadhuisplein 1

Voetbalwedstrijd voor Present
De tijd begint de naderen dat de voetbalwedstrijd tussen de voorgangers en de kinderen van de clausschool zal
plaatsvinden aanstaande woensdag 20 maart om 12:30 uur op voetbalveld FC Zoetermeer ten bate van het
werk van Present. Wethouder Ingeborg ter Laak zal de wedstrijd openen.
We hopen van harte dat er een aantal dominees of andere kerkelijke medewerkers, ouderlingen en jongeren
kunnen gaan meedoen. We zijn nog erg op zoek naar voetballers!
Help ons! U kunt zich aanmelden bij ds. Dick Sonneveld (daj.sonneveld@gmail.com). Verspreid dit bericht en
kondig het zondag waar mogelijk af. We horen graag uw aanmeldingen!
Datum: 20 maart
Tijd: 12:30 uur
Locatie: Voetbalveld FC Zoetermeer, Scheglaan 11

De spiritualiteit van Leonard Cohen
Ook na zijn dood blijft Leonard Cohen ( 1934-2016), de Canadese singersongwriter, erg populair. Toch blijft hij gehuld in mysterie: de gentleman
met het onwankelbare aura heeft tegelijkertijd iets ondoorgrondelijks en
ongrijpbaars. Cohens songteksten gaan in op de essentiële zaken van het
leven: liefde, religie, macht en de zin van het bestaan. In zijn werk maant
Leonard Cohen ons geregeld aan ‘op te biechten’ wie we zijn en naar wat
ons bezighoudt. Zijn teksten zijn van een literaire kwaliteit die we zelden
tegenkomen in de popmuziek.
De invalshoek van deze lezing, waarbij we ook geluidsfragmenten ten gehore zullen brengen, is de spiritualiteit
die opklinkt in zijn songs en gedichten. Zijn songteksten gaan in op essentiële zaken: liefde, religie, macht en
de zin van het bestaan. De avond is zeker voor Cohenfans, maar ook voor ieder die wel eens echt kennis
wil maken met de zanger van ‘Hallelujah’.
Neem voor meer informatie of om aan te melden, contact op met Hans van der Bilt (079-3612022, hlvdbilt@ziggo.nl) of Beppie van der Plas (079-3513128, beppievanderplas@cs.com). Kosten voor de avond bedragen €2,50, incl. koffie/thee en teksten.
Datum: 19 maart
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Present op zoek naar vrijwilligers
Present is altijd op zoek naar vrijwilligers die hun talenten in willen zetten om iets voor een ander te doen. Daarmee willen een brug slaan tussen mensen die wat te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden.
Stichting Present Zoetermeer heeft op dit moment veel hulpaanvragen openstaan maar geen vrijwilligers die het
uit kunnen voeren. Wij willen graag verschil maken bij de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben. Zo zijn er
tuinklussen: hoe fijn zou het zijn dat een oudere dame deze zomer in haar tuin kan zitten. Schoonmaak: hoe fijn
zou het zijn dat de oudere man die nu geen thuiszorg krijgt omdat ze huis te vies is, dat zo wel kan krijgen. Behangen en andere klussen: hoe fijn zou het zijn dat in het gezin met kinderkamer, de kinderkamer opgeknapt
zou worden. Zo zijn er nog veel meer klussen. Heb jij nu die groene vingers of ben jij die poetser of de man of
vrouw met twee rechterhanden meld je dan aan bij stichting Present Zoetermeer.
Dit kan als individu of als groep en voor een eenmalig project of als vaste vrijwilliger voor meerdere projecten. De
projecten worden voorbereid en ondersteund door Stichting Present Zoetermeer.Aanmelden kan via de website
of neem contact op met algemeen coördinator Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@presentzoetermeer.nl).

Carwash World Servants
Om de lente in te luiden gaan de World Servants de voorjaarsschoonmaak
van jouw auto doen. Op 23 maart tussen 10:00 en 16:00 uur kan je naast de
Regenboog, Nathaliegang 263, je auto laten wassen. Breng je auto even
langs, dan maken wij hem weer helemaal pico bello. Ondertussen kan je ook
de boodschappen doen in het winkelcentrum of toekijken hoe wij je auto weer
glimmend maken. Het laten wassen van je auto kost 5 euro.
Via deze Carwash verzamelen de deelnemers van World Servants Zoetermeer geld voor hun werkvakantie 2019
de handen in Oeganda, Ghana, Malawi of Zambia.
Datum: 23 maart
Tijd: 10:00-16:00 uur
Locatie: naast de Regenboog, Nathaliegang 263

Gespreksavond over Witte Donderdag
Het bisdom Rotterdam heeft mooi en informatief materiaal samengesteld over het Triduum Sacrum, d.w.z. de
drie dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht. We willen met alle belangstellenden precies twee
weken voor Witte Donderdag samenkomen voor bezinning.
Van de drie Heilige Dagen willen we ons met name verdiepen in de Witte Donderdag. Hoe is de liturgie van deze
dag opgebouwd? Welke lezingen worden dan gelezen? Hoe verliep de ontwikkeling van het Laatste Avondmaal
van Jezus naar de Eucharistie in onze tijd? We blikken tevens kort naar de twee andere dagen. Iedereen is van
harte welkom. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet
(c.vanvliet@hnpz.nl of 079-3163044).
Datum: 3 april 2019
Tijd: 20:00 – 21:45 uur
Locatie: Parochieel Centrum, Nicolaasplein 2

Paasactie World Servants
World Servants Zoetermeer is weer terug met de Paasactie. Dat betekent dat u voor Pasen weer de lekkerste
bakkersproducten bij ons kan bestellen. Het bestellen van de producten kan de komende weken in de Pelgrimskerk Eerste Stationsstraat 86, de Oase, Kerkenbos 8 en de Regenboog, Nathaliegang 263,
via
world.servants.zoetermeer@gmail.com of via https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369. De ui-

terlijke besteldatum is 4 april. Op 14 april kunt u in de verschillende kerken uw bestelling ophalen, nadere tijden
volgen. De producten die u kunt bestellen zijn:





Paasbrood met spijs (750 gram) €5,50
Suikerbrood (700 gram) €3,00
Roomboter paaskoekjes (bakje 175 gram) €2,00
Paaseitjes (200 gram gemengd) €2,75

 Paaschocolade (Bakje 170 gram) €3,00
 Roomboter amandelstaaf (250 gram) €3,00
 Paaspakket (Paasbrood, suikerbrood, paaseitjes
en paaskoekjes) €12,50

Groene vingers gezocht!
Pioniersplek De Pelgrim is bezig om de besloten tuin bij de Pelgrimskerk in te richten als stilte- en ontmoetingstuin. De tekening en het plan voor de tuin zijn klaar. Een eerste fonds is binnen om aan de slag te gaan. Nu zijn
er nog handen nodig die dit mogelijk kunnen maken. Wij zoeken daarom naar mensen met groene vingers, die
willen helpen de tuin in te richten. Planning is om dit in het voorjaar te gaan doen. De datum wordt in overleg
bepaald. Daarna is ook onderhoud van de tuin nodig en ook daar voor zoeken we mensen.
Vind je het leuk om buiten bezig te zijn meld je dan aan bij De Pelgrim (06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl).

Hoe word ik als christen blauw of groen gelovig?
Deze avond is een vervolg op de lezing van 14 november 2018, maar ook een
op zichzelf staand geheel. Een boeiende interactieve lezing over hoe je als christen “blauwgelovig" bezig kunt zijn. Genesis 1, vers 1-2 is de inspiratie voor deze
bijeenkomst waarin de oceanen en het leven in de wateren (vissen en zeedieren) centraal staan. Er is ruimte om eigen ervaringen te delen, we denken
(bio)logisch na, gaan uit van compassievolle haal- en betaalbare keuzes in de
winkel en je keuken en sluiten af met een eenvoudig viermoment. Lezing is inclusief Vegan proeverij.
Neem voor meer informatie contact op met Sandra Hermanus-Schröder (sandra@veganchurch.nl). Kosten voor
deelname bedagen €5,- per persoon.
Datum: 10 april
Tijd: 19:30-22:00 uur (inloop vanaf 19:15)
Locatie: ’t Centrum, achter Pelgrimskerk, Frans Halsstraat 1

Wekelijkse Natuurwandeling
Vind je het fijn om te wandelen en zo rust te zoeken? Wil je gelijk aan je gezondheid werken en iets leren over de
natuur in je eigen omgeving? Dan zijn de natuurwandelingen echt iets voor jou. De wandelingen zullen licht belastbaar zijn en er is aandacht voor signalen op fysiek en psychisch gebied. We werken samen met IVN die ons
iets zal vertellen over de natuur in onze naaste omgeving.
De wandelingen staan onder leiding van fysiotherapeut/geestelijk begeleider Hans van der Bilt en voedingsdeskundige/coach Gerda Griffioen. Kosten voor de wandeling zijn naar vermogen. Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092, info@depelgrimzoetermeer.nl).
Datum: vanaf 10 april elke woensdag
Tijd: 16:00-ca. 17:00 uur
Locatie: Balijhoeve, Kurkhout 100

Opnieuw ‘Rebible’
Het boek ‘Rebible’ van Inez van Oord gaat in op vergeten Bijbelverhalen. Inez van Oord, voormalig hoofdredacteur van het blad ‘Happinez’, heeft veel kennis van allerlei levensbeschouwingen en godsdiensten. Zij merkte
dat zij jarenlang weinig aandacht had besteed aan de Bijbel. Daarom ging zij samen met haar broer – theoloog

Jos van Oord - Bijbelverhalen opnieuw lezen. Er werd gekozen voor verhalen die zij
zich herinnerde uit haar jeugd.
Op woensdag 20 februari gingen we in op ‘Rebible’ met wie dit boeiende boek al las
of wilde gaan lezen. Op dinsdag 9 april is er een vervolgavond. Met lezers van het
boek gaan we dieper in op een aantal van de verhalen. Van harte welkom!
Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Joke Westerhof
(tomenjoke.westerhof@planet.nl, 079-3169379).
Datum: 9 april
Tijd: 20:00-22:00 uur, inloop vanaf 19:45
Locatie: Consistorie Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

“Leven met de Psalmen”: een oecumenische gespreksgroep
In het kader van onze bijbelgesprekken willen we ons dit seizoen verdiepen in het “Boek der psalmen”. Sommige
psalmen zijn meer dan 25 eeuwen oud. De vorige keer hebben we de “Handelingen van de apostelen” bestudeerd, en juist de eerste christenen waren heel vertrouwd met de psalmen.
Ja, Dietrich Bonhoeffer noemde de psalmen “het gebedsboek van Jezus”. Dat alles maakt nieuwsgierig: hoe zijn
de 150 psalmen ontstaan? Welke plaats kunnen zij innemen in het leven van moderne christenen? Hoe om te
gaan met moeilijke passages? Hoe de psalmen te gebruiken in de liturgie? Tijdens drie avonden willen we ons
hierin onder begeleiding van Pastoor van Vliet verdiepen.
Neem voor meer informatie en om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet (079-3163044 of geloofscentrum@hnpz.nl).
Datum: 16 mei, 29 mei en 13 juni
Tijd: 20:00-21:45 uur
Locatie: Parochieel Centrum, Nicolaasplein 2

Samen zingen - Wie zingt mee?
Wij zingen liederen uit Taizé, Iona en de Liedbundel van de Pelgrim. Taizé is een
internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong
vond in Taizé. We zingen liederen uit deze traditie.
Iona (Schotland) is een van de oudste broedplaatsen van het Christendom in WestEuropa. De Iona Community is een bloeiende gemeenschap op een oeroud eilandje. In de bundel van Iona staan liederen en ook gebeden.
De liedbundel van De Pelgrim in Zoetermeer bevat liederen uit verschillende tradities. Samen een mooie verzameling van liederen die ons kunnen inspireren. Op termijn kan dat aangevuld worden met wensen vanuit de
deelnemers.
Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl) of
Margot Dörr (06-52150706 of m.dorr@hotmail.com).
Datum: vanaf 10 april elke woensdag
Tijd: 11:00-12:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

YouCat-avond voor alle generaties
Mensen zoeken naar antwoorden op levensvragen. In de ervaringen van het joodse volk (Oude Testament) en in
de persoon van Jezus Christus (Nieuwe Testament) vinden we betrouwbare antwoorden. Deze zijn verder uitgebouwd in de Geloofsbelijdenis.

Op deze avond lezen en bespreken we met elkaar passages over het thema: “Het CREDO als een waardevolle
richtingaanwijzer”. Iedereen is van harte welkom om er één keer of vaker aan deel te nemen. Neem voor meer
informatie en om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet (079-3163044 of geloofscentrum@hnpz.nl).
Datum: 25 april
Tijd: 20:00-21:45 uur
Locatie: Parochieel Centrum, Nicolaasplein 2

Meditatieve middagvieringen: Het geheim van het alledaagse!
Vind jij het ook fijn om midden op de dag ruimte te maken voor een moment van stilte en bezinning? In de 40dagentijd is er iedere donderdag een viering in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we
steeds naar een voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim ervan.
Soms zien we ze niet echt meer, de alledaagse dingen, mensen, gebeurtenissen. Ze lijken zo gewoon. Tot opeens: je kijkt naar een bloem, en het is alsof ze tot je spreekt. In of onder het “alledaagse” is een aanwezigheid
waar we geen naam voor hebben.
Vaste onderdelen van de meditatieve middagvieringen zijn stilte, meditatie, een tekst, muziek, zang en gebed.
De kerk is open vanaf 11.30 uur voor een moment van bezinning vooraf. De vieringen beginnen om 12:00 uur
en duren ruim een half uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te drinken. Een hartelijk
welkom voor ieder die met ons stilte en bezinning wil zoeken.
Neem voor meer informatie contact op met Joke Westerhof (079-3169379 of tomenjoke.westerhof@planet.nl) of
Joke den Hertog (079-3315855 of f2hjfdenhert@hetnet.nl).
Data: donderdagen 14, 21, 28 maart en 4, 11, en 18 april
Tijd: 12:00-12:30 uur (de zijdeur van de kerk is open vanaf 11.30 uur)
Plaats: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

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.
Inloopmiddag: Iedere laatste dinsdag van de maand ben je welkom bij de inloopmiddag
van 14:00 tot 16:00 uur. Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Open Ichthus Movienight: As it is in Heaven: Op donderdag 14 maart wordt de Zweedse film “As it is in Heaven”
vertoond in de Ichthuskerk. De film uit 2004 vertelt het verhaal van Daniël, een wereldberoemde dirigent, die in
een klein dorpje voor de nodige opschudding zorgt onder de bewoners, door hen kennis te laten maken met hun
“innerlijke muzikale kracht”.
De vertoning van deze film is extra bijzonder omdat in april een musicaluitvoering gebaseerd op de film te zien
zal zijn in de Ichthuskerk. Naast het bekijken van de film krijgen bezoekers meer informatie over deze musical
en zijn er ook al kaarten te koop. Informatie over de musical is te vinden op www.demusicalzoetermeer.nl
De film begint om 19:45 uur (deur open om 19:30 uur). Tussendoor is er een pauze. Voor toegang wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Open Ichthus in Concert – Yentl Flavour – Reikhalzen naar het leven: Op donderdagavond 2 mei geeft het muzikale trio “Yentl Flavour” een concert in de Ichthuskerk. “Yentl Flavour” neemt de bezoeker mee in de denkwereld
van Etty Hillesum aan de hand van haar dagboekfragmenten, afgewisseld met muziek. Het concert begint om
20:00 uur (deuren open om 19:30 uur). Kaarten à €12,50 zijn nu al verkrijgbaar. Reserveren kan via info@openichthus.nl. Meer informatie over deze voorstelling is te vinden op de website
https://www.yentlflavour.nl/etty-hillesum/.

Biddend op weg naar Pasen
De veertig dagen voor Pasen zijn voor de kerk van alle eeuwen een tijd van bezinning en gebed. Veertig slaat terug op het aantal dagen dat Jezus in de woestijn
was voor zijn bediening begon. Elia reist veertig dagen door de woestijn. Mozes
bracht er veertig jaar (!) door. Telkens als in de bijbel het getal veertig genoemd
wordt weten we dat er daarna wat bijzonders gebeuren zal.
Wij nodigen u/jou uit om tijdens de komende veertig-dagen-tijd elke dag samen te
bidden. Te beginnen op woensdag 6 maart. Elke werkdag van 7:00 uur tot 7:30
uur.
De meesten van ons hebben daarna nog goed gelegenheid om naar school of werk te gaan. Op de donderdag
nodigen we vooral jongeren uit om mee te doen. Voor wie zo stoer is er vroeg bij te zijn is er natuurlijk wat lekkers!
Deze keer zullen we elke werkdag in de Pelgrim bidden, de Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86, niet op zaterdag
en zondag. Wie geen gelegenheid heeft om naar de Pelgrim te komen kan natuurlijk in eigen huis en op eigen
tijd mee bidden. Het wekelijks overzicht van onderwerpen kan per e-mail worden toegezonden. Vraag dat aan via
matthe.vermeulen@kpnmail.nl. En wie wel kan … hartelijk welkom!

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.

