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Agenda:
21/07 Vertrek Taizé-reis
24/07 Balijwandeling
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21/08 Thomas, apostel en reiziger in India
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08/09 Afscheid Pastor van Vliet (Kapelaan)

Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers
De Voedselbank Zoetermeer, onderdeel van de Voedselbank Haaglanden, zorgt er voor dat iedere donderdag ruim 300 gezinnen van
een voedselpakket worden voorzien. Het uitdelen van die voedselpakketten gebeurt op een zestal locaties in Zoetermeer. De werkgroep Transport zorgt elke donderdag voor de bevoorrading van deze
locaties en is op zoek naar de volgende vrijwilligers:
- Chauffeur en bijrijder met BE of C1 rijbewijs brengt samen met 2
bijrijderstussen 8:15-12:00 uur of tussen 12:00-15:30 uur de
voedselpakketten van Voedselbank Haaglanden naar 3 van de 6
de verdeelpunten. De werkzaamheden bestaan uit het laden van
de vrachtwagen in Den Haag en uitladen in Zoetermeer.
- Groenterijder haalt met eigen auto kratjes om ca. 8:30 uur groente
bij het Proefcentrum voor de Tuinbouw (WUR) in Bleiswijk (vlak bij
de A12) en brengt deze voor 10:30 uur naar de Vredekerk in Zoetermeer. Vandaar worden de kratjes met de vrachtwagen verder
verdeeld.
- Brooddienst is om 9:45 in de loods aan de van Aalstlaan aanwezig
om het brood van Bakkerij Jongerius in ontvangst te nemen en te
verdelen over de aanwezige kratten. De tijden zijn van 8:30-11:30
uur.
- Loodsdienst is tussen 17:30 en 19:00 uur actief in onze loods aan
de van Aalstlaan. Hij ontvangt daar de lege kratten en koelboxen
die door vrijwilligers van de 6 verdeelpunten gebracht worden.
Kratten en koelboxen worden opgestapeld. Bij einde werkzaamheden wordt de loods 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
zie
onze
website
www.voedselbankzoetermeer
.nl of via Ronald Spaan (0636347838 of per mail:
spaanronald@gmail.com).

Thomas, apostel en reiziger in India
Lezing met diapresentatie door drs. Katrijne Bezemer. De apostel
Thomas is bij velen bekend als de ‘ongelovige Thomas’. Desondanks
of juist daardoor is deze leerling van Jezus zeer geliefd. Van Thomas

werd verteld dat hij naar het Oosten trok, naar India, en daar het christendom verspreidde. Tegelijkertijd wordt hij ook gekoppeld aan het oude Edessa, het huidige
Urfa. Portugese missionarissen waren in de 16e eeuw verbijsterd toen zij in India de
kerken van de Thomas-christenen aantroffen.
Behalve de Bijbel zijn er andere bronnen over Thomas zoals het bekende Evangelie
van Thomas. Oude teksten die nieuwe informatie bieden. Waarom wordt Thomas
daarin diverse malen ‘de tweeling’ van Jezus genoemd? Wat doceerde Thomas aan
zijn leerlingen? Hoe kwam hij in India terecht?
Datum: 21 augustus
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg

Een busje voor Stichting Oosterfaantje
Stichting Oosterfaantje is een voedselgroep die al sinds 2005 bestaat. Zij willen graag mensen helpen die het
(even) zelf niet meer redden met boodschappen én willen ook dat er zo weinig mogelijk voedsel wordt weggegooid én ze zouden het heerlijk vinden als er in elke gezin gezonde maaltijden op tafel komen staan.
De stichting krijgt elke dag vers en brood van Plus Verheul en op vrijdag van Hello Fresh en geven dat gratis weg.
Het enige dat we vragen is een bijdrage voor de kosten van benzine. Om beter in staat te zijn voedsel te verdelen, is een broodnodig bestelbusje, ter waarde van €1300,- aangeschaft door de vrijwilligers, met een voorschot
van een vriend van Oosterfaantje. Om dit voorschot terug te kunnen betalen, vraagt Stichting Oosterfaantje aan
kerken en anderen die zich betrokken voelen, om een eenmalige donatie. Als 13 kerken €100,- doneren, is de
bus betaald.
Deze donatie kan worden overgemaakt naar
bankrekening
NL64INGB0009390602 t.n.v. Stichting Oosterfaantje Zoetermeer, o.v.v.
aanschaf busje. Hopelijk kan met uw donatie het voorschot worden terugbetaald. Als er meer geld binnenkomt dan € 1300,- zal Stichting Oosterfaantje
dit laten weten.

Pastor van Vliet neemt zondag 8 september afscheid
De afgelopen acht jaar heeft pastor Kees van Vliet zijn beste krachten gegeven
aan onze parochie. Zijn hart lag bij het vieren van de eucharistie, attente, pastorale nabijheid, de vorming en toerusting van vrijwilligers en het voeden van het
levend geloof van jong tot oud. Denkt u maar aan zijn inzet voor de voorbereiding
van de kinderen op hun Eerste Heilige Communie, maar ook aan alle interessante catechese-avonden, boekbesprekingen en You-Cat-gespreksgroepen en de
begeleiding van kerktoetreders.
Zijn een na laatste activiteit in het geloofscentrum vertelde hij over de Sacramentijnen, het ontstaan van deze orde, de stichter, pater Eymard, hun spiritualiteit en wat deze ook vandaag voor parochies kan betekenen. Het is deze orde
waartoe hij zich geroepen voelt en waar hij medio september zijn noviciaat in
Brussel begint.
Wij zullen dus afscheid moeten nemen van elkaar. We zullen dat doen tijdens de Startzondag op 8 september
om 10.30 uur inde Nicolaaskerk. Deze Startzondag zal voor pastor van Vliet tevens zijn afscheidsmis zijn. Na de
viering is er in de Kapelaan een afscheidsreceptie waar u pastor van Vliet nog persoonlijk gedag kunt zeggen en
hem alle goeds voor de toekomst kunt wensen.
Bij een afscheid wordt vaak een afscheidscadeau gegeven. Pastor van Vliet heeft te kennen gegeven dat hij voor
hemzelf niets wil, maar dat hij het zeer op prijs zou stellen als hij een financiële gift zou kunnen geven aan zowel

de priesteropleiding Vronesteyn als de Pastorale School van ons bisdom. De vorming van zowel vrijwilligers als
de opleiding van de priesters is iets waar zijn hart lag, ligt en zal blijven liggen. Hoe u kunt bijdragen leest u binnenkort in het Mededelingenblad.

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).

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

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
West-Europa. 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

Open Ichthus inloopochtend
Iedere woensdagmorgen kun je de Ichthuskerk vanaf 10.00 uur binnenlopen voor
koffie/thee en eventueel een dgesprek. Van 10.00 – 11.00 uur is ook één van de
predikanten aanwezig.

Vergaderdata Beraad van Kerken
Voor het seizoen 2019/2020 zullen de vergaderdata nog bekend gemaakt gaan worden. 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.

