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Agenda:
21/08 Thomas, apostel en reiziger in India
(Hoeksteen, Voorburg)
08/09 Afscheid Pastor van Vliet (Kapelaan)
22/09 Start Vredesweek
22/09 Walk of Peace (ILOZ)
28/04 Infomarkt Vredesweek (ILOZ)
28/04 Muziekfestival Vredesweek (ILOZ)

SchuldHulpMaatje zoekt nieuwe maatjes
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen.
Ook in Zoetermeer. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten
niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post
open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Zoetermeer
helpen om de problemen op te lossen. We hebben op dit moment
109 SchuldHulpMaatjes en begeleiden ongeveer 200 gezinnen. Ben
jij ons nieuwe maatje?
Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen
met financiële problemen helpt om
alle inkomsten en uitgaven op een
rij te zetten. Samen met de hulpvrager maak je Overzicht van alle onbetaalde rekeningen en een
plan van aanpak. Het doel is dat de hulpvrager overzicht krijgt en
leert hoe hij of zij de geldzaken op orde houdt en uit de schulden
blijft. Indien nodig wordt de hulpvrager begeleid naar de Schuldhulpverlening.
Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben.
Je moedigt de hulpvrager aan om vol te houden en geeft praktische
hulp.
Na de driedaagse training (geplande cursusdagen zijn op de zaterdagen 2/11, 9/11 en 16/11/2019 te Zoetermeer) kan je als
SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt deel uit van ons maatjesteam, wordt ondersteund door de coördinator en krijgt bijscholing.
Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven.
Dat gunnen we iedereen. Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren?
Je kunt je aanmelden via de website (www.schuldhulpmaatje.nl).
Voor informatie kun je contact opnemen met coördinator Jan de
Vries (06-39405015).

Diakonale Smaakmakers
U heeft ongetwijfeld iets meegekregen van de actie Tafels van Hoop.
Deze actie, zou je kunnen zeggen, draagt bij aan het geven van 'diaconale smaak' aan het leven van vluchtelingen en gemeenteleden.
Daarom leg ik onderstaande vraag graag aan u voor, namens de
organisatie van de Landelijke Diaconale Dag:

Bent of kent u een diaconale smaakmaker? Laat het ons weten!
Een inloophuis, een open maaltijd of een buddyproject. Op allerlei plaatsen
in Nederland worden diaconale initiatieven georganiseerd waarbij geloof,
hoop en liefde in de praktijk worden gebracht. Kerk in Actie wil deze hartverwarmende initiatieven graag verzamelen en belonen, en organiseert
daarom voor de derde keer de verkiezing Smaakmaker van het Jaar.
Bent of kent u een diaconale smaakmaker? Laat het ons weten! Tot 1 september kunt u uw diaconale initiatief
of dat van een ander aanmelden via het aanmeldformulier op kerkinactie.nl/smaakmaker. Op 12 september
kiest een deskundige jury een top-drie uit het aantal inzendingen, waarna de diakenen op de Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 9 november beslissen wie de winnaar wordt.

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.

Waar ligt in de Vredesweek het kerkelijk ‘meerlanden-punt’?
Het Beraad van Kerken in Zoetermeer zoekt in de Vredesweek verbinding over kerkgrenzen. In de komende weken gaan vertegenwoordigers van de ‘oude’ Nederlandse kerken op bezoek bij bijeenkomsten van ‘nieuwe’ Internationale kerken, met een uitnodiging voor een bijzondere bijeenkomst in de Vredesweek.
Concreet willen we alle kerken in Zoetermeer – de ‘oude’ Nederlandse kerken en de ‘nieuwe’ Internationale kerken – uitnodigen voor een feestelijke kennismakingsmaaltijd op donderdag 26 september, van 18:00 - 20:00 uur. Om elkaar ‘te
proeven’, om te bouwen aan relaties, om samen te spreken
over ons geloof en onze roeping. En over mogelijkheden van
uitwisseling en samenwerking. De bijeenkomst wordt begeleid
door Madelon Grant, oud-directeur van SKIN-Rotterdam, de
organisatie van internationale (migranten) kerken in de havenstad.

We zoeken nog een ‘kerkelijk meerlanden-punt’: waar vindt deze feestelijke ontmoeting onderdak? Suggesties:
van harte welkom!

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 (06-36347838 of per mail: spaanronald@gmail.com).

Vrede verbindt over grenzen…. Ook die van Zoetermeerse culturen en organisaties
Nog niet eerder hebben zoveel Zoetermeerse partijen elkaar gevonden voor samenwerking in de Vredesweek –
dat is gelijk al het eerste succes van het Vredesweek-thema: Vrede verbindt over grenzen.
In Zoetermeer start de Vredesweek op zondagmiddag 22 september met de Walk for Peace. Met optredens van
een Bosnisch straattheater-gezelschap, mogelijk gemaakt door PaxNederland. Museum de Voorde stelt die dag haar deuren open met een
bijzonder programma rond de tentoonstelling 'Dit zijn wij! - over generaties
en alles wat ze delen'.
Interculturele generatiegesprekken – verbinding over grenzen van landen,
culturen, gender en leeftijden. Gedurende de week zijn er in verschillende
wijken bijeenkomsten rond dit thema. Piëzo biedt onderdak, een maaltijd
en natuurlijk veel ervaringsdeskundigheid. ZoSamen (ouderen), Buurtwerk (jongeren) en Vluchtelingenwerk doen actief mee. Pax-Nederland
levert vredeswerkers: mensen die in oorlogsgebieden over heel de wereld
aan vrede bouwen.
Midden in de week, op woensdag is er een mini-vredesfilmfestival. Filmhuis Cameo organiseert samen met het Stadstheater een middagfilm voor
de kinderen (basisschool/brugklas), ’s avonds voor volwassenen. Het
avondprogramma wordt geopend door burgemeester Aptroot. Het middagprogramma met een verrassing….

Zaterdag 28 september sluiten we af met een spetterend programma: een muziekfestival, een fifagamecompetitie voor jongeren – met een grande finale en faiplay-cup! En een multiculturele maaltijd op het Nicolaasplein; met daaromheen een infomarkt en presentaties van met name de ILOZ-deelnemers en partners.
Neem voor meer informatie contact op met Els Alebregtse (06-49760075) of Flip Bakker (06-2468 9649).

Nederlandse gezant voor religievrijheid bij de start van de Vredesweek
Welke zegen, welke boodschap geven we aan hem mee?
De Nederlandse diplomaat Jos Douma is deze zomer benoemd tot eerste Nederlandse ‘gezant voor vrijheid van
religie en levensovertuiging’. Douma zal als gast aanwezig zijn bij de start van het Vredesweekprogramma in
Zoetermeer op zondagmiddag 22 september.
Oproep aan kerken en voorgangers
Het ILOZ, als Ambassade van Vrede ook de organisator van de Vredesweek in Zoetermeer, is blij met de aanwezigheid van de gezant met deze opdracht – een hart
onder de riem voor het interlevensbeschouwelijk samenleven in Zoetermeer.
Vanuit het ILOZ willen we omgekeerd ook Douma bemoedigen om de rechten van
gelovigen en niet-gelovigen wereldwijd op de agenda zetten. We doen een oproep
aan kerken en voorgangers om hun zegenwensen en boodschappen voor hem
(kort) op papier te zetten. Die oproep is ook uitgezet bij de andere deelnemers in
het ILOZ. Al die berichten willen we op 22 september gebundeld aanbieden aan de gezant.
Uw zegenwens en/of boodschap aan de Nederlandse gezant voor religievrijheid ontvangen we graag uiterlijk
zondag 8 september via info@iloz.org. Neem voor meer informatie contact op met Els Alebregtse (06-49760075)
of Flip Bakker (06-2468 9649).

Compassie voor Zoetermeer: presenteer je project op de infomarkt
Zaterdagmiddag 28 september sluit de Vredesweek af met een prachtig programma op het
Nicolaasplein – zie elders in de nieuwsbrief voor een impressie van het geheel. Op deze plek
lichten we de Infomarkt uit: ILOZ-deelnemers en –partners presenteren hun compassie voor
de stad.
Op het Nicolaasplein zijn zaterdagmiddag 28 september tussen 15.00u en
20.00u marktkramen beschikbaar voor de info-markt ‘Compassie in Zoetermeer’. Doe mee, en presenteer je kerk, je inloophuis, je vrijwilligersprojecten,
je perron, je missie, je duurzaamheidsproject, je alfa-cursus, je inzet voor
schuldhulp, jobhulp, jongerenwerk, jeugdkampen, leerhuizen, pelgrimage.
Laat zien: je compassie voor de stad, je compassie voor de wereld – vrede
verbindt over grenzen!
Graag uiterlijk 9 september aanmelden (via info@iloz.org). Neem voor meer
informatie contact op met Els Alebregtse (06-49760075) of Flip Bakker (062468 9649).

Muziekfestival bij afsluiting Vredesweek
Zaterdagmiddag 28 september een muziek- en poëziefestival met creatieve workshops. Aan dat muziekfestival
zullen meewerken diverse koren vanuit de ILOZ-deelnemers, diverse instrumentale bijdragen en mogelijk ook
andere culturele uitingen. Uiteraard zal het thema “vrede verbindt over grenzen” centraal staan, als een “plek
waar wij elkaar kunnen vinden, misschien ergens in het midden”.

Idee is verder om als “side-events” creatieve activiteiten te ontplooien voor alle leeftijden. Afgesloten zal worden met een hapje/drankje. De locatie is het gebouw van het
Apostolisch Genootschap aan de Stadhoudersring waarbij het festival gepland is tussen
ca 14:00 uur en 16:30 uur, inclusief een pauze halverwege. Na afloop een vredeswandeling naar het slotfeest op het Nicolaasplein.
Neem voor meer informatie contact op met Jacques de Jong (06-11341130) of Michael
Vis (06-8115 8330).

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.

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

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 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

Open Ichthus inloopochtend
Iedere woensdagmorgen kun je de Ichthuskerk vanaf 10:00 uur binnenlopen voor koffie/thee en eventueel een gesprek. 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.

