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Agenda:
17/11 Showing Hearts Club (Ichthuskerk)
27/11 Dialoogavond (ILOZ)
27/11 Museumbezoek (Adventskerk)
02/12 Filosofen 10 Geboden (Adventskerk)
05/12 Koffieochtend (Pelgrim)
08/12 Showing Hearts Club (Ichthuskerk)
11/12 Natuurwandeling Balijhoeve (Pelgrim)
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(Oosterkerk)
15/12 Advent Festival (Oude Kerk)
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19/12 Magische Kerst Zoetermeer (Present)
20/12 Magische Kerst Zoetermeer (Present)
25/12 Kerst Inn (HNPZ & PGZ)
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18/01 Schilderend mediteren (Pelgrim)

Wij/Zij – hoe inclusief zijn we eigenlijk?
Ervaar hoe je reageert op discriminatie en racisme. En raak in gesprek. Met spraakmaker Şeydâ Buurman-Kutsal, en met elkaar!
De Dag van de Dialoog op 27 november gaat over discriminatie en
inclusie. De organisatie zet Şeydâ Buurman-Kutsal in als Spraakmaker. Şeydâ is bekend van het Grote Racisme Experiment van
BNN/VARA. Hoe is het om louter op uiterlijke kenmerken veroordeeld
te worden? Şeydâ heeft in dat tv-experiment ‘het sluimerende proces
van racisme inzichtelijk en invoelbaar gemaakt’ en het ‘wij-zijgevoel blootgelegd’.
Inclusief denken en doen - het is de erkenning van de vanzelfsprekendheid dat alle mensen allemaal anders zijn en ook gelijkwaardig… In Nederland verankerd in artikel 1 van onze Grondwet: voor de
wet is iedereen gelijk. Maar de praktijk in Nederland is vaak anders:
ongelijke behandeling – voor leeftijd, herkomst, geslacht, handicap,
… Op de arbeidsmarkt, in de horeca, bij (overheids)instellingen, …
Die erkenning dat mensen allemaal anders en toch gelijk zijn, is niet
zo vanzelfsprekend. Niet in Nederland, niet in Zoetermeer.
Daarom organiseert het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) samen met de stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (IDb) een dialoogavond over dit onderwerp. Voor deelnemers uit
alle Zoetermeerse geledingen en gemeenschappen. Mensen van
andere afkomst, geloven, (kleding)gebruiken, geaardheid, … Dialoog:
luisteren, je inleven; oefenen in inclusief denken. Een confronterende ervaring, en een bevrijdend gesprek.
Neem voor meer informatie contact op via zoetermeerindialoog@iloz.org.
Datum: 27 november
Tijd: 20:00-22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Locatie: Forum/Bibliotheek, Stadhuisplein 1

Vervolg Ontmoetingsmaaltijd ‘oude’ en ‘nieuwe’ kerken
Ontmoetingsmaaltijd ‘oude’ en ‘nieuwe’ kerken smaakt naar meer.
Dat was het bericht in de vorige nieuwsbrief. Met enkele vertegenwoordigers uit de ‘nieuwe’ kerken (internationale/ migrantenkerken),

uit het Beraad van Kerken (BvK) en het Beraad van Evangelische Gemeenten (BEGZ) spreken we binnenkort
over een mogelijk vervolg: hoe kunnen we samen werken aan onze roeping om ‘de stad in te nemen voor onze
Heer’. We krijgen daarbij steun vanuit het landelijke platform Samen Kerk in Nederland (SKIN). De vereniging
SKIN is uniek als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet over migrantenkerken spreekt, maar van
henzelf is. De naam van onze vereniging weerspiegelt ons ideaal: samen met onze broeders en zusters in Christus gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land Nederland. Madelon
Grant is stafmedewerker bij SKIN, en zal ons bij het vormgeven van het vervolg met raad en daad bijstaan.
Neem voor meer informatie of om mee te denken contact op met Flip Bakker (06-24689649).

Workshop: Schilderend mediteren
Opnieuw proberen we kunst en geloof samen te brengen. In een creatieve workshop. Een innerlijke ontdekkingstocht voor jezelf als je probeert te luisteren naar je gevoel. Een bewustwordingsproces. Teksten
(en beelden) kunnen je daarbij helpen. Verlangen, onrust, verdriet,
woede, liefde, alles wat daarbij aan bod kan komen wordt geschilderd
in een veilige en geruststellende achtergrond. Het is goed zoals het is:
jezelf ontdekken door te schilderen en bezig te zijn met je gevoelens en
verlangen. De workshop staat onder leiding van Ellen Vermeulen en
Hans van der Bilt.
Kosten van deelname bedragen €15,-, incl. koffie/thee en materialen. Neem voor meer informatie of om aan te
melden contact op met Hans van der Bilt (079-3612022 of hlvdbilt@ziggo.nl).
Datum: 18 januari 2020
Tijd: 14:00 uur
Locatie: De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

Cursus: Omgaan met verlies
Eén van de ingrijpendste gebeurtenissen in je leven is het verlies van iemand die je dierbaar is door de dood.
Wat verandert er dan allemaal in je leven? Als je weet dat je een naaste gaat verliezen, voelt het alsof je wereld
instort. Zo’n groot gemis in je leven roept meestal veel vragen op. Waarom overkomt dit jou? Hoe kom je daar
ooit nog overheen? Bij wie kun je terecht om je verdriet te delen? Het kost vaak veel tijd om je leven weer “op de
rails” te krijgen. Wat kan helpen, is inzicht in de weg die je als rouwende moet gaan. Misschien kan deze cursus
je een handvat bieden.
De avonden worden begeleid door Hans van der Bilt (079-3612022 of hlvdbilt@ziggo.nl). Neem voor meer informatie of om aan te melden met hem contact op.
Data: 16 en 30 januari en 13 februari 2020
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

Kerst Inn
De voorbereidingsgroep maakt u graag attent op de Kerst inn die op
eerste kerstdag wordt gehouden in 't Centrum, Frans Halsstraat 1, van
16:00 tot 21:00 uur.
We vieren Kerst in een gezellige traditionele sfeer. Iedereen welkom
die met kerst graag geniet van het gezelschap van anderen. Ontmoeting, muziek; een verhaal, een spelletje; Een heerlijk buffet, vertrouwde kerstliedjes.
Hoort, zegt het voort. Groot en klein welkom! Toegang gratis! Aanmelden niet nodig.

Mocht een van de pastores met Kerst gelegenheid hebben om een half uurtje binnen te lopen, dan wordt dat
door de gasten bijzonder op prijs gesteld. Maak een praatje met deze en gene of neem een kort gedichtje mee
om voor te lezen.
De Kerst Inn wordt georganiseerd door de Heilige Nicolaas Parochie en de Protestantse Gemeente Zoetermeer
Neem voor meer informatie contact op via 079-3212231 of 079-3210558,
book: https://www.facebook.com/Kerst-Inn-Zoetermeer-336636736782005/
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Datum: 25 december
Tijd: 16:00-21:00 uur
Locatie: 't Centrum, Frans Halsstraat 1

Jeugdwerk Zoetermeer: eerste bijeenkomst jeugdwerkers
Aan de kerkelijk jeugdwerkers binnen Zoetermeer,
Wij, Jeanette Vos, kerkelijk werker van de PKN gemeente Ichtus in Zoetermeer, en Greetje van der Horst, jeugdwerker van de samenwerkingsgemeente De Lichtzijde in Zoetermeer, hebben elkaar in de afgelopen maanden
een aantal keer ontmoet. We hebben elkaar opgezocht om met elkaar in gesprek te gaan over het jeugdwerk in
onze beide gemeenten. We hebben dit contact als zeer waardevol en inspirerend ervaren. Tijdens deze ontmoetingen is het idee ontstaan contact te zoeken met meer kerkelijk jeugdwerkers binnen Zoetermeer.
Het doel van dat contact zou wat ons betreft zijn om elkaar te leren kennen, elkaar te bemoedigen, ideeën uit te
wisselen en op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten voor de jeugd. Eventueel zouden we in de toekomst
samen kunnen werken op bepaalde gebieden, zodat ook de jeugd elkaar kan ontmoeten.
We hopen dat jij als jeugdwerker hier ook de waarde van inziet en nodigen je daarom graag uit voor een eerste
bijeenkomst van kerkelijk jeugdwerkers in Zoetermeer op 13 januari 2020 om 20:00 uur in De Lichtzijde,
Broekwegzijde 196 te Zoetermeer. Deze ontmoeting zal vooral in het teken van kennismaking staan en we zullen
inventariseren welke behoeften er wel en niet zijn m.b.t. het contact. We zorgen uiteraard voor een hapje en een
drankje.
We hopen zoveel mogelijk jeugdwerkers uit Zoetermeer te ontmoeten! Dat lijkt ons te gek! Wil je laten weten of
je erbij bent? Je kunt je opgeven via jeugdwerker@delichtzijde.nl
Datum: 13 januari 2020
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Lichtzijde, Broekwegzijde 196

Magische kerst Zoetermeer
De stichting Samen vieren we Kerst, Bureau DN Leisure, Stichting Present,
UVV Zoetermeer en de gemeente Zoetermeer organiseren dit jaar voor de
tweede keer samen het evenement Magisch Zoetermeer. Dit zal plaatsvinden van 7 tot 31 december in Zoetermeer.
We richten ons net als vorig jaar op eenzame ouderen. De opzet is min of
meer gelijk aan vorig jaar, maar we streven er naar om in deze editie nog
meer ouderen een leuke ochtend of middag te bezorgen. Daarom is er nu
méér om uit te kiezen.
Ouderen kunnen een keuze maken uit één van de volgende mogelijkheden:
•
•
•
•

Op 17 december ontvangen we ouderen voor een lunch of high tea.
Op 19 december is er 's-morgens een filmvoorstelling, speciaal voor ouderen in de bioscoop
Diezelfde middag kunnen ouderen onder begeleiding van een vrijwilliger gezellig winkelen in het Stadshart.
In de ochtend van 28 en 29 december kunnen ouderen genieten van de theatervoorstelling ‘Verborgen
schatten’

•

Ouderen die de deur niet uit kunnen worden tussen 20 en 24 december door een vrijwilliger bezocht
met een leuk cadeautje

Vanzelfsprekend hebben we weer heel wat vrijwilligers nodig om alles goed te laten verlopen. Zo zoeken we:
a. Chauffeurs die op één of meer van de genoemde dagen bereid zijn om één of meer ouderen op te halen in
hun eigen auto, ze af te leveren in het Stadshart en na afloop weer veilig thuis te brengen.
b. Begeleiders die de ouderen thuis of op een afgesproken locatie ophalen en ervoor zorgen dat ze – al dan
niet m.b.v. een rolstoel of rollator – in restaurant, bioscoop of theatertent komen.
c. Mensen die de ouderen begeleiden en gezelschap houden tijdens het evenement
d. Mensen die kunnen helpen bij de logistiek en/of de organisatie.
Deze rollen kunnen uiteraard ook gecombineerd worden!
Jij kan ons op twee manieren helpen om Magisch Zoetermeer te laten slagen:
1. Vertel alle ouderen in jullie netwerk over Magisch Zoetermeer en nodig ze namens ons uit om deel te nemen
aan één van de bovengenoemde activiteiten. Je kunt daarvoor gebruik maken van het inschrijfformulier
op https://magischzoetermeer.nl/inschrijven.
2. Vertel alle anderen in jullie netwerk ook over Magisch Zoetermeer en vraag ze een steentje bij te dragen op
één of meer van de genoemde dagen in één of meer van de genoemde rollen. Ze kunnen zich via email aanmelden (info@presentzoetermeer.nl) of telefonisch (06-24975092).
Jouw hulp wordt enorm op prijs gesteld.
Neem voor meer informatie op met Gerda Griffioen (info@presentzoetermeer.nl of 06-24975092).

Vieringen Throne of David
RCCG Throne of David Zoetermeer is een parochie van de Redeemed Christian Church
of God (RCCG) wereldwijd. De parochie is op 14 mei 2006 in Den Haag geïnaugureerd.
In de afgelopen jaren is er in de kerkleiding een en ander veranderd en is de locatie van
de vieringen regelmatig gewijzigd. Op dit moment zijn we blij onze diensten te kunnen
vieren op Kerkenbos 28, 2716 PH, in Zoetermeer.
RCCG Throne of David is een multiculturele kerkfamilie waar iedereen welkom is in
grootheid. Het is een plek voor capaciteits- en karaktervorming. Ons doel is om de grote opdracht te vervullen
door de liefde van God te delen, te netwerken met de gemeenschap, zielen te winnen en nieuwe bruggenbouwers op te richten voor uitbreiding van het Koninkrijk van God.
Als onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, werken we graag
samen met andere ministeries en kerkgenootschappen om eenheid en een
evenwichtig welzijn van bewoners in Zoetermeer te bevorderen.
Doe mee met een verfrissende vrijdag- en zondagdienst:
-

Vrijdag Bijbelstudie: 19:00-20:30
Zondagsviering: 10:00-12:30 (gratis koffie en thee).

Bezoek voor meer informatie onze website (www.rccgzoetermeer.nl) of neem contact op met Pastor Samuel Ekpo, (drs) (06-85130025 of pastor@rccgzoetermeer.nl).

Stichting Urgente Noden breidt mogelijkheden Sociaal Leenfonds uit
SunZ verhoogt het maximaal te lenen bedrag van het Sociaal Leenfonds. Vanaf heden kunnen hulpverleners een
sociale lening tot 4.000 euro voor hun cliënten aanvragen.
Het Sociaal Leenfonds is in het leven geroepen om mensen te helpen die moeilijk rondkomen. Mensen die door
tegenslagen en pech in de schulden zijn beland en daardoor onredelijk hoge rente of incassokosten betalen. Om
te voorkomen dat deze Zoetermeerders uit huis worden gezet of op andere wijze in problemen raken, kunnen
hulpverleners een renteloze lening aanvragen.
Voorheen was het maximale leenbedrag €2.500,-, waarmee al tientallen gezinnen zijn geholpen. Dankzij een
bijdrage van Fonds 1818 kan nu tot €4.000,- worden geleend. Uiteraard wordt er gekeken naar de omstandigheden van de aanvrager en de aanwezigheid van voldoende afloscapaciteit. In 2019 onderzoekt SunZ proefondervindelijk of deze verhoging bijdraagt aan het helpen van meer mensen in financiële nood.
De Sociale Lening is tot nu toe voornamelijk aangevraagd voor mensen die rond of onder het bestaansminimum
leven. Terwijl er in veel meer situaties een Sociale Lening kan worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig ondernemers die door problemen met hun onderneming in financiële nood zijn geraakt. Of aan net afgestudeerden die door het wegvallen van studiefinanciering een paar maanden achterlopen met de huur.
Ook voor hen kan SunZ mogelijk een uitkomst bieden en zware schulden voorkomen.
“Ook al hebben we het er liever niet over, financiële
problemen kan tegenwoordig ons allemaal overkomen. Iedereen kent wel iemand die moeilijk rond
kan komen” Daarom is het belangrijk dat zij een
zetje in de juiste richting krijgen van iemand die
dichtbij hen staat. Doorbreek het taboe rondom
schulden, ga het gesprek aan en ga samen opzoek
naar hulp die goed voelt.”
SunZ benadrukt dat een aanvraag altijd door een hulpverlener moet worden ingediend en roept hen op gebruik
te maken van de mogelijkheden die SunZ biedt.
Een eerste stap is te kijken op www.zoetermeerwijzer.nl. Hier vindt u allerhande tips om goed om te gaan met
geld en de contactgegevens van organisaties die hierbij kunnen helpen. Denkt u dat een bijdrage van SunZ uitkomst kan bieden? Op www.sunzoetermeer.nl vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden en kunt u
online een aanvraag indienen. Twijfelt u nog? Neem dan contact op met ons op, we denken graag met u mee!
Telefoon: 079-7502244, e-mail: info@sunzoetermeer.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reza Zoogh, bureaucoördinator van SunZ 079-7502244, email: info@sunzoetermeer.nl).
SunZ voorzitter Ben Wigman staat ook altijd open voor een verdiepend gesprek/ interview over het goede werk
van de stichting. U kunt Ben hiervoor benaderen (06-53205837 of bwmwigman@ziggo.nl).

De Showing Hearts Club – relaxen in de kerk
De Showing Hearts Club is een initiatief van kerkelijk werker Jeanette Vos en ouderling gemeenteopbouw Anton
van Dijken. Beiden zijn actief binnen de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord (PWZN).
Jeanette: “Showing Hearts is bedoeld voor mensen die zich minder goed thuis voelen bij de traditionele vormen
van kerk-zijn. Deze groep, die meestal wel christelijk is opgevoed, is vaak spiritueel zoekend. Het zijn vaak mensen die zoeken naar rust, ontspanning en bezinning in een wereld waarin alles te snel lijkt te gaan. Deze groep
willen we graag de ruimte geven tijdens een aantal speciale bijeenkomsten op zondagmiddag. Je zou het een
middag relaxen in de kerk, kunnen noemen.”

Het centrale thema tijdens dit eerste seizoen is “Vrijheid” ingegeven door de viering van 75 jaar bevrijding in
heel Nederland.
Anton: “Tijdens de bijeenkomsten kijken we naar verschillende aspecten van vrijheid en maken we gebruik van
bekende films, TV-series, boeken, muziek en prikkelende thema’s om met deelnemers in gesprek te komen over
zingeving en geloof en de betekenis van vrijheid in hun eigen leven. Ook haken we aan bij actualiteit en speciale
gelegenheden. Zo besteden we bijvoorbeeld aandacht aan “Serious Request”, “Internationale Vrouwendag” en
“de maand van de liefde” maar staan we ook stil bij “Holocaust Memorial Day”. Ook de liefhebbers van TV-series
als “A Place To Call Home”, “Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen” en “Flikken Rotterdam” komen aan hun
trekken.”
De bijeenkomsten vinden plaats in de Ichthuskerk en beginnen
om 13:30. Voor 2019 staan bijeenkomsten gepland op de zondagen 27 oktober, 17 november en 8 december.
Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via email: openichthus@gmail.com Voor bezoekers is er een speciale Facebookgroep:
https://www.facebook.com/groups/OpenIchthus/
Het laatste nieuws over de Showing Hearts Club staat altijd op
www.openichthus.nl.
Neem voor meer informatie contact op met Anton van Dijken (mail@antonvandijken.nl of 06-45700121) of Jeanette Vos (kerkelijkwerker@pwzn.nl of 06-52856417).
Datum: 27 oktober, 17 november en 8 december
Tijd: 13:30 uur
Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

Open Ichthus inloopactiviteiten
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. Van 9:00 tot 12:00 uur is het ook mogelijk om onder het genot van een kopje
koffie of thee creatief bezig te zijn: kaarten maken, breien, borduren etc. Een paar keer
per jaar worden de producten verkocht, waarbij de opbrengst bestemd is voor activiteiten
en projecten in de gemeente. Op woensdag 27 november er om 12:15 uur gelegenheid
om samen te lunchen. Soep en brood staan klaar.
Inloopmiddag: Boeken, gedichten en gedachten met Jeanette
Neem deze middag uw mooiste gedicht of boek mee. Een gedicht dat troost, bemoedigd of waar u een bijzondere herinnering aan hebt. Aan de hand van de gedichten raken we met elkaar in gesprek. We luisteren naar pianomuziek van Anne Marie Oppentocht. Neem voor meer informatie contact op met Jenny van den Berg (0793512240 of mvdberg42@hetnet.nl).
Gedichten en gedachten,
ze kunnen het leven verzachten;
Iets bijzonders in uw bezit,
een versje dat u altijd bidt;
deel het met elkaar,
samen maken we het waar.
Jeanette Bol
Datum: 26 november
Tijd: 14:00
Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

Altijd groter
Er zijn veel redenen waarom geloven in God niet overtuigend is. Hoe kan God nou goed zijn terwijl er zoveel
kwaad is? En wat te denken van de Bijbel; er zijn toch zoveel heilige boeken? En een intuïtie dat God bestaat,
dat is biiologisch goed te verklaren.
In het boek “Altijd groter” bespreekt theoloog Marinus de Jong 21 van deze redenen. Maar niet om te laten zien
dat ze niet waar zijn. Ook niet om te concluderen dat geloven in God onzinnig is. Hij gaat op zoek naar hoe deze
redenen ons helpen om onze gedachten over de ongrijpbare God te scherpen. Dat hij een God is die steeds weer
aan onze beelden ontsnapt en zich niet laat vangen in onze overtuigingen.
In de Ichthuskerk gaan we naar aanleiding van dit boek met elkaar in gesprek. De gespreksgroep “Kijk op Geloof” komt ongeveer eens per maand bij elkaar. Nieuwe deelnemers van harte welkom!
Datum: 27 november
Tijd: 14:00
Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

Top2000kerkdienst: 'Het is tijd om ...'
De Top2000kerkdienst van dit jaar heeft als thema: TIJD. Elk jaar is er veel
om bij stil te staan. We herinneren ons de hoogtepunten en dingen die ons
zwaar vallen. Het einde van het jaar is een goed moment om even stil te
staan en jezelf een spiegel voor te houden, na te denken over ons drukke
bestaan. We groeien op, we leren, we werken, we vieren, we verwachten, we
hopen. Er groeit nieuw leven, we ontmoeten én we nemen afscheid.
We sluiten aan bij Prediker 3 : 1-8 'Er is een tijd om ..' Met livemuziek uit de
Top2000, zangers en zangeressen en een voorganger, ds. Ferdinand Borger,
die ook theatermaker is wordt het mooi, feestelijk en verrassend. Zet het in je
agenda! Het is tijd om naar de Top2000kerkdienst te gaan! Neem voor meer
informatie contact op met Peter Balk (06-44188670).
Datum: 29 december
Tijd: 17:00
Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

Oecumenische vieringen in tehuizen en instellingen
Op initiatief van het pastoraal team van de Nicolaasparochie is een overleg geweest met een delegatie van predikanten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Aanleiding was de visienota van parochiebestuur en pastoraal team van de parochie om vier van de vijf kerken in Zoetermeer aan de eredienst te onttrekken. In alle wijken, behalve Oosterheem, zijn er wederzijds oecumenische overleggremia en gezamenlijke vieringen.
Er komt nu een inventarisatie van woord en gebedsvieringen in tehuizen en instellingen. Waar zijn deze wel en
waar niet, en waar is behoefte aan, in het bijzonder op oecumenisch terrein. Vanuit de stuurgroep van het Beraad van Kerken zal dit worden gecoördineerd door pastoor Jaap van der Bie. Nadere informatie volgt.

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.

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, gerda@depelgrimzoetermeer.nl).
Datum: elke woensdag
Tijd: 09:15-10:15 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).
Datum: elke woensdag
Tijd: 11:00-12:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Ochtendgebed
Bij De Pelgrim bieden we elke doordeweekse dag een ochtendviering aan. Een
kort moment (max. 30 minuten) waarin we stil zijn, een stukje uit de Bijbel lezen en bidden voor de mensen dichtbij, ver weg en voor ons zelf. Een mooi
moment om je dag heel bewust te kunnen beginnen.
Ook als je alleen wilt luisteren ben je welkom. We starten om 07:30 uur zodat
je op tijd naar je werk of school kunt gaan. Neem voor meer informatie contact
op met Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl).
Datum: elke werkdag
Tijd: 7:30-8:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Ontbijt
Elke werkdag ontbijten we na de ochtendviering met een groepje mensen die dat
fijn vinden en graag de dag gezamenlijk willen beginnen. Voor de een is het fijn
dat er structuur is voor de ander je het fijn dat je niet alleen hoeft te ontbijten.
Wil je hier aan mee doen? Dat kan altijd. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of
gerda@depelgrimzoetermeer.nl).
Datum: elke werkdag
Tijd: 8:00-8:45 uur
Locatie: Huiskamer De Pelgrim, Frans Halsstraat 3

Koffieochtend
Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Houd je van gezelligheid? Heb je wellicht vragen op het gebied van zingeving? Dan ben je meer dan welkom op de koffieochtend van de Pelgrim. We kijken er naar uit je
dan te ontmoeten.
Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl).
Datum: elke donderdag
Tijd: 10:00-12:00 uur
Locatie: Huiskamer De Pelgrim, Frans Halsstraat 3

Bovenkamer
Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning? Is ook voor jou het ochtendgebed te vroeg? Kom dan in De Bovenkamer! De bovenruimte van de Pelgrimskerk is daarvoor donderdag een keer in
de twee weken de plek.
Er is wekelijks een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed. De
zijdeur van de kerk is open vanaf 11:30 uur voor een moment van bezinning vooraf. De viering begint om 12:00
uur en duurt ongeveer een half uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te drinken.
Van harte welkom in De Bovenkamer!
Neem voor meer informatie contact op met Margot Dörr (06-52150706 of m.dorr@hotmail.com).
Datum: Vanaf 12 september elke 2 weken
Tijd: 12:00-12:30 uur
Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Bent u de financiële man of vrouw die ons gaat helpen?
Halte 2717 is een oecumenische kerkelijke presentieplek in Buytenwegh. We bieden gastvrijheid, diaconale en
pastorale steun en zingeving, met name vanuit een christelijke inspiratie.
Er is tijd en aandacht voor iedereen die bij ons binnenloopt, hulpvragen worden
samen met de vrager zo goed mogelijk opgepakt, activiteiten als het schrijfcafé,
Senioren Actief en de buurtmaaltijd zorgen voor verbondenheid tussen mensen.
Verbondenheid en begrip is ook het doel van onze contacten met moslims.
Momenten als de Vredesweek, herdenking rond Allerzielen, Inloopgesprekken
over levensvragen bepalen ons bij de betekenis van ons leven.
Halte 2717 is als pioniersplek gestart in 2015. De opstart is mogelijk gemaakt met behulp van subsidies die
eind 2020 ten einde lopen. Vanaf dat moment moet Halte 2717 op andere wijze in haar financiële behoefte
voorzien. De Stuurgroep ziet hiervoor diverse mogelijkheden maar mist de menskracht om dit voortvarend aan te
pakken.
Daarom zoeken we een financiële man of vrouw die ons hierbij terzijde wil staan.
Spreekt het werk van Halte 2717 u aan en voelt u zich uitgedaagd door onze vraag, neem dan contact op met de
voorzitter stuurgroep Halte 2717, Rob van Vliet (079-3212231 of robvvliet@planet.nl).

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.
Naast de praktische klussen zoals tuinieren, behangen, schoonmaken, verven,
opruimen en laminaat leggen, die we altijd hebben zijn we specifiek op zoek
naar mensen die sociale projecten willen doen zoals helpen bij een ontmoeting
in de buurt, met iemand in een rolstoel naar buiten, helpende handen bij het
project Magische Kerst, Zwarte Pieten voor ons Sinterklaasproject en helpen bij
het uitserveren van een wintermaaltijd die ook gekookt is door vrijwilligers. Belangstelling voor een van deze activiteiten? Neem dan eens vrijblijvend contact
met ons op.
Aanmelden kan via de website of neem contact op met algemeen coördinator Gerda Griffioen (06-24975092 of
gerda@presentzoetermeer.nl).

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).

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 kun-

nen 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.

Vergaderdata Beraad van Kerken
Voor het seizoen 2019/2020 zullen de vergaderingen van het Beraad plaatsvinden op 6 november, 19 februari
en 22 april. De vergaderingen zullen starten om 20:00 uur, op een nog nader bekend te maken locatie. U ontvangt voor deze vergaderingen nog een uitnodiging.

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.

