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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 0793210558, of kijk op Facebook: https://www.facebook.com/KerstInn-Zoetermeer-336636736782005/
Datum: 25 december
Tijd: 16:00-21:00 uur
Locatie: 't Centrum, Frans Halsstraat 1

Samen kerk in Zoetermeer: ‘oude’ en ‘nieuwe’
kerken zoeken ontferming voor de stad
Na de geslaagde ontmoetingsmaaltijd in de Vredesweek, hebben
enkele vertegenwoordigers van ‘oude’ (nederlandse) en ‘nieuwe’
(internationale) kerken in Zoetermeer gesproken over een mogelijk
vervolg. Dat gesprek werd ondersteund door een medewerker van
SKIN – Samen Kerk in Nederland - het platform van vooral de
(‘nieuwe’) internationale kerken.

We hebben met elkaar gedeeld de ontwikkelingen die van invloed zijn op het zoeken naar vormen van samenwerking:
-

De groeiende groep van christen-migranten – nu al ca. 1 mln. gelovigen in Nederland – elk met hun eigen culturele achtergrond en opgave van integratie.
De vergrijzende en krimpende groep van autochtone christenen in Nederland.
De vragen vanuit de ‘nieuwe’ (migranten) kerken voor ondersteuning bij mn. huisvesting, en (praktische)
maatschappelijke zaken.
De gebouwen en vooral ook de netwerken waarover de ‘oude’ kerken nog steeds beschikken.
Het beroep vanuit de burgerlijke gemeente om samenwerking met de kerken op het sociaal domein,
vooral waar het gaat om eenzaamheid, ouderen, jongeren.

We hebben open gesproken over de situatie in Zoetermeer. Over onbekendheid – wederzijds – welke kerken
zijn er allemaal in Zoetermeer? Over gevoelige zaken: het
‘rondpompen van gelovigen’. Over praktische zaken: het
vinden van kerkruimte, de tarieven van onderhuur bij
kerkelijke inwoning. Over de maatschappelijke bijdragen
vanuit de kerken: ‘Tel – als stad – je zegeningen.’ Over
vormen van samenwerking, en ook over de praktische
beperkingen daarbij: alle kerken hebben een volle eigen
agenda…
We hebben samen de volgende aanbevelingen geformuleerd:
1. Gezamenlijk gebed van alle Zoetermeerse voorgangers. Voor de kerken, voor de stad. Voor de overheid.
Voor de mensen die God op ons pad stuurt. We zien zo’n gezamenlijke gebedsbijeenkomst van voorgangers is een goed uitgangspunt om elkaar te leren kennen, en om ook gevoelige onderwerpen met elkaar
te kunnen bespreken.
2. Een praktische benadering: een overzicht van alle Zoetermeerse kerken. Dat draagt bij aan de bekendheid van de kerken, onderling en richting burgerlijke gemeente.
Deze beide – basale – aanbevelingen gaan we voorleggen aan de bestaande kerkelijke platforms in Zoetermeer:
het Beraad van Kerken en het Beraad van Evangelische Gemeenten in Zoetermeer.
We hebben het gesprek afgesloten met het gebed om Gods ontferming over de stad, en Zijn zegen over het werk
van de kerken als Zijn Lichaam daarin.
Flip Bakker, Habte Gehbre, Theo van Heijdoorn, Henk Wiranta, Madelon Grant (SKIN)
Neem voor meer informatie contact op met Flip Bakker (06-24689649).

REAL Jongeren Kerstevent
De afgelopen tijd hebben verschillende Zoetermeerse gemeentes samengewerkt en kunnen we met blijdschap vertellen dat er op 21 december een prachtige kerstviering is voor
jongeren in Zoetermeer.
Het REAL kerstevent is een initiatief van de Oase, Parousia
Zoetermeer, Geloof, Hoop en Liefde, de Nicolaasparochie,
Baptisten Gemeente Zoetermeer en Gtime City Church.
Vraag jij je weleens af: “Is het echt voor mij?”
-

Is liefde echt voor mij?
Is geluk echt voor mij?

-

Is Jezus echt voor mij?

Het antwoord op die vragen is Ja!
Met kerst vieren we dat Jezus is geboren, de Zoon van God. En Hij kwam echt. Hij is het antwoord op al die vragen. En Hij is echt. FOR REAL!
Tijdens dit event vertelt Geert Mollema jou er alles over. In een wereld waar alles soms nep lijkt door social media is en blijft Jezus echt. En Hij kwam ook voor jou. Tijdens het event is er muziek van Delight Worship.
Ben jij tussen de 12 en 25 jaar oud? Kom naar dit event, en neem iemand mee om dit wonder mee te delen.
REAL - Kerstevent voor jongeren van 12-25 jaar.
Kijk voor meer informatie op Instagram (@kerstzoetermeer) of op Facebook (fb.me/kerstzoetermeer)
Datum: 21 december
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Wijngaard, Moeder Theresasingel 100

Nieuwjaarsbijeenkomst ILOZ
Het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) is een open platform van kerken, moslimorganisaties, joodse, bahaí-, hindoe-, humanistische en Syrisch-culturele gemeenschappen in Zoetermeer. Het ILOZ
treedt ook op als Ambassade van Vrede en werkt samen met verschillende partners aan Zoetermeer als Stad van Compassie.
Wij nodigen u van harte uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. Een hapje,
een drankje en een informele ontmoeting met als bindende factor onze
samenwerking in het Handvest van Compassie. Werken aan onderling
begrip en waardering, werken aan vrede en dialoog, inzet voor de stad.
We doen dat graag samen met onze partners in de stad – samen met u.
Neem voor meer informatie contact op (via info@iloz.org).
Datum: 8 januari
Tijd: 20:00-22:00 uur
Locatie: De Oase, Kerkenbos 8

Jezelf kunnen zijn is een feest!
Op vrijdag 13 december a.s. is het Paarse Vrijdag! Paarse Vrijdag is een dag waarop mensen hun steun voor
sekse, gender en seksuele diversiteit kunnen laten zien door paars te dragen. Mensen die zich onzeker voelen
om wie of wat ze zijn, voelen zich dan extra gesteund.
De voorstelling Homonologen gaat over die onzekerheid. Wanneer weet je dat je verliefd bent? Hoe vraag je iemand mee
uit? Is het veilig om uit de kast te komen? Hoe vertel je het
aan je vrienden? En aan je ouders? Hoe ga je er als klasgenoot, vriend of familielid mee om als iemand ineens op iemand van hetzelfde geslacht blijkt te vallen? En wat als je het
gewoon nog niet weet? Homonologen laat zien dat liefde niet
zo voorspelbaar is als we wel eens zouden willen. Na afloop
van de voorstelling gaan we met de spelers en bezoekers in
gesprek.
Op vrijdag 13 december zijn er twee voorstellingen:

-

De eerste voorstelling is van 16.00 - 17.30 uur. Deze voorstelling is vooral bedoeld voor leerlingen en
docenten.
De tweede voorstelling is van 19.00 - 20.30 uur. Deze voorstelling is vooral bedoeld voor ouders, familieleden, vrienden en vriendinnen, buurtgenoten enzovoorts. Voor iedereen dus.

De voorstellingen vinden plaats in het Forum, Bibliotheek Zoetermeer. Tickets zijn gratis te downloaden. Voor de
eerste voorstelling: https://probiblio1.hostedwise.nl/cgibin/bx.pl?vestnr=6040;a_id=9716;event=tickw_uitvsel;u_id=14308;sid=712e0198-80cf-483a-9394395680f0ac6b;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
Voor de tweede voorstelling: https://probiblio1.hostedwise.nl/cgibin/bx.pl?vestnr=6040;a_id=9716;event=tickw_uitvsel;u_id=14309;sid=712e0198-80cf-483a-9394395680f0ac6b;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
Er is beperkt plaats dus vol=vol. Op vertoon van je entreekaart krijg je na afloop een gratis drankje in het Forumcafé.
Deze voorstellingen worden georganiseerd door COC Haaglanden, de Bibliotheek Zoetermeer en de gemeente
Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer is sinds 2012 regenbooggemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Daarom vragen we op Paarse Vrijdag extra aandacht voor de acceptatie
van lhbti+ inwoners.

Kerstnachtdienst Harvest Ministries
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men
noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Op dinsdagavond 24 december a.s.
zullen wij de komst van Christus met elkaar vieren tijdens een Kerstnachtdienst die wordt gehouden om 20:00
uur in ons gebouw ' De Silo' aan de Turfschipkade 1 in Zoetermeer.
Wij willen je hiervoor van harte uitnodigen en geloven dat Gods Geest je op een bijzondere wijze zal aanraken.
Kom met een hart vol verwachting en neem gerust vrienden en kennissen mee!
Datum: 24 december
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Silo, Turfschipkade 1

Activiteiten de Pelgrim
Lange afstandswandeling
Op 11 januari ben je van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We lopen een afstand die ligt tussen de 20 en
25 kilometer. Neem eigen drinken en eten mee voor onderweg. We drinken onderweg ook een keer wat in een
gelegenheid die we tegen komen. De route voor die dag is nog niet bekend maar meld je aan bij Ger van Vilsteren (penningmeester@presentzoetermeer.nl of 06-52077545). Indicatie kosten: €10,00 plus kosten openbaar vervoer. Bijdrage in de vorm van donatie. Na aanmelden ontvang je de benodigde informatie over de route.
De 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 blij-

ven 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
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
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100
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
Tijd: 14:00 uur
Locatie: De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100
De spiritualiteit van Leonard Cohen
Ook na zijn dood blijft Leonard Cohen ( 1934-2016), de Canadese singer-songwriter, erg populair. Toch blijft hij
gehuld in mysterie: de gentleman met het onwankelbare aura heeft tegelijkertijd iets ondoorgrondelijks en ongrijpbaars. Nog steeds. Daarom willen we ook dit jaar stilstaan bij dat wat hij ons heeft te vertellen.
Cohens songteksten gaan in op de essentiële zaken van het leven: liefde,
religie, seks, macht en de zin van het bestaan. Zijn leven lang had hij te
maken met depressies, zaken die doorklinken in zijn werk. In zijn werk
maant Leonard Cohen ons geregeld aan ‘op te biechten’ wie we zijn en
naar wat ons bezighoudt. Seculiere en religieuze taal gaan in zijn teksten
hand in hand. 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. Leonard Cohen daalde af tot op de bodem van zijn ziel en zocht in de

duisternis naar licht. We zullen ook stilstaan bij de CD die kortgeleden postuum is uitgebracht: Thanks for the
dance. Indicatie kosten: €5,00 incl. koffie/thee en teksten. Bijdrage in de vorm van donatie.
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.).
Datum: 23 januari
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86
Meditatie
In deze tijd van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer mensen naar momenten van
stilte en bezinning. Ze willen weer dichter bij de bron van hun bestaan komen en bij de Bron van het leven. Meditatie is een middel om tot die innerlijke rust en bezinning te komen.
In de bijeenkomsten leren we de meditatiehouding om zo tot verstilling en een houding van overgave te kunnen
komen. Bijbelgedeelten, religieuze teksten, een object, muziek of afbeeldingen helpen daarbij. 21 januari kijkend naar schilderijen van Vincent van Gogh zoeken we de stilte van ons eigen hart en op 4 februari mediteren
we met muziek. Indicatie kosten: €5,00 incl. koffie/thee. Bijdrage in de vorm van donatie.
Neem voor meer informatie contact op met Marga Schipper-van Boven (Marga_boven@ziggo.nl) of Joke den Hertog (f2hjfdenhert@hetnet.nl).
Werken aan spiritualiteit in de gemeente
Hoe kunnen we het geestelijk leven in de gemeente ondersteunen, verdiepen en opbouwen? Op woensdag 29
januari is er in Zoetermeer een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit in de plaatselijke gemeente.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vacare, het platform voor meditatief leven, in samenwerking met De
Pelgrim, ruimte voor zingeving en spiritualiteit.
De bijeenkomst is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers en andere begeleiders rondom werken aan spiritualiteit. Medewerkers: dr. Kick Bras, ds. Dick Sonneveld, Hans van der Bilt, Anneke Klavers - Bras, Gerda Griffioen en een bestuurslid van Vacare.
Kosten bedragen €25,00 per persoon (incl. koffie/thee). Aanmelden graag vóór 15 januari via e-mail
(info@depelgrimzoetermeer.nl). Kijk voor meer informatie op www.protestantsekerk.nl/vacare onder ‘werken aan
spiritualiteit in de gemeente’.

JobHulpMaatje genomineerd voor Appeltje van Oranje
De maatjes van alle JobHulpMaatje Zoetermeer, en alle andere locaties in Nederland, zijn
door het Oranje Fonds genomineerd voor een Appeltje van Oranje. Het appeltje zal volgend
jaar rond mei worden uitgereikt door Koningin Maxima aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en die ervoor zorgen dat mensen
weer meedoen aan de samenleving.
Thema: 'Maatjes ben je samen'
De Appeltjes van Oranje 2020 staan in het teken van initiatieven die maatjes voor langere tijd bij elkaar brengen. En dan vooral mensen die elkaar niet zomaar vanzelfsprekend ontmoeten. Zij leren van elkaar, trekken
samen op en zetten echt stappen om beter ‘samen te leven’ in onze samenleving. Van 6 tot en met 15 januari
wordt de verkiezing gehouden.
Volg de campagne, wordt Facebook-vriend
Vooruitlopend op de stemronde willen we zoveel mogelijk volgers verzamelen op onze nieuwe Facebook pagina.
We zijn dan ook heel blij met iedereen die ons afgelopen week is gaan volgen. Bedankt! Op naar de 100 volgers
voor de kerst.

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).

Kerstavond: een mooi verhaal over liefde
Bij de religieus-humanisten van het Apostolisch Genootschap heeft kerstavond een eigentijds gezicht. In een
sfeervol uur met vertellers, muziek en zang wordt ingegaan op het belang van de liefde. En dat het aan ons is dat
licht van de liefde te laten lichten en door te geven aan volgende generaties. Het maakt uit wat je doet, het
maakt uit welke keuzes je maakt. De nog altijd actuele boodschap van het kerstverhaal is het startpunt … Iedereen is van harte welkom. Je kunt zo binnenlopen op 24 december aan de Stadhoudersring 782, aanvang 19:30
uur.
Het Apostolisch Genootschap biedt ontmoetingsplaatsen op religieus-humanistische grondslag voor mensen die
bewust met zingeving bezig willen zijn. De leden inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. Ze geloven dat mensen in essentie met elkaar verbonden zijn. Dat spoort hen aan zorgvuldig om te gaan

met elkaar en de wereld. De organisatie telt in Nederland ongeveer 14.000 leden verspreid over 69 gemeenschappen. Zie ook www.apgen.nl.
Datum: 24 december
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Apostolisch Genootschap, Stadhoudersring 782

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

Ontmoetingsdag Vegan Church
Op zaterdag 14 maart 2020 vindt in Zoetermeer de jaarlijkse ontmoetingsdag van Vegan Church plaats. Het
thema is: Dier & Evangelie, naar het gelijknamige boek dat deze dag zal worden gepresenteerd. Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling! Allen die vanuit Bijbels perspectief willen nadenken over de plaats
van het dier in het christelijke geloof zijn van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag mee te beleven.
Special guest en keynote speaker is Clair Linzey, christen en
theoloog. De gedachten van haar vader, Andrew Linzey, zijn
de basis voor het boek Dier & Evangelie. Daarom is het extra
bijzonder dat we haar mogen verwelkomen. Tevens is zij directeur van het Oxford Centre for Animal Ethics. Clair zal over
het hart van het werk van haar vader spreken en wat dit kan
betekenen voor onze compassie voor al wat leeft, in het bijzonder voor dieren. Het Werkgezelschap VC Theologen van
Vegan Church organiseert deze dag in samenwerking met De
Pelgrim Zoetermeer.
Neem voor meer informatie contact op met Sandra Hermanus-Schröder (sandra@veganchurch.nl).
Datum: 14 maart
Tijd: 11:00-17:00 uur (inloop 10:30 uur
Locatie: De Pelgrim (Pelgrimskerk en ’t Centrum, Eerste Stationsstraat 86

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.

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).

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.

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

Vergaderdata Beraad van Kerken
In 2020 zullen de vergaderingen van het Beraad plaatsvinden op 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.

