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2019 – een stimulerend jaaroverzicht
Mooie gebeurtenissen in het afgelopen jaar, goed om ze bij de start
van het nieuwe jaar nog eens te memoreren. Als opsteker en stimulans.
* Het megaproject Nationale Synode werd tot een goed einde gebracht, met een slotmanifestatie in de Grote Kerk van Dordrecht
waar zelfs de remonstranten niet onderuit konden. Het aardigst was
dat er ter plaatse nog vertegenwoordigers van kerken opstonden
omdat ook zij de Verklaring van Verbondenheid wilden ondertekenen. Zoveel spontane dynamiek is op het kerkelijke erf zelden vertoond.
* Een Duitse werkgroep met een Nederlandse tint van protestantse
en rooms-katholieke theologen bereikte overeenstemming over een
gedeelde visie op eucharistie en heilig avondmaal. Het rapport is nog
niet doorgedrongen tot de agenda van kerkenraden en parochiebesturen - wat je als een belofte kunt opvatten.
* Ondanks dat de kerken kleiner worden is de diaconale betrokkenheid gegroeid. Dat bleek uit het (driejaarlijks) onderzoeksrapport
‘Kerken en Armoede’. Het aantal aanvragen is nog nooit zo hoog
geweest: ruim 62.000; het geld dat besteed is in 2018, bijna 41
miljoen, is nog nooit zo hoog geweest; en tot slot het aantal uren dat
in deze is besteed is nog nooit zo hoog geweest, omgezet in euro’s
40 miljoen! Uitkomsten die gehoord en gezien mogen worden in het
maatschappelijk debat – ook lokaal!
* Vanuit de Zoetermeerse kerken en christelijke hulp-organisaties is
een werkgroep stadsdiaconaat aan de slag gegaan voor een mogelijk Diaconaal Centrum: een initiatief om bestaande diaconale activiteiten te versterken. Ook in het maatschappelijk debat. En om kerken te adviseren over nieuw op te zetten diaconale projecten.
* Kleur bekennen – serie geloofsgesprekken afgerond. Ik geloof, jij
gelooft … wat eigenlijk? Er zijn meer dan dertig verschillende kerken
in Zoetermeer: van orthodox tot vrijzinnig, van hoogkerkelijk tot
hartstochtelijk, van oer-nederlands tot migrantenkerken van all-overthe-world. Een regenboog aan kleuren. Mooie en inspirerende gesprekken gevoerd vanuit de oecumene van het hart.
* 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 in 2020 – wordt vervolgd!

Vacature Voedselbank Zoetermeer
Coördinator Voedselwerving en Loodsbeheer Zoetermeer
De huidige coördinator voor het beheer van de loods en de voedselwerving gaat stoppen per eind maart 2020.
Voor deze taak wordt daarom een nieuwe persoon gezocht.
De Voedselbank Haaglanden (VBH) biedt wekelijks via 26 uitgiftepunten in Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk
voedselhulp aan 1800 huishoudens. (Circa 3300 mensen waarvan 1300 kinderen). De uitgiftepunten zijn gesitueerd in buurthuizen, kerken en zelfs via een rijdende supermarkt.
Iedere Uitgiftepunt heeft een coördinator die verantwoordelijk is namens de VBH voor de hulp aan klanten, de
vrijwilligers, voedselveiligheid en het gebouw. Dit is geregeld in het handboek uitgiftepunten.
De (inmiddels) 6 uitgiftepunten in Zoetermeer van de Voedselbank Haaglanden zijn vanaf de start gericht geweest op het verkrijgen van voedsel van Zoetermeerse bedrijven, supermarkten, kerken, scholen en particulieren, dit naast de wekelijkse pakketten die in Den Haag worden gemaakt. Dit is door de jaren heen geleidelijk
gegroeid, ook doordat in 2013 voor het eerst gebruik gemaakt kon worden van een (gratis) centrale opslagplaats. Per januari 2019 werd het gebruik van deze opslagplaats opgezegd in verband met sloopplannen. Sinds
februari 2019 wordt gebruik gemaakt van een (anti-kraak) ruimte in het oude Monuta gebouw, van Aalstlaan 24
in Zoetermeer. Hier wordt maandelijks huur voor betaald.
De coördinator Voedselwerving en Loodsbeheer is een taak naast die van coördinator voor transport, de coördinatoren van de Uitgiftepunten, het algemene aanspreekpunt en websitebeheer en de penningmeester. De coördinator is een vast aanspreekpunt zijn voor leveranciers van voedsel, de opslag en verdeling van voedsel.
De coördinator is verantwoordelijk voor:
• Het eerste aanspreekpunt voor alle partijen (leveranciers) die
voedsel aanbieden
• Verantwoordelijk voor het ophalen en/of het in ontvangst nemen van voedsel
• Het opslaan en verdelen over de uitgiftepunten van het verkregen voedsel
• Het omgaan met voedsel in overeenstemming met de voedselveiligheid normen van de Voedselbank (handboek voedselveiligheid)
• Een goede communicatie met de coördinatoren van de uitgiftepunten
• Stuurt de vrijwilligers aan die in de loods werken
• Het afstemmen met de voedselwerving in Den Haag voor grotere partijen voedsel dat wordt aangeboden
• Het beheer van de loods in overeenstemming met de voorwaarden van de verhuurder
• Het beschikbaar zijn voor de pers
Voor het vervoer van aangeboden voedsel wordt (naar verwachting) een transportmiddel aangeschaft in de loop
van januari 2020.
N.B. in overleg is het mogelijk bepaalde taken, of onderdelen er van, door een andere persoon te laten uitvoeren.
Eigenschappen: betrouwbaar, kordaat handelend, ordelijk, praktische instelling. Vaardigheden: communicatief.

Beschikbaar De coördinator is primair aanwezig in de loods op donderdag; daarnaast is er dagelijks tijd voor het
telefonisch- , Watsapp- en Emailcontact met leveranciers (al dan niet via voice-mail) en het ophalen en/of in ontvangst nemen van producten op andere dagen in de week. Dit kan oplopen tot in totaal 2 – 2,5 dagen per week.
In de periode voor Kerst vraagt het meer tijd.

De kunst van het ontspullen
Elk jaar maakt de werkgroep ‘Minder is Meer’ van de Adventskerk een thema bespreekbaar, dat de last die we onszelf en de aarde opleggen lichter maakt. Vanuit de
Bijbelse gedachte dat het zinvol is om te leren genieten van het kleine en genoegen te
nemen met minder hebben we dit jaar Gera van den Berg uitgenodigd.
Gera is een deskundige in het ontspullen, een nieuwe trend die bekend werd door
Tidying up with Mary Kondo, een programma dat wordt uitgezonden op Netflix. Ontspullen betekent dat je kritisch kijkt naar wat je in huis hebt, maar ook probeert om
rust te brengen in je hoofd door jezelf te omringen met minder rommel. Een opgeruimd huis is het begin van een opgeruimde geest! In deze tijd van welvaart en consumeren, van kasten vol kleren, speelgoed en hebbedingetjes, ontdekken steeds
meer mensen de waarde van het ontspullen. Als je besluit alleen die spullen te houden of aan te schaffen die je ook echt gebruikt of belangrijk vindt, krijg je veel meer
ruimte – niet alleen in je huis, maar in je hele leven. Zeker met opgroeiende kinderen
is het effect goed merkbaar.
In haar boek Op orde! voert Gera van den Berg een pleidooi voor ontspullen. Op een lichtvoetige en praktische
manier vertelt ze over de waarde van minimaliseren in de praktijk van alle dag. Gera van den Berg is moeder van
vijf kinderen en schrijft voor haar populaire Facebookblog Op Orde en een column in het Nederlands Dagblad. In
deze lezing annex workshop willen we luisteren naar haar verhaal en ook praktisch met elkaar ideeën uitwisselen over ontspullen in onze overvolle tijd.
Kosten voor deelname bedragen €7,50 voor niet-leden en €5,- voor leden en donateurs.
Datum: 10 februari
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3

SchuldHulpMaatje Zoetermeer 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. Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Zoetermeer helpen om problemen op te lossen. In Zoetermeer begeleiden op dit
moment 105 SchuldHulpMaatjes ongeveer 180 gezinnen. En er is meer hulp nodig! Ben jij ons nieuwe maatje?
Wat doet een 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 creëer je overzicht in alle onbetaalde rekeningen en maak je een plan van aanpak. Het doel is dat de hulpvrager weer grip op zijn financiën 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 sta je naast de hulpvrager. Je moet vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt de
hulpvrager aan om vol te houden en geeft praktische hulp.
SchuldHulpMaatje worden
Na de driedaagse training (geplande cursusdagen zijn op de zaterdagen 7/3,
14/3 en 21/3/2020 te Zoetermeer) kun je als SchuldHulpMaatje aan de slag.

Je maakt deel uit van het maatjesteam, wordt ondersteund door een 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).

Divina Comedia in de kunst
De ‘Goddelijke Komedie’ van Dante Alighieri (1265-1321) behoort tot de literaire meesterwerken van de Europese cultuur. In honderd zangen beschrijft Dante zijn tocht door de hel over de louteringsberg naar het paradijs.
Als begeleiders heeft hij de dichter Vergilius, zijn geliefde Beatrice en de mysticus Bernard van Clairvaux.
Vele kunstenaars hebben zich in de loop der eeuwen laten inspireren door het beeldend taalgebruik van Dante.
In deze lezing, gegeven door kunsthistorica Marian van Caspel, wordt Dante’s reis verbeeld aan de hand van
werk van Botticelli, Michelangelo, Rodin, William Blake, Dali, Robert Rauschenberg en Juke Hudig. De Commedia, zoals het werk oorspronkelijk heette, kent een enorme rijkdom aan personages: meer dan zeshonderd historische en mythologische figuren worden bij naam genoemd.
Aan vele van deze personen zitten verhalen vast, zoals het ontroerende
verhaal van de geliefden Francesca en Paolo, tijdgenoten van Dante. In de
tweede kring van de hel, die van de wellustigen, worden zij in een razende
storm eeuwig door de lucht rondgesleurd. Deze lezing is bedoeld als een
kennismaking met de Divina Commedia en laat zien dat het verhaal van
Dante meer over ons gaat dan dat we zouden kunnen bevroeden.
Kosten voor deelname bedragen €7,50 voor niet-leden en €5,- voor leden
en donateurs. Neem voor meer informatie contact op met Karl van Klaveren (06-11041992).
Datum: 23 maart
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3

Activiteiten de Pelgrim
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).
Vacare en De Pelgrim: 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’.
Lange afstandswandeling
Op 9 februari 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 aanmelding ontvang je de benodigde informatie.
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 tweewekelijks 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! Indicatie
kosten: € 3,00 incl. koffie en thee. Bijdrage in de vorm van donatie.
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

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

Filosofen over de Tien Geboden
Wie zich wil verdiepen in de filosofie kan kiezen uit verschillende invalshoeken: de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica, de metafysica, de wijsgerige antropologie, de kennisleer, de esthetica of de ethiek. In dat laatste perspectief willen we ons dit seizoen verdiepen in onze filosofiekring. We willen dat doen aan de hand van
Erfenis zonder testament: Filosofische overwegingen bij de tien geboden (Lemniscaat 2015).
In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen. Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van bekende filosofen – van Spinoza tot Louis Althusser, en van Hannah Arendt (zie foto) tot René Girard – die de problematiek vanuit onverwacht perspectief
belichten. Met hun diepgang weten de auteurs nieuwe dimensies in de tien geboden te openen.

Maandag 3 februari: Hannah Arendt en het vijfde gebod – pag. 120-141. Maandag 24 februari: Georges Bataille
en het zesde gebod – pag. 142-162. Maandag 16 maart: Tristan en Isolde en het zevende gebod – pag. 163182.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of via bol.com. Kosten voor deelname bedragen €5,- voor niet-leden.
Gratis voor leden en donateurs. Neem voor meer informatie contact op met Karl van Klaveren (06-11041992).
Datum: diverse data
Tijd: middagkring om 15:00 uur en avondkring om 20:00 uur, naar keuze
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3

Inventarisatie Stadsdiaconaat
Begin 2019 is er in Zoetermeer een werkgroep stadsdiaconaat opgericht. Deze bestaat uit leden van een aantal
kerken in Zoetermeer. De werkgroep heeft zich tot doel gesteld de mogelijkheden te onderzoeken om een diaconaal centrum op te richten binnen Zoetermeer. Het is de bedoeling dat dit diaconale centrum, dat op oecumenische basis zal worden opgezet, een zichtbaar baken wordt van de (diaconale) presentie van kerken in onze
stad.
Naast dat de werkgroep op zoek is naar een gebouw om dit nieuw op te richten diaconale centrum te huisvesten
is zij ook bezig met het inventariseren en benaderen van de diverse maatschappelijke organisaties (o.a. de
voedselbank, schuldhulpmaatje, de kledingbank, etc.).
Door een verbindende schakel te zijn tussen hulpvragers en hulpverleners, kan het diaconaal centrum een rol
van betekenis spelen in onze stad. Verbinding ontstaat echter niet alleen door hulpvragers en aanbieders in het
diaconaal centrum samen te brengen. Verbinding ontstaat ook door hulpbehoevenden die in het diaconaal centrum komen te verwijzen naar allerhande (diaconale) projecten en initiatieven in de Zoetermeerse samenleving.
Om mensen door te kunnen verwijzen, is kennis van wat er in de stad wordt georganiseerd van groot belang. In
dit kader willen wij inventariseren welke diaconale activiteiten de kerken in Zoetermeer aanbieden en vragen u
daarom in bijgesloten digitaal formulier aan te geven welke diaconale activiteiten (in de breedste zin van het
woord) uw kerk organiseert en voor welke doelgroep. Hoe meer activiteiten u hierop aan ons bekend maakt, hoe
beter het inzicht wordt in het grote aanbod van activiteiten.
De informatie die u aanlevert draagt bij aan een zo compleet mogelijk overzicht van (diaconale) projecten. Hulpbehoevenden kunnen dan vanuit het diaconaal centrum worden doorverwezen naar voor hen passende diaconale activiteiten van de kerken in Zoetermeer. Het nieuw op te richten diaconaal centrum is in deze zin te zien als
een initiatief om bestaande diaconale activiteiten te versterken.
We hopen van ganser harte dat u uw medewerking wilt verlenen en de bijlage zo compleet mogelijk in wilt vullen.
We ontvangen uw bijdrage (zie de bijlage bij de nieuwsbrief) graag voor 18 januari 2020 retour. U kunt uw reactie mailen naar beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com.

Leven in aandacht
Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden. Veel mensen denken dat
meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je juist leert om te
genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden steeds meer mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan.
Tijdens dit uur worden enkele lange momenten van stilte afgewisseld met het zingen van mantra’s, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam
en ademhaling. Na afloop is er thee.
De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger). Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Neem voor meer informatie contact op met Toon Vessies en
Saskia Stolwijk (079-3310560).

Data: 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni
Tijd: 9:30 uur, inloop vanaf 9:15 uur
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3

Stichting Oosterfaantje genomineerd voor ING prijs
Na een zeer drukke perioden behoort men eigenlijk een beetje rust te nemen, maar dit laatste niet van toepassing voor de vrijwilligers van Stichting Oosterfaantje. Helaas blijft de vraag naar hulp iedere dag weer groeien,
zowel van onze vaste bezoekers als van een heleboel nieuwe mensen.
Na 8 maanden is onze 2e hands bus "overleden" en waren de reparatie kosten hoger
dan dat de bus waard was, dus deze is afgevoerd en hopen snel een andere vervoersmogelijkheid te kunnen aanschaffen die het langer uit zal houden.
In december hebben we een gesprek gehad bij de gemeente Zoetermeer over onze
subsidie aanvraag, helaas negatief nieuws. Alle punten voor de aanvraag zijn verworpen en de gemeente Zoetermeer wil niet mee werken aan een burgerinitiatief wat al
15 jaar hier in Zoetermeer aanwezig is om mensen in de armoede te helpen. De gemeente Zoetermeer geeft aan dat de mensen bij de nationale voedselbank moeten
aanmelden en ze kunnen helaas niet begrijpen dat wij juist die mensen die afgewezen
worden helpen en dat is dit er best wel veel zijn. Deze mensen doen allemaal een
beroep op onze stichting, hetzij via instanties hetzij via onze site.
Maar aangezien stichting Oosterfaantje al 15 jaar bezig is met mensen te helpen, gaan wij niet bij de pakken
neerzitten en zijn wij creatief gaan bedenken hoe we nu verder gaan met fondsenwerving.
Op dit moment zijn wij genomineerd bij de ING voor een fonds van de ING. Regionaal zijn er 5 genomineerde die prijzen kunnen winnen van duizend tot vijf duizend Euro. In onze regio zijn nog vier andere kandidaten uitgekozen. We gaan
voor de hoofdprijs!
Nu willen wij nogmaals onze grote dank uitspreken voor jullie eerdere hulp en dat is de reden dat we durven
vragen om ook aan deze actie mee te werken. Een unieke kans voor alle kerkleden om mee te doen, met een
simpele druk op de computerknop.
Vanaf 22-01 om 12.00 in de middag gaan de speciale stempagina's van de ING online
en dus open om te stemmen. Het stemmen kan tot 12 februari 2020. Op 17-01 komt
er meer informatie en dan hopen wij dit op onze site te kunnen plaatsen zodat u hier
de juiste informatie kunt vinden met eventueel uitleg.
Als wij niet geholpen worden, kunnen wij anderen ook niet helpen en als andere niet
geholpen worden kunnen zij ook niet nog meer mensen helpen. Het bestuur en de vrijwilligers van stichting Oosterfaantje blijven iedereen helpen die om hulp vraagt. Hopelijk blijft u in ons geloven en kunnen wij uw geloof weer doorschenken naar anderen.
Namens het bestuur en uiteraard van de leden die de hulp hard nodig hebben.
Peter Vondeling, Secretaris Stichting Oosterfaantje

MannenPraat
In februari 2020 zou ik graag starten met MannenPraat. De naam zegt het al, MannenPraat is een gespreksgroep voor mannen, niet omdat we niets met vrouwen hebben, maar gewoon omdat het toch anders praat als
mannen onder elkaar. Met elkaar bepalen we de frequentie van het elkaar ontmoeten. In eerste instantie denk
ik aan eens per maand. We komen bij elkaar bij één van de deelnemers thuis met ± 8 deelnemers.

We volgen geen strakke thema’s of gespreksonderwerpen maar praten met
elkaar over hoe wij in het leven staan, welke ontwikkelingen we hebben doorgemaakt in brede zin. Belangrijk daarbij is hoe jij en de ander dat zelf ervaart
en beleeft. Geen leerhuis, geen therapie maar persoonlijke gesprekken waarbij
we ontdekken en leren van andermans ervaringen.
Lijkt het jou leuk om met elkaar in gesprek te gaan dan hoor ik graag van je.
Neem dan contact op met Toon Vessies, gepensioneerd geestelijk verzorger en lid van het pastoraal team van
de Adventskerk Zoetermeer (toonvessies@hotmail.com).

Bijbel Sponsorontbijt
In 2020 staan drie Bijbelsponsorontbijten gepland. De eerste is op zaterdag
7 maart (overige data 20 juni en 17 oktober) om 9:00 uur bij Brasserie
Vandaag in De Bouwhof, Edisonweg 115.
Samen ontbijten, samen stilstaan bij de vervolgde christenen en samen
bidden voor hen. Kom ook en sponsor door uw deelname gelijk een Bijbel,
dat is inbegrepen in het bedrag van €10,-.
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) staat garant dat de Bijbel op de
juiste plaats terechtkomt. Neem voor meer informatie of om aan te melden
contact op met Eline Van Noye (sameningeloof@gmail.com).
Data: 7 maart, 20 juni en 17 oktober
Tijd: 9:00 uur
Locatie: Brasserie Vandaag (in de Bouwhof), Edisonweg 115

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).

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.

