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Vergadering Beraad van Kerken
Op woensdag 19 februari zal de volgende vergadering van het Beraad van Kerken Zoetermeer plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Deze vindt plaats in de Kapelaan en vangt aan om 20:00 uur. U heeft de agenda al ontvangen.
We zullen onder andere in gesprek gaan met Wethouder Ter Laak.
Hierbij komen daklozenopvang, eenzaamheid, armoede en het
Stadsdiaconaat aan bod. Vanzelfsprekend is er daarnaast ook voldoende ruimte voor initiatieven en inbreng vanuit de kerken die bij
het Beraad zijn aangesloten.
Datum: 19 februari
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

NicolaasJong
NicolaasJong is de nieuwe jongerengroep van de H. Nicolaasparochie.

Agenda:
19/02
23/02
24/02
03/03
04/03
07/03
07/03
10/03
13/03
14/03
15/03
16/03
23/03
24/03
29/03
29/03
01/04
04/04
03/05
06/05
20/06

Vergadering Beraad van Kerken
Fris uit de mis (HNPZ)
Filosofen Tien Geboden (Adventskerk)
Inbetweens (HNPZ)
Interreligieus gesprek (Halte 2717)
Leven in aandacht (Adventskerk)
Bijbel Sponsorontbijt (HVC)
Meditatie (Pelgrim)
Lange afstandswandeling (Pelgrim)
Ontmoetingsdag (Vegan Church)
Viering in de Pelgrim (Pelgrim)
Filosofen Tien Geboden (Adventskerk)
Divina Comedia (Adventskerk)
Meditatie (Pelgrim)
Fris uit de mis (HNPZ)
Taizéviering (Pelgrim)
Interreligieus gesprek (Halte 2717)
Lange afstandswandeling (Pelgrim)
75 jaar vrijheid (Ichthuskerk)
Interreligieus gesprek (Halte 2717)
Bijbel Sponsorontbijt (HVC)

Deze enthousiaste groep jongeren organiseert voor jongeren uit Zoetermeer verschillende leuke activiteiten. Activiteiten met inhoud,
maar ook gewoon gezellige bijeenkomsten. Zij richten zich niet alleen op RK jongeren maar op alle jongeren die geïnteresseerd zijn in
hun activiteiten.
De jongeren worden begeleid
door diaken Ronald van Berkel
van de H. Nicolaasparochie.
Wilt u deze informatie doorgeven aan de jongerengroep(en) in uw
kerk? Neem voor meer informatie en vragen over de activiteiten contact op (via nicolaasjong@hnpz.nl).
Voor de komende tijd staan de volgende activiteiten gepland:
- Fris uit de mis. 23 februari, 12:00. Elke laatste zondag van de
maand, gooien wij na de ’s zondagse viering de bar open! Kom
gezellig langs. (Wij schenken geen alcoholische dranken.)
- Inbetweens. 3 maart, 18:00. Inbetweens is een activiteit waarbij
men gezamenlijk gaat avondeten en interessante thema’s bespreekt.
- Doe-activiteit. 7 maart, Nog nader te bepalen.

- Fris uit de mis. 29 maart, 12:00. Elke laatste zondag van de maand, gooien wij na de ’s zondagse viering de
bar open! Kom gezellig langs. (Wij schenken geen alcoholische dranken.)

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

75 jaar vrijheid - herinneren, bezinnen, vieren in de Ichthuskerk
Ook vanuit de Ichthuskerk zijn er goede initiatieven rond 75 jaar bevrijding. Onze invalshoek als kerk daarbij is
dat we herdenken en vieren willen koppelen bezinning op onze wereld vandaag. Discriminatie (voetbal, politiek),
Jodenhaat, armoede, vluchtelingen en gewetensgevangenen zijn er nog steeds.
We willen dat doen met een expositie in onze kerk van half april tot half mei. Graag willen we daar ook jongeren
en meer specifiek scholen bij betrekken. We zoeken nog mensen die ervaring hebben met het opzetten van zo’n
expositie. Fijn als u, als je mee wil doen!
In dat geval graag even een berichtje naar Anne Marie Oppentocht (aoppentocht@planet.nl) (secretaris), Anton
van Dijken (mail@antonvandijken.nl) (coördinator) of ds. Rein Algera (algeus@ziggo.nl).
Heel bizonder is dat op zondagmorgen 3 mei (10.00 uur) de muziek-en toneelgroep Yentl Flavour de dienst in de
Ichthuskerk invult met de voorstelling ‘Reikhalzen naar leven‘, over het leven van Etty Hillesum. Vorig jaar was
deze voorstelling ook in in de Ichthuskerk te zien en het was voor alle aanwezigen een zeer, zeer indrukwekkende ervaring.
Yentl Flavour neemt u mee in de
denkwereld van Etty Hillesum
aan de hand van een aantal van
haar dagboekfragmenten. Deze
worden afgewisseld met rachtige
(met name Jiddische) liederen
en instrumentale klanken. Naast onze vertrouwde viool en gitaren, brengen ook trommels, bekkens, fluit en
woodblocs de teksten dichterbij. Als afsluiting klinkt het ontroerende lied Song of songs uit de Mauthausen Cyclus van Mikis Theodorakis in een eigen Nederlandse vertaling.
Neem voor meer informatie contact op met Anton van Dijken (mail@antonvandijken.nl) (coördinator) of ds. Rein
Algera (algeus@ziggo.nl).
Data: 3 mei
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

Geloven in gesprek
In het voorjaar van 2020 vinden er interreligieuze gesprekken plaats in Buytenwegh.
Deze vinden plaats in Halte 2717, Carry van Bruggenhove 25. De gesprekken worden
vooraf gegaan met een korte inleiding vanuit verschillende religieuze tradities. Neem
voor meer informatie hierover contact op met ds. Rein Algera (algeus@ziggo.nl). De
volgende gesprekken staan op de agenda:
- God en ons voedsel – over ons geloven en ons eten. Woensdag 4
maart. Er is veel in beweging rond ons eten. Wat ‘voedt goed’ en wat
niet? Wat betekenen onze eetgewoontes voor mensen en voor dieren? Wat kun je daar vanuit de religieuze tradities over zeggen? Het
is het begin van de vastentijd voor Christenen.
- Geloof en humor. Woensdag 1 april. 1 april – al lang een datum
waarop mensen grappen met elkaar uithalen. Geloven en humor lijkt
vaak niet zo’n goede combinatie. Hoe wordt in onze geloofsbronnen
en in de traditie met humor omgegaan?
- Vanuit geloof gedenken en bevrijding vieren. Woensdag 6 mei.
- Iftar-maaltijd. Zaterdag 16 mei. Na samen spreken nu samen eten; nadere informatie volgt!
En verder… Op 12 april vieren christenen Pasen. Van 20 t/m 27 april viert de Joodse gemeenschap het Pesachfeest. Op 24 april begint voor Moslims de Ramadan. Op 5 mei vieren we 75 jaar bevrijding van Nederland. Wat is
de betekenis de betekenis van bevrijding bij gedenken en vieren in de religieuze tradities?

Activiteiten de Pelgrim
Lange afstandswandeling
Op 13 maart en 4 april 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. Dan 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: elke 2 weken op donderdag
Tijd: 12:00-12:30 uur (kerk open om 11:30)
Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86
Taizé viering
Taizé is een klein plaatsje in het midden van Frankrijk, waar in 1940 door Frère Roger een kloostergemeenschap
werd opgericht. Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa

naar Taizé voor een meestal kortere (één week) of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Driemaal
per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk,
met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte.
Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt
worden. Het zijn korte liederen, die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden.
De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats
vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de
liederen een of twee regels lang, vierstemmig of canon en worden ze begeleid door gitaar
of orgel met eventueel enkele solo-instrumenten.
Op veel plaatsen in Nederland worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap
van Taizé, zo ook in Zoetermeer. De vieringen worden vaak door jongeren bezocht, maar een ieder, van jong tot
oud is welkom.
Datum: 29 maart
Tijd: 19:30-20:30 uur
Locatie: De Wijngaard, Moeder Theresasingel 100
Meditatie
Bijbelgedeelten, mystieke teksten, een object, muziek of afbeeldingen helpen om tot verstilling en overgave te
komen. Op 10 maart is er een beeldmeditatie, het thema is zoeken naar verbinding. Op 24 maart een tekstmeditatie met als onderwerp Liefdevolle vriendelijkheid. Deze vinden plaats in de Pelgrimskerk, aanvang 13:30 uur.
Indicatie kosten €5. Neem voor meer informatie contact op met Marga Boven (marga_boven@ziggo.nl) of Joke
den Hertog (f2hjfdenhert@hetnet.nl).
Datum: 10 maart en 24 maart
Tijd: 13:30 uur
Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86
Viering 15 maart
Op zondagmiddag 15 maart om 13:00 uur zal de volgende viering van De Pelgrim zijn. Suggesties daarvoor zijn
van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Gerda (gerda@depelgrimzoetermeer.nl of 062497 5092).
Informatieavond Pelgrimage naar Slangenburg
Een pelgrimage is een manier om een aantal zaken in je leven op een rijtje te zetten of opnieuw de zin in je leven
te ontdekken. Dit jaar gaan we vanuit De Pelgrim voor het 5e jaar op rij opnieuw met elkaar op stap. Dit keer
lopen we naar Slangenburg, de vroegere trappistenabdij en tegenwoordig een pioniersplek, net als De Pelgrim.
Als u overweegt om mee te gaan wandelen of fietsen, kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdagavond
24 maart in de consistoriekamer van de Pelgrimskerk. Neem voor meer informatie contact op met de Pelgrim
(info@depelgrimzoetermeer.nl).

Ontmoetingsdag Vegan Church
Dier & Evangelie (2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief. Maaike
Hartog, Sandra Hermanus-Schröder en Nienke van Ittersum ontsluiten het
gedachtegoed van de Britse christen en theoloog, Andrew Linzey, in zijn boeken Animal Gospel (1998) en Christianity and the rights of animals (2016) voor
de actuele Nederlandse context.
Zij dagen de lezer uit om ook dieren op te nemen in de morele cirkel van chris-

telijk geloven, denken en handelen. In zeven hoofdstukken gaan ze in op vraagstukken als ‘mensen, dieren en
de ziel’, ‘rentmeesterschap en leiderschap’, ‘dierenwelzijn en dierenrechten’.
14 maart 2020 is de boekpresentatie tijdens de ontmoetingsdag van VeganChurch in Zoetermeer. Kijk voor
meer informatie op www.veganchurch.nl/agenda.
Datum: 14 maart
Tijd: 11:00-17:00 uur, inloop vanaf 10:30 uur
Locatie: Pelgrimskerk & ‘t Centrum, Eerste Stationsstraat 86 & Frans Halsstraat 1

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.

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

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 24 februari: Georges Bataille en het zesde gebod – pag. 142-162. Maandag 16 maart: Tristan en Isolde en het zevende gebod – pag. 163-182.
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

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

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).

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.

