“Ons Blad”
Rond de dorpskerk en “Ons Huis”

Jaargang 70 nr. 4
16 maart 2019
In dit nummer van Ons Blad o.a.
- diaconie is gestart met het 40dagen project;
- 19 maart lezing over de komst van het Christendom in Europa;
- u komt toch ook naar de musical “op zoek naar Judas”;
- 29 maart orgelconcert in de Dorpskerk
en
in Ons Huis bruist het van de aktiviteiten
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KERKDIENSTEN
Zondag 17 mrt. 10.00 uur Voorganger: ds. G.K.M.Smit-de Groot
Collecte: diaconie (40dagen project)
10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: de heer C. van Rijn, met tolk
Zondag 24 mrt. 10.00 uur Voorganger: mevr.H.van Gosliga, Hazerswoude
Collecte: diaconie (40dagen project)
Zondag 31 mrt. 10.00 uur Voorganger: ds.T.T.van Leeuwen, Waddinxveen
Collecte: diaconie (40dagen project)
10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds. A.D. Poortman
De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: kerkomroep.nl
De liturgie staat op: www.kerkvanzoeterwoude.nl onder het kopje
“Diensten Vieringen”. Doorklikken naar “kerkdienst gemist”.
Vanaf woensdag 6 maart: Iedere ochtend in de Veertigdagentijd (behalve
op zondag) van 07.30 tot 08.00 uur ochtendgebed in de Dorpskerk.

Autodienst Swetterhage
Zondag
Zondag
Zondag

17 maart
24 maart
31 maart

Wim Zonneveld en Erik Rijnsburger
Bram van der Linde en Hans Vermeeren
Jan Brückner

Collectantenrooster
Zondag
Zondag
Zondag

17 maart
24 maart
31 maart

Kerkenraad
Benjamin van der Linde
Kerkenraad

Autorijdienst ouderen
Zondag
Zondag
Zondag

17 maart
24 maart
31 maart

Ina van der Loo
Annet Hulsbos
Anneke Minnaard

Koffiedienst
Zondag
Zondag

17 maart
31 maart

Tineke Passchier en Lenie van Mossel
Anneke Minnaard en Marian Oosterheert
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Het wel en wee van de gemeente
Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad
dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers.
Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen
dinsdag, woensdag en donderdag. Als vast moment in de week is zij elke
dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het
telefoonnummer: 071-5210342, email: geasmit@gmail.com.
Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. Petra van KampenHeijkoop, 071-5802624
Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer
Jan Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester)
Telefoonnummers van het bezoekteam:
Tineke Cupido (071-5802977)
Heiltje van Dijk (071-5327310)
Kea Fogelberg (071-5803182/0624509094)
Nel Meerpoel (071-5820908)
Lenie van Mossel (071-5801989)
Tineke Passchier (071-5801577)
Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal
geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook:
omzien naar elkaar”.

DIENSTEN IN DE PAROCHIE
PK = Parochiekoor, JK = Jongerenkoor, EK = Eigentijdskoor
KK = Kinderkoor, SZ = Samenzang volp = viering o.l.v. parochianen
Za 16 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering JK, Pastoor Broeders
Za 23 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pater Van Ulden:
Za 30 mrt. 19.00 uur Eucharistie-/familieviering PK, Pastoor Broeders

DE BIJBEL IN BERIJMING
HET OFFER
Tijdens verblijf in Kanaän en veel belevenissen
met Sarai, zijn vrouw, Hagar en Ismaël, neef Lot,
wilde God zien of Abraham zijn zoon voor Hem kon missen.
Ik zeg, dat jij je zoon Izak gaat offeren, zei God.
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De dag daarop was Abraham gereed de reis te maken:
Naar berg Moria. Nam een ezel voor het hout en snel
riep hij Izak en nog twee knechten voor diverse taken
en ging op weg naar het gebied, een reis drie dagen wel.
De knechten moesten met de ezel daar tezamen wachten.
We gaan aanbidden, onze God, komen daarna terug,
zei Abraham en dacht meteen: Straks moet ik Izak slachten.
Hij legde de gebonden stapel hout op Izaks rug.
Hij pakte daarop zelf het mes en wat om vuur te maken.
Zo liepen beiden: Abraham en Izak samen voort.
Toen vroeg Izak: Hoe moeten wij aan 't offerlam geraken?
God zorgt ervoor, zei Abraham. Dat was zijn wederwoord.
Toen bouwde Abraham een altaar, ging er hout opleggen.
Dan bond hij Izak er op vast, het mes tot slacht gereed.
Ineens, op dat moment, kwam daar een engel Gods luid zeggen:
Stop Abraham, eerbied voor Mij, dat is wat Ik nu weet.
Je was bereid, je ene zoon voorgoed aan Mij te geven.
Verheugd en opgelucht sneed Abraham de touwen stuk.
Een ram, verward in struiken, gaf als offerdier zijn leven.
Voor Abraham en Izak werd die dag intens geluk.
Nogmaals kwam er de engel Gods aan Abraham vertellen:
Omdat je wilde geven, zelfs je ene zoon aan Mij,
ontvang je zoveel nazaten, dat niemand ze kan tellen.
Ik maak je rijk en bovendien gelukkig ook erbij.
Naar Genesis 22.
Postscriptum.
Na eeuwen heeft er in de buurt nog zoiets plaats gevonden.
Toen offerde een Vader wél Zijn eengeboren Zoon.
Geen hemelstem gehoord, maar Jezus stierf voor onze zonden.
Als Lam geslacht, verwierf Hij ons, een zetel voor Gods troon.
Naar Anne de Vries' vertelboek.
Hier in berijming weergegeven.
Wim Vis.
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UIT DE PASTORIE
In de veertig dagen voor Pasen vasten veel mensen.
Veertig is in de bijbel een symbolisch getal: het volk Israël zwerft veertig
jaar in de woestijn, Jezus verblijft veertig dagen in de woestijn. Het is een
tijd waarbinnen er iets kan gebeuren, een tijd van bezinning op wat komt.
Mensen die vasten in de 40dagentijd zien af van overbodige luxe, omdat
het een tijd van soberheid is. Ze laten bijvoorbeeld bepaalde etenswaren of
alcohol staan, of ze zien af van bepaalde aankopen of favoriete
bezigheden zoals televisie kijken, facebooken of netflixen. Door te vasten
(op jouw eigen manier), kun je je bewust worden wat nu echt belangrijk is
in het leven: waar je tijd en geld aan wilt besteden.
- Op Aswoensdag tijdens het eerste ochtendgebed in de Dorpskerk,
hoorde ik de Bijbelverzen Mattheüs 6:16-18 over het ‘ware’ vasten. Het
dringende advies: doe dat niet om jezelf er belangrijk mee te maken, want
het is iets tussen jou en God en dus niet iets waarmee je wilt opvallen of
iets wat je doet omdat anderen het ook doen.
- De tekst die we tijdens de 2e zondag van de 40dagentijd in de kerkdienst
lezen is Jesaja 58:1-10 over het ‘juiste’ vasten: wat er wel de bedoeling
van is en wat niet. De profeet Jesaja beschrijft wat hij in de praktijk bij het
volk Israël ziet gebeuren. Hij schrijft over sociaal onrecht, over ruzie en
over het bevrijden van mensen en hulp geven aan je medemensen. Wat
betekenen die dingen in de praktijk van onze gemeenschap en in ons
persoonlijke leven? Een vraag waar we wel 40 dagen mee vooruit kunnen.
Gezegende veertigdagentijd gewenst!
Ds. Gea Smit

DIACONIE EN ZENDING
Afgelopen zondag zijn we gestart met het 40 dagen project.
Dit jaar willen we de Zonnebloem Zoeterwoude een ondersteuning geven.
Zij bestaan dit jaar al 50 jaar. Het is een prachtige organisatie die omziet
naar mensen die ziek, of eenzaam zijn in ons dorp. Zij gaan zomaar eens
bij mensen op de koffie, of ze organiseren leuke uitstapjes om hen een
gezellige middag te bezorgen.
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen, dus een bijdrage voor een
leuke aktiviteit mag niet te hoog zijn. Daarom onze ondersteuning.
Toch nog iets om onder de aandacht te houden: vanuit de diaconie is er
een groep mensen die iedere zondag zorgt dat er mensen opgehaald
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worden voor de kerkdienst. Met onze ouder wordende gemeente wordt
daar steeds meer een beroep op gedaan. Dus bij deze een oproep in het
omzien naar elkaar, zeker met slecht weer. Komt u met de auto, dan is het
misschien een kleine moeite om iemand mee te nemen naar de kerk.
Wij kunnen alle hulp gebruiken. Voor informatie even bellen met Anja de
Krijger, ook als u opgehaald wil worden.
Hartelijke groet van uw diakenen.

PRESENTATIE OVER HET ONDERWERP “DE KOMST
VAN HET CHRISTENDOM IN EUROPA”
In de reeks lezingen over godsdiensten organiseert de Raad van Kerken
een vijfde lezing die zal gaan over de komst van het Christendom in
Europa.
Toen het Christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling al vaste
grond had gevonden rond de Middellandse Zee was er in het Europese
deel van het Romeinse Rijk nog geen sprake van grote invloed door
kerstening van de volken die daar woonden.
De komst van het Christendom is daarom een apart hoofdstuk in de
kerkgeschiedenis, met interessante aspecten voor allen die zich
interesseren in dit belangrijke deel van onze geschiedenis.
Daarbij heeft, naast de kerstening vanuit Rome, ook de zending vanuit
Ierland en Engeland een grote rol gespeeld. Immers zendelingen als
Willibrord en Bonifatius kwamen daar vandaan.
De powerpoint-presentatie wordt verzorgd door Pim Oosterheert, die al
eerder lezingen hield over kerkhistorische onderwerpen.
De presentatie wordt gehouden op dinsdag 19 maart in Ons Huis.
Aanvang 19.45 uur. De toegang is gratis. Ieder is van harte welkom.

KERKELIJKE BEVOLKINGSADMINISTRATIE
Verhuisd:

de heer R.J. Dijk van Van Swietenstraat 40 naar
Bennebroekweg 320, 2381 DZ
mevrouw N. van Schagen van Platanenlaan 15 naar
Bennebroekweg 308, 2381 DZ
mevrouw A.L.Hulsbos van Watertje 27b naar Watertje 45
Ans Kamphuis
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KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN
Verantwoording
Januari en februari
Aantal collecten
Bus onderhoudsfonds
Januari en februari

€ 759,63
5

€ 364,21
4

€ 93,35

€ 74,41

J. Hulsbos, penningmeester

OUDERENBIJEENKOMST
Beste mensen, even een herinnering. De volgende ouderenbijeenkomst is
op 26 maart om 10.30 in Ons Huis. Het thema voor die ochtend is
“Judas”. In een kerkdienst is Judas aan de orde geweest. De musical
“Judas” komt er aan. Maar hoe denken wij zelf over Judas? Wat zegt de
bijbel over Judas? Daar willen we die ochtend over nadenken.
Als u gehaald wil worden, dan even een belletje naar mij, dan komt het in
orde. Tel. 5802136
Tot dan, namens Gea en Hennie,
Ineke Meijer

VAN DE MUSICALGROEP
Alweer zijn we drie weken verder. De première van de musical Judas
komt steeds dichterbij. Weet u het nog? 21, 22 en 23 maart a.s. wordt de
musical opgevoerd in onze mooie dorpskerk. Het sjouwwerk is klaar; het
podium opgebouwd door een aantal mannen. Dit is fijn, omdat bij het
repeteren beter zichtbaar wordt waar iedereen moet staan. Ook aan de
techniek van licht en geluid wordt hard gewerkt.
Al eerder is vermeld dat Judas nauw verbonden is met het levensverhaal
van Jezus. Steeds meer komt Judas tot de conclusie dat wat Jezus vertelt
en doet zo anders is dan hij zelf wil. Zijn droom valt in stukken. Weg
koning en niet weg Romeinen. Jezus is niet onsterfelijk, lijkt gewoon een
mens. Judas besluit Jezus over te leveren, gaat naar het huis van Kajafas.
Hij verraadt zijn vriend Jezus voor 30 zilverstukken, de prijs van een
slaaf. Na zijn bezoek aan de hogepriester raakt Judas in verwarring. Wat
heb ik gedaan? Ik ben een mislukkeling. Maar ik deed toch mijn burgerplicht. Een valse profeet mag niet langer vrij rondlopen. En dan zit Judas
daar samen met de andere discipelen aan hun laatste maaltijd.
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Als ze daar zo bij elkaar zijn, staat Jezus op: “Een van jullie zal mij
verraden.”
De schrik zit er goed in en het koor zingt:
Nee, ik niet. Ik ben het toch niet, Heer, ik toch niet?
Wie is in staat tot zo`n daad?
Judas laat zich niet kennen. “Ben ik het meester, zijn er straks nog elf?
En Jezus antwoordt:”Je zegt het zelf.”
Maar er zijn toch nog andere discipelen. Hoe reageren zij. Kijk eens naar
Petrus, altijd haantje de voorste. Wat is er met hem gebeurd? Hij heeft
beloofd Jezus nooit te verlaten en toch wordt hij overvallen door angst.
Dan gaat het snel. Judas` besluit staat vast. Een groep soldaten komt naar
de hof om Jezus gevangen te nemen. De vrienden vluchten in paniek weg
en Jezus is alleen.
De overlevering van Judas, het verraad eindigt op Golgotha. Dit deel van
de musical wordt niet gespeeld maar gezongen in het aangrijpende lied:
“Mijn God, mijn God waarom hebt u mij alleen gelaten?
Maar ook: Sta op tegen dood en toon uw macht.
Herschep ons, God, breng licht in onze nacht.
Ook van Judas weten we hoe zijn leven eindigde. Maar zonder hoop
willen wij niet eindigen. Al lijkt alles op dood spoor te zitten, dan kan het
soms gebeuren: een stem, een woord, een zin, maakt van een naamloos
einde opeens een nieuw begin.

VERANDERINGEN IN DE WERKGROEP
ORGELCONCERTEN
Namens de orgelcommissie laat ik u weten dat Tineke Passchier per 22
februari jl. lid is geworden van de Werkgroep orgelconcerten. Daar zijn
wij als orgelcommissie bijzonder blij mee.
Ná het concert van 31 januari 2020 treden Gitta Lichtendonk en
ondergetekende af als leden van deze werkgroep.
De vernieuwde werkgroep, bestaande uit Erik van Bruggen, Tineke
Cupido, Pim Oosterheert en Tineke Passchier, start in april a.s. met de
voorbereidingen voor de te houden orgelconcerten na januari 2020.
Ik wens de nieuwe groep heel veel succes toe en heel veel bezoek op de
concerten.
Met vriendelijke groet, Harry Lichtendonk, secretaris orgelcommissie
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VRIJDAG 29 MAART CONCERT MET ORGEL EN
VIOOL IN DE DORPSKERK
Het is de Werkgroep orgelconcerten een groot genoegen u te kunnen
uitnodigen voor een concert met orgel en viool op vrijdagavond, 29
maart om 20.00 uur. Dit concert zal worden verzorgd door het jonge,
talentvolle duo Adriaan Hoek (orgel) en Alisa van Dijk (viool). Zij zullen
tezamen werken spelen van Johann Sebastian Bach (1685-1750), Georg
Philipp Telemann (1681-1767), Joseph Rheinberger (1839-1901) en
Margaretha Christina de Jong (*1961). Daarnaast zullen zij ieder ook een
keer solo optreden. Meer informatie kunt u vinden op
http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl.
Kaarten verkrijgbaar aan de kerk vanaf 19.30 uur. à € 9,--. Vrienden van
het Van Damorgel betalen € 7,--. Tot en met 21 jaar is de toegang vrij.
U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet, Werkgroep orgelconcerten (tel. 071-5802681)
P.S. Kees van Diemen is bereid iemand mee te nemen naar het concert en
weer thuis te brengen. De rollator kan mee. U kunt telefonisch een
afspraak met hem maken (06-12291806)

JEUGDRAADNIEUWS
Volleybalavond
Vrijdag 5 april gaan we weer VOLLEYBALLEN! Kom gezellig met een
groep, een sportief avondje volleyballen in de grote zaal van Ons Huis.
We beginnen om 20.00 uur, verzamelen om 19.45 uur.
Opgeven kan via info@onshuiszoeterwoude.nl of aan de bar.
Heeft u geen groepje maar wilt u wel volleyballen, ook dan
bent u natuurlijk welkom, er is altijd plaatst in één van de
groepen

Kameleon
Zaterdag 16 maart, is het open huis bij onze buren, de Kameleon, vanaf
11.00 uur tot 18.00uur. Ingang aan de achterzijde van Ons Huis, te
bereiken via de Loethe. De wethouder komt om 11.30 het atelier openen.

Bingo
Zondagmiddag 7 april is het weer Bingo, georganiseerd door Anneke en
Fia. De zaal gaat open om 13.30 uur en om 14.00 uur gaan de eerste
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ballen rollen! De kosten zijn € 12,- en er is tussendoor ook nog een
loterij... kortom een middag vol “gok” plezier. Er zijn hele mooie prijzen
ingekocht... dus kom ook gezellig een spelletje meespelen

Klaverjasmarathon
Op donderdag 11 april vanaf 10.00 uur wordt er weer
volop geklaverjast in Ons Huis! Het is de eerste
klaverjasmarathon van dit jaar en het duurt tot ongeveer
22.00 uur. De kosten zijn € 16,- per persoon. En
natuurlijk ook deze keer weer mooie prijzen te winnen.

Koningsklaverjassen
Donderdag 25 april Koningsklaverjassen in Ons Huis. Inschrijven kan
vanaf 19.00 uur in Ons Huis. De kosten zijn € 3,-- per persoon. Er zijn
weer leuke prijzen te winnen.

Koningsdarten
In aanloop naar Koningsdag wordt traditiegetrouw het Koningsdarten
georganiseerd in Ons Huis. Deze keer op vrijdag 26 april.
Wie een avondje wil darten, kan voor € 5,-- mee doen. De
wedstrijden beginnen om 19.30 uur. Voor de winnaar van de
wedstrijd is er een leuke prijs. Aanmelden kan vooraf aan de
bar of op de avond zelf in Ons Huis.

Koningsontbijt
Op zaterdag 27 april is er een smakelijk begin van Koningsdag in Ons
Huis. Om te weten waar de organisatie op moeten rekenen worden er van
te voren vouchers verkocht (5 t/m 24 april). Vouchers voor volwassen
kosten € 2,50 en voor kinderen (4-12 jaar en onder begeleiding) € 1,00.
Ontbijtvouchers zijn te koop aan de bar van Ons Huis. Na het smakelijk
ontbijt vertrekt de feestelijke optocht vanuit Ons Huis.

Oud papier (gaat verhuizen)
Het oude papier is nog steeds geld waard. U spaart toch
met ons mee? U kunt uw oud papier brengen in de
middelste garage op het Watertje, achter nr. 27a. Dit kan
nog tot 1 mei 2019. Vanaf 1 mei 2019 wordt het oud papier verzameld
achter Ons Huis. Nadere informatie volgt.
Voor de overige activiteiten verder in het jaar, zie de agenda verderop in
deze uitgave en het informatiescherm in Ons Huis.
Met vriendelijke groet en tot ziens, de Jeugdraad
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VAN DE ONS BLAD REDAKTIE
Vanwege ruimtegebrek in dit nummer houdt
u het financieel overzicht over 2018 van ons
tegoed. Het volgende nummer verschijnt op
zaterdag 6 april 2019.
U kunt uw copy inleveren tot maandag 1 april, 19.00 uur.
Red./adm. Ons Blad

AGENDA
Za 16 mrt 11.00 uur Open huis bij De Kameleon
Di 19 mrt. 19.45 uur Bijeenkomst met Pim Oosterheert in Ons Huis
Do 21 mrt. 20.00 uur Musical Judas in de Dorpskerk
Vr. 22 mrt. 20.00 uur Musical Judas in de Dorpskerk
Za 23 mrt. 20.00 uur Musical Judas in de Dorpskerk
Di 26 mrt. 10.30 uur Ouderengespreksgroep in Ons Huis. Thema: Judas
Wo 27mrt. 09.00 uur Bezoekteam in Ons Huis
Wo 27 mrt 15.00 uur Tekstlezen in Ons Huis, Johannes 11:17-44
Do 28 mrt. 19.30 uur Gespreksgroep geloven
Vr 29 mrt. 20.00 uur Orgelconcert in de Dorpskerk
Ma 1 apr. 19.00 uur Copy inleveren voor Ons Blad, Zwaan 12
Vr. 5 apr. 19.45 uur Volleyballen in Ons Huis
Zo 7 apr. 14.00 uur Bingo in Ons Huis
Do 11 apr. 10.00 uur Klaverjasmarathon in Ons Huis
Di 16 apr. 14.00 uur Leesclub in Ons Huis
Wo 24 apr. 08.30 uur Bezoekteam in Ons Huis
Do 25 apr. 20.00 uur Koningsklaverjassen in Ons Huis
Vr. 26 apr. 19.30 uur Koningsdarten in Ons Huis
Za 27 apr.
Koningsontbijt in Ons Huis
Do 2 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
Za 11 mei
Perkplantenmarkt bij de Dorpskerk
Zo 19 mei
Modeshow in Ons Huis
Wo 15 mei 20.00 uur Gemeenteavond
Za 16 mei 9.30 uur Rommelmarkt in en om Ons Huis
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