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     Jaargang 70 nr. 5 

     6 april 2019                       

 
In dit nummer van Ons Blad o.a. 

      -    Alles over de diensten op en rond Pasen; 

      -   Aktiviteiten van de Kindernevendienst; 

      -   Terugblik op de musical “op zoek naar Judas”; 

      -   29 maart: orgel-vioolconcert van wondere schoonheid; 

     en  jeugdraadaktiviteiten! 
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KERKDIENSTEN 

Zondag       7 apr. 10.00 uur   Voorganger: ds. G.K.M.Smit-de Groot 

      Collecte t.b.v. de diaconie 

Zondag       14 apr.10.00 uur   Voorganger: mevr.D.Rietveld, Berkel en R.   

    Palmpasen Collecte t.b.v. de diaconie 

       10.00 uur   Dienst voor doven en slechthorenden in de  

                          Scheppingskerk te Leiderdorp 

  Voorganger: dhr. W.Pantjes 

      15.00 uur   Dienst met mensen met een verstandelijke 

      beperking in de Dorpskerk te Leiderdorp 

      Voorganger: ds. Esther de Paauw 

Donderdag 18 apr.19.30 uur    Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot 

       Witte Donderdag/Avondmaal aan Tafel 

       Collecte t.b.v. de diaconie 

Vrijdag       19 apr.19.30 uur    Goede Vrijdag 

        Lezing van het lijdensevangelie   

Zaterdag     20 apr. 20.00 uur   Voorganger: mevr.E.Verheul, Benthuizen 

        Feest van het Licht 

        Collecte t.b.v. de diaconie 

Zondag       21 apr.10.00 uur    Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot 

     Eerste Paasdag  

     Dienst voor jong en oud 

   Avondmaal in de kring 

   Collecte t.b.v. de  instandhouding van de 

   eredienst 

        11.00 uur    Dienst voor doven en slechthorenden in de  

                           Scheppingskerk te Leiderdorp 

   Voorganger: dhr.J.A.Jongeneel, met tolk 

 

De kerkdiensten zijn 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. 

 

http://www.kerkvanzoeterwoude.nl/
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Autodienst Swetterhage 
Zondag          7 april  Geen autodienst 

Zondag        14 april  Geen autodienst 

Zondag        21 april  Geen autodienst 

Collectantenrooster 
Zondag          7 april  Kerkenraad 

Zondag        14 april  Amanda Hulsbos 

Zondag        21 april  Kerkenraad 

Autorijdienst ouderen 
Zondag          7 april  Elly Verboon 

Zondag        14 april  Jan Brückner 

Zondag        21 april  Peter van Diemen 

Koffiedienst 
Zondag        14 april  Desiree Hulsbos en Hennie Brückner 

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 Kampen-

Heijkoop, 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”. 

mailto:geasmit@gmail.com
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DIENSTEN IN DE PAROCHIE 
PK = Parochiekoor,  JK = Jongerenkoor,  EK = Eigentijdskoor  

KK = Kinderkoor,  SZ = Samenzang volp = viering o.l.v. parochianen 

Za    6 apr. 19.00 uur Eucharistieviering EK,  Pater v.d.Eijnden  

Za  13 apr. 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pastoor Broeders  

Zo  14 apr. 11.00 uur Kinderkerk Palmzondag met Scouting 

Do 18 apr. 19.30 uur Eucharistieviering PK Pater Moons 

Vr. 19 apr. 15.00 uur Kruisweg EK M.Onderwater 

Za  20 apr. 19.00 uur Paaswake EK, Pater v.d. Eijnden 

Ma 22 apr. 09.30 uur Eerste Heilige Communie PK Pastoor Broeders 

Za  27 apr. 19.00 uur Eucharistieviering JK Pater van Ulden 

 

DE BIJBEL IN BERIJMING 

PLAATSVERVANGEND LIJDENDE DIENAAR GODS 
 

We lezen in het boek Jesaja over Gods dienaar. 

Hij sprak hierin reeds over Zijn vervangend lijden, 

om als verachte en verguisd ons te bevrijden. 

Zo, machtig en belangrijk voor ons worden. Wonderbaar! 

Hij was mishandeld en je zag niet meer, was Hij een mens? 

Zo schrokken velen toen, waar zij Mijn dienaar zagen. 

Maar later zullen mensen Hem, met welbehagen, 

bewonderen, wat nauwelijks bij iemand was een wens. 

Zeer zeker niet. Niemand geloofde wat er werd verteld. 

Hij was niet in het zicht of kwam naar voren treden. 

Hij heeft veel pijn gehad en heeft voor ons geleden. 

Men dacht: de straf van God? Het was voor ons! Het zij vermeld. 

Hij droeg de pijn voor onze zonden groot en werd gedood. 

Wij gingen als verdwaalde schapen eigen wegen. 

Om onze schuld werd Hij gestraft, ons tot een zegen. 

Alzo ontvangen wij de vrede, vrij van onze nood! 

Naar Jesaja 52 : 13  -  53 : 6. 

(Tekstdelen uit de Bijbel in Gewone Taal) 

 

Wim Vis. 
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UIT DE PASTORIE 

Nog één keer napraten over Judas.  

Natuurlijk over hoe fantastisch de uitvoering  

van het musicalkoor was. Maar ook, of we – nu we al die tijd ‘op zoek 

naar Judas’ zijn geweest – ook een ander beeld van hem hebben gekregen. 

In de ouderengespreksgroep bleek: ja, Judas is dichterbij gekomen. 

Hebben we hem altijd gezien als het ergste kwaad, de grootste 

boosdoener, diegene waarmee we onszelf nooit willen vergelijken; nu 

zagen we ook zijn goede bedoelingen, zijn inzet om volgeling van Jezus te 

worden, zijn verlangen naar de komst van Gods koninkrijk, zijn onmacht 

en zijn spijt. En, die ene scene waarin acteur Harry als Jezus de leerlingen 

van Jezus heel diep in de ogen kijkt als zij hem vragen: ‘ik ben het toch 

niet, Heer?’, die maakte zoveel in de leerlingen los, dat je niet zomaar 

meer kunt zeggen dat we allemaal zeker weten dat wij geen Judas zijn. 

Judas is menselijker geworden. Betekent dat dat we nu eens en voorgoed 

weten wie hij was? Ook na het bekijken van de musical, blijft het 

antwoord: nee. Judas blijft een verwarrende figuur en het waarom en 

waardoor van zijn verraad blijft ondoorgrondelijk. De theoloog 

Bonhoeffer schrijft over Judas: Het eigenlijke geheim is niet eens dat 

Judas Jezus verraadt, maar dat Jezus Judas had geroepen en gekozen als 1 

van de twaalf leerlingen, terwijl hij vanaf het begin wist dat hij hem 

verraden zou. Dat is een groot, niet te doorgronden geheimenis. Op weg 

naar Pasen proberen we binnen te laten komen wat dat zegt over God.  

Betekent het dat Jezus met hart en ziel de wil van God liefheeft, die zich 

in zijn lijdensweg voltrekt: dat Hij ook hem liefheeft, wie hem verraadt? 

Betekent het dat het verraad de weg heeft vrijgemaakt voor Gods 

vergeving? We komen Judas in de dagen voor Pasen nog een paar keer 

tegen in het verhaal van de lijdensweg van Jezus. En zelfs op Pasen, ook 

al is het maar omdat we weten: zijn rol in dit verhaal is blijkbaar 

onmisbaar (iemand moest hem overleveren) en het leidt uiteindelijk tot 

wat we vieren met Pasen: de opstanding uit de dood.  

 

Hartelijke groet,                                                                  

Gea Smit 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 
Zondag 14 april is het Palmpasen. Als vanouds gaan 

we dan weer met jullie palmpaasstokken versieren 

(met vrolijke kleuren en allerlei lekkers). Eerst gaan 

we even naar de kerkdienst, maar we gaan er snel uit. 

Als de kerk dan uitgaat, staan wij bij de uitgang met 

onze mooi versierde stokken. Wil je ook nog 

meedoen? Meld je dan voor 11 april bij Caroline van 

der Drift (06-30071467), dan zorgt zij voor een 

broodhaantje (en ander lekkers uiteraard).  

 

Zondag 21 april is het Eerste Paasdag. Dan is er een 

dienst voor jong & oud. Voor jullie zal in de dienst 

speciaal aandacht zijn. We horen over het verhaal van 

de opstanding van Jezus. Ook na de dienst is er 

natuurlijk traditiegetrouw de nodige aandacht voor 

jullie, van 2 vreemde figuren in de pastorietuin;-) 

Hopelijk komen jullie allemaal in groten getale! Hiervoor hoef je je dan 

weer níet aan te melden.  

 

Hartelijke groetjes, 

Caroline, Esther, Irene & Janine 

 

DIACONIE EN ZENDING 

40 dagen project van de Diaconie 
Dit jaar geven wij de Zonnebloem Zoeterwoude een ondersteuning. Zij 

bestaan dit jaar al 50 jaar in ons dorp. 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 activiteit mag niet te hoog zijn. Daarom onze ondersteuning met dit 

40 dagen project. 

We hopen dat er gezellige activiteiten georganiseerd kunnen worden in 

ons dorp. 
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Paasgroet  
Vanaf zaterdag 13 april willen wij weer de Paasgroet brengen naar onze 

oudere gemeenteleden. Voor degenen die ons willen helpen om de 

Paasplantjes rond te brengen:  we zijn die zaterdag om 09.00 uur in Ons 

Huis voor de verdeling. Omzien naar elkaar is toch wat wij als Gemeente 

uit willen dragen! 

 

Hartelijke groet van uw diakenen. 

 

KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 

Verantwoording 
Collecten kerk en erediensten 2019  2018 

Januari en februari  € 759,63   € 364,21  

Maart € 93,85   € 0,00  

Januari tot en met maart € 853,48   € 364,21  

    

Aantal collecten    

Januari en februari 5  4 

Maart 1  0 

Januari tot en met maart 6  4 

    

Bus onderhoudsfonds    

Januari en februari € 93,35   € 74,41  

Maart € 55,50   € 41,10  

Januari tot en met maart € 148,85   € 115,51  

 

Paascollecte 2019 
Bij dit nummer van Ons Blad is de envelop voor de Paascollecte gevoegd. 

Met de opbrengst van de Paascollecte betaalt de gemeente rond de 

Dorpskerk, samen met de opbrengst van de Oudejaarscollecte, haar 

aandeel aan de landelijke kerk. Zoals gebruikelijk komen de 

kerkrentmeesters en notabelen de enveloppen bij u ophalen in de week 

voor of na Pasen. Wilt u de envelop alvast voor hen klaar zetten?  

Alvast hartelijk dank. 
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Collectebonnen 
De kerkrentmeesters maken u er nog eens op attent, dat de mogelijkheid 

bestaat om gebruik te maken van collectebonnen.  

Collectebonnen (à € 1,25 of à € 2,50 per stuk) zijn verkrijgbaar bij de 

penningmeester, Jan Hulsbos, tel.071-5802333. Esther Zonneveld heeft 

zich trouwens beschikbaar gesteld als tweede penningmeester. 

 

      Uw kerkrentmeesters 

 

OP ZOEK NAAR JUDAS, DE MUSICAL 
U was er bij , neem ik aan , bij de uitvoering van de musical , in de 

Dorpskerk. Mogelijk heeft het  U  ook aan het denken gezet. Sinds 1978, 

toen in Egypte het Evangelie van Judas werd gevonden, is men zich af 

gaan vragen of Judas nou wel echt een verrader was of dat hij eigenlijk 

een verzetsheld was. Gerard van Midden, de  schrijver van de musical ‘Op 

zoek naar Judas’  heeft beide mogelijkheden open gelaten .  Maar dat kon 

alleen maar, door er een psychologisch drama van te maken: Judas met 

psychische problemen vanwege een moeilijke jeugd.  Als je de musical 

gezien hebt kun je je daar iets bij voorstellen. De  vader van Judas , Simon 

genaamd, was een wat nurkse man, die het liefst de hele dag t.v. zat te 

kijken.  De moeder  was een vrouw die overliep van zorg en liefde (twee 

prachtige rollen, overigens.) En klein behuisd als ze waren!! Als er visite 

kwam, moesten de tafel en stoelen opzij worden geschoven om de deur 

open te kunnen doen.  En die kleine judas kon een behoorlijke keel 

opzetten, dat hebt U kunnen horen.  Maar met een prachtig wiegelied van 

het koor, viel hij gelukkig al gauw weer in slaap.   

 

In de scène, daarna, is Judas al een opstandige puber, die graag  de 

confrontatie zoekt met de Romeinen. Gelukkig wordt hij snel verliefd. Op 

Lea, die hartelijke dochter van de burgemeester.  Maar….. vanwege die 

vrijage wordt de moeder van gemeentewege bedreigd en onder druk gezet 

om aan die de relatie een einde te maken. Als Judas dat weigert kan de 

moeder kennelijk niet anders dan de band met haar kind verbreken. Dat is 

natuurlijk verschrikkelijk. In zijn wanhoop brult Judas dat hij zijn ouders 

nooit meer wil zien en volledig ontredderd  vlucht hij de eenzame 

woestijn in. Met bloedend hart moet Lea hem laten gaan. Maar…..  de 
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oplettende toeschouwer zal het zijn opgevallen  dat Lea ‘betekenisvol over 

haar buik wrijft, als teken dat ze zwanger is’ ( zoals dat in het script staat).  

Daar zult U toch ook wel  van op gekeken hebben. Dat zal toch niet met 

die bedscène te maken hebben gehad, waarmee de vorige musical 

afsloot!?  Hoe dan ook, het is een zoon geworden en ze noemden hem 

Benjamin.  

 

We komen Judas 20 jaar later weer tegen. Hij heeft zich aangesloten bij 

een groep rondom ene Jezus.  In een mooi strak geregisseerde scène  

vragen diens  volgelingen zich af wie die Jezus eigenlijk is. Judas schijnt 

dat te weten en is daarom nog al dominant aanwezig. Dat wordt niet erg 

gewaardeerd in de groep. Zeker niet omdat hij maar al te  openlijk  

verkondigt dat Jezus de Messias is, de koning, die de Romeinen mores zal 

leren.    

 

Die vriendschap met Jezus betekende wel erg veel voor Judas. Zoveel 

zelfs, dat hij daarom, na 20 jaar, terug reist naar zijn geboortedorp  om het 

aan zijn ouders te vertellen. Hij treft alleen zijn vader thuis. De moeder is 

boodschappen doen in Jeruzalem.  Het  komt er, eerlijk gezegd, wat klef 

uit als hij aan zijn vader vertelt dat hij iemand heeft ontmoet, ene Jezus. 

Gelukkig valt het koor dan in, met het lied, waarin die ontmoeting tussen 

Judas en Jezus wordt beschreven ’als een schicht die binnenviel’.  De 

vader krijgt daardoor even de gelegenheid om het nieuws te verwerken en 

mompelt  tenslotte iets als ”nou, dat is  in ieder geval een mooie naam”. 

De moeder vat het heel anders op.  “Die jongen heeft hulp nodig” besluit 

ze en reist hem achterna. Het koor vermaant haar dringend om het  kind 

los te laten, maar dat is natuurlijk te laat. Hanna voorvoelt de naderende 

ondergang van haar  zoon. In een prachtige solo zingt ze :  ‘”toen ik hem 

kreeg , zo kwetsbaar klein, beloofde ik : ik zal er zijn.” Als ze op haar reis  

tussen de apostelen belandt, terwijl daar net de wonderbare 

broodvermenigvuldiging aan de gang is, raakt ze in gesprek   met 

Johannes, en die maakt haar ongerustheid alleen maar groter. 

 

Vanaf dat moment begint het drama concrete vormen  aan te nemen. 

Terwijl de scènes op bijna professionele wijze muzikaal met elkaar 

verbonden worden, het licht uitstekend bediend wordt en het geluid af en 
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toe even raar doet, gooien  de auteur en de regie er  nog even een wat 

luchtige scène tussen door met het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan, met een echte verkleedkist en met vlotte teksten  als: 

‘toevallig kwam ik langs en weet je wat ik zei: naastenliefde komt slecht 

uit, daar ga ik aan voorbij’. Maar in een hoekje van het café zit een 

farizeeër lelijk te kniezen. Ja, meer dan dat. Hij is razend, zijn leven en 

alles waar hij voor staat wordt door die Jezus op zijn kop gezet. “Laat die 

man terug gaan naar Galilea”, raast hij. Judas staat toevallig naast hem en  

legt uit dat die Jezus persé naar Jerusalem wil. Maar of dat verstandig 

is?????  Als de farizeeër dat hoort gooit hij het over een andere boeg en 

spant de naïeve Judas voor zijn karretje door hem met een boodschap naar 

de hogepriester Kajafas te sturen.  

 

Dan komt de omslag! Dat moet blinde jaloezie geweest zijn van Judas, 

vanwege de aandacht die Jezus ondervindt  van anderen. Vergramd als hij 

is, ziet hij Jezus plotseling  met andere ogen:  een gewone sterveling , een 

nep messias , die leugens verkoopt!!!  Zijn dromen vallen in één klap in 

duigen.  In  die briljante scène met Kajafas en de vier Schriftgeleerden, 

noemt hij hem nog wel ‘een  vriend’  en wil hij ook nog wel dat die gered 

wordt,  maar tenslotte,  volledig gedesillusioneerd, vraagt hij heel banaal  

wat het schuift als hij Jezus overlevert.  Dan wordt in een paar  zinnen, als 

een  verschrikkelijk  slotakkoord, de  kern van het drama uitgeschreven: 

Judas vervalt tot een vernietigend zelfbeklag, Jezus laat weten dat het 

beter ware geweest dat Judas maar nooit geboren was, terwijl de moeder 

zegt:”… en nog steeds ben jij het voor wie ik leef”. Daarna rolt het drama 

naar het einde: de treurende  Petrus, de gevangenneming en de kruisiging,  

en moeder Hanna, die dat allemaal meemaakt.   

 

Wat een tragiek!!!. En dat van Zoeterwoudse bodem. Na  een jaar uitstel, 

vanwege omstandigheden, eindelijk weer een spetterende uitvoering in  

een volledig overhoop gehaald kerkgebouw, met een indrukwekkend 

podium en professionele entourage. Tot drie keer toe een volle bak!! Hoe 

langer je aan de bar in Ons Huis zat hoe meer achtergrond informatie en 

details je oppikte van de voorbereidingen en van wat iedereen er van 

vond. Een gecompliceerd stuk, dat wel,  maar gelukkig nog met 

voldoende ruimte voor wat ongein, die zo kenmerkend is voor de 
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Zoeterwoude “Ons Huis’- cultuur. Namens U, lezers en lezeressen, sluit ik 

me nogmaals aan bij het welgemeend applaus dat tot drie keer toe  in de 

kerk heeft geklonken bij het opnoemen van alle deelnemers, na afloop van 

de musical.  

        Peter Popma 

 

TERUGBLIK ORGEL-VIOOLCONCERT 
29 maart heeft een concert plaatsgevonden in de Dorpskerk, verzorgd 

door het duo Adriaan Hoek (orgel) en Alisa van Dijk (viool). Deze 

vrijdagavond spelen de jonge, talentvolle musici werken van de Duitse 

componisten J.S. Bach, G.P. Telemann, J. Rheinberger en de Nederlandse 

componiste M. de Jong. Naast een gezamenlijke uitvoering van enkele 

werken, speelt de organist solo stukken uit ‘Lieder ohne Worte’ van F. 

Mendelssohn Bartholdy (transcriptie voor orgel door C. Ingelse). De 

violiste speelt op haar beurt een solo uit ‘Fantasie voor viool van G.P. 

Telemann, die zelf een uitstekend violist was. Als besluit speelt het duo 

werk van Margreeth de Jongh (*1961): ‘Regen’, ‘Schmerz’ en ‘Frühling’. 

Het laatste is een jazzy stuk, dat vanavond op schitterende wijze wordt 

vertolkt. Het publiek bedankt de musici met een daverend applaus voor dit 

concert dat van wondere schoonheid was. 

Noteert u vast: Op vrijdagavond, 8 november om 20.00 uur wordt het 

volgende orgelconcert gegeven (4 organisten en 1 trombonist). Het zal een 

benefietconcert zijn in verband met het 150-jarig bestaan van het Van 

Damorgel.  De toegang is gratis. Er zal een collecte voor het 

onderhoudsfonds van het orgel worden gehouden. Op de website 

http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl kunt u het programma alvast 

vinden. 

 

TAFELTJE DEK JE 
Mevr. I. Houdijk, tel.nr. 5803305 

Mevr. A. Vijverberg, tel.nr.  8889142 

 

 

 

 

http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl/


 12 

JEUGDRAADNIEUWS 

 

Volleybalavond 
Vrijdag 5 april, we gaan 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. 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 

 

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 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,-- meedoen. De wedstrijden 

mailto:info@onshuiszoeterwoude.nl
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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. 

Alleen aanmoedigen kan natuurlijk ook. 

 

Koningsontbijt 
Op zaterdag 27 april is er een smakelijk begin van Koningsdag in Ons 

Huis vanaf 8.30 tot 9.30. 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, 

Kosterspad 3. 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 

 

 

LEESCLUB 16 APRIL 
De nieuwe bijeenkomst van de leesclub is op dinsdag 16 april in Ons 

Huis. Aanvang 14.00 uur. 

We praten over De Heilige Rita  geschreven door Tommy Wieringa. 
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HERDENKING JODENVERVOLGING LEIDEN 2019 
Op zondag 14 april 2019 is er weer - opdat wij nooit vergeten - de 

jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden. De herdenking 

vindt plaats in de Marekerk, Lange Mare 48 te Leiden, aanvang 19:30 uur. 

De herdenking is voor iedereen: jong en oud, jood en niet-jood, gelovig en 

niet-gelovig. Kortom: voor iedereen die bereid is om niet te vergeten. 

Tijdens de herdenking zal Jeanette Loeb een familiegeschiedenis 

vertellen: Het verhaal van Hanna en Paul. Jeanette Loeb is een 

kleindochter van Ernst Loeb die tot 1942 de bekende meubel- en 

kledingzaak “Spreek met Loeb en ‘t komt in orde” had op Breestraat 161. 

Het is op deze plaats dat zij vorig jaar tijdens “Open Joodse Huizen - 

Huizen van Verzet” haar familiegeschiedenis vertelde. Haar ouders zijn 

overlevenden van de Jodenvervolging. Zij is sinds 1998 als gids en docent 

verbonden aan het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. 

Muzikale medewerking is er van chazan Barry Mehler (zang), Hester 

Groenleer (fluit) en Matthias Havinga (piano). 

Een belangrijke rol is weggelegd voor jongeren, die via de scholen van 

Leiden en omgeving bij de herdenking zullen worden betrokken. Zij 

zullen namen noemen van Leidse joden die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gebracht. 

Ook jongeren uit de verschillende (wijk)gemeenten en parochies worden 

uitgenodigd om aan dit gedachtenismoment deel te nemen. Jongeren die 

actief bij de Herdenking betrokken willen worden kunnen zich daarvoor 

aanmelden bij beraadleiden@gmail.com. 
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VAN DE ONS BLAD  

REDAKTIE 

Financieel overzicht Ons Blad over 2018 
Saldo bank per 31 december 2017   €           2.182,11  

Bij: bijdragen van lezers  €       2.196,50   €           2.196,50  

   €           4.378,61  

Af:  postzegels t.b.v. buitenlezers  €         332,00   

      leasecontract copyprinters  €       3.284,02   

      papier etc.  €         602,26   

      bankkosten  €           47,10   

   €           4.265,38  

   €              113,23  

Bij: doorberekende kosten   €           2.250,78  

Saldo bank per 31 december 2018   €           2.364,01  

 

Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 27 april 2019. 

U kunt uw copy inleveren tot dinsdag 23 april, 19.00 uur. 

Red./adm. Ons Blad 

AGENDA 

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 

Zo 14 apr.   19.30 uur Herdenking Jodenvervolging in de Marekerk 

Di  16 apr.  14.00 uur Leesclub in Ons Huis  

Wo 24 apr. 08.30 uur Bezoekteam in Ons Huis 

Do  25 apr. 19.30 uur Gespreksgroep geloven   

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 

Di    7 mei  10.30 uur Ouderengespreksgroep 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  25 mei 09.30 uur  Rommelmarkt in en om Ons Huis 

 



 16 

 “Ons Blad” – rond de Dorpskerk en “Ons Huis” 
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