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

Jaargang 70 nr. 6
27 april 2019
In dit nummer van Ons Blad o.a.
- nieuws van Noah’s Ark;
- mooie opbrengst voor De Zonnebloem;
- zaterdag 11 mei Perkplantenmarkt;
- veel aktiviteiten op en rond Koningsdag
en
De rommelmarkt komt er weer aan!!
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KERKDIENSTEN
Zondag

Zondag
Zondag

28 apr. 10.00 uur Dienst door gemeenteleden
Meditatie: Dirk Kolff
Collecte: instandhouding van de eredienst
10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds.A.Roding-Schild met tolk
5 mei 10.00 uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot
Collecte: diaconie (project)
12 mei 10.00 uur Voorganger: ds. H. de Waal, Nijland
Collecte: instandhouding van de eredienst
10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds. D.Dijk, 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”.

Autodienst Swetterhage
Zondag
Zondag
Zondag

28 april
5 mei
12 mei

Martien van Kampen en Jan Bos
Geen autodienst
Marten van der Loo en Jaap Dorrepaal

Collectantenrooster
Zondag
Zondag
Zondag

28 april
5 mei
12 mei

Martijn van Kampen
Kerkenraad
Marijke de Krijger

Autorijdienst ouderen
Zondag
Zondag
Zondag

28 april
5 mei
12 mei

Ina van der Loo
Harry de Krijger
Peter van Diemen

Koffiedienst
Zondag
Zondag

28 april
12 mei

Femmie Odding en Gijsje Rijnsburger
Dirk Kolff en Ruud Dijk
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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 4 mei 19.00 uur Woord- en gebedsviering PK, VOLP
Za 11 mei 19.00 uur Eucharistieviering EK, Pater v.d. Eijnden
Za 18 mei 19.00 uur Eucharistieviering PK Pastoor Broeders
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DE BIJBEL IN BERIJMING
EEN VERLAMDE MAN GENEZEN
Op zeker ogenblik was Jezus in Kapernaüm gekomen.
Veel mensen hoorden van Zijn komst en luisterden naar Hem.
Een grote groep van alle kanten kwam er samenstromen,
uit Galilea en Judea en Jeruzalem.
Ze kwamen naar Zijn huis, zovelen stonden daar zelfs buiten.
Ook Farizeeën, wetgeleerden, waren al present.
Nieuwsgierig naar wat Jezus hier voor ieder had te uiten.
Zijn woorden spraken hun niet aan, dat waren ze gewend.
Er kwam een viertal mannen aan, een draagbed in hun handen.
Daarop lag een verlamde man, die dus niet lopen kon.
Door alle drukte konden ze bij Jezus niet belanden.
Op 't dak geklommen, tegels weg, hun inspiratiebron!
Toen lieten ze het draagbed door het gat voor Jezus dalen.
Die zag, dat mensen Hem geloofden en de lamme man?
Jezus vergaf hem van wat hij verkeerd deed, alle malen.
De wetgeleerden dachten: Het is God slechts, die dit kan.
Maar Jezus sprak toen tegen hun, want Hij wist wat ze dachten,
gemakkelijker lijkt het dan: Sta op en neem je bed.
Toen sprak Hij deze woorden en pareerde al hun klachten.
Elk was onder de indruk over wat werd rechtgezet.
De lamme, nu gezonde man, begon verheugd te lopen.
Hij nam z'n draagbed vrolijk op, vertrok voor aller oog.
Zijn leven kreeg een nieuw begin, alles was goed verlopen.
De mensen dankten allen God, dat hoefde geen betoog!
Naar Markus 2 : 1 - 12 en Lucas 5 : 17 - 26.
Wim Vis.
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UIT DE PASTORIE
Het voelt een beetje als een nieuw jaar,
de week na Pasen. Op Witte Donderdag
lazen we in Exodus 12 hoe voor het volk
Israël het Pèsach-feest (het feest van het
Ongedesemde Brood) zo belangrijk was, dat de maand waarin het valt
voor het volk de eerste maand van het jaar werd. Zo voelt ook Pasen, het
belangrijkste feest van de christelijke kalender, als een nieuw begin.
Natuurlijk omdat het feest van de Opstanding betekent, dat er voor
mensen een nieuw begin is. Maar misschien ook omdat het zo’n vrolijke,
feestelijke dienst is op Paasmorgen na een lange tijd van inkeer en
voorbereiding tijdens de 40dagentijd. En het lente-gevoel helpt vast ook
een handje mee.
Maria en de leerlingen van Jezus vonden na de Opstanding hernieuwde
vreugde om de stem van Jezus Christus in hun midden. Zo zie ik ook onze
gemeente door Pasen in een nieuw licht komen te staan. We worden als
het ware boven onszelf uitgetild door het nieuwe begin dat door Christus
mogelijk wordt gemaakt. Een nieuw beginnen met leven vanuit Gods
liefde en vergeving. Hopelijk gebeurt dat ook in ons en tussen ons en zal
alle boosheid en schuld en schuldgevoel onder ons plaatsmaken voor
openheid, vergeving en hernieuwde vreugde om elkaar, waardoor we ons
vrij voelen elkaar opnieuw te ondersteunen en versterken. Niet omdat we
dat uit onszelf halen, maar omdat God het ons doet. Ik bid om zo’n nieuw
begin.
Hartelijke groet,

DIACONIE EN ZENDING
Verantwoording collecten 1e kwartaal 2019
Eigen werk: collecten € 108,11
Noah’s Ark: collecten + bussen € 453,52
40-dagen project: (Zonnebloem Zoeterwoude) € 629,76
Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage!

Gea Smit
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Nieuws vanuit het kinderhuis Noah’s Ark
De diaconie kreeg een WhatsApp bericht van Wilma Welten. Zij is op dit
moment in het kinderhuis. Zij stuurde hartverscheurende foto’s van een
kindje dat gered werd uit een beerput. Daarom willen we weer de
aandacht vestigen op Noah’s Ark.
Het kinderhuis is het epicentrum van het dagelijks leven in Noah’s ark:
hier wonen, eten, slapen, wassen en spelen de kinderen die anders geen
thuis zouden hebben.
Zo’n 150 kinderen wonen in het grote kinderhuis, en de oudste 50
kinderen wonen in losstaande Family Units.
De kinderen worden 24 uur per dag verzorgd door Ugandese verzorgsters
(aunties)
Het kinderhuis heeft twee lange vleugels met in het midden een eetzaal en
een woonkamer. De kinderen zijn in drie groepen verdeeld: baby’s,
peuters en schoolkinderen.
In de voorste vleugel wonen de baby’s en peuters. Ook hier bevindt zich
de ziekenboeg en een speelkamer.
In de tweede vleugel wonen de kinderen die naar de kleuter- en
basisschool gaan.
Beide vleugels hebben toiletten, douches en kleedruimtes.
In elke slaapkamer slapen 6 tot 8 kinderen, ieder kind heeft zijn eigen bed
en zijn eigen plaats aan tafel in de eetzaal. Achter het kinderhuis ligt een
grote speeltuin waar de kinderen zich bij droog weer het grootste gedeelte
van de dag begeven.
Kinderen worden 24/7 verzorgd door een team van toegewijde Ugandese
verzorgsters. Deze aunties spelen met de kinderen, eten met hen aan tafel,
leren de kinderen met elkaar om te gaan en lossen elke dag wel een
ruzietje op.
Elk kind heeft een favoriete auntie: maar weet de auntie te vinden als ze
buikpijn of een wondje hebben
Een hartelijke groet van uw diakenen

7

OUDERENBIJEENKOMST
Beste mensen, even een herinnering. De volgende ouderenbijeenkomst is
op 7 mei om 10.30 in Ons Huis.
Het thema is “vrijheid”.
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

PERKPLANTENMARKT, ZATERDAG 11 MEI BIJ DE
DORPSKERK, 10.30 TOT 15.00 UUR
De Wereldwinkel organiseert op het Dorpsplein en in de Dorpstraat voor
de derde keer de lentemarkt. Ook de Dorpskerk doet weer mee, en wel
met de grootste “kraam”, een prachtig aanbod van perkplanten en
verrassende stekken. De opbrengst van de verkochte planten is als
vanouds voor het onderhoudsfonds van onze mooie kerk.
Omdat vorig jaar een voorzichtige inkoop was gedaan, waren de planten
bijzonder snel uitverkocht. Deze keer kunt u naar hartenlust inkopen doen,
zonder teleurgesteld te worden.
Het assortiment is uitgebreider in soorten en aantallen.
Wat dacht u van o.a. diverse soorten geraniums en fuchsia’s, bacopa,
begonia, bidens, calibrachoa, dahlia, gazania, leeuwebek, lobelia,
margriet, nemesia, petunia, salvia, surfinia, scaevola. Zelfs de
tomatenplantjes ontbreken niet. In totaal 30 soorten planten in diverse
kleuren, hang en staand (de soorten stekken nog niet meegerekend).
Onze vaste kweker staat garant voor zeer goede kwaliteit planten die uw
zomer kleur en geur kunnen geven .
Neemt u een mand of doosje mee voor het vervoer? Het team
perkplantenmarkt staat met plezier klaar u vakkundig te helpen. Heeft u
misschien een wens voor een groot aantal van uw favoriete plant, neemt u
alstublieft contact op met Tineke Cupido, tel 071-5802977.

Graag tot zaterdag 11 mei, van 10:30 u -15:00 u.
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LEESCLUB
Op 24 juni is er weer leesclub. We bespreken dan het boek “de
geschiedenis van de liefde” door Nicole Kraus.
Marian Oosterheert

TAFELTJE DEK JE
Mevr. I. Houdijk, tel.nr. 5803305
Mevr. A. Vijverberg, tel.nr. 8889142

JEUGDRAADNIEUWS
Terugblik; Volleybalavond
De volleybalavond was een gezellige
sportieve bezigheid. Er waren ca. 30 deelnemers verspreidt over 5 teams.

Terugblik; BINGO
Een halfjaarlijks terugkerend fenomeen de Bingo. Ook zondag 7 april was
deze editie van de Bingo met loterij, ondanks het mooie weer, goed
bezocht. De barruimte was goed gevuld met zo’n 30 bingo-ers. Het was
erg gezellig, prima geregeld, met leuke prijzen. Anneke en Fia, heel
hartelijk bedankt en hopelijk tot de volgende editie.

Terugblik Klaverjasmarathon
Op donderdag 11 april werd er weer volop geklaverjast in Ons Huis! De
eerste klaverjasmarathon werd gehouden van dit jaar. Er waren 52 dames
en heren die hebben van 10.00 uur tot 20.00 uur geklaverjast. Ook deze
keer kon men weer mooie prijzen winnen.
De 1e prijs ging naar dhr v.d. Brecht (21.806), de 2e prijs
was voor dhr H. Blom (20.126) en 3e was mevr. Verbij
(19.682).
Natuurlijk willen we Monique, Yvonne, Anneke en Fia
weer hartelijk bedanken voor de organisatie en inkoop!
En de barvrijwilligers bedankt voor de service.
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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. 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
uur. Om te weten waar de organisatie op moet
rekenen worden er van te voren vouchers
verkocht (5 t/m 24 april). Vouchers voor
volwassenen 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.

Modeshow
Op zondag 19 mei is er weer een MODESHOW van de Zoeterwoudse
kledingwinkel “Die Meiden”.
De modeshow begint om 13.00 uur en daarna is er alle gelegenheid tot
passen en kopen.
Let op...er is helaas GEEN pinautomaat aanwezig dus graag contant
betalen. Die Meiden en de modellen hebben er weer zin in en hopen u
graag te zien op zondag de 19de vanaf 13.00 uur.

10

Rommelmarkt
De rommelmarkt staat alweer bijna voor de deur. De rommelmarkt
commissie is al druk bezig met de voorbereidingen.
Op zaterdag 25 mei wordt de rommelmarkt gehouden. Zonder
vrijwilligers wordt deze rommelmarkt niet zo’n groot succes. Daarom zijn
wij heel erg opzoek naar VERKO(O)P(ST)ERS. Dus lijkt het je leuk om
spullen te verkopen, te helpen uitzoeken of op een andere manier een
steentje bij te dragen? Of weet je/u nog iemand, een vriendin, vriend,
buren... Kom ons dan alsjeblieft helpen. Voor verdere informatie kunt u
bellen naar Ons Huis 071-5801172 of naar Carola 06-29531566.

Loterij wandel 3 daagse
Net zoals vorig jaar zal de Jeugdraad ook dit jaar de
loterij bij de avond 3 daagse organiseren 5, 6 en 7 juni
vanaf SJZ. Iedereen die hieraan meedoet kan na
afloop bij ons komen enveloppen trekken voor een
leuk prijsje. Vorig jaar was het een succes!
Om de tafel te kunnen vullen met prijzen willen wij
een beroep op u doen. Heeft u nog wat leuks in huis wat kan dienen als
loterij prijs voor kinderen? Lever dit af in het Ons Huis, dan zorgen wij
dat het op de loterijtafel terecht komt.

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, om hier te komen loopt u langs de fietsen
naar achteren daar staat een container waarin de bekende oud papier
containers staan.
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

11

VAN DE ONS BLAD
REDAKTIE
Het volgende nummer verschijnt op
zaterdag 18 mei 2019.
U kunt uw copy inleveren tot maandag 13 mei 19.00 uur.
Red./adm. Ons Blad

AGENDA
Do 25 apr. 19.00 uur Koningsklaverjassen in Ons Huis
Vr. 26 apr. 19.30 uur Koningsdarten in Ons Huis
Za 27 apr. 08.30 uur Koningsontbijt in Ons Huis
Do 2 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
Di 7 mei 10.30 uur Ouderengespreksgroep in Ons Huis
Wo 8 mei 15.00 uur Tekstlezen in Ons Huis (Openbaring 21: 10-12)
Wo 8 mei 20.00 uur Gespreksgroep 30ers
Za 11 mei 10.30 -15.00 uur Perkplantenmarkt bij de Dorpskerk
Zo 19 mei 13.00 uur Modeshow in Ons Huis
Za 25 mei 09.30 uur Rommelmarkt in en om Ons Huis
Di 4 juni 20.00 uur Gemeenteavond (in plaats van 15 mei)
Ma 24 juni 14.00 uur Leesclub in Ons Huis
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J. Hulsbos, Zwaan 12
2381 KH Zoeterwoude
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Bankrekening “Ons Blad”: NL97 RABO 0375.3183.72 ___________
GEMEENTE ROND DE ZOETERWOUDSE DORPSKERK
Website Raad van Kerken: www.kerkvanzoeterwoude.nl
- Predikant
ds. G.K.M. Smit-de Groot, Watertje 35, 2381 EH
tel. 071-5210342 Email: geasmit@gmail.com
- Voorzitter kerkenraad L.P. ’t Hart, Boterbloemlaan 27, 2381 JJ,
tel. 5809159
- Scriba kerkenraad
mevr. P. van Kampen-Heijkoop, Zwaan 6
2381 KH, tel. 5802624
Email: scriba_dorpskerk_zoeterwoude@outlook.com
- Kerkelijke bevolkings-mevr. A.C.C. Kamphuis-Holkamp,
administratie
Kosterspad 8, 2381 BN, tel. 5802404
- Kerkrentmeesters
mevr. Like Pool, Zwaan 41, 2381 KV,
tel. 071-3018680
Email: cvksecretariskerkzoeterwoude@gmail.com
- Diaconie en zending Blankaartweg 14, 2381 AM, tel. 5803226
________________
“Ons Huis”
Kosterspad 3, 2381 BN, tel. 5801172
Beheer
M. Vlootman, 06-18068373
___
ING-rekeningen
Kerkrentmeesters
NL48 INGB0000549049
(CVK Prot. gemeente Zoeterwoude)
Rabobank-rekeningen Kerkrentmeesters
NL02 RABO0375302719
(CVK Prot. gemeente Zoeterwoude)
Diaconie
NL53 RABO 0373739907
Diaconie inz. Zending NL31 RABO 0373739915
Jeugdraad
NL48 RABO0375311106
Jeugdraad (club van 100)NL81RABO 0326275169
Suetana Musica
NL84 RABO0375324232
__________________
_____
ASN-rekening
CVK Protestantse Gem NL82 ASNB0827451202
Zoeterw
(inzake orgelfonds)

