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     Jaargang 70 nr. 7 

     18 mei 2019                       

 
In dit nummer van Ons Blad o.a. 

-  dinsdag 4 juni: gemeenteavond; 

-  Ring-ontmoeting; 

-  Terugblik op de (h)eerlijke en duurzame lentemarkt; 

-  Oud papier is nu echt verhuisd; 

- de jeugdraad komt bij u langs met de jeugdraadcollecte; 

en 

25 mei: rommelmarkt!!!! U komt toch ook??? 
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KERKDIENSTEN 

Zondag       19 mei 10.00 uur Voorganger: mevr. E. Verheul, Benthuizen 

      Collecte: instandhouding van de eredienst 

Zondag       26 mei 10.00 uur  Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot   

    Collecte: diaconie (project) 

       10.00 uur   Dienst voor doven en slechthorenden in de  

                          Scheppingskerk te Leiderdorp 

  Voorganger: ds. F.C. van Dijke 

Donderdag  30 mei 09.00 uur  Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot 

       Hemelvaartsdag, HA aan Tafel 

       Collecte: diaconie (eigen werk)  

Zondag         2 juni 10.00 uur   Voorganger: ds. B. Boter, Voorschoten 

  Collecte: instandhouding van de eredienst 

 

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        19 mei  Joop Binnema en Janny Jol 

Zondag        26 mei  Wim Zonneveld en Erik Rijnsburger 

Zondag          2 juni  Geen autodienst 

Collectantenrooster 
Zondag        19 mei  Kerkenraad 

Zondag        26 mei  Amanda Hulsbos 

Zondag          2 juni  Kerkenraad 

Autorijdienst ouderen 
Zondag        19 mei  Ina van der Loo 

Zondag        26 mei   Jan Brückner 

Zondag          2 juni  Anneke Minnaard 

Koffiedienst 
Zondag        19 mei  Dirk Kolff en Ruud Dijk 

Zondag        26 mei  Anneke Minnaard en Marian Oosterheert 

Zondag          2 juni  Femmie Odding en Gijsje Rijnsburger 

 

http://www.kerkvanzoeterwoude.nl/
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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 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”. 

 

DIENSTEN IN DE PAROCHIE 
PK = Parochiekoor,  JK = Jongerenkoor,  EK = Eigentijdskoor  

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

Za  18 mei 19.00 uur Eucharistieviering PK Pastoor Broeders 

Wo 22 mei 19.30 uur Rozenkransgebed PK 

Za 25 mei 19.00 uur Eucharistieviering JK Pater van Ulden 

Wo 29 mei 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pastor Van Paassen 

Za 1 juni 19.00 uur Woord en Gebedsviering PK, M. Onderwater 

 

 

 

 

 

mailto:geasmit@gmail.com
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DE BIJBEL IN BERIJMING 

JEZUS' VERSCHIJNING EN HEMELVAART 
 

Terwijl de leerlingen nog spraken met elkaar 

was Jezus plotseling bij hen verschenen. 

Ze schrokken, waren bang, het was té wonderbaar. 

Hij was immers voorgoed bij hen verdwenen? 

 

Hij zei: Wees maar niet bang, want Ik ben echt geen geest. 

Bekijk eerst eens mijn handen en mijn voeten. 

Raak mij maar aan, mijn lichaam en wees niet bevreesd. 

Ik kom hier aan om jullie te begroeten. 

 

De leerlingen waren verblijd en ook verrast, 

toen Jezus vroeg: Is hier nog iets te eten? 

Hij kreeg een stuk gebakken vis, voor Hem als gast 

en heeft het voor hun ogen opgegeten. 

 

Daarna zei Hij: Het is jullie zo vaak vermeld. 

De Schriften gaven aan, wat moest gebeuren. 

Het lijden en het sterven van Gods Zoon verteld. 

Misschien door elk van jullie te betreuren. 

 

Na drie dagen de opstanding! Eind van de strijd. 

Ga nu dat nieuws aan iedereen vertellen. 

Start een nieuw leven en neem hiervoor vol de tijd. 

De Geest, die komt, zal je steeds vergezellen. 

 

Kom mee, zei Jezus toen, we gaan buiten de stad. 

Aldaar stak Hij Z'n armen uit tot zegen. 

Dat was het laatste, wat Hij hen te geven had. 

Dan hemelwaarts. Vertel het allerwegen! 

 

Wim Vis. 

 

(Volgens Lucas 24 : 36 - 51). 
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UIT DE PASTORIE 

In de gespreksgroep van dertigers hadden we een                               

gesprek aan de hand van de 7 hoofdzonden.                                             

Dat is een term die niet zo gangbaar is in de protestantse traditie. In de 

protestantse theologie wordt zonde wel gezien als de afwezigheid van 

God. Zonde is dan niet de dingen die je fout doet, maar is iets wat alle 

mensen in zich hebben, als ze zich in hun doen en laten niet door God 

laten leiden. Zonde is in deze opvatting iets dat bij alle mensen hoort en 

waar je alleen van verlost kunt raken als je vanuit Gods genade leeft. De 7 

hoofdzonden zoals die in de 4e eeuw door geestelijken zijn beschreven, 

kennen de meeste mensen vooral van film (Seven), literatuur (de 

goddelijke komedie) (ijs)reclame of muziek (Joe Jackson, heaven and 

hell). Het gaat om de volgende 7: hoogmoed, hebzucht, lust, afgunst, 

gulzigheid, woede en traagheid. De lijst van deze zeven zonden werd door 

paus Gregorius I opgesteld. Het idee is dat deze zonden aan de basis 

liggen van alle andere zonden (het doen van verkeerde dingen). De vraag 

op tafel in de gespreksgroep was aan welke zonde onze Nederlandse 

samenleving het meest lijdt. Aan hebzucht (zie winstbejag bij bedrijven en 

banken)? Aan woede (de harde oordelen over anderen op social media)? 

Aan afgunst (roddel en achterklap)? Misschien heeft u wel een ander idee. 

Waarom ik het nuttig vond om hier over na te denken: als je bij jezelf 

nagaat wat je van onze  maatschappij het meest erg vindt voor kinderen en 

jongeren om in op te groeien dan kom je er ook achter wat je zelf, van 

Godswege, belangrijk vindt (aan deugden) om uit te stralen en te doen. 

Iets om over door te praten.                                                                  

Gezegende groet,                                                              ds. Gea Smit 

 

Dienstvoorbereiding Pinksteren 
Op dinsdagavond 21 mei om 20:00 uur wordt de kerkdienst van 

Pinksterzondag voorbereid in Ons Huis, door de dienstdoende 

ambtsdragers en muzikanten. Al u het leuk vindt mee te denken over de 

dienst, dan bent u meer dan welkom! Pinksteren, het feest van de Heilige 

Geest, leent zich voor frisse en enthousiaste ideeën. 
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Gespreksgroep geloven 
Op donderdag 16 mei was de laatste keer gespreksgroep geloven van dit 

seizoen. In het nieuwe seizoen starten we weer. Van harte welkom om in 

te stromen (informatie bij 1 van de leden of per mail: 

geasmit@gmail.com). 

 

DIACONIE EN ZENDING 
Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda: een organisatie die niet kerkelijk 

gebonden is aan een christelijke organisatie. Noah’s Ark ligt in Oeganda, 

een land in centraal Afrika. 

Noah’s Ark is onder andere verdeeld in een kinderhuis, scholen en een 

medisch centrum. Zij richten zich op de meest kwetsbare kinderen in de 

samenleving en de straatarme bevolking in de wijde omgeving.  

Het kinderhuis is groot en biedt een thuis aan zo’n 100 kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 11 jaar. Niet omdat dit het beste thuis in Uganda is, maar 

omdat er geen ander thuis was. Zij hebben hun eigen plekje en er zijn 

mensen die om hen geven. Een thuis waar ze welkom zijn en ze zich 

veilig voelen. Voor verdere verhalen verwijs ik naar de nieuwsbrief die 

aangeplakt in op het bord in de kerk. 

Denk aan de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk, die bestemd zijn 

voor Noah’s Ark. 

 

Een hartelijke groet van uw diakenen.  

 

UITNODIGING GEMEENTEAVOND DINSDAG 4 JUNI 
De kerkenraad nodigt u van harte uit om op dinsdag 4 juni de jaarlijkse 

gemeente avond bij te wonen. Deze vindt plaats in het koor van de kerk en 

begint om 20:00 uur. We beginnen de avond met een presentatie door 

mevrouw Mathilde Meulensteen over de dorpskerkenbeweging. De 

dorpskerkenbeweging zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het 

dorp te zijn; wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar 

inspireren en motiveren en wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk 

een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het 

dorp.  

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. 

Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de 
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samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer 

door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken 

deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de 

dorpskerkenbeweging in het leven geroepen.  

Na de pauze volgt het ‘’zakelijke’’ gedeelte met o.a. de jaarrekeningen 

van de kerkrentmeesters en de diaconie, verslagen en een algemene 

rondvraag.   

Wij hopen op een grote opkomst. 

 

Petra van Kampoen, scriba 

 

RING-ONTMOETING 
Het afgelopen jaar heeft zich in de Protestantse kerk een grote 

organisatorische verandering voltrokken. De classis, zoals we die kenden, 

is opgeheven en als lokale gemeenten worden we aangemoedigd met 

elkaar ringen te vormen. In september 2018 is er een eerste ontmoeting 

geweest van de ring Leiden in de Dorpskerk van Leiderdorp. Ook 

Zoeterwoude was daar vertegenwoordigd met twee kerkenraadsleden. 

Prof. Maarten den Dulk heeft tijdens die bijeenkomst een lezing gehouden 

over de urgentie van ontmoeting in geloof, ook over gemeentegrenzen 

heen. Hij deed een oproep aan onze gemeenten in de ring Leiden om 

elkaar te ontmoeten. 

Vanuit de ring wordt nu het voorstel gedaan om in de komende maanden 

op bezoek te gaan bij één gemeente (naar eigen keuze). Het doel van deze 

gesprekken is, om een zo levendig mogelijk beeld te krijgen van hoe deze 

gemeente werkt en om elkaar te bemoedigen. 

Zo’n gesprek is beslist niet bedoeld voor alleen kerkenraadsleden. Daarom 

doen wij ook een beroep op gemeenteleden. Een groepje van 4 á 5 

personen zou al heel mooi zijn. Een handreiking voor het voeren van een 

gesprek is beschikbaar.  

De kerkenraad kondigt de naburige gemeente aan dat er bezoek komt en 

vraagt of zij ook tijd willen maken voor een gesprek na de dienst. Na dit 

gesprek schrijven de bezoekers een korte brief aan de bezochte gemeente. 

Deze brief is ter bemoediging en ter reflectie van de bezochte gemeente en 

kan desgewenst gepubliceerd worden in het kerkblad. 



 8 

Deze brief kan ook gebruikt worden als basis voor een volgende 

ontmoeting van de ring. Als meerdere gemeenten een brief schrijven, dan 

is het aardig om daar een keer met elkaar over te praten. Wat valt er op? 

Lopen gemeenten in onze ring tegen dezelfde vragen op? Hebben ze 

eenzelfde manier van vieren? Waar is bemoediging nodig in onze ring en 

waar kunnen we elkaar versterken? 

De  vraag van de kerkenraad is: Wie van u is bereid om samen met één of 

twee kerkenraadsleden een kerkdienst in een naburige gemeente te 

bezoeken en na de dienst met die gemeente in gesprek te gaan? 

U kunt zich opgeven bij de scriba, Petra van Kampen, (tel. 071-5802624). 

Opgeven kan ook via email 

(scriba_dorpskerk_zoeterwoude@outlook.com ). 

 

Namens de kerkenraad,    Jan Hulsbos 

 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 

14 FEBRUARI 2019 
De nestor van de kerkenraad, (Aad Baatenburg de Jong) opent de 

vergadering met gebed.  

Unaniem wordt besloten Leo ’t Hart ook voor 2019 tot voorzitter te 

benoemen en de huidige samenstelling van het moderamen (Gea Smit, 

Leo ’t Hart en Petra van Kampen) te handhaven. 

Naar aanleiding van de ‘Nashville verklaring’ hebben wij de 

regenboogvlag bij de kerk opgehangen. Over het algemeen werd hier zeer 

positief op gereageerd. Een aantal leden was bang dat we hierdoor toch 

een groep kerkleden buitensluiten, namelijk diegenen die worstelen met 

de geaardheid van hun (klein)kind of familielid. Het is absoluut niet onze 

bedoeling geweest om groepen buiten te sluiten. Wij hebben juist willen 

aangeven dat iedereen welkom is, ook diegenen die een andere mening 

hebben. Ons signaal werd zeer gewaardeerd door de inwoners van 

Zoeterwoude.  

Het verslag van de vorige vergadering wordt op één punt aangepast, 

verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag goedgekeurd.  

De ingekomen stukken worden behandeld volgens het voorstel van de 

scriba. We bespreken de bijzonderheden in de gemeente. Bij de evaluatie 
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van de diensten bleek dat op Kerstavond nogal uiteenlopend gereageerd 

werd.  

Er zijn nog steeds vacatures voor ouderlingen in de kerkenraad.  Er komt 

een nieuwe website, Cora van Diemen gaat zich hiervoor inspannen.  

De gemeente-avond staat gepland voor 15 mei. (intussen verplaatst naar 4 

juni). We willen iemand van de dorpskerkenbeweging benaderen voor een 

inleiding. 

Over Ons Huis kan worden gemeld dat de jaarrekening 2018 in de maak 

is. Een duo-fiets van de organisatie Fietsmaatje krijgt een stallingsplaats 

achter Ons Huis. De containers voor het oud-papier krijgen ook een plaats 

bij Ons Huis.  

In de vergadering van de Raad van Kerken is uitgebreid gesproken over 

de viering afgelopen september. Vanuit het consistorie zijn geen 

mededelingen. De kerkrentmeesters melden het volgende: voor de actie 

Kerkbalans is € 64.502,-- toegezegd; de begroting is goedgekeurd door de 

landelijke beheerscommissie; Esther Zonneveld is voortaan 2e 

penningmeester; de overgang naar de externe administrateur krijgt 

langzaam vorm; het toilet in de kerk is echt aan vervanging toe. De 

diaconie meldt dat ze heeft gekozen voor de Zonnebloem (afd. 

Zoeterwoude) als doel voor het 40-dagen project.  

Swetterhage heeft een nieuwe geestelijke verzorger. Voor een aantal 

voorgangers zou een leuning bij het trapje naar de consistorie zeer 

welkom zijn.  

De vergadering wordt gesloten met het zingen van lied 602.   

Petra van Kampen, 

scriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 

Verantwoording 
Collecten kerk en erediensten 2019  2018 

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

April € 294,74   € 376,09  

Januari tot en met april € 1.148,22   € 740,30  

    

Aantal collecten    

Januari tot en met maart 6  4 

April 2  3 

Januari tot en met april 8  7 

    

Bus onderhoudsfonds    

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

April € 63,50   € 40,92  

Januari tot en met april € 212,35   € 156,43  

 
De collecte tijdens het Koningszingen op 27 april j.l. heeft € 119,95 

opgebracht (bestemd voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk). 

De Paascollecte, die door kerkrentmeesters en notabelen huis-aan-huis bij 

de kerkleden is opgehaald, bracht € 1.188,22 op (stand op 13 mei 2019). 

Vorig jaar € 946,15. 

Allen die hieraan hebben bijgedragen: hartelijk dank! 

      Jan Hulsbos, penningmeester 

 

JEUGDRAADNIEUWS 

Afgelopen periode is de (concept) jaarrekening  

van de Jeugdraad weer opgemaakt. Monique,  

Martien, Annemieke en Marja hartelijke dank  

voor alle administratieve handelingen, jullie tijd en energie. Dankzij alle 

activiteiten en feestjes heeft Ons Huis een positief jaar gehad. Alle 

organisatoren van de activiteiten en het barpersoneel nogmaals heel 

hartelijk dank. De definitieve cijfers worden op de gemeenteavond bekend 

gemaakt en toegelicht. 
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De Jeugdraad krijgt van diverse mensen wel eens de vraag wat “wij” doen 

met de opbrengsten van de “kleine” activiteiten zoals klaverjassen, bingo, 

wijnproeverij, pub-quiz ed. De opbrengsten van deze activiteiten over 

2018 worden toegevoegd aan het budget voor de verbouwing van de 

keuken. 

 

Terugblik; Koningsdagen 
De aanloop naar koningsdag begon traditiegetrouw met 

koningsklaverjassen op donderdag 25 april, er waren leuke prijzen te 

winnen. Ongeveer 30 deelnemers streden om de prijzen, de 1e prijs was 

voor dhr. Zandbergen (7291), 2e prijs mevr. Zandbergen (7248) en de 3e 

prijs dhr. Wijsman (7022). Mevrouw Van Veen had de poedelprijs met 

5330 punten. Monique bedankt voor de organisatie en Anneke en Fia 

bedankt voor het regelen van de prijzen. 

 

Vrijdag 26 april het jaarlijkse Koningsdarten. Op deze avond hadden zich 

34 deelnemers gemeld. Het niveau was prima met 2x 180 en een 157 

finish. Ook bijna traditie Henk Turk won de finale van Ruud van Vliet. 

Bij de dames won Astrid Coene van Esther Riem. Astrid, Simone, 

Stefanie en Michel bedankt voor de organisatie en de bar. 

 

Op herhaling na een goede start vorig jaar: het koningsontbijt op zaterdag 

27 april. De eerste gasten stonden stipt om 8.30 voor de deur. In totaal 

kwamen er 54 mensen een ontbijtje nuttigen. De kinderen gingen 

geschminkt naar de optocht. (op Youtube staat een kort verslag van Unity 

TV m.b.t. koningsdag waarbij het ontbijt ook voorbij komt). 

 

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. 
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Rommelmarkt 
De rommelmarkt staat alweer bijna voor de deur. 

Zaterdag 25 mei om 09.30 gaan de hekken weer 

open en zal er weer gekocht en verkocht worden. In 

de week vooraf gaande aan de rommelmarkt 20-23 

mei gaan we weer met aanhangers de wijken door 

om de spullen op te halen. Dus bent u lekker bezig 

met opruimen…denk aan ons als het nog bruikbare 

spullen zijn… wij nemen het graag mee!  Voor het 

ophalen en uitsorteren kunnen we altijd hulp 

gebruiken van jong en ouder. Vind je leuk om te helpen, ophalen, 

uitzoeken en/of verkopen je bent van harte welkom. Wil je meer weten, 

bel vrijblijvend voor informatie 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!  

 

Oud papier is 

verhuisd 
Het oude papier is nog 

steeds geld waard. U 

spaart toch met ons mee? 

U kunt uw oud papier 

brengen 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. (de 

deur klemt een beetje, wordt nog opgelost). Jan en Erik bedankt voor het 

regelen van de container en het transport, “de ochtendploeg” bedankt voor 

het straatwerk.  
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Jeugdraad collecte 

In dit nummer van Ons Blad vindt u de envelop voor de jaarlijkse 

Jeugdraad collecte. Het geld dat hiermee opgehaald wordt, wordt gebruikt 

voor het algemene onderhoud van Ons Huis en het organiseren van de 

verschillende activiteiten. Hopelijk kunnen we weer rekenen op uw steun? 

Als u de envelop klaar zet halen wij het in de komende weken bij u op. 

Alvast heel hartelijk dank hiervoor. 

 

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 

  

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

Mevr. A. Vijverberg, tel.nr.  8889142 

TERUGBLIK (H)EERLIJKE EN DUURZAME 

LENTEMARKT 11 MEI 2019                                                       

Van de Wereldwinkel kregen we het volgende mailtje:                         

“Beste deelnemers,                                                                                    

Wat hebben we het getroffen met het weer! De vierde “(H)eerlijke en 

duurzame lentemarkt” op ons Zoeterwoudse Dorpsplein was wederom een 

gezellige happening in de buitenlucht met een mix van (h)eerlijke en 

duurzame handel, streekproducten en aaibare dieren.                                 

In 2016 heeft Wereldwinkel Zoeterwoude het initiatief opgepakt om meer 

leven op het Dorpsplein te krijgen. We begonnen 4 jaar geleden met de 

verkoop van fair trade- en streekproducten. In 2017 jaar kwam daar de 

component duurzaamheid bij. Wij zijn de gemeente Zoeterwoude 

dankbaar voor alle mede- en samenwerking. De Dorpsstraat mocht net als 

vorig jaar worden afgesloten en door het vertrek van het Chinese 

restaurant ontstond er nog meer ruimte waardoor er uitbreiding van de 

markt mogelijk was. Dit jaar alleen al 20 marktkramen op het Dorpsplein 

en in de Dorpsstraat! Daarnaast was er ook nog een aantal deelnemers met 

een eigen kar, kraam of aanhanger. Ook de verkoop van de perkplanten 

t.b.v. het onderhoud van de Dorpskerk trok veel publiek.                    
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Nieuw dit jaar was Zilversmid Dambar uit Nepal, Energie Coöperatie Zon 

Op Zoeterwoude, de Groene ontmoeting, Groente en Fruit Paradijs met 

het proeven van Smoothies en ES&S. Leuk dat we nog voor de opening 

van de winkel kennis konden maken met de nieuwe Slijterij De Klaver. 

Behalve het mooie lenteweer zorgden mede de optredens van Ab met zijn 

accordeon, het Shantykoor “De WeidePoort”, Klaas van Rijt met banjo en 

dochter Kim en “In de lift” voor een waar lentefeest.                               

De geitjes van boerderij het Geertje en de aaibare konijntjes waren 

wederom een trekker voor de kleine kinderen. Onze burgemeester hield 

onder het genot van een heerlijk kopje koffie spreekuur in de open lucht. 

Ook Boer Bert op stap met Stien en Don Quiplastic brachten het 

Dorpsplein tot leven.                                                                              

Graag willen wij jullie namens de Wereldwinkel bedanken voor jullie 

bijdrage aan het welslagen van deze (h)eerlijke en duurzame lentemarkt. 

Ook dankzij de deelnemers die al eerder op de markt stonden, te weten: de 

medewerkers van zuivel- en kampeerboerderij De Veldhoeve, 

kaasboerderij Van Veen, Unicef, de vrijwilligers van het Graalhuis, 

Swetterhage en Emma Lekkerkerker van Sugar ’n Spice, Salon Jij&Ik, 

Beebox, Vous Desirez, De Margriet, imker Eelco Kelders, Wijsman 

energy systems en ijsboerderij De Jong, was het ook dit jaar een geslaagde 

happening. Ook willen we hier iedereen bedanken die een bijdrage heeft 

geleverd aan deze onvergetelijke lentemarkt: Gerard van der Hoeven, De 

Buren, het Kruidvat, Vous Desirez, De Margriet, Peter van Rijn, Ons 

Huis, gemeente Zoeterwoude, Jumbo, bakkerij ‘t Watertje en Ton de 

Rooij en niet te vergeten onze eigen vrijwilligers van de Wereldwinkel en 

alle anderen die voor of achter de schermen zijn/haar medewerking heeft 

verleend. Mede dankzij jullie allen durven wij deze lentemarkt een succes 

te noemen.                                                                                                

Van velen van jullie hebben wij al begrepen dat de wens bestaat deze 

lentemarkt ook in 2020 te houden. Wat vind jij? Wat zijn jouw 

ervaringen? Wat vond je goed geregeld en niet minder belangrijk, wat zou 

beter kunnen? Heb je nog suggesties wie er nog meer op deze markt voor 

(h)eerlijke en duurzame handel zou moeten staan? Alle tips en suggesties 

zijn welkom. Op dinsdag 28 mei a.s. komt de werkgroep Lentemarkt voor 

evaluatie bij elkaar. Mogen we voor die tijd een reactie van jullie 

ontvangen?                                                                                                 
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Wij horen graag van jullie en hopen dan ook in 2020 voor de vijfde keer 

een lentemarkt op ons Dorpsplein te mogen organiseren. De datum is al 

bekend. Zet zaterdag 9 mei 2020 (daags voor Moederdag) alvast in je 

agenda! Wij kijken uit naar ons eerste lustrum  

Met vriendelijke groeten,                             Wereldwinkel Zoeterwoude, 

Indra de Hoog, Ingrid Windmeijer, Marijke Zekveld, Mirjam Kempen en 

Ria van Leeuwen  

Mailadres: wereldwinkelzoeterwoude@live.nl 

 Wil je nog even nagenieten? Volg ons via Facebook Wereldwinkel 

Zoeterwoude” 

Helaas is bij het verschijnen van dit nummer van Ons Blad de netto-

opbrengst van de Perkplantenmarkt nog niet bekend. Volgend 

nummer!! 

 

 

VAN DE ONS BLAD  

REDAKTIE 
Het volgende nummer verschijnt op  

zaterdag 8 juni 2019. 

U kunt uw copy inleveren tot maandag 3 juni 19.00 uur. 

Red./adm. Ons Blad 

AGENDA 

Zo  19 mei  13.00 uur Modeshow in Ons Huis 

Di  21 mei  20.00 uur Dienstvoorbereiding voor Pinksteren in Ons Huis   

Za  25 mei 09.30 uur  Rommelmarkt in en om Ons Huis 

Ma   3 juni 19.00 uur Copy inleveren voor Ons Blad, Zwaan 12 

Di    4 juni 20.00 uur  Gemeenteavond (in plaats van 15 mei) 

Ma 24 juni 14.00 uur  Leesclub in Ons Huis  

Wo 10 juli 20.00 uur  Gespreksgroep 30-ers 

Do  11 juli 20.00 uur  Kerkenraadsvergadering in Ons Huis 

Di  16 juli  10.30 uur  Ouderengespreksgroep in Ons Huis 

 

mailto:wereldwinkelzoeterwoude@live.nl
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