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     Jaargang 70 nr. 9 

     29 juni 2019                       

 
In dit nummer van Ons Blad o.a. 

-  30 juni: oecumenische buitenviering op Swetterhage; 

-  stand van zaken Aktie Kerkbalans 2019; 

-  de diaconie zoekt nog vrijwilligers voor de voedselbankdag;  

-  de kerkrentmeesters vragen uw aandacht voor de Solidariteitskas; 

en 

u fietst toch ook mee met de sterrit op 31 augustus? 
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KERKDIENSTEN 

Zondag   30 juni 10.30 uur Oecumenische dienst op Swetterhage 

             (de Dorpskerk is dan dicht)  

Zondag     7 juli 10.00 uur   Voorganger: ds. R. Steenstra, Leiden  

             Collecte: instandhouding van de eredienst 

    10.00 uur  Dienst voor doven en slechthorenden in de  

                     Scheppingskerk te Leiderdorp 

                    Voorganger:ds. Sj.P. Zwaan, met tolk 

Zondag    14 juli 10.00 uur  Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot 

          Collecte t.b.v. de diaconie (project) 

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

             Collecte: instandhouding van de eredienst 

Zondag    28 juli 10.00 uur  Voorganger: ds. A.Peper, Voorschoten 

          Collecte: instandhouding van de eredienst 

Zondag     4 aug. 10.00 uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot 

             Collecte t.b.v. de diaconie (eigen werk) 

    10.00 uur  Dienst voor doven en slechthorenden in de  

                     Scheppingskerk te Leiderdorp 

                    Voorganger: ds. F.C. van Dijke 

Zondag   11 aug. 10.00 uur Voorganger: ds. N. Scholtens, Ridderkerk 

          Collecte: instandhouding van de eredienst 

Zondag   18 aug. 10.00 uur Voorganger: ds. E.J. de Wijer, Amsterdam 

            Collecte: instandhouding van de eredienst 

    10.00 uur  Dienst voor doven en slechthorenden in de  

                     Scheppingskerk te Leiderdorp 

                    Voorganger: ds.B.J.Breugem-Berghuis 

Zondag   25 aug. 10.00 uur Dienst door gemeenteleden 

            Meditatie: mevr. I. Meijer 

          Collecte t.b.v. de diaconie (project) 

Zondag   1 sept. 10.00 uur  Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot 

            Collecte: instandhouding van de eredienst 

    10.00 uur  Dienst voor doven en slechthorenden in de  

                     Scheppingskerk te Leiderdorp 

                    Voorganger: ds.H.J.H.Hemstede, met tolk HA 
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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   7 juli  Jan Brückner 

Zondag         14 juli  Martien van Kampen en Jan Bos 

Zondag 21 juli  Bram van der Linde en Hans Vermeeren 

Zondag 28 juli  Wim Zonneveld en Erik Rijnsburger 

Zondag   4 aug.  Joop Binnema en Janny Jol 

Zondag 11 aug.  Marten van der Loo en Jaap Dorrepaal 

Zondag 18 aug.  Jan Brückner 

Zondag  25 aug.  Martien van Kampen en Jan Bos 

Zondag   1 sept. Geen autodienst 

Collectantenrooster 
Zondag   7 juli  Marijke de Krijger 

Zondag 14 juli  Kerkenraad 

Zondag 21 juli  Benjamin van der Linde 

Zondag 28 juli  Kerkenraad 

Zondag   4 aug.  Amanda Hulsbos 

Zondag 11 aug.  Kerkenraad 

Zondag 18 aug.  Martijn van Kampen 

Zondag 25 aug.  Kerkenraad 

Zondag   1 sept. Benjamin van der Linde 

Autorijdienst ouderen 
Zondag   7 juli  Harry de Krijger 

Zondag 14 juli  Petra van Kampen 

Zondag 21 juli  Ina van der Loo 

Zondag 28 juli  Anneke Minnaard 

Zondag   4 aug.  Peter van Diemen 

Zondag 11 aug.  Jan Brückner 

Zondag 18 aug.  Elly Verboon 

Zondag 25 aug.  Annet Hulsbos 

Zondag   1 sept. Petra van Kampen 

 

 

http://www.kerkvanzoeterwoude.nl/
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Koffiedienst 
Zondag          7 juli  Michel Vlootman 

Zondag        14 juli  Michel Vlootman 

Zondag        21 juli  Anneke Minnaard en Marian Oosterheert 

Zondag        28 juli  Anneke Minnaard en Marian Oosterheert 

Zondag          4 aug.  Tineke Passchier en Lenie van Mossel 

Zondag         11 aug.  Desiree Hulsbos en Hennie Brückner 

Zondag         18 aug.  Aad en Marja Knops 

Zondag         25 aug.  Dirk Kolff en Ruud Dijk 

Zondag           1 sept.   Anneke Minnaard en Marian Oosterheert 

 

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 

mailto:geasmit@gmail.com
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Za 29 juni 19.00 uur Eucharistieviering JK, Pastoor Broeders 

Zo 30 juni 11.00 uur Kinderkerk 

Za 6 juli 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pater van Ulden 

Za 13 juli 19.00 uur, Eucharistieviering PK, Pastoor Broeders 

Za 20 juli 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pastoor Broeders 

Za 27 juli 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pastoor Broeders 

Za 3 aug. 19.00 uur, Woord en gebedsviering PK, M. Onderwater 

Za 10 aug. 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pater van Ulden 

Za 17 aug. 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pater van Ulden 

Za 24 aug. 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pater van Ulden 

Za 31 aug. 19.00 uur, Woord en gebedsviering PK, M. Onderwater 

 

DE BIJBEL IN BERIJMING 

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN 

          

          DE MEDEMENS? 

          HELPENDE MENS! 

 

Een wetsleraar stelde de vraag: 

Wie is mijn medemens? 

Jezus, met antwoorden niet vaag, 

voldeed snel aan zijn wens. 

 

Doorzag de vraag geheel en al, 

vertelde een verhaal: 

Een man, op reis. Een overval. 

Rovers plukten hem kaal. 

 

Ze sloegen hem daarna halfdood. 

Een priester kwam voorbij. 

Die zag hem wel, de man in nood, 

maar hulp was er niet bij. 

 

Na korte tijd zag een Leviet, 

de zwaargewonde man. 

Bekommerde zich om hem niet. 
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Hij nam er afstand van. 

 

Toen kwam een derde man eraan. 

Zag de Israëliet. 

Hij, vreemdeling, Samaritaan, 

verzaakte hulp hier niet. 

 

Hij kreeg meelij, stak uit de hand, 

verzorgde elke wond, 

met olie, wijn en een verband, 

waarmee hij hem verbond. 

 

Op eigen ezel werd de man 

gezet, daarna gebracht, 

eenvoudig naar en volgens plan, 

een herberg voor de nacht. 

 

De eigenaar ontving het geld, 

voor kosten van de zorg. 

Blijkt een tekort? Het zij gemeld: 

Ik sta voor immer borg. 

 

Tendens van dit verhaal was klaar. 

Wie was de medemens? 

Als antwoord gaf de wetsleraar: 

De wel helpende mens! 

 

Nog steeds geldt: Omzien naar elkaar. 

Meeleven met de daad. 

Dan maak je Jezus' woorden waar.  

Dat is waar het om gaat! 

 

Naar Lucas 10 : 29 - 37. 

 

Wim Vis 
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UIT DE PASTORIE 

Vanwege de vakantie van onze predikant, deze keer geen rubriek “Uit de 

pastorie”. 

 

OECUMENISCHE VIERING OP SWETTERHAGE 
Op zondag 30 juni is weer de jaarlijkse ‘oecumenische buitenviering’ op 

Swetterhage. De viering is, bij ‘geen regen’, in de openlucht op het 

centrale plein en begint om 10.30 uur.  

Het thema van de dienst is: “Wat een bijzondere Jezus!” 

De viering/kerkdienst is voorbereid door de dienst Geestelijke zorg van 

Swetterhage in samenwerking met de Zoeterwoudse Raad van Kerken.  

Medewerking verlenen Suetana Musica, The Sprinter Singers en de  

Swetdancers. 

Voorgangers zijn: Henriëtte van Gosliga, pastor Margreet Onderwater en 

pastor Anja Boer. Wees welkom! 

 

DIACONIE EN ZENDING 
Dit is alweer de laatste uitgave van Ons Blad  voor de grote vakantie gaat 

beginnen. Daarom wensen wij vanaf deze plaats u allen een heel goede 

zomer en vakantie toe. 

Zaterdag 14 september wordt er weer een Voedselbankdag gehouden bij 

de Jumbo in de Dorpsstraat!  

In Leiden en omgeving zijn wekelijks een kleine 300 gezinnen afhankelijk 

van de voedselbank. 

We vragen mensen die de Jumbo supermarkt binnen gaan of ze een of 

meerdere artikelen die op een lijstje staan te kopen en doneren aan de 

voedselbank. Het gaat om houdbare producten, zoals koffie, thee, rijst, 

suiker, pasta, groentenconserven, soep in blik etc, 

Toiletartikelen zoals tandpasta, shampoo, doucheschuim, wasmiddel etc 

We hopen weer op een goede opbrengst! En vooral mooi weer op deze 

zaterdag. 

We zijn nog op zoek naar mensen die ons een uurtje willen helpen 

inzamelen. Meer uurtjes mag natuurlijk ook  

Dan graag aanmelden bij Cora van Diemen Tel nr. 5809334. 

 

Een hartelijke groet van uw diakenen  
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OUDERENOCHTEND BIJEENKOMST 
Beste mensen, even een herinnering. De volgende ouderenbijeenkomst is 

op 16 juli  om 10.30 in Ons Huis.  

De laatste keer van dit seizoen. We maken er een gezellige ochtend van. 

Het thema is nog niet bekend maar dat hoort u op de bijeenkomst. 

Als u gehaald wil worden, dan even een belletje naar mij, dan komt het in 

orde. 5802136 

Tot dan namens Gea en Hennie,                                             Ineke Meijer 

 

KORT VERSLAG GEMEENTEAVOND 4 JUNI 2019 
Ondanks de zeer dreigende weersvoorspellingen komen ongeveer 20 

gemeenteleden bij elkaar in het koor van de kerk. Na de opening door Leo 

’t Hart verzorgt Mathilde Meulensteen een presentatie over de 

Dorpskerkenbeweging. Zij laat ons met andere ogen kijken naar de 

gemeente en de betekenis voor het dorp. Wat doen we allemaal, waar zijn 

we in meer of mindere mate bij betrokken? Hoe en waar laten we ons 

zien? Haken we aan bij  activiteiten in het dorp? Kijken we om ons heen, 

binnen en buiten de kerk? Waar vinden we sporen van God in het dorp? 

Wat gaan we missen als onverhoopt toch de kerkdeuren op slot gaan? Ze 

laat ons een vergelijking te maken van de kerkelijke gemeente met een 

voertuig of een dier.  Dat levert verrassende beelden op: een tractor, een 

cabrio, een bus, een Volvo; en bij de dieren werden een hond, een 

werkpaard en een geleidehond genoemd.   

Na de pauze worden de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de 

diaconie toegelicht, hierop zijn geen op- of aanmerkingen. Tijdens de 

rondvraag komt het volgende aan de orde: Is al bekend wanneer de 

renovaties van de keuken in Ons Huis en de toiletten in de kerk starten?  

 De keuken en de toiletten hebben beide prioriteit. Wanneer komen er 

automatische deuren in Ons Huis?  Op een later tijdstip. Wat heeft er, 

nu de tochtdeuren in de kerk gerealiseerd zijn, de eerste prioriteit in het 

interieur van de kerk?  De toiletten. Vervolgens wordt een oproep 

gedaan voor een ouderling. Als laatste wordt gevraagd wie er op bezoek 

wil bij een buurgemeente, om zo kennis te maken met de leden van de 

‘Ring Leiden.’ Aan het einde van de avond zingen we lied 416, gekozen 

door de oudste aanwezige.  

Petra van Kampen, scriba 
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VAN DE SCRIBA 
Tijdens de zomervakantie (van 6 tot en met 27 juli) wordt het scribaat 

waargenomen door Esther Zonneveld (079-3310008 of 06-13050852) en 

vanaf 18 juli door Jan Hulsbos (071-5802333 of 06-50620397).  

De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie worden in de 

kerkenraadsvergadering van 18 juli vastgesteld. Ze liggen van 29 juli tot 

en met 3 augustus ter inzage bij de penningmeesters. De rekening van de 

kerkrentmeesters ligt bij Jan Hulsbos op Zwaan 12, die van de diaconie bij 

Petra van Kampen op Zwaan 6. 

De kerkenraad wenst u goede zomermaanden! 

Petra van Kampen, scriba 

 

KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 

Solidariteitskas 2019 
Jaarlijks wordt er vanuit de landelijke kerk een beroep op u gedaan voor 

het werk van de Solidariteitskas. Vanuit de Solidariteitskas worden 

gemeenten geholpen die tijdelijk een financiële overbrugging nodig 

hebben of anderszins in de problemen zijn geraakt. De bijdrage is ook dit 

jaar weer gesteld op € 10,--. 

Van de bijdrage van € 10,- dragen wij als gemeente voor ieder belijdend 

lid € 5,- af aan de Solidariteitskas. In de komende weken zullen zoals 

gebruikelijk de kerkrentmeesters en notabelen de bijdrage bij u komen 

ophalen.  

Stand van zaken aktie Kerkbalans 2019 
Half februari konden we u het prachtige resultaat van de Aktie Kerkbalans 

2019 melden, nl een toegezegd bedrag van € 64.502,--. 

Het “gat”in de begroting was (en is)  daarmee nog niet geheel gedicht, 

maar het geeft ons wel vertrouwen voor de toekomst. 

Inmiddels zijn we halverwege het jaar en is al meer dan de helft binnen! 

(ruim € 36.000,--).  

Sommigen betalen maandelijks een vast bedrag. Anderen betalen alles in 

één keer (soms meteen aan het begin van het jaar). Iedereen maakt daarin 

z’n eigen afweging. Een aantal heeft zelfs iets meer betaald dan was 

toegezegd. Hartelijk dank daarvoor! 

Mogen we ook in het 2e halfjaar op u rekenen?  
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Verantwoording 
Collecten kerk en erediensten 2019  2018 

Januari tot en met mei € 1.333,57   € 1.007,95  

Juni € 279,50   € 280,57  

Januari tot en met juni € 1.613,07   € 1.288,52  

    

Aantal collecten    

Januari tot en met mei 10  10 

Juni 3  3 

Januari tot en met juni 13  13 

    

Bus onderhoudsfonds    

Januari tot en met mei € 258,10   € 225,05  

Juni € 58,55   € 34,95  

Januari tot en met juni € 316,65   € 260,00  

 
     Jan Hulsbos, penningmeester 

JEUGDRAADNIEUWS 

Wist u dat: 
- Wij u nog niet vergeten zijn, maar door de rommelmarkt en de 

vakanties rondom Hemelvaart en Pinksteren nog niet bij iedereen 

geweest zijn om de Jeugdraadcollecte op te halen. Wij dit de 

komende weken alsnog komen doen; 
- Er een schuurtje bij geplaatst is, hierin de fiets van de stichting 

Fietsmaatjes onderdak gekregen heeft. Zij ons hier heel dankbaar 

voor zijn. 

Terugblik: Loterij wandel 3 daagse  

Helaas was de wandel 3-daagse maar 2 dagen dit jaar. Gezien het 

voorspelde slechte weer ging de laatste avond niet door en hebben we 

maar 2-dagen lootjes verkocht. 

Sterrit 
Alvast voor in de agenda, zaterdag 31 

augustus is er weer STERRIT. Om 08.30 

uur verzamelen bij Ons Huis. Om 09.00 

uur starten we ook vanaf Ons Huis.  

Fietst u (fiets je) ook mee?  
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Voor de overige activiteiten verder in het jaar, zie de agenda verderop in 

deze uitgave en het informatiescherm in Ons Huis. 

Overigens is Ons Huis gesloten van maandag 22 juli tot en met zondag 1 

september. 

Met vriendelijke groet en tot ziens, de Jeugdraad 

 

KERK OP ZATERDAG OPEN IN DE ZOMER 
Evenals voorgaande jaren zal de Dorpskerk op 8 zaterdagen (te beginnen 

op 22 juni) in de zomer zijn geopend van 11.00 tot 15.00 uur. 

Gelukkig kunnen we weer een beroep doen op de meesten die vorig jaar 

de opening ook mogelijk hebben gemaakt. 

Soms zullen onze organisten tijdens de opening het orgel bespelen. Er 

staat ook nog iets bijzonders op het programma deze zomer. 

Leest u vooral de plaatselijke media. 

Leo ’t Hart, voorzitter kerkenraad 

 

VAN DE ONS BLAD  

REDAKTIE 
Het volgende nummer verschijnt op  

zaterdag 7 september 2019.  

U kunt uw copy inleveren tot maandag 2 september 19.00 uur. 

De redaktie gaat er tot die tijd even tussen uit. 

Prettige vakantie!     Red./adm. Ons Blad 

 

AGENDA 

Zo  30 juni 10.30 uur Oecumenische viering op Swetterhage 

Wo 10 juli 20.00 uur  Gespreksgroep 30-ers 

Di   16 juli 10.30 uur  Ouderengespreksgroep in Ons Huis 

Do  18 juli 20.00 uur  Kerkenraadsvergadering in Ons Huis 

Za  31 aug 08.30 uur Sterrit  

Ma   2 sept 19.00 uur Copy Ons Blad inleveren, Zwaan 12 

Do   5 sept 19.30 uur  Gespreksgroep geloven bij Rina  

Za  14 sept 08.00 uur  Voedselbankdag 
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Redactie en administratie: J. Hulsbos, Zwaan 12 

    2381 KH Zoeterwoude 

    tel. 5802333, E-mail: onsblad@zonnet.nl 

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) 
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