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

Jaargang 69
nr. 13 2018
In dit nummer van Ons Blad o.a.
- 25 november: gedenkzondag;
- lezing van ds. Roelof Steenstra op 13 november;
- wijzigingen bankzaken diaconie;
- jeugdraadnieuws;
- schuldhulpmaatje zoekt nieuwe maatjes;
en……
- de tijd gaat snel: eerste aankondiging kerstreis Swetterhage
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KERKDIENSTEN
Zondag 4 nov. 10.00 uur

Zondag 11 nov. 10.00 uur
10.00 uur

15.00 uur

Zondag 18 nov. 10.00 uur

Dienst door gemeenteleden
Meditatie: Pim Oosterheert
Collecte: zending
Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot
Collecte: instandhouding van de eredienst
Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds. Roding-Schilt met tolk
Dienst met mensen met een verstandelijke
beperking in de Dorpskerk te Leiderdorp
Voorganger: pastor Selma Poppe
Voorganger: ds. E.J.de Wijer, Amsterdam
Collecte: instandhouding van de eredienst

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: kerkomroep.nl

Autodienst Swetterhage
Zondag
Zondag
Zondag

4 november
11 november
18 november

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

Collectantenrooster
Zondag
Zaterdag
Zondag

4 november
11 november
18 november

Kerkenraad
Marijke de Krijger en Iris van der Drift
Meike Bos en Jelle Bos

Autorijdienst ouderen
Zondag
Zaterdag
Zondag

4 november
11 november
18 november

Ina van der Loo
Peter van Diemen
Annet Hulsbos

Koffiedienst
Zondag

11 november

Desiree Hulsbos en Hennie Brückner
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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. P. van KampenHeijkoop, 071-5802624
Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer
J. Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester)
Telefoonnummers van het bezoekteam:
Tineke Cupido (071-5802977)
Heiltje van Dijk (071-5327310)
Nel Meerpoel (071-5820908)
Lenie van Mossel (071-5801989)
Tineke Passchier (071-5801577)
Voor vragen rondom levenseinde: Kea Fogelberg (071-5803182/
0624509094)
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 27 okt.19.00 uur Eucharistieviering (Hubertusviering). PK
Voorganger: Pastoor Broeders
Za 3 nov. 16.00 – 17.30 uur
Zegening van de graven op de begraafplaats achter de Sint Jan.
Za 3 nov. 19.00 uur Eucharistieviering ALLERZIELENVIERING PK
Voorganger: Pastoor Broeders
Za 10 nov. 19.00 uur Eucharistieviering EK
Voorganger: Pater v.d. Eijnden
Zo 11 nov. 11.00 uur Kinderkerk met een doopje
Za 17 nov. 19.00 uur Gebedsviering lekenvoorgangers JK
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DE BIJBEL IN BERIJMING
DE EERSTE KINDEREN
Terugkeer naar het paradijs kon je vergeten.
Maar Eva en Adam werden alsnog vereerd,
met Kaïn, eerstgeboren zoon, zo moet je weten.
Destijds ontvangen straf werd nu gecompenseerd.
Ten tweede male kwam een zoon hen weer verblijden.
Abel genoemd. Later schaapherder, vriend van 't dier.
Kaïn, landbouwer, ging zich aan de aarde wijden.
Zo vormden zij tezamen een gezin van vier.
Eens had Kaïn wat graan tot offeren genomen,
voor God, de Heer. Abel had een mooi schaap geslacht,
als dankoffer voor God, door Hem graag aangenomen.
Van Kaïn niet, dat hem tot grote woede bracht.
Misschien dacht Kaïn: Waarom moet ik God dank geven?
Hij zei tot Abel: Laten wij het veld ingaan.
Daar sloeg hij Abel dood. Die mocht niet langer leven.
God vroeg Kaïn naar Abel. Wat heb je gedaan?
Ik weet niet, op mijn broer hoef ik toch niet te passen,
zei Kaïn. God sprak: Ga maar weg van deze plek.
Hard werken op het land. Niets groeit van je gewassen.
Op aarde moet je zwervend gaan, na je vertrek.
De straf is zwaar, zei Kaïn. Ieder kan mij doden.
Die straf Ik zevenmaal, zei God. Je leed verzacht,
doordat Ik jou hiermee bescherming heb geboden.
Op Kaïns lichaam werd een teken aangebracht.
Naar Genesis 4 : 1-15.
Wim Vis.
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UIT DE PASTORIE
Op 25 november gedenken we de gemeenteleden
die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
We noemen hun namen, steken een kaars voor hen aan, aan de Paaskaars het licht van de Opgestane Heer - en we gedenken hen in het vertrouwen
dat God tegen mensen zegt: ‘Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn
handpalm gegrift’ (Jesaja 49:16). Het gedenken van onze overleden
gemeenteleden is een verdrietig moment, omdat we de mensen die uit ons
midden zijn weggevallen, missen. Het is ook een mooi moment, omdat we
hen nog eenmaal kunnen eren, door hun naam te laten klinken. De Namen
waarmee zij herinnerd zijn.
Alleen de liefde kent jouw stem,
heeft toegang tot jouw naam.
En zij alleen bewaart de zin,
geheim van jouw bestaan.
Toen jij haar riep, droeg ze jou
- haar armen om jou heen –
geduldig, zorgzaam, sterk en trouw, door heel het leven heen.
Alleen de liefde kent de weg
en kleurt de toekomst licht.
Zij tekent jou ten voeten uit,
in vrede jouw gezicht.
Nu zij jou roept, draagt ze jou
daarheen waar het begon
- haar armen veilig om jou heen –
voorbij de horizon.
(Lied 963)
Een gezegende groet,
Gea Smit
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GEDENK ZONDAG
In de dienst van zondag 25 november gedenken we de leden van onze
gemeente die in het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen de namen
waarmee ze ooit gedoopt zijn en steken voor ieder van hen een kaars aan.
Zo brengen we hen als gemeente in herinnering, vanuit het geloof dat we
bij God horen in leven en in sterven.
De namen van hen die van ons zijn heengegaan:
Cornelia Hulsbos-van der Loo
05-05-1926
19-12-2017
Johannes Dionysius Hulsbos
26-12-1949
19-12-2017
Annie Johanna Koetzier-Lekkerkerker 02-04-1930
16-01-2018
Jacob Willem Schipper
16-08-1932
18-02-2018
Gerard Leendert Groen
08-11-1946
10-03-2018
Jan Salomons
04-05-1946
02-10-2018
Ook steken we een kaars aan voor al die geliefden die niet genoemd, maar
wel gemist worden.
De nabestaanden hebben een uitnodiging gekregen om deze dienst bij te
wonen. Helaas hebben we niet iedereen kunnen bereiken. Mocht u geen
persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, u bent van harte welkom in
deze dienst.
Petra van Kampen
scriba

EERSTE LEZING VAN DS. ROELOF STEENSTRA:
“DE BETEKENIS VAN HET OUDE TESTAMENT”
Op dinsdagavond 13 november houdt Ds Steenstra de eerste van zijn
lezingen over de betekenis van de bijbel nu. Wat betekent bij voorbeeld
een begrip als 'het paradijs'? Een mythe? Een sprookje? Of een
springlevend en noodzakelijk idee om als het ware mee op te staan en mee
naar bed te gaan? Waar wij blijvend wat mee kunnen. De woorden van de
bijbel lijken alleen maar ver van ons af te staan. Want de mensen die er
ons in tegemoet komen en de schrijvers die van hen vertellen, zijn ons niet
vreemd. Wij herkennen hen. Op een of andere manier behouden ze de
kracht ons te boeien. De bijeenkomst met Ds Steenstra is in Ons Huis,
aanvang 19.45 uur.
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DIACONIE EN ZENDING
Najaarszendingscollecte
Zondag 4 november is de najaarszendingcollecte.
Meer kansen voor de inheemse bevolking in Brazilië.
Comin, partner van kerk in actie, vindt het van groot belang dat kerken,
toekomstige predikanten en leraren bekend zijn met de waarden en
opvattingen van de inheemse bevolking.
Zij organiseren cursussen en maken voorlichtingsmateriaal dat in kerken
en scholen gebruikt kan worden.
Verdere informatie leest u in de folder! Het IBAN nummer vindt u in de
folder.
Een hartelijke groet van uw diakenen

WIJZIGINGEN BANKZAKEN DIACONIE
Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk
Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van
Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1
november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de
systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per
1 november 2018.
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
• Staan de rekeningnummers van de diaconie en/of de zending in het
adresboek van uw internetbankieren? Wijzig deze nummers dan s.v.p. zo
snel mogelijk.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar de
rekening van de diaconie en/of de zending? Wijzig deze nummers dan
s.v.p. zo snel mogelijk. Er is wel een overbruggingsperiode waarin
betalingen naar de oude nummers via een ‘overstapservice’ naar de
nieuwe nummers worden doorgestuurd.
• Heeft u nog acceptgiro’s liggen met één van onze oude
rekeningnummers? Vanaf 1 november kunt u deze acceptgiro’s niet meer
inleveren bij uw bank. U kunt deze dus weggooien.
De nieuwe nummers zijn:
Diaconie Protestantse Gemeente Zoeterwoude: NL53RABO0373739907
Diaconie Protestantse Gemeente Zoeterwoude inz. Zending
NL31RABO0373739915
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Mede in verband hiermee hebben wij besloten om te stoppen met het
invouwen van acceptgiro’s in Ons Blad.
Als u nog vragen heeft, horen wij het graag van u.
Petra van Kampen
penningmeester diaconie

KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN
Verantwoording
Collecten kerk en erediensten
Januari tot en met augustus
September en oktober
Januari tot en met oktober

2018

2017

1715,47
580,76
2296,23

1923,36
408,98
2332,34

19
3
22

20
2
22

366,49
115,15
481,64

348,13
95,68
443,81

Aantal collecten
Januari tot en met augustus
September en oktober
Januari tot en met oktober
Bus onderhoudsfonds
Januari tot en met augustus
September en oktober
Januari tot en met oktober

Marja Vermeeren

VERANTWOORDING (2)
Enige tijd geleden ben ik door burgemeester Liesbeth Bloemen benaderd
om te praten met vertegenwoordigers van een PKN gemeente uit het
oosten van het land. Zij had een paar mensen van die gemeente ontmoet
en zij wilde ons met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te
wisselen over een kleiner wordende kerkelijke gemeenschap.. Van onze
kant kon ik het verhaal vertellen van Ons Huis. Het is u bekend: nadat de
kerkenraad had aangegeven dat een sluiting van Ons Huis tot de
mogelijkheden zou kunnen horen kwam een groep mensen in het geweer
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om nieuw elan in Ons huis te brengen. Het resultaat mag er zijn! Nu heeft
elke kerkelijke gemeenschap zo de eigen kenmerken. Wij hebben het
voordeel (financieel gezien niet altijd) van een mooie oude kerk. Zij
hadden naar wij vernamen een behoorlijk bedrag op de bank, meer leden
dan onze gemeente maar daarentegen minder mensen die de zondagse
dienst bezoeken. Kortom een interessante uitwisseling waar vanuit het
Zoeterwoudse werd aangedragen dat “reuring in en om de kerk” goed is
voor het beleven van de kerkelijke gemeenschap. Onzerzijds is de
suggestie gedaan om in te zetten op een multifunctioneel en duurzaam
kerkgebouw met bijbehorende voorzieningen Na afloop van de
bijeenkomst op het gemeentehuis hebben we met de “deputaten uit het
oosten” de Dorpskerk en Ons huis bezocht. Nog dezelfde middag werd ik
benaderd door een aantal van onze gemeente met de vraag welk bezoek
wij hadden. Met dit stukje in Ons blad leg ik op deze manier
verantwoording af. Ook van de 4 potjes jam die de burgemeester ontving
en waarvan ik er 2 kreeg. De burgemeester zal de jam bij de gemeenteraad
moeten melden maar dat is haar eigen verantwoording!
Leo ’t Hart, voorzitter kerkenraad

SUETANA MUSICA
Afscheid Harry Lichtendonk
Onze hoornist Harry Lichtendonk heeft helaas wegens persoonlijke
omstandigheden afscheid moeten nemen van het koperblazersensemble
Suetana Musica. Harry heeft vanaf het begin, dat is ruim 40 jaar geleden,
meegespeeld. Jarenlang is hij ook penningmeester geweest en heeft hij de
kerkdiensten muzikaal voorbereid. Harry kon ook Erik van Bruggen
overtuigen om begin dit jaar het dirigeerstokje van Ben Arends over te
nemen. Wij zijn hem erkentelijk voor al het werk dat hij heeft gedaan en
zullen hem missen op zijn vaste stekje.
Namens Suetana Musica, Peter Kaijen
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VRIJDAG 2 NOVEMBER ORGELCONCERT IN DE
DORPSKERK
Voor de vroege lezers:
2 november om 20.00 uur bespeelt Marieke Stoel het Van Damorgel in de
Dorpskerk. Uitgebreider informatie kunt u vinden in Ons Blad van 13
oktober en op de website: http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl
Werkgroep orgelconcerten

ZATERDAGMIDDAG 17 NOVEMBER BEZOEK AAN
VALKENBURG (Z.-H.)
18 personen hebben zich opgegeven voor een bezoek aan het orgel in
Valkenburg.
De deelnemers worden door de Hervormde Gemeente Valkenburg
verwacht om 14.00 u. in hun kerk aan het Castellumplein 1, 2235 CN
Valkenburg aan den Rijn.
Degenen die aangegeven hebben met iemand mee te willen rijden, worden
tijdig persoonlijk door ‘hun chauffeur’ benaderd.
Mocht u nog vragen hebben, bel dan 071-5802681 of mail naar
harry.lichtendonk@kpnmail.nl
Tot de 17e!
Namens de Kerkenraad,
Harry Lichtendonk, secretaris orgelcommissie

JEUGDRAADNIEUWS
Terugblik: Herfstworkshop
Voor de herfstworkshop donderdag 18 oktober hadden 18 dames zich
opgegeven voor een gezellige avond en gezellig was het. En ook de
vogels gaan veel plezier hebben van deze workshop. De dames hebben
namelijk een krans gemaakt voor de vogeltjes.
Hella en Esther bedankt voor de organisatie, de volgende workshop is
alweer gepland voor 10 december.
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Terugblik: Modeshow
De modeshow zondagmiddag 21 december was ook deze keer weer een
daverend succes. 8 modellen showden de najaar/winter collectie van
kledingwinkel Die Meiden. Waarbij Karin de verkrijgbare kleuren, maten
en prijzen vermeldde. Na afloop was er alle gelegenheid om kleding te
passen en te kopen. Het was een drukke en geslaagde middag.
Waarschijnlijk is er in het voorjaar de volgende modeshow.
Terugblik: Spelletjesochtend
In plaats van de kinderknutselmiddag, de spelletjesochtend, die houden
we erin. Zeker 30 kinderen kwamen gezellig spelletjes doen. De grote
sjoelbak stond in de barruimte en in de grote zaal werden allerlei spelletjes
gedaan. Als afsluiter was er een ouderwetse stoelendans. De kinderen
kregen allemaal een ijsje en gingen moe en tevreden naar huis. De
volgende spelletjesochtend is in het nieuwe jaar op 4 januari. Sanne,
Mieke en Carola bedankt voor de organisatie
Terugblik: Pubquiz
Jaja het was weer een succes! Met maar liefst 12 deelnemende teams
werden er op vrijdagavond vele vragen beantwoord. Vragen die opgesteld
waren door Linda en Lennert. Van geschiedenis tot muziek en sport. De
algemene kennis werd flink op de proef gesteld. In de pauze waren er nog
30 bonus punten te verdienen. Hiervoor moesten de teams aan de hand
van foto’s de naam en locatie van 15 kerken raden. Sommige heel
herkenbaar, neem bijvoorbeeld de dorpskerk, anderen wat minder bekend.
Er hing een goede sfeer en de deelnemers waren allen zeer fanatiek. Nadat
de vragen gezamenlijk nagekeken zijn en de punten opgeteld waren werd
er onder het genot van een drankje en een hapje de winnaar bekend
gemaakt. Eerste werd het team: 3M + A, tweede werden, heel
toepasselijk, de secondanten en de derde prijs gaat naar team
Pannenkoek.
Via deze weg willen we Linda en Lennert bedanken voor de goede
organisatie en we hopen volgend jaar weer een leuke PubQuiz avond te
organiseren!
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Kinderdisco
Last Call!! KINDERDISCO aanstaande vrijdag
2 november. Van 19.30-21.00 uur voor de
kinderen van 8 t/m 10 jaar en van 21.00 t/m
22.30 voor de kinderen t/m 13 jaar. De entree is
€ 5,-- incl. drinken en wat lekkers. Het thema is
Carnaval dus trek je leukste carnavals outfit aan en kom gezellig mee
feesten. De organisatie is in handen van Lotte en Sanne.

Bingo
Zondagmiddag 25 november 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.

Kerstworkshop
De temperaturen dalen, het winter gevoel komt
langzaam boven. Tijd voor de kerstworkshop
georganiseerd door Hella en Esther.
Donderdag 10 december om 19.30 bent u
welkom, de bijdrage is € 27,50 incl. koffie of
thee. U gaat een mooi stuk maken bovenop een
hoge vaas. Graag opgeven bij Michel aan de bar of bij Carola (0629531566).
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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SCHULDHULPMAATJE ZOEKT NIEUWE MAATJES
Ondanks dat de economie weer op volle toeren draait zijn er nog steeds
veel mensen die worstelen met hun financiën. Zij verliezen het overzicht
en raken daardoor nog verder in de problemen. Schulden liggen op de
loer. En het lukt maar zelden om daar op eigen kracht weer uit te komen.
Schulphulpmaatje Zoeterwoude wil deze mensen helpen door ze te
koppelen aan een vrijwilliger, een Schuldhulpmaatje. Hij, of zij
natuurlijk, denkt niet ‘eigen schuld, dikke bult’, maar denkt mee, biedt
praktische hulp en moedigt aan. Hierdoor krijgt iemand weer het
vertrouwen om zelf de administratie en geldzaken te beheren.
In Zoeterwoude zijn op dit moment vier maatjes actief. Maar er is
behoefte aan extra maatjes. Is het iets voor u? U bent de
vertrouwenspersoon van iemand in een kwetsbare positie, u voelt zich
betrokken bij onze doelgroep, u bent bereid structureel tijd beschikbaar te
maken en u wilt de drie-daagse maatjestraining en de jaarlijkse bijscholing
via e-learning volgen. Meld u vrijblijvend aan voor een
kennismakingsgesprek. Voor meer informatie: bel 06-25424317of 0622102939 of kijk op www.schuldhulpmaatje.nl. Bent u meer thuis in
bestuursfuncties of fondsenwerving? Ook dan bent u van harte welkom!

KERSTREIS SWETTERHAGE
Woensdag 12 december is de traditionele Kerstreis op Swetterhage.
Op Swetterhage, locatie van de Gemiva-SVG Groep, wonen, werken en
recreëren 320 mensen met een verstandelijke beperking. Al wandelend
over het terrein gaat men als het ware op reis door het Kerstverhaal.
Omgeven met zang, muziek en allerhande figuranten wordt het verhaal
van de geboorte van Jezus verteld.
De Kerstreis begint vanaf 17.00 uur. De start vindt plaats aan de
Witrikweide bij Parkeerplaats P1. De laatste groepen vertrekken om 19.30
uur. Na de reis is het mogelijkheid om de kerstmarkt te bezoeken en in
restaurant 'In den Herbergh' uit te rusten en op verhaal te komen.
In verband met beperkte parkeermogelijkheden, wordt iedereen gevraagd
om zoveel mogelijk op de fiets te komen. De Kerstreis wordt mede
mogelijk gemaakt door het Wensenfonds Swetterhage en Kiwanis.
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TAFELTJE DEK JE
Mevr. I. Houdijk, tel.nr. 5803305
Mevr. A. Vijverberg, tel.nr. 8889142

CANTATEDIENSTEN IN LEIDEN
De commissie Bijzonder Kerkenwerk van de PKN in Leiden organiseert
al meer dan 25 jaar zes cantatediensten per jaar op zondagavonden in de
Hooglandse kerk en de Pieterskerk, in samenwerking met de Pieterskerk.
Deelnemers aan de diensten komen uit Leiden en uit de regio. Velen
hebben ook een kerkelijke binding.
De eerstvolgende Cantatedienst is op zondag 25 november om 19.00 uur
in de Pieterskerk.
Meer informatie (o.a. het programma voor de komende maanden) staat op
de website www.stichtingcantate.nl

VAN DE ONS BLAD
REDAKTIE
De afgelopen weken zijn de bijdrageenveloppen voor de instandhouding van
Ons Blad opgehaald. De opbrengst per wijk, inclusief de bedragen die per
bank zijn binnengekomen, is als volgt:
Martijn van Kampen
€ 147,00 Ineke Meijer
€ 50,00
Yolanda Hulsbos
€ 274,50 Rob Rijnsburger
€ 158,30
Elly de Hoop
€ 85,50 Benjamin v.d. Linde € 30,00
Amanda Hulsbos
€ 150,00 Desiree Hulsbos
€ 86,00
Anneke van Kapel
€ 107,50 Fam. De Krijger
€ 73,00
Nel Rozenboom
€ 40,00 Elly Verboon
€ 105,00
Nelleke Bastiaans
€ 47,00 Iris van der Drift
€ 42,50
Gerda Hulsbos
€ 100,50
Van één wijk is de opbrengst nog niet bekend.
Voor dit moment: hartelijk dank voor al uw gulle gaven!
Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 24 november 2018. U kunt
uw copy inleveren tot maandag 19 november, 19.00 uur.
Red./adm. Ons Blad
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AGENDA
Vr. 2 nov. 19.30 uur Kinderdisco in Ons Huis
Vr. 2 nov. 20.00 uur Orgelconcert in de Dorpskerk
Di 13 nov. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
Wo 14 nov.15.00 uur Tekstlezen in Ons Huis (Openbaringen 8 : 1-4)
Do 15 nov. 19.30 uur Gespreksgroep “ Geloven” in de huiskamer
Za 17 nov. 14.00 uur Bezichtiging Franssenorgel in Valkenburg
Ma 19 nov. 19.00 uur Copy inleveren Ons Blad, Zwaan 12
Zo 25 nov. 14.00 uur Bingo in Ons Huis
Zo 25 nov. 19.00 uur Cantatedienst in de Pieterskerk te Leiden
Do 29 nov. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
Zo 2 dec. 11.00 uur Informatie over Noah’s Ark in Ons Huis
Ma 10 dec. 19.30 uur Kerstworkshop in Ons Huis
Wo 12 dec. 17.00 uur Kerstreis Swetterhage
Vr 14 dec. 13.30 – 17.00 uur Kerstplantenmarkt in de Dorpskerk
Vr 14 dec. 20.00 uur Kerstconcert in de Dorpskerk
Za 15 dec. 10.00 – 13.00 uur Kerstplantenmarkt in de Dorpskerk
Vr 4 jan. 10.30-12.00 uur Spelletjesochtend voor kinderen in Ons Huis
Di 15 jan. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
Di 19 feb. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
Di 19 mrt. 19.45 uur Bijeenkomst met Pim Oosterheert in Ons Huis
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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
__________________
ASN-rekening
Orgelfonds

NL84 RABO0375324232
_____
NL82 ASNB0827451202

