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

Jaargang 69
nr. 14 2018
In dit nummer van Ons Blad o.a.
- Zondag 25 november: gedachtenisdienst;
- Adventsproject kindernevendienst;
- Aktie voor de voedselbank in de Adventstijd;
- 14 en 15 december Kerstplantenmarkt;
- Wie verjaart krijgt een kaart;
en……
- 15 december kerstconcert en samenzang in de Dorpskerk
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KERKDIENSTEN
Zondag 25 nov. 10.00 uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot
Collecte: diaconie (eigen werk)
10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds.H.J.Hemstede met tolk HA
Zondag 2 dec. 10.00 uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot
Eerste Advent
Collecte: instandhouding van de eredienst
Zondag 9 dec. 10.00 uur Voorganger: mevr.H.v.Gosliga, Hazerswoude
Tweede Advent
Collecte: instandhouding van de eredienst
17.00 uur Adventsvesper in de Dorpskerk
10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds.B.Bootsma-Gerritsen met tolk
15.00 uur Dienst met mensen met een verstandelijke
beperking in de Dorpskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds. Esther de Paauw
De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: kerkomroep.nl

Autodienst Swetterhage
Zondag
Zondag
Zondag

25 november
2 december
9 december

Jan Brückner en Piet Doeven
Geen autodienst
Joop Binnema en Janny Jol

Collectantenrooster
Zondag
Zaterdag
Zondag

25 november
2 december
9 december

Martijn van Kampen en Benjamin v.d.Linde
Kerkenraad
Vera Versteegh en Amanda Hulsbos

Autorijdienst ouderen
Zondag
Zaterdag
Zondag

25 november
2 december
9 december

Harry de Krijger
Jan Brückner
Elly Verboon

Koffiedienst
Zondag
Zondag

25 november
9 december

Aad Knops en Wim Coenders
Anneke Minnaard en Marian Oosterheert
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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 24 nov.19.00 uur Eucharistieviering PK
Voorganger: Pastoor Broeders
Za 1 dec. 19.00 uur Woord en gebedsviering PK
Voorganger: Gebedsleider M. Onderwater
Za 8 dec. 19.00 uur Eucharistieviering EK
Voorganger: Pater v.d. Eijnden
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DE BIJBEL IN BERIJMING
DE ZONDVLOED
Het mensdom maakte God bedroefd: Het doen van slechte dingen.
Maar Noach was een mens, die leefde steeds als vriend van Hem.
Daarom zei God: Geen leven meer voor alle stervelingen,
behalve Noach, zijn gezin, die horen naar Mijn stem.
Toen klonk al gauw Gods opdracht om een grote boot te maken,
van zoveel meter lang, breed, hoog en maak het dicht met pek.
Laat dieren, rein, onrein, man, vrouw, maar in de ark geraken.
Naast jou, je vrouw, elk kind met vrouw. Aan ruimte geen gebrek.
Nadat een ieder binnen was, heeft God de deur gesloten.
Toen kwam er regenval, wel veertig dagen lang en bracht
de aarde onder water, want zo had God het besloten.
Wel honderd vijftig dagen lang. Het mensdom slonk tot acht.
Daarna zakte het water en de bergtoppen verschenen.
Toen opende Noach het raam en liet een raaf vrij gaan.
Die vloog rond, kwam niet meer terug. Een duif was ook verdwenen.
Bracht hem eerst een olijvenblad, werd vredesduif voortaan.
Nu opende Noach het dak en zag de aarde drogen.
God sprak: Gaat allen uit de ark, de wereld tegemoet.
Weest vruchtbaar, eet het vlees van dieren, dat zal Ik gedogen.
Toen bouwde Noach een altaar, bracht offers welgemoed.
God sloot met Noach een verbond: Aarde nooit meer verderven.
Het teken van dit vast verbond moet prijken hemelhoog.
Nimmer zal door een watervloed, ieder ter wereld sterven.
Steeds zal Ik dit gedenken, als Ik zie de regenboog!
Naar Genesis 6 - 9.
Wim Vis.
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UIT DE PASTORIE
Het lijkt een grote overgang.
We houden de gedachtenisdienst en de zondag erna begint de Advent.
Van einde van naar nieuw begin in het kerkelijk jaar, maar ook
gevoelsmatig. We gedenken en herinneren de mensen uit ons midden die
van ons zijn heengegaan, de mensen en de dingen die ons zijn
voorgegaan. En meteen erna gaan we verder met toeleven naar Kerst. In
mijn hoofd duikt een titel van een boek van Couperus op waarvan ik de
titel altijd zo mooi heb gevonden: ‘Van oude mensen, de dingen, die
voorbijgaan...’ Het boek gaat over een geheim en hoe dit geheim levens
beïnvloed en mensen met elkaar verbindt. Het gaat over een duister
geheim. Advent onthult ook langzaam een geheim, alleen dan een geheim
van Licht: het geheim van de geboorte van de Messias. Dit geheim
beïnvloedt de levens van mensen en verbindt mensen met elkaar door
vrede. Op de 1e Advent gaat het over engelen. Zij brengen boodschappen
van de hemel naar de aarde. Zij helpen ons bij de overgang van het één
naar het ander.
Hartelijke groet, Gea Smit

ADVENT 2018
In de tijd van Advent kijken we uit naar de komst van Jezus en groeien we
langzaam toe naar Kerst. Het thema van de Adventstijd 2018 is: geloof
met me mee! We luisteren naar verhalen van geloofsgetuigen uit de
Bijbel. Zij vertellen ons waar zij in geloven. Ze vertellen over wat ze
hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt, wat ze hopen en waar ze op
vertrouwen. Ze nodigen ons uit om met elkaar in gesprek te gaan over wat
wij geloven.

Adventproject Kindernevendienst
We krijgen post! In de kerk kijken we elke week met de kinderen en de
grote mensen naar een uitnodiging. Steeds van iemand anders uit de
Bijbel. De uitnodiging gaat altijd over “ergens in geloven”….. De
kaartenschrijver vertelt ons waar hij of zij in gelooft: in engelen, in een
nieuw begin, in vrijheid, in een kind, in het Licht. En dan nodigt hij ons
uit om mee te geloven. Geloven? Of hopen misschien? Best moeilijk
soms, hoe dan? Dat is voor iedereen anders. Natuurlijk is er ook elke
week weer een extra kaars die aan gaat, met een kaarsenversje en een
nieuw couplet voor het projectlied.
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In onze eigen dienst horen we de bijbehorende verhalen en proberen we er
verder over te praten en knutselen we erover. We komen aan het eind van
de dienst weer terug in de kerkdienst voor de zegen.
Omdat we niet vaak meer kindernevendienst draaien, zou het wel echt
leuk zijn als er nu elke week zoveel mogelijk kinderen komen.
Dus papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, juffen en meesters: nodig je
(klein)kinderen uit om wekelijks met ons mee te leven naar Kerst!

Kerstontbijt
Op zondag 23 december willen we weer samen met jullie ontbijten, met
o.a. blauwe muisjes (er wordt tenslotte met Kerst altijd een kindje
geboren!). Zet die datum ook alvast in de agenda’s.

Kerstochtenddienst
In de kerstochtenddienst is er vooral ook aandacht voor jullie! Hoe
precies, dat gaan we nog verder bedenken. Maar we proberen er uiteraard
weer wat leuks van te maken voor en met jullie!
Janine Bos

GEDENKZONDAG
Wij willen u herinneren aan de dienst van zondag 25 november. Dan
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. Ook steken we een kaars aan voor al die
geliefden die niet genoemd, maar wel gemist worden.
Wij hopen op een sfeervolle en liefdevolle dienst.
Petra van Kampen, scriba

OUDERENBIJEENKOMST
Wij, ds. Gea, Hennie en Ineke verwachten jullie op dinsdag 11
december om 10.30 uur in Ons huis. Wij vervolgen ons gesprek over de
bergrede uit Mattëus 5. Wij menen dat er nog voldoende gespreksstof en
vragen zijn om er nog een keer een ochtend aan te wijden.
Wanneer u gehaald wilt worden, dan kan dat, even een belletje
naar mij en dan komt het in orde. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Wij hopen jullie dan weer te ontmoeten en een fijne ochtend te hebben.
Ineke Meijer; tel. 5802136
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DIACONIE EN ZENDING
Het project Noah’s Ark in Oeganda
Zoals u weet hebben wij als diaconie besloten om het project van Noah’s
Ark een jaar langer te ondersteunen.
Om u op de hoogte te stellen over de laatste actuele ontwikkelingen in
Oeganda, komt Wilma Welten, onze contact persoon van Noah’s Ark, op
zondag 2 december naar onze gemeente. Na de kerkdienst, tijdens het
koffie drinken in Ons Huis, is er een ontmoeting en zal zij ons uitleg
geven en bijpraten over Noah’s Ark.
Wilma neemt wat Oegandeese spulletjes mee die kinderen daar gemaakt
hebben, en kunnen eventueel gekocht worden.
Ook die opbrengst komt ten goede van Noah’s Ark.
Namens Wilma is ieder van harte uitgenodigd.

Advent
Ook dit jaar willen wij weer een mand voor de voedselbank neerzetten in
het kerkportaal.
Vier zondagen geven wij de gelegenheid om houdbare artikelen te
doneren voor de Voedselbank Leiden en omstreken.
In deze tijd naar Kerstmis toe, denken wij aan degene die het minder
hebben en afhankelijk zijn van de voedselbank.
Doet u vooral weer mee om deze mensen te helpen!
Een hartelijke groet van uw diakenen

VESPERS OP DE 2E EN 3E ADVENT
Op de zondagen van 9 en 16 december zijn in de Dorpskerk, beide keren
om vijf uur, korte vespervieringen. De eerste heeft een meer muzikaal
karakter, tijdens de tweede is meer plaats voor het gesproken woord. Nu
kerstmis nadert, willen wij in beweging komen in de richting van dat feest
van hoop. Wij willen horen zingen over wat ons naderbij komt en elkaar
in donkere dagen ontmoeten in een sfeer van warmte en licht. Elke vesper
duurt een half uur. De wereldwinkel verkoopt kaarsen; er is koffie, thee en
er zijn kwarkbolletjes. En er zijn mensen, die zich afvragen wat zij nog
verwachten van elkaar en van de kerk.
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KORT VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING
11 OKTOBER 2018
In deze vergadering neemt Ineke Meijer afscheid als ouderling. Leo ’t
Hart spreekt haar toe en dankt haar voor haar jarenlange en tomeloze
inzet. Hij overhandigt haar een aantal toepasselijke cadeaus. Hierna
verlaat zij de vergadering.
Tijdens het halfuursgesprek kijken we naar een interview van René de
Reuver (scriba PKN) met bisschop Curry, de voorganger van de
huwelijksdienst van Prince Harry en Meghan Markle. Curry spreekt
bevlogen over de liefde, volgens hem hét antwoord op kerkverlating. Wij
proberen concrete toepassingen te vinden voor zijn ideeën.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. De actielijst
wordt nagelopen. De ingekomen stukken worden behandeld conform
voorstel van de scriba. Besproken wordt o.a.: vanuit de PKN zijn nieuwe
modellen en software ontwikkeld voor het indienen van begrotingen en
jaarrekeningen. Dit levert veel extra werk op. Het verjaardagskaartenteam
wil de leeftijd verhogen naar 70 jaar. Wij gaan akkoord.
We bespreken het wel en wee in de gemeente. Van de komende diensten
is de oogstdienst al voorbereid. Helaas is er nog niemand bereid
gevonden om ouderling te worden.
De financiële situatie van Ons Huis is goed. De samenwerking tussen
beheerder en vrijwilligers verloopt prettig. Vanuit het consistorie wordt
gemeld dat het bezoekteam nieuwe leden voor dat team heeft uitgenodigd
voor een kennismaking. Als een gemeentelid zich wil laten uitschrijven
kan dat alleen via een officieel formulier.
De kerkrentmeesters zijn aanwezig geweest bij een gesprek over de
revitalisering van de dorpskern.
De diaconie stopt met het gebruik van accept-giro’s.
Leo ’t Hart en Esther Zonneveld nemen de organisatie van het
kerstconcert op zich. De collectantenkoppels bestaan voortaan uit een kind
en een kerkenraadslid. Voor 31 oktober moet de financiële afrekening van
het ‘antifonarium-project’ bij de subsidiegevers liggen.
De vergadering wordt om 22:30 uur gesloten met het lezen van het
gedicht ‘Herfst’ van Rainer Maria Rilke.
Petra van Kampen, scriba
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KERSTPLANTENMARKT
Ook dit jaar hopen we weer het onderhoudsfonds van de Dorpskerk te
kunnen ondersteunen met de opbrengst van de kerstplantenmarkt.
Deze zal gehouden worden op

vrijdag
zaterdag

14 december van 13.30 – 17.00 uur en
15 december van 10.00 – 13.00 uur

in de Dorpskerk.
U kunt weer een keus maken uit verschillende kerststukjes, allerlei
soorten bloeiende en groene planten en hyacinthen.
Noteer de datum in uw agenda: 14 en 15 december.
Commissie plantenmarkten

KERSTCONCERT EN SAMENZANG
In de aanloop naar Kerst is het een goed gebruik in onze Dorpskerk een
concert- en samenzangavond te organiseren. Deze vindt plaats op vrijdag
14 december om 20.15 uur.
Medewerking wordt verleend door het Goede Herderkoor en de Saxgroep
Vios. Ben Veldstra zal de samenzang op het orgel begeleiden. In de
sfeervolle kerk is na afloop de gebruikelijke informele ontmoeting waar u
zich te goed kunt doen aan glühwein of chocolademelk. Daarnaast kunt u
nog de kerstplantenmarkt bezoeken. De toegang is vrij en er wordt een
collecte gehouden voor de instandhouding van onze kerk.

TERUGBLIK ORGELCONCERT IN DE DORPSKERK
Vrijdagavond 2 november bespeelde Marieke Stoel, cantor-organist van de
Houtrustkerk in Den Haag, het Van Damorgel in Zoeterwoude.
Hoewel deze dag ook Allerzielen wordt herdacht, komen er toch nog 40
personen naar de Dorpskerk. Marieke licht het programma toe: Het eerste
stuk bestaat uit zes delen uit ‘Die spielende Muse’. Het is een vrolijk stuk
van de minder bekende componist Johann Xaver Nauss (1690-1764)
waarin hij ‘speelt met de muziek’ en zich niet aan de regels van destijds
(en nu) houdt.
Daarna volgen o.a. een aantal oude, barokke dansen van drie componisten
uit de 16e tot de 18e eeuw. In het ‘Vater unser im Himmelreich’ en ‘Sei

10
Lob und Ehr dem höchsten Gut’ van Johan Ludwig Krebs (1713-1780)
komen de hoge fluiten prachtig tot hun recht.
Als ‘uitsmijter’ kiest Marieke de ‘Trumpet’ uit Voluntary opus II no. 4 van
Georg Berg (1730-1770), waarin zij het hele orgel tegelijk laat horen. Een
enorm applaus valt haar te beurt. Na afloop zijn de toehoorders onder de
indruk van de precisie waarmee is gespeeld.
Iets voor uw nieuwe agenda: Het eerstvolgende orgelconcert ‘by
candlelight’ is op vrijdag 25 januari 2019 om 20.00 u. in de Dorpskerk
door Sander van den Houten, organist van de Lutherse Kerk in Den Haag.
Werkgroep orgelconcerten

WIE VERJAART KRIJGT EEN KAART!
In het verre verleden………, niemand weet meer wie en wanneer er
begonnen is om elk gemeentelid vanaf zijn of haar 65ste verjaardag te
verrassen met een kaart.
Inmiddels hebben al die jaren vele vrijwilligers zich ingespannen om dit
goed te laten verlopen. Leuk vrijwilligerswerk!
Het gaat momenteel zo goed, dat de lijst alsmaar groter en groter is
geworden.
En daarom heeft het verjaardagsgroetenteam besloten om met ingang van
2019 de leeftijd van 65 jaar te verhogen naar 70 jaar.
Voor alle duidelijkheid: iedereen die al op de lijst staat blijft er ook op
staan.
Overigens: je kunt je aanmelden om ook mee te helpen om dit mooie
historische idee voort te laten bestaan.
We hebben een zeer modern en flexibel rooster.
Bel naar Anneke Minaard 071-5801161
of naar Femmie Odding 071-5801817
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JEUGDRAADNIEUWS
Wist u dat:
- De kerstmaaltijd dit jaar 15 december is?.
- Klaverjassen van laatste vrijdag van de maand naar de laatste
donderdag van de maand verplaatst is?
- We nog iemand zoeken die de klaverjasmarathons wil organiseren
(2x per jaar)?
- U bij Ons Huis kan pinnen en wij het fijn vinden als u aan het
einde van de avond uw rekening betaalt, zodat we dit niet hoeven
te onthouden.
Terugblik: Kinderdisco
Super geslaagd, nieuw, evenement. De kinderdisco was in 2 groepen, van
19.30-21.00 uur voor de kinderen van 8 t/m 10 jaar, met een aantal van
hun ouders aan de bar. En van 21.00 t/m 22.30 uur voor de kinderen t/m
13 jaar. In totaal zijn er ongeveer 110 kinderen komen dansen. Alle
kinderen (en de ouders) hebben zich goed vermaakt. Sanne en Lotte
hartelijke dank voor de organisatie.

Bingo
Last Call, voordat ze gaan rollen. Je mag het niet
missen. 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 wintergevoel komt langzaam boven. Tijd voor
de kerstworkshop georganiseerd door Hella en Esther.
Maandag 10 december om 19.30 uur bent u welkom. De bijdrage is €
27,50 incl. koffie of thee. U gaat een mooi stuk maken bovenop een hoge
vaas (u kunt ook zelf de vaas meenemen dan is de bijdrage € 22,50).
Graag opgeven bij Michel aan de bar of bij Carola (06-29531566).
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LET OP per abuis stond er in de vorige opgave donderdag 10 december
maar dit moet zijn MAANDAG 10 december.

Kerstmaaltijd
De traditionele kerstmaaltijd is dit jaar zaterdag 15 december. We gaan
dan weer met vele oudere dames en heren genieten van de kerstmaaltijd.
U wordt persoonlijk door één van de Jeugdraadleden uitgenodigd.
Ondanks de late aankondiging zouden wij het erg gezellig vinden als u er
dit jaar bij kan zijn.

Spelletjesochtend voor kinderen
Wegens groot succes, in de kerstvakantie,
vrijdagochtend 4 januari 2019 van 10.30 tot ca. 12.00
uur is er spelletjesochtend voor de kinderen. De toegang
is gratis. De kinderen krijgen wat te drinken en iets
lekkers om te snoepen.
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

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.
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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.

NIEUWS VAN HET MUSICALKOOR
Omdat het met de gezondheid van enkele musicalspelers weer een stuk
beter gaat, hebben wij weer nieuwe data gekozen om onze musical Judas
op te gaan voeren.
Deze data zijn: Donderdag 21 maart
Vrijdag 22 maart en
Zaterdag 23 maart 2019.
Schrijft u deze data alvast in uw agenda?
We hopen dat Simon ook weer gauw beter is, zodat hij met ons nog de
puntjes op de i kan zetten voor wat betreft het muzikale gedeelte.
Zoals gebruikelijk, doen wij dit jaar ook weer mee met de Kerstreis op
Swetterhage (zie boven) en zullen we dit jaar ook onze medewerking
verlenen aan de Kerstochtenddienst waar we enkele Kerstliederen ten
gehore zullen brengen.
Desiree Hulsbos

SAVE THE DATE: KERSTNACHTDIENST!
Wees allen van harte welkom in de Kerstnachtdienst op maandag 24
december 2018. De dienst begint om 22.00 uur in de Dorpskerk. Nodig
vooral uw buren, bekenden, vrienden en familie uit om in deze bijzondere
dienst te luisteren naar muziek van blokfluitensemble Tibia, zang
verzorgd door de Christmas Vocals en een prachtig kerstverhaal.
We verheugen ons op uw komst.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. I. Houdijk, tel.nr. 5803305
Mevr. A. Vijverberg, tel.nr. 8889142
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VAN DE ONS BLAD
REDAKTIE
Het volgende nummer verschijnt op
zaterdag 15 december 2018.
Dat is het kerstnummer en tevens het laatste nummer van 2018. U kunt
uw copy inleveren tot maandag 10 december, 19.00 uur.
Red./adm. Ons Blad

AGENDA
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
Zo 9 dec. 17.00 uur Adventsvesper in de Dorpskerk
Ma 10 dec. 19.00 uur Copy inleveren voor Ons Blad, Zwaan 12
Ma 10 dec. 19.30 uur Kerstworkshop in Ons Huis
Di 11 dec. 10.30 uur Ouderenbijeenkomst 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. 20.15 uur Kerstconcert en samenzang in de Dorpskerk
Za 15 dec. 10.00 – 13.00 uur Kerstplantenmarkt in de Dorpskerk
Za 15 dec. 16.00 uur Kerstmaaltijd voor ouderen in Ons Huis
Zo 16 dec. 17.00 uur Adventsvesper 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
Do 21 mrt. 20.00 uur Musical Judas in de Dorpskerk
Vr. 22 mrt. 20.00 uur Musical Judas in de Dorpskerk
Za 23 mrt. 20.00 uur Musical Judas in de Dorpskerk
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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
NL84 RABO0375324232
__________________
_____
ASN-rekening
Orgelfonds
NL82 ASNB0827451202

