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

Jaargang 69
nr. 15 2018
In dit nummer van Ons Blad o.a.
- alles over de diensten op en rond kerst;
- van de dingen die voorbij gaan…….;
- even voorstellen;
- stand van zaken Ons Huis 2020;
en……
- het gebruikelijke jaarverslag
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KERKDIENSTEN
Zondag

16 dec. 10.00 uur Voorganger: ds. A. Molenaar, Lisse
3e advent
Collecte t.b.v.de diaconie (project)
17.00 uur Meditatieve Adventsvesper (Dorpskerk)
Zondag
23 dec. 10.00 uur Dienst door gemeenteleden
4e advent
Meditatie: Dirk Kolff
Collecte t.b.v. de instandhouding van de
eredienst
Maandag 24 dec .22.00 uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot
Kerstnachtdienst
Collecte t.b.v.de diaconie (eigen werk)
Dinsdag 25 dec.10.00 uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot
Eerste Kerstdag
Collecte t.b.v. de instandhouding van de
eredienst
Zondag 30 dec. 10.00 uur Voorganger: ds.S.F.v.d.Linden, Horebeke (B)
Collecte t.b.v. de diaconie (project)
Maandag 31 dec. 19.30 uur Dienst door gemeenteleden
Oudejaarsavond
Collecte t.b.v. de instandhouding van de
eredienst
Zondag
6 jan. 10.00 uur Voorganger: ds. P.Wattèl, Witmarsum
Collecte t.b.v. de instandhouding van de
eredienst
Na de dienst:
Nieuwjaarsbegroeting in Ons Huis
10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds.B.J.Breugem-Berghuis
De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: kerkomroep.nl
De liturgie staat op: www.kerkvanzoeterwoude.nl onder het kopje
“Diensten Vieringen”. Doorklikken naar “kerkdienst gemist”.

3

Autodienst Swetterhage
Zondag
Zondag
Dinsdag
Zondag
Zondag

16 december
23 december
25 december
30 december
6 januari

Wim Zonneveld en Erik Rijnsburger
Bram van der Linde en Hans Vermeeren
Joop Binnema en Janny Jol
Marten van der Loo en Jaap Dorrepaal
Geen autodienst

Collectantenrooster
Zondag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Zondag
Maandag
Zondag

16 december
23 december
24 december
25 december
30 december
31 december
6 januari

Kerkenraad
Benjamin v.d. Linde en Iris van der Drift
Kerkenraad
Amanda Hulsbos en Marijke de Krijger
Meike Bos en Jelle Bos
Kerkenraad
Kerkenraad

Autorijdienst ouderen
Zondag
Zondag
Dinsdag
Zondag
Zondag

16 december
23 december
25 december
30 december
6 januari

Petra van Kampen
Anneke Minnaard
Ina van der Loo
Peter van Diemen
Harry de Krijger

Koffiedienst
Zondag
Zondag

23 december
30 december

Femmie Odding en Gijsje Rijnsburger
Tineke Passchier en Lenie van Mossel

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.
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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 15 dec.19.00 uur Eucharistieviering PK, Pater van Ulden
Wo 19 dec. 19.00 uur Boeteviering in de Goede Herderkerk
Voorganger: Pastoor Broeders
Za 22 dec. 19.00 uur Eucharistieviering JK, Pastoor Broeders
Ma 24 dec. 18.00 uur Gebedsviering/kinderkerk
Ma 24 dec. 19.30 uur Eucheirstieviering PK, Pater v.d.Eijnden
Di 25 dec. 15.00 uur Kindje wiegen
Za 29 dec. 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pastoor Broeders
Ma 31 dec.19.00 uur Eucharistieviering PK, Pastoor Broeders
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DE BIJBEL IN BERIJMING
ADVENT
Adventus, woord voor komst in het Latijn.
Daarover door profeten veel gesproken.
Het moest de komst van de Messias zijn.
Veelal gemeld, daar had 't niet aan ontbroken.
We lezen van Advent in Lucas één.
God had de engel Gabriël gezonden,
naar jonge vrouw Maria en meteen,
ging hij het blijde nieuws aan haar verkonden:
Je zult de moeder worden van Gods Zoon.
God heeft gezegd: Je moet Hem Jezus noemen.
Maria zong daarna op blijde toon,
een lofzang om Gods heerlijkheid te roemen.
Adventstijd vieren wij nog ieder jaar,
met vier zondagen, door ons afgesproken.
In deze tijd tot kerst, staan kaarsen klaar,
in elke kerk, per week één aangestoken.
Adventsster hangt bij velen voor het raam.
Komst van het Licht der wereld aan te geven.
Met kerst in zicht al, hopen wij tezaam,
de komst van Jezus Christus te beleven.
Naar Lucas 1.
Wim Vis.
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UIT DE PASTORIE
Thuis lezen we elke dag een stukje van een
adventskalender (die je gratis kunt bestellen via de website van het
Nederlands Bijbelgenootschap of de Protestantse Kerk in Nederland): een
stukje tekst bij een Bijbelcitaat en er staat een afbeelding bij en een vraag
voor die dag. Tot nu toe hebben we bijvoorbeeld de vraag besproken: Zie
jij Gods aanwezigheid in de wereld? Wat is voor jou licht en wat is
duisternis? Dat soort vragen. Best wel grote vragen om te behandelen in
de paar minuten die wij eraan besteden, maar toch maakt het wel wat los.
Eigenlijk volgen we met deze ‘adventsactiviteit’ het thema van de
Advents en Kerstperiode in de kerk. Dat thema is: geloof je met me mee?
Elke zondag gaan we ‘in gesprek’ met een figuur uit de bijbel die getuigt
van zijn/haar geloof. Als je in de kerkdienst zit of meeluistert dan is dat
natuurlijk allereerst een gesprek dat je in jezelf voert: bij het luisteren
denk je bijvoorbeeld over wat je er mooi of stom aan vindt, je wordt wel
of niet geraakt door wat er gezegd is, of er komt een eigen levenservaring
bij je op. Hoe mooi is het als je dat gesprek in jezelf bij de koffie of in de
wandelgangen hardop voert en van anderen hoort wat het in hen opriep!
Op die manier gaat het soms nog meer voor je leven en ontdek je
misschien weer nieuwe overtuigingen of vertrouwen in jezelf, of het
wordt door anderen bij je aangewakkerd.
Ik wil iedereen graag een goede aanloop naar Kerst toewensen.
Gezegende tijd,
Gea Smit
De eerste week van januari ben ik niet werkzaam in de gemeente in
verband met vakantie. In crisisgevallen kunt u de scriba Petra van
Kampen bellen of mailen.

VESPER OP DE 3E ADVENT
Op zondag 16 december is er in de Dorpskerk om vijf uur een korte
vesperviering. 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. De 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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KERSTNACHTDIENST – DE KRACHT VAN
KWETSBAARHEID
Wees allen van harte welkom in de Kerstnachtdienst op maandag 24
december 2018. De dienst begint om 22.00 uur in de Dorpskerk. Met
elkaar genieten we van prachtige kerstliederen gezongen door de
Christmas Vocals uit Zoeterwoude met Anneke van Teijlingen, José
Olsthoorn, Piet Wolvers en Toon Meijs en van de muziek van
blokfluitensemble Tibia o.l.v. Ineke Coenders. Samen luisteren we naar
het kerstverhaal bij het thema ‘De kracht van kwetsbaarheid’ verteld door
ds. Gea Smit. En natuurlijk zingen we met elkaar bekende kerstliederen.
Na de dienst praten we graag met u, uw vrienden, bekenden, buren en
familie na onder het genot van een drankje. Nodigt u hen uit?
We verheugen ons erop om samen met u en uw gasten een mooie
kerstnachtdienst te beleven!
Vriendelijke groet,
Arianne Oosterom

DIAKONIE EN ZENDING
Advent
Ter herinnering: er staat weer een mand voor de voedselbank in het
kerkportaal. Op zondag geven wij u 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!

Kerstgroeten
Ook dit jaar zullen wij bij de ouderen onder ons, de Kerstgroet brengen
met een plantje. Dit gaan wij doen vanaf zaterdag 15 december. Wij
vragen daarbij om hulp bij het uitdelen van de plantjes!
Daarom als u tijd heeft om een paar plantjes rond te brengen dan kun u
zich opgeven bij Anja de Krijger tel: 5803226. U kunt ook op zaterdag 15
december naar Ons Huis komen en een aantal plantjes meenemen, om uit
te delen.
We starten om 09.15 uur.
Een hartelijke Kerstgroet van uw diakenen.
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VAN DE DINGEN DIE VOORBIJ GAAN……
Bij het scheiden van het jaar leek mij dit een toepasselijk titel boven deze
bijdrage aan Ons blad. Tijdens de gemeenteavond hebben we het thema
“omgaan met veranderingen” behandeld. Daarbij kwam aan de orde dat
we de komende tijd te maken zullen hebben met veranderingen die
onlosmakelijk verbonden zijn met de tijdgeest. Nadrukkelijk moeten we
ervoor waken het te duiden als een verdrietig verhaal. Generaties komen
en generaties gaan. Zo is het ook met zaken en gewoonten. Het is de
uitdaging daarmee om te gaan. Dit jaar nemen we afscheid van de 12 plus
groep. Er is te weinig aanbod en animo om deze groep voort te zetten.
Janine Bos en Marja Vermeeren hebben de afgelopen jaren daar hard aan
gewerkt. Langs deze weg hartelijk dank voor jullie inzet. Een speciaal
woord van dank aan Marja die na jaren (het exacte aantal is niet bekend
maar in ieder geval erg lang) gaat stoppen met de financiële administratie.
Het is voorzienbaar dat we daar geen vrijwilliger voor in de plaats kunnen
stellen. Het college van kerkrentmeesters is voornemens administratie
“buiten de deur” te zetten en bij een professioneel bedrijf onder te
brengen. Dat brengt uiteraard met zich mee dat dit kostenverhogend is.
Door een hogere afdracht aan de PKN-kerk en kosten voor administratie
moeten we voor 2019 helaas ook afscheid nemen van een sluitende
begroting. De kerkenraad heeft in november de begroting vastgesteld met
een tekort van circa € 10.000,-. Wij hopen dat we bij de komende aktie
Kerkbalans geen vergeefs beroep op u hoeven te doen. Bij dit gegeven wil
ik u weer eens onder de aandacht brengen dat bij testament de Dorpskerk
van Zoeterwoude kan worden aangewezen voor het nalaten van een
legaat. Weliswaar een gevoelig onderwerp maar gezien onze
verantwoordlelijkheid toch een aangelegenheid die wij niet onvermeld
willen laten. Wij gaan uit van uw begrip hiervoor.
Namens de kerkenraad wens ik u allen goede Kerstdagen en een prettige
jaarwisseling. We zien elkaar bij de Nieuwjaarbegroeting op zondag 6
januari 2019!
Leo ’t Hart
Voorzitter kerkenraad
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VAN DE SCRIBA
De kerstdagen naderen met rasse schreden. Zachtjes aan verschijnen
overal lichtjes en versieringen, in veel huiskamers staat de kerstboom al
en de kerststress zal binnenkort hier en daar de kop weer op steken. Toch
is kerst bij uitstek een moment van bezinning, een rustpunt in onze drukke
wereld. En daarom wenst de kerkenraad u en de uwen ‘rustige’, warme
en liefdevolle kerstdagen.
Ds. Gea Smit geniet van 1 t/m 5 januari van een korte vakantie. In
noodgevallen kunt u contact opnemen met de scriba, Petra van Kampen.
Ds. Christa Jonkheer uit Oude Wetering is in de vakantieperiode
beschikbaar als vervanger bij uitvaarten. Neemt u in dat geval contact op
met Jan Hulsbos of Petra van Kampen.
De begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie liggen tot en met
21 december ter inzage bij de penningmeesters. De begroting van de
kerkrentmeesters ligt bij Jan Hulsbos op Zwaan 12, die van de diaconie bij
Petra van Kampen op Zwaan 6.
Petra van Kampen, scriba

KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN
Verantwoording
Collecten kerk en erediensten
Januari tot en met oktober
November
Januari tot en met november

2018
2296,23
252,22
2548,45

2017
2332,34
237,60
2569,94

Aantal collecten
Januari tot en met oktober
November
Januari tot en met november

22
2
24

22
2
24

Bus onderhoudsfonds
Januari tot en met oktober
November
Januari tot en met november

481,64
62,55
544,19

443,81
54,15
497,96
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Oudejaarscollecte
Bij dit nummer van Ons Blad is de envelop voor de Oudejaarscollecte
gevoegd.
De opbrengst van de Oudejaarscollecte is traditiegetrouw geheel bestemd
voor het werk in de eigen gemeente.
Zoals gebruikelijk komen rond de jaarwisseling de notabelen de
enveloppen bij u ophalen.
Wilt u de envelop voor hen klaar zetten? Alvast heel hartelijk bedankt.

Ontvangen legaat
Recent heeft het college van kerkrentmeesters in dankbaarheid een legaat
mogen aanvaarden. Bij het scheiden van het jaar willen wij u weer eens
onder de aandacht brengen dat deze mogelijkheid bestaat. Met een legaat
kan het werk in en rondom de Dorpskerk doorgaan, ook als u er niet meer
bent!

Tenslotte
Het einde van 2018 nadert en dat betekent dat het college van kerkrentmeesters binnenkort de –financiële- balans gaat opmaken. Een blik door
de financiële administratie leert, dat nog niet alle toegezegde vrijwillige
bijdragen over 2018 binnen zijn. Dank uiteraard aan degenen, die hun
bijdrage al wel hebben overgemaakt en zelfs iets extra’s overmaakten. Als
u tot degenen behoort waarvan de kerkrentmeesters nog een bankoverschrijving te verwachten hebben, wilt u dat dan als het even kan voor
31 december regelen? U doet de penningmeester er veel plezier mee.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Tenslotte willen we iedereen bedanken, die zich het afgelopen jaar, op
welke manier dan ook, als vrijwilliger heeft ingezet voor de gemeente
Rond de Dorpskerk.
Het college van kerkrentmeesters wenst een ieder gezegende kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.
Uw kerkrentmeesters
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KERKELIJKE BEVOLKINGSADMINISTRATIE
Nagekomen bericht:
Geboren (8sep18): Sjef Peter Nick Pool, zoon van Ronald en Like Pool
Ans Kamphuis

EVEN VOORSTELLEN:
Schildervereniging De Kameleon, de nieuwe medebewoner van Ons Huis!
Per 1 januari kunt u ons vinden in de voormalige Kinderopvang, die dan
hopelijk spic en span voor en door ons is opgeknapt.
Tientallen jaren hebben wij met veel plezier gebruik kunnen maken van
het atelier aan de Alkemadestraat. Met weemoed denken we terug aan alle
activiteiten die daar door de jaren heen hebben plaatsgevonden. Maar nu
is het gebouwtje “op”, en zijn we erg blij met de nieuwe locatie die we
hebben gevonden, en hopen van harte op een goede samenwerking met de
andere gebruikers van Ons Huis.
Onze vereniging geeft de leden 5 dagdelen per week de gelegenheid om te
schilderen en te tekenen onder leiding van 4 bevoegde docenten, in een
ontspannen sfeer. Iedereen gebruikt de techniek van zijn eigen keuze,
werkt aan zijn eigen onderwerp, indien nodig geholpen door de docent.
Regelmatig houden we exposities, bv. bij Activite in Leiderdorp, Topaz in
Voorschoten en het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden. Ook vinden
er workshops plaats, zoals onlangs over pentekenen, en soms
museumbezoek onder leiding van een docent.
En natuurlijk niet te vergeten de Kindercursus: 2x per jaar volgen
kinderen van groep 5 t/m 8 een cursus van 7 middagen, en maken op een
speelse manier kennis met schilderen en tekenen onder leiding van één
van onze docenten.
O ja, en onze website is: www.kameleonzoeterwoude.nl, mail:
info@kameleonzoeterwoude.nl.
Graag nodigen we alle Zoetewoudenaren van harte uit op onze Open Dag
op 16 maart van 11.00 tot 18.00 uur, en maken graag nader kennis.
Tot ziens!!
Namens bestuur Kameleon,
Martine de Munnik
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(Voor de vroege lezers): 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.

(Eveneens voor de vroege lezers):
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

JEUGDRAADNIEUWS
Terugblik: Bingo
De Bingo was zondag 25 november op herhaling. Ook deze aflevering
van de Bingo, met loterij was weer goed bezocht. De barruimte was goed
gevuld met zo’n 40 bingo-ers. Het was erg gezellig, goed geregeld, met
leuke prijzen. Anneke en Fia, dankjulliewel en tot 7 april 2019 voor de
volgende editie.
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Ons Huis 2020
Op de valreep van dit jaar nog een paar feiten en wetenswaardigheden met
betrekking tot het project “Ons Huis 2020”.
 Afgelopen jaar heeft het kinderdagverblijf ‘De Floddertjes’
afscheid moeten nemen van Ons Huis als vaste huurder en haar
intrek genomen in de nieuwe brede school in het dorp. Dit “gat” in
de huuropbrengsten hebben we kunnen compenseren door de
plaatselijke kunstschilderclub ‘De Kameleon’ als nieuwe vaste
huurder aan te trekken. De afgelopen weken is de ruimte door ‘De
Kameleon’ zelf voorzien van een fris muurverfje, het toilet is door
de vaste klussers weer geschikt gemaakt voor volwassenen en er is
nieuwe verlichting aangebracht door onze huis-elektriciën. Eind
december zal ‘De Kameleon’ gaan verhuizen en vanaf begin
volgend jaar kunnen zij dagelijks hun hobby gaan uitoefenen in de
voormalige crèche.
 De aangepaste ontmoetingsruimte heeft het afgelopen jaar alleen
maar positieve reacties opgeleverd van de vele bezoekers. Een
grote aanwinst voor Ons Huis!!
 Diverse nieuwe activiteiten zijn georganiseerd met succesvolle
deelname: diverse workshops, filmavonden, wijnproeverijen, pubquiz, bingo, mode-shows, zomer- en winterfair, discoparty,
spelletjesochtend etc. etc. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die
dit mogelijk hebben gemaakt.
 Het volgende deelproject betreft het moderniseren/renoveren van
de keuken. Momenteel zijn we bezig met het inventariseren van de
noodzakelijke werkzaamheden, de te vervangen apparatuur en het
opstellen van een begroting. Naar verwachting kunnen we u
daarover in het eerste kwartaal van 2019 nader informeren.
Vooruitlopend daarop willen de “Club van 100” nog een keer
onder de aandacht brengen om naast de nog te verwerven fondsen
deze renovatie te kunnen financieren. De Jeugdraad heeft hiervoor
een apart rekeningnummer beschikbaar (NL81RABO
0326275169). Uw gift is uiteraard van harte welkom.
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Kerstmaaltijd
De traditionele kerstmaaltijd is dit jaar zaterdag 15 december. We gaan
dan weer met vele oudere dames en heren genieten van de kerstmaaltijd.
De uitnodigingen zijn de deur uit, voor de genodigden. Tot zaterdag.

Kerst-uitje High Tea
Voor de 3e keer, op 2e kerstdag 26 december van
14.00-16.00 de Kerst-uitje High Tea met hapjes.
De toegang is gratis. Voor de bezoekers zijn er 2
consumptiebonnen.

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.

Kinderdisco
Wegens groot succes, op herhaling, vrijdagavond
4 januari 2019 nieuwjaarsfeest. Groep 5 & 6 zijn
welkom van 19.30-21.00 uur en groep 7 & 8 gaan
van 21.00-22.30 dansend het nieuwe jaar in.
Entree is weer € 5,-- incl. drinken en wat lekkers.
(Ouders kunnen eventueel wachten aan de bar,
deze is open voor een hapje en een drankje)

Reclame
Uw reclame op het scherm in “Ons Huis” vraag naar de mogelijkheden bij
Michel aan de bar.

Oud papier
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.
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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.
Met vriendelijke groet en tot ziens, de Jeugdraad

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

VAN DE ONS BLAD
REDACTIE
Alweer een jaar voorbij.
“Wat gaat de tijd toch snel” horen we om ons heen vaak zeggen. En naar
onze mening is dat ook terecht. Jaargang 69 hoort met dit nummer alweer
tot het verleden en in januari 2019 start jaargang nummer 70.
Bij het afscheid van jaargang 69 hoort uiteraard een overzicht van wat er
in het afgelopen jaar zoal heeft plaatsgevonden. En dat is nogal wat!
We begonnen het jaar met de nieuwjaarsbegroeting in Ons Huis, na
afloop van de kerkdienst van 7 januari. De voorzitter van de kerkenraad
deed daar nog eens een oproep om, ook in een tijd waarin de nieuwe
privacy-wetgeving van kracht is, toch vooral als kerkelijke gemeenschap
om te zien naar elkaar.
En dan waren er natuurlijk de kerkdiensten. “Gewone” diensten, maar ook
speciale diensten. We denken dan aan Palmpasen, de Israëlzondag, de
oogstdienst, begrafenisdiensten en de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
waar we onze doden herdachten. Diensten met HA aan Tafel of in de
kring.
Het koffie drinken in het koor van de kerk na afloop van de kerkdienst is
inmiddels een vast ritueel geworden. Nieuw dit jaar was een gezamenlijke
lunch bij de start van het seizoen. De predikant had daartoe de pastorietuin
beschikbaar gesteld, maar vanwege het weer werd besloten om de lunch
toch maar in Ons Huis te houden.
Hoe zou dit alles kunnen plaatsvinden zonder de vele vrijwilligers die
voor de wekelijkse eredienst actief zijn: (“hulp”)-ouderlingen, ( “hulp”)diakenen, organisten, Suetana Musica, het Kleinkoor, ensemble Tibia,
kindernevendienst, liturgie-typistes, hulpkosters, geluidsmedewerkers,
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bloemenmeisjes en koffiezet(s)ters. Van een aantal van deze vrijwilligers
hebben we helaas afscheid moeten nemen. Dat houdt o.a. in, dat we op dit
moment geen ouderlingen voor het pastoraat meer hebben. We mogen ons
echter gelukkig prijzen met het feit, dat het bezoekteam versterking heeft
gekregen en dat het secretariaat van het college van kerkrentmeesters
inmiddels is ingevuld. Het gegeven blijft, dat de kerkenraad naarstig op
zoek is naar één of meerdere ouderlingen. Meldt u zich aan? Of denkt u
iemand te weten die u geschikt acht als ouderling: meldt het a.u.b. aan de
predikant of aan één van de kerkenraadsleden.
Er waren weer de gezamenlijke vieringen met de parochie: de dienst van
gebed voor de eenheid, de ochtendgebeden in de 40-dagen tijd, de viering
op Swetterhage (met o.a. de medewerking van koperblazersensemble
Suetana Musica) , de gezamenlijke openingsdienst in de gerestaureerde
Sint Jan en de adventsvespers.
De notabelen en de kerkrentmeesters gingen weer op pad voor de Aktie
Kerkbalans, de Paas- en Oudejaarscollecte en de Solidariteitskas.
De diaconie organiseerde een inzamelingsaktie voor de voedselbank,
bracht Paas- en kerstgroeten rond en besloot tevens het project: Noah’s
Ark in Uganda met een jaar te verlengen. En in de tijd voor Pasen werd
speciale aandacht gevraagd voor het kindertehuis Nos Casa in Kaap
Verdië. Voorjaars- en najaarszendingscollecte werden ook weer
gehouden.
Het Van Damorgel deed weer van zich horen: er werden diverse
orgelconcerten gegeven, waaronder één “by candlelight”. Er werd door
een groep gemeenteleden een bezoek gebracht aan Valkenburg (ZH). Ons
oude Franssen-orgel is daar samengevoegd met het bestaande orgel in de
Hervormde kerk aldaar en was speciaal voor ons te beluisteren.
I Signore trad op tijdens het Koraalzingen op Koningsdag.
De musicalgroep moest vanwege gezondheidsproblemen in de gelederen
afzien van het opvoeren van de musical “op zoek naar Judas” maar hoopt
dat nu begin 2019 te doen.
Op 7 juni werd de gemeenteavond gehouden met als onderwerp “omgaan
met veranderingen”.
Er werd in het voorjaar een presentatie gehouden over de scheiding tussen
het Jodendom en het Christendom en onder auspiciën van de Raad van
Kerken werd in het najaar een lezingencyclus georganiseerd over het oude
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en nieuwe testament, voorafgegaan door een bezoek aan de Leidse
Synagoge.
Diverse gespreksgroepen kwamen weer bij elkaar. Zo ook de
ouderengespreksgroep en de leesclub.
Cantate Domino vierde haar 100 jarig bestaan met een concert in de
Dorpskerk en een receptie en feestavond in (waar anders) Ons Huis!
Kerstmarkt en perkplantenmarkt (terug van weggeweest). Ze waren er
weer. De perkplantenmarkt, dankzij de duurzame lentemarkt,
georganiseerd door de Wereldwinkel, waar we onderdeel van konden
uitmaken
De onderhoudscommissie van de Dorpskerk was ook dit jaar weer aktief
en kon de onderhoudswerkzaamheden afronden. De einddeclaratie is
inmiddels naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestuurd.
Het dagelijkse onderhoud aan kerk, Ons Huis, pastorie, kosterswoning en
het terrein daaromheen, zoals de begraafplaats, ging gestaag door, dankzij
een grote groep vrijwilligers.
In de kerk werd een leuning aangebracht naar de orgelgalerij, zodat de
organisten gemakkelijker het orgel kunnen bereiken. Op verschillende
zaterdagen in de zomer was de kerk weer geopend voor het publiek.
Het verjaardagsgroetenteam zag zich genoodzaakt om ingaande 2019 de
leeftijd waarop men een verjaarsdagskaart ontvangt van 65 jaar te
verhogen naar 70 jaar.
De jeugdraad kreeg een nieuw bestuur en veranderde meteen de structuur.
Het dagelijks bestuur bestaat nu uit 5 leden met daarnaast een
activiteitencommissie (zoekt nog nieuwe leden!), een
rommelmarktcommissie en een bouwcommissie.
De jeugdraad organiseerde in de loop van het jaar natuurlijk weer tal van
aktiviteiten, zoals de klaverjasavonden, volleybalavonden, de
kerstmaaltijd voor de ouderen, de sterrit, de collecte voor Jantje Beton, de
boekenmarkt en niet te vergeten de jaarlijkse rommelmarkt. Maar ook tal
van andere aktiviteiten zoals: Kerst-Uitje-High Tea, wijnproeverij,
workshops Herfst- Kerst- en Paasstuk maken, modeshow, kinderontbijt op
Koningsdag, bingo, Pub quiz, de spelletjesochtenden voor de jeugd,
kinderdisco.
Voor de klaverjasmarathon is de jeugdraad nog op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. En nog steeds kunt u uw oud papier kwijt in de middelste
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garage achter Watertje 27. En heeft u iets te vieren? Neem dan gerust
contact op met de beheerder van Ons Huis, Michel Vlootman.
www.onshuiszoeterwoude.nl
Op 26 mei werd het 50-jarig bestaan van Ons Huis gevierd. Het huidige
Ons Huis dus. Want Ons Huis bestaat al veel langer (1948). Vele oud
gedienden en huidige bezoekers en gebruikers van Ons Huis ontmoetten
elkaar op de gezellige reünie. Op naar het volgende lustrum!
Kortom: een veelheid aan activiteiten. Als dank aan een ieder die zich in
welke vorm dan ook heeft ingezet, werd op 14 april een
vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd.
Helaas hebben we van een aantal aktiviteiten/organisaties afscheid moeten
nemen. Zo luidt de klok, sinds mensenheugenis, niet meer op
zondagmorgen om 09.00 uur. Ook de bazar (van oudsher een begrip in
Protestants Zoeterwoude) en de peuterspeelzaal (46 jaar) zijn er niet meer.
Gelukkig heeft Schildersgroep Kameleon haar intrek genomen in de
vrijgekomen ruimte van de peuterspeelzaal. We hopen op een fijne
samenwerking. Maar ook de EHBO vereniging heeft haar vaste stek
gevonden in Ons Huis.
De opsomming zal ongetwijfeld niet compleet zijn maar het geeft in ieder
geval wel een indruk van de vele aktiviteiten die er zijn.
Wij danken alle vrijwilligers, die in het afgelopen jaar hebben
meegewerkt aan Ons Blad maar ook onze lezers, zowel in- als buiten de
gemeentegrenzen.
Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2019.
En . . . . als u denkt: ik ben vergeten mijn jaarlijkse bijdrage voor Ons
Blad te voldoen, dan is daar nog alle gelegenheid voor. Voor het
bankrekeningnummer: zie achterzijde van Ons Blad.
Overigens is Ons Blad ook altijd op de website
www.kerkvanzoeterwoude.nl te lezen.
De uitgiftedata voor het 1e halfjaar 2019 zijn als volgt:
Uiterste inleverdatum copy:
Ons Blad verschijnt op:
7 januari
12 januari
28 januari
2 februari

19
18 februari
11 maart
1 april
23 april (di)
13 mei
3 juni
24 juni

23 februari
16 maart
6 april
27 april
18 mei
8 juni
29 juni
Red./adm. Ons Blad

AGENDA
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
Wo 26 dec. 14.00 tot 16.00 uur Kerst-uitje High Tea in Ons Huis
Vr 4 jan. 10.30-12.00 uur Spelletjesochtend voor kinderen in Ons Huis
Vr 4 jan. 19.30 – 22.30 uur kinderdisco in Ons Huis
Ma 7 jan. 19.00 uur Copy voor Ons Blad inleveren, Zwaan 12
Di 15 jan. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
Vr 18 jan. 14.00 – 20.00 uur Boekenmarkt in Ons Huis
Za 19 jan. 10.00 – 13.00 uur Boekenmarkt in Ons Huis
Do 14 feb. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 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
Zo 7 apr. 14.00 uur Bingo in Ons Huis
Do 2 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
Wo 15 mei 20.00 uur Gemeenteavond
Za 25 me 09.30 uur Rommelmarkt in en bij Ons Huis
Do 11 jul. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
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