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     Jaargang 70 nr. 8 

     8 juni 2019                       

 
In dit nummer van Ons Blad o.a. 

-  de diaconie vraagt aandacht voor de Pinksterzendingscollecte; 

-  Plantenverkoop bij de Dorpskerk groot succes; 

-  Ook de rommelmarkt was weer een daverend succes;  

-  Cantate Domino zingt in Emmaus; 

en 

Kerk op zaterdag open in de zomer 
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KERKDIENSTEN 

Zondag  9 juni  10.00 uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot 

           Eerste Pinksterdag, HA in de kring 

            Collecte: zending 

  10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de  

                   Scheppingskerk te Leiderdorp 

       Voorganger: ds. A.van Egmond, met tolk 

  15.00 uur  Dienst met mensen met een verstandelijke 

          beperking in de Dorpskerk te Leiderdorp 

          Voorganger: ds. Denise Dijk 

Zondag 16 juni 10.00 uur  Voorganger: ds. R. Steenstra, Leiden   

         Collecte: instandhouding van de eredienst 

Zondag 23 juni 10.00 uur  Dienst door gemeenteleden 

           Meditatie: Dirk Kolff 

       Collecte: instandhouding van de eredienst 

  10.00 uur  Dienst voor doven en slechthorenden in de  

                    Scheppingskerk te Leiderdorp 

        Voorganger: nog niet bekend 

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          9 juni  Geen autodienst 

Zondag        16 juni  Bram van der Linde en Jan Brückner 

Zondag        23 juni  Martien van Kampen en Jan Bos 

Collectantenrooster 
Zondag          9 juni  Kerkenraad 

Zondag        16 juni  Benjamin van der Linde 

Zondag        23 juni  Martijn van Kampen 

Autorijdienst ouderen 
Zondag          9 juni  Elly Verboon 

Zondag        16 juni   Petra van Kampen 

Zondag        23 juni  Annet Hulsbos 

Koffiedienst 
Zondag        16 juni  Desiree Hulsbos en Hennie Brückner 

http://www.kerkvanzoeterwoude.nl/
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Het wel en wee van de gemeente 
Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad 

dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers. 

Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen 

dinsdag, woensdag en donderdag. Als vast moment in de week is zij elke 

dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het 

telefoonnummer: 071-5210342, email: geasmit@gmail.com. 

Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. Petra van Kampen-

Heijkoop, 071-5802624 

Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer  

Jan Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester) 

Telefoonnummers van het bezoekteam: 

Tineke Cupido (071-5802977) 

Heiltje van Dijk (071-5327310) 

Kea Fogelberg (071-5803182/0624509094) 

Nel Meerpoel (071-5820908) 

Lenie van Mossel (071-5801989) 

Tineke Passchier (071-5801577)  

Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal 

geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook:  

omzien naar elkaar”. 

 

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

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

Za  8 juni  19.00 uur Eucharistieviering EK, Pater v.d.Eijnden 

Za 15 juni 19.00 uur Familieviering PK, Pastoor Broeders 

Za 22 juni 19.00 uur Eucharistieviering PK, Pater Van Ulden 

Za 29 juni 19.00 uur Eucharistieviering JK, Pastoor Broeders 

Zo 30 juni 11.00 uur Kinderkerk 

 

 

 

 

mailto:geasmit@gmail.com
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DE BIJBEL IN BERIJMING 

DE WONDERBARE SPIJZIGING 
 

De mensen waren door Hem overmand. 

Na al Zijn aandacht menigeen gegeven. 

Daarna voer Jezus naar de overkant 

van 't meer Tiberias, rust te beleven.  

Men zag het volk Hem volgen langs het strand. 

Een grote groep. De rust duurde maar even. 

De leerlingen keken bezorgd omhoog. 

Het einde van de dag begon te komen. 

Maar Jezus hield niet op met Zijn betoog. 

Zijn Woord door ieder in beslag genomen. 

Daardoor werd het de tijd, die snel omvloog. 

Elk was verblijd met wat er werd vernomen. 

Het werd intussen wel wat al te laat. 

Hoe krijgen we voor iedereen te eten? 

De leerlingen waren in alle staat. 

Vijf broden en twee vissen, moet je weten: 

Om elk te voeden was geen overmaat. 

Kopen van eten, kon je wel vergeten. 

Groepen van vijftig zaten op de grond. 

Vijfduizend man, naast kinderen en vrouwen. 

Toen dankte Jezus, God en dan terstond, 

brak Hij in stukken, 't brood voor Zijn getrouwen. 

Zo kwam er brood en vis voor elke mond. 

Ieder z'n deel, daar kon je op vertrouwen. 

Dit was het spijzen wonder, dat God bood: 

Een volle maaltijd kreeg ieder in handen. 

Broden en vis, waarvan ieder genoot. 

Met overschot zelfs in een twaalftal manden. 

We denken hierbij ook aan wijn en brood. 

Beiden in Heilig Avondmaal voorhanden. 

 

Naar: Mattheüs 14 : 13 - 21 ,  Marcus 6 : 30 - 44, 

           Lucas 9 : 12 - 17 en Johannes 6 : 1 - 13. 
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Postscriptum. 

Voor de leeuweriken of nachtegalen onder ons: 

Laat de stembanden trillen door het bovenstaande 

desgewenst te kwinkeleren of te slaan op de wijs van 

lied 487, uit het "Liedboek voor de kerken" (1973)  

"De Heer heeft mij gezien en onverwacht", 

van Huub Oosterhuis. 

Voor wie het aangaat: Probeer het eens! 

 

Wim Vis 

  

UIT DE PASTORIE 

De Hemelvaartsdienst van de afgelopen 30 mei,                                     

was een intieme dienst. Met de mensen die er waren, zaten we in een 

andere opstelling dan de afgelopen jaren. Dat idee was in de 

dienstvoorbereiding ontstaan. We zaten niet aan de tafel, maar in een 

halve cirkel stoelen in het koor. Met in het midden in een kruisvorm de 

liturgische tafel en een tafel met de offerkelk erop. We zaten dus rondom 

de tafel en deelden brood en wijn in de kring. Een hele mooie manier om 

Woord en Sacrament te delen. De woorden van de Bijbelteksten (2 Kon. 

2:1-15 en Luc. 24:49-53) brachten ons bij de vraag hoe Hemelvaart ons 

verder helpt, hoe het vertrek van Jezus van de aarde ons dichterbij zijn 

betekenis voor ons brengt. Alleen door weg te gaan, komt er ruimte om te 

geloven, te verstaan, te zien. Mensen kunnen de grote lijn van de profeten 

Mozes, Elia en Elisa, voorlopers van Jezus, niet zien als ze erbij staan en 

het gebeurt voor hun ogen, zo hoorden we in de tekst van 2 Koningen. Je 

hebt er kennelijk afstand voor nodig, tijd en een geest van nieuw inzicht, 

om die grote lijnen van God door de geschiedenis te zien. Dat geldt ook 

voor de grote lijn van hoe God in Jezus werkt. Het Lucasevangelie tekent 

Jezus’ geboorte tot en met zijn hemelvaart als eindigend waar het 

begonnen is: in Jeruzalem in de tempel, waar mensen in vreugde God 

loven. Als Jezus van de aarde weggaat, komt er ruimte voor een nieuw 

hoofdstuk; een begin waarin wij niet alleen maar volgelingen, maar ook 

onderwerp worden van Gods handelen in de wereld. Hemelvaart schept de 

ruimte om actief te worden in zijn Naam en iets van Gods liefde uit te 

dragen naar anderen. We krijgen daarvoor de zegen van God mee.  
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Het laatste wat de leerlingen zien, is hoe Jezus hen zegent. Dat blijft hij 

doen als hij omhoog stijgt. Deze zegen ontvangen wij nog steeds en het 

helpt ons verder te gaan; het geeft troost, kracht om te getuigen van 

Christus in woorden en daden, en vertrouwen om ons leven te laten 

vernieuwen en ons om te keren – weg van wat niet heilzaam is en richting 

Christus die ons zegenend nabij is. Vanaf Hemelvaart leven we in de 

belofte dat God zijn Geest over ons uitstort. Allen van harte welkom in de 

Pinksterdienst waarin we de uitstorting van de Heilige Geest uitbundig 

gaan vieren.  

Gezegende groet, ds. Gea Smit 

 

DIACONIE EN ZENDING 
In deze uitgave van Ons Blad vindt u een folder voor de Pinkstercollecte. 

De collecte heeft als thema “De bijbel in de eigen taal voor de Witte Yi” 

Om de bijbel te lezen in eigen taal is een onvergetelijk moment!. 

De Witte Yi is een minderheidsgroep die leeft in het zuiden van China. 

Deze minderheid bestaat voor 60% uit Christenen. 

Het nieuwe testament is reeds vertaald in hun eigen taal. 

Er wordt nu hard gewerkt om ook het oude testament te vertalen in hun 

taal. Kerk in actie wil deze mensen helpen,  

Leest u vooral de folder van het werk van Kerk in actie. 

 

Een hartelijke groet van uw diakenen  

 

KERK OP ZATERDAG OPEN IN DE ZOMER 
Evenals voorgaande jaren zal de Dorpskerk op 8 zaterdagen 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 
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VAN DE SCRIBA 
Bijna ongemerkt zijn de zomermaanden aangebroken. Een tijd waarin veel 

gemeenteleden gaan genieten van een welverdiende vakantie. Dat geldt 

ook voor ds. Gea Smit. Zij heeft vakantie van 10 juni t/m 7 juli. In 

noodgevallen kunt u contact opnemen met de scriba, Petra van Kampen. 

Ds. Christa Jonkheer uit Oude Wetering is ook deze vakantieperiode 

beschikbaar als vervanger bij uitvaarten. Neemt u in dat geval contact op 

met Jan Hulsbos of Petra van Kampen.   

 

En bij de zomermaanden hoort traditiegetrouw ook de oecumenische 

dienst op Swetterhage. Deze vindt dit jaar plaats op zondag 30 juni. 

Namens onze gemeente gaat mevr. Henriëtta van Gosliga voor in deze 

dienst. Suetana Musica verzorgt weer de muzikale begeleiding. Meer 

informatie volgt in het volgende Ons Blad. 

 

Petra van Kampen, scriba 

 

KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 

Verantwoording 
Collecten kerk en erediensten 2019  2018 

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

Mei € 185,35   € 267,65  

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

    

Aantal collecten    

Januari tot en met april 8  7 

Mei 2  3 

Januari tot en met mei 10  10 

    

Bus onderhoudsfonds    

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

Mei € 45,75   € 68,62  

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

 

     Jan Hulsbos, penningmeester 
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PLANTENVERKOOP BIJ DE DORPSKERK GROOT 

SUCCES 
De plantenmarkt tijdens de lentemarkt zaterdag 11 mei jl. is een gezellige, 

zonnige dag geworden met een pracht opbrengst van € 1.125,-- voor het 

onderhoudsfonds van de Dorpskerk. 

Met grote dank aan de actieve inzet van een enthousiaste groep 

vrijwilligers bij de voorbereiding, het opzetten en opruimen van de 

kramen en tafels, planten uit de container verdelen over de tafels, de hulp 

bij de verkoop. Met speciale dank aan de goede adviezen van Bas van der 

Does en Jan Hulsbos. Ook speciaal dank aan tuinvrouw Annet Hulsbos, 

die maanden van te voren was begonnen stekken te maken en op te potten. 

“Annet’s tuintje” was snel leeg verkocht, incl. de stekken van Cock 

Oostdam.  

Speciale dank aan de kweker firma  Snoeker en Zn. die ons ook dit jaar 

weer sterke en prachtige planten had geleverd, de verschillende soorten en 

kleuren sprongen direct in het oog (en later in uw tuin en bloembakken). 

Last but not least: dank aan de klanten. Zonder deze plantenliefhebbers 

zou het nooit zo’n succes zijn geworden. Veel plezier gewenst met de 

planten en stekken! Volgend jaar is de lentemarkt op zaterdag 9 mei, de 

dag voor moederdag.                                          

Tineke Cupido 

CANTATE DOMINO 

Cantate Domino zingt in Emmaus op 27 juni 2019 
Op donderdagmiddag 27 juni om 14.30 uur zal Cantate Domino onder 

leiding van Una Cintina een concert geven in Emmaus. Medewerking 

verleent Rob de Best, pianist. 

Tijdens deze uitvoering krijgt u een voorproefje van het concert dat 

Cantate Domino in het najaar in de Dorpskerk zal geven. Deze keer hoort 

u diverse liederen van twintigste-eeuwse componisten, variërend van 

Edward Elgar tot Morten Lauridsen en John Rutter.  

De liederen hebben alle een ingetogen, sereen karakter. Soms mystiek, 

soms mysterieus tot berustend en vertroostend aan toe. De sfeer is die van 

de late middag, vroege avond, waarin wordt terug gekeken op alle emoties 

van die dag (het overlijden van een kind, de natuur, het harde werken).  

Toegang is gratis. 

Van harte aanbevolen!    Ans Kamphuis 
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TAFELTJE DEK JE 
Mevr. I. Houdijk, tel.nr. 5803305 

Mevr. A. Vijverberg, tel.nr.  8889142 

 

JEUGDRAADNIEUWS 

 

Terugblik Rommelmarkt 
De 46e rommelmarkt was ook dit jaar weer een daverend succes. We 

hadden geluk met het weer zowel met het ophalen van de spullen als de 

verkoopdag zelf. Om 9.30 uur gingen de hekken open en stonden 83 

vrijwilligers klaar om de stroom aan kopers op te vangen en aan hen de 

spullen te verkopen. De opbrengst was op € 69,-- na gelijk aan vorig jaar, 

een goede  € 11.700,--. Alle ophalers, opbouwers, uitzoekers, verkopers, 

opruimers en in het bijzonder de rommelmarktcommissie heel hartelijk 

dank en hopelijk tot volgend jaar. 

 

Loterij wandel 3-daagse  

Net zoals vorig jaar zal de Jeugdraad ook dit jaar de loterij bij de avond  

3-daagse organiseren 5, 6 en 7 juni vanaf SJZ. Iedereen die hieraan 

meedoet kan na afloop bij ons komen enveloppen trekken voor een leuk 

prijsje. Vorig jaar was het een succes!  

 

Oud papier is verhuisd 
U kunt uw oud papier brengen achter Ons Huis, Kosterspad 3. 

Om hier te komen loopt u langs de fietsen naar achteren, daar staat een 

container waarin de bekende blauwe oud papier containers staan. (de deur 

klemt een beetje, wordt nog opgelost).  

 

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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Opbrengst rommelmarkt per verkooppunt 

Verkooppunt 2019 2018 
Kleding 832,47 709,40 

Fietsen en meer* 628,45  

Oud ijzer Kosterspad / Fietsen* 410,20 1.135,38 

Prullen Kosterspad 862,60 563,85 

Riet 166,55 189,50 

Lampen 246,25 307,31 

Vis 486,90 365,25 

Electra 629,10 533,12 

Meubels 835,25 882,32 

Schoenen  262,03 260,55 

Tassen 531,30 432,10 

Speelgoed Hal 595,76 663,70 

Prullen Grote Zaal Achter 754,60 667,26 

Prullen Grote Zaal Midden 502,70 549,31 

Pannenkoeken 325,60 408,30 

Knuffels en spellen (Puzzels) 330,65 359,55 

Koper 348,20 516,30 

Boeken + puzzels 909,05 933,85 

Schminken / springkussen 29,60 25,60 

Oud ijzer Plein 608,05 830,15 

Pannen 242,25 243,40 

CD, videobanden & Platen 495,80 455,85 

IJs en snoep 73,70 55,05 

Enveloppen 242,80 207,40 

Kinderwagens 130,22 230,60 

Elite boeken 252,10 276,60 

Bruto 11.732,18 11.801,70 

 
* 2018:  Betreft:  “oud ijzer Kosterspad/fietsen” 

* 2019:  “Oud ijzer Kosterspad/fietsen” is gesplitst in “Fietsen en meer” 

en “oud ijzer Kosterspad” 
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VAN DE ONS BLAD  

REDAKTIE 
Het volgende nummer verschijnt op  

zaterdag 29 juni 2019.  

Dat is het laatste nummer voor de zomervakantie.  

U kunt uw copy inleveren tot maandag 24 juni 19.00 uur. 

Het eerstvolgende nummer na de vakantie komt uit op zaterdag 7 

september. 

Red./adm. Ons Blad 

 

AGENDA 

Ma 24 juni 14.00 uur  Leesclub in Ons Huis  

Ma 24 juni 19.00 uur Copy inleveren voor Ons Blad, Zwaan 12 

Wo 10 juli 20.00 uur  Gespreksgroep 30-ers 

Do  11 juli 20.00 uur  Kerkenraadsvergadering in Ons Huis 

Di   16 juli 10.30 uur  Ouderengespreksgroep in Ons Huis 

Za   31 aug.  Sterrit  

Do   5 sept 19.30 uur  Gespreksgroep geloven bij Rina  
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 “Ons Blad” – rond de Dorpskerk en “Ons Huis” 
Jaargang 70, nr.8                                                     8 juni 2019 

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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