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OP WEG NAAR ZONDAG  

 

Gebed 

Met as op ons hoofd,  

bewust van onze kleinheid en breekbaarheid 

maar aangemoedigd door Gods levensadem 

gaan we deze veertigdagentijd in.  

Moge de Ene ons allen nabij zijn 

in het gewone en alledaagse 

in onze zorg voor mensen en aarde 

in onze dromen en idealen 

in ons falen en tekortkomen 

in onze verbondenheid met alle mensen.  

Gebed van een Belgische pastorale site 

 

Informatie vieringen 

Groene of Willibrordkerk 

Zondag 26 februari, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de eerste zondag in de 

veertigdagentijd, ‘Invocabit’. 

Rehobothkerk 

Zondag 26 februari, 19.00 uur: Taizévering. 

  

Op weg naar de zondag 

Komende zondag is de eerste in de veertigdagentijd. Jezus wordt verzocht in de woestijn 

(Matteüs 4:1-11). Vele verleidingen zijn er, ook voor ons: die van werk en waardering 

(de 3e), die van het snelle comfort (de 1e) en die van een schijn-veiligheid (de 2e). Iedere 

verleiding waar je aan toegeeft, die kost ook wat. Is het mogelijk (soms) nee te zeggen 

tegen al die tijd- en aandachtslurpers – en tijd te investeren in wat werkelijk goeddoet? 

U ziet een boek in de kerk – en op de beamer – met een afbeelding om bij stil te staan. 

Iedere zondag is er een nieuwe plaat. Het project heet: Verander je mee? Er is een 

bijpassend lied. Ook ziet u een meditatieve schikking voor in de kerk, die de verbeelding 

voedt. Lilian Hoogendoorn leest en Leonard musiceert. Graag tot zondag! 

 

Meeleven 

Soms is het ineens stop-en-sta-stil in je leven, wegens ziekte, ziekenhuisopname, 

verdriet en revalidatie. Laten we met elkaar meeleven.  

 

Bloemengroet  

Komende zondag gaan de bloemen vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en 

bemoediging naar mw. T. Rosier en met een hartelijke groet en bemoediging naar  

dhr. W. van der Steen. 

 

Collecten zondag 26 februari  

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou 

Lees verder… De diaconale collecte is bestemd voor: Maatjes voor gezinnen zonder 

ouders. Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op 

rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Zambia, Maatjes.  

Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van  

 

 



 

de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de 

collectebus. 

Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: 

Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de 

Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. 

project zendingsbus. 

Taakgroep Diaconaat & Zending 

 

AGENDA 

 

Klokken klinken voor Oekraïne  

Op initiatief van de Raad van Kerken zullen tientallen kerktorens in Nederland 

vrijdagavond 24 februari de carillons en klokken laten klinken voor Oekraïne. 

Beiaardiers in meer dan vijftig steden staan op die manier tussen 19.30 en 20.00 uur 

stil bij de Russische inval die vrijdag precies een jaar geleden plaatsvond. Ook de klokken 

van de Groene Kerk zullen dan luiden. Lees verder… 

 

Begin veertigdagentijd 

Ik verheug me op de online Petrus-veertigdagenkalender: er zitten ook kleine filmpjes bij 

van één minuut, net mooi op weg naar je werk of als begin in de ochtend. Lees meer… 

En er is nog meer: www.ignatiaansbidden.org - 40-dagenretraite 2023 

Probeer het eens: een digitale ignatiaanse veertigdagen-retraite!  

 

Paasgroetenactie 2023 – Uit liefde voor jou 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 

paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland. De diakenen schrijven kaarten voor 

Nederlandse gevangenen in het buitenland. Daarnaast schrijven zij een aantal 

Engelstalige kaarten voor Engelstalige gevangenen in Nederland.  

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. U kunt op drie manieren 

meedoen dit jaar. Lees verder…  

U hebt de hele maand februari om mee te doen aan de actie; graag ontvangen wij 

uiterlijk zondag 26 februari uw beschreven kaarten. We hopen dat velen van u 

paasgroeten zullen sturen. Alvast hartelijk dank! 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 

Taakgroep Diaconaat & Zending 

 

Vakantie 

Alle kinderen, tieners en hun ouders wensen we een fijne vakantie toe. Er wordt op 

school vaak hard gewerkt, je bed is lekker warm in de ochtend, hoe fijn is het dan om 

een week bij te komen en niets te moeten, en eventueel: een nieuwe omgeving te 

verkennen. 

Ds. Rian Veldman heeft komende week vakantie (26 februari-4 maart).  

Voor dringende pastorale situaties kunt u een beroep doen op ds. Richtsje Abma 

 

Samen tegen Armoede - extra voedselinzameling houdbare producten 

In deze tijd van stijgende kosten en prijzen kost het steeds meer mensen moeite om 

rond te komen. Het aantal aanvragen bij voedselbanken steeg het afgelopen jaar met 

meer dan 20 procent. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, heeft de 

voedselbank de hulp van Kerk in Actie (KiA) ingeroepen. Dat is de campagne Samen 

tegen Armoede. Op www.kerkinactie.nl meer hierover. De PGO doet eraan mee.  

De oproep is om vooral houdbare producten te doneren. Supermarkten gaan ook op de 

kleintjes letten. Daarom komen houdbare producten als bijvoorbeeld rijst, bonen en  

groenten in glas en blik minder beschikbaar. De campagne Samen tegen Armoede roept 

op om die producten extra in te zamelen. In de komende weken zullen er voor en na  

 

 

http://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
https://nos.nl/artikel/2456653-veel-meer-klanten-bij-voedselbanken-dan-begin-dit-jaar
https://nos.nl/artikel/2456653-veel-meer-klanten-bij-voedselbanken-dan-begin-dit-jaar
https://www.nu.nl/binnenland/6242327/het-piept-en-kraakt-bij-voedselbanken-maar-mensen-krijgen-toch-een-kerstpakket.html
http://www.kerkinactie.nl/


 

de dienst in Willibrords Erf dozen van Kerk in Actie staan voor de inzameling van die 

houdbare producten. Doet u mee? Wij zorgen ervoor dat de dozen op hun plek komen. 

Taakgroep Diaconaat & Zending, Nereida Lugo Flores en Pieter Hellinga 

 

Informatie vieringen 

Groene of Willibrordkerk  

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht. 

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek 

en gelegenheid om een kaarsje te branden.  

Woensdag 1 maart, 19.30 uur: eerste avondgebed (om 17.45 uur Samen aan Tafel 

in Willibrords Erf). 

Zondag 5 maart, ds. Richtsje Abma, de tweede zondag in de veertigdagentijd, 

‘Reminiscere’. 

Woensdag 8 maart, 19.30 uur: tweede avondgebed. 

Zondag 12 maart: ds. Rian Veldman, de derde zondag in de veertigdagentijd, ‘Oculi 

mei’, m.m.v. de PGO-cantorij. 

Woensdag 15 maart, 19.30 uur: derde avondgebed (om 17.45 uur Samen aan Tafel 

in Willibrords Erf). 

 

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd  

In de veertigdagentijd gaan we met een groepje liturgisch bloemschikken. Vanaf 22 

februari zal er een schikking te zien zijn in de kerk. Lees verder…  

Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken, Joske Kortleve 

 

Oecumenische avondgebeden veertigdagentijd 

Aan tafel met Jezus 

De veertigdagentijd is een periode bij uitstek om ons te bezinnen over wie we zijn, waar 

wij in willen geloven, wat geloven betekent voor ons dagelijkse leven en samenleven. Dit 

jaar willen wij dat doen door stil te staan bij zes personen die wij kennen uit het 

Evangelie en die een rol hebben gespeeld in de laatste week van het leven van Jezus. 

Mensen met wie Jezus in gesprek is geweest en heeft gegeten. Wat is er tijdens die 

tafelgesprekken besproken? Door als het ware in de huid te kruipen van degene die in 

gesprek is met Jezus leren wij van deze ontmoetingen wie Jezus is; het geheim van zijn 

leven, zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding.  

De hoofdpersonen voor de zes avondgebeden: 

Woensdag 1 maart: Maria van Magdala 

Woensdag 8 maart: Zacheüs – de toeschouwer 

Woensdag 15 maart: De vrouw die Jezus’ voeten zalfde 

Woensdag 22 maart: Tomas de twijfelaar 

Woensdag 29 maart: Judas – de verrader 

Woensdag 5 april: Petrus – de rots. 

Welkom iedere woensdagavond om 19.30 uur in het Groene Kerkje. 

Mart Binnendijk, Marion Kuiper, Netty Moolenaar, Elisabeth Piret, ds. Rian Veldman 

 

Koffiekamer 

Het is aangekomen… en hoe! Dat gaat over het cadeau dat de PGO aanbood ter 

gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Aart Verburg, dat gevierd werd bij 

zijn afscheid als predikant van Oegstgeest. Het cadeau was een (heel groot!) geldbedrag 

dat doorgegeven werd aan de stichting voor gezinswelzijn (LKK) in Soerabaja. Vrouwen 

die daar al meer dan 40 jaar werkten, hadden geen pensioen opgebouwd. Van het 

cadeau uit Oegstgeest (verdubbeld door de LKK) kregen zij een mooie pensioentoelage. 

Een afscheidsfeest voor hen was door corona niet mogelijk. Dat werd dus een reünie, half  

oktober vorig jaar, tijdens het bezoek van AV aan Soerabaja. Om te onderstrepen dat het 

een cadeau uit Oegstgeest was, ging Dieneke van Os, penningmeester van de PGO, mee.  

 

 



 

Samen reisden ze bijna een maand over Java. Tijdens de koffieochtend zullen zij samen 

vertellen, met foto’s, over hun reis. Wat zagen zij van het kerkelijk leven te midden van 

een overwegend islamitische samenleving? Hoe kijken mensen in Indonesië terug op het 

‘zendingswerk’ vanuit de kerken in Nederland? Wat vonden Indonesiërs van het excuus 

van Nederland voor de slavernij? U krijgt prachtige foto’s te zien, nog mooiere verhalen 

te horen én de kans om uw vragen te stellen. 

Donderdag 2 maart, 10.00 uur, in Willibrords Erf. 

 

Nieuw 

Voor in de agenda: ben je nieuw in onze kerk of wil je aanhaken, houd dan zondag 26 

maart vrij, want dan is er een uurtje met koffie en krentenbol in Willibrords Erf, na de 

dienst, zo tussen 11.30 en 12.30 uur. Je ontmoet leden van de gemeente en er is 

ruimte voor vragen, opmerkingen en ontmoeting. Van harte welkom!  

 

Afscheid cantrix Pauline Verkerk 

Pauline Verkerk heeft de kerkenraad geïnformeerd dat zij na 20 jaar haar functie als 

cantrix per 1 november 2023 wil neerleggen. De kerkenraad heeft haar verzoek 

geaccepteerd, onder warme dankzegging voor de vele jaren dat zij haar functie met 

grote inzet heeft vervuld. Een afscheidsdienst zal worden gehouden op 8 oktober 2023.  

Het vertrek van de cantrix biedt ons een goede gelegenheid om met elkaar te overwegen 

hoe wij verder willen met kerkmuziek in het algemeen en de cantorij in het bijzonder. De 

kerkenraad heeft de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) daarom gevraagd om een 

proces van consultatie in gang te zetten en in de zomer met een voorstel te komen. Alle 

mogelijke alternatieven, zoals voortzetting van de cantorij, grote of kleine projectkoren 

en andere vormen van muziek en zang zullen aan de orde komen. Gemeenteleden die 

geïnteresseerd zijn om mee te denken, zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij 

de scriba. 

Hans Hogerzeil, voorzitter  

 

OVERIG 

 

Tussenstand en herinnering Actie Kerkbalans 2023 

Zo’n 520 gemeenteleden hebben inmiddels een toezegging gedaan voor een financiële 

bijdrage aan onze gemeente. De opbrengst tot nu toe bedraagt 206.775 euro. Daarvoor 

uiteraard hartelijk dank! Helaas is het toegezegde bedrag nog wat lager dan waar we op 

hoopten. Van een aantal trouwe gevers hebben wij helaas nog geen reactie mogen 

ontvangen. Afgelopen week hebben we daarom een (digitale) herinnering gestuurd, met 

het vriendelijke verzoek om alsnog een toezegging door te geven. Geeft u toch de 

voorkeur aan een papieren versie? Stuur een berichtje naar 

kerkbalans@pgoegstgeest.nl of bel 06-11 39 72 40 en wij zorgen dat u alsnog een 

formulier in de bus krijgt. Het ingevulde formulier kan zonder kosten met 

de antwoordenvelop worden teruggestuurd naar het Kerkelijk Bureau.   

Mocht u simpelweg er nog niet aan toegekomen zijn, dan het vriendelijke verzoek hier 

nog even tijd voor vrij te maken. Ook uw bijdrage is belangrijk voor onze gemeente!  

Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans PGO  

 

In gesprek met de Denktank 

Op dit moment zijn we in gesprek met diverse groepen die nu van onze kerkgebouwen 

gebruik maken, w.o. de taakgroepen en de predikanten. Lees verder…  

Hebt u/heb jij beelden bij onze PGO over 15 jaar? Deel ze met ons in de wandelgangen 

of stuur een berichtje naar denktank@pgoegstgeest.nl.  

Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord 
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Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: 

reactieopkerkdienst@pgoegstgeest.nl. 
Bloemengroet - Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit 

de kerk in aanmerking komt, bel dan 071-517 22 49 of stuur een e-mail naar 

bloemengroet@pgoegstgeest.nl.  
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via 

kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid). 

Redactie gemeenteberichten - Erica Smit, Dorpsstraat 54, tel. 06-428 68 309; 

e-mail: gemeenteberichten@pgoegstgeest.nl, cc aan: erica.smit@ziggo.nl. 

Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur. 

Website PGO - Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en 

achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips 

of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via dit e-mailadres: 

webmaster@pgoegstgeest.nl. 

Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, 

daarnaast op afspraak. 
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