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In dit nummer
Pagina 4
Interview Pieter
van Winden
Tot 1 januari is
interim-predikant
Pieter van Winden
voor 50 procent
aan de Protestantse Gemeente
Wassenaar verbonden, daarna fulltime.
Op pagina 4 en 5 maken we kennis met
de 55-jarige inwoner van Soest. “Samen
gaan we in gesprek over de vraag welke
koers we willen varen en hoe we ons willen gedragen.”
Pagina 6:
Wereldraad van Kerken
Jan van Veen kijkt terug op de
wortels en het ontstaan van
de Wereldraad van Kerken, in
2018 zeventig jaar geleden.
Pagina 7:
Afscheid Kees Mos
Een afscheidsdienst met theater,
speeches, bijzondere cadeaus,
een lied en een Liber Amicorum.
Dat is kortweg het afscheid van
dominee Kees Mos.

GODSONTMOETING
OPNIEUW VERWOORD
Muus Jacobse
Niet in het geweldige geluid
van stormwind die de rotsen breekt,
is het Uw stem die tot ons spreekt.
De stormen trekken voor U uit.
En ook wanneer de diepte trilt
en d’aarde siddert als een riet,
is het in deze beving niet
dat Gij U openbaren wilt.
Niet in het alverblindend licht
van vuur, niet in een vlammengloed,
is het dat Gij wilt zijn ontmoet,
en vinden wij Uw aangezicht.
Maar als de koelte om ons staat,
en een zacht suizen ons vervult,
weten wij dat Gij komen zult,
en wij omwinden het gelaat.

Restauratie glas-in-loodramen Dorpskerk

Een inkijkje in de wereld van de
oude ambachten
De afgelopen maanden hebben er
werkzaamheden aan de ramen van de
Dorpskerk plaatsgevonden. Ook achter
de schermen is er keihard gewerkt om
de restauratie te coördineren en de
benodigde financiën bijeen te brengen;
financiën die op verschillende manieren
zijn aangeboord, zoals subsidies,
giften, een ondernemersdiner en een
Indonesisch buffet.
Door Rick van Keulen
Maar uiteindelijk komt het werk neer op
de vakwerklui die de werkzaamheden uitvoeren. Dit is niet zomaar een klusje maar
mag met recht een ambacht worden
genoemd. Glasatelier Hagemeier had de
leiding bij het werk aan de glas-in-loodramen, in samenwerking met de aannemer,
Tom Stahlie. En die kan zijn werk weer
niet doen als Broeke Steigerbouw de
steigers niet zou hebben geplaatst.
Goede referenties
Om u een inkijkje in de werkzaamheden
te geven, had ik een gesprek met Michiel
van Sprang van het glasatelier. Van
Michiel heb ik een overzicht van referentieprojecten gekregen. De Dorpskerk
van Wassenaar mag nu prijken naast
objecten als de Laurenskerk in Rotterdam, kasteel De Haar, de Nieuwe Kerk
in Delft en de Pieterskerk in Leiden. En
dit zijn nog maar enkele projecten op de
indrukwekkende lijst van gebouwen waar
Hagemeijer de glas-in-loodramen heeft
mogen restaureren.
De werkzaamheden begonnen met een
kennismakingsgesprek, het offertetraject

Eén van de vernieuwde ramen van de Dorpskerk
en uiteindelijk de start en afronding van
het project. Hier zat wat tijdsdruk op
omdat een aantal subsidieverstrekkers
eiste dat de werkzaamheden binnen een

bepaalde termijn werden uitgevoerd.
Gelukkig kon hieraan worden voldaan.
>> Lees verder op pagina 3

Eredienst: wat is er anders?
Met het vertrek van dominee Kees Mos
en de komst van interim-predikant Pieter
van Winden is een nieuwe situatie
ontstaan. Zullen we dat ook in de
kerkdiensten merken? Jilles de Klerk
sprak hierover met Jan Aro van Leeuwen
en Wini Buitink, respectievelijk
voorzitter en secretaris van de
commissie Eredienst.
Wordt het heel anders?
Jan Aro: “Zeker. We hebben een vaste

predikant minder. Bovendien kunnen we
Pieter van Winden, die voorlopig een 50
procent-aanstelling heeft, minder inzetten. We zullen dus vaker een gastpredikant op de kansel hebben.”
De ‘vaste’ predikanten gaan rouleren
over de drie kerkgebouwen. Waarom is
daarvoor gekozen?
Wini: “Op die manier kan de hele
gemeente met Pieter van Winden kennismaken en omgekeerd. We willen hem

niet toewijzen aan één kerk. De indruk
zou kunnen ontstaan dat Pieter van
Winden de vervanger is van Kees Mos.
En dat is niet het geval.”
Jan Aro: “Pieter is van ons allemaal. In
alle drie de kerkgebouwen gaan we met
hem samenwerken.”
>> Lees verder op pagina 3

Wekelijkse en maandelijkse activiteiten

Colofon

Activiteit

Locatie

Contactpersoon

Dinsdagochtend
wekelijks

Openstelling kerk
10.30-12.30 uur

Dorpskerk/Stiltecentrum

mw. K. Taal
T (070) 511 12 49

Woensdagochtend
wekelijks

Ochtendgebed
10.00 uur

Kievietkerk

mw. Sh. Keilholz
T 06-15 37 72 20

Woensdagmiddag
September t/m mei,
1x per twee weken

Altijd Welkom
14.30-16.30 uur

Messiaskerk

mw. G. van Kesteren
T (070) 514 46 33

Woensdagavond
Wekelijks

Cantorij
20.00-22.00 uur

Kievietkerk

mw. A. Jansen-Kot
T (0252) 22 22 59

Woensdagavond
Wekelijks

Cantorij
20.00-22.00 uur

Dorpskerk

R. Jansen
T (0252) 22 22 59

Woensdagavond
Wekelijks

Cantorij
20.00-22.00 uur

Messiaskerk

C. van Delft
T (071) 401 24 20

Donderdagavond
Oktober t/m maart

Koorruïne-avonden
20.15 uur

Koorruïne Dorpskerk

Vrijdagochtend 2e
vrijdag van de maand

Zangmorgen
10.30-11.30 uur

Van Ommerenpark

Vrijdagmiddag
Wekelijks

Viering
16.00 uur

Duinstede

Vrijdagavond
Wekelijks

Weeksluiting
19.00 uur

Sophieke Huis/Theaterzaal

ds. J.A.D. van der Boon
T (070) 517 11 48

Vrijdagavond
Wekelijks

Rejoice
19.30-20.30 uur

Messiaskerk

J. van den Akker
T (070) 517 97 90

Activiteit

Locatie

Contactpersoon

Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober

Aanleveren spullen bazaar
19.00 tot 20.30 uur

Messiaskerk

Hilde Westera
E hildewestera@hetnet.nl

Redactie en redactieraad:
Deodaat van der Boon, Nelleke van Duijn,
Henk Hogewoning (eindredactie), Rick
van Keulen, Jilles de Klerk en Marianne
Mewissen

Donderdag 4 oktober
Donderdag 18 oktober
Donderdag 1 november

Cursus rond de serie
'Onbehagen' van Bas Heine
15.00 uur en 20.00 uur

Koorruïne Dorpskerk
Messiaskerk
Messiaskerk

ds. J.M. de Klerk en
mw. ds. M. de Vries

Vrijdag 5 oktober

Veiling
19.00 uur

Messiaskerk

Hilde Westera
E hildewestera@hetnet.nl

Redactionele ondersteuning:
Ellen van der Vis

Zaterdag 6 oktober

Bazaar
10.00 tot 16.00 uur

Messiaskerk

Hilde Westera
E hildewestera@hetnet.nl

Post voor de redactie:
gemeentenieuws@pkn-wassenaar.nl
of per post naar het kerkelijk bureau
(zie boven)

Woensdag 10 oktober

Kerkcafé

Kievietkerk

Ria Snelleman
T (070) 517 87 26

Zondag 21 oktober

Tea-inn, 14.30 uur en MMM
15.30 uur

Messiaskerk

John Mewissen
E mewissen@casema.nl

Zaterdag 10 of
zondag 11 november

Gedachtenisconcert
tijdstip nog niet bekend

De Goede Herderkerk

Raad van Kerken Wassenaar

Zondag 11 november

Tea-inn, 14.30 uur en MMM
15.30 uur

Messiaskerk

John Mewissen
E mewissen@casema.nl

Woensdag
14 november

Kerkcafé

Kievietkerk

Ria Snelleman
T (070) 517 87 26

Zondag 18 november

Najaarsconcert
14.30 uur

Messiaskerk

www.vanwassenaerorkest.nl

Zaterdag 24 november

Orgelconcert Anneke Jansen
16.00 uur

Dorpskerk

Fenna Gunneman
E fenna.gunneman@hetnet.nl

Dit informatieblad is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Wassenaar en
verschijnt eenmaal per twee maanden.
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1.650 exemplaren
Redactieadres:
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mw. N. van Duijn
T (070) 511 62 15

Koorruïne-avonden:
de herontdekking van de Bijbel

22-02-12 16:24

Wat gebeurt er als je de Bijbel, die je
ver achter je dacht te hebben gelaten,
herleest en herontdekt? Inez van Oord,
oprichtster van het spirituele magazine
Happinez komt daarover vertellen op
de openingsavond van de Koorruïneavonden, donderdag 11 oktober (20.00
uur, Dorpskerk).
Jarenlang trok Inez van Oord door de wereld op zoek naar verhalen uit het hindoeïs-

me en boeddhisme. Ouder geworden beseft
ze dat haar roots de Bijbelverhalen zijn.
“Waarom verdiep ik me dan wel in Boeddha en spreek ik wijze goeroes, maar weet
ik weinig van de Bijbel? Is er misschien een
nieuwe manier om naar die oude verhalen
te luisteren?”, vroeg ze zich af.
Schotland
Ze ging te rade bij haar broer Jos, die
predikant is (en meekomt naar Was-

senaar). Samen reisden ze naar het
eiland Iona (Schotland). Daar lazen ze
verschillende Bijbelverhalen opnieuw en
brachten hun leeservaringen samen in
een prachtig boek: Rebible - Ontdekking
van vergeten verhalen. Deze startavond
wordt georganiseerd in samenwerking
met de NPB en de openbare bibliotheek
Wassenaar.
>> Lees verder op pagina 3

>> Vervolg van pagina 1

>> Vervolg van pagina 1

Restauratie kerkramen

Erediensten: wat verandert er?

Andere tak van sport
Om de brugstaven te kunnen vervangen, moest eerst het glaswerk worden
verwijderd. Nu moest het glas-in-lood
ook worden gerestaureerd, dus dat
kwam goed uit, maar dat vroeg wel om
een nauwkeurige afstemming van deze
verschillende ambachtelijke werkzaamheden. De restauratie van het glaswerk is
namelijk een heel andere tak van sport.
Lood wordt in de loop van de jaren slecht
en heeft veel last van de druk van de
wind. De ramen zijn er op locatie uitgehaald en overgebracht naar het atelier in
Tilburg.
Kapotgegaan
Op de foto’s is goed te zien welk vakwerk
er geleverd is en dat de ramen weer vele
jaren mee kunnen. In de afgelopen jaren

>> Vervolg van pagina 2
Just van Es sluit in zoverre bij Inez van
Oord aan dat hij in de spiritualiteit van
Iona (teruggaand op het Keltisch christendom) bouwstenen voor een duurzaam
geloof ziet (donderdag 15 november).
Maar eerst komt op donderdag 1 november Ad van Nieuwpoort, voormalig predi-

zijn er zo nu en dan raampjes kapotgegaan
en vervangen. Dit is vaak met de beste
bedoelingen gerepareerd, maar niet altijd
even professioneel. Ook is er vaak ander
glas gebruikt omdat het originele glas niet
voorradig was. Zo’n 15 procent van het
glaswerk is vervangen en daar is origineel
glas voor teruggekomen.
Nieuw project
Binnenkort begint een volgend groot
project: het raam met de evangelisten
wordt ook gerestaureerd. Hierover in
een volgend nummer meer informatie en
details om de lezer een nog beter inkijkje
te geven in de wereld van de mooie ambachten, dankzij welke er straks overal
weer schitterende ramen in de kerk zijn.

Feiten en cijfers
Voor de restauratie van de kerkramen zijn de volgende materialen
gebruikt:
• Circa 1600 kg messing
• Circa 2,3 kilometer zetlood voor
het glas-in-lood
• Circa 17.000 solderingen
• In totaal werden 75 brugstaven
vervangen

kant op de Zuidas en in Bloemendaal, zijn
bijzondere en boeiende visie op Bijbelverhalen uiteenzetten. Hij hoopt daarmee
vooroordelen en misverstanden rondom
Bijbelse verhalen uit de weg te ruimen.
Mystiek
De laatste twee avonden van dit jaar is er
niet alleen veel te horen maar ook te zien.
Kick Bras, dé deskundige op het gebied
van mystiek, neemt ons op donderdag 22
november in woord en beeld mee langs
een aantal kunstwerken waarin christelijke mystiek is vormgegeven. De decembermaand (donderdag 13 december)
is voor de kunsthistorische lezing van
Anne Schulte Nordholt. Zij laat zien hoe
de beer, bij Kelten en Germanen nog de
koning der dieren, door de kerstening van
zijn troon gestoten werd en degradeerde
tot een goedige lobbes.
Over deze en de lezingen in 2019 leest u
meer in het boekje Koorruïne-avonden
2018-2019. Het ligt in de drie kerken en bij
boekhandel De Kler.

Inez van Oord

Kaarten voor de lezing zijn te koop voor
€ 7,50 in de bibliotheek. Meer informatie:
www.obvw.nl/agenda-obvw/rebible.htm.

Predikanten die afwisselend in
drie kerkgebouwen voorgaan…
Gaan gemeenteleden dan niet
achter hun dominee aan?
Wini: “Ik denk het niet. De
verbondenheid met het kerkgebouw is sterk. De verbinding
tussen kerkgebouw en één
vaste predikant verdwijnt. Maar
de band met de plek waar je de
diensten viert, blijft voor veel
mensen.”
Landelijk onderzoek laat inderdaad zien
dat bij de keuze tussen afstoten van een
kerkgebouw of inkrimpen van het aantal
predikantsplaatsen, de meeste mensen
voor het laatste kiezen. Hoe zou dat
komen, denk je?
Jan Aro: “Het kerkgebouw is waar je
een geschiedenis hebt. Je bent daar
getrouwd, je kinderen zijn er gedoopt, je
hebt er afscheid van mensen genomen.
Toen ik laatst weer bij het kerkje kwam
van waaruit mijn oma is begraven, realiseerde ik me dat die plek betekenis voor
me heeft. Ik ken de gemeenschap van dat
gebouw niet, maar toch voelde ik me er
meteen thuis. Door wat ik daar meegemaakt en beleefd heb. Zo heeft ons eigen
kerkgebouw betekenis voor ons. Het
doel van ons als eredienstcommissie is
wel dat die betekenis verbreed wordt,
ook naar de andere kerken. Dat vraagt
van ons allemaal dat je over je eigen heg
heen kijkt. Mijn eigen ervaring is dat je in
andere kerken, buiten je comfortzone, net
zo’n warme plek vindt en net zulke warme
mensen.”
Stimuleert het nieuwe
kerkdienstenrooster het bij elkaar ter
kerke gaan?
Wini: “Ja, want in 2019 is er iedere laatste zondag van de maand een gezamenlijke dienst in een van de kerken. Dan
gaan we dus met z’n allen naar één kerk.
Zo kunnen alle gemeenteleden meerdere
keren in de maand beide Wassenaarse
predikanten meemaken.”
Zijn jullie als commissie ook uit op
vernieuwing of probeer je vooral de
kerkdiensten zoals we die nu hebben, te
continueren?
Jan Aro: “Op dit moment houden we in
drie kerken op hetzelfde tijdstip eenzelfde

Liber generationes van Luyt de Brauw,
uitgevoerd in keramiek
soort dienst. Een voornemen van ons is
meer naar doelgroepen te gaan kijken.
Zo kun je op een zondagmorgen een van
de kerkdiensten aantrekkelijker maken
voor bijvoorbeeld jonge gezinnen. Door
de dienst later te laten beginnen en een
op de doelgroep afgestemde invulling
te geven. De uitdaging is dan om het
karakter van de eredienst te behouden
én af te stemmen op de huidige tijd. Dat
is een hele klus. Nu zitten we midden in
een overgangsperiode. Dat vraagt veel
energie. Van de commissie, maar ook van
gemeenteleden die mee moeten groeien
met de nieuwe situatie. Maar we moeten
naar een situatie waarin je op zondagmorgen denkt: ‘Waar vindt vanmorgen
wat voor soort kerkdienst plaats? En
waar ga ik dan naar toe?’”
Hoe is het voor jou, Jilles, als predikant
eigenlijk om te rouleren over de drie
kerkgebouwen?
“Het zal ook voor mij anders zijn. Als ik in
de Kievietkerk voorga, ben ik de pastor
van de mensen die voor mijn neus zitten.
Door de nieuwe pastorale wijkindeling
word ik dat ook van een deel van de
mensen die in de Dorps- en Messiaskerk
kerken. Een ander deel van de kerkgangers krijgt mijn collega als pastor (of heeft
tot eind van dit jaar Deodaat van der Boon
als pastor). Gelukkig ken ik in beide kerkgebouwen heel wat mensen. Ik voel me
dan ook niet te gast in de Dorps- en Messiaskerk. Maar de pastorale wijken vallen
straks niet meer samen met de gemeenschap die kerkt in een gebouw. Dat zal
wennen zijn. Maar ik heb vertrouwen in de
koers die de kerkenraad heeft uitgezet. En
ik zal me met overtuiging en enthousiasme
inzetten voor deze nieuwe situatie.”
Protestantse Gemeente Wassenaar

De grootste uitdaging bij het ramenproject in de Dorpskerk was het vervangen
van de ijzeren brugstaven. Deze zijn in de
loop van de tijd gaan roesten en door de
roest gaan uitzetten, zodat uiteindelijk het
metselwerk is gaan breken en afbrokkelen. In totaal zijn er zo’n 75 brugstaven
vervangen. Ook moest het metselwerk
worden hersteld. Met de kennis van nu
zijn deze brugstaven nu uitgevoerd in
messing. Dit metaal roest niet en gaat
dus veel langer mee.
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Kennismakingsinterview met Pieter van Winden

Samen in gesprek over de koers
die we willen varen
Pieter van Winden ontvangt ons in zijn
huis in Soest. De huiskamer is ruim
en licht. De grote ramen geven ruim
uitzicht op een goed onderhouden tuin.
Op de piano staat bladmuziek: Chopin,
J.S. Bach en Piazzola. Pieter is 55 jaar,
maar oogt jonger. Hij is getrouwd en
heeft twee studerende kinderen. Een
interview.
Door John en Marianne Mewissen
Pieter toont zich tijdens het interview
oprecht geïnteresseerd en is een open
en betrokken gesprekspartner. Voordat
hij rustig en weloverwogen ingaat op de
vele vragen, luistert hij aandachtig. Naar
woorden hoeft hij niet te zoeken: hij weet
zijn gedachten goed onder woorden te
brengen. Nadenken en spreken houden
gelijke tred.
Waarom is hij predikant geworden?
Als tiener boeide het reilen en zeilen van
de kerk hem, zij het met enige reserve:
“Het verhaal van de kerk is bijzonder
maar de uitwerking vond ik vaak saai.”

Om daar een bijdrage aan te leveren,
koos hij op zijn achttiende voor een
studie theologie aan de Vrije Universiteit.
Daar waren onder anderen leraren als
Anton Wessels, Harry Kuitert en Jan
Hendriks gezaghebbende theologen. We
spreken enige tijd over de grote veranderingen in de theologische tradities, de
verschillende stromingen in de kerk en
binnen de faculteit, over de vele uitdagende publicaties en de debatten die
daarover worden gevoerd. Al die zaken
hebben zijn belangstelling gewekt, hem
beïnvloed en ook geïnspireerd om moeilijke en abstracte zaken te verwoorden.
Zijn eerste gemeente was Duivendrecht,
onder de rook van Amsterdam. Nog een
paar gemeentes volgden, waaronder
Utrecht en Soest.
Waarom werd je uiteindelijk interimpredikant?
“Bij de PKN groeide langzamerhand de
gedachte dat een interim-periode zou
kunnen helpen om een goede start voor
de langere termijn te maken. Het kan zijn
dat er binnen de gemeente bij het vertrek

van een predikant het verlangen naar iemand die helemaal lijkt op de voorganger
sterk aanwezig is, of het moet juist een
heel andere persoonlijkheid zijn. Wanneer er eventueel onderliggend conflictsituaties zijn, dan wordt van de opvolger
verwacht dat die ze maar even oplost,
zonder dat de gemeente zelf de problematiek heeft geanalyseerd en nagedacht
over het profiel waar behoefte aan is. Je
ziet het dan soms mis gaan, terwijl het te
voorkomen is.”
Gesprekken
“In Amerika in de Presbyterian Church
was het verplicht om bij een predikantsvacature een jaar lang een interim-periode in te lassen. Dat geeft de gelegenheid om met de gemeente een profiel

op te stellen van de nieuw te beroepen
predikant: je gaat dan bewust met elkaar
aan de slag binnen de gemeente en
de interimmer ondersteunt daarbij. De
eerste fase is bedoeld voor gesprekken
met de gemeente maar ook met mensen
die wonen op de plek waar de kerk staat:
ondernemers, cultureel werkers. Met
mensen binnen de kerk en aan de rand.
Voor de kerkleden speelt de vraag: wat
voor gemeente willen wij zijn? Hoe kunnen wij de nieuw te beroepen predikant
steunen en samenwerken.”
Voor een verplichte inzet van een interimpredikant in de PKN voelt Pieter niet:
”Het is echt niet altijd nodig. En het werkt
in Nederland beter om het op vrijwillige
basis te doen.” Een beslissende wending

Diaconia

Diaconale zondag
Op 30 september wordt diaconale zondag gevierd in een gezamenlijke dienst in de
Kievietkerk. In deze dienst zal worden stilgestaan bij de rol van de diaconie voor ons
allemaal in deze tijd en de oorsprong van de diaconale opdracht. Bovendien worden
drie nieuwe diakenen in het ambt bevestigd.

(advertentie)

Door Fokko van Duyne

ALLE AANDACHT
VOOR AFSCHEID
NAAR WENS EN

Protestantse Gemeente Wassenaar

HERINNERING
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In een interessant interview met prof. dr. Herman Noordegraaf, tot voor kort hoogleraar
diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, gaat hij in op
de rol van de diaconie. Het lijkt mij interessant hier een korte weergave van te geven.
Barmhartigheid
De kern van diaconaat is barmhartigheid en gerechtigheid, zo vat prof. Noordegraaf
samen. “Zoals God omziet naar mensen, zo zijn wij geroepen om te zien naar de medemens. God is innerlijk betrokken op de mens in nood.” Professor Noordegraaf ziet
dat al bij het volk Israel, waar diaconaat altijd gekoppeld is aan de politieke en sociale
aspecten van het leven. “Het Oude Testament behoort tot de oudste sociale wetgeving
in de wereld. Diaconaat is daar een publieke zaak, het uitoefenen van een door God
gegeven recht, gericht op wees, weduwe en vreemdeling. Recht is geen gunst. Je
helpt een mens in nood niet omdat je hem aardig vindt, maar omdat hij recht heeft op
het ontvangen van steun. De ander is immers beelddrager van God. Onze hulp aan hem
hangt niet af van onze beslissing.”
Diaconaat is daarom ook meer dan hulpverlening. Professor Noordegraaf: “Het is in
de eerste plaats het aangaan van een relatie met de ander in nood. Er is sprake van
een relatie in wederkerigheid en gelijkheid. Diaconaat beoefen je met mensen in plaats
van vóór mensen. Dat voorkomt een vernederende afhankelijkheid. Je moet naar de
ander luisteren in plaats van hem eenzijdig bepaalde voorwaarden opleggen op grond
waarvan je hulp verleent.”

EDWARD KARDOL
Oostdorperweg 151
2242 NJ Wassenaar
S 070 514 61 00
info@omen-uitvaartzorg.nl
www.omen-uitvaartzorg.nl
FACILITEITEN VOOR HET VERZORGEN VAN:
• UITVAARTEN
• OVERLEDENEN
• OPBARINGEN
• CONDOLEANCES
• AFSCHEIDSBIJEENKOMSTEN
• MEMORIALS

INFORMATIEPUNT VOOR HET:
• BESPREKEN VAN UITVAARTEN
• REGISTREREN VAN UITVAARTWENSEN
• DEPOSITO EN UITVAARTVERZEKERINGEN
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Taak voor hele kerk
Ook gaat hij in op het uitgangspunt dat diaconaat de taak is van de gehele kerk en niet
van een vrijgestelde groep diakenen. De aandacht voor de arme is een wezenlijke taak
in het kerk-zijn, aldus Noordegraaf. “Dat heeft zijn weerslag op de gehele kerkelijke
structuur. Uiteindelijk is diaconaat verankerd in het avondmaal en laat zij iets van de
gemeente als tafelgemeenschap zien.”
Professor Noordegraaf gaat ook in op de veranderingen van het diaconaat de laatste
decennia. “Ik denk vooral aan de sterke ontwikkeling van het werelddiaconaat, de
diaconale hulp over de grenzen heen. Verder zie ik een toenemende versobering van
de verzorgingsstaat. De diaconale samenwerking is versterkt tussen kerken.”
We hopen velen van u te zien in de feestelijke, gezamenlijke dienst in de Kievietkerk.

in zijn leven kwam toen de opleiding
tot interim-predikant van start ging. Hij
schreef zich onmiddellijk daarvoor in, met
instemming van zijn gemeente in Soest.
Ongeveer acht jaar lang combineerde
hij het werk in de eigen gemeente met
het coachen van andere gemeentes, het
bemiddelen bij conflicten, het ontwikkelen van criteria voor een profiel. Sinds
vijf jaar is hij als fulltime interim-predikant
verbonden aan de landelijke kerk. Door
de synode is hij in dit ambt beroepen.
Wat is voor jou de meerwaarde
van interim zijn? En wat is de
‘minderwaarde’?
“De intensiteit van het werk is niet
minder, maar de contacten zijn natuurlijk
wel korter. Als vaste predikant in een gemeente heb je op langere termijn binding
met veel mensen in alle levensfasen. Die
lange, doorgaande lijn mis je. Maar de
continuïteit zit hem voor een gemeente
tegenwoordig in de stroom, en voor de

interim-predikant in het bijsturen van de
doorgaande lijn én in aandacht voor de
voortgang bij het begeleiden van veranderingsprocessen. Bij veranderingsprocessen horen ook conflictsituaties, of het
samen ontdekken hoe je verder komt en
dát je verder komt.”
Nu, in Wassenaar, werkt hij graag mee
aan de reorganisatie: van drie predikanten naar twee en het daaraan verbonden
pastoraat in twee wijken, maar met vooralsnog het behoud van de drie wijkkerken. En belangrijk is nu ook de zorg voor
de mensen rond de Messiaskerk die op
2 september afscheid hebben genomen
van ‘hun’ predikant.
“Samen in gesprek over de vraag welke
koers we willen varen. Hoe willen we ons
als gemeente gedragen? Wat wordt dan
het profiel van de nieuwe predikant(e)
naast Jilles de Klerk. Pas dan kan een beroepingscommissie aan het werk gaan en
als die beroepen is, dan is mijn opdracht
voltooid.”

Column | Niek van Wijk

Is er toekomst voor
ons verleden?
Midden in de Tweede Wereldoorlog schrijft cultuurhistoricus Johan Huizinga in zijn Geschonden
Wereld over de neergang van cultuur en beschaving in de toenmalige samenleving. Begrippen als
civilisatie, beschaving en cultuur komen hierin aan
de orde.
Civilisatie versus beschaving
Civilisatie is niet hetzelfde als beschaving. Civilisatie is het proces waarbij het in stamverband
rondtrekkende volk wordt omgevormd tot burgers,
bewoners van dorp of stad. Beschaving is ruimer
en omvat bijvoorbeeld ook tafelmanieren (hoe
eten wij de artisjok?) en conventies aangaande de
correcte uitspraak van ‘normaliter’. Cultuur is de generale aanduiding van deze
begrippen en daarmee de spiegel van sociale en economische ontwikkelingen.
Recent heeft het kabinet in de beleidsbrief Cultuur in een open samenleving zijn
visie over cultuur en samenleving ontvouwd. In deze brief wordt specifiek ingegaan op erfgoed. Geconstateerd wordt dat overheden, eigenaren en vrijwilligers
veel in ons erfgoed hebben geïnvesteerd. Maar ook blijkt dat een bredere blik op
de instandhouding van ons erfgoed gewenst is. Een blik die het erfgoed verbindt
met de toekomst, door vanuit creativiteit het erfgoed te verbinden met onze leefomgeving en de verbindende kracht van dat erfgoed te benutten.
Instandhouding van erfgoed
Kerkgebouwen, vestingwerken, molens, boerderijen, industriële complexen en
andere bouwwerken leveren de verhalen van dorpen en steden en geven ons
land een gezicht. Tot op heden wordt gelukkig veel geïnvesteerd in deze monumenten en dat moeten we ook blijven doen. We moeten dan ook niet luisteren
naar mensen als Eric Wiebes die in het programma Zomergasten te kennen gaf,
kunst en cultuur als een hobby te beschouwen. Deze houding was voor Huizinga
destijds juist aanleiding tot zijn cri de coeur over de neergang van de beschaving. Gelukkig wordt de laatste tijd niet alleen naar economische vooruitgang
gekeken.
Erfgoed in onze leefomgeving
Het is evident dat onze leefomgeving zal gaan veranderen. Hoe zal ons land er
over vijftig jaar uitzien? In ieder geval lijkt het erop dat nog meer mensen, gebouwen en infrastructuur onze ruimten in beslag gaan nemen. We moeten nadenken
over de interactie tussen erfgoed, ruimte en leefomgeving. Onze overheid heeft
daarmee bijvoorbeeld met de nieuwe Omgevingswet en het Deltaprogramma al
initiatieven genomen.
Verbindende kracht van erfgoed
Erfgoed brengt mensen samen en zorgt voor vertrouwdheid in een veranderende
leefomgeving. Door erfgoed delen we verhalen over een wijk, een stad en onze
positie in Europa. Het debat over monumenten en tradities uit het verleden heeft
betekenis voor de toekomst van ons land. Een prachtig voorbeeld van die verbindende kracht van erfgoed in ons dorp Wassenaar is natuurlijk onze eigen Dorpskerk, een symbool dat laat zien dát er inderdaad toekomst is voor ons verleden.

Pieter van Winden: ”Het verhaal van de kerk is bijzonder”

Muziek Matinees Messiaskerk

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

De serie Muziek Matinees in de Messiaskerk gaat een nieuw seizoen in: het elfde. De
reeks zondagmiddagconcerten start op 21 oktober 2018 met een optreden van het Voorschotens Kamerkoor onder leiding van Nico Hovius. Dit koor telt dertig leden. Het heeft
onlangs een concert gegeven in kasteel Duivenvoorde en bereidt zich voor op een concert met liederen uit de Duitse romantiek met onder anderen Brahms en Mendelssohn.

Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met een overlijden,
kunt u - 24 uur per dag - contact met ons opnemen

Ds. Kees Mos is met emeritaat. Zijn rol als presentator wordt overgenomen door Jisk
Heslinga. De organisatie blijft in handen van John Mewissen en Hetty Lugthart. Het
muzikale gedeelte is van 15.30 tot 16.30 uur; de Tea Inn begint als vanouds om 14.30 uur.
Drie weken later, op zondag 11 november, is de tweede MMM van dit seizoen met het
Ensemble Liat Alkan (ASH).

Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag)
Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl
info@dehorstenuitvaartverzorging.nl

De Horsten Uitvaartverzorging, Postbus 1011, 2240 BA Wassenaar
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Wereldraad van Kerken bestaat 70 jaar

Uit de kerkenraad

Dit jaar bestaat de
Wereldraad van
Kerken zeventig jaar.
Deze raad vindt haar
vrucht in de oecumenische beweging
die voortkwam uit
de zending, YMCA
en de World Christian Student Federation (WCSF). Jan van
Veen, oud-directeur
van Kerk en Wereld
van de Nederlandshervormde kerk,
reconstrueert de ontstaansgeschiedenis.

Op de drempel van de vakantieperiode
heeft de kerkenraad een aantal belangrijke
beslissingen genomen: de instelling van
een pastorale raad en een zogeheten
kleine kerkenraad. Hieronder een nadere
uiteenzetting.

Aanwezig op de breuklijnen Pastorale raad en kleine
kerkenraad gaan van start
in de samenleving

De belangrijkste
impuls voor de ontwikkeling van de
oecumenische beweging werd gegeven
tijdens de eerste Wereldzendingsconferentie van 1910 in Edinburg. Deze
vond plaats onder de bezielende leiding
van de Amerikaanse methodist John
Mott (YMCA en WCSF) en de Schotse
missionaris Joseph Oldham (WCSF).
Daar werd aan de Bijbelse opdracht tot
eenheid van de kerk herinnerd (Johannes 17: 21), ten bate van de gehele
bewoonde wereld(oecumene), ‘want de
verdeeldheid van de kerken is een forse
hinderpaal voor de verbreiding van het
evangelie’.

Protestantse Gemeente Wassenaar

Twee bewegingen
Om aan die eenwording gestalte te
geven, ontstonden in het Interbellum (de
periode tussen 1918 en 1940) twee bewegingen die in conferenties bijeenkwamen: Life and Work, voor samenwerking
op het gebied van praktisch christendom, en Faith and Order, dat zocht naar
eenheid in belijdenis en kerkorde.
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Life and Work werd opgericht door
Nathan Söderblom, de lutherse aartsbisschop van Uppsala. De organisatie
was in handen van Joseph Oldham, die
er geëngageerde, deskundige leken
bij betrok, ook jongeren en vrouwen.
Bekend werd deze beweging door de
conferentie over kerk, gemeenschap
en staat (Oxford, 1937), die gewijd was
aan de spanningen in de wereld op dat
moment. Faith and Order werd geleid
door de anglicaanse bisschop Charles
Brent en de aartsbisschop van Canterbury, William Temple. Deze organisatie
werd veel later (1982) bekend door het
Lima-rapport over doop, avondmaal en
ambt, dat onder andere de basis vormde
voor wederzijdse dooperkenning.
Beide bewegingen troffen elkaar in 1937
in Engeland en zochten naar de mogelijkheid om zich samen te voegen in één
oecumenisch verband. Zo werd in 1938
in Utrecht besloten tot de oprichting van
de Wereldraad van Kerken, met William
Temple als voorzitter en Willem Visser
’t Hooft (YMCA, WCSF) als algemeen

Door Freek Koster

’La danse’ uit 1929 van Fernand Léger
secretaris. Het bureau werd gevestigd
in Genève.
Eenheid
Vanwege de oorlog duurde het nog tot
1948 voordat de Wereldraad van Kerken
als een gemeenschap van kerken in
Amsterdam werd opgericht: 147 kerken
(inmiddels zijn het er 350) spraken uit
dat zij zich wilden inzetten voor Gods
roep om eenheid, dienst aan de wereld,
gerechtigheid en vrede. De roomskatholieke kerk deed niet mee. De reden:
eenheid betekende voor deze kerk terug
naar de moederkerk. De Russischorthodoxe kerk trad wel toe, op een later
tijdstip (in 1961) tijdens de assemblee in
New Delhi.
De creatieve spanning tussen Faith
and Order en Life and Work heeft het
karakter van de Wereldraad van Kerken
bepaald, en de participatie van geëngageerde leken, vooral jongeren, heeft
ervoor gezorgd dat de wereldraad geen
instituut werd, maar een levende beweging is gebleven, waarin de aangesloten
kerken, die eens in de zeven jaar tijdens
een assemblee bijeenkomen, de koers
uitzetten.
Breuklijnen
“Mij heeft in de Wereldraad van Kerken
als oecumenische beweging in de vorige
eeuw het meest geboeid dat zij present
was op de breuklijnen en tijdens knelpunten van de wereldsamenleving,” vat
Jan van Veen samen. “Op die momenten
probeerde de wereldraad de in de Bijbel
genoemde tekenen des tijds (Matteus 16:
3) te verstaan. Dat betekende: de aanwijzingen voor toekomstige ontwikkelingen,
die in het heden opdoemen, aangrijpen en
daarbij oog hebben voor het kritieke moment wanneer Christus ons leven, ook in
de samenleving, doorkruist (Lucas 24: 25).”
Concrete voorbeelden hiervan zijn de
aanzet tot verzoening in Europa, de
opbouw van een verantwoordelijke
samenleving, het opkomen voor mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, het bestrijden van racisme en het
conciliair proces voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

In de vergadering van mei heeft de kerkenraad ingestemd met het pastoraal plan dat
door de werkgroep pastoraat was voorbereid. In Gemeentenieuws van juni /juli is dat
plan door Bert van Ginkel in een interview
toegelicht. Een kaart met de nieuwe indeling
in twee wijken, onderverdeeld in secties, is in
alle kerken opgehangen. Die indeling is ook
te vinden op de website van de PGW (onder
‘Nieuws’).
Pastorale raad
Onderdeel van het pastoraal plan is de
instelling van een pastorale raad. Die zal de
organisatie en beschikbare capaciteit van de
predikanten en ambtsdragers zo goed mogelijk op elkaar moeten afstemmen. In juli heeft
de kerkenraad tot instelling van de pastorale
raad besloten. Na een overgangs- en opbouwperiode zal die raad per 1 januari 2019
volwaardig gaan functioneren. In de periode
september-december 2018 vindt in de wijk
rond de Dorpskerk het pastoraat nog plaats
onder verantwoordelijkheid van ds. Van der
Boon. Per 1 januari 2019 gaat dit pastorale
gebied over naar de wijken 1 en 2 van de
PGW. Wijk 1 komt onder de zorg van ds. Jilles
de Klerk. In wijk 2 zal de interim-predikant ds.
Pieter van Winden werkzaam zijn.
De raad bestaat uit een voorzitter en vijftien
ambtsdragers die elk een sectie vertegenwoordigen. De predikanten van de twee
wijken hebben ook zitting in de raad. Bert
van Ginkel is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Ria Snelleman
en Anneke Prins zullen als secretarissen
fungeren. Aan de wijkraden wordt gevraagd
ambtsdragers voor de raad voor te stellen
en behulpzaam te zijn bij de overgang van de
pastorale taken naar de nieuwe situatie.
Kleine kerkenraad
De kerkenraad bestaat momenteel uit meer
dan veertig ambtsdragers. In de afgelopen ja-

ren vergaderde de kerkenraad zo’n tien keer
per jaar. Met zo’n grote groep is het lastig
vergaderen, terwijl de vergaderdruk voor de
ambtsdragers hoog is. Om te komen tot een
slagvaardiger bestuur en een efficiëntere
besluitvorming, is besloten om een kleine
kerkenraad te formeren. De kerkorde biedt
daartoe de mogelijkheid. Belangrijke besluiten, zoals vaststelling van de begroting en de
jaarrekening, de verkiezing en het beroepen
van predikanten, blijven bij de grote kerkenraad. Op terreinen die door de kerkorde niet
aan de grote kerkenraad zijn voorbehouden,
kan de besluitvorming worden gedelegeerd
aan de kleine kerkenraad.
Samenstelling
De kleine kerkenraad is sinds 3 juli operationeel en bestaat uit de leden van het moderamen, de predikanten, de voorzitters van de
wijkraden, de voorzitters van de commissies
(Eredienst, Leerhuis, Kerk & Samenleving
en Communicatie) en de voorzitter van de
pastorale raad. De bedoeling is dat de kleine
kerkenraad vijf keer per jaar vergadert en de
grote kerkenraad twee of drie keer per jaar.
Communicatie
In de kerkenraadsvergaderingen van 29 mei
en 3 juli is op voorstel van de communicatiecommissie besloten dat er geen activiteitengids meer zal verschijnen. Er komt een digitale activiteitenkalender. Ook in een actuele
adressenlijst zal worden voorzien. Besloten is
dat de gemeenteleden daarover nog per brief
worden geïnformeerd. Ook is besloten om te
komen tot een wekelijkse digitale nieuwsbrief
met informatie over de erediensten en met
pastorale informatie. De eerste nieuwsbrief,
PGWekelijks, verscheen op 30 augustus.
Tot slot
Er verandert veel en dat vraagt tijd en
energie. Maar ook geduld en begrip. Het
beroepingswerk zal de komende tijd veel
aandacht vragen. Pieter van Winden zal ons
in dat traject begeleiden. We streven er naar
de gemeenteleden zo goed en tijdig mogelijk over alle ontwikkelingen te informeren.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u te allen
tijde bij ons terecht. We gaan het komende
jaar met moed en vertrouwen tegemoet.

Roessingh van Iterson BV
RVI Services

Dierplaagbestrijding
Wespen bestrijding / Bijen herplaatsing
Schoonmaak / Glazenwasserij

Tel: 070 - 517 68 96 / 0252-377333 www.roessinghvaniterson.com

Afscheid van Kees Mos
Ruim twintig jaar was hij predikant in Wassenaar. Op 2 september nam hij afscheid in
zijn eigen vertrouwde Messiaskerk, in aanwezigheid van velen. Het vertrek van Kees
Mos is nu definitief. Gelukkig hebben we de foto’s nog.

’Standvastig doch lichtvoetig’
is de naam van het beeldje
dat Kees Mos ontving als
afscheidsgeschenk

Kerk en Kunst-special
met mosgroen stempel

Aanbieding van het
Liber Amicorum met
persoonlijke teksten van
vele gemeenteleden

Bijdrage van de lezer

Het ‘Onze Vader’ in muziek
Door Deka Wielenga
Nee, ik doel hier niet op de diverse manieren waarop het ‘Onze Vader’ op muziek is
gezet. Solisten en koren kan je dit gebed op YouTube horen zingen. Soms best wel
mooi, soms matig qua melodie en harmonisatie. Nee, ik bedoel de manier waarop ik
dit gebed in mijn eigen gedachten hoor. In de Dorpskerk in Wassenaar, waar ik elke
zondag zit, wordt dit gebed áltijd aan het eind van het slotgebed van de dominee vanaf
de preekstoel opgezegd en door de gemeente zachtjes mee gemompeld. Ik vind dat
altijd een heel mooi onderdeel van de liturgie.
Ik ben een muziekjongen. Klassiek... geen pop of jazz, want daar heb ik geen verstand
van. En als ik het ‘Onze Vader’, met alle anderen in de kerk, mee zeg, hoor ik een groot
symfonieorkest in mijn hoofd meespelen. Het orkest begint forte met een langzame,
aansprekende melodie: violen, celli, houtblazers, pauken, trompetten en hoornen laten
luidkeels de melodie horen bij: ‘Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde
geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde’. Einde van de plechtstatige melodie bij deze hoogstaande lofzang.
De woorden tuimelen dan ineens naar beneden naar een enorm aards verlangen. Het
contrast kan niet sterker, want dan volgt: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Je zou
kunnen zeggen: banaler kan het eigenlijk niet (en daarom juist zo sterk). De wil van
God, onmiddellijk gevolgd door de simpele wens voor een stukje brood. Het orkest
wordt door de dirigent gedwongen tot een zachter spel. Een nieuwe melodie zet in
onder: ‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En
leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze’. Maar dan…! De strijkers
zwellen aan: ‘Want van U is het koninkrijk’ (de hobo’s, fluiten en fagotten gaan mee
doen) ‘en de kracht’ (de felle trombones laten nu ook hun instrumenten klinken’)
‘én de heerlijkheid’ (en nú vallen ook de trompetten en de tuba in) en het orkest
crescendeert steeds sterker naar de slotzin: ‘TOT IN ALLE EEUWIGHEID’. En bij deze
laatste, magistrale, quote zweept de dirigent het orkest op tot een oorverdovende
geluidsorgie. Even een stilte en dan, met alle pracht en praal die het orkest kan
voortbrengen, zingt het jubelend: ‘AMEN’. Dan zwijgt in mijn hoofd het orkest. En ik
ben geroerd. Alleen al uit taalkundig oogpunt vind ik het ‘Onze Vader’ het mooiste stuk
uit de Bijbel en de muziek die ik erbij hoor, brengt mij, mét de woorden, in vervoering.
Wilt u ook een bijdrage leveren? Stuur een mail naar de redactie (zie colofon).

Kees en zijn gezin
als aandachtige
toeschouwers tijdens de
theatervoorstelling die
hem als cadeau werd
aangeboden

Gericht naar
uw persoonlijke wensen
Verzorgen van en hulp bij
verzekeringen en deposito’s
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Het afscheidslied

Diverse uitvaartcentra beschikbaar,
o.a. ‘Sorghvliet’,
Groot Hertoginnelaan,
’s-Gravenhage
Kantoor
Jan van Nassaustraat 110
’s-Gravenhage

Toespraken namens
de PGW (Ernst Hoek)
en de Raad van Kerken
(Jan Bruinsma), waarbij
laatstgenoemde een fraai
geschenk overhandigde
aan Kees Mos
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Redactioneel

Verandering
Hoe gaan we om met de veranderingen in
de periode die voor ons ligt? In het artikel
Van de kerkenraad wordt duidelijk welke
besluiten over onze nieuwe organisatie
in de zomerperiode zijn genomen. In het
gesprek van Jilles de Klerk met twee
leden van de commissie Eredienst wordt
over de uitvoering van die plannen gesproken. Dezelfde vraag staat ook in het
kennismakingsinterview met de interimpredikant Pieter van Winden: hoe kunnen
we ondersteunen en samenwerken?
In dit nummer ook aandacht voor het
verleden. Zeventig jaar Wereldraad van
Kerken: present op de breuklijnen en
tijdens de knelpunten in de wereldsamenleving. Verantwoord omgaan met die
erfenis, ook in materieel opzicht, vraagt
om moed en lef. Het artikel op de voorpagina over de restauratie van de ramen in
de Dorpskerk vertelt over vakmanschap
en liefde voor het erfgoed: ontmoeting
met God in het vernieuwde licht dat door
de ramen naar binnen valt.
Het stemt de redactie en hopelijk ook u
als lezer tot nadenken en leidt misschien
tot een korte impressie voor de rubriek
Bijdrage van een lezer.

Kerkdiensten
Dorpskerk, Plein 3, tel. 070 - 511 35 20 | ds. J.A.D. van der Boon, tel. 070 - 517 11 48
Kievietkerk, Oranjelaan 2, tel. 070 - 517 97 24 | ds. J.M. de Klerk, tel. 070 - 889 03 33
Messiaskerk, Zijllaan 57, tel. 070 - 511 55 82
Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
Kijk voor actuele informatie over de kerkdiensten op de website: www.pkn-wassenaar.nl
Dorpskerk

Kievietkerk

Messiaskerk

Zondag 30 september
Diaconale zondag

Zie Kievietkerk

ds. P. van Winden

Zie Kievietkerk

Zondag 7 oktober

ds. O. Elseman (Den Haag)

ds. J.J. van Es (Zandeweer)

ds. A.J. van der Bom
(Schagen)

Zondag 14 oktober

ds. J.A.D. van der Boon
Cantatedienst

ds. J.M.de Klerk

ds. J.C. van Dongen
(Den Haag)

Zondag 21 oktober

H. van Laren (Den Haag)

ds. J.A.D. van der Boon

ds. J.M. de Klerk

Zondag 28 oktober

ds. J.A.D. van der Boon

mw. B.J.M.E. de Beaufort
(Zandeweer)

drs. E.E. Aarsen-Schiering
(Amsterdam)

Zondag 4 november
Gedachteniszondag

ds. J.A.D. van der Boon

ds. J.M. de Klerk

ds. N.K. Mos

Zondag 11 november

ds. J.M. de Klerk

ds. J.A.D. van der Boon

ds. A.J. van der Bom
(Schagen)

19.15 uur: cantatedienst
ds. J.A.D. van der Boon
Zondag 18 november

ds. J. van den Berg
(Voorhout)

ds. A.C. Kooijman (Oegstgeest)

ds. J.M.de Klerk

Zondag 25 november

dr. G.P.Th. Bosma (Breda)

dhr. J. Greven (Blaricum)

ds. R. Visser (Rhenen)

Marianne Mewissen

Dienst op de boerderij

Protestantse Gemeente Wassenaar

Tijdens de kerkdienst van 9 september waren de gemeenteleden van de Kievietkerk te
gast op de boerderij van Peter en Lucia Bogaards. Tijdens de dienst kregen de jongste
gemeenteleden yogales van Charlotte en Marianne Griffioen (zie foto). De kinderen van de
kindernevendienst maakten een boom en kwamen met houten muziekinstrumenten weer
terug in de dienst, die in het teken stond van hout, het symbool van het vijfjarig boerderijdienstjubileum. Na de viering genoten velen in het zonnetje van een heerlijke lunch.

Onderscheiding voor Nico Visscher
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Het volgende nummer...
...verschijnt in de laatste week van november

Al 45 jaar vertolkt Nico Visscher als organist wat in woorden niet is uit te drukken.
“Dank voor de organisten die ons met de muziek in vervoering brengen. Zij zijn voor
de gemeente soms belangrijker dan de dominee,” erkende Jilles de Klerk in zijn
preek over psalm 150. In een speciaal voor Nico geschreven lied werden
hij en zijn vrouw Ditte toegezongen na afloop van de dienst in de
Messiaskerk op 16 september. Van de kerkrentmeesters
ontving Nico een gouden speldje met diamant
en een oorkonde.

