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Agenda:
17/12 Grote denkers van de 20e eeuw
(Adventskerk)
18/12 Tafel van Hoop (ILOZ/Perron 1)
19/12 Kerstlunch Open Ichthus (Ichthuskerk)
21/12 Lichtjesavond Seghwaert
21/12 Lied van de hemel en de aarde
(Adventskerk)
24/12 Kerststal: Nacht van het Licht
(Regenboog)
24/12 Meditatie op kerstavond (Adventskerk)
24/12 Kerstnachtdienst (Harvest Ministries)
30/12 Top2000kerkdienst (Ichthuskerk)
05/01 Leven in aandacht (Adventskerk)
07/01 Theologie Huub Oosterhuis (Adventskerk)
09/01 Stiltewandeling Balij (Balijhoeve)
10/01 Lezen met het hart (Pelgrimskerk)
10/01 Mystiek Hadewijch (Regenboog)
13/01 Lunchbios: Gandhi (Adventskerk)
14/01 De aarde bracht voort (Het Kompas)
15/01 Meditatie (Pelgrimskerk)
21/03 Vergadering Beraad van Kerken

Vrijwilligers gezocht: Magische kerst 2018
Stichting DN Leisure & Events
organiseert samen met 10
partners, waaronder de Gemeente Zoetermeer en Present Zoetermeer, Magisch
Zoetermeer van 8 tot 31 december in het centrum van Zoetermeer. Tijdens dit evenement zullen
wensen voor en van eenzame ouderen vervuld worden. Om dit voor
elkaar te krijgen zijn ook vrijwilligers nodig.
Wilt u meehelpen om dit voor elkaar te krijgen? Dat kan! Wij zoeken
vrijwilligers voor:
-

-

Dinsdag 18 december van 11:30–14:30 uur: lunchen met
ouderen in Stadshart.
Donderdag 20 december van 13:30-17:00 uur: ontmoeting
met ouderen bv winkelen in één van de winkelcentra in Zoetermeer.
Vrijdag 21 december: wegbrengen van cadeaus naar eenzame ouderen.

Om uw steentje bij te dragen aan dit mooie evenement en er als
Zoetermeerder te zijn voor de Zoetermeerders kunt u zich opgeven
bij Stichting Present (presentzoetermeer@gmail.com). Geef daarbij
aan welke dagen u beschikbaar bent en wat u graag zou willen doen
en uw mobiele nummer.

Gezocht: nieuwe SchuldHulpMaatjes in Zoetermeer
In Zoetermeer hebben we blijvend te maken met een grote groep
mensen in financiële nood, die begeleiding nodig hebben. Door toename van het aantal hulpvragers en het stoppen van maatjes, zijn
wij doorlopend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
De eerstvolgende 3-daagse cursus is in januari 2019. De geplande
cursusdata zijn op de zaterdagen 19/1, 26/1 en 2/2/2019.
Spreekt je dit diaconale vrijwilligerswerk aan en wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Jan de Vries (0639405015).

Je kunt je aanmelden via www.schuldhulpmaatje.nl. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
Samen lukt ’t ........, dat is waarin wij geloven

Open Ichthus
Inloopochtend Ichthuskerk: Iedere woensdagmorgen is er in de Ichthuskerk vanaf
10.00 uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10:0011:00 uur is ook één van de predikanten aanwezig. Op woensdag 19 december
bent u vanaf 12.00 uur van harte welkom bij de feestelijke kerstlunch.
Lichtjesavond in Seghwaert: Op vrijdag 21 december wordt voor de eerste keer
een Lichtjesavond georganiseerd in de wijk Seghwaert. Ook de Ichthuskerk doet
mee. Tussen 18:00 en 20:00 zal het Popkoor Just For Fun optreden, op het plein
voor de kerk. Uiteraard brengen zij deze avond hun kerst-repertoire. Bezoekers
kunnen in de kerk iets warms drinken en er zijn verschillende informatiestands.
Hopelijk tot ziens op vrijdag 21 december!
De Top2000kerkdienst: Op zondag 30 december 2018 om 17:00 uur vieren we het eerste lustrum van de
Top2000kerkdienst. Vijf jaar geleden begon de kerkdienst, die gevuld is met muziek uit de Top2000 in de aula
het ONC. Anno 2018 is de dienst een begrip in Zoetermeer en omstreken en komen velen naar de Ichthuskerk.
Dit jaar is zangeres Lisanne Spaander, bekend van het lied “Vechtersbaas” te gast en zamelen we geld in voor
KWF Kankerbestrijding. Ds. Rebecca Onderstal uit Houten is de voorganger tijdens de dienst. Zoals altijd is het
ook weer mogelijk om te stemmen op je favoriete Top 3 voor Top2000kerk. Ga hiervoor naar:
www.top2000kerkdienst.nl/zoetermeer/stemmen.
Workshop schilderen en mozaïek: Dit is je kans! Donderdag 10 januari 2019 organiseert Open Ichthus een
schilder- en mozaïekworkshop. Onder leiding van beeldend kunstenares Heleen de Lange (www.atelierheleen.nl)
kun je een schilderworkshop volgen. Ervaring is niet vereist, spullen zijn aanwezig en na afloop ga je met een
prachtig kunstwerk naar huis! Heleen geeft een workshop “vrij schilderen”.
Meer grenzen nodig? Volg dan die avond de schilderworkshop van Peter Balk. Hij doet uit de doeken hoe je een
“stil leven” schildert. Een echte Frans Snyders is er niets bij!
Schilderen niets voor u? Ook daar is aan gedacht! Er kan ook een workshop mozaïeken worden gevolgd onder
leiding van Marjolein de Nood. Ook hiervoor zijn de materialen aanwezig, geschikt voor elke leeftijd en niveau.
Het resultaat na afloop zal je positief verrassen.
Inloopmiddag: Iedere laatste dinsdag van de maand ben je welkom bij de inloopmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.
Op 29 januari kun je kijken naar een film over De Noordkaap. Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Matthijs Biewenga de nieuwe predikant voor Het Kompas
Dominee Matthijs Biewenga uit Mussel heeft met volle overtuiging ja gezegd om de
nieuwe predikant te worden van Het Kompas, ter vervulling van de vacature die
ontstaan is na het vertrek van Gertjan Oosterhuis vorig jaar. Naar verwachting zal
hij het komend voorjaar aan de slag gaan in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
aan het Piet Heinplein in Zoetermeer.
Vanuit de kerkelijke gemeente is zeer enthousiast gereageerd, dat Matthijs heeft
gekozen voor Zoetermeer, zeker daar er ook interesse was uit Waddinxveen en het
een verlies is voor zijn huidige gemeente in Mussel. Hij heeft aangegeven, dat het
een serieuze afweging was om te kiezen uit deze gemeenten in geloof, als predikant, maar ook als gezin met drie jonge kinderen en een vierde op komst.

Belangrijke redenen om voor Zoetermeer te kiezen zijn de warmte, de waardering en het vertrouwen dat is uitgesproken door de gemeente. Daarbij is er ook een verlangen, een droom, om als gemeente dienstbaar en zichtbaar te zijn in de stad. ‘Dit past bij mij, omdat ik graag dicht bij de mensen sta’, aldus Matthijs.

Kerstnachtdienst Harvest Ministries
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven
en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen
Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige
God, Vader der eeuwen, Vorst van de vrede. Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen.
Op zondagavond 24 december a.s. zullen wij de komst van Christus met elkaar vieren tijdens een Kerstnachtdienst die wordt gehouden om 20:00 uur in ons gebouw ‘De Silo’, aan de Turfschipkade 1 in Zoetermeer. Wij
willen je hiervoor van harte uitnodigen en geloven dat Gods Geest je op een bijzondere wijze zal aanraken.
Kom met een hart vol verwachting en neem gerust vrienden en kennissen mee!
Datum: 24 december
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Silo, Turfschipkade 1

Van dwalen tot opstaan: gedichten van Godzoekers
De gedichten in deze bundel zijn gemaakt door een groep mensen uit verschillende Zoetermeerse kerken, tijdens een bezoek aan de abdij Koningshoeven in
Berkel-Enschot. Het leverde bijzondere en persoonlijke gedichten op: elk van
hen beschrijft op volstrekt eigen manier hoe hij of zij God zoekt en vindt.
De titels variëren van Dwalen tot Opstaan, van Venster tot Eeuwigheid... Sommigen schreven twee gedichten, anderen volgden de regels op hun eigen wijze,
en weer anderen schreven geen gedicht, maar inspireerden met hun aanwezigheid de anderen. De ‘regels’ voor de gebruikte dichtvorm – pantoum - zijn te
vinden in het laatste hoofdstuk.
De schrijvers hopen dat zij anderen kunnen inspireren om ook op deze manier
een gedicht te maken: “Wij hopen dat het u net zo raakt als het ons heeft gedaan!”
De bundel van Dwalen tot opstaan kost €5,00 en is een uitgave van De Pelgrim Zoetermeer. U kunt het boekje
bestellen via info@depelgrimzoetermeer.nl.

Schuif aan bij de Tafel van Hoop – met en voor Rahel en Eden, vluchtelingen
uit Eritrea
Er zijn voor elkaar. Rahel voor haar kinderen met wie ze eindelijk herenigd is. Eden
zocht haar zieke moeder op in Somalië. Samen koken zij een Eritrese maaltijd voor ons
– om de kosten te vergoeden. Zijn wij er ook voor hen, geven we voor hen?
Op 18 december organiseren wij de Tafel van Hoop. Een sponsordiner met fijne gerechten en mooie ontmoetingen. Elkaar zien: oude en nieuwe Nederlanders. Schuift u
aan, doet u mee? U kunt u opgeven bij Jacqueline Gravesteijn (06-11653972) of Flip
Bakker (06-24689649).
Datum: 18 december 2018
Tijd: 18:00 uur
Locatie: Perron 1, Schiebroekstraat 1

Kerststal: Nacht van het Licht
Ook dit jaar is er weer de Nacht van het Licht in de Kerststal. Medewerking wordt
verleend door de band Question Mark. Daarnaast zal op deze avond een prachtig
modern kerstverhaal centraal staan.
We zullen de opdracht krijgen in deze nacht op zoek te gaan naar de schat. Een lang
bewaard geheim zal onthuld worden, ergens in de wijk Rokkeveen. In deze kerstnacht zullen de deelnemers het licht ontvangen. Een tocht om nooit meer te vergeten. Gericht op jongeren vanaf 12 jaar. Maar alle andere mensen zijn van harte welkom!
Neem voor meer informatie contact op met ds. Dick Sonneveld (079-3604552 of daj.sonneveld@gmail.com).
Datum: 24 december
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Vierde Stationsstraat 450

Mystiek van drie vrouwen
Net zoals in de afgelopen vijf jaar behandelen we ook dit jaar weer drie mystici in een serie van drie avonden. Dit jaar zijn het Hadewijch, Clara en Simone Weil. Drie intrigerende vrouwen, allen met hun eigen verhaal. Alle drie
schreven ze prachtige teksten. Teksten die in onze tijd nog steeds hun
waarde hebben.
Als we dieper achter de betekenis van hun woorden willen komen en als we de woorden onze ziel willen laten
raken, dan kunnen deze avonden ons naar verre gewesten brengen. We zullen visioenen zien, oude, vreemde
(Hadewijch) en zeer eigentijdse socialistische (Simone Weil). Hun woorden zullen ons doen omzien naar de Beminde, naar de Liefhebbende.
De inleidingen worden verzorgd door Hans van der Bilt, Beppie van der Plas en ds. Dick Sonneveld. Neem voor
meer informatie contact op met ds. Dick Sonneveld (079-3604552 of daj.sonneveld@gmail.com). Kosten voor
deelname bedragen eenmalig €4,-. Dit is inclusief teksten.
Datum: 10 januari, andere avonden op 31 januari en 21 februari
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Regenboog, Nathaliegang 263

Vergaderdata Beraad van Kerken
Voor het seizoen 2018/2019 heeft de Stuurgroep de volgende vergaderdata vastgelegd voor het Beraad van
Kerken: 21 maart 2019 en 20 juni 2019 in de Kapelaan. Alle vergaderingen zullen starten om 20:00 uur. U bent
van harte welkom deel te nemen. Voor iedere vergadering zult u nog een uitnodiging en agenda ontvangen.

Aanmelden /afmelden en kopij
Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkzoetermeer.nl.
Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke
gegevens nooit delen met anderen.

