
 

 

 

 

 

 

 

Toerusting seizoen 2022-2023 
 

Overzicht kringen, catechisaties, thema-avonden 
en andere toerustingsactiviteiten 

Wijkgemeente Dorpskerk 
 
 
 

 
 
 
 
 

In dit overzicht hebben we alles op een rij gezet, voor elk wat wils. 
U / jij bent van harte welkom! 

Via berichten in ons kerkblad Centraal Contact houden we 
iedereen op de hoogte van nieuwe kringen en thema-avonden. 

Kijk ook eens op pknpijnackerdelfgauw.nl voor 
actuele informatie, foto’s en dergelijke! 

 

 
Catechisaties, kringen en gespreksgroepen 
 
 

 

Catechisatie 
12-15 jaar 

Elke vrijdag van 17.00-17.45 uur. Vanaf 7 oktober. 
Locatie: de Dorpskerk 
 
Koop je een nieuw apparaat dan kan het geen kwaad de 
gebruiksaanwijzing te lezen. Je weet dan hoe het werkt, je drukt op de 
goeie knopjes. Zo is het ook met de Bijbel. Wil je weten hoe het leven in 
elkaar steekt, wat wijs is en wat dwaas, verdiep je erin! Je kunt de Bijbel 
ook als liefdesbrief opvatten. God die ons zijn grote liefde verklaart. Dat 
wekt vertrouwen. Daar krijg je zelfvertrouwen van. Ik hoop dat jullie het 
zo zullen beleven. 
 
Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21 

SOOS 
12-16 jaar 

 

Ongeveer 1 keer per maand van maand van 18:00-22:00, aansluitend 
aan de catechisatie. Eerste keer in oktober. 
Locatie: Dorpskerk (kelder). 
 
Samen eten - avontuurlijke activiteiten - bouwen aan vriendschappen - 
groeien in geloof. 
 
Het beste begin van je weekend! 
 
Contactpersoon: Marnix Wakker, tel. 06-24 32 90 30 
g.m.m.wakker@gmail.com 
 
 

Young and 
Holy  

(16-20 jaar) 

 

De eerste keer is op zondagavond 2 oktober van 19.00-20.00 uur. 
Daarna om de drie weken. Voor wie 16 jaar is en ouder. Door ds. 
Treuren. Locatie de Dorpskerk. 
 
Op deze Bijbel- en gespreksgroep gaat het over lopende zaken. Dingen 
die beeldbepalend in het nieuws zijn. Verder dingen die ons 
bezighouden, uitdagen, ergeren, enz.. We doen dat aan de hand  
van de Bijbel. Dat voorkomt dat we maar wat in en uit praten met 
elkaar. Het evangelie van Jezus Christus doorbreekt het cirkeltje van 
onze gedachten en gewoonten. Kom meedoen als je een plek zoekt om 

je geloof een impuls te geven. 
     
Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21  



 

 
 

 Twintigers 

 
 
 

Woensdag om de week van 19.30-20.30 uur (vanaf 21 september)  
Locatie: de Dorpskerk 
 
De eerste brief van Paulus aan Korinthe is levendig en valt goed te 
begrijpen. Hij snijdt er dingen in aan die we nog steeds opwindend 
vinden. En die ook toen al veel stof deden opwaaien. Het zijn vooral 
praktische en ethische vragen die waar hij op in gaat over seksualiteit, 
wat je wel of niet eet en drinkt, en wat het betekent vrij te zijn. Je vindt 
er ook een paar diepzinnige inhoudelijke thema's in, over de ergernis 
van het kruis bijv., het geloof in de opstanding van Jezus en de 
doorslaggevende kracht van de liefde. We volgen deze brief op de voet. 
Wil je op Palmzondag belijdenis doen, dan is dit een prima 
voorbereiding. 
 
Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21    
 
 

Davidkring 

De eerste keer is op dinsdag 4 oktober om 20.00 uur. Daarna om de 
drie weken.  
Locatie: de Dorpskerk 
 
Op deze Bijbelkring bespreken we de verhalen van David, nadat hij 
eenmaal koning geworden is. We komen Bathseba tegen, Nathan, 
Amnon en Tamar, en Absalom. Het zijn tragische verhalen die 
onnavolgbaar knap worden verteld. Wat er in aan de orde komt: 
overspel, bedrog, moord en verraad maar ook nederigheid, de 
bereidheid te lijden en liefde leent zich uitstekend voor gesprek met 
elkaar. Tijdens m'n studieverlof heb ik me in Joodse commentaren 
ingelezen. Ik hoop vanuit dit 'oude weten' steeds een nieuwe impuls te 
kunnen geven aan de bespreking. 
 
 

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21 
 
 

Gebedskring 

 

Eenmaal per 2 weken op maandagochtend of -avond. Locatie en tijd in 
overleg met de deelnemers. 
 
De gebedsgroep is al jaren een klein clubje. ‘Bidden kun je net zo goed 
thuis doen, bidden is iets strikt persoonlijks’, kun je zeggen. Natuurlijk! 
Maar het samen met elkaar bidden kan een krachtige stimulans zijn 
juist om het thuis zelf te doen. Bovendien verandert je zicht op de 
gemeente en op mensen door met en voor elkaar te bidden. Je oog 
wordt verwijd, je hart verruimd. 
 
Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06 – 20 06 76 33. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gelijkenissen
-kring 

 

Eenmaal per vier weken op dinsdag of donderdag van 20.00 – 22.00 uur. 
Locatie: Bij één van de deelnemers thuis. 
 
In de Bijbel staan veel gelijkenissen, soms lang, soms heel kort. We 
herlezen de gelijkenissen over het Koninkrijk van God in hun context en 
denken na over de betekenis ervan, toen en nu. Wat kunnen wij er 
vandaag nog van leren? Vorig jaar bespraken we gelijkenissen over het 
karakter van her Koninkrijk, nu gaan we verder met ingaan in het 
Koninkrijk gevolgd door leven in het Koninkrijk. Elke kring starten we met 
persoonlijke ontmoeting (bijpraten, eerste half uur) en gebed. Daarna 
neemt één van ons de leiding van de avond op zich. We komen in onze 
gesprekken bij allerhande onderwerpen uit die ons dagelijks leven raken. 
Doelgroep: geen leeftijdsgrens, deelnemers uit alle wijkgemeenten zijn 
welkom. 
  
Contactpersoon: Annette de Deugd, tel. 06 – 18 08 51 40, 
annette@dedeugd.org. 
 

Kring aan 
huis 

 

Wil je (meer) tijd vrijmaken om met je geloof bezig te zijn? Wil je oefenen 
om zelf je Bijbel te lezen en te bidden? Wil je andere mensen in de 
Dorpskerk beter leren kennen? Je bent van harte welkom bij een 
huiskring! Deze kring is niet gebonden aan leeftijd of leeftijdsfase. Elkaar 
ontmoeten en samen ontdekken wat God ons door de Bijbel wil leren zijn 
op een huiskring beide even belangrijk. 
 
‘Huiskring’ nemen we letterlijk: we komen bij één van de deelnemers 
thuis bij elkaar. Tijd en plaats en het aantal kringen zijn afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen. We zullen in ieder geval doorgaan met de kring 
op maandagavond (1x per 2 weken) tussen (ongeveer) 20.00 en 21.30, 
maar staan open voor meer mogelijkheden. We horen graag wat bij jou 
zou passen. 
 
Dit jaar gaan we praten over ‘Leer je geloof!’. We lezen daar 
verschillende stukken in de brief van Jakobus, de broer van Jezus over, 
met het bijbehorende boekje van het Evangelisch Werkverband 
(www.ewv.nl) ernaast. Kom gerust eens een keertje kennismaken om te 
proberen of het wat voor je is, of benader ons voor meer informatie. 
 
Contactpersoon: Ard en Lonneke de Graaf, tel/whatsapp 06-23 91 80 73 / 
06-23 84 37 30, aldd@kpnplanet.nl 

 
 



 

 

 

 
 
 

Morgenlicht- 
Kring 

 

Eenmaal per maand. Als regel op de tweede woensdag. Op 21 
september voor het eerst. En dan op woensdag 12 oktober. Van 10.15-
11.45 uur. 
 
Een kring voor ouderen, waarin we beginnen met een rondje wel en wee. 
In alle vrijheid. Niemand die zich verplicht hoeft te weten iets te vertellen! 
Aansluitend staan we dit seizoen steeds stil bij een Psalm. Bekende en 
onbekende. Een Psalm is als een snoeimes. Je wordt onderbroken in 
zorgen, verdriet, gekapt in fouten en gebreken. Maar je wordt ook 
verbonden met de Wijnstok, de Messias. 'Zijn kracht moet in mij 
overvloeien..'  
 
Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06-20 06 76 33, 
hettydijkshoorn@online.nl     
 

Bijbelkring en 
Kerkdienst in 
Keijzershof 

(60+) 

 

In de eerste helft van de maand op woensdag is er een Bijbelkring en in 
de tweede helft van de maand op vrijdag een kerkdienst, waarin 
regelmatig het Avondmaal gevierd wordt. We lezen samen uit de Bijbel, 
zingen en bidden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de oudere 
bewoners in de wijk Keijzershof en worden georganiseerd door de 
Dorpskerk en de Ontmoetingskerk. Uiteraard bent u ook welkom als u 
niet in de wijk woont. 
 
Zowel de Bijbelkring als de Kerkdiensten worden gehouden in het 
Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102. Beide bijeenkomsten 
beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer een uur. Vanaf 10.00 uur bent 
u welkom en drinken we eerst een kopje koffie of thee. 
De juiste data vindt u in de agenda en in ons kerkblad Centraal Contact. 
 
Mocht u slecht ter been zijn en niet op eigen gelegenheid naar Bijbelkring 
en/of kerkdienst kunnen komen, schroom dan niet om ons te bellen. 
 
Namens de Dorpskerk en Ontmoetingskerk, 
Paula Bloemendaal 015-369 58 83 / 06- 1 67 50 89 
Corrie de Vink 015-369 58 98 / 06- 33 89 38 92 (vrijdagochtend 
kerkdienst) bij Ds. C.A. Schoonenberg 

n.n.b (vrijdagdagochtend kerkdienst) bij Ds. M. Treuren 

Johan Bos,  coördinator 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vieringen en bijeenkomsten 
 
 

Zondagse 
erediensten 

 

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas aanwezig voor de 
allerkleinsten. De kinderen (4-12 jaar) gaan tijdens de dienst naar hun 
eigen nevendienst. Voor tieners (12-16 jaar) is er tienerkerk.Voor 
leiding zijn we nog op zoek naar enthousiaste mensen! 
 
Contactpersonen: 
Crèche: Henriëtte de Jong, henriette.rolf@telfort.nl. 
Kindernevendienst: Caroline Fuller, carolinevdschoot@hotmail.com. 
Tienerkerk: Lieke Dik, lieke.dik@casema.nl 
 

Taizévieringen 

 

Data en locatie: zie de aankondigingen in CC en de Telstar. 
 
De stilte zoeken van Gods aanwezigheid. Zonder veel praten, met 
eenvoudige liederen die zich veel herhalen, uitgevoerd door een 
vierstemmig koor en verschillende instrumenten wordt u uitgenodigd 
mee te doen. 
Een internationale dienst waarbij de stilte centraal staat. Zes keer per 
jaar in afwisselend de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk op 
zondagavond vanaf 19.00 uur vinden er Taizé diensten plaats. In de 
Dorpskerk: 16 oktober 2022, 19 februari 2023 en 21 mei 2023. 
 
Contactpersoon: Ingrid de Smit-Bos, tel. 015 – 364 04 81. 
 

Orgelconcerten 

 

Het beheer en onderhoud van het monumentale Knipscheer/Van der 
Kamorgel van de Dorpskerk is ondergebracht bij de Stichting Promotie 
Dorpskerkorgel. De stichting werft hiertoe gelden door middel van 
giften, subsidies, donaties en legaten. Maar ook door het regelmatig 
organiseren van concerten, waarin het orgel vaak wel, maar soms niet, 
een hoofdrol speelt. 
 
Deze concerten worden meestal op zondagmiddag gehouden en zijn 
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Het oranjeconcert rond 
koningsdag wordt op vrijdagavond gehouden. Voor sommige concerten 
betaalt u een entreeprijs, bij andere concerten wordt een vrijwillige 
collecte gehouden. De opbrengst is altijd voor het orgel. Er staan weer 
mooie concerten gepland. Kijk voor een actueel overzicht regelmatig op 
de Facebookpagina (Stichting Promotie Dorpskerkorgel Pijnacker) of 
op de website (stichting-promotie-dorpskerkorgel.business.site). Giften 
kunnen worden overgemaakt op NL42 RABO 0353 3120 02. 
  
Contactpersoon: Sjoerd van der Meijden 
 



 

 
Themabijeenkomsten 
 
 

Werkgroep 
Kerk en 

Synagoge 

De Werkgroep Kerk & Synagoge wil kennisnemen van de Joodse leer 
en gebruiken. De bevindingen wil de werkgroep delen met de 
wijkgemeente. Het is traditie geworden om ruim aandacht te schenken 
aan het Loofhuttenfeest. Ook dit jaar wordt een loofhut gebouwd 
waarbij, als het weer het maar enigszins toelaat, de zondagse 
eredienst besloten wordt. Met het koffiedrinken na de dienst zal de 
werkgroep zorgen voor Israëlische lekkernijen. 
 
De werkgroep heeft het afgelopen jaar voor het eerst aandacht 
geschonken aan Toe-Bisjwat, het nieuwjaar van de bomen. Het is een 
relatief nieuw feest, opgebloeid in de zestiende eeuw. 
Het raakt aan dingen die erg actueel zijn, zoals het belang van 
duurzaamheid en het tegengaan van de klimaatverandering. 
Ook dit seizoen willen wij hier weer aandacht aan schenken. 
 
Contactpersoon Frits Klomp, tel. 015 – 369 6171 

FF-anders 
Vakantiebijbel-

week 

 
Wij hopen op 27 en 28 oktober weer 2 FF Anders dagen te houden, met 
thema ´Andersom!´ Meer informatie komt op www.ffanderspijnacker.nl 
 
 

Eenvoudig 
leven 

Op dinsdag 10 januari 2023 vanaf 20.00 uur een toerustingsavond voor 
alle gemeenteleden uit de Ring Zoetermeer van de classis Zuid-Holland 
Noord. Daar behoort u ook toe!   
 
Ds. Sam Janse, medeauteur van het boekje 'Eenvoudig leven' houdt 
vanuit het evangelie een pleidooi voor 'consuminderen'. Hij kan daar 
bevlogen en praktisch, vanuit ervaring over spreken. Komt u vooral als u 
tegen bezorgdheid geïnspireerd wilt worden iets te doen. 'We kunnen 
ons de luxe van het pessimisme niet permitteren!' (Jitschak Rabin) 
 

 
 

Pastoraat 
 

 
 
 
Ouderenpastoraat 

 

Het bezoeken van ouderen die daar behoefte aan hebben. Wij zijn op 
zoek naar twee mensen om ons te versterken. Uw bezoek wordt door 
ouderen zeer op prijs gesteld. Lijkt het u of jou iets om ouderen te 
verblijden met een bezoek, neem dan contact met ons op. 
 
Contactpersoon: Gaby den Uijl, tel. 06 – 38 12 20 86, 
gaby@denuijl.eu  
 

 
 
Ziekenpastoraat 

 

Ziek-zijn werpt je op jezelf terug. Het kan een gevecht zijn het hoofd 
boven water te houden en weerbaar blijven in de strijd tegen pijn, 
uitputting en bezorgdheid. Vanuit de ziekenbezoekersgroep proberen 
we langs te gaan bij gemeenteleden die dat op  
.prijs stellen en hen een hart onder de riem te steken. Om het werk te 

coördineren komen we één keer in de maand bijeen. Als u 
geïnteresseerd bent in dit pastorale werk mee te doen, neem dan 
contact op.  
 
Contactpersoon:  ds. Treuren, 015-369 77 21 
 

 
 
 
 
 
Diaconale 
bezoekendienst 

 

Wij zijn een groep van ongeveer 15 dames en wij willen vanuit onze 
christelijke levensovertuiging betrokkenheid tonen bij onze oudere 
kerkgangers en/of dorpsgenoten. 
 
Wij bezoeken ouderen van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag met 
een attentie. Wij kunnen altijd versterking gebruiken, dus lijkt het u of 
jou iets om ouderen een verjaardagsbezoekje te brengen neem dan 
contact met ons op. 
 
Het maakt niet uit of je 30 jaar bent, 80 jaar of ertussenin zit, iedereen 
is welkom! 
 
Contactpersoon: Ineke Leep, tel. 015 – 361 00 99 
 

 
 

Overige activiteiten 
 
 
 

Koffiedrinken 

 

Iedere zondag na de ochtenddienst is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. Naast de kerkdienst vinden we het ook belangrijk 
dat er de mogelijkheid is om elkaar beter te leren kennen en zo 
het gemeente-zijn te versterken. Om deze ontmoeting wat 
gezelligheid mee te geven wordt er koffie en thee geschonken. 
Uiteraard worden de kinderen niet vergeten, voor hen staat er 
limonade klaar.  
 
Dit wordt verzorgd door een groepje vrijwilligers. Vindt u of jij 
het ook leuk om af en toe mee te helpen, dan kunt u contact 
opnemen met Anne-marie Overvliet-Visser,  
m.overvliet@planet.nl.  
 

Schoonmaken in de kerk 

Iedere dinsdagochtend zijn er enthousiaste vrijwilligers die de 
kerk schoonmaken. Naast nuttig werk is dit ook heel gezellig: bij 
de gezamenlijke koffie hoor je altijd de mooiste anekdotes en 
wordt lief en leed gedeeld. Er is altijd ruimte voor extra 
vrijwillige schoonmakers. Aanmelden kan bij Henry de Bruijn 
(015-3695436 /koster@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl) 
 

 


