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 No 30, 23 september 2022 
Orde van dienst 25 september  
Voorganger: Ds. Marjanne Driessen 
Ouderling van Dienst: Helene van den Hil 
Organist: Huib den Boer 
 
-Afkondiging door de ouderling van dienst 
-Aansteken van de Paaskaars 
-Moment van stilte 
-Votum en groet 
-Inleiding op de dienst 
-Zingen: 657   Zolang wij ademhalen   
-Gebed 
-Zingen: lied 973   Om voor elkaar te zijn uw oog en oor  
-Schriftlezing: Micha 7:18-20 
-Zingen: lied 809  2x   Blijf niet staren op wat vroeger was  
-Schriftlezing: Lucas 15:11- hoofdstuk 16   
-Zingen: lied 836   1  2  3  4      O Heer die onze Vader zijt 
-Prediking 
-Orgelspel 
-Voorbede –stilte en Onze Vader  
-Presentatie diaconale collecte  
-Slotlied: lied 1014     Geef vrede door van hand tot hand   
-Zegenbede  gevolgd door driemaal gezongen Amen.  
 
 
Wat is de zin van het leven en wat maakt het leven zinvol? 

In september 2018 schreef Volkskrant journalist Fokke Obbema een 
aangrijpend artikel over de hartstilstand die hem een jaar eerder trof.                                                              
Het stuk maakte veel los bij lezers.                                                                                                                                                                       
Kort daarna publiceerde hij veertig prikkelende gesprekken met sterk 
uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag steeds luidde: 
“Wat is de zin van ons leven?”( De zin van het leven, 2018) In het 
vervolgboek laat hij mensen vertellen waar het volgens hen in het leven 
om zou moeten gaan, (Een zinvol leven, 2021) Beide boeken geven 
inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens 
stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. Deze avond wordt 
georganiseerd door de taakgroepen van ’s-Gravenzande, Monster en 
Naaldwijk. Fokke Obbema is journalist. Hij was onder meer correspondent  
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in Frankrijk en chef van de economie-redactie bij de Volkskrant. 
Tegenwoordig legt hij zich voor deze krant toe op zingeving. 
Kaarten à €6,- voor deze lezing kunnen vanaf heden besteld 
worden via:https://www.ticketkantoor.nl/shop/Obbema of via 
deze QR code:  
Dinsdag 27 september 2022 - 20.00 uur 
De Hoeksteen, Burg. Kampschoerstraat 25, Monster                                                                                                
 
 
 

GroeneKerken 
 
Al langere tijd staan het klimaat, duurzaamheid en energie hoog op de politieke en maatschappelijke 
agenda. Niet alleen als individu word je geacht een bijdrage te leveren, ook aan maatschappelijke en 
kerkelijke organisaties wordt gevraagd daarin verantwoordelijkheid te nemen. 
 
GroeneKerken is een platform voor alle kerken, die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, 
energie, klimaat, natuur, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. In 
Nederland zijn al ruim 400 kerken aangesloten bij dit initiatief. GroeneKerken is een initiatief van Kerk 
in Actie, Tearfund en Maatschappij van Welstand. Meer informatie is te vinden op 
www.groenekerken.nl. De urgentie van dit initiatief neemt alleen maar toe! Door de Algemene 
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande (PGG) is besloten, dat de PGG zich zal 
aansluiten bij dit platform. Er zal een werkgroep worden gevormd, die bestaat uit leden van de vier 
wijkgemeenten, waarbij uitdrukkelijk ook de jeugd wordt betrokken. Er zal jaarlijks een plan van 
aanpak worden gemaakt, waarin talrijke initiatieven een plek kunnen krijgen zoals schepping en 
natuur, bewust inkopen, omgaan met geld, energie en klimaat en geloof en inspiratie. Er worden al 
meerdere initiatieven genomen binnen de wijkgemeentes en ook in de werkgroep Gebouwen 
worden al activiteiten ontwikkeld met betrekking tot energie en gebouwen. 
 
Tenminste éénmaal per jaar is er afstemming met de Algemene Kerkenraad en het College van 
Kerkrentmeesters over het plan van aanpak, het benodigde budget en over de resultaten in de 
afgelopen periode. 
 
We zijn op zoek naar leden uit alle vier wijkgemeentes, die hier hun creatieve bijdrage willen leveren. 
Dat kan zijn als lid van de werkgroep, maar ook op allerlei andere manieren kun je een bijdrage 
leveren! Over enkele weken zullen we dan een bijeenkomst organiseren met iedereen, die zich heeft 
opgegeven. Dan bespreken we met elkaar hoe we binnen de PGG vorm willen geven aan de steeds 
belangrijker wordende thematiek van klimaat, energie en duurzaamheid! 
 
Wanneer u of jij belangstelling hebt, graag melden bij Jan Omvlee, voorzitter College van 
Kerkrentmeesters, emailadres: omvleej@caiway.nl, tel. 06 535 000 98. 
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Ga voor groen 
 
N.a.v. bovenstaand artikel zal Dea Schwagermann de Uniekerk vertegenwoordigen in het eerder 

genoemde artikel. Natuurlijk is het belangrijk dat u meedenkt. Uw ideeën en 
gedachten hierover kunt u doorgeven aan Dea Schwagermann. Email: 

deaschwagermann@gmail.com, telefoon  (06) 39 02 26 83. Alle reacties 
worden verzameld en er wordt gekeken of deze ingepast kunnen worden 
binnen de PGG.  
Maar misschien heeft u ook goede toepassingen die thuis kunnen worden 
uitgevoerd. Alle beetjes helpen wat dat betreft. Dus schroom niet en laat 
uw groene gedachten de vrije loop. 

 
 

 
 
 
Bazar 11 november 2022 
Op vrijdag 11 november hopen wij weer een bazaar te houden na een aantal jaren van afwezigheid. 
De loten van de grote loterij zijn er bijna en zullen weer aan u aangeboden worden.  
De kinderbazaar is dit jaar in de kelder en zij zijn nog op zoek naar speelgoed voor de  
kinderrommelmarkt ( geen boeken, knuffels of meubels). Dit kan afgegeven worden op 7 en 8 
november overdag bij de kerk. 
 

 

 

 

 

 

KOFFIECONCERT – ZONDAG 2 OKTOBER – 11:30 UUR 

Dubbel blaaskwintet Pedlev  
 
Locatie: Noorderkerk ’s-Gravenzande (Langestraat 130) 

Programma: 

Johann Strauss jr. – Die Fledermaus Ouverture 

Gordon Jacob – Old wine in new bottles 

Edward Elgar – Serenade voor strijkers, Op. 20 

 

Pedlev is ook tijdens de dienst om 09:30u al te beluisteren, in wisselende samenstelling. 

WIJ ZIEN U GRAAG! 
 
De toegang van het concert is gratis, maar een gulle gift bij de uitgang (via QR-code) wordt zeer op prijs gesteld, ten 
behoeve van het voortbestaan van het ensemble. Meer informatie: www.pedlev.nl 
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Al heel wat mensen zijn benaderd om te helpen op de bazaar dag of om te bakken, maar we kunnen 
nog meer vrijwilligers gebruiken. U kunt daarvoor contact opnemen met de koster John Prins tel. 
0615023824 
Ook deze keer zijn er weer vele activiteiten, waaronder een gebakkraam, een bloemenstand en een 
rad van fortuin met smakelijke prijzen. 
Zet de datum in uw agenda!! Binnenkort meer informatie. 
De bazaarcommissie  
 
 

De aarde doorgeven: Ontmoetingsdag 12 november in Alphen 
aan den Rijn  
 ‘De aarde doorgeven’ – dat omvat verschillende generaties. De oudere 
generatie heeft de wereld vormgegeven en geeft haar door. De opvolgende 
generatie moet belangrijke keuzes maken maar heeft ook te maken met de 
gevolgen van wat is doorgegeven. En hoe zal het leven zijn in latere 
generaties, voor wie nog niet eens geboren is? De dag gaat ons op 
verschillende manieren helpen om ons als onderdeel van dat opvolgen van 
generaties te ervaren. Een inspirerend voorbeeld is de oproep om goede 
voorouder te zijn. Zorg ervoor dat je de aarde en het leven goed doorgeeft. 
Dat is wat je te doen staat, dat is je levensopdracht. Deze gedachte van de 

Britse filosoof Roman Krznaric heeft ons geïnspireerd om het thema op te pakken. 
Een ernstig thema, maar er zal voldoende luchtigheid in het programma zijn. In de ochtend is er een  
lezing van Manuela Kalsky over het nieuwe boek van Karen Armstrong ‘De heilige natuur’.  
In de middag zal er een keuzeprogramma zijn: u kunt op excursie, als u wilt. Zoals een speelse  
beleving over de gevolgen van dagelijkse keuzes, in een technieklaboratorium. Of de kennismaking 
met de Alphense stadsnatuur. Of een kennismaking met de boeken waaruit de ‘grootouders voor het  
klimaat’ hun kleinkinderen voorlezen.  
De afsluiting is muzikaal, muziek met teksten van Hildegard van Bingen 
Manuela Kalsky bekleedt aan de Vrije Universiteit de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en 
Samenleving. Zij geeft onder meer leiding aan project W!J van de multimediale 
website www.nieuwwij.nl. www.manuelakalsky.net  
 
Datum: 12 november 2022       Tijd: 10.30 tot 15.30 uur (inloop vanaf 10 uur) 
Locatie: Oudshoornse Kerk, Oudshoornseweg 90, 2401 LC  Alphen aan den Rijn 
Kosten: € 15, inclusief lunch 
Opgave voor 9 november: via info@vrijzinnig of 030-8801497 Iedereen is van harte welkom!  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJZINNIGE 
ONTMOETINGSDAG 
‘DE AARDE DOORGEVEN’ 

Zaterdag 12 november 
Alphen aan den Rijn 
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Ga voor groen 

Duurzaamheid, energie, klimaat, natuur en vergroening. Actuele thema’s, 
ook binnen onze Uniekerk Zou u uw ideeën hierover aan Dea 

Schwagermann door willen geven? Meer informatie kunt u vinden op 
www.groenekerken.nl. GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie, 
Tearfund en Maatschappij van Welstand. 
 
Beste gemeenteleden, duurzaamheid, energie, klimaat, natuur en het 

vergroenen van de gemeenschap. Actuele thema’s die om een antwoord 
vragen. Uw ideeën en gedachten hierover kunt u doorgeven aan Dea 

Schwagermann. Email: deaschwagermann@gmail.com, telefoon  (06) 39 02 26 83 
Alle reacties worden verzameld en er wordt gekeken of deze ingepast kunnen worden binnen de 
PGG. Daar wordt een commissie opgericht.  
Maar misschien heeft u ook goede toepassingen die thuis kunnen worden uitgevoerd. Alle beetjes 
helpen wat dat betreft. Dus schroom niet en laat uw groene gedachten de vrije loop. 
 
Canto Libre 
U bent op woensdagavonden van 19.30 uur tot 21.00 welkom in het Uniecentrum ook om een keer 
een repetitie bij te wonen. Na de vakantie beginnen we weer op 24 augustus. 
18 september bij de startzondag levert Canto libre een muzikale bijdrage aan de kerkdienst. 
 
Livestream in de Uniekerk  
De kerkdiensten van de Uniekerk zijn te zien op kerkdienstgemist.nl  
U kunt de QR code hier scannen 
 
 
 


