JAARVERSLAG 2018
Het jaar werd begonnen met de nieuwjaarsbegroeting in Ons Huis, na afloop van de
kerkdienst van 7 januari. De voorzitter van de kerkenraad deed daar nog eens een oproep om,
ook in een tijd waarin de nieuwe privacy-wetgeving van kracht is, toch vooral als kerkelijke
gemeenschap om te zien naar elkaar.
En dan waren er natuurlijk de kerkdiensten. “Gewone” diensten, maar ook speciale diensten.
We denken dan aan Palmpasen, de Israëlzondag, de oogstdienst, begrafenisdiensten en de
laatste zondag van het kerkelijk jaar, waar we onze doden herdachten. Diensten met HA aan
Tafel of in de kring.
Het koffie drinken in het koor van de kerk na afloop van de kerkdienst is inmiddels een vast
ritueel geworden. Nieuw dit jaar was een gezamenlijke lunch bij de start van het seizoen. De
predikant had daartoe de pastorietuin beschikbaar gesteld, maar vanwege het weer werd
besloten om de lunch toch maar in Ons Huis te houden.
Hoe zou dit alles kunnen plaatsvinden zonder de vele vrijwilligers die voor de wekelijkse
eredienst actief zijn: (“hulp”)-ouderlingen, ( “hulp”)- diakenen, organisten, Suetana Musica,
het Kleinkoor, ensemble Tibia, kindernevendienst, liturgie-typistes, hulpkosters,
geluidsmedewerkers, bloemenmeisjes en koffiezet(s)ters. Van een aantal van deze
vrijwilligers hebben we helaas afscheid moeten nemen. Dat houdt o.a. in, dat we op dit
moment geen ouderlingen voor het pastoraat meer hebben. We mogen ons echter gelukkig
prijzen met het feit, dat het bezoekteam versterking heeft gekregen en dat het secretariaat van
het college van kerkrentmeesters inmiddels is ingevuld. Het gegeven blijft, dat de kerkenraad
naarstig op zoek is naar één of meerdere ouderlingen. Meldt u zich aan? Of denkt u iemand te
weten die u geschikt acht als ouderling: meldt het a.u.b. aan de predikant of aan één van de
kerkenraadsleden.
Er waren weer de gezamenlijke vieringen met de parochie: de dienst van gebed voor de
eenheid, de ochtendgebeden in de 40-dagen tijd, de viering op Swetterhage (met o.a. de
medewerking van koperblazersensemble Suetana Musica) , de gezamenlijke openingsdienst in
de gerestaureerde Sint Jan en de adventsvespers.
De notabelen en de kerkrentmeesters gingen weer op pad voor de Aktie Kerkbalans, de Paasen Oudejaarscollecte en de Solidariteitskas.
De diaconie organiseerde een inzamelingsaktie voor de voedselbank, bracht Paasgroeten rond
en besloot tevens het project: Noah’s Ark in Uganda met een jaar te verlengen. En in de tijd
voor Pasen werd speciale aandacht gevraagd voor het kindertehuis Nos Casa in Kaap Verdië.
Voorjaars- en najaarszendingscollecte werden ook weer gehouden.
Het Van Damorgel deed weer van zich horen: er werden diverse orgelconcerten gegeven,
waaronder één “by candlelight”. Er werd door een groep gemeenteleden een bezoek gebracht
aan Valkenburg (ZH). Ons oude Franssen-orgel is daar samengevoegd met het bestaande
orgel in de Hervormde kerk aldaar en was speciaal voor ons te beluisteren.
I Signore trad op tijdens het Koraalzingen op Koningsdag.
De musicalgroep moest vanwege gezondheidsproblemen in de gelederen afzien van het
opvoeren van de musical “op zoek naar Judas” maar hoopt dat nu begin 2019 te doen.
Op 7 juni werd de gemeenteavond gehouden met als onderwerp “omgaan met veranderingen”.
Er werd in het voorjaar een presentatie gehouden over de scheiding tussen het Jodendom en
het Christendom en onder auspiciën van de Raad van Kerken werd in het najaar een
lezingencyclus georganiseerd over het oude en nieuwe testament, voorafgegaan door een
bezoek aan de Leidse Synagoge.
Diverse gespreksgroepen kwamen weer bij elkaar. Zo ook de ouderengespreksgroep en de
leesclub.
Cantate Domino vierde haar 100 jarig bestaan met een concert in de Dorpskerk en een
receptie en feestavond in (waar anders) Ons Huis!

Kerstmarkt en perkplantenmarkt (terug van weggeweest). Ze waren er weer. De
perkplantenmarkt, dankzij de duurzame lentemarkt, georganiseerd door de Wereldwinkel,
waar we onderdeel van konden uitmaken
De onderhoudscommissie van de Dorpskerk was ook dit jaar weer aktief en kon de
onderhoudswerkzaamheden afronden. De einddeclaratie is inmiddels naar de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed gestuurd.
Het dagelijkse onderhoud aan kerk, Ons Huis, pastorie, kosterswoning en het terrein
daaromheen, zoals de begraafplaats, ging gestaag door, dankzij een grote groep vrijwilligers.
In de kerk werd een leuning aangebracht naar de orgelgalerij, zodat de organisten
gemakkelijker het orgel kunnen bereiken. Op verschillende zaterdagen in de zomer was de
kerk weer geopend voor het publiek.
Het verjaardagsgroetenteam zag zich genoodzaakt om ingaande 2019 de leeftijd waarop men
een verjaarsdagskaart ontvangt van 65 jaar te verhogen naar 70 jaar.
De jeugdraad kreeg een nieuw bestuur en veranderde meteen de structuur. Het dagelijks
bestuur bestaat nu uit 5 leden met daarnaast een activiteitencommissie (zoekt nog nieuwe
leden!), een rommelmarktcommissie en een bouwcommissie.
De jeugdraad organiseerde in de loop van het jaar natuurlijk weer tal van aktiviteiten, zoals de
klaverjasavonden, volleybalavonden, de kerstmaaltijd voor de ouderen, de sterrit, de collecte
voor Jantje Beton, de boekenmarkt en niet te vergeten de jaarlijkse rommelmarkt. Maar ook
tal van andere aktiviteiten zoals: Kerst-Uitje-High Tea, wijnproeverij, workshops HerfstKerst- en Paasstuk maken, modeshow, kinderontbijt op Koningsdag, bingo, Pub quiz, de
spelletjesochtenden voor de jeugd, kinderdisco.
Voor de klaverjasmarathon is de jeugdraad nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En nog
steeds kunt u uw oud papier kwijt in de middelste garage achter Watertje 27. En heeft u iets te
vieren? Neem dan gerust contact op met de beheerder van Ons Huis, Michel Vlootman.
www.onshuiszoeterwoude.nl
Op 26 mei werd het 50-jarig bestaan van Ons Huis gevierd. Het huidige Ons Huis dus. Want
Ons Huis bestaat al veel langer (1948). Vele oud gedienden en huidige bezoekers en
gebruikers van Ons Huis ontmoetten elkaar op de gezellige reünie. Op naar het volgende
lustrum!
Kortom: een veelheid aan activiteiten. Als dank aan een ieder die zich in welke vorm dan ook
heeft ingezet, werd op 14 april een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd.
Helaas hebben we van een aantal aktiviteiten/organisaties afscheid moeten nemen. Zo luidt de
klok, sinds mensenheugenis, niet meer op zondagmorgen om 09.00 uur. Ook de bazar (van
oudsher een begrip in Protestants Zoeterwoude) en de peuterspeelzaal (46 jaar) zijn er niet
meer. Gelukkig heeft Schildersgroep Kameleon haar intrek genomen in de vrijgekomen
ruimte van de peuterspeelzaal. We hopen op een fijne samenwerking. Maar ook de EHBO
vereniging heeft haar vaste stek gevonden in Ons Huis.
De opsomming zal ongetwijfeld niet compleet zijn maar het geeft in ieder geval wel een
indruk van de vele aktiviteiten die er zijn.
Wij danken alle vrijwilligers, die in het afgelopen jaar hebben meegewerkt aan Ons Blad maar
ook onze lezers, zowel in- als buiten de gemeentegrenzen.
Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2019.
En . . . . als u denkt: ik ben vergeten mijn jaarlijkse bijdrage voor Ons Blad te voldoen, dan is
daar nog alle gelegenheid voor. Voor het bankrekeningnummer: zie achterzijde van Ons Blad.
Overigens is Ons Blad ook altijd op de website www.kerkvanzoeterwoude.nl te lezen.

