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Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 11,00) per jaar 

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. Samenspel 
 

Redactie:    Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag 

 Email: samenspel@ctkerk.nl      tel. 070 327 03 66 

 Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala 

Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag   

Bezorging: Henk Hospes                   tel. 070 327 03 66 
 

 

Koster : Kristin Anderson  tel. 070 383 76 55 

 b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79 

 email: koster-beheerder@ctkerk.nl          
 

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH 

 di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65 

 (maandag vrij/ woensdag Noorderkerk)  
 email: ruudstiemer@ctkerk.nl  

 ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM       

 maandag, woensdagmiddag, donderdag  tel. 070 359 62 39  

 email: beritbootsma@ctkerk.nl 
  

Wijkkerkenraad: 
 

Voorzitter: Anita van Koningsveld, Laan v N. O.- Indië 142, 2593 CA     

 email: avdwal@casema.nl tel. 070 385 00 82 

Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR               tel. 015 361 82 67 

 email: scriba@ctkerk.nl 

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag 

 GKO: van 9 - 12 uur  op ma, wo en vrijdag      tel. 070 385 36 45 

   pgo@casema.nl (GKO) 

 PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl  

Website: www.ctkerk.nl 
 

Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com) 
 
    

GIROGIROGIROGIRO----/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN    

Vaste vrijwillige bijdragen: 

- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk ’s Gravenhage-Oost  

- kerk (PGG): 615174 t.n.v.  Prot. Gem. Wijkr. Kerkrentm. Bezuidenhout 

Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG) 

Diversen:  5144061 t.n.v.  Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. het doel (*) 
 * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /  

 * Legaten        

Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk ’s Gravenhage-Oost 

Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout 

Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO 
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Het volgende nummer komt donderdag 29 augustus van de drukker. 

Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 14 augustus a.s. inleveren bij:  

Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den HaagHenk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den HaagHenk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den HaagHenk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag    

of per email: of per email: of per email: of per email: samenspel@samenspel@samenspel@samenspel@ctkerk.nlctkerk.nlctkerk.nlctkerk.nl    
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 oktober 2013 

Van de redactie 
 

Het activiteitenseizoen 2012/13 is weer ten einde, de wijkpre-

dikanten gaan -  evenals veel gemeenteleden - op vakantie, de kerkdeuren zijn door-

deweeks wat vaker dicht en er is even geen druk geroezemoes in de wandelgangen. 

Het maaltijdproject sluit weer even de deuren en de agenda omvat in deze zomertijd 

welgeteld twee items. Maar voor de achterblijvers is er nog Hoop! Hoezo Hoop …? 

Hoop waarop?  zult u zich misschien afvragen. Achter de titel ‘Hoop’ gaat een zomer-
programma schuil dat tot doel heeft de anders zo stille, activiteitenloze zomer in de 

kerk te overbruggen. Vijf donderdagmiddagen zijn hiervoor gereserveerd en twee 

kerkdiensten. Alle informatie hierover vindt u op pagina 15. De reguliere agenda heb-

ben we voor deze gelegenheid ‘weggemoffeld’ onderaan blz. 14.  
 

Verder vindt u in dit nummer zoals gebruikelijk een keur van bijdragen waarin terug-

geblikt wordt op het afgelopen seizoen of vooruitgelopen wordt op wat er komen 

gaat. Daarbij wordt ook niet vergeten om even stil te staan ter bezinning. Deze keer 

doen we dat met een (glim)lach, een traan en een belofte (blz. 4, 5 en 19).  

Die lach bracht ons op het idee voor het volgende onderwerp voor de rubriek ‘Zoveel 

mensen ….’. Wanneer heeft het geloof de laatste keer bij u een glimlach of schaterlach 
losgemaakt en vooral: wat was de aanleiding?  
Ik moet bij deze vraag denken aan de opmerking die ik hoorde na de dienst op zondag 

16 juni, waarin ds. Ruud Stiemer voorging: “Moet hij nu uitgerekend op Vaderdag die 
vrouwen in de Bijbel zo ophemelen?”  
U kunt zich vast ook wel dergelijke situaties en anekdotes herinneren. Deel ze met de 

andere lezers; wij stellen hiervoor graag ruimte beschikbaar in ‘Zoveel mensen …’.  
Mocht u toch liever de serieuze kant van het geloof belichten dan vindt u wellicht een 

aanknopingspunt in de stelling van ds. Berit Bootsma (‘BerichtenBus’ – blz. 7): In de 
kerkdienst wordt (te) veel en (te) lang gebeden. “De meningen hierover verschillen …” 
voegt zij er volledigheidshalve aan toe. Wij zijn benieuwd naar uw mening!  
 

De oplettende lezer zal opmerken dat de column van Mirjam Goudart deze keer ont-

breekt. Mirjam laat zich verontschuldigen vanwege de beslommeringen die een nieuw 

huis, haar zwangerschap en haar werk met zich meebrengen. Na de zomer hoopt zij 

ons weer te vergasten op haar gedachtenspinsels. Vanaf deze plaats wensen wij Mirjam 

en haar man veel sterkte bij de verbouwing en inrichting van hun nieuwe huis en 

vooral ook een voorspoedige zwangerschap toe. 
 

Tenslotte nog de stand van zaken met betrekking tot de abonnementsbijdragen voor 

Samenspel. Een recente peiling heeft uitgewezen dat de meter op 60% is blijven ste-
ken. Voordat we later dit jaar herinneringsbrieven gaan versturen, willen we u langs 

deze weg vragen uw bijdrage zo mogelijk alsnog te voldoen als dat nog niet is ge-

beurd. Dat bespaart ons het steken van energie in zaken waar we liever niet teveel tijd 

aan besteden. Met een hartelijke groet, 

Henk Hospes 
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ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITEN:::: 

14 Agenda 

15 HOOP - zomerprogramma   

16 Expositie Lous Reesink-Luijer 

19 Het goede Leven – Bronne Pot 

20 Parels – Wouter Müller 

21 Hier is iets groots verricht – Adriaan Sala 

24 Kaarten en postzegels 
 

COLUMNCOLUMNCOLUMNCOLUMNSSSS: 

10  Antenne – Aad Tulling 

17 Biezen pakken – Adriaan Sala 
 

GEDICHTENGEDICHTENGEDICHTENGEDICHTEN::::    

  5 Als tranen … 

24 Belofte 
  

 

VASTE RVASTE RVASTE RVASTE RUUUUBRIEKEN:BRIEKEN:BRIEKEN:BRIEKEN:    

  4 Meditatie: Geloven met een glimlach – ds. Bootsma 

  6 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer 

  7 BerichtenBus – ds. Berit Bootsma 

  8/19 Bedankt 

  9 Collecten  

11 Gemeente(mee)leven  

12 Doopzondagen 

13 Van zondag tot zondag 

13 Giften 

14 Kerkdiensten – overzicht 

22 Zoveel mensen …. 

25 Bijbelleesrooster – juli / augustus 

26 Cryptogram 

 

 

 

Zomaar een wijsheid …. 
 
Voor je op reis gaat, bedenk eerst hoeveel bagage en hoe-

veel geld je gaat meenemen. Schrap vervolgens de helft 

van je bagage weer op en neem dubbel zoveel geld mee. 
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Geloven met een glimlach 
    

 
 

Weet u waar uw grapjesbuikje zit?  Ik ook niet, tot mijn dochter (2,5 jaar oud) mij laatst 

op de hare wees! Ik kan u verzekeren dat deze opmerking minstens een dag lang voor 

een grote glimlach op mijn gezicht heeft gezorgd.  
 

We weten allemaal dat kinderen, in al hun onschuld, soms de meest geniale uitspraken 

kunnen doen. Uitspraken waar wij als volwassenen dan weer hard om moeten lachen. 

Hoe zit het met ons geloof? Zorgt het geloof voor een klaterende schaterlach, of min-

stens een glimlach op ons gezicht? 

Over het algemeen is geloven voor ons een serieuze zaak. Iets waar we met hart en ziel 

op betrokken zijn en waarbij we dus niet direct denken aan lachen en humor. We zijn 

er zelfs wat terughoudend in, want het zou wel eens als spotten kunnen worden op-

gevat. Maar als het zo is dat geloven ons hele leven beïnvloedt, dan mag een glimlach 

op zijn tijd niet ontbreken. 
 

Opvallend is dat er vaak meer grappen gemaakt worden over de kerk of gelovigen en 

hun gedrag, dan over de Bijbel zelf. Bij een film als ‘Life of Brian’ van Monty Python 
(een parodie op de vele Jezus films) rolt de één van de bank van het lachen, terwijl een 

ander er door gekwetst wordt. De bovenstaande cartoon vind ik een leuke vorm van 

afgeleide humor. Mozes en Noach die aan het vissen zijn, en dan……  

Dat we het vooral met indirecte humor moeten doen, komt mede door het feit dat de 

Bijbel niet vol staat met grappen. Ironie en de nodige zelfspot zijn er wel te vinden. 

Spreuken heeft daar een handje van, bijv. ‘Zoals een deur in zijn scharnieren draait, zo 
draait een luiaard zich om in zijn bed.’ (Spr. 26 : 14). Of wat dacht u van Jezus die meer-
dere keren zijn tegenstanders in de kuil laat lopen die ze zelf gegraven hebben? Lees 

maar eens Matteüs 22 : 34-46. 

Belangrijk onderdeel van de Bijbelse humor is hoe de machtigen van de aarde van hun 

voetstuk vallen. Denk aan de machtige koning Nebukadnessar van Babylonië die zo gek 

als een deur wordt en gaat grazen als een koe (Daniël 4). Of wat te denken van Haman, 

die in het boek Esther zijn fantasie de vrije loop laat als de koning vraagt: “Wat moet er 

gedaan worden als de koning iemand eer wil bewijzen?”. Vervolgens moet hij zijn ei-
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gen dromen uitvoeren voor zijn persoonlijke vijand, Mordechai. Ik stel me dan zo voor 

dat hij dat knarsetandend doet. 

De oergeschiedenis van de Bijbelse humor is waarschijnlijk wel Genesis 11. De mensen 

hebben zoveel vertrouwen in hun kunnen dat ze besluiten een stad te bouwen met 

een toren die tot in de hemel reikt. Ze bestormen de hemel en wanen zich al heer en 

meester over de hele aarde. En dan – alsof er met een naald in een ballon wordt ge-

prikt -- de opmerking: “Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de 

toren die de mensen aan het bouwen waren”.    
 

De lach die deze verhalen bij ons oproept, kan bevrijdend werken. Ze geneest ons 

(voor even) van onze neiging onszelf en onze ambities té serieus te nemen, zoals het 

verhaal uit Genesis 11. Ze bevrijdt ons van onze neiging andere zaken of personen op 

te hemelen. Misschien brengen ze een lach die onze angsten overwint.  

Het is de bevrijdende lach van de genade: ‘God is uiteindelijk de Heer van ons leven en 

bij Hem zijn wij geborgen’. Met die lach, of hij nu glimt of schatert, mogen wij elkaar 

aansteken in de kerk en daarbuiten. Dus waar zit uw grapjesbuikje? 
 

Ds. Berit Bootsma  

Bronnen: 

• Peter Bukowski, Humor in het pastoraat, 2003 
• Klaas Spronk, De humor van de Bijbel, gepubliceerd in Interpretatie 17/3 (april 2009), 

15-20 
 

    

    

    

Als tranen …. 
 

Als tranen een trap konden bouwen 

en herinneringen een brug, 

dan klommen we tot hoog in de hemel 

en brachten je mee terug. 

 

Als sterren konden spreken,  

als sterren konden zien, 

zou je dan vanavond heel even  

willen zwaaien en twinkelen als een groet 

zodat wij hier beneden weten  

hoe het zonder jou verder moet. 
 

ingestuurd door Petra Hospes 
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SEPTEMBER KUNSTMAANDSEPTEMBER KUNSTMAANDSEPTEMBER KUNSTMAANDSEPTEMBER KUNSTMAAND    

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar het nieuwe Open-

Kerk-seizoen geopend worden met een expositie. 

Van zaterdag 31 augustus tot zondag 29 september 

zal Lous Reesink-Luijer haar quilts ten toonstellen. In 

de maand september is de tentoonstelling iedere 

vrijdag en zaterdag te zien van 12-14 uur. De ope-

ning vindt plaats op zaterdag 31 augustus om 16 

uur. Muzikale medewerking wordt verleend door 

het harpenensemble Harpoz. Meer informatie vindt u elders in deze editie van Samen-
spel. In verband met de openstelling van de kerkzaal zoeken we een aantal vrijwilligers 
die op de vrijdagen of zaterdagen in september dienst willen doen. Doet u mee? U 

kunt zich hiervoor aanmelden bij ondergetekende. 
 

OPEN MONUMENTENDAGOPEN MONUMENTENDAGOPEN MONUMENTENDAGOPEN MONUMENTENDAG    

Op zaterdag 14 en zondag 15 september 

zijn de Open Monumentendagen. Het 
thema van dit jaar is Macht en pracht. 
Overal in het land zijn dan monumenten 

gratis toegankelijk. Op zaterdag 14 sep-

tember doet ‘ons monument’, de Christus 
Triumfatorkerk mee. Van 10-17 uur staan 
de deuren open. Met het oog op deze 

openstelling hebben we op die zaterdag 

een aantal extra vrijwilligers nodig die 

twee aan twee een paar uur voor hun re-

kening willen nemen. Graag doe ik ook 

hiervoor een beroep op u en jou. 
 

MAALTIJDPROJECTMAALTIJDPROJECTMAALTIJDPROJECTMAALTIJDPROJECT    

In de maanden juli en augustus ligt het 

Maaltijdproject even stil. Op vrijdag 6 sep-

tember start het nieuwe seizoen. Elke 

vrijdag kunt u dan weer in de kerk te-

recht voor een smakelijk driegangenme-

nu. De maaltijd kost € 6,50. De inloop is 

vanaf 17.30 uur, om 18 uur gaan we aan 

tafel en rond 19.30 uur sluiten we af. Doet 

u mee? Meldt u dan aan bij dhr. Aad Tul-

ling, U bent van harte welkom! 
 

BEZUIDENHOUTFESTIVALBEZUIDENHOUTFESTIVALBEZUIDENHOUTFESTIVALBEZUIDENHOUTFESTIVAL         

Het klinkt nog ver weg, toch wil ik u nu 

alvast attent maken op een activiteit die 

in oktober zal plaatsvinden. Op zaterdag 

26 oktober zal namelijk voor het vierde 

jaar het Bezuidenhoutfestival georgani-
seerd worden. Dit festival wil alle bewo-

ners van onze wijk de mogelijkheid 

bieden elkaar te leren kennen en kennis 

te laten maken met de verschillende or-

ganisaties, verenigingen en instellingen 

die in het Bezuidenhout actief zijn. Tij-

dens het festival zal een open podium 

geboden worden voor beeldende kunst 

en expressie als zang, dans en toneelspel. 

Hierop zouden bijvoorbeeld een school-

klas, de schoolband of het ouderenkoor 

hun kunsten kunnen vertonen. Ook zullen 

er marktkramen worden ingericht door 

de participerende verenigingen, organi-

saties, scholen en overige instellingen. 

Naast informatie zullen er ook hapjes en 

andere versnaperingen worden aange-

boden. De organisatoren zijn het Wijkbe-
raad Bezuidenhout en de Commissie 
Missionair Diaconaal Project van de Chris-
tus Triumfatorkerk Evenals vorig jaar is 
het Stadsdeelkantoor bereid het festival 

financieel te steunen. Het festival zal 

plaatsvinden in en om de Christus Trium-
fatorkerk waardoor het onze gemeente 
een goede kans biedt om daadwerkelijk 

Open Kerk te zijn voor het Bezuidenhout! 
 

 

TENSLOTTENSLOTTENSLOTTENSLOTTETETETE    

Graag wens ik u en jou een hele goede 

zomerperiode toe. 
 

Met een hartelijke groet, 

ds. Ruud Stiemer 
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BerichtenBus 
Zoals u verderop in deze Samenspel kunt lezen, hadden we 
het zondag 2 juni jl. met de deelnemers van Dining & Wining 

over het ‘goede leven’. Het leek wel of we des te uitbundiger 

van dat goede leven genoten toen de temperatuur eindelijk 

omhoog schoot. Relatief simpele dingen als met een glaasje 

wijn in de tuin/op het balkon, of wandelen door de natuur in 

volle bloei, zijn voor velen dan genoeg om tevreden te zijn. 

Misschien is de kunst van het goede leven wel om te genieten van wat op het moment 

gebeurt en voor handen is. Maar ja, misschien moet ik deze overpeinzing nog eens le-

zen op een regenachtige herfstdag of een ijskoude winteravond….. 
  

NIEUWE LIEDBOEKNIEUWE LIEDBOEKNIEUWE LIEDBOEKNIEUWE LIEDBOEK    

Op zaterdag 25 mei is het 

nieuwe liedboek gepre-

senteerd. De bundel bevat 

meer dan duizend liede-

ren uit zeer diverse tradi-

ties. Het gaat van 

Gregoriaans tot psalmver-

talingen van Psalmen voor 
nu en van Engelse hymnen 

tot Taizé-liederen. De kerkenraad heeft 

besloten nog even te wachten met het 

aanschaffen van deze liedbundel. Wel wil-

len we kennismaken met de diversiteit 

aan nieuwe liederen. Daarom zullen we 

elke zondag een lied zingen uit de nieuwe 

bundel. Het betreffende lied zal worden 

afgedrukt op de Zondagsbrief. 
 

PREKENSERIE IN DE ZOPREKENSERIE IN DE ZOPREKENSERIE IN DE ZOPREKENSERIE IN DE ZOMER: GEBEDMER: GEBEDMER: GEBEDMER: GEBED    

Deze zomer wil ik drie keer in de kerk-

dienst stilstaan bij het thema Gebed. In de 
kerkdienst bidden we (te) veel en soms 

(te) lang (de meningen hierover verschil-

len….). Dit staat soms in schril contrast 

met het dagelijkse leven, waarin we lang 

niet altijd aan bidden toekomen. In de 

Bijbelse verhalen neemt bidden een heel 

centrale plaats in. Waarom is het zo be-

langrijk? Wat kan je er mee bereiken? Op 

welke manie-

ren kan je bid-

den? 

De eerste twee 

diensten van 

de serie vor-

men een twee-

luik over het bekendste gebed dat er is, 

het Onze Vader. In Matteüs 6 is dit gebed 
in twee stukken van drie beden te verde-

len. 28 juli gaat het over het eerste deel, 

de hemel: ‘Onze Vader in de hemel, laat 
uw naam geheiligd worden, laat uw ko-
ninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.’  
De week erop, op 4 augustus, gaat het 

over ons en de aarde: ‘Geef ons vandaag 
het brood dat wij nodig hebben. Vergeef 
ons onze schulden, zoals ook wij hebben 
vergeven wie ons iets schuldig was. En 
breng ons niet in beproeving, maar red 
ons uit de greep van het kwaad.’ Na deze 
dienst is er de gelegenheid om met elkaar 

door te praten over het thema en de 

preek. 

De laatste zondag in de serie, 18 augustus, 

kijken we naar de plaats van het gebed in 

de gemeente. Dit doen we door ons te 

laten uitdagen door Jakobus 5. 
 

Als u vragen hebt over het gebed of de 

genoemde Bijbelgedeelten, mag u ze met 

mij delen. Wie weet, kan ik het meene-

men in de voorbereiding op mijn preken.  
 

ZOMERPZOMERPZOMERPZOMERPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA    

Na het succes van vorig jaar hebben Joke 

Dekker en Wil van der Vlist opnieuw een 

zomerprogramma in elkaar gezet. Dit 

programma heeft als doel om in de rela-

tief stille periode van de zomer activitei-

ten te bieden voor de mensen die thuis-

blijven. Het is een gevarieerd programma 

geworden met zowel inhoudelijke als doe-

activiteiten. Iedereen is welkom, zelfs als 



 - 8 -

je geen groene vingers hebt of geen top-

chef bent!  

Daarnaast organiseert Stek weer Zomer-
stek, met diverse activiteiten door de he-
le stad heen. U kunt hier meer over 

vinden op www.zomerstek.nl of via de 

flyers in de hal van de kerk. Genoeg te 

doen dus, zelfs als u niet weg gaat deze 

zomer.  
 

DINING & WINING: BRODINING & WINING: BRODINING & WINING: BRODINING & WINING: BROOD EN SPELENOD EN SPELENOD EN SPELENOD EN SPELEN    

De keizers van het Romeinse Rijk hadden 

al ontdekt dat ze het volk zoet konden 

houden door hen eten en vermaak aan te 

bieden. Bij de Dining & Wining van 30 au-
gustus maken we graag gebruik van hun 

wijsheid. 

Vanaf een uur op zeven 

willen we met elkaar 

gaan barbecueën in de 

tuin van Henriëtte 

Boerma. Hierbij hopen 

we natuurlijk op mooi 

weer, zodat we ook in 

de tuin kunnen zitten. 

Daarna willen we met 

elkaar nog een spannend spel spelen, 

waarbij we elkaar diep in de ogen moeten 

kijken…. Schijn bedriegt! 
 

Datum:  30 augustus 

Tijdstip:  19 uur 

Kosten:  Bijdrage voor de barbecue 

Informatie en opgave: Berit Bootsma,   

beritbootsma@ctkerk.nl  
 

 

 

Iedereen die op reis gaat in deze periode 

wens ik hele mooie en inspirerende we-

ken toe. Hopelijk leidt de fysieke afstand 

tot een periode van gezonde afstand tot 

de dagelijkse beslommeringen. Voor alle 

mensen die thuisblijven een mooie zomer 

toegewenst met inspirerende ontmoe-

tingen en gezellige activiteiten. 

 

Met hartelijke groet, 

ds. Berit Bootsma 

 

 

 

 
 

 

Bedankt (1)  
Op 7 juni jl. ontvingen we van Jolanda Karssen een  e-mailbericht: 
 

Hallo allemaal, 
 

Vanmorgen was het dan toch echt zover. De dokter was tevreden genoeg en hij heeft 

mij naar huis gestuurd! Op de CT scan was een goede afslanking van het abces te zien, 

de bloedwaardes waren wel weer iets gestegen maar het was veilig genoeg om naar 

huis te gaan. Over anderhalve week moet ik weer terugkomen. Er wordt dan weer een 

CT scan gemaakt. 

Ik ben echt super blij dat ik na zo’n lange tijd weer thuis ben. Het was de afgelopen tijd 

raar om te ervaren dat je serieus ziek bent terwijl ik me zo niet heb gevoeld. Ik kreeg 

dan ook in het ziekenhuis vaak de vraag van de verpleegkundigen of ik op wintersport 

was geweest gezien mijn gezonde kleur. 
 

Iedereen heel erg bedankt voor alle vormen van medeleven. Dat heeft mij en Hanne-

lies enorm gesteund in deze moeilijke periode! 

Liefs, Jolanda 
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Collecten     
opbrengst april 2013: totaal  €€€€  1.181,31 

  

Diaconie €  468,94 wijkkas  €   232,76 

Kerk  €  321,19 Eredienst/kerkmuziek  €   114,81 

Koffiebus €     43,43 

 

* * * 
    

Doelen in de komende periode 
 

Op zondag 7 juli wordt er gecollecteerd voor JOP onder de titel Passie voor jeugdwerk.  
De wereld verandert snel. Zo ook de belevingswereld van jongeren. Kerkdiensten lijken 

niet meer altijd hierbij aan te sluiten. JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk in Nederland, ontwikkelt nieuwe vormen van kerk-zijn die meer aansluiten bij de 
belevingswereld van jongeren. Ook stimuleert en ondersteunt JOP mensen die zich 
hiervoor willen inzetten. 
 

Op zondag 28 juli is er een collecte voor Het Aandachtscentrum. Het Aandachtscen-
trum is een inloophuis voor ontmoeting, informatie en stilte. Het is 25 jaar geleden 
opgezet door een aantal kerken en het heeft een zinvolle functie midden in het cen-

trum van Den Haag. Zes dagen per week staan er gastheren of –vrouwen klaar voor 

mensen die niet toe zijn aan beroepsmatige hulpverlening, die uitbehandeld zijn of die 

elke zorg mijden. Ze worden opgevangen met een kop koffie en thee en als ze dat wil-

len met een gesprek. 
 

Op zondag 11 augustus houdt de diaconie een collecte voor Maatjesprojecten. Den 
Haag kent een kleine twintig Maatjesprojecten die door de diaconie worden onder-
steund, zoals bijvoorbeeld  

� Up to Date voor jongeren 
� Over de Drempel voor vereenzaamde en vervuilde mensen 
� Van de bank af voor mensen in een schuldsaneringtraject. 
‘Maatjes’ zijn een verbindingsschakel tussen de cliënt en de professionele hulpverle-

ning; zij bouwen een vertrouwensband, brengen de huidige situatie in beeld en maken 

met de cliënt een verbeteringsplan. 
 

Op zondag 18 augustus is er een collecte voor de Zending onder de titel De Bijbel ver-
andert jou. Wat heeft de Bijbel je nog te zeggen als je land je is afgenomen, als je 
slachtoffer bent van huiselijk geweld of als je leidt onder extreme armoede? 
 

De  diakenen beschikken over de landelijke collectekrant en kunnen u desgewenst na-

der informeren over deze collecten. 
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SRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKA 

Het is al weer ruim een jaar geleden, dat ik u 

iets over mijn werk in Sri Lanka vertelde. In-

tussen gaat het werk gewoon door. Heel bij-

zonder was het bezoek van de familie 

Tuinema aan mij en aan mijn werk in Sri Lanka. In de vorige Samen-
spel hebben zij er u iets van verteld. Deze zomer gaat er weer iets 
bijzonders gebeuren. Op donderdag 11 juli zal ’s middags gepro-

beerd worden vanuit de CTK een Skype-verbinding tot stand te 

brengen met mij in Sri Lanka. Hans Dekker heeft mij geleerd hoe dat 

werkt en nu maar hopen dat het zal lukken. Door het tijdsverschil is het dan wel don-

ker in Sri Lanka, maar met alle lampen aan in het huis zal het wel gaan. Het zal ook leuk 

zijn op deze manier kennis te maken met onze manager en zijn vrouw. U kunt er bij 

zijn in de kerk. 

Aan ons eerste meisjesweeshuis in Sri Lanka geven we nog geringe ondersteuning. De 

leiding daarvan weet heel goed aan geld en voedsel te komen van allerlei andere 

bronnen. Ons tweede meisjesweeshuis, geleid door mensen van de kerk, waarin ik daar 

werk, heeft nog hard onze steun nodig. Er waren in januari dertien meisjes, waarvan er 

inmiddels drie door onze stichting gesteund worden. Dat betekent dat er drie perso-

nen of families zijn, die via onze stichting zo’n meisje financieel adopteren. 

Hoewel er nog veel geld nodig is, is er vanuit Sri Lanka en vanuit onze stichting een 

groot verlangen om ook een jongensweeshuis te starten. Ook geleid door mensen van 

‘mijn’ kerk daar. Van de meisjes weet ik dat enkelen van de straat ‘geplukt’ zijn, waar ze 

rondzwierven, sliepen en bedelden. Anderen werden door hun (stief-)vader misbruikt 

of op andere wijze mishandeld. De meisjes bloeien op in de omgeving waar ze nu zijn, 

gaan naar school en ontvangen de liefde en leiding die opgroeiende meisjes zo nodig 

hebben. Het meisjesweeshuis wordt door de overheid gecontroleerd, vanwege de vele 

misstanden die in weeshuizen in Sri Lanka waren en zijn. In 2011 zijn daardoor veertig 

van die weeshuizen van overheidswege gesloten. Met enige trots mag ik vertellen dat 

‘ons’ huis bij controle blijkt het beste weeshuis van de provincie te zijn. En dan gaat het 

om het gebouw, deels door ons gefinancierd en deels door mankracht van de leden 

van de kerk gebouwd, en om de leiding en verzorging en om de financiën. 

Helpt ons helpen! 

Binnenkort  vertrek ik weer voor veertig dagen naar Sri Lanka om daar mijn werk te 

doen. Naar verwachting zal ik acht maal voorgaan in kerkdiensten, een familiedag or-

ganiseren, families en de weeshuizen bezoeken, enkele dagen in een boeddhistisch 

klooster te gast zijn, veel mensen ontvangen en wat uitrusten. 
 

DUITSLANDDUITSLANDDUITSLANDDUITSLAND 

Met z’n vieren uit de Alfa/Bijbelgespreksgroep zijn we een paar dagen bij de Jungfrau 

aan de Rijn op bezoek geweest. Wil, Riet, Ben en ik hebben genoten van de natuur en 

de hele omgeving. Het weer was niet opperbest, maar de onderlinge sfeer wel. We wa-

ren op tijd weer terug in Nederland, voordat het water in de Rijn door de grote regen-

val ging stijgen. Het was goed om zo elkaar eens op een andere manier mee te maken. 
 

ENGELANDENGELANDENGELANDENGELAND 

Voordat ik naar Sri Lanka vertrek zal ik nog enkele dagen naar Manchester gaan. In het 

verleden heb ik bij het vluchtelingenwerk in Voorburg enkele Iraakse, Sri Lankaanse en 

Somalische families begeleid. Sommige van de kinderen heb ik als godsdienstonderwij-

zer in de klas gehad, hoewel het moslims waren. Eén van die Somalische families woont 

nu in Manchester. Enkele van de twaalf kinderen zijn getrouwd en hebben op hun 

beurt weer kinderen. Ik ben uitgenodigd en ik ga hen bezoeken. Ik ben benieuwd hoe 

het hen is vergaan. 
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BIJBELSTUDIEBIJBELSTUDIEBIJBELSTUDIEBIJBELSTUDIE---- EN BIJBELGESPREKSGR EN BIJBELGESPREKSGR EN BIJBELGESPREKSGR EN BIJBELGESPREKSGROEPOEPOEPOEP 

Beide groepen, elk bestaande uit ongeveer tien deelnemers, stoppen tot de eerste 

week van september. Dan gaan we weer verder met Hosea (dinsdagavond) en Genesis 

(woensdagmorgen). We hebben in de afgelopen periode weer heel wat bijgeleerd en 

beter begrepen uit dat prachtige, door God gegeven boek. 
 

MAALTIJDPROJECTMAALTIJDPROJECTMAALTIJDPROJECTMAALTIJDPROJECT 

Ook het maaltijdproject, het gezamenlijk eten op de vrijdagavond, staat vanaf 23 juni 

enige tijd stil. Op de eerste vrijdag in september zullen we weer voor het eerst in het 

nieuwe seizoen bij elkaar komen. De gemiddelde opkomst is ongeveer dertig gasten en 

we kunnen er nog wel wat meer bij hebben. We worden verzorgd door twee koks en 

het verzorgingshuis Bezuidenhout, die elk om de drie weken voor een prima driegan-

genmenu zorgen. Kom ook eens mee-eten. Een staf van dienstvaardige helpers staat 

klaar om u te bedienen. 
 

STICHTING CHRISTUS TSTICHTING CHRISTUS TSTICHTING CHRISTUS TSTICHTING CHRISTUS TRIUMFATORKERKRIUMFATORKERKRIUMFATORKERKRIUMFATORKERK 

De Stichting is er om te helpen bij de aanschaf van zaken, die niet uit de wijkkas be-

taald kunnen worden. Zo hebben wij vorig jaar het kopieerapparaat geschonken, 

waarop de zondagsbrieven en de liturgieën gekopieerd worden. Ook hebben we een 

geluidinstallatie gegeven, die bijvoorbeeld in de hal gebruikt kan worden. Dit jaar heb-

ben wij geld gegeven voor de televisieschermpjes die in de hal en bij het raam naar 

buiten geplaatst zijn. 

Inkomsten heeft de Stichting bijna niet. Misschien kunt u bij het overmaken van een 

gift bij de omschrijving eens “voor de Stichting” zetten. 
 

Met een vriendelijke groet, 

Aad Tulling 

 

 

 

Zomaar een wijsheid 
 

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid. 

Een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. 

ingezonden door Nel Reedijk 



 - 12 -

Doopzondagen 
    

DE EERSTKOMENDE DOOPZONDAG DE EERSTKOMENDE DOOPZONDAG DE EERSTKOMENDE DOOPZONDAG DE EERSTKOMENDE DOOPZONDAG     

In onze kerk is: 

    

ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG 22228888    JULI JULI JULI JULI     

Voorganger:  ds. Berit bootsma 

 
DE ANDERE DOOPZONDAGDE ANDERE DOOPZONDAGDE ANDERE DOOPZONDAGDE ANDERE DOOPZONDAGEN IN 2013 ZIJN:EN IN 2013 ZIJN:EN IN 2013 ZIJN:EN IN 2013 ZIJN:    

    

1  september -  voorganger ds. Berit Bootsma 

10   november -  voorganger ds. Ruud Stiemer 
                                  

 

Wilt u van één van deze mogelijkheden gebruik maken dan kunt U (graag minimaal vier 

weken van tevoren) contact opnemen met de desbetreffende voorganger. 

 

 

 
            

 

 

              

              

 

 
 

 

 

 

 

25 mei 2013:   

doop van Julie Aude Vonk,  

dochter van Edo Vonk en Mireille van Reenen 

 

 

 

DOOPDOOPDOOPDOOPTEKSTTEKSTTEKSTTEKST 
 

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan 
en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de 
sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind 
dat u naar hem omziet? 
 

Psalm 8 : 4-5 
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VAN ZONDAG TOT ZONDAG 
In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. 
Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (be-
knopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde. 
 

Zondag 14 juliZondag 14 juliZondag 14 juliZondag 14 juli staat het thema ‘Lofprijzing’ centraal. We lezen Psalm 147 : 1-11 en Han-

delingen 2: 43-47. In het gedeelte uit het boek Handelingen gaat het over het leven van 
de eerste gemeente te Jeruzalem. In vers 47a staat: ‘Ze loofden God en stonden in de 
gunst bij het hele volk.’ 
 

Zondag 28 juliZondag 28 juliZondag 28 juliZondag 28 juli gaat ds. Berit Bootsma voor en beginnen we met een zomerserie over 

‘gebed’. Deze dienst is de eerste in een tweeluik over het ‘Onze Vader’, n.a.v. Matteüs 6 

: 9-10. In dat eerste gedeelte van het gebed staat de hemel centraal, of eigenlijk God 

zelf. Wat zijn de gevolgen van Gods koninkrijk dat komt, of zijn wil die gedaan moet 

worden? Willen we daar eigenlijk wel voor bidden? 
    

Zondag 4 augustusZondag 4 augustusZondag 4 augustusZondag 4 augustus staat het tweede gedeelte van het ‘Onze Vader’ centraal, Matteüs 6 : 

11-13. In dat gedeelte staat het gebed voor de wereld, voor onszelf centraal. Jezus 

leert ons om voor drie dingen te bidden: dagelijks brood, vergeving van schulden en 

bevrijding uit de greep van het kwaad. Waarom die drie en wat zeggen ze over de 

hoop waarmee wij leven? In de dienst zal aandacht zijn voor het zomerprogramma en 

voorganger is ds. Berit Bootsma. Na de dienst zal er gelegenheid zijn om met elkaar 

door te praten over het thema en de preek. 
    

Zondag 11 augustusZondag 11 augustusZondag 11 augustusZondag 11 augustus staat in het kader van het thema ‘Hoop’. We lezen en zingen Psalm 

146, waarin staat (vers 50): ‘Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop 
vestigt op de HEER, zijn God’. 
 

Zondag 18 augustusZondag 18 augustusZondag 18 augustusZondag 18 augustus is de derde en laatste zomerdienst over het gebed. Na het ‘Onze 

Vader’ staat deze keer de plaats van het gebed in de gemeente centraal. We zijn ge-

wend om bij lief en leed voor elkaar te bidden. Jakobus 5 : 13-16 daagt ons uit om ver-

der te kijken. Voorganger in deze dienst is ds. Berit Bootsma  
    

Zondag 25 augustusZondag 25 augustusZondag 25 augustusZondag 25 augustus lezen we Lucas 13 : 22-30. 

 

Giften 
via Nettie van mevr. S       € 30,-     voor Team Meeleven 
via ds. Ruud Stiemer       € 50,-      voor de wijkkas  

via ds. Berit Bootsma      €   5,-     voor de wijkkas 

 

Alle gevers  -  Hartelijk dank! 

 

 

Wist u dat …? 
de tv-registratie van de opvoering van De Passie dit voorjaar in Den Haag (Jan van     
Opstal – blz. 23) op DVD is verschenen? En dat die DVD gratis te verkrijgen is bij de EO?  
 

http://www.eo-acties.nl/gratis/gratis-dvd-the-passion 



 - 14 -

Kerkdiensten 
Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek  

Van zondag tot zondag. 
 

Elke zondag Elke zondag Elke zondag Elke zondag crèchecrèchecrèchecrèche en kinderneve en kinderneve en kinderneve en kindernevennnndienstdienstdienstdienst    

 

juli: voorganger organist 

  7 10 u ds. Henk van Laren Roelfien Folkersma 

14  * 10 u  ds. Ruud Stiemer Arie Kraaijeveld 

21 10 u  ds. Matty Vroom Roelfien Folkersma 

28 10 u  ds. Berit Bootsma Christian Hutter 

 

augustus: 

  4 10 u  ds. Berit Bootsma Arie Kraaijeveld 

11 10 u  ds. Ruud Stiemer Hilbrand Westra 

18 10 u  ds. Berit Bootsma Arie Kraaijeveld 

25 10 u ds. Ruud Stiemer  Hans Buis 

 
 

* de Werkgroep Wereldwinkel is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.    
 

 

Radiogemeente in de CTK 
  voorganger organist  

21 juli  19 u Jan van Beelen Jan van Westenbrugge 

 Met medewerking van: Zangduo: Maaike & Marijke 
 

18 aug.19 u ds. A.H. Agtereek Jan van Westenbrugge 

 Met medewerking van: Zang- en muziekgroep Gideon 

 

Citydiensten: geen diensten in juli en augustus 
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Agenda        

    

AuguAuguAuguAugusssstus:tus:tus:tus:    
    

27 19.45 u Moderamen 

30 19.00 u Dining & Wining  

  (BBQ bij Henriëtte Boerma) 
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Expositie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf zaterdag 31 augustus zal er een 

expositie zijn van het werk van:  

Lous Reesink – Luijer 
 

Hierboven en hiernaast ziet u een twee-

tal van de quilts die worden tentoonge-

steld.  

 

 
Om alvast in uw agenda te notOm alvast in uw agenda te notOm alvast in uw agenda te notOm alvast in uw agenda te noteeeeren: ren: ren: ren:     
 

Opening:    zaterdag 31 augustus 2013, 16 uur 

Einddatum:   zondag 29 september 

Kerk open:  donderdag en vrijdag van 12 tot 14 uur  

     (gedurende de gehele periode) 

Exposant:    Lous Reesink-Luijer 

Objecten:    quilts  

Muziek:    de opening zal worden opgeluisterd met muziek door het 

     harpensemble HARPOZ (http://www.harpoz-harpensemble.nl) 
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Biezen pakken 
 

Op de lagere school was ‘de grote volksverhuizing’ een thema dat tot de verbeelding 

sprak. Spannende verhalen over het woeste Aziatische nomadenvolk, dat onder leiding 

van de vreeswekkende krijgsheer Attila, de Hun, uit het oosten kwam. Deze ‘Gesel Gods’ 

dreef andere volken westwaarts. Vanuit het westen was er tegelijkertijd de aantrekkings-

kracht van de welvaart in het West-Romeinse Rijk die Ger-

maanse stammen de biezen deed pakken. Met druk vanuit 

het oosten en zuigkracht naar het westen kwam de boel 

goed in beweging. Dat kon ook doordat het West-Romeinse 

Rijk politiek aan het verzwakken was en het ondoenlijk bleek 

die lange grens afdoende af te grendelen. Het ene volk 

golfde over het andere heen, als vallende dominostenen. 

Koninkrijken kwamen en gingen. Steden werden geplun-

derd, zo niet door de één, dan wel door de ander. Het duurde een hele tijd voordat de 

storm was geluwd, het stof ging liggen en alles een nieuwe plek had gevonden. Uiteinde-

lijk daalde er een zekere rust over West-Europa en konden de middeleeuwen hun intrede 

doen. 
 

Gedreven door andere krachten is er nu jaarlijks weer een Grote Volksverhuizing, kort-

stondig en vreedzaam, op een enkele pilotenstaking na. De grote vakantie. 

Duitsers trekken naar Nederland. Nederlanders en Britten reizen af naar Frankrijk of ande-

re zuidelijke landen. Fransen gaan naar andere Franse provincies. Noren verhuizen tijdelijk 

naar Zweden en Zweden slaan hun tenten op in Noorwegen.  

En iedereen is door de bank genomen tevreden. 

Wij gaan met vakantie in Engeland en wel in East-Anglia. Die aanduiding ‘Anglia’ verwijst 

naar de Grote Volksverhuizing van 1.500 jaar geleden toen Angelen, Saksen en Juten vanuit 

Noord-Duitsland en Jutland naar Groot-Brittannië overstaken en er eigen koninkrijken 

stichtten. De inburgering van deze ‘vreemdelingen’ lijkt na vele generaties goed geslaagd, 

want je komt er geen voormalige Denen, allochtone Saksen of geïmporteerde Angelen 

tegen, alleen maar Engelsen. Maar van ‘inburgering’ was helemaal geen sprake. De oor-

spronkelijke bewoners, de Kelten, werden gewoon verdreven naar de randen van het 

Britse eilandenrijk. Daar, in Wales en Schotland,  zijn ze nog te vinden, de echte Kelten, 

maar verstaan kun je ze niet!  
 

Wat is vakantie eigenlijk? Het woord is afgeleid van het Latijnse  ‘vacatio’, wat betekent 

‘vrij van verplichtingen zijn’. Tegenwoordig heet dat ‘roostervrije tijd’. Je staakt dan je 

normale dagelijkse bezigheden, zoals naar school of werk gaan en je doet heel wat anders. 

Sinds ca. 1950 wordt onder vakantie vaak verstaan dat je een reis maakt. Mensen gaan lou-

ter voor ontspanning met het gezin, alleen, met vrienden of als groep naar een andere 

plaats om daar nieuwe ervaringen op te doen.  

Wij doen daar graag aan mee! Als wij straks in Engeland zijn, passen wij ons graag aan, al is 

het maar voor twee weken. Het is heerlijk onder ‘anderen’ te verkeren, al zijn het, geogra-

fisch gezien, onze naaste buren. De ervaring van een andere omgeving, ander geld, taal, 

gewoonten en cultuur, is de essentie van op vakantie zijn; helemaal los van de gewone 

gang van zaken thuis.  

Vanwaar die drang naar ‘elders’ en ‘anders’? Wie weet zijn het onze genen uit de tijd dat 

we nog jagers en verzamelaars waren en een nomadisch leven leidden. Als je een tijd op 

één plek verbleef, raakte die plaats en omgeving uitgeput en moest je weer verderop je 

heil zoeken. Zelfs na duizenden jaren worden we nog steeds na een tijdje onrustig en wil-

len we eropuit. Reizen en trekken zitten ons in het bloed. 
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De enigen die die neiging aanvankelijk helemaal niet hadden, waren Adam en Eva. 

Hun woonomgeving was volmaakt, ze verveelden zich geen moment, liepen vrijelijk in 

hun blootje rond en waren één met de rijke en overweldigende natuur om hen heen. Zij 

waren in en in gelukkig. Dat was ‘grote vakantie’ in optima forma!  

We weten allemaal wat er daarna gebeurd is: list, bedrog, elkaar beschuldigen en een for-

se deuk in de relatie met God. Het ‘speelkwartier’ was voorbij en het was ploeteren gebla-

zen. Kommer en kwel, verdriet en pijn deden hun intrede. Wat zonde! 

Om bij het Bijbelverhaal te blijven: de ‘grote trek’ naar elders ontstond pas echt toen men 

bij het bouwen van de toren van Babel elkaar ineens niet meer verstond omdat ieder zijn 

eigen taal begon te spreken (N.B.: met Pinksteren gebeurde juist het tegenovergestelde!) 

Die Babylonische spraakverwarring veroorzaakte groot onbegrip en ongenoegen! Het 

werk aan de toren viel stil en het symbool van samenwerking en eendracht werkte ave-

rechts. Je wilde weg van die plek van mislukking. De mens trok daarop de wijde wereld in, 

zwoegend en zwetend, altijd op weg en nergens thuis. Sommigen gingen weg uit vrije 

wil, anderen werden geroepen om alles achter te laten en op reis te gaan, weer anderen 

gingen gedwongen of werden van overheidswege verbannen.  

Abram vertrok uit Ur en vestigde zich in Kanaän. Jacob vertrok uit Kanaän naar Paddan–

Aram en op z’n oude dag van Kanaän naar Egypte. Mozes trok met een heel volk uit Egyp-

te en jarenlang door de woestijn op weg naar Kanaän. David logeerde in Gaza en verbleef 

er te midden van zijn aartsvijanden, de Filistijnen. Elia vertrok uit Israël om in de woestijn 

een goed heenkomen te zoeken. Jona maakte een cruise over de Middellandse zee, maar 

werd uiteindelijk door een grote vis uitgekotst op het strand; uitgebleekt en wel! Toen hij 

weer een beetje toonbaar was, reisde hij door, helemaal naar Ninevé. Veel later ging Sau-

lus  vanuit Jeruzalem naar Damascus in Syrië en na zijn bekering reisde hij als Paulus heel 

wat af, lopend, varend, prekend en brieven schrijvend. Petrus kwam van Jeruzalem in 

Rome terecht. Van Jacobus gaat het verhaal dat hij vanuit Israël richting India is gegaan. 

Johannes werd verbannen naar Patmos … Aan al die reizen zijn verhalen en heilsbood-

schappen verbonden, die van zoveel belang zijn, ook voor ons, dat de Bijbel er vol mee 

staat. Wat er niet in staat, is de legende dat Jezus in zijn jonge jaren met zijn oom Nico-

demus, die koopman was, een grote reis heeft ge-

maakt, helemaal naar Cornwall, om daar een partij tin 

in te kopen. Tin was een erg gewild metaal in Europa 

en het Nabije Oosten voor het maken van brons. Wij 

zijn in Zuid-Engeland in de omgeving van Falmouth op 

de plek geweest waar twee millennia geleden die 

handelsmissie zou zijn aangeland. Als je daar bent en 

je laat het verhaal op je inwerken, geloof je het! In 

heel Cornwall gonst het overigens van de legendes 

daarover, zoals bij Glastonbury Abbey, waar we het 

lied hebben gezongen over ‘Englands green and pleasant Land’:  
Hebben die voeten in lang vervlogen tijden hier op Engelands groene bergen gelopen? 
En werd het heilige Lam Gods op Engelands  liefelijke weiden gezien? Liet Hij zijn godde-
lijk gelaat lichten over de in wolken gehulde heuvels ….. in het groene en liefelijke Enge-
land? 

 

Snapt u nu dat ons reisdoel dit jaar weer ligt aan de andere kant van de Noordzee! 
 

Adriaan Sala 
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Het goede leven 

 

Had het er mee te maken dat onze dominee standvastig bleef roepen dat het mooi 

weer zou zijn op 2 juni? Dat zullen we nooit weten, maar feit was dat de zon eindelijk 

volop scheen tijdens de picknick in park Clingendael. De picknick was een activiteit in 

het kader van Dining & Wining, één van de projecten van onze kerk.  
Na de dienst fietste een groep van zo'n vijftien jong professionelen naar Clingendael. 

Op de bagagedragers vers gebakken brood, spinazieflapjes, peer/roqueforttaart en sa-

lades van rijst, tonijn en pasta. Onder toeziend oog van Mirjam en Soozy, de organisa-

toren, kwam alles bij elkaar te staan. Maar onverbiddelijk als ze waren, moest eerst nog 

wel even gewerkt worden: de Emmaüswandeling. Soozy had een aantal vragen voor-

bereid en Berit gaf een toelichting op de wandeling. Het thema was "het goede leven". 

Met de zon hoog aan de hemel en lekkers op het gras, was het goede leven al erg 

dichtbij. Maar om er ook daadwerkelijk bij stil te staan, is belangrijker. In tweetallen 

gingen we op pad, met de bedoeling om een gesprek te voeren aan de hand van de 

vragen. De eerste was het meest persoonlijk: kun je een moment beschrijven dat je 

echt voelde dat je leefde? Vervolgens werd dit verdiept met twee vragen of je goed 

leeft, als de ander het ook goed heeft. En als je leeft als Jezus, kan het leven dan eigen-

lijk niet beter zijn?  
 

Ja, wat komt er dan zoal voorbij? Allereerst de moeilijkheden op het werk, een ruzie 

onlangs met iemand die je goed kent, een fijne vakantie en de liefde uiteraard. Maar 

leef je pas goed als de ander het ook goed heeft? Dat is natuurlijk wel zo, maar is het 

nog van deze tijd, de tijd waarin het individu voorop staat? Want kun je altijd wel ver-

antwoordelijkheid nemen voor de ander en moet je ook niet op jezelf letten? Helpt de 

Bijbel om goed te leven en richting te geven wanneer je het even moeilijk hebt? Grote 

vragen waarvoor de wandeling te kort was. Maar wel goede vragen om even stil bij je-

zelf te staan, met de ander te reflecteren op wat je belangrijk vindt in je leven en hoe 

zich dit verhoudt tot het geloof dat je belijdt. 
 

Ja, en toen mochten we los hoor! De dames hadden een picknicktafel bemachtigd en 

de deksels konden van de schalen. Stokbrood, tapenade, tonijn, quiche, salades en an-

der lekkers. Goede ingrediënten voor een picknick en onderling bijpraten. Rozig van de 

rosé en met rode neuzen van de zon gingen we weer naar huis.  
 

De volgende Dining & Wining is eind augustus. Houd de aankondiging in de gaten. 
 

Bronne Pot 

 

 

 

 Bedankt (2)  
 Lieve allemaal, 
 

 Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele opbeurende en lieve kaar-

 ten die ik tijdens mijn opname in Parnassia heb ontvangen. Ondanks de 

zware tijd heb ik veel kracht geput uit uw meeleven en hebben uw woorden me veel 

troost gegeven. 

Met een hartelijke groet van 

Jan Taal 
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 Parels,  
maar niet voor de zwijnen 
 

De Christus Triumfatorkerk staat midden 
in het Bezuidenhout. Die prachtige wijk 

van Den Haag. 

Als kind al (en dat is al lang geleden) ken-de ik de wijk al min of meer. Ik woonde er 

niet, maar mijn moeder had rijles, en in de zomervakantie mocht ik mee achterin de 

lesauto. Een deel van het Bezuidenhout was toen ideaal voor rijles: wel straten, maar 

allemaal leeg, het trieste gevolg van het vergissingsbombardement. En mijn vader 

werkte destijds bij de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Den Haag. Eén van de 

speerpunten (toen nog een ongebruikelijke term) was de wederopbouw van het Be-

zuidenhout. We gingen er vaak in het weekend kijken, want je kunt niet alles vanaf de 

tekentafel beoordelen. 

Toen wij in 1981 in het Bezuidenhout kwamen wonen, was dat voor mij dus niet een 

geheel onbekend gebied. We sloten ons aan bij de CTK en onze kinderen gingen naar 

de Liduinaschool, en later naar Zandvliet. Via de kerk en scholen leerden we veel men-

sen in Bezuidenhout kennen, en zo ook dus de wijk nog veel beter. Na ons vertrek naar 

Voorburg bleef deze mooie wijk altijd leven in ons hart! 

Zaterdag 8 juni liepen we een deel van de route langs de Parels van Bezuidenhout. We 
begonnen in de kerk (bekend terrein) met een concert en een expositie van schilderij-

en geënt op de wijk. We bezochten enkele woningen van uiteenlopende kunstenaars, 

waar Bezuidenhout zo rijk aan blijkt te zijn. In de Van Imhoffstraat, waar ik toch zo vaak 

doorheen was gefietst, was ik werkelijk verbaasd over het prachtige huis, dat deze dag 

ook open was voor bezichtiging. Een hal met open haard, dat had ik toch echt niet 

verwacht. Op naar Maetstate, waar één van onze oudste gemeenteleden, Carla Wolber-

sen, enthousiast haar handwerkproducten liet zien. We besloten met een bezoekje aan 

de tuinen in de Schenkstrook.  

Meer dan veertig bezienswaardigheden werden genoemd in de folder ‘Parels van Be-
zuidenhout’, veel meer dan je in een paar uur tijd kon bezoeken. Maar een paar parel-
tjes waren al genoeg om een beeld te krijgen van deze mooie wijk! 

Met veel dank aan de organisatoren van deze mooie dag. 
 

* * * 

Een heel ander pareltje … 
was de gespreksavond, onder leiding van Robin ten Hoopen, die momenteel bij ons 

stage loopt voor zijn opleiding Theologie. Het onderwerp was hoe wij tegenover de 

dood staan, later toegespitst op euthanasie. Misschien een lastig onderwerp om over 

te praten, waardoor er ‘slechts’ zo’n twintig belangstellenden aanwezig waren. Desal-

niettemin was het een mooie avond. Robin hield een uitstekend voorbereide en duide-

lijke inleiding over het onderwerp, waarin hij liet zien hoe er verschillende ‘meningen’ 

in de Bijbel zijn aan te wijzen over de dood, en met name over het bewust doden (van 

moord tot euthanasie). Dat je met Bijbelteksten vele kanten op kunt, bleek ook tijdens 

de gesprekken die daarna in twee groepen werden gevoerd. En zelfs bij deze gesprek-

ken kon zo nu en dan best gelachen worden. Zo hadden de meeste aanwezigen na de-

ze avond ondanks het moeilijke onderwerp het gevoel een zeer zinnige avond te 

hebben gehad, mede dankzij de inbreng van Robin. 

Wouter Müller 
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Hier is iets groots verricht ! 
 

De klussenploeg ken je toch wel? Het groepje vrijwilligers dat ‘s maandagsochtends de kerk 

onveilig maakt met het uitvoeren van allerhande, vaak technische, klussen. 

Een greep uit de werkzaamheden die pas zijn gedaan of voor kunnen komen: 

- frame voor digitaal mededelingenscherm maken 

- plafond keldergang herstellen en inspectieluiken maken 

- van piano in grote zaal draagbeugels vastzetten en zwenkwielen vernieuwen  

- lekkende en losse kraan invalidentoilet repareren 

- lampen vervangen in het hele gebouw 

- apparaten repareren en zo nodig onderdelen vervangen 

- opruimwerkzaamheden 

- grofvuil verzamelen en buiten zetten 

- ramen wassen en gevels schoonspuiten 

- vloeronderhoud in kerkzaal, hal, overloop en alle zalen 

- ondergoot schoonmaken, enz. enz. 

Er is altijd wel iets te doen is, al dan niet met urgentie. Soms is er zelfs sprake van ‘over-

werk’……!  
 

Onlangs is er iets groots verricht in de kerkzaal. Toch zal het je niet zijn opgevallen. 

Dat zit zo. Soms moeten er lampen verwisseld worden in het plafond van de kerkzaal of er 

worden mobiles opgehangen. Daartoe stond er achter de hoge kast van het orgel een lan-

ge houten ladder. Die werd zo langzamerhand erg bejaard en was aan vervanging toe, 

want ook vrijwilligers hebben recht op veilige werkomstandigheden! 

Kerkrentmeester Geer Henk Wijnants heeft via Marktplaats een kooiladder aangeschaft. Die 
is met vereende krachten in de vrieskou in Zoetermeer losgemaakt van de gevel van een 

huis, gedemonteerd en naar Den Haag vervoerd. De afgelopen weken is de ladder op maat 

gemaakt, in elkaar gezet en achter de hoge orgelkast gemonteerd. Daar staat hij nu, stoer 

en stevig, te glimmen van trots omdat hij een nuttig tweede leven mag beginnen in onze 

kerkzaal. De ca. 8 m lange kooiladder doet 

een beetje denken aan de ladder uit het visi-

oen van Jacob in Betel. Op die Jakobsladder 

liepen toen engelen op en neer. Die zijn bij 

onze ladder nog niet waargenomen; wel Jan 

Ammeraal en Jaap Langerak die acrobatische 

toeren uithaalden om deze moeilijke klus te 

klaren. Met prachtig resultaat, al ziet de door-

sneekerkganger er helemaal niets van (wat 

ook de bedoeling is) 
 

Zie je het ook wel zitten om je ‘s maandags-

ochtends in te spannen voor de kerk en in 

teamverband nuttige werkzaamheden te 

verrichten, ook al blijven ze vaak buiten beeld? Diploma’s zijn niet vereist, wel affiniteit met 

het kerkgebouw en de technische aspecten ervan. Een beetje handigheid is altijd meege-

nomen. Essentieel is een positieve instelling tegen het laten wapperen van de handjes. Een 

proefperiode van drie maanden kan gevolgd worden door een onbezoldigd vast dienst-

verband. Verdere informatie en aanmelding bij Jan Ammeraal, Jaap Langerak of onderge-

tekende. 

Adriaan Sala
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Zo veel mensen …… 
Zo veel mensen, zo veel meningen; een bekend spreekwoord maar is dat in de praktijk 
ook zo? Met deze rubriek willen we u in de gelegenheid stellen te laten zien hoeveel 
waarheid er schuilt in dit gezegde.  

Waarom ik zondags naar de kerk ga? (5) 
In het vorige nummer van Samenspel hebben anderen al heel veel redenen genoemd 
om naar de kerk te gaan. Die redenen gelden ook voor mij. Ik zal ze niet herhalen, maar 

één element in het bijzonder wil ik wel graag belichten. Aanleiding is een bericht, eer-

der dit jaar, over het faillissement van de proftak van de Apeldoornse voetbalclub 

AGOVV. Een artikel over een voetbalvereniging zal niet zo gauw mijn aandacht trekken. 

Dat dat deze keer wel gebeurde, komt door waar deze letters voor staan: Alleen Geza-
menlijk Oefenen Voert Verder.  
In één van de synoniemen voor het woord kerkdienst komt het werkwoord ‘oefenen’ 

ook voor, namelijk godsdienstoefening. Een term die niet meer zo gangbaar is en voor 

de moderne mens zeker niet de meest wervende benaming. Tegenwoordig spreken 

we dan ook liever van vieringen dan het houden van godsdienstoefeningen.  

Echter, om in je geloof vooruitgang te boeken, moet er ook geoefend worden. En ge-

loven doe je niet alleen! We hebben elkaar nodig, om door te dringen tot waar het om 

gaat en gaandeweg de woorden van de Bijbel te verstaan. Soms ook die opnieuw te 

ontdekken in veranderende omstandigheden. Daarom vind ik het belangrijk om naar 

de kerk te gaan. In de gemeenschap van gelovigen komen wij tot volle wasdom. Of, zo-

als de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs: Dan zult u met alle heiligen de 
lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Chris-
tus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomen-
heid.  

Charles de Goede 

Waarom Kerst het beter ‘doet’ dan Pasen? (1) 
Ik denk dat het onbewust en bewust verlangen van de mensen naar Licht een oorzaak 

is waarom de kerstnachtdienst zo veel mensen trekt, terwijl tijdens de paasnachtdienst 

de kerken nagenoeg leeg zijn. ‘De donkere dagen voor Kerst …’ is een bekende uit-

drukking. Mij wordt wel eens door ‘onkerkelijken’ gevraagd:  “Hoe laat is de kerst-

nachtdienst?” Zij willen dan naar de kerk; vaak de enige keer in het jaar. Nog nooit 

heeft iemand me gevraagd: “Hoe laat begint de paasnachtdienst?” Uiteraard weten wij 

dat het ‘Licht’ andere betekenissen heeft, maar de menselijke behoefte is van ieder-

een. Met Kerst volop licht in de kerk; een kerstboom, kaarsen, enzovoorts. Met Pasen 

volop licht in de natuur en voor veel mensen een onduidelijke betekenis; iets met eie-

ren en zo. En dat terwijl het met Pasen juist gaat om de kern van het christelijk ge-

loof… 

Nel Reedijk 

Waarom Kerst het beter ‘doet’ dan Pasen? (2) 
De kerstnacht scoort beter in kerkbezoek dan de paasnacht, terwijl het Paasfeest toch 

hét grote feest in de kerk is. Al heel snel besloten christenen om elke week het Paas-

feest te vieren: op zondag, de eerste dag van de week, de dag dat Jezus opstond uit de 

dood. En toch: Kerst ‘doet’ het beter. Waarom? 

Omdat het concreter is? Er valt wat te zíen met Kerst: een pasgeboren kind, stal, her-

ders, wijzen uit het Oosten. Met Pasen valt er niets te zien: alleen iets dat er níet meer 

is, Jezus ligt niet meer in het graf. 

Kerst: bij een geboorte kun je je heel veel voorstellen. 
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Pasen: bij opstanding uit de dood kun je je niets voorstellen, dat is geloven zonder te 

zien…. 

Er is, denk ik, ook nog een andere reden waarom Kerst het beter doet. Toen de zende-

lingen onze voorouders kwamen bekeren, hebben ze iets heel slims gedaan. Ze heb-

ben het Germaanse zonnewendefeest een nieuwe inhoud gegeven. Kerst werd 

voortaan gevierd op 25 december (Jezus is waarschijnlijk in de lente of zomer geboren, 

want de schapen bleven buiten op het veld, dus het was zeker geen winter). Allerlei 

elementen van dat heidense feest kregen een nieuwe inhoud: kerstboom (die altijd 

groen blijft: symboliseert het einde van de dood), kerstballen (rond, zonder begin of 

eind: symboliseert het eeuwige leven), kerstster en kerstkaarsen (het licht wint het van 

het duister). De donkere dagen werden verjaagd, maar nu door de geboorte van Jezus. 

Met het Paasfeest werd door de zendelingen niet zoiets gedaan. Pasen had wisselende 

data (gekoppeld aan maanstanden) en er was geen link met Germaanse feesten. Daar-

voor was Pasen te uniek, te bijzonder.  

De kerstnacht zal wel drukker blijven dan de paasnacht, omdat het meer aansluit bij de 

emotie van mensen. Maar is dat erg? Laat die paasnacht ook maar een heel verstild en 

intiem gebeuren blijven. De symbolen spreken een stille taal. 

Ondertussen is er rond Pasen wel iets anders gaande, en daar word ik ook blij van. Net 

als die zendelingen toen zijn er nu televisiemakers die het paasgebeuren heel goed la-

ten aansluiten bij het gevoel van mensen-van-nu. Dit jaar werd voor de derde keer de 
Passie georganiseerd, nu in Den Haag. Een immens kruis werd door de stad gedragen, 
moderne Nederlandse popsongs werden gebruikt als omlijsting van het passieverhaal, 

uitgevoerd door bekende Nederlanders. 

En het slaat aan, terecht! De paasnacht mag van mij zo blijven. En de Passie, uitgevoerd 
in de straten van de stad, raakt mij ook (net als miljoenen Nederlanders die het ook za-

gen). Dan krijgt de Kerstnacht er toch een concurrent bij… 

                                                                                             Jan van Opstal 

Waarom het ene koningslied het andere niet is 
(naar aanleiding van de preek van ds. Ruud Stiemer op 28 april jl.)(naar aanleiding van de preek van ds. Ruud Stiemer op 28 april jl.)(naar aanleiding van de preek van ds. Ruud Stiemer op 28 april jl.)(naar aanleiding van de preek van ds. Ruud Stiemer op 28 april jl.)    

Het duurde gewoon te lang, dat koningslied. En als dingen duren, gaan mensen naden-

ken. D-a-a-a-r sta je d-a-a-n. Voor het zover is, zijn we 31 seconden verder en moeten we 

nog vier minuut veertig. Wie staat waar? De schrijver betracht een zekere mate van 

filosofie en mysterie. Op dat moment nog mogelijk, maar tien seconden later is er 

geen schijn van kans meer. 

We hebben na dertig april niets meer over het lied gehoord. Het lied zelf ook niet. De 

weken daarvoor had het ene deel van de natie zich erin gestort. Het andere deel had 

zich erop gestort. Er zo intens mee bezig zijn, heeft ons uitgeput. Dan heb ik het nog 

niet eens over het lied zelf. Nicolette, mijn vriendin uit Friesland, noemde het ‘een op-

dringerig nummer’. Keizer Josef II (18de eeuw, Oostenrijk) zou tegen Ewbank gezegd 

hebben: “Te veel noten. Haal hier en daar een paar noten weg en dan is het perfect.” 

Te lang en te intensief. Die dingen hebben het lied de das omgedaan. Niet de stijlfou-

ten. Als daar geen aandacht aan was besteed, had het halve deel van ons land, waaraan 

hierboven als eerste werd gerefereerd, niets doorgehad (de andere helft zong of 

werkte mee). 

Ewbank en Gremium hebben, commercieel als ze zijn, het lied wel geschreven met het 

idee dat het breed inzetbaar was. Ze verheugden zich erop nog decennia lang royalty’s 

te vangen en waanden zich op het strand van Monaco. Gaat niet gebeuren. We zijn er 

helemaal klaar mee. Voor een duurzame impact had het óf korter moeten zijn (hooguit 

veertig seconden) óf subtieler.  

Subtiel en lang of kort maar krachtig. Sommige dichters snappen dat. Salomo, bijvoor-

beeld. En Mieke Telkamp.                  Bo Rodenhuis 
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Kaarten en postzegels 
 

Ieder jaar verzamelen veel gemeenteleden oude kaarten en postzegels voor de zen-

ding. Kerk in Actie bedankt alle verzamelaars, want het levert ieder jaar weer een 
prachtig bedrag op. In 2012 was de landelijke opbrengst € 33.359, waarvan € 14.325 

door de verkoop van postzegels en € 19.034 door de verkoop van kaarten.  

Ook in de hal van de CTK staat een doos waarin u uw kaarten en postzegels kunt doen, 

bij voorkeur ‘stadsgezichten’ met postzegel.  
            Nel Reedijk 

    

Belofte 
           

Ik zal wel eens schrijven, 

ik kom nog wel eens aan, 

ik zou wel willen blijven, 

maar moet nu toch verdergaan. 
 

Mocht je mij nodig hebben, 

bel gerust mijn huis, 

ik wil je altijd helpen,  

je treft me meestal thuis. 
 

Er zijn veel goede woorden, 

er wordt zoveel gepraat. 

Wilt gij uw naaste helpen? 

Zet dan woorden om in daad! 
 

I.W. Brinkman-Oosterman 

ingezonden door Nel Reedijk 
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Bijbelleesrooster 
De één leest iedere dag uit de bijbel, de ander zo af en toe eens 
een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een bijbelgedeel-
te leest, je stelt je wel eens de vraag: ‘Wat zal ik vandaag eens 
lezen?’ Het ‘Bijbelleesrooster’ van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap kan u helpen om een keuze te maken.             

RS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    juli 2013juli 2013juli 2013juli 2013    

    

ma 1  Lucas 9:18-27 

di 2  Lucas 9:28-43a 

wo 3  Lucas 9:43b-50 

do 4  Lucas 9:51-62 

vrij 5  Lucas 10:1-16 

za 6  Galaten 6:1-10 

zo 7  Galaten 6:11-18 

ma 8  Psalm 56 

di 9  Spreuken 12:1-14 

wo 10  Spreuken 12:15-28 

do 11  Spreuken 13:1-12 

vrij 12  Spreuken 13:13-25 

za 13  Lucas 10:17-24 

zo 14  Lucas 10:25-37 

ma 15  Lucas 10:38-42 

di 16  Genesis 12:1-9 

wo 17  Genesis 12:10-20 

do 18  Genesis 13:1-18 

vrij 19  Genesis 14:1-16 

za 20  Genesis 14:17-24 

zo 21  Genesis 15:1-11 

ma 22  Genesis 15:12-21 

di 23  Genesis 16:1-16 

wo 24  Genesis 17:1-14 

do 25  Genesis 17:15-27 

vrij 26  Genesis 18:1-15 

za 27  Genesis 18:16-33 

zo 28  Lucas 11:1-13 

ma 29  Lucas 11:14-28 

di 30  Psalm 58 

wo 31  Lucas 11:29-36 

augustusaugustusaugustusaugustus 2013 2013 2013 2013    

    

do 1  Lucas 11:37-54 

vrij 2  Psalm 59 

za 3  Lucas 12:1-12 

zo 4  Lucas 12:13-32 

ma 5  Lucas 12:33-40 

di 6  Genesis 19:1-11 

wo 7  Genesis 19:12-29 

do 8  Genesis 19:30-38 

vrij 9  Genesis 20:1-18 

za 10  Hebreeën 10:19-39 

zo 11  Hebreeën 11:1-12 

ma 12  Hebreeën 11:13-22 

di 13  Hebreeën 11:23-40 

wo 14  Hebreeën 12:1-13 

do 15  Genesis 21:1-21 

vrij 16  Genesis 21:22-34 

za 17  Lucas 12:41-53 

zo 18  Lucas 12:54–13:9 

ma 19  Lucas 13:10-21 

di 20  Psalm 60 

wo 21  Genesis 22:1-14 

do 22  Genesis 22:15-24 

vrij 23  Genesis 23:1-20 

za 24  Psalm 61 

zo 25  Lucas 13:22-35 

ma 26  Lucas 14:1-11 

di 27  Lucas 14:12-24 

wo 28  Amos 1:1-10 

do 29  Amos 1:11–2:5 

vrij 30  Amos 2:6-16 

za 31  Hebreeën 12:14-29 
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Puzzel 
De oplossing van het vorige cryptogram:  

HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:  1 jaknikkers  8 da / DA  9 VUT  10 winterweer  12 oren  13 Lorelei  14 pet  

15 Onno  16 erg  17 LPF  18 kip  19 idee  20 fat  22 maar  23 Toto  25 lasso  26 jojo  28 

Edom  29 everzwijnen 

VERTICAAL:VERTICAAL:VERTICAAL:VERTICAAL:  1 juwelenkistje  2 kanariepietje  3 ideologie  4 karren  5 even  6 rue  7 

streeppatroon  11 weinig  20 fasen  21 aasde  22 maar  24 oor  25 low  27 Jz (Jacobs-

zoon) 

Het bleef spannend: van jaknikkers tot Jacobszoon… De volgende puzzel, waar u weer 

twee maanden de tijd voor heeft, kent ook weer de nodige gedachtenkronkels en -

spinsels. Deskundigen beweren dat hij (te) moeilijk is, maar pak gerust de Dikke Van Da-

le erbij of smoes wat onderling……..  Veel succes! 

Adriaan Sala 
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HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:    

  3 over Goethe's angst op de nok van het 

dak (11) 

  8 kostuum voor mannen dat er heel an-

ders uitziet dan dat kledingstuk voor 

vrouwen (3) 

  9 over een tranenkoker een suite com-

poneren? (11) 

13 Latijnse ader, bijvoorbeeld van dichter 

(…. poetica) (4) 

14 met een mooie term iets op de spits 

drijven (9) 

17 om kort aan te geven dat dat bedrag 

niet meer op de rekening staat (2) 

18 soort overgooier voor religieuzen (2) 

19 ook een manier om ons land te baga-

telliseren! (3) 

21 het is (kort en) goed dat Nederland de 

industrie normen oplegt (3) 

22 typisch Rotterdams watervertier (5) 

23 ladders die stomdronken zijn? (3) 

24 TV-jargon dat z'n langste tijd gehad 

heeft (3) 

25 compleet met wortels en takken, maar 

zonder schors en blaadjes (8) 

28 bij name genoemd beroemd getal 

(3,141592653…..) (2) 

29 om leerlingen wiskunde, godsdienst, 

geschiedenis, etc. bij te brengen (6) 

30 lange reis om honger te krijgen (4) 

31 met een Fantarakker aardolie verwer-

ken tot nuttige brandstof (11) 

    

VERTICAAL:VERTICAAL:VERTICAAL:VERTICAAL:    

  1 niet langdurig, wel krachtig (4) 

  2 er zit een rekening in het weer weten 

wie of wat het is (10) 

  3 oponthoud en belemmeringen type-

ren de reis (12) 

  4 de Sovjets creëerden er een archipel 

mee (6) 

  5 met deze informatie stel ik u beknopt 

op de hoogte (3) 

  6 op die afstand slecht zichtbaar voor 

bijzienden (3) 

  7 crimineel doopceel (12) 

10 houd maar dicht die waffel! (4) 

11 Romeinse groetjes voor Eva  (3) 

12 woordje waarmee je van woorden een 

treintje kunt maken (2) 

15 kardinale fouten zijn praktisch uitge-

sloten in die besloten vergadering (8) 

16 sappelt op de sawa (8) 

20 doe mij eens een jongensnaam (3) 

23 altijd in streepjespak (5) 

26 Amsterdam en Den Haag hebben ‘m; 

Groningen en Maastricht niet (4) 

27 voetveeg (3) 

28 je kunt er oogjes mee maken, maar 

ook een pakket (4) 

30 150 scherpslijpers en egotrippers (2) 

    

    

 


