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Van de redactie  
 

“Dat je dat aandurfde”, zei iemand nadat we waren teruggekeerd uit Amerika na een 

reis waarbij we onder meer Yellowstone aandeden. We verbleven daar vier dagen 

middenin de caldera van één van ’s werelds grootste vulkanen. Hoewel de voor een 

vulkaan typische kegel in het landschap ontbreekt, ontgaat het je hier niet dat de 

grond onder je voeten erg heet is. Overal om je heen zie je stoompluimen uit de bo-

dem opstijgen, geisers spuiten al dan niet regelmatig hun kokende water hoog in de 

lucht en warmwaterbronnen geven het landschap een kleurig aanzien. De lucht is be-

zwangerd van zwaveldamp (voor de minder literair geschoolden: het stinkt hier naar 

rotte eieren). 

Wetenschappers schatten in dat het eens in de 600.000 jaar tot een uitbarsting komt. 

Niets om je ongerust over te maken, zou je zeggen. Maar als je bedenkt dat de laatste 

uitbarsting 640.000 jaar geleden is, is de opmerking waarmee ik dit verhaal begon, nog 

niet zo gek.  

Toen wij in Yellowstone waren, vertelde een opzichter haar toehoorders net dat zij 

verwachtte dat de ‘Old Faithful’, de beroemdste onder de geisers, zo genoemd omdat 

ie z’n kunstje met grote betrouwbaarheid eens per anderhalf tot twee uur vertoont, 

over 20 minuten zou gaan spuiten. In werkelijkheid duurde het echter nog bijna een 

uur. Hoewel dat niets aan zijn ‘betrouwbaarheid’ afdoet, maakte het wel dat ik me niet 

echt druk maakte over de mogelijkheid dat ik me snel uit de voeten zou moeten ma-

ken in geval van een uitbarsting van de vulkaan. Reken maar uit wat die vertraging van 

een half uur op anderhalf uur betekent bij een uitbarsting eens in de 600.000 jaar! 
 

De afgelopen maand hebben we het ‘debuut’ meegemaakt van Martine ten Hoopen-

van Krieken als columnist in Samenspel. Een bijzonder geslaagd debuut, waarmee zij 

het stokje overneemt van Carline van der Harg. Met deze column levert zij om de an-

dere maand een bijdrage waarin de lezers een idee krijgen van de rol die het geloof 

speelt in haar dagelijks leven. Spreken haar verhalen u aan, schroom dan niet om haar 

dat te laten weten. Namens de redactie wens ik Martine succes en veel plezier bij het 

schrijven van haar verhalen.  

Mirjam Goudart, medecolumnist van Martine, schrijft in deze editie haar laatste bijdra-

ge. Hoewel wij het jammer vinden dat zij stopt met haar verhalen, hebben we er uiter-

aard begrip voor dat zij na ruim drie jaar de tijd rijp vindt om haar aandeel in 

Samenspel aan een ander over te dragen. Mirjam, we hebben genoten van je verhalen. 

Hartelijk bedankt daarvoor! 
  

Tenslotte wil ik uw aandacht vragen voor een heel andere zaak. Het ziet er namelijk 

naar uit dat volgend jaar de advertentie-inkomsten van Samenspel fors zullen dalen. 

Om te voorkomen dat we ‘in de rode cijfers belanden’, moeten we naarstig op zoek 

naar alternatieve inkomensbronnen. Zo zouden we op zoek kunnen gaan naar perso-

nen of bedrijven die het wel zien zitten om Samenspel te sponsoren. Weet u zo ie-

mand of zo’n bedrijf? Laat het ons dan weten zodat we contact kunnen opnemen. Ook 

houden we ons graag aanbevolen voor andere suggesties.  
 

Met een hartelijke groet, 

Henk Hospes 
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Het volgende (december) nummer komt donderdag 27 november  

van de drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag  12 november  

a.s. inleveren bij: Henk Hospes,  email: samenspel@ctkerk.nl 

U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 januari 2015. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN: 

13 Agenda   

13 Vorming en Toerusting – Lezing dr. Kick Bras 

14 Geslaagd startweekend – Wouter Müller 

 

COLUMNS: 

10 Naast elkaar of met elkaar? – Mirjam Goudart-Jansen 

16 Supercomputer- Adriaan Sala  

 

DIVERSEN: 

  7 Stadsspeld – Wilma Beeftink  

15 Afscheid Janny Stuut – Annie Krul 

18 Jaarrekening 2013 - GKO 

19 ZWO-commissie 

19 Impasse – gedicht Toon Hermans 

20 Wereldwinkel - Fairmail 

20 Muzikanten en zangers gezocht 

21 Beroepen: ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn 

 

VASTE RUBRIEKEN: 

  4 Nachtrust – meditatie ds. Ruud Stiemer 

  6 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer 

  8 BerichtenBus – ds. Berit Bootsma 

  9/21 Bedankt! 

11 Collecten  

11 Giften 

12 Van zondag tot zondag 

12 Kerkdiensten – overzicht 

21 Bijbelleesrooster 

22 Cryptogram 
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Meditatie - Nachtrust 
 

‘Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’ - psalm 127 : 1 
 

Als Haagse wijkgemeenten zijn we druk doende om staande te blijven. We doen dat 

niet alleen voor onszelf, maar ook voor de buurt waarin we kerk zijn. We geloven im-

mers dat we een boodschap voor de wereld hebben. Ieder draagt daarom zijn of haar 

steentje bij om het huis van God te bouwen. In onze gemeenten moeten we alle zeilen 

bijzetten. Het is vaak zwoegen en ploeteren om al het werk in en om de kerk draaiend 

te houden. En wat is het resultaat….? Soms bekruipt me het gevoel dat het allemaal 

tevergeefs is en dat onze inspanning geen zoden aan de dijk zet: we krijgen de finan-

ciën maar met moeite op orde en het ledenaantal loopt gestaag terug. Wat is er over 

van onze gemeenten over tien jaar? 
 

De dichter van Psalm 127 weet hoeveel inspanning het kost om een huis te bouwen. Hij 

heeft daarbij niet alleen een huis in letterlijke zin voor ogen, maar ook in overdrachte-

lijke zin: een gezin, een huishouden. Boven de psalm staat de naam van Salomo, de ko-

ning van Israël, onder wiens leiding de tempel in Jeruzalem is gebouwd. Het was een 

wijs, een scherpzinnig man. Of dit lied daadwerkelijk van zijn hand is of dat het aan 

hem toegeschreven is, weten we niet. Hoe het ook zij, het lied bevat een wijze les, die 

al zingend wordt overgedragen, namelijk: de mens heeft niet alles in de hand - je kunt 

daarom niet zonder de zegen van de Heer.  
 

Hoe is de dichter tot die wijsheid gekomen? Misschien is het doordat hij ervaren heeft 

– net als Prediker – dat veel van ons werk tevergeefs is. Wat we met moeite opbou-

wen, kan zomaar, soms zelfs van de ene op de andere dag, worden afgebroken. Allerlei 

factoren kunnen daarbij een rol spelen: een verslechtering van de economische situa-

tie, wisselingen op politiek niveau, conflicten die roet in het eten gooien, je gezond-

heid die achteruitgaat, je kunt de dupe worden van de machtspelletjes van anderen, 

enzovoort, enzovoort. Als je dan enkel op eigen kracht vertrouwde of als je het alleen 

maar van mensen verwachtte, kom je bedrogen uit. De dichter heeft geleerd dat hij 

allereerst zijn vertrouwen mag stellen op de Heer en vervolgens aan de slag mag gaan. 

Wanneer hij dat doet, dan ervaart hij dat hij dat de Heer hem leidt in het bouwen van 

zijn ‘huis’. Wanneer hij op de Heer vertrouwt, dan schenkt God hem het inzicht en de 

kracht om naar zijn wil te werken. Dan blijkt dat de menselijke inzet met zijn zegen 

wordt bekroond.  
 

De ultieme test van zijn vertrouwen op de Heer verwoordt de dichter in deze uit-

spraak: ‘Hij (de Heer) geeft het zijn lieveling in de slaap’ of zoals ook vertaald zou kun-

nen worden: ‘Hij geeft zijn lieveling de slaap’. De dichter zet daarbij ‘werken’ en ‘slapen’ 

tegenover elkaar (vs.2) Wanneer je ervan uitgaat dat alles van jou afhangt, dan zou je 

het liefst dag en nacht willen werken. Dan is slapen zonde van de tijd. Bovendien, tijd is  

geld. Dan is het dus ook zonde van het geld om een deel van de dag in bed door te 

brengen. Echter, je ontkomt er niet aan om minstens een aantal uren te slapen. Zon-

der slaap houdt een mens het niet lang vol. Als je er dan toch aan toegeeft, dan kan 

het niet anders dan dat je het werk moet los laten, uit handen geven. Vertrouw je op 

de Heer, dan durf je je over te geven aan de slaap. Wanneer je dat doet, dan zul je zien 

dat het werk inderdaad even kan rusten, omdat God ons leven en ons werk draagt.  
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De oude wijsheid van de dichter gaat natuurlijk in tegen de wijsheid van deze tijd met 

z’n 24-uurs economie. Het gaat in tegen de drukte die we in de kerk maken: ‘We mogen 

geen tijd verliezen! Te midden van kerksluiting en vermindering van inkomsten moe-

ten we redden wat er te redden valt.’ In zo’n klimaat gunnen we ons geen slaap. En, als 

we naar bed gaan, dan nemen we het werk nog mee. De laptop op de dekens, de      

iPhone onder het kussen. Je zou eens een berichtje missen!  

De dichter echter zingt ons tegemoet: “Doe nu niet alsof het allemaal van jou afhangt, 

vertrouw op God. Het is zíjn project, het gaat om zíjn huis! Dus, zet je ervoor in met al 

je kracht, maar laat het dan los en geef je over aan de slaap. God zal je werk zegenen! 

Immers, Hij geeft het zijn beminden in de slaap!” 

Wanneer we dat durven, dan gaan we zien wat Martin Luther op grond van deze psalm 

zag: ‘Gods activiteit vermomt zich in onze inzet en zijn zegen gaat schuil achter onze 

inspanning.’ Zo werkt God in en door mensenhanden heen. Mag dat ook zichtbaar 

worden vandaag, onder ons, in ons werken aan de kerk? Dat kan alleen als we op Hem 

vertrouwen en ons werk durven loslaten. Alleen dan zal de kerk staan als een huis! Al-

leen dan heeft de kerk toekomst! 
 

Gij geeft het uw beminden in de slaap. 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt. 
Zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat. 
Zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
Gezang 487: 3 Liedboek 1973 

 

ds. Ruud Stiemer 
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TeamGeest 
 

VERSTERKING TEAMMEELEVEN 

Op de vergadering van 18 september heeft Team Meeleven ver-

sterking gekregen van leden van de Pastorale Commissie van de 

voormalige Kruispunt-gemeente: Jaap Harteveld, Kees van der 

Leede en Adriaan v.d. Linden. We zijn blij met hun komst en heten hen van harte wel-

kom in het team! Zij zullen zich in het bijzonder inzetten voor de leden die tot voor 

kort in Kruispunt kerkten.  
 

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF 

In verband met de verandering van de 

openingstijden van de kosterij zal de 

Zondagsbrief voortaan op donderdag-

middag gedrukt worden in plaats van 

vrijdagmiddag. Hebt u mededelingen die 

u wilt laten opnemen in de Zondagsbrief? 

Wilt u het dan uiterlijk donderdagmorgen 

9 uur aan mij  mailen? Bij voorbaat harte-

lijk dank!  

Mijn mailadres is: ruudstiemer@ctkerk.nl. 
 

GEBED VOOR VREDE EN VERZOENING:  

elke 3e vrijdag in de maand in de CTK 

In de vorige edities van 

Samenspel hebt u kunnen 

lezen over het ‘Gebed 

voor vrede en verzoe-

ning’. De Christus Triumfa-

torkerk probeert, in 

samenwerking met de 

Haagse Gemeenschap van 

Kerken, het Haags Vredes-

beraad en de Stichting 3 maart ’45, het 

gebed rond het ‘Cross of Nails’ een nieu-

we impuls te geven. In eerste instantie 

was het idee om elke tweede, derde en 

vierde vrijdag in de maand het gebed te 

houden in de stilteruimte van onze kerk-

zaal. Echter, in overleg met de deelne-

mende partijen is besloten om het alleen 

op de derde vrijdag in de maand in de 

Christus Triumfatorkerk te houden van 

13.15-13.45 u. Elke eerste vrijdag van de 

maand zal het gebed plaatsvinden op het 

plein voor de St. Jacobuskerk aan de Park-

straat, eveneens van 13.15-13.45 uur. U 

bent van harte welkom om mee te vieren.  
 

 ‘SPIRITUALITEIT ALS LEVENSKUNST’ 

Graag maak ik u attent op de avond die in 

het kader van het gezamenlijke Vorming 

en Toerustingsprogramma van de Duin-

zichtkerk/Vredeskapel en de CTK op 

woensdagavond 3 december (20 – 22 u)  

wordt gehouden. We ontvangen dan dr. 

Kick Bras, oud-docent ‘Spiritualiteit’ aan 

de Protestantse Universiteit. Elders in Sa-

menspel vindt u meer informatie. Van 

harte welkom! 
 

GENERALE SYNODE 

Als afgevaardigde van classis ’s Gravenha-

ge-1 ben ik donderdag aanwezig op de 

Generale Synode van de Protestantse Kerk 

in congrescentrum ‘De Werelt’ te Lunte-

ren.  
 

 

Met een hartelijke groet, 

ds. Ruud Stiemer 

 

Zomaar een wijsheid … 
 

Goede vrienden zie je niet, want ze staan achter je. 

 

mailto:ruudstiemer@ctkerk.nl
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Stadsspeld   
 

Aan het einde van de feestelijke dienst op (start)zondag 21 september werden de 

kerkgangers verzocht nog even te gaan zitten. Ietwat verbaasd zag ik mevr. Ingrid van 

Engelshoven, wethouder KIJO (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs) en 

1e locoburgemeester van de gemeente ’s-Gravenhage de kerkzaal binnenkomen en 

plaatsnemen op het podium. Zij begon haar speech met aandacht voor het ‘nieuwe 

kerkenwerkseizoen’ dat met deze startzondag aanbrak en benoemde daarbij de “on-

schatbare waarde van de vele vrijwilligers die zich voor onze gemeente inzetten. Vrij-

willigers die samen een hecht en goedgeolied team vormen, dat ervoor zorgt dat het 

kerkelijk leven op een fijne manier reilt en zeilt”. Ik dacht: “Wat leuk dat zij onze ge-

meente daarmee komt complimenteren”.  

Toen zij daarbij vertelde één van die vrijwilligers apart in het 

zonnetje te willen zetten, schoten er direct meerdere namen 

van gemeenteleden door mijn hoofd. Ik was dan ook verbaasd 

dat zij het woord tot mij richtte en mij namens het college van 

burgemeester en wethouders de Stadsspeld van de gemeente 

’s-Gravenhage toekende. Een complete verrassing! 

Hoe langer ik er echter over nadenk, hoe meer ik tot de slotsom 

kom dat het toekennen van de stadsspeld aan mij persoonlijk 

eigenlijk een ode is aan alle gemeenteleden van onze kerk, waar 

ieder op zijn of haar wijze, mogelijkheden en talenten z’n 

steentje bijdraagt. De één zichtbaar, een ander onzichtbaar; de 

één vaak, een ander incidenteel. 

De speld bestaat voor mij dan ook uit stukjes. Ik zou willen dat 

iedereen het hem/haar toekomende stukje zou kunnen krijgen. 

Die stadsspeld komt ons allen toe en ik feliciteer onze hele gemeente met deze onder-

scheiding. Ik ben er trots op van zo’n gemeente deel uit te maken! 

Wilma Beeftink 
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BerichtenBus 
 

‘Da pacem Domine, da pacem Domine, in diebus nostris’ (Geef 

vrede, Heer, in onze dagen), zo luidt lied 1011 uit het Lied-

boek. Een lied dat al uit de 9e eeuw afkomstig is, maar als we 

de nieuwsberichten zien, niets aan actualiteitswaarde verlo-

ren heeft. Zoveel mensen die dagelijks in angst leven en op 

de vlucht moeten. Ik, terwijl ik tv kijk in mijn comfortabele 

huis, voel me dan machteloos. 

Zo’n lied lijkt dan zo klein, maar kan tegelijk zo krachtig zijn. Het laten klinken van dit 

lied is als het laten leven van de hoop dat vrede eens zal komen. Het is aan ons om die 

hoop niet uit te laten doven! 
 

OECUMENISCHE LEZING EN MAALTIJD 

Op dinsdag 4 november aanstaande orga-

niseert het Oecumenisch Beraad Haagse 

Hout een lezing met daaraan voorafgaand 

een maaltijd in de Christus Triumfator-

kerk. 

Om 18 u beginnen we met de maaltijd, 

gekookt door Peter van Heemskerk (kok 

van het maaltijdproject).  Het zou leuk zijn 

als u aanschuift om zo ook de broeders en 

zusters uit de andere kerken in ons stads-

deel te leren kennen.  De maaltijd kost  

€ 6,50 en u kunt zich opgeven via de inte-

kenlijst in de hal van de kerk. 

Om 20 u komt vervolgens prof. Carlo 

Beenakker (hoogleraar theoretische na-

tuurkunde  aan de universiteit in Leiden) 

voor ons spreken over geloof en weten-

schap. Volgens velen zijn deze begrippen 

niet met elkaar verenigbaar. Is dit echter 

nog juist? Wat doet de wetenschap eigen-

lijk met geloof? Hoe zit het met het per-

soonlijk leven van een natuurwetenschap-

per?  

Prof. Carlo Beenakker is topfysicus, heeft 

de NWO/ Spinozaprijs gewonnen en weet 

dit te verenigen met zijn christen-zijn. De 

toegang tot de lezing is gratis. 
 

De lezing en maaltijd zijn los van elkaar te 

bezoeken. Voelt u zich dus vrij om één of 

juist beide programma onderdelen bij te 

wonen. 
 

 

 

BELEIDSBIJEENKOMST 11 NOVEMBER 

Als kerk maken we eens in de drie tot vier 

jaar een beleidsplan, dat ons richting 

geeft voor de activiteiten die wij als kerk 

voor ogen hebben. Denk bijvoorbeeld aan 

de erediensten, pastoraat, kerk in de wijk, 

Jonge Professionelen etc. etc. Een be-

leidsplan helpt ons om hierin richting te 

krijgen en het totaalplaatje voor ogen te 

houden van wat we willen bereiken. 

Twee jaar geleden hebben we bij het ver-

lopen van ons oude beleidsplan gekeken 

naar onze visie en missie. Ben je nieuws-

gierig? Deze is te vinden op onze website. 

Nu is de tijd gekomen om de nieuwe visie 

en missie, samen met het oude beleids-

plan nieuwe handen en voeten te geven. 

Dat doen we deze keer graag op een an-

dere manier. We willen er namelijk meer 

mensen bij betrekken zodat iedereen zich 

van meet af aan betrokken voelt, maar 

zodat we ook kritisch kunnen kijken naar 

wat haalbaar is.  

Daarom nodig ik iedereen die zich be-

trokken voelt bij de CTK of deelneemt aan 

een werkgroep, commissie of iets derge-

lijks graag uit om mee te komen denken 

en werken op dinsdag 11 november a.s. in 

de kerk. We doen dit aan de hand van een 

aantal punten, vragen, stellingen en in 

verschillende groepen met hun eigen on-

derwerpen. We starten om 19.30 u en 

ronden om 22 u af. Daarna drinken we 

samen een drankje. Na deze bijeenkomst 
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worden alle bijdragen samengevoegd en 

leggen we deze voor aan de kerkenraad. 

 

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 

Op zondag 23 november noemen we de 

namen van de gemeenteleden die in het 

afgelopen jaar zijn overleden. Daarmee 

willen we uitdrukking geven aan ons ge-

loof dat het leven sterker is dan de dood. 

Immers, Christus heeft de dood over-

wonnen en wij mogen leven door Hem, 

ook al zijn wij gestorven. 

Deze zondag gaan onze herinneringen als 

vanzelfsprekend ook uit naar andere ge-

liefden die we dit jaar of langer geleden 

hebben verloren. Wij geven graag de 

ruimte om de naam te laten noemen van 

een familielid of vriend die in het afgelo-

pen kerkelijk jaar is overleden, maar niet 

tot onze gemeente behoorde. U kunt de 

naam van de overledene doorgeven aan 

ondergetekende.  

Na het noemen van de namen is er voor 

een ieder gelegenheid om een kaarsje aan 

te steken voor hen die zij in stilte willen 

gedenken. 

MUSICALPROJECT: 

ESTER, DIE HADASSA HEETTE  

De afgelopen maanden heeft de musical-

commissie bergen met werk verzet. Als 

het goed is, hebt u daar al het een en an-

der van gemerkt. Er is een projectplan ge-

schreven om fondsen te kunnen werven, 

de schrijver Martijn Breeman is uit de 

startblokken gekomen en er 

zijn mensen gevraagd om 

mee te werken. Vanuit de 

Christus Triumfatorkerk en 

de Duinzichtkerk hebben 

zich al vele mensen opgege-

ven. Ik vind het inspirerend 

om te zien hoeveel werk er 

in korte tijd verzet kan wor-

den. Maar ook hoeveel en-

thousiasme een project als 

dit kan losmaken!  

Waarschijnlijk hebt u zich al opgegeven 

om mee te doen met bijv. decors te ma-

ken, mee te zingen of voor de catering te 

zorgen. Mocht dat nu niet het geval zijn, 

dan is het nog zeker niet te laat. Opgeven 

kan nog bij Martine ten Hoopen-van Krie-

ken (martinevankrieken@gmail.com) 

 

Met hartelijke groet, 

ds. Berit Bootsma 

 

 

 

 

 

 

Bedankt (1)  
 

Een plek onder de zon, wat hèbben we een prachtige zomer gehad.  

Maar dat niet alleen, we hadden een plek onder de zon omdat er vrijwilligers waren die 

ons elke donderdag een geweldige zonnige middag gaven. Wat een reuze fijne tijd is 

dat geweest. 

Daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken die hierbij betrokken is geweest, in het bij-

zonder Wil, die mij steeds haalde en weer thuisbracht! 

 

Met een zonnige (na)zomergroet, 

Ida Kwaak 

mailto:martinevankrieken@gmail.com
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Naast elkaar of met elkaar? 
 

Een aantal weken geleden was het programma Typisch Nederlands op televisie. Jeroen 

Pauw ging met acht mensen uit Den Haag op zoek naar de verschillen en overeenkom-

sten tussen de verschillende mensen die in onze stad en in ons land wonen. Bij wijze 

van experiment werden onder andere een homo, een Marokkaanse Nederlander, een 

jonge moslima en een geboren Hagenees bij elkaar in een huis geplaatst en keken ze 

mee in elkaars leven. Het was interessant om de blijdschap, irritaties, geschoktheid en 

nog veel meer emoties te volgen. De conclusie die de deelnemers aan het eind van de 

serie trokken, was dat er te veel verschillen zijn om echt nauw samen te leven, maar 

dat we prima naast elkaar kunnen leven als we elkaar accepteren en respecteren.  
 

VOOROORDELEN HEBBEN DE OVERHAND 

Ik denk dat het begint met elkaar te leren kennen. Onbekend maakt 

onbemind. Dat merkten we bij ons in de wijk een tijdje geleden ook. De 

gemeente stelde een oud schoolgebouw aan de rand van onze wijk be-

schikbaar aan een Islamitische stichting om in gebruik te nemen als 

moskee. Er verschenen veel protestberichten in de krant, die gingen 

over o.a. parkeeroverlast en bezwaar tegen de locatie, omdat de doel-

groep niet in de wijk woont. We werden door de mailgroep in onze 

woonwijk gevraagd om te helpen bij procedures tegen 

de gemeente en de stichting. Het gevoel bekruipt me dat 

deze ophef er niet zou zijn als het om een kerk ging. Andersom weet ik 

niet hoe blij moslims zouden zijn met een christelijk gebedshuis in hun 

wijk. En dat is juist zo jammer. We weten zo weinig van elkaar dat de 

vooroordelen de overhand hebben. Mijn ideaalbeeld voor Nederland is 

dat we allemaal verder kijken dan kleur, religie en afkomst en dat we kij-

ken naar wat we gemeen hebben, hoe we elkaar kunnen helpen en hoe 

we samen een veilige en vreedzame samenleving kunnen bouwen. 
 

MANNEN MET BAARDEN 

De stichting in onze wijk is het gebouw inmiddels flink aan het opknappen. Ik hoop dat 

ze een soort open dag voor de omwonenden organiseren of activiteiten waar ook 

niet-moslims aan mee mogen doen. Eerlijk gezegd heb ik zelf nog niet echt interesse 

getoond in wat ze allemaal doen. Als ik er langs loop, zie ik meestal mannen met baar-

den die hard aan het werk zijn en dan denk ik: “Die willen vast niet door een vreemde 

vrouw aangesproken worden.” Zo blijft mijn ideale Nederland nog ver weg … 
 

Dit was mijn laatste column. Ik heb drie jaar met plezier geschreven over mijn eigen le-

ven en mijn visie op het geloof en de samenleving. Het is nu tijd om plaats te maken 

voor iemand anders om deze leuke plek in Samenspel te vullen.  

Mirjam Goudart-Jansen 

 

 

Zomaar een wijsheid … 
 

Het leven is niet wachten tot de storm voorbij is, het is leren dansen in de regen. 



11 

 

Collecten 
 

 

 

COLLECTE-OPBRENGSTEN SEPTEMBER: totaal € 1.520,87 

 Kerk € 460,33 Jeugdwerk Prot.Kerk   €  110,50 

 Diaconie € 352,97 Straatpastoraat €   183,85 

 Wijkkas € 222,29 Vredeswerk €     142,58 

 Koffiebus €    48,35 
 

COLLECTEDOELEN IN NOVEMBER: 
 

ZONDAG 2 NOVEMBER: Kerk in Actie – Najaarszending 

Dominees in wording - Opleiding Theologie Zambia. Van kerken die leeglopen, is in 

Afrika geen sprake. Het aantal actieve christenen groeit met de dag, maar goed opge-

leide predikanten zijn schaars. Hermen en Johanneke Kroesbergen, uitgezonden na-

mens Kerk in Actie, geven les op de theologische universiteit van de Reformed Church 

of Zambia. De tachtig studenten komen uit zeven landen in Zuidoost-Afrika. “We stimu-

leren hen te geloven op hun eigen, Afrikaanse, manier.” 
 

ZONDAG 16 NOVEMBER: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 

Een goede buur – bestrijding van sociaal isolement. Zelfs, of misschien wel juist in een 

dichtbevolkt land als Nederland, zijn veel mensen eenzaam. Niet iedereen die daad-

werkelijk hulp nodig heeft, kan terugvallen op vrienden of familie. Kerk in Actie steunt 

verschillende projecten die sociaal isolement tegengaan. Zoals het Burennetwerk Am-

sterdam, Het Vakantiebureau en SchuldHulpMaatjes. 
 

ZONDAG 30 NOVEMBER: Missionair Werk en Kerkgroei 

Honderd nieuwe pioniersplekken. Onze kerken lopen leeg en daar kunnen we somber 

over zijn. Maar we kunnen ook iets gaan doen! Zoals andere vormen en manieren be-

denken om het Evangelie door te geven aan de mensen van vandaag. De Protestantse 

Kerk wil de komende jaren op honderd plekken in Nederland nieuwe vormen van ge-

meenschap en kerk-zijn realiseren. 

 

Giften:  
Via ds. Berit Bootsma   € 25 wijkkas  

Via Janny Stuut van NN    € 10 TeamMeeleven 

Via ds. Ruud Stiemer   € 50 Wijkkas 
 

Alle gevers hartelijk dank! 

 
 

 

Zomaar een wijsheid … 
 

Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan en niemand is zo rijk 

dat hij geen glimlach nodig heeft 
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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 bijzonderheden bekend.  
 

ZONDAG 2 NOVEMBER. In deze dienst gaat het over wijsheid en dwaasheid. Wat is wijs-

heid in deze wereld en wat is wijsheid als het gaat om het koninkrijk van God? We le-

zen spreuken 9 en Matteüs 25: 1-13.  
 

ZONDAG 9 NOVEMBER. We lezen Matteüs 25:14-30, de gelijkenis van de talenten. 
 

ZONDAG 16 NOVEMBER. Vandaag zullen we aan de hand van lied 1007 uit het Liedboek 

stilstaan bij de werken van barmhartigheid uit Matteüs 25. Het bezoeken van gevange-

nen, het lessen van dorst. Wat maakt deze dingen nu zo belangrijk dat Jezus het zich 

persoonlijk aantrekt? 
 

ZONDAG 23 NOVEMBER. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de 

namen van alle gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. Terwijl we mis-

schien nog midden in de rouw zitten, hebben we de moed om te lezen over de dagen 

dat de rouw voorbij zal zijn. ‘God zal alle tranen uit hun ogen wissen’ (Openbaring 7 : 

17). Kan dat en wat betekent dat? Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend 

door het harpensemble Harpoz uit Zaanstad.  
 

ZONDAG 30 NOVEMBER is het eerste advent. We lezen Marcus 13 : 24-37 over het ver-

wachten van de dag waarop de Heer terugkomt. In deze dienst vieren we het Heilig 

Avondmaal. 

 

Kerkdiensten 
Een beknopt overzicht.  
 

Elke zondag crèche en kindernevendienst 
 

november: voorganger: organist: 

  2 10 u ds. Berit Bootsma Arie Kraaijeveld 
  9 10 u ds. Ruud Stiemer  Danny Spaans 

16  * 10 u ds. Berit Bootsma  Arie Kraaijeveld 

23 10 u ds. Berit Bootsma  Christian Hutter 

30 10 u ds. Ruud Stiemer  Danny Spaans   

      

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

 
 

Landscheiding 
 

november: 

  2  14.30 u   mevr. Iet Buijser  

    m.m.v. het liberaal Joods Koor Beth Jehoeda uit Den Haag. 

16   14.30 u   dhr. Mark van der Laan 

21   14.30 u  Gedachtenis van de overledenen 

30  14.30 u   ds. Wout Huizing - 1e advent - dienst met Heilig Avondmaal  
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Agenda 
 

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander 

plaats in de Christus Triumfatorkerk) 

 

Elke donderdag van 13.30 – 16.00 u: Handwerkclub. 
 

Elke vrijdag van 13 tot 14 u spreekuur ds. R.E. Stiemer in de kerk. 
 

Elke vrijdag om 18 u: Maaltijdproject. 
 

Elke 3e dinsdag van de maand vanaf 13 u:  

stilteactie tegen armoede op Het Plein voor de Tweede Kamer. 
 

Elke 1e vrijdag van 13.15-13.45 u:  

Gebed voor Vrede en Verzoening op het plein voor de St. Jacobuskerk 

Elke 3e vrijdag van 13.15-13.45 u:  

Gebed voor Vrede en Verzoening in de CTK 
 

november:  

  4 18.00 u  Oecumenische maaltijd 

  4  20.00 u  Oecumenische lezing prof. Beenakker 

  6 19.30 u Bijbel-/gebedsgroep o.l.v. ds. Ruud Stiemer 

  7 13.15 u  Gebed Vrede en Verzoening (St.Jacobuskerk, Parkstraat) 

11  19.30 u      Beleidsbijeenkomst 

13 12.30 u Pauzeconcert 

14   Dining & Wining: Jong meets Oud 

19 20. 00 u  Bijbelkring ‘Via Biblia’ 

21 13.15 u Gebed Vrede en Verzoening (stilteruimte CTK) 

25 19.45 u    Moderamen 

27 12.30 u Pauzeconcert 

27 20.00 u  Stuurgroep 

 

VORMING & TOERUSTING: DR. KICK BRAS: 'SPIRITUALITEIT ALS LEVENSKUNST' 

Op woensdag 3 december zal dr. Kick Bras, emerituspredikant te Haarlem, spreken over 

het thema ‘Spiritualiteit als levenskunst’. Dr. Bras doceerde het vak 'spiritualiteit' aan 

de Theologische Universiteit te Kampen. Hij is hoofdredacteur van het blad ‘Herade-

ming’ en is auteur van verschillende boeken over meditatie, spiritualiteit en mystiek. 

Bras heeft zich verdiept in de Nederlandse mystieke tradities en geeft workshops over 

meditatievormen uit de christelijke spiritualiteit. Naast de lezing zal hij ook een medi-

tatieoefening leiden.  

Woensdag 3 december in de Christus Triumfatorkerk van 20-22 u. 

 

 

DOOPZONDAG 
 

De laatste doopzondag in 2014 is: 

14 december – voorganger ds. Ruud Stiemer  
 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken dan kunt u (graag 

minimaal vier weken van tevoren) contact opnemen met ds. 

Stiemer. 
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Geslaagd startweekend 
 

STARTZATERDAG, OPENING EXPOSITIE 

Na de jarenlange traditie van tweemaandelijkse exposities van Haagse kunstenaars in 

de kerkzaal lijkt een nieuwe traditie te ontstaan: de jaarlijkse tentoonstelling in sep-

tember, zoals we vorig 

jaar de succesvolle 

quiltexpositie hadden.  

Dit jaar weer iets heel 

anders, de schilderijen 

van bewoners van een 

opvanghuis van het 

Leger des Heils. Deze 

mensen voelen zich 

vaak een vergeten 

groep en zijn daardoor zeer onzeker, maar dankzij het enthousiasme en de inspannin-

gen van hun activiteitenbegeleidster Kitty Ledeboer van het Leger des Heils, kwamen 

zij zover om mee te werken aan het tentoonstellen van hun werk. De titel van de expo-

sitie De Kunst van het erbij horen zegt precies wat de bedoeling is: ondanks alle pro-

blemen er toch bij horen, dankzij vaak verborgen talenten.  
 

De officiële opening vond 

plaats op de startzaterdag. Na 

de inloop vanaf 16 uur met 

koffie en thee met cake, 

werden onder grote belang-

stelling van gemeenteleden, 

familie, bekenden en wijkge-

noten de officiële woordjes 

afgewisseld door het optre-

den van het Leidschendamse 

koor Flash Back en werd er op 

het succes van de expositie 

een drankje geserveerd door 

de Wereldwinkel. 

Vervolgens werden alle aanwezigen uitgenodigd deel te nemen aan een heerlijke 

maaltijd beneden in de hal. Vooral door de enorme inbreng van Kitty Ledeboer (ja ook 

nu weer!) was er ruim voldoende nasi goreng, hete eieren, gadogado en vegetarische 

en kip-quiches. Omdat het aantal deelnemers aan deze maaltijd tevoren niet bekend 

was, waren er als reserve nog broodjes kaas en ham beschikbaar. Met ruim honderd 

gasten aan tafel werd het een zeer geanimeerd diner waar alle deelnemers met veel 

genoegen op terug konden kijken. Dit gold ook voor de organisatoren, die hierbij te-

vens hun dank uitspreken voor alle vrijwilligers die hun steentje bijdroegen. 
 

STARTZONDAG, EEN DIENST MET EEN STAARTJE… 

Al even traditioneel is de dienst op startzondag, waarin onze beide predikanten voor-

gaan. Een feestelijke dienst, waarin enkele ambtsdragers afscheid namen en anderen 

benoemd werden. Feestelijk ook door het optreden van het ons bekende koor Les 

Chantres uit Papendrecht. Na de zegen kreeg de dienst een onverwacht staartje door 

de komst van wethouder van Engelshoven, die aan Wilma Beeftink de Haagse Stads-



15 

speld mocht uitreiken voor haar jarenlange werk als vrijwilligster, zowel binnen de 

Christus Triumfatorkerk als in diverse functies daarbuiten. Na afloop van de dienst en 

het bekende kopje koffie werd op het welslagen van het nieuwe kerkseizoen en op 

Wilma’s onderscheiding nog weer een glaasje geschonken door de Wereldwinkel. En 

door de lengte van de dienst vonden de resterende broodjes van de vorige dag gretig 

aftrek. 
 

Al met al een zeer geslaagd en gevarieerd weekend, waarin de gemeente na de vakan-

tieperiode de banden weer stevig aanhaalde, onderling, met de overgekomen leden 

van het voormalige Kruispunt en met alle belangstellenden van buitenaf. 

 

Wouter Müller 

 

Afscheid  Janny Stuut 
 

Tijdens het uitje van Team Meeleven op 18 augustus jl. deelde 

Janny ons mede dat ze  Team Meeleven ging verlaten. Na veertig 

jaar bezoekdame en gastvrouw te zijn geweest wilde zij er in 

september mee stoppen. Hoeveel bezoekjes zouden het bij el-

kaar geweest zijn? Eerst als lid van de Zusterraad en later van 

Team Meeleven. Dan mag je het nu wel eens wat rustiger aan 

gaan doen! 
 

Janny verzorgde altijd de tafels. En dan was steeds de vraag voor 

hoeveel tafels er spullen moesten komen. Janny kwam dan, ge-

bracht door haar man Klaas, met de kleedjes, kaarsen, mooie 

servetten, bloemetjes of plantjes. De tafels waren altijd piekfijn in orde. Een paar jaar 

geleden heeft Janny dat stokje overgedragen aan Wil van der Vlist. 
 

In de pauze van de septembervergadering  hebben we afscheid genomen van Janny. 

Namens de gemeente bedankte Ruud Stiemer haar voor haar inzet en zij kreeg een 

mooi boeket bloemen. Van Team Meeleven kreeg Janny  VVV bonnen, die ze naar eigen 

keuze kan besteden. 

Janny, we wensen je nog vele goede jaren toe, maar we zullen je wel missen. Wij hopen 

je nu als gast met Klaas te begroeten en dan zullen wij jouw gastvrouwen zijn. Nog-

maals  bedankt  voor al je inzet.  

Team Meeleven 

 

  



16 

Supercomputer 
 

Lees je wel eens science fiction? Ik wel en veel! Jules Verne was mijn eerste SF-liefde, ge-

volgd door Isaac Asimov, John Windham, enz. De laatste jaren lees ik veel Iain M. Banks en 

Peter F. Hamilton. Niet-SF-lezers vragen zich wellicht wat je eraan hebt verhalen te lezen 

over dingen die niet (kunnen) bestaan en over een toekomst die alleen rondwaart in het 

brein van de auteur. Wat koop je ervoor als een SF-schrijver suggereert dat er 30 km onder 

het aardoppervlak wezens bestaan die bij enorm hoge druk en temperatuur een ‘normaal’ 

leven leiden en die, als ze bij toeval ontdekken dat er op het aardoppervlak ook levens-

vormen zijn, daar niets van snappen. Die ‘onderaardsen’ houden het niet voor mogelijk dat 

er leven kan bestaan bij slechts één atmosfeer druk en een ongelofelijk lage temperatuur 

van +50oC en nog lager.  

Leuk verzonnen, onzin natuurlijk. Toch zet het je aan het denken. 

Mijn favoriete SF-schrijver is nog steeds Arthur C. Clarke. De denkwereld van die man! Al in 

1947 bedacht hij dat het mogelijk moest zijn satellieten te lanceren en daarmee een we-

reldomspannend communicatienetwerk te realiseren. Dat was in die tijd pure SF en liever: 

een belachelijk idee. Nu is dat concept allang bewaarheid en maakt iedereen met een navi-

gatiesysteem in de auto er naar hartenlust gebruik van. Je snapt niet hoe het allemaal 

werkt, maar het is een fantastische uitvinding! 

Velen beschouwen De Negen Miljard Namen voor God als één van de allerbeste SF-verhalen 

van Clarke. Het in 1953 gepubliceerde verhaal is maar een paar bladzijden lang, maar het 

pakt je enorm! Waar gaat het over? Over een Tibetaanse kloosteroverste, die de titel ‘Lama’ 

draagt. Deze voert besprekingen in New York om voor een periode van ruim drie maanden 

een computer met printers te huren (let  wel: in 1953) De eerste echte computer, de Mark I, 

werd in de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld, o.a. voor het Manhattanproject dat de eerste 

atoombommen ontwierp. De boeddhistische kloosterorde wil graag een Mark V hebben, 

de in die tijd meest geavanceerde computer - nog steeds zonder transistors e.d., want die 

moesten nog uitgevonden worden. Een apparaat dus dat maar net in een woonkamer 

past! Voor de stroomvoorziening heeft het 

klooster al eerder een flink aggregaat aange-

schaft, aanvankelijk om de vele gebedsmolens 

aan te drijven; die computer kan er nog wel bij. 

Wat moeten religieuzen in vredesnaam met 

zo’n ingewikkeld en duur apparaat? De Lama 

legt uit dat de monniken van zijn kloosterorde 

al driehonderd jaar bezig zijn met het verzame-

len van alle mogelijke namen waarmee mensen 

het Opperwezen aanduiden: Jehova, God, Aller-

hoogste, Allah, etc. Schattingen geven aan dat 

er zo’n negen miljard van zulke namen te verwachten zijn en het zou de monniken nog 

vijftienduizend jaar onderzoek kosten om die alle te verzamelen. Het plan is nu de compu-

ter in te zetten om alle mogelijke Godsnamen te laten opsporen, elke naam bestaande uit 

maximaal negen letters, en die uit te laten printen met een speciaal daartoe ontworpen al-

fabet. Dat immense werk zou met behulp van de computer hooguit honderd dagen in be-

slag nemen. Eerst moet de computer aangepast worden om letters in plaats van cijfers te 

produceren. Als vervolgens de huurpenningen bij de leverancier binnen zijn, kan de com-

puter in delen als luchtvracht worden getransporteerd en in Tibet worden geassem-bleerd 

en uitgetest. Dan kan het gigantische karwei beginnen en gaan de printers aan de slag met 

het uitspuwen van dicht bedrukte vellen papier. In ploegendienst verwerken toegewijde 
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monniken de pagina’s tot dikke boeken, waarvan het aantal groeit en groeit. Eén van de 

ingenieurs die de Mark V aan de praat moeten houden, vangt bij toeval op waar een en an-

der toe zal leiden en hij schrikt wel even. De Lama laat zich namelijk ontvallen dat als al de 

namen van God bekend zijn, de mensheid zal hebben volbracht waartoe zij geschapen is en 

dat een verder voortbestaan van de Schepping zinloos zal worden. God zal dan ingrijpen en 

letterlijk de schepping opdoeken. Nu zijn er in de loop van de geschiedenis wel meer men-

sen geweest die het eind ter tijden voorspellen. Kortgeleden was er in de V.S. ene dominee 

Harold Camping die 21 mei 2011 aanwees als de Jongste Dag. Maar dergelijke voorspellin-

gen zijn tot nu toe nooit uitgekomen en de ‘profeten’ worden steevast achteraf voor gek 

verklaard.  

Als de computer uitgewerkt zou zijn en er zou niets gebeuren, dan zou dat voor de Lama 

een afgang van jewelste zijn, wat vervolgens voor de systeemanalisten het risico zou kun-

nen inhouden dat zij ervan beschuldigd zouden worden de computer te hebben gemani-

puleerd. Wie weet, zou de frustratie van de monniken zich tegen hen keren. De 

Amerikaanse mannen zitten klem tussen twee kwaden: wraakzuchtige monniken of inder-

daad: het einde der tijden dat zij enorm bespoedigd zouden hebben. Zij zijn er zich, on-

danks hun septicisme, onderhuids wel van bewust dat een plotselinge, overrompelende 

vernietiging van het heelal altijd een risico is als je de techniek loslaat op geheimen die de 

mens eigenlijk niet mag ontsluiten … Goede raad is duur. Een week lang staan ze in dubio 

wat te doen en ze verzinnen uiteindelijk een smoes om enkele uren voor het verlopen van 

de contracttermijn te kunnen afreizen richting vliegveld. De Lama staat dat welwillend toe, 

maar bij het afscheid bezorgt zijn doordringende blik - alsof hij hen doorheeft - hun kip-

penvel. Als ze op pony’s de berghelling afdalen over een kronkelig bergpad en de koude 

avond over de Himalaya valt, zien ze na een paar uur tot hun opluchting diep beneden hen 

de DC3 staan wachten. Nog twee uur te gaan en dan zullen ze hiervandaan wegvliegen, te-

rug naar huis.  

Hoe zou het intussen erbij staan in het klooster daar hoog in de bergen? De slotfase van 

het proces zal nu bijna zijn afgerond en de laatste vellen met namen worden uitgeprint. 

Maar zij zijn in ieder geval veilig, ver buiten het bereik van de kloosterlingen.  

Dan hoort de voorste man de achterste rijder een vreemd geluid maken en als hij omkijkt, 

ziet hij slechts het bleke ovaal van het opgeheven gezicht van zijn collega. Die staart verbijs-

terd naar de sterrenhemel. Dan richt de voorste ook zijn blik omhoog en ziet in het firma-

ment de ene na de andere ster stilletjes uitdoven …. 
 

In de Bijbel staan heel veel verschillende namen voor God, maar lang geen negen miljard. 

De meest voorkomende is JHWH (Jahweh) Die naam komt meer dan 6.800 keer voor in het 

Oude Testament. De Nederlandse vertaling luidt doorgaans: HEER.  

In Exodus wordt beschreven dat Mozes aan God vroeg met welke naam Hij aangeduid wilde 

worden voor het geval de menigte die naam wilde weten: Toen antwoordde God hem: “Ik 

ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ‘IK BEN ER ALTIJD’ je ge-

stuurd heeft.” Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten zij Mij voortaan noemen.. Ik ben de Heer, 

de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jakob.” Dat is geen Science Fic-

tion; dit gaat over geloven. Jezus zegt op een gegeven moment: “Want niets is verborgen 

dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in 

het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, 

schreeuw dat van de daken.” Anders dan de Tibetaanse kloosterlingen uit het SF-verhaal ge-

loven wij dat God zijn schepping niet opdoekt als de mens achter zijn geheim komt. Wij 

gaan geen eeuwigdurende duisternis tegemoet, zoals Clarke het voorzag. Want over wat 

God van plan is aan het eind der tijden, daar maakt Hij juist geen geheim van.  

Hij zegt zonder er doekjes om te winden: “Alles maak Ik nieuw!”      

Adriaan Sala 



18 

Jaarrekening 2013 GKO   

 

De Algemene Kerkenraad GKO heeft in de septembervergadering ingestemd met de 

jaarrekeningen 2013 van Kerk en Diaconie na rapportage en goedkeuring door de con-

trolecommissie. Er is gelegenheid deze stukken in te zien op het kerkelijk bureau, Juli-

ana van Stolberglaan 154, geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9-12 uur. De 

cijfers van de Christus Triumfatorkerk treft u hieronder aan. 

Riet Sala, scriba GKO 
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Van de ZWO Commissie 
 

WISSELING VAN DE WACHT 

Karel Jungheim was jarenlang de vertegenwoordiger van Kerk in Actie in onze regio. 

Zijn verdiensten lagen op het gebied van de classicale- en de gemeentelijke ZWO com-

missie. Ook individuele kerken konden een beroep op hem doen in het kader van ZWO. 

Door een landelijke reorganisatie heeft hij een ander werkgebied toegewezen gekre-

gen. Karel hartelijk dank voor je voortreffelijke inzet. 

Hij wordt opgevolgd door Elize Kant. Wij wensen haar veel succes toe!  
 

UITNODIGING 

Op 9 oktober hebben Willem Jansen en Heleen Joziasse in de Christus Triumfatorkerk 

verslag gedaan van hun activiteiten in Kenia. Het was een goede bijeenkomst. 

Er is nog een kans op zaterdag 1 november in Kariboe Bibi ( de Oase), Van Meursstraat1 

In Den Haag. Bereikbaar met bus 18. Aanvang 15 u. De bijeenkomst wordt afgesloten 

met een maaltijd. Op deze bijeenkomst is er een ontmoeting met prof Esther Mombo 

uit Kenia en de vrouwen uit Den Haag die hebben deelgenomen aan de conferentie 

met Afrikaanse vrouwen over hun positie in de kerk. Esther Mombo zal een contextue-

le Bijbelstudie leiden voor en met Hagenaars van Nederlandse en Afrikaanse afkomst. 
 

Met vriendelijke groet, 

Eric Ebbink 

 

Impasse 
De man was moe, hij zag het leven niet meer zitten, 

hij zag zichzelf alleen maar zitten op zijn stoel. 

Hij had geen kracht meer om z'n tuintje om te spitten 

en kreeg een grenzeloos, vereenzaamd, leeg gevoel. 

Toen heeft hij heel lang aan zijn kamerraam gezeten, 

alsof hij wachtte op een teken, een geluid 

van buitenaf dat hem weer nieuwe kracht zou geven, 

maar tevergeefs keek hij er elke dag naar uit.  

Zo heeft hij héél lang aan dat stille raam gezeten, 

de tuin werd groen en toen weer grijs en toen weer groen, 

totdat hij godzijdank tenslotte heeft begrepen 

dat er geen teken kwam... dat hij het zelf moest doen. 

 
Toon Hermans 
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Wereldwinkel…                                      
 

Als u deze aflevering van Samenspel leest, is Kerst nog ver 

weg; het is dan pas eind oktober. Maar regeren is vooruit 

zien …  

Het CTK-Wereldwinkelteam wil u hierbij alvast attent maken 

op de kerstkaarten die in de Wereldwinkel te koop zullen  

zijn op 16 november en 14 december a.s. Kaarten die je te-

recht Fairmail kunt noemen. Ze zijn veelal  handgemaakt 

door vrouwen (moeders, meisjes) uit Peru en India etc. Ze 

kosten ca. € 1,50 én ze zijn prachtig.  
 

Met Fairmail-kerstkaarten is het goed VREDE wensen … 

Deze vrouwen verdienen er een eerlijk inkomen mee en kunnen daardoor hun gezin-

nen verder helpen. Hoe mooi is dat! 
 

Tijdens de Wereldwinkelverkoop op 16 november is ons hele assortiment aanwezig en 

heeft u dus de beste kans om mooie kaarten uit te zoeken. Op 14 december kunnen er 

al veel verkocht zijn. Om teleurstelling te voorkomen: zet het vast in uw agenda! 

16 november na de kerkdienst kerstkaarten kopen  

in onze CTK-Wereldwinkel 
En voor de zekerheid:  

14 december zijn we ook weer met de Wereldwinkel in de kerk.Wij staan u graag op 

beide zondagen met raad en daad terzijde, niet alleen met de kaarten maar ook met 

hart en ziel … én met ons hele assortiment. 
 

Het CTK-Wereld-Winkel-team 

 

Muzikanten en zangers gezocht 
 

Hallo. Mijn naam is Lourens Visser, 33 jaar. Ik ben een amateur saxofonist en zanger en 

ik ben bezig een nieuwe praiseband op te richten in de Haagse regio. Het doel is een 

band op te richten met ervaren, goede muzikanten die met heel hun hart muziek wil-

len maken voor onze God. Welke soort muziek we spelen? Van alles: We kunnen Op-

wekking, Hillsongs, Sela, Kees Kraayenoord, Psalmen voor Nu en alles wat we verder 

mooi vinden spelen en/of daar eigen bewerkingen van maken. Ik ben op zoek naar 

mensen die het leuk vinden samen bezig te zijn met muziek, aan nummers te werken 

om ze zo mooi mogelijk te maken. Sommige liedjes kunnen heel klein en heel kwets-

baar gespeeld worden. Andere vragen er juist om alles uit de kast te halen en stevig te 

rocken. Ben jij een ervaren amateur muzikant(e) of zanger(es) en spreekt deze oproep 

jou aan? Neem dan contact met me op via praisebanddenhaag@gmail.com .  

 

mailto:praisebanddenhaag@gmail.com
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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 eenBbijbelgedeel-

te leest, je stelt je wel eens de vraag: “Wat zal ik vandaag eens le-

zen?’ Het ‘Bijbelleesrooster” van het Nederlands 

Bijbelgenootschap kan u helpen om een keuze te maken.                         RS 

 

November 2014: 
 

za 1  Deuteronomium 9:1-24  zo 16  Daniël 10:1-11 

zo 2  Psalm 131  ma 17  Daniël 10:12-21 

ma 3  Deuteronomium 9:25–10:11  di 18  Daniël 11:1-9 

di 4  Deuteronomium 10:12–11:9  wo 19  Daniël 11:10-20 

wo 5  Deuteronomium 11:10-32  do 20  Daniël 11:21-28 

do 6  Efeziërs 5:21-33  vrij 21  Daniël 11:29-35 

vrij 7  Efeziërs 6:1-9  za 22  Daniël 11:36-45 

za 8  Efeziërs 6:10-17  zo 23  Daniël 12:1-4 

zo 9  Efeziërs 6:18-24  ma 24  Daniël 12:5-13 

ma 10  Daniël 8:1-14  di 25  Psalm 44:1-17 

di 11  Daniël 8:15-27  wo 26  Psalm 44:18-27 

wo 12  Daniël 9:1-8  do 27  Jesaja 40:1-11 

do 13  Daniël 9:10-19  vrij 28  Jesaja 40:12-20 

vrij 14  Daniël 9:20-27  za 29  Jesaja 40:21-31 

za 15  Psalm 90  zo 30  Psalm 85  

 

 

Beroepen 
 

Ds. Irma Pijpers – Hoogendoorn, graag geziene gastpredikant in de CTK en studievrien-

din van ds. Berit Bootsma, heeft een beroep gekregen en aangenomen van de Protes-

tantse Gemeente Zutphen. Zij zal daar medio januari 2015 haar intrede doen. We willen 

haar hiermee feliciteren en wensen haar en haar gezin veel zegen toe. 
 

 

 

Bedankt 
 

Ik wil iedereen bedanken voor de vele lieve en mooie woorden , kaartjes, telefoontjes 

en berichten die ik heb mogen ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van 

mijn lieve zus. 

Hilda van der Toorn 
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Cryptogram 
 

De uitslag van de vorige puzzel:  

Horizontaal:  1 fotoalbum  7 erotiek  8 EOD  9 kus 11 separeert  12 esp  13 Ts (Technische 

School / tijdschrift) 15 meteo  16 astro  18 ex  19 brui  20 uur  21 editor  23 te   

24 behanglijm  26 social media   

Verticaal:  1 fietscomputers  2 trompetter  3 ariërs  4 bakkebaarden  5 meestertitel   

6 radioprogramma  10 Ur  14 seks  17 sui  19 betaal  22 ze  24 Bic  25 Gre. 

Dat was wat je noemt een sexy puzzel! De volgende zit weer in een strakke rechthoek 

geperst. Of de antwoorden ook zo strak zijn, is de vraag. Sterkte en succes! 

Adriaan Sala 
 

1   2   3   4   5   6 

                      

    8                 

9                     

        10             

11     12           13   

    14   15       16     

17 18               19   

20         21   22 23     

24           25         

          26           

27 28 29 30 31             

32                     

33                     
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HORIZONTAAL: 

  1 met wat toevoegingen wordt een 

Spartaan lichtdoorlatend (11) 

  8 shirt als badpak? (9) 

  9 gelukkig pleegde die groepering nooit 

een aanslag op de RAI (3) 

10 "Dit kraak ik" zei IS en vestigde er een 

hoofdkwartier (5) 

11 heel soms zit er een worm in (4) 

13 ben je chagrijnig, heb je dat erin (2) 

14 uit de tijd dat Cola Light nog niet uit-

gevonden was (5) 

16 dank zij het oor kun je het bier makke-

lijk naar binnen gieten! (3) 

17 geboortestreek van porcelein en vuur-

werk (5) 

19 metgezel bij het ondernemen (2) 

20 sommigen hebben twee rechter 

exemplaren en dat komt bij klussen 

goed van pas (4) 

22 geluid met de eigenschap van een 

boemerang (4) 

24 Ine zegt dat het niet uitgezet is (7) 

26 een goed medicijn, maar je moet het 

niet innemen (2) 

27 als ik voor Italië insta ben ik een soort 

machine (11) 

32 het O.M. bakt je geen poets, maar ziet 

af van vervolging (5) 

33 is de groep ingezwachteld? (11) 

 

VERTICAAL: 

  1 internist Chaim vertrekt met om 9.30 u 

van spoor 6 richting Venlo (14) 

  2  plasje doen? (10) 

  3 tegen een wezen met een bokkig li-

chaam en een mannelijk torso moet je 

geen taser inzetten (5) 

  4 de allereerste mens kon zich zo noe-

men - al denkt de Bijbel daar anders 

over (8) 

  5  daar zit een luchtje aan (5) 

  6 door die karaktertrek kun je in het ge-

heel niet van hem op aan (14) 

12  hier te (5) 

13 onder brommers de grote concurrent 

van Tomos (4) 

15 gaan ze die Caraïbische eilanden op   

non-actief stellen? (2) 

18  bekend vanwege spelonken (3) 

23  meerdere middelpunten (6) 

25  collega van kweker (5) 

28 hiermee betuig je geen instemming, 

integendeel (3) 

29 groen blauw of rood, maar verder kleur-

loos en met weinig smaaksensatie (3) 

30 in dubbele uitvoering kun je ermee 

navigeren (3) 

31 toen de werkweek minder dan 40 uur 

werd, hield je er geregeld een vrije 

middag aan over (3) 

 

 

Advent  
 

Alles wat we zien zal voorbijgaan, maar het Licht dat blijft en wij zullen eens 
geborgen zijn in dat Licht. 
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