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Samenspel 
Wijkblad van de Christus Triumfatorkerk, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag 

19e jaargang nr. 1 – januari 2015 

Abonnementsprijs € 12 (+ evt. portokosten ad € 15) per jaar 

Bankrek.: NL52 INGB 0005 1440 61 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 (zie boven)  

Abonnementen 
 

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          
 

Autodienst Wouter Müller tel. 070 386 16 42 
 

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Wassenaarseweg 243, 2596 CT 

 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: Bronne Pot, v.Lansbergestraat 85, 2593 SC Den Haag  tel. 06 47 27 2485 

 E-mail 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 

 e-mail pgo@casema.nl  

PGG: e-mail pgg-ledenadministratie@ctkerk.nl  
 

Website: www.ctkerk.nl 
 

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

 

GIRO-/BANKREKENINGEN: 

Vaste vrijwillige bijdragen: 

- kerk (GKO): NL98 INGB 0000 0435 55  Geref. Kerk ’s Gravenhage-Oost  

- kerk (PGG): NL87 FVLB 0635 8147 30 CVK PGG Kerkbalans 

Collectebonnen: NL38 INGB 0000 0052 53 Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG) 

Diversen:  NL52 INGB 0005 1440 61   Stichting Christus Triumfatorkerk   

   o.v.v.het doel (*) - * Samenspel / * Verjaar- 

dagsfonds / * Wijkkas / * Giften / *Legaten 

Diaconie (GKO): NL05 INGB 0000 4270 21 Diaconie Geref.kerk  ’s Gravenhage-Oost 

Diaconie (PGG): NL65 INGB 0000 1768 71 Diaconie Herv. Wijkgem. Bezuidenhout  

Zending (GKO): NL47 INGB 0000 0004 35 Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO 
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Het volgende (februari) nummer komt donderdag 29 januari van de 

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

Henk Hospes, per email: samenspel@ctkerk.nl 

U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 maart 2015 

Van de redactie  
Na een periode van kennismaking heeft een aardig aantal van 

de voormalige Kruispuntleden zich deze maand aangemeld voor een abonnement op 

Samenspel. Zij hebben na de sluiting van hun kerk de weg naar de CTK gevonden en 

beginnen al aardig ‘ingeburgerd’ te raken in onze gemeente getuige hun deelname 

aan de gesprekken bij de koffie na de dienst. Vanaf deze plaats wensen wij hen van 

harte toe dat zij in het nieuwe jaar verder aansluiting mogen vinden via de verschil-

lende activiteiten die binnen onze gemeente georganiseerd worden.  

Ook Samenspel hoopt met de rubriek de Reidans een mogelijkheid te bieden om de 

onderlinge kontakten te stimuleren. In deze rubriek, die al meer dan acht jaar loopt, 

krijgen gemeenteleden de kans om zich voor te stellen. De rode draad in de verhalen 

wordt doorgaans gevormd door het antwoord op de vragen: “Wie bent u?”, “Wat 

houdt u bezig?” en “Hoe hebt u uw weg naar de kerk gevonden?” Voor de komende 

maanden zoeken wij nog mensen die hieraan willen meewerken. Dat kan door zelf een 

verhaal te schrijven, maar als u dat op prijs stelt, willen wij u daar ook graag bij helpen 

door uw verhaal tijdens een gesprek uit uw mond op te tekenen. Iets voor u? Neem 

dan even contact op met ondergetekende. Een afspraak is zo gemaakt.  
 

Het is elk jaar weer een dilemma: wanneer wens je je lezers een gezegend Kerstfeest? 

Doe je dat in het eigenlijke kerstnummer, dat aan het begin van de adventperiode ver-

schijnt, als nog nauwelijks iemand met Kerst bezig is? Of doe je dat in het januarinum-

mer, als het blad al van de meeste kerstversiering is ontdaan, maar nog wel net voor 

de Kerst uitkomt? 

Gelukkig is deze vraag niet bepaald representatief voor de vragen waar het in dit wijk-

blad werkelijk om gaat. Die komt u onder meer tegen in de meditatie, de berichtge-

ving over de activiteiten en in de columns zoals deze keer die van Adriaan Sala en 

Marieke van Vliet. Marieke debuteert deze maand als columniste in Samenspel. Een de-

buut dat er mag zijn! Ik heb met veel belangstelling gelezen tegen welke vragen zij in 

het dagelijks leven aan loopt en hoe zij daar mee omgaat. Als dat ook voor u geldt, laat 

dat haar dan vooral eens weten. Het kan voor haar wellicht een stimulans zijn om dit 

debuut een vervolg te geven. 

Ook de vragen waar Adriaan Sala nogal eens tegenaan loopt bij het lezen van de Bijbel, 

zijn niet mis. En hij staat daarin beslist niet alleen. Wij zijn erg benieuwd naar uw reac-

tie op zijn oproep. 

En mijn dilemma? Ach, ik los het gewoon op door u nogmaals een gezegende kerstda-

gen toe te wensen. Tenslotte kan dat niet vaak genoeg gebeuren!   

Oh ja, en niet te vergeten: een bijzonder goed 2015 met veel warmte en geluk en – 

voor zover de omstandigheden dat toelaten – een zo goed mogelijke gezondheid. 
 

Met een hartelijke groet, 

Henk Hospes 
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ACTIVITEITEN: 

13 Agenda   

17 Help!  

18 Kerstnachtdienst – thema: Gods selfie 

20 Wat inspireert U? 
 

COLUMNS: 

  7 Religiestress – Marieke van Vliet 

15 De (kerst)verlichting – Adriaan Sala 
 

DIVERSEN: 

10 Musical-update 

11 Dorcas vraagt uw hulp! 

14 De eerste voet 

20 Kerstmis (gedicht) 

21 Budgetmaatje (Stek) 

24 Alzheimer café in de Haagse Hout 
 

VASTE RUBRIEKEN: 

  4 Meditatie – ds. Berit Bootsma 

  5 Gemeente(mee)leven 

  6 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer 

  9 BerichtenBus – ds. Berit Bootsma 

10 Giften 

11 Van zondag tot zondag 

12 Kerkdiensten – overzicht 

19 Collecten: opbrengsten en doelen 

21 Bijbelleesrooster 

22 Cryptogram 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Het team van Samenspel wenst u een  
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God uitgelegd krijgen 

Meditatie 
 

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die  aan 

het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. (Johannes 1 : 18) 
 

Tijdens de diensten rond Kerst wordt vaak het kerstverhaal uit het Lucasevangelie ge-

lezen. We lezen over Jozef, Maria, Jezus, de herders en de engelen. Het is een geliefde 

lezing, omdat het zo beeldend beschreven is. We kunnen het voor ons zien hoe dat 

moet zijn geweest. De andere traditionele lezing voor de kerstochtend is de tekst In 

het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God (Johannes 1:1).  

Een mooie, maar tegelijk ook ingewikkelde tekst. Door het abstractieniveau zijn het 

woorden die niet direct toegankelijk zijn, maar waarvoor je even moet gaan zitten om 

ze tot je door te laten dringen. Het is de lezing die besteed is aan de waaghalzen onder 

de predikanten of aan de predikanten die op zoek zijn naar een andere invalshoek 

voor de kerstboodschap.  
 

Meestal eindigt de lezing bij het 14e vers waarin staat dat het Woord mens is geworden 

en bij ons heeft gewoond. Een kernachtige samenvatting van de goede en blijde 

boodschap die wij met Kerst aan onze wijkbewoners in Benoordenhout, Bezuidenhout 

en Mariahoeve willen vertellen. God weet wat het is om mens te zijn. Hij weet van de 

mooie en de moeilijke kanten. Hij begrijpt ons verdriet, onze pijn en onze vreugde 

omdat God als ons is geworden. Midden in dat gewone menselijke leven brengt Hij het 

licht van de hoop en schept Hij toekomst. In Jezus is God mens geworden, leren wij uit 

vers 14. Het is echter de moeite waard om nog even door te lezen tot vers 18. Daarin 

staat: ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het 

hart van de Vader rust, heeft hem ons doen kennen.’ De Naardense vertaling van Pieter 

Oussoren vertaalt hier:  

God: niemand heeft Hem ooit gezien; de eniggeboren God,die is in de schoot des Va-

ders, Hij heeft (Hem) uitgelegd! 
 

Jezus die ons uitlegt wie God is. Dat kunnen we als gelovige goed gebruiken. Iemand 

die ons uitlegt - in taal die wij begrijpen - wie God is, wat Hij voor ons wil betekenen en 

wat Hij van ons verwacht. Want God is zo groot dat we Hem nooit helemaal in de vin-

gers krijgen. Het bijzondere is dat Jezus daarvoor zijn eigen ervaringen kan gebruiken. 

Hetzelfde vers legt de nadruk op de intieme band die er is tussen de Vader en de Zoon. 

De Zoon rust aan het hart, aan de boezem van de Vader. Dat roept het beeld op van 

een kind dat rustig wordt door het horen en voelen van de hartslag van zijn ouder. 

Een intiem beeld en doordat Jezus zo vertrouwd is met de Vader is Hij beter dan wie 

dan ook in staat om anderen te laten kennismaken met zijn Vader. 
 

Als je de verschillende evangeliën er op naslaat, dan is dat precies wat Jezus doet. Hij 

probeert aan de mensen van zijn tijd in verhalen en daden die ze goed begrepen, za-

ken uit te leggen over God, wie Hij is en hoe zijn Koninkrijk van Vrede er uitziet. Als we 

er goed op gaan letten, dan merken we dat Jezus in de evangeliën nooit zelf met de 

eer gaat strijken. Steeds verwijst Jezus de mensen door naar God de Vader. Uiteindelijk 

wil Jezus de bemiddelaar zijn in de relatie tussen mensen, tussen jou en God. 
  

Met Kerst vieren we dat er in dat kindje een mens geboren is die ons vertrouwd wil én 

kan maken met God. Op een manier die uniek is in de geschiedenis van deze wereld. 

Niet alleen toen, maar ook nu nog leren we via Jezus God kennen. Dat is een groot 

feest, dat de moeite waard is om ieder jaar opnieuw gevierd te worden. 
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Van ver, van oudsher aangezegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 

een woord, dat onze monden vult, 

een lied, dat Gods gelaat onthult.  

(Lied 326: 5, Liedboek) 
 

Gezegende kerstdagen toegewenst, 

ds. Berit Bootsma 

 

 

In de dienst  op zondag 23 no-

vember jl. werden de namen 

genoemd van gemeenteleden 

die in het afgelopen jaar over-

leden zijn.  
 

Hun namen staan afgedrukt in 

het vorige nummer van Samen-

spel.  
 

Voor ieder van hen werd een 

kaars ontstoken aan de paas-

kaars.  
 

De dienst werd op de harp be-

geleid door Nathalie Bakker. 
(Foto: Adriaan Sala) 
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TeamGeest 
 

NIEUWJAAR  

Het is nu het einde van december, het einde van het jaar. Over een aan-

tal dagen stappen we het nieuwe jaar binnen. Op de grens van Oud en 

Nieuw gaan onze gedachten uit naar de afgelopen twaalf maanden. Hoe is 2014 voor ons 

geweest, voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente? Was het een goed jaar of niet? En, 

hoe kijken we naar het nieuwe jaar: hoopvol, verwachtingsvol of met zorg om wat komen 

gaat? Bij het afscheid van het oude en het verwelkomen van het nieuwe jaar denk ik aan de 

bekende woorden uit Psalm 90, de ‘Oudejaarspsalm’ (vers 1-2): ‘Heer, u bent ons een toe-

vlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde 

en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.’ In het wisselen van 

de tijden is het de Ene, die er altijd is. Hij gaat met ons mee het nieuwe jaar in en wijst ons 

een weg om te gaan. Mag zijn zegen u en mij vergezellen elke nieuwe dag in 2015! 
 

BIJBEL/GEBEDKRING  

Eenmaal per maand komt de Bijbel-/ gebeds-

kring bij elkaar. In deze kring wordt het Bij-

belgedeelte besproken dat de zondag daar-

na aan de beurt is. Naast de bespreking van 

de betreffende Bijbeltekst en het zingen 

van een paar liederen uit het Liedboek en 

andere bundels is er ruimte voor gebed. Er 

is ruime aandacht voor dankgebed en voor-

beden. De kring bestaat uit twaalf leden en 

wordt geleid door ondergetekende. Wilt u 

(jij) mee doen? Van harte welkom! De vol-

gende bijeenkomst is op donderdag 8 janu-

ari 2015 in de kerk.  
 

MAALTIJDPROJECT  

Elke vrijdagavond wordt 

in onze kerk het Maal-

tijdproject gehouden, 

waaraan gemiddeld 35 gasten deelnemen. 

Tussen 18 en 19.30 uur wordt een driegan-

genmenu geserveerd. Het geheel wordt af-

gesloten met een kopje koffie of thee. Hebt 

u zin om aan te schuiven? Geef u dan uiter-

lijk woensdagavond op bij Irene de Groot 

(tel. 070-383.58.04). De maaltijd kost € 7,--. In 

het nieuwe jaar start het Maaltijdproject op 

9 januari. Eet u mee?! Van harte welkom! 
 

WEEK VAN GEBED: ‘DORST?’ 

‘Dorst?' is het thema voor de Week van Ge-

bed voor de Eenheid van Christenen. Deze 

gebedsweek wordt van 18 tot 25 januari 

over de hele wereld gehouden. Ook in Den 

Haag nemen verschillende kerken aan dit 

initiatief deel. Het thema is gekozen aan de 

hand van het verhaal van de Samaritaanse 

vrouw (Johannes 4 : 7). Zij raakt bij een put 

bij Sichar in gesprek met Jezus over 'levend 

water'. De stilteruimte in de kerk staat op 

vrijdag 23 januari van 12 tot 14 u open voor 

hen die in verbondenheid met christenen 

wereldwijd willen bidden voor de eenheid.  
 

DE SPIRITUALITEIT VAN PAUS FRANCISCUS 

Graag maak ik u attent op de aankondiging 

over de thema-avond die op 27 januari om 

20 u in de Duinzichtkerk zal plaatsvinden. 

Deze avond wordt georganiseerd door de 

gezamenlijke Vorming en Toerustings-

commissie van de Duinzichtkerk en de Chris-

tus Triumfatorkerk. De inleiding wordt ver-

zorgd door Robin ten Hoopen. Elders in 

Samenspel kunt u hier meer over lezen. 
 

ACTIE KERKBALANS 

De kerk van Christus 

leeft weliswaar van de 

wind, de adem van de 

Geest, toch kan ze niet 

zonder financiële mid-

delen: de opbouw en onderhouden van 

kerk en gemeente kost geld. De Actie Kerk-

balans 2015 zal worden gehouden in de pe-

riode van zondag 18 tot en met zaterdag 31 

januari. Het thema van deze actie is: “Mijn 

kerk in balans”. Ook onze gemeente doet er 

aan mee. Ondersteun het werk van de kerk!  
 

TENSLOTTE 

Van harte wens ik u / jou een goede jaarwis-

seling toe en veel heil en zegen voor 2015! 
 

Met een hartelijke groet, 

ds. Ruud Stiemer
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Religiestress      
 

1x = toeval, 2x = opvallend, 3x is patroon.   

Een gulden regel die het uitgangspunt vormt in mijn werk bij het begeleiden en het 

coachen van mensen. Een regel die zoveel wil zeggen als: “let op dingen die je meer 

dan één keer hoort. Als dat zo is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de ander iets van 

betekenis wil doorgeven.”  

Voorbeelden? Ze liggen voor het oprapen. Ook in mijn eigen leven. 
 

1x=toeval: 

Onlangs nam ik deel aan een workshop ‘Solliciteren 

via sociale media’. 

“Hoeveel tijd gaat er volgens jullie overheen voor-

dat het duurt dat mensen weten dat meneer X  - 

die op vrijdagmiddag hoort dat hij een andere 

baan heeft - ervoor zorgt dat er bij bedrijf Y een 

vacature is ontstaan?” stelde de workshopleider als 

openingsvraag. IJverig gingen wij, deelnemers, aan 

de slag: meneer X gaat op vrijdagavond naar zijn 

vrienden in de kroeg en op zaterdagochtend naar de voetbal, op zaterdagmiddag 

brengt hij een bezoek aan familie aan de andere kant van het land en op zaterdag-

avond verzorgt hij een diner voor vrienden bij hem thuis. Op zondag slaapt ‘ie uit om 

in de middag naar een verjaarspartijtje van één van zijn neefjes te gaan. De workshop-

leider knikte bevestigend bij het aanhoren van onze opsomming, daarmee dus ook de 

hoeveelheid mensen die meneer X in twee dagen tijd gesproken zou kunnen hebben. 

“Ja”, anwoordde ze. “En als ik deze workshop in Zeeland doe, dan wordt er ook altijd 

opgemerkt dat meneer X op zondagochtend naar de kerk gaat: weer 300 man erbij” 

Hahahaha lachte de hele groep. Hahahaha lachte ook ik. 
 

2x=opvallend: 

Een paar weken geleden was ik voor een bezoek op een basisschool waar het predicaat 

‘protestants-christelijk’ niet alleen op de gevel staat, maar waar de bijbehorende nor-

men en waarden ook uitgedragen worden in de school zelf. Tenminste, dat dacht ik. 

Op mijn vraag naar de wijze waarop dit gebeurt, antwoordde de desbetreffende leer-

kracht ‘geruststellend’: “Nee hoor, dat valt wel mee. Eigenlijk alleen met Kerst en Pa-

sen.” Hoewel ik de juf in mij over het algemeen aardig onder controle denk te hebben, 

kon ik het niet nalaten hier iets van te zeggen. Iets in de trant van dat ‘protestant-

christelijk’ uit meer bestaat dan alleen het vertellen van de verhalen over kribbe en 

kruis. 
 

3x = patroon: 

“Ik ga naar de kerk, daarna sluit ik bij jullie aan”, antwoordde ik mijn vriendinnen die 

mij meevroegen naar een theatervoorstelling op zondagochtend. “Waarom ga jij eigen-

lijk naar de kerk?”, vroegen ze, “zo gelovig ben je toch ook weer niet?”. “Nee hoor”, 

antwoordde ik, “dat valt best mee”. Iets in de trant van “maar het is meer dan alleen de 

kerkgang met  Pasen en Kerst”, mompelde ik er, voor hen onhoorbaar, achter aan... 

Op zo’n moment realiseer ik mij dat het lastig is om woorden te geven aan dat wat ik 

geloof. Dat het tobben is om woorden te geven aan datgene wat daarin voor mij be-

langrijk is. En dat het altijd een zoeken is: zoeken in de praktijk van alledag naar manie-

ren om uit te dragen dat ik geloof.  
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Dat ik daarin niet de enige ben, constateerde ik een aantal weken geleden bij het lezen 

van een column in Letter en Geest van dagblad Trouw. Veel lezers van de krant weten   

- aldus de columniste - hoeveel onnodige irritatie geloof in Nederland vaak oproept.  

“Dat is dus, waarom ik ook altijd een beetje voorzichtig ben”, verzuchtte ik bij mezelf. 

In die drie regels die ik als eerste las, vond ik een legitimering voor mijn eigen ontwij-

kende of in ieder geval - getuige bovenstaande voorbeelden - niet altijd even consis-

tente gedrag. De tekst van de column ging verder: “zeker nu de samenleving uit elkaar 

lijkt te groeien in klasse, opleiding en levensovertuiging hebben Nederlandse burgers 

een stevige basis van goede intenties nodig om de boel bij elkaar te houden. Religieu-

ze organisaties bieden de inspiratie die in de dagelijkse realiteit nogal eens lijkt te on-

breken.” 
 

“Ongetwijfeld doen ze dat”, dacht ik. “Ongetwijfeld doen ze dat”, schreef de columnis-

te, en voegde daaraan toe: “De vraag is wel of religieuze instituties een belangrijker 

bijdrage leveren dan niet-religieuze (...). Verbindt de kerk meer mensen dan de markt 

of de werkvloer? Daar prediken we misschien niet openlijk de deugd van de naasten-

liefde, maar dienen we wel samen te werken op voet van gelijkheid: een uitstekende 

oefening in sociaal gedrag.” 
 

De column ging nog verder, zo ook mijn gedachten: Naar mijn niet-kerkelijke vrienden, 

bij wie ik me meer dan thuisvoel en van wie ik weet dat ze bijdragen leveren aan de 

samenleving: in de vorm van vrijwilligerswerk (van Taalmaatjes tot vrijwilliger in een 

Hospice), door er ‘te zijn’ voor anderen; naar mijn niet-kerkelijke collega’s die net als ik 

één grote innerlijke opdracht voelen: het leveren van een bijdrage aan de ontwikke-

ling van anderen en die zich daar dagelijks voor inzetten. Kortom, naar al die mensen 

die dag in dag uit meewerken aan een vreedzame samenleving, wier handelen niet ex-

pliciet voortvloeit uit een religieuze bron.  

Via deze mijmeringen kwam ik uiteindelijk weer terug bij mezelf en bij de vragen waar 

het bij mij in mijn zoektocht door het leven om draait: als  vrienden en collega’s mij 

vragen naar wat ik geloof, naar mijn visie op het leven, wat zeg ik dan? Houd ik me op 

de vlakte, of vertel ik dan juist wat mij beweegt, waar ik op hoop, waar ik mee begaan 

ben? 
 

Pasklare antwoorden heb ik nog altijd niet gevonden. Maar dat is, denk ik, ook niet zo 

erg. Veel belangrijker is dat ik oprecht stem probeer te geven aan dat wat mij be-

weegt, dat ik woorden kan vinden om uit te dragen wat mijn hart mij vertelt: dat is de 

zoektocht, dat is het avontuur. Dat is dus geen religiestress, maar religieuze inspiratie 

die ik vind in de eeuwenoude teksten en verhalen, in liederen en in kerkgang: soms 

een beetje meer, soms een beetje minder. ‘Op weg zijn’, dat is waar het voor mij om 

gaat.  

Theo Olthuis heeft mijn gevoel mooi verwoord in het volgende gedicht:  
 

Ergens 
 

Hou me vast 

We gaan naar ergens. 

Ergens, 

Dat is ver van hier. 

Langs de huizen, 

Over bruggen, 

door het bos 

en de rivier 

Droog  je tranen, 

we gaan naar Ergens. 

In het land van Wie-Weet-Waar. 

Bergen en dalen,  

hinderpalen, 

maar we zullen  

niet verdwalen 

En geef de rugzak maar aan mij. 
 

Marieke van Vliet 
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BerichtenBus 
 

‘NIEUWE’ KERSTLIEDEREN 

Is het u ook al opgevallen dat er in het nieuwe Liedboek zo-

veel mooie en ook zingbare nieuwe liederen zijn opgeno-

men? De oude, bekende liederen staan er in en die zullen we 

de komende tijd volop zingen. Daarnaast zijn er veel nieuwe 

liederen te vinden. Nou ja, nieuw. Er is een aantal liederen 

met heel bekende melodieën van Engelse carols. Goede voorbeelden zijn Lied 506: ‘Wij 

trekken in een lange stoet’ op de melodie van ‘God rest you merry gentleman’ en Lied 

479: ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’ op de melodie van ‘On Christmas night all Chris-

tians sing’. Een leuke, nieuwe schat aan mooie en ook zingbare kerstliederen! 
 

GEZINSDIENST KERSTOCHTEND 

Op kerstochtend is er een 

dienst voor jong en oud. Het 

thema in deze dienst is: ‘Er 

bloeit iets op’. De kinderen zul-

len hun project in deze dienst 

afronden, door de bloem die 

gesloten is met elkaar te openen. Daar-

naast zal het kerstevangelie klinken en zul-

len we met elkaar God de lof toezingen in 

onze liederen. Want we geloven dat er 

met de geboorte van Jezus iets opbloeit 

dat onverwoestbaar is. 
 

NIEUWJAARSDRANKJE 

Zondag 4 januari is de eerste zondag in 

het nieuwe jaar. Een mooie gelegenheid 

om elkaar het beste voor het kersverse 

jaar toe te wensen. Dat kan bij het glaasje 

dat na de kerkdienst verzorgd wordt door 

het team van de Wereldwinkel.  
 

CROSS OF NAILS 

Op 3 maart 2015 is het 70 jaar geleden dat 

Bezuidenhout verwoest werd door gealli-

eerde bommen. In de dienst op zondag 1 

maart 2015 zal deze gebeurtenis herdacht 

worden. Bijzondere aandacht zal er ook 

zijn voor het Cross of Nails, een teken van 

verzoening dat in kerken over de hele we-

reld staat en ook aan de kerken in Be-

zuidenhout geschonken is.  

Speciaal voor deze herdenking komt Sarah 

Hills over vanuit Coventry, Groot Brittan-

nië. Zij is predikant in Coventry en speciaal 

belast met het werk voor vrede en ver-

zoening dat vanuit Coventry gedaan 

wordt. Wij zijn erg blij dat zij komt en ho-

ren graag wat verzoening en 

vrede volgens haar betekent. 

Daarom zal zij op zaterdag 28 

februari een lezing houden 

in de Anglicaanse kerk. Meer 

informatie volgt nog, maar 

dan kunt u alvast deze datum 

in uw agenda reserveren. 

Meer informatie over het Cross of Nails is 

te vinden op www.crossofnails.org/home. 
 

BIJBELKRING 

In september zijn we begonnen met een 

nieuwe Bijbelkring die de naam ‘Via Biblia’ 

(Weg van de Bijbel) heeft gekregen. Goede 

avonden met goede gesprekken en veel 

gezelligheid. Op woensdag 14 januari is de 

volgende avond. Het is nog steeds moge-

lijk bij deze of één van de andere kringen 

aan te schuiven. Mocht je interesse heb-

ben, laat het weten! 
 

VACATUREBANK PROJECT JP 

In het najaar hebben we een heel leuke 

Dining & Wining gehad waarbij we de ver-

schillende generaties van de gemeente 

met elkaar hebben gesproken. In de soos 

van de kerk hebben we ontdekt dat de 

kloof tussen de generaties niet eens zo 

groot is als we dach-

ten! Voor 2015 staan 

er weer nieuwe Di-

ning & Wining avon-

den gepland. Lijkt het 

je leuk om deze avonden te organiseren 

of bij te wonen? Meld je bij ondergete-

kende? 
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Daarnaast zijn we druk aan het plannen 

maken om in het voorjaar een paar avon-

den te organiseren. Een serie avonden zal 

gaan over het 30’ers dilemma. Dit naar 

aanleiding van het boek van Nienke Wij-

nants. Daarin komen heel herkenbare on-

derwerpen ter sprake als ‘de meerkeuze-

maatschappij’ of ‘de mythe van het per-

fecte leven’. Onderwerpen om eens een 

goed gesprek met elkaar over te hebben. 

Lijkt het je leuk om deze avonden mede te 

organiseren of wil je meer weten? Je kan 

je melden bij ondergetekende. 
 

TEN SLOTTE 

Ik wil iedereen inspirerende kerstdagen 

en een gezegend nieuw jaar toewensen.  
 

Met hartelijke groet, 

ds. Berit Bootsma 

 

 

 

Ester, die Hadassa heette  
Musical 
 

De afgelopen tijd is er door de musicalwerkgroep veel werk verzet. Daar-

om tijd voor een korte update. Zo zijn wij actief bezig met het werven 

van fondsen en wordt er door onze troubadour Martijn Breeman ijverig 

geschreven aan de musical ‘Ester, die Hadassa heette’! 

Daarnaast zal het u niet ontgaan zijn dat wij ons bezig hebben gehouden met het vra-

gen van vrijwilligers uit de Christus Triumfatorkerk en de Duinzichtkerk. En met succes: 

tientallen mensen uit de beide kerken hebben zich aangemeld, een verscheidenheid 

aan talenten. Fantastisch! Door als wijkgemeenten samen te werken aan deze musical 

kunnen de leden uit de voorheen vier verschillende kerken (Vredeskapel, Kruispunt, 

Duinzichtkerk en CTK) elkaar beter leren kennen.  

Binnenkort zult u meer van ons horen. Het zwaartepunt van de repetities en andere 

voorbereidingen zullen in februari t/m mei liggen. Natuurlijk kunt u zich ook nog op-

geven bij Martine ten Hoopen–van Krieken (martinevankrieken@gmail.com).  
 

Wij zien uit naar een muzikaal 2015!  
 

Hartelijke groet van de musicalwerkgroep, 

Bo, Esther, Martijn & Martine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomaar een wijsheid … 
 

Wie zich gelukkig kan voelen met het geluk van anderen, bezit  

een rijkdom zonder grenzen. 

  

mailto:martinevankrieken@gmail.com
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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. 
 

Woensdag 24 december, kerstavond, begint de dienst om 21 uur. Muzikale medewer-

king wordt verleend door het YMCA Gospel Choir dat onder leiding staat van Rob Buis.  
 

Op 1e kerstdag, 25 december is het thema van de gezinsdienst ‘Er bloeit iets op!’  De 

bloem waar de kinderen al de hele adventsperiode aan gewerkt hebben, komt hele-

maal tot bloei. Het kind is geboren! Een kind dat als Hij groot wordt vele mensen tot 

bloei laat komen. Samen met de kinderen willen we dit feest vieren.  
 

Zondag 28 december zal Hendrik Lucas Slettenhaar worden gedoopt. 
 

Woensdag 31 december, Oudjaarsdag, sluiten we het jaar af met een viering om 17 u.  
 

Zondag 4 januari staat het verhaal over de magiërs uit het oosten die Jezus bezoeken 

centraal. Dit jaar lezen we dit verhaal door de bril van Paulus die in Efeziërs 3 schrijft 

over het geheim van Christus. Door dat geheim willen wij ons laten inspireren.  
 

Zondag 11 januari lezen we Marcus 1:1-11 over de doop van Jezus door Johannes.  
 

Zondag 18 januari staat Kolossenzen 1: 9-23 centraal. Een tekst waarin Paulus uitlegt wie 

Jezus Christus is en met de oproep om onwrikbaar gegrondvest te zijn in de hoop die 

het evangelie brengt.  
 

Zondag 25 januari staan we stil bij Marcus 1: 14-20 over de roeping van de leerlingen.  

 

  



12 

 

Kerkdiensten 
Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek  

Van zondag tot zondag. 

 

Elke zondag crèche en kindernevendienst 

 

december: voorganger: organist: 

24   21 u ds. Ruud Stiemer Danny Spaans           

25   10 u ds. Berit Bootsma Arie Kraaieveld         

28   10 u ds. Ruud Stiemer Christian Hutter   

31   17 u ds. Ruud Stiemer ?   
 

januari:  voorganger: organist: 

  4 10 u ds. Berit Bootsma Arie Kraaijeveld 

11 10 u ds. Ruud Stiemer Arie Kraaijeveld 

18 * 10 u ds. Berit Bootsma Christian Hutter 

25 10 u ds. Ruud Stiemer Christian Hutter       

 

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

 

 

Kerkdiensten in Landscheiding 
 

december: voorganger:  

25  14.30 u   dhr. Mark van der Laan 

 

januari: voorganger:  

11 14.30 u nog niet bekend  

25  14.30 u nog niet bekend 

 

 

 

Doopzondagen 2015 
De eerstvolgende doopzondag is: 

 25 januari 2015 

 

De volgende doopzondagen in 2015 zijn: 

 19 april,  

 21 juni,  

 6 september  

 8 november 
 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken dan kunt u 

(graag minimaal vier weken van tevoren) contact opnemen 

met één van de wijkpredikanten.  
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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 (kosten: € 7,--) 

Opgave: uiterlijk de voorafgaande woensdag bij Irene de Groot: tel. 070-383.58.04.  
 

Elke 3e dinsdag van de maand vanaf 13 u.: stilteactie tegen de armoede op het Plein 
 

januari: 

  4 na kerkdienst Nieuwjaarsdrankje verzorgd door de Wereldwinkel 

  6  19.45 u Moderamen 

  8 12.30 u Lunchpauzeconcert   

  8 19.30 u. Bijbel- / gebedsgroep o.l.v. ds. Ruud Stiemer 

14  20.00 u Bijbelkring Via Biblia o.l.v. ds. Berit Bootsma 

15  19.45 u Kerkenraad 

20 20.00 u Commissie Eredienst 

20  18.00 u Eetgespreksgroep 

22 12.30 u Lunchpauzeconcert   

23 12-14 u Gebed voor de eenheid van christenen (zie TeamGeest) - stilteruimte 

27 20-22 u Thema-avond: Spiritualiteit (zie hieronder) - Duinzichtkerk 

18 - 31jan. Actie Kerkbalans: Mijn kerk in balans 

 

Beleidsplan 
 

Het is de bedoeling om in maart een gemeenteavond te houden waarbij het nieuwe 

beleidsplan wordt gepresenteerd. Nadere informatie over inhoud en tijdstip volgen in 

het februarinummer. 

Bronne Pot, scriba 
 
 

Thema-avond  
De spiritualiteit van paus Franciscus 
 

Op 3 december vond de eerste avond plaats rondom het jaarthema Spiritualiteit, ge-

organiseerd door de gezamenlijke Vorming en Toerustingscommissie van de Duinzicht-

kerk en de Christus Triumfatorkerk. Een bevlogen dr. Kick Bras wijdde de aanwezigen 

aan de hand van beelden en woorden in in de kern van de christelijke spiritualiteit. De 

avond was een inleiding op een breder thema dat in de komende maanden in drie 

avonden wordt uitgewerkt aan de hand van drie inspiratoren: zij die een voorbeeld 

kunnen zijn in het beleven van christelijke spiritualiteit. De eerstvolgende avond is op 

dinsdag 27 januari (20 u) en heeft als thema: De uitgaande spiritualiteit van Paus Fran-

ciscus.  Robin ten Hoopen, predikant in opleiding en lid van de CTK, zal deze avond lei-

den. Aan de hand van een inleiding op het leven en denken van Paus Franciscus, 

bespreken we zijn spiritualiteit aan de hand van een schilderij van Chagall om vervol-

gens in kleine groepen enkele teksten te lezen van de paus en hierover met elkaar 

door te spreken. Van harte welkom in de Duinzichtkerk.  
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De eerste voet 
Nieuwjaarsactie Zrunva 2015 
 

In Georgië worden Kerst en Nieuwjaar tweemaal gevierd. Net als bij ons viert men Kerst 

op 25 december en Nieuwjaar op 1 januari. Deze feesten worden in Georgië echter nog 

gevolgd door het Grieks Orthodoxe kerstfeest op 7 januari en het Grieks Orthodoxe 

Nieuwjaar op 14 januari. Net als in Nederland gaan in Georgië de afsluiting van het ou-

de jaar en de komst van het nieuwe jaar samen met tradities en rituelen.  

Eén van de nieuwjaarsgebruiken die in Georgië tot op de dag van 

vandaag bewaard is gebleven, is de traditie van ‘de eerste voet’. Dit 

houdt in dat degene die op nieuwjaarsdag als eerste het huis van een 

persoon of familie bezoekt, bijdraagt aan het geluk en de voorspoed 

van de bewoners van dat huis. Elke familie wil dan ook het liefst be-

zoek krijgen van een succesvol persoon of van personen die voedsel 

en geschenken  meebrengen. 
 

In 2015 zullen de vrijwilligers van Zrunva voor een aantal ouderen en eenzamen in Ge-

orgië de rol van ‘de eerste voet’ vervullen. Zij brengen hen een voedselpakket met de 

meest noodzakelijke levensbehoeften en een paar extra’s zoals de Georgische traditio-

nele snack met oud en nieuw: de gozinachi, een zoete koek gemaakt van honing en 

noten. Wilt u meedoen aan deze nieuwjaarsactie of ons werk financieel steunen? 

Neem dan contact op met Inga Pavliashvili  e-mail: inga_686@hotmail.com.  
 

 Zrunva is een project van Drieluik Maatschappelijk Actief  

 Contactadres: Kievit 11 - 3371 JP Hardinxveld  

 Bankrekening: NL 29 RABO 0135209773 
 

WAARVOOR ZETTEN DE VRIJWILLIGERS VAN ZRUNVA ZICH IN?  

Zrunva betekent zorgen in het Georgisch en dat is precies waar het hier om gaat. De 

vrijwilligers van het Zrunva project zijn jongeren in Georgië en Nederland die zich in-

zetten voor arme en geïsoleerde ouderen die leven in de arbeiderswijken van Tbilisi, 

Rustavi of op het platteland van Georgië. Door middel van persoonlijk contact en 

noodhulp doorbreken zij het sociaal isolement van de mensen die tussen wal en schip 

geraakt zijn, geen sociale relaties hebben en niet weten hoe en waar ze om hulp moe-

ten vragen. In overleg met religieuze en maatschappelijke instanties uit Georgië is 

overlegd welke mensen via Zrunva geholpen kunnen worden. Door middel van dona-

ties en sponsoracties in Nederland wordt het benodigde geld hiervoor bij elkaar ge-

bracht. 
 

Initiatiefneemster voor dit project is Inga Pavliashvili, die als lid en vrijwilligster ver-

bonden is aan de gemeente rondom de CTK. 

 

 

 

Zomaar een wijsheid … 
Mensen zijn als glas-in-lood. Ze glimmen en schijnen in de zon. Maar als 

de zon ondergaat verschijnt hun ware schoonheid door het licht van binnen. 

Elizabeth Kubler-Ross 
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De (kerst)verlichting 
Enkele jaren geleden heeft een groep gemeenteleden van onze kerk een bezoek ge-

bracht aan de moskee aan de Wagenstraat. Een bijzondere ervaring! De ontvangst was 

hartelijk, de rondleiding interessant en de gebedsruimte heel mooi. Maar die positieve 

ervaring had aan het eind meer weg van een aanvaring. Ik informeerde bij onze gids 

over enkele vraagpuntjes aangaande de islam, maar daar kreeg ik geen antwoord op. 

Als ik meer wilde weten, kon ik mij maar beter wenden tot de imam. “Ja, maar u hebt 

er toch zelf wel een mening over?” Nee dus, ik kreeg weer hetzelfde antwoord. Dat 

vond ik nogal onbevredigend, want ik bepaal mijn mening graag zelf op grond van wat 

ik hoor, lees of meemaak. Ik heb zeker de wijsheid niet in pacht en toets graag mijn 

denkbeelden aan andere. Soms word ik in mijn mening gesterkt en soms ga ik over-

stag. Maar ik denk wel zelf na …… 
 

Onlangs las ik dat één van de verschillen tussen de islam en het christendom is dat het 

christendom de Verlichting heeft meegemaakt en de islam niet. De Verlichting of Eeuw 

van de Rede was een 18e eeuwse intellectuele stroming in Europa in cultuur en filosofie 

met het doel het gebruik van de rede en het filosoferen te bevorderen. De rede gaat 

alleen af op feiten, hoe verborgen die ook zijn. De Verlichting stond voor bevordering 

van de wetenschap en intellectuele uitwisseling. Daaruit vloeide voort de bestrijding 

van bijgeloof, het tegengaan van misbruik van recht in kerk en staat, de bevordering 

van tolerantie en het opkomen voor zekere grondrechten.  

Kortom: de denkende mens mag best wel eens vraagtekens zetten bij eeuwenoude 

‘waarheden’. Dat ‘vrijdenken’ dateert echter al van veel eerder. Zo was er begin 16e 

eeuw Copernicus die meende dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van het 

heelal was. Later was er de Italiaanse monnik Bruno, die suggereerde dat alle sterren 

verre zonnen waren, elk met hun planeten, waarvan er vele leven konden voortbren-

gen. Ook veronderstelde hij dat het heelal oneindig was en zonder een bepaald hemel-

lichaam in het centrum. Dat heeft hij geweten; hij stierf op de brandstapel. 
 

Zo’n half jaar geleden ging een preek over de profeet Elia en zijn confrontatie met ko-

ning Achab en de priesters van Baäl en Asjera bij een grote bijeenkomst op de Karmel. 

Daar sprak Elia het volk als volgt toe: “Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? 

Als de HEER God is, volg Hem dan; is Baäl het, volg dan hem.” De Israëlieten zeiden 

niets. Ondanks verwoede pogingen van de afgodspriesters 

blijft de reactie van hun god uit. Dan bidt Elia tot God om 

het offer te ontsteken, en het vuur van de HEER sloeg in. 

Al luisterend ging er bij mij ineens een lichtje branden; hier 

was iets bijzonders aan de hand en het had te maken met 

elektriciteit. Op school leerde ik wat wetenswaardigheden 

over elektriciteit, zoals: hoge gebouwen of masten zijn erg 

vatbaar voor blikseminslag (vandaar bliksemafleiders), en 

natte voorwerpen geleiden elektriciteit veel beter dan dro-

ge. Als ik die fenomenen nu eens leg op het Bijbelverhaal: 

Elia bevindt zich op een hoog punt, op een berg, en hij 

bouwt er een extra hoog puntje op (een stenen altaar) dat 

hij rijkelijk overgiet met water; hij giet zelfs een greppel vol 

(hij maakt het dus zo geleidend mogelijk). Had hij al een 

voorgevoel dat er onweer in de lucht zat? Het lijkt erop, 

want Elia nodigt, bewust of onbewust, de bliksem uit!  
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Hij lijkt hierin op Benjamin Franklin die naar verluidt een experiment met een vlieger 

uitvoerde tijdens een onweersbui en daarmee aantoonde dat bliksem een vorm van 

elektriciteit is. Waarschijnlijk is dat een legende, want in het echt had hij deze proef 

waarschijnlijk niet overleefd.  

Met de kennis van nu liepen Elia, en ook de vele omstanders, een enorm risico door de 

bliksem te worden getroffen. Want de klap op de Karmel loog er niet om. Het hemelse 

vuur verteerde het brandoffer met brandhout en stenen (steen smelt bij een tem-

peratuur van meer dan 1.000oC). Zelfs het water in de greppel was weg. 

Nu heb ik wel eens gehoord dat als je bij onweer in de bergen een hand opsteekt je 

kleine bliksemflitsen aantrekt. Is het mogelijk dat dit ervaringsgegeven al in de oud-

heid bekend was en dat Elia hierop heeft voortgeborduurd? Handelde Elia alleen uit 

Goddelijke inspiratie of is het ook denkbaar dat hij een intuïtief vermoeden had van 

natuurkrachten waarvan toentertijd verder nog niemand enig benul had?  

Hoe het ook zij: met of zonder ‘verklaring’ blijft het een indrukwekkend verhaal. 

Er schoot me wel de ironische gedachte te binnen dat het maar goed was dat er toen 

nog geen ARBO-regelgeving was, want anders had Elia een forse boete gekregen we-

gens roekeloos handelen. Voor de achthonderdvijftig afgodspriesters maakte het ove-

rigens weinig uit of ze al dan niet door de bliksem getroffen zouden zijn, want ze 

waren nog diezelfde dag allemaal dood ….  En nu we toch de gedachten de vrije loop 

laten: het is opvallend dat er na drie jaar grote droogte zomaar tientallen kruiken vol 

water de berg worden opgesjouwd ……; maar dat even terzijde. 
 

Wat moeten we daar nu van denken? Mogen wij zo over Bijbelverhalen praten of moe-

ten wij de teksten echt letterlijk aanvaarden? Heb je wonderen te beschouwen puur 

als wonderen of zijn er soms natuurkundige verklaringen denkbaar? Zijn er meer Bij-

belverhalen waar je vragen bij kunt stellen als: “Hoe is het in hemelsnaam mogelijk?"   

 de bouw van Noach’s ark en de lange zeereis van acht mensen en ruimen vol met alle 

soorten dieren (m/v) van olifanten tot kikkertjes en giraffen tot meelwormen.  

 Job zou hebben geleefd in de buurt van de Negevwoestijn en in zijn verhaal is sprake 

van dichtgevroren zeeën … Hoe komt hij aan die wetenschap? Of had hij naast de 

bekende vrienden nog een kennis, afkomstig uit Groenland, dus een Eskimo? 

 zijn de plagen in Egypte en de doortocht door de Rode Zee, die de bevrijding van 

het volk Israël begeleidden, misschien toe te schrijven 

aan de uitbarsting van een supervulkaan, waarvan de res-

tanten nu nog zichtbaar zijn in de Middellandse Zee in de 

vorm van het kratereiland Santorini?  

 was het gebergte in Sinaï rond de Horeb destijds vulka-

nisch?; de verhalen rond het uitvaardigen van de Tien 

Woorden doen er sterk aan denken. 

 was de verovering van Jericho alleen te danken aan om-

trekkende bewegingen en bazuingeschal? 

 Jona werd opgeslokt door een grote vis …… 

 het raadsel van de ster van Bethlehem: een exploderen-

de ster, een komeet of de samenstand van de planeten Jupiter, geluks- en konings-

ster, en Saturnus, beschermer van Palestina (God van de Joden)? 

Wat is werkelijk zo gebeurd, wat is overdrachtelijk op te vatten, of doet het er hele-

maal niet toe en gaat het om de (heils)boodschap. Daar denk ik graag over na en ik luis-

ter aandachtig naar predikanten en anderen bij hun uitleg van de Bijbel. Daar steek ik 

veel van op. In mijn hoofd ontstaat er dan een beeld dat voor mij waardevol is, want ik 

ben de enige die ‘mijn’ draadjes aan elkaar kan knopen. Met de groeten aan de imam . 

….. 
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Zou het een idee zijn van zulke vraagpunten een nieuwe Samenspel-rubriek te maken? 

Daar is dan wel de hulp van u als lezer bij nodig. Stuur dus uw gedachten, ideeën, sug-

gesties en eventueel ook bezwaren naar de redactie, dan maakt die er wat moois en 

hopelijk wat leerzaams en opbouwends van.  
 

Een fijne Kerst en een gelukkig en nieuwsgierig 2015! 

    Adriaan Sala 

 

Help! 
Het is weer kerstmis. Ook onze kerk is weer in kerststemming gebracht. De grote 

kerstboom in de kerkzaal kreeg een ander plekje dan u gewend bent, omdat de ver-

trouwde plek op het liturgisch centrum het zicht op het beamerscherm zou belemme-

ren. De grote adventskransen zijn weer terug van een jaartje afwezigheid. Ook in de hal 

en de Tabe Zijlstrazaal zijn de kerstbomen weer opgetuigd, 

evenals de kerststal in de hal en langs de balustrades hangen 

kerstguirlandes. 

Al met al een hele klus, die geklaard kon worden dankzij de hulp 

van een aantal vrijwilligers. De kreet ‘help’ kon zo nu en dan ge-

hoord worden tijdens de werkzaamheden. Wie weet nog waar 

we vorig jaar de ballen hebben opgeborgen? In welke volgorde moet die kerstboom 

ook alweer worden opgezet? Hoe plaats je een piek op de vele meters hoge boom? En 

hoe komen die adventskransen daar eigenlijk te hangen? Een dag hard werken, waar-

op de vrijwilligers tevreden terugkijken. 
 

Nu klinkt nog een keer de kreet ‘HELP!’ want begin januari (rond Driekoningen) moet 

alles weer netjes worden afgebroken en opgeruimd. Ook hierbij kunnen we weer wat 

vrijwilligers gebruiken, die graag een keertje de handen uit de mouwen steken. Welke 

dag precies weten we nog niet, dus houd de Zondagsbrief goed in de gaten. 
 

Namens alle kerstversieringvrijwilligers mooie kerstdagen toegewenst! 

  

De grote kerstboom kreeg een ander plekje dan u gewend bent …. 
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Collecten 
 

Opbrengsten in november  

totaal: € 1.819,28 

Kerk €  620,70 KiA €  319,12 

Diaconie €  461,17 Miss. Werk en Groei €  170,85 

Wijkkas €  247,44 
 

WOENSDAG 24 DECEMBER KERSTNACHT EN DONDERDAG 25 DECEMBER (KERST):  

Hoop voor ieder kind - Collecte voor Kinderen in de Knel 

God werd mens. Dat viert de kerk met Kerst. En in Jezus komt God heel dichtbij. Hij 

brengt licht en hoop in ons bestaan. Ook in dat van kinderen. Tijdens Kerst zet Kerk in 

Actie het werk voor kinderen centraal. Kerk in Actie wil zorg dragen voor kinderen, die 

te maken hebben met (seksueel) geweld, HIV, verslaving, kinderarbeid en slavernij. Kin-

deren die extra steun en veiligheid verdienen. Zoals kinderen in Colombia, waar de or-

ganisatie ‘Kleine Arbeiders’ (Fundación Pequeños Trabajadores) zich inzet voor de 

belangen van kinderen. Veel kinderen in Colombia moeten werken om te kunnen over-

leven. Zoals Lugo, 11 jaar oud. ’s Morgens vroeg verkoopt hij groenten op de markt, 

daarna zorgt hij voor vier stiefbroertjes en -zusjes. Te veel voor een kind om te dragen, 

vindt ‘Kleine Arbeiders’. Daarom zet deze actieve organisatie zich in voor kortere werk-

tijden, veilig werk, onderwijs en ruimte voor plezier maken met andere kinderen. 
 

ZONDAG 28 DECEMBER: Vieren en verbinden- Eindejaarscollecte  

Draag bij aan een gemeente die samen viert dat Jezus verbindt! Geef 

aan de eindejaarscollecte. Uw bijdrage komt ten goede aan onze ge-

meente, aan een bestemming of activiteit die we als kerkenraad 

zorgvuldig uitkiezen. Voor meer informatie zie het vorige nummer 

van Samenspel. 
 

ZONDAG 18 JANUARI: Aandachtscentrum Den Haag 

Het Aandachtscentrum is een inloophuis voor ontmoeting, infor-

matie en stilte. Het is 25 jaar geleden opgezet door een aantal 

kerken, en het heeft een zinvolle functie midden in het centrum 

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.  
 

ZONDAG 18 JANUARI: Kerk zijn over grenzen heen 

Oecumene. Dat is met elkaar meeleven en samen kerk-zijn over gren-

zen heen, in tijden van rust en tijden van nood. Samen christen zijn, 

over kerkmuren heen kijken en wereldwijd geloofsgesprekken aan-

gaan. Oecumene is ook het brengen van het evangelie op plekken 

waar veel mensen samen kunnen komen. De Passion, het jaarlijks te-

rugkerende evenement is bedoeld om het lijdensverhaal van Jezus 

met zo veel mogelijk mensen te delen. Om de veelzijdige oecumenische activiteiten te 

kunnen voortzetten is uw steun via deze collecte nodig.  
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ZONDAG 25 JANUARI: Catechese en Educatie - Leren geloven! 

Pim, net zestien, volgt de koksopleiding. De prestatiedruk is hoog en hij 

trekt het eigenlijk niet meer. Hij raakt verzeild in stress en lusteloosheid. 

Van zijn ouders of de predikant wil hij geen hulp. Hoe waardevol is het 

als er toch een persoon in de kerk is die tot Pim kan doordringen! Ie-

mand die naast hem kan staan en kan helpen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestant-

se Kerk, gelooft dat elk kind en elke jongere geliefd is door God! JOP ondersteunt en 

inspireert vrijwilligers via trainingen en materialen hoe ze naast jongeren kunnen 

staan! 
 

 

Wat inspireert u? 
SAMEN EEN GELOOFSKALENDER MAKEN ! 

Voor de aanstaande veertigdagentijd willen we een eigen kalender samenstellen met 

geloofsteksten. De kalender die we in de wijkgemeente Archipel / Benoordenhout vo-

rig jaar maakten is zeer goed ontvangen. Dit jaar willen we samen met de gemeentele-

den van de Christus Triumfatorkerk een nieuwe kalender maken. U bent allemaal van 

harte uitgenodigd om een tekst, een afbeelding, foto, gedicht, lied, etc. aan te dragen, 

met of zonder persoonlijke toelichting. De rode draad is de vraag: “Wat inspireert u als 

gelovig mens in uw leven?” 
 

De veertigdagentijd begint op 18 februari. Het streven is om de kalender vanaf 8 fe-

bruari, tegen een vergoeding van een paar euro, in onze kerken beschikbaar te heb-

ben. Praktisch betekent dit dat we uiterlijk 15 januari uw bijdrage moeten ontvangen 

om die ook te kunnen plaatsen. Misschien dat u rond de feestdagen uw gedachten hier 

alvast over kunt laten gaan? 

Praktisch: wij vragen om wat u als gelovig mens inspireert: tekst, afbeelding, gedicht, 

lied, foto, etc. met of zonder persoonlijke toelichting. 

Belangrijk: vermeld in ieder geval van wie de tekst / afbeelding is die u aandraagt (bron)  

Maximum: 200 woorden 

Inleveren: uiterlijk 15 januari 2015  

bij: Anne-Helene Borgts: e-mail: ahborgts@gmail.com,  

of via het kerkelijk bureau van de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 

2596 TC Den Haag, duinvre@xs4all.nl 

 

 

Kerstmis 
 

De Wijzen waren er. Het kind sliep vast. 

De ster verstuurde fonkelende stralen. 

Het waaide, sneeuw lag kniediep opgetast. 

Er brandde vuur en rook ging in spiralen. 

De vlammen laaiden hoog op in de nacht, 

en schaduwvlakken werden teruggedrongen. 

Geen sterveling die ook maar even dacht 

dat nu een heel nieuw tijdperk was begonnen. 

De Wijzen waren er. Het kind sliep vast. 

Gebogen balken die de krib omgaven. 

En damp steeg op. En sneeuw lag opgetast. 

En naast het slapend kindje lagen gaven. 

mailto:ahborgts@gmail.com
mailto:duinvre@xs4all.nl
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Budgetmaatjes070 
Vandebankaf heet vanaf nu Budgetmaatjes070.  

Maatjes voor mensen met schulden.  
 

Als één van de eerste maatjesprojecten voor mensen met schul-

den in Den Haag is Vandebankaf al sinds 2010 actief. Onder de 

naam Budgetmaatjes070  zetten we ons werk nu voort. We blij-

ven ons ervoor inzetten dat mensen met schulden zelfredzamer 

worden. Cliënten worden voor een jaar gekoppeld aan een maatje. Onze maatjes bie-

den niet alleen praktische ondersteuning, maar ook een luisterend oor. De maatjes van 

Budgetmaatjes070 volgen een training, die deels door de gemeente Den Haag wordt 

gefaciliteerd. Daarnaast organiseren we intervisieavonden en verdiepende thema-

avonden en word je als maatje gedurende het jaar begeleid. Nieuwe maatjes zijn altijd 

welkom!  
 

Budgetmaatjes070 is hard nodig: volgens het ‘Armoedesignalement 2013’ van het Soci-

aal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek moet 14% van de 

Haagse huishoudens rondkomen van een laag inkomen en komen steeds meer mensen 

in aanraking met schuldenproblematiek. Veel cliënten en hulpverleners weten Bud-

getmaatjes070 inmiddels goed te vinden. Een sterk toenemend aantal mensen met 

schulden wordt door onze maatjes begeleid.  

Budgetmaatjes070 is onderdeel van Stek, voor stad en kerk. Stek wil mensen stimule-

ren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en 

te bezielen. Stek heeft projecten in Den Haag en locaties in buurten en wijken, waarin 

50 professionals samen met 800 vrijwilligers vooral kwetsbare en gemarginaliseerde 

mensen probeert te bereiken.  
 

Voor meer informatie neem contact op met:  

Budgetmaatjes070, Parkstraat 32, 2514 JK  Den Haag  

Projectleiders:  

 Annemieke Leidekker, aleidekker@stekdenhaag.nl  

 Pauline Eggink, peggink@stekdenhaag.nl  

  070-318 16 16 / http://www.stekdenhaag.nl/budgetmaatjes070 

 

 

 

Bijbelleesrooster 
 

Het Bijbelleesrooster voor januari 2015 van het Nederlands Bijbel-

genootschap, was nog niet beschikbaar op het moment van het vervaardigen van deze 

Samenspel. Kijk op www.NBG.nl 

  

http://www.stekdenhaag.nl/budgetmaatjes070
http://www.nbg.nl/


21 

 

Cryptogram 
 

De uitslag van de vorige puzzel:  

Hor.: 1 statistisch (want er zijn kleine leugens, grote leugens én er zijn statistieken)  

7 parlevinker 8 edict 10 ezels 12 grill 13 lat 14 imams 6 Riek 17 Agfa 18 k.k.(kosten koper) 

19 dia 21 okser 22 uw 24 NT (Nieuwe Testament) 25 gevarenzone 29 Don 30 stalletjes   

Vert.: 1 sapcentrifuges 2 aardigheid 3 inertie 4 tuitelig 5 sukkelaars 6 herfststormen  

9 CR (Civis Romanus = Romeins burger) 11 lam 5 mf (mezzo forte = matig sterk)  

17 A.K.(Alg.Kerkenraad) 18 katrol 20 Ina 21 onnet 23 we 26 via 27 ode  28 NOS.  

Kunt u sommige gedachtekronkels niet volgen? Vraag me gerust! De volgende puzzel is 

er eindelijk weer één met ‘handvatje’. Succes en fijne feestdagen gewenst! 

                         Adriaan Sala 

      1     

            

2 3   4 5 6     7   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                     

34                     
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HORIZONTAAL: 

  2 geen denken aan dat een brei- of 

haaknaald daarnaar kan streven (11) 

  9 de rijksoverheid heeft in de hofstad 

een muziekgezelschap (2) 

10 we gaan hem hoger aanzien verlenen 

(4) 

11 Germaanse godheid met een alias dat 

aan een saurus doet denken (4) 

13 met een soort van spoed (6) 

14 de Hollandse taal op z’n smalst (3) 

16 maakt als voorzetsel deel uit van een 

totempaal (3) 

17 gebergte in Zuid-Amerika vind je terug 

in een automodel (5) 

20 prestatieverhoger is in de ban gedaan 

(3) 

21 om te poetsen, maar het kon ook iets 

met groeven zijn (5) 

22 de cipier maakt er een bos mee, maar 

nu houdt hij ‘m anders vast om z'n au-

to ermee te repareren (11) 

24 ik heb acht armen, dus ik kan veel te-

gelijk doen (7) 

26 de Evangelische Solidariteitspartij be-

paalde de koers van de Spaanse peseta 

(3) 

28 speeltje, soms van lappen, als voorsta-

dium van nieuwe levensfase (3) 

29 het zit erin dat een munteenheid met 

levensbeschouwelijke visie de boven-

toon voert (11) 

33 één van de aanwezigen in de kerststal 

(2) 

34 tehuis voor jonge meisjes werd enkele 

malen bezet (11) 

 

VERTICAAL: 

  1 het klinkt als fruit, maar ze zijn niet te 

eten (12) 

  2 van adel, fors van gestalte, maar ver-

standelijk weinig in huis? (14) 

  3 defensieonderdeel dat niet wordt in-

gezet tegen plofkippen (3) 

  4 mijn naam is Donald en m'n rijke oom 

heet Dagobert (4) 

  5 korte getalsmatige aanduiding (2) 

  6 gek houtje voorkomt dat de deur op 

je hielen dichtvalt (3) 

  7 daarin kun je je dagen ordenen (6) 

  8 waar dienen 'servicemeppers' voor? 

(14) 

12 het zit erin dat er voor treinfanaten 

bepaalde kostscholen bestaan (10) 

15 tijdelijke bevelvoerder van een groot 

schip is te vinden in een bedrijfshal (5) 

18 kortgezegd: wij Hollanders, klein maar 

dapper (2) 

19 de rechter en nog andere personen 

vinden zich hierin kort terug (2) 

23 hij speelt een ongebruikelijk kaartspel 

(5) 

25 is zonder Pim en Pet betekenisloos (3) 

27 zo zeg je deftig: "Het zij zo …" (3) 

30 maakte onlangs de NASA heel jaloers 

(3) 

31 in de website van dhr. Rog vind je aan 

het eind z’n naam verhaspeld terug (3) 

32 zonder wee is het een klein klaagliedje 

(3) 
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Alzheimercafé Haagse Hout 
Elke 2e woensdag van de maand kunnen bewoners van Haagse Hout voor 

informatie en ondersteuning rondom het onderwerp dementie terecht 

in het Alzheimercafé Haagse Hout. Het café richt zich op mensen 

met dementie, hun partners, familieleden, professionals en andere be-

langstellenden. Iedere maand staat een ander thema centraal dat wordt 

behandeld door een daaraan gerelateerde professional als gastspreker. 

Het café is open vanaf 19 uur en om 19.30 uur begint de thema-avond 

die tot 21 uur duurt. Het Alzheimercafé vindt plaats in wijkcentrum Mariahoeve, Ivoor-

horst 155. Voor meer informatie kunt u terecht bij programmacoördinator Jozien Wol-

thers, JWolthers@cardia.nl, 06-13802118. 

Programma januari t/m juni 2015: 

14 januari   Handige hulpmiddelen om opname uit te stellen 

11 februari  Omgaan met lastige situaties 

11 maart   Welke ondersteuning is er voor thuiswonenden met dementie? 

08 april   Dementie en beweging 

13 mei   Dementie en domotica 

10 juni  Wat kun je samen nog doen 
  

 

 

mailto:JWolthers@cardia.nl

