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Van de redactie 
 

Vijf maanden lang hebt u kunnen (glim)lachen om de verhalen 

van ds. Bart Baak. In deze Samenspel de laatste aflevering. Als re-
dactie hebben wij bijzonder genoten van zijn anekdotes. Als dat ook voor u opgaat, 

laat het hem dan gerust eens weten d.m.v. een kaartje met uw groet. Zijn adres:  

Hazepaterslaan 138, 2012 HW  Haarlem. 
 

Ook de serie artikelen over ‘onze’ organisten loopt op zijn eind. Deze keer treft u een 

bijdrage aan van de hand van een organist die maar bij weinigen van u bekend zal zijn. 

Toch bespeelt hij ons orgel vaker dan alle andere organisten in deze serie bij elkaar. 

Nieuwsgierig naar zijn spel? Kom dan gerust eens doordeweeks luisteren. Kristin An-

derson, onze koster, kan u vast wel vertellen wanneer hij aanwezig is.  

Volgende maand volgt er nog een toegift in de vorm van een interview met Christian 

Hutter uit Wateringen. Bij de start van deze serie artikelen was hij nog onbekend in on-

ze gemeente. Inmiddels hebt u al een aantal keren van zijn spel mogen genieten. Hij en 

zijn vrouw blijven ook na de dienst vaak nog even koffiedrinken. Gelegenheid genoeg 

dus om hem welkom te heten en nog even na te praten. 
 

De Reidans, na de column van Adriaan Sala en die van de beide wijkpredikanten de 
langstlopende rubriek, heeft zijn houdbaarheidsdatum nog lang niet bereikt. Iedere 

maand weer vinden we wel een gemeentelid bereid om zijn of haar verhaal te vertel-

len. De laatste tijd zijn vooral de jongeren in onze gemeente aan het woord en dan valt 

het op dat er daar nogal wat van zijn. Fijn dat jullie de weg naar de CTK hebben weten 

te vinden en dat jullie ook bereid zijn te vertellen wat jullie beweegt. Het levert vaak 

boeiende en afwisselende verhalen op.  

Voor wat betreft de ouderen die nog niet in deze rubriek aan bod zijn geweest: ook 

uw verhaal is de moeite waard om gehoord te worden. Mocht u nog niet benaderd zijn 

en wilt u uw verhaal ook wel eens kwijt, laat het ons weten. Drempels om het op pa-

pier te zetten, kunnen makkelijk overwonnen worden. Er is altijd wel iemand te vinden 

die naar u wil luisteren en uw verhaal voor u op papier wil zetten. Dus wat let u nog? 
 

Gelukkig duiken er ook regelmatig ideeën op voor een nieuwe serie. Zo vormde on-

langs het noemen van de naam Cyrus in een preek van Berit Bootsma de ‘trigger’ voor 

een serie met de titel Voor het Voetlicht. Hierin richten we de schijnwerper op minder 
bekende personen en de rol die zij in de Bijbel spelen. We laten ons daarbij in de eerste 

instantie leiden door namen die in preken en lezingen genoemd worden, maar als u 

een andere suggestie heeft dan bent u van harte welkom. Met het onderwerp van de-

ze maand – de Perzische koning Cyrus de Grote en de rol die hij in de geschiedenis van 

het Joodse volk heeft vervuld - sluiten we onbedoeld aan op de meditatie van ds. de 

Meij Mecima, waarin het onder meer gaat over mensen ‘die verstrooid zijn’. 
 

Veel leesplezier toegewenst en een hartelijke groet, 

Henk Hospes 
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ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITEN:::: 

12 Doopzondagen 2014 

12 Dining en Wining 

12 Gezocht: leden BeamTeam 

17 Agenda 

17 Actie Kerkbalans 

17  Kopje koffie? 

21 Filmavond   

22 PIO:  Muziek in de Gemeente – Anne Post 

28 Vakantieweken voor mensen met een fysieke beperking - SIV 
 

COLUMNSCOLUMNSCOLUMNSCOLUMNS: 

10 Reality, maar dan echt  -  Mirjam Goudart–Jansen 

18 Terug naar de toekomst  -  Adriaan Sala 
 

DIVERSEN:DIVERSEN:DIVERSEN:DIVERSEN:    

  7 ‘Onze’ organisten aan het woord – Wout Mouwen 

  9 Persbericht STEK: verhuizing PGG kantoor 

11 Voor het Voetlicht - Cyrus 

13 Haagse Hout – Archipel 

14 Humor in de kerk (5 en slot) – ds. Bart Baak 

24 Bombardement 3 maart 1945 

25 Gaat God wel eens met vakantie? 

29 In memoriam: Hans Huizing 
 

VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:    

  4 Meditatie: Christen genoemd worden – ds. R.A. de Meij Mecima 

  6 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer 

  8 BerichtenBus – ds. Berit Bootsma 

16 Kerkdiensten – overzicht 

16 Van Zondag tot Zondag 

20 Collecten 

21 Giften  
23 Nieuwe Liedboek: lied 1005 

26 Reidans – David Jobse 

27 Uit de kerkenraad – Wilma Beeftink 

29 Bijbelleesrooster 

30 Cryptogram  
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Christen genoemd worden 
Meditatie 
Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. 

Handelingen 11 : 26 

 

Op de zondagen na de Epifanie (= verschijning van de Heer) wordt in veel kerken gele-

zen uit het evangelie naar Matteüs, waarin het gaat over de navolging van Christus. Of 

anders gezegd: het gaat over ons christen-zijn. In het elfde hoofdstuk van de Hande-
lingen der apostelen (vers 26) lezen we dat het in Antiochië is, dat de leerlingen van 
Jezus voor het eerst ‘christenen’ worden genoemd. Nu klinkt ons dat waarschijnlijk wat 

vreemd in de oren. Wij zijn gewend om te spreken over christenen. Wij praten over 

christenen en niet-christenen, over christenen en joden, over christenen en moslims. 

We kennen ook verschillende soorten christenen; evangelische christenen, oecumeni-

sche christenen, orthodoxe christenen, vrijzinnige christenen. We kennen ook het on-

derscheid tussen katholieken en christenen. Je ging vroeger of naar de katholieke 

school of naar de christelijke school. Met die laatste werd dan de protestantse school 

bedoeld, alsof katholieken geen christenen waren.  
 

Wat zijn christenen? In het Nieuwe Testament worden ze twee keer zo genoemd. In 
Handelingen 11 en in hoofdstuk 26 wanneer de apostel Paulus terecht staat voor ko-

ning Agrippa. Tijdens de rechtszitting zegt de koning tegen Paulus: Dadelijk krijgt u me 

nog zover dat ik me voor christen uitgeef. Agrippa zegt dit nadat Paulus hem heeft 

gevraagd: “Koning Agrippa, hecht u geloof aan de profeten?” Paulus is er van overtuigd 

dat hij dat doet. En hij zegt dan ook: “….ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, 

maar allen die nu naar mij luisteren net zo worden als ik, afgezien van deze boeien.” 

Paulus had duidelijk gevoel voor humor.  

Het is dus duidelijk dat christenen op de eerste plaats mensen zijn die de ‘profeten’ 

geloven. Paulus zegt daarom in dat gedeelte: “…ik zeg niets anders dan wat volgens de 

profeten en Mozes moest gebeuren, namelijk dat de Messias zou lijden en sterven en 

dat Hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen 

het licht te verkondigen. En op de tweede plaats zijn christenen de leerlingen die blij-

ven in het onderricht van de apostelen en bijeenkomen met de gemeente.”  
 

Christenen zijn mensen van de Weg, zoals ze even eerder in Handelingen worden ge-
noemd. Het zijn mensen van de weg van de Tora en de Profeten, het zijn mensen van 
de weg van Hem die zelf de weg en de waarheid is geworden. Het gaat in Handelingen 

om mensen, die Jezus navolgen, namelijk de Gekruisigde die de Levende blijkt te zijn. 
Ze zijn verstrooid na de verdrukking die is opgetreden onder Stefanus, de eerste mar-

telaar (zijn gedenkdag is 26 december, Tweede Kerstdag). En die verstrooiing is door-

gegaan tot in Phoenicië en Cyprus en Antiochië toe. Let op! Antiochië wordt hier in dit 

hoofdstuk uit Handelingen zes keer genoemd. Antiochië is de derde grote stad in het 

Romeinse rijk na Rome en Alexandrië. Het is de ‘moederstad’ van de provincie Syrië. 

Later een belangrijk kerkelijk en theologisch centrum.  
 

Ze gingen door, staat in vers 19, zij die verstrooid werden en dat horen we ook al in 
hoofdstuk 8 van Handelingen, toen het geschiedde op die dag een grote vervolging op 

de gemeente in Jeruzalem. Ze gingen door met de verkondiging van het Woord. Maar 

wat begon als een vlucht – uit nood geboren – wordt nu een ongekende verspreiding 

van het verhaal van de God van Israël, het verhaal van die ene mens, die volgens de To-
ra en de Profeten moest lijden en sterven, maar als eerste uit de doden zou worden 
opgewekt. De verstrooiing heeft te maken met het zaad. In het woord diaspora zit de 
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betekenis van  ons woord ‘sporen’ wat met zaad en zaaien te maken heeft. Mensen die 

gevlucht zijn, die zijn als het ware uitgezaaid en dat zaad komt elders weer op en 

neemt nieuwe vormen aan. Dat zien we de hele geschiedenis door van mensen en vol-

ken die worden verstrooid, wanneer ze niet vernietigd worden, kan het gebeuren, en 

het gebeurt heel vaak, dat ze elders, soms in ballingschap, een nieuw leven weten op 

te bouwen. Het joodse volk is daar de eeuwen door een goed voorbeeld van. Denk 

maar aan de ballingschap, wanneer ballingen zich in Babylon gaan vestigen en niet 

meer willen terugkeren. 

We moeten natuurlijk rekening houden met het feit dat door het hele Romeinse rijk, 

de toenmalige bekende bewoonde wereld, de ‘oecumene’, synagogen waren ontstaan. 

De leerlingen van Jezus die uitgeweken waren vanuit Jeruzalem vonden daar dan ook 

aansluiting. Vandaar ook dat er wordt gezegd: zij spraken het woord alleen tot de jo-

den, in de synagoge. Paulus doet dat bijvoorbeeld ook. Als hij ergens komt, bezoekt hij 

eerst de synagoge, daar schrijft hij ook over in zijn brieven. Eerst de joden, eerst zij die 

behoren tot het volk van de Tora en de Profeten, Israël. Maar ondertussen is er ook een 

andere beweging op gang gekomen. Vanuit Noord-Afrika komen mannen, Cyprioten 

en Cyreneeërs, die zich richten tot de Grieken, het niet-joodse deel van de bevolking 

om ook hen vertrouwd te maken met het evangelie. Zij, die volop leefden in de Helle-

nistische cultuur, worden nu in aanraking gebracht met het woord van God. En deze 

beweging, nu nog aan de rand, zal verregaande gevolgen hebben voor de weg van de 

christenen de eeuwen door en de wereld rond. 

De moederkerk in Jeruzalem komt dit woord ter ore en zendt daarom Barnabas uit. Hij 

is een Leviet, uit Cyprus afkomstig. Wij horen hier zijn bijnaam, eigenlijk heet hij Jozef 

(= dat de HEER er nog aan mag toevoegen.) Waarom hij nu wordt gezonden is niet he-

lemaal duidelijk. Heeft het te maken met een zekere vertrouwdheid? Hij is ook afkom-

stig uit Cyprus en dan spreek je dezelfde ‘taal’. En Barnabas is verheugd over de velen 

die zich bekeren tot de Heer en het is zijn opdracht om te zorgen dat zij die zich nu tot 

de Heer gekeerd hebben ook blijven in dat geloof. Er moet zorg voor worden gedra-

gen dat zij die nieuw bij de gemeente komen worden opgevangen, zodat ze niet in het 

niets verdwijnen.  
 

Je zult maar christenen genoemd worden. Inderdaad! Dat is niet niks. In je leven van 

alledag, in je handelen en spreken laten zien dat je een leerling van Jezus bent, dat je 

wilt behoren tot die beweging die soms tegen beter weten in, ondanks alle rapporten 

en onderzoeken, doorgaat op de weg van gerechtigheid en vrede. Het is omwille van 

die Naam – God in Jezus - dat wij zullen doorgaan, ondanks tegenwerking en verdruk-

king, ondanks alles wat ons zal overkomen. Het is omwille van die Naam dat voor het 

eerst in Antiochië de leerlingen van Jezus als ‘christenen’ worden aangewezen. Dat ook 

dat ons vandaag weer mag overkomen! 

      Ds. A. R. de Meij Mecima 

 

 

 

 

Zomaar een wijsheid …  
 

Alleen door tegen de stroom in te zwemmen, kan men de bron bereiken. 
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TeamGeest  
    

ANNO DOMINI 2014ANNO DOMINI 2014ANNO DOMINI 2014ANNO DOMINI 2014    

Als deze editie van Samenspel uitkomt, is het nieuwe jaar alweer 
een aantal weken oud. Toch liggen er nog heel wat maanden voor 

ons. Als we vooruitkijken naar de komende tijd, wat zien we dan? 

We hebben elk onze eigen verlangens en wensen. Ook hebben we 

onze zorgen. Met alle wensen en met alle zorgen mogen we ons toevertrouwen aan de 

Heer. Immers, ook dit jaar is weer een ‘Anno Domini’, een ‘Jaar van de Heer’. Met deze 

oude Latijnse uitdrukking belijden we, dat de dagen van dit nieuwe jaar ons geschon-

ken worden door de Heer, die de wereld en ons leven draagt. De dagen zijn als cadeaus 

die we mogen uitpakken. Maar, met de uitdrukking ‘Anno Domini’ belijden we ook, dat 

we dit jaar aan de Heer toewijden. Dat wil zeggen dat we Hem onze tijd schenken in 

ons leven en werken in zijn schepping.  

In het kerkelijk leven van de Christus Triumfatorkerk is van alles te doen en staat er het 
nodige op stapel. Zo zijn vrijwilligers, samen met de leden van de klussenploeg, be-

gonnen met het opknappen van de zalen 1 en 2.  Daarnaast zetten anderen zich in 

voor het pastorale werk, de catechese, de bazar, de kindernevendienst, enzovoort. 

Daar gaat heel wat tijd in zitten. We mogen dat doen in de overtuiging dat we die tijd 

van de Heer geschonken krijgen. Mag de Heer ons, bij al dat werk, met zijn zegen bege-

leiden, dag voor dag! 
 

ZONDAG MISZONDAG MISZONDAG MISZONDAG MISSIONAIR DIACONAAL PRSIONAIR DIACONAAL PRSIONAIR DIACONAAL PRSIONAIR DIACONAAL PROJECTOJECTOJECTOJECT    

In de vorige Samenspel hebt u kunnen 
lezen dat de laatste zondag van januari in 

het teken zou staan van het Missionair Di-
aconaal Project (MDP) Om verschillende 
redenen kwam het beter uit om dit te 

verschuiven naar een andere zondag, 

namelijk naar 23 februari. In deze dienst 

zullen we met elkaar nadenken over de 

vraag: ‘Welke boodschap hebben wij voor 

de mensen in onze wijk?’ en ‘Wat hebben 

zij ons te zeggen?’ De dienst wordt voor-

bereid door de leden van de Commissie 
MDP. 
 

HERDENKINHERDENKINHERDENKINHERDENKING BOMBARDEMENTG BOMBARDEMENTG BOMBARDEMENTG BOMBARDEMENT    

Op zondag 2 maart herdenken we het 

bombardement op het Bezuidenhout van 

3 maart 1945. We staan stil bij het verdriet 

van de mensen die op die dag iemand 

verloren hebben. We leggen ook een link 

met de actualiteit van vandaag: enerzijds 

naar de verwoestende werking van oor-

logsgeweld, anderzijds naar het vermo-

gen van mensen om te midden van de 

puinhopen te bouwen aan rust en vrede. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid 

om met elkaar koffie te drinken in de hal. 

Om 12 uur vindt de kranslegging en aan-

sluitend de bloemenhulde plaats bij het 

monument aan de Koningin Marialaan. 
 

BIJBEL/GEBEDSKRINGBIJBEL/GEBEDSKRINGBIJBEL/GEBEDSKRINGBIJBEL/GEBEDSKRING    

Eenmaal per maand komt de Bijbel / ge-

bedskring bij elkaar. In deze kring wordt 

het Bijbelgedeelte besproken, dat de zon-

dag daarna aan de beurt is. Naast de be-

spreking de van de betreffende Bijbel-

tekst 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 voorbeden. De kring 

bestaat uit twaalf leden. Wilt u mee 

doen? U bent van harte welkom! De vol-

gende bijeenkomst is op 13 februari om 

19.30 uur in één van de zaaltjes van de 

kerk. Voor informatie en opgave kunt u 

terecht bij ondergetekende. 
    

START VEERTIGDAGENTISTART VEERTIGDAGENTISTART VEERTIGDAGENTISTART VEERTIGDAGENTIJDJDJDJD    

Op woensdag 5 maart, Aswoensdag, be-

gint de Veertigdagentijd. Vanaf die dag 

zullen we de Heer veertig dagen volgen 

op zijn weg van lijden en sterven. Het is 

een tijd van bezinning, van soberheid. 

Juist in deze periode staan we ook stil bij 

het lijden in de wereld, de pijn en het 

verdriet van mensen dichtbij en veraf. We 
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doen dat echter niet zonder hoop. We 

gaan onze weg door de veertigdagentijd 

tegen de achtergrond van Pasen. De hoop 

van de opstanding gloort iedere zondag 

op, als een baken van licht in de duister-

nis.  

Met een hartelijke groet, 

ds. Ruud Stiemer 

 

 

‘Onze’ organisten aan het woord 
Een miniserie over ‘onze’ organisten en met name waar hun belangstelling voor het 
orgel vandaan komt en wat hen ‘beweegt’. Deze keer een organist die alleen bekend is 
bij degenen onder u die ons kerkgebouw ook doordeweeks overdag plegen te bezoe-
ken. In de zondagse erediensten komt u hem bij ons niet tegen. Het waarom leest u in 
dit verhaal.  
 

Halverwege de jaren negentig heb ik voor Haagland (een Regionaal Opleidingscentrum) 

ruim een jaar de Francois Vatelschool geleid. Die school was toen gevestigd in de Ama-

lia van Solmsstraat 70. Voor de dinsdagmiddag zocht ik naar een mogelijkheid om daar 

in de buurt een paar uur orgel te studeren. Mijn orgeldocent, Ben van Oosten, wees 

me toen op het orgel van de Christus Triumfatorkerk. 
 

Intussen ben ik gepensioneerd, ik woon in Wassenaar, waar ik organist/dirigent van een 

(katholiek) kerkkoor ben, maar de band met de Christus Triumfatorkerk is gebleven. De 

mensen, de kerk en niet te vergeten het orgel zijn me vertrouwd. Kortom, ik voel me 

er thuis. 
 

Het orgel neemt natuurlijk voor mij 

een bijzondere plaats in. Het vormt 

een harmonieus geheel met het inte-

rieur van de kerk. Het is een mecha-

nisch orgel, gebouwd door Verschue-

ren Orgelbouw in Heythuysen. Het in-

strument is naast het begeleiden van 

de gemeentezang vooral geschikt 

voor het spelen van muziek van vóór 

de Romantiek. Omdat het een mecha-

nisch orgel is, vergt het van de orga-

nist heel wat kracht als veel registers 

worden gebruikt en de klavieren 

worden gekoppeld. Dat heeft voor mij het voordeel dat andere orgels makkelijker te 

bespelen zijn. 

Als ik het orgel zou moeten typeren, dan zou ik zeggen: “een vaste rots”. De stemming 

is vrij constant ondanks grote temperatuurswisselingen, zoals op zondag in de winter. 

Kortom het is een betrouwbaar, kostbaar instrument dat goed past in deze kerk.  
 

Wout Mouwen 
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BerichtenBus 
    

BELIJDENISCATECHESEBELIJDENISCATECHESEBELIJDENISCATECHESEBELIJDENISCATECHESE 

In het nieuwe jaar is de belijdeniscatechese van start gegaan. 

Met een groep van ongeveer zeven gemeenteleden denken 

we na over de basis van ons geloof. Dit doen we aan de hand 

van de apostolische geloofsbelijdenis. We spreken over vra-

gen als ‘Wie is Jezus voor jou?’ of ‘Wat bedoel je als je zegt 

dat je in een heilige, algemene en christelijke kerk gelooft?’. Het zijn interessante ge-

sprekken die veel opleveren. Mocht je geïnteresseerd zijn om ook eens op deze manier 

met je geloof bezig te zijn: in september starten we weer met een nieuwe groep!  
 

KINDEREN EN HET HEILKINDEREN EN HET HEILKINDEREN EN HET HEILKINDEREN EN HET HEILIG AVONDMAALIG AVONDMAALIG AVONDMAALIG AVONDMAAL    

Het is al enige tijd geleden dat er aan-

dacht is geweest voor de kinderen en het 

Heilig Avondmaal. Op zondag 26 januari 

was er een lange kindernevendienst 

waarin ik samen met de kinderen heb 

stilgestaan bij het avondmaal. Wat is het 

en waarom doen we het? Er zijn verschil-

lende elementen van het Heilig Avond-

maal aan bod geweest. De kinderen 

mochten uiteraard ook vragen stellen. Op 

zondag 2 februari is er Heilig Avondmaal 

en de kinderen mogen hieraan  deelne-

men. We hopen dat er veel zullen zijn.  
 

PROJECT JPPROJECT JPPROJECT JPPROJECT JP 

Het project is goed op stoom en er ge-

beurt van alles. Op 25 januari was er weer 

een Ontmoetingsplek voor jonge ouders. 
Christi Loor van Stek kwam langs om ons 

een nieuwe manier van Bijbelverhalen 

vertellen te demonstreren. Het was erg 

leuk om zelf weer eens kind te mogen 

zijn. Daarnaast gaan we begin februari de 

gemeenteleden uit Mariahoeve tussen de 

25 en 40 jaar benaderen. Hiervoor zijn we 

een nieuwe folder aan het ontwikkelen, 

waarin enkele activiteiten van het ko-

mende half jaar vermeld staan. Daarnaast 

willen we proberen ook weer enkele in-

terviews bij deze mensen af te nemen. 

We zoeken hiervoor nog mensen? Wil je 

meewerken? Laat het even weten!  
 

TIENERS EN ONZE GEMETIENERS EN ONZE GEMETIENERS EN ONZE GEMETIENERS EN ONZE GEMEENTEENTEENTEENTE 

In november is Sieuwerd van der Zwaag 

als jeugdouderling bevestigd. Eén van de 

eerste dingen die hij heeft opgepakt, is 

het contact met de tieners van onze ge-

meente. Op 16 december hebben we sa-

men met hen om de tafel gezeten. 

Onderwerp van gesprek was hun betrok-

kenheid bij onze gemeente. Het was inte-

ressant om van hen te horen wat zij van 

de kerk verwachten en hoe wij daarop in 

kunnen spelen. De conclusie van dit ge-

sprek was dat het onderlinge contact en 

het plezier met elkaar belangrijk is. Na-

tuurlijk mag het best ergens over gaan, 

want we zijn per slot van rekening een 

kerk. Daarom gaan we een ontmoetings-

plek voor de tieners van onze gemeente 

opzetten in de stijl van Jonggelovelijk. 

Fijn om te melden is dat Arjan Brak zich 

samen met Sieuwerd hiervoor in wil gaan 

zetten. 
 

START NIEUWE BIJBELKSTART NIEUWE BIJBELKSTART NIEUWE BIJBELKSTART NIEUWE BIJBELKRRRRING ING ING ING     

Samen met elkaar Gods Woord openen en 

kijken wat ons raakt, of waar onze vraag-

tekens liggen. Daar draait het in deze 

nieuwe Bijbelkring om die we op 23 ja-

nuari jl. zijn gestart. De kring zal eens in 

de maand op donderdagochtend gehou-

den worden. De volgende bijeenkomst is 

donderdag 20 februari om 10 u in de 

kerk. Iedereen is van harte welkom. 
 

PERMANENTE EDUCATIEPERMANENTE EDUCATIEPERMANENTE EDUCATIEPERMANENTE EDUCATIE    

Sinds vorig jaar is de Permanente Educa-

tie voor Predikanten (PEP) ingevoerd. In 

het oude systeem had je als predikant 

eens in de vijf jaar recht op drie maanden 

studieverlof. In de praktijk bleek dat veel 

predikanten dit studieverlof niet opna-

men. Mede hierom is dit systeem vervan-

gen door een systeem dat lijkt op de 
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nascholing van artsen, advocaten en vele 

andere beroepsgroepen. In vijf jaar tijd 

moet je een bepaald aantal studiepunten 

behalen, bijvoorbeeld door aan cursussen 

deel te nemen. 

In het kader van deze permanente edu-

catie ga ik dit voorjaar een cursus volgen 

waarin de preek centraal staat. Hiervoor 

ben ik drie keer twee dagen afwezig. De 

eerste keer was op 27 en 28 januari en de 

volgende keer is in maart. Ik heb er in ie-

der geval heel veel zin in en hoop dat het 

ten goede komt aan mijn preken. 
 

 

 

Zo is het nieuwe kalenderjaar begonnen 

met allerlei oude, nieuwe en spannende 

activiteiten. We weten misschien niet al-

tijd hoe het er in de toekomst uit zal zien, 

bijvoorbeeld rond de sluiting van de 

Vredeskapel en Kruispunt. Wat we wel 

weten is waar we het voor doen: Als ge-

meente het lichaam van Christus vormen 

en samen met Hem zijn goede 

boodschap vertalen naar deze tijd en 

onze omgeving. Moge wij daarbij Gods 

zegen ontvangen.  

Met hartelijke groet, 

ds. Berit Bootsma 

 

 

Persbericht 
Den Haag, 10 januari 2014 

    

Kerkelijk bureau PGG verhuist 
 

STEK, voor stad en kerk, en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Ge-
meente te ’s-Gravenhage (PGG) hebben overeenstemming bereikt over de verhuizing 
van het Kerkelijk Bureau van de PGG van de Diamanthorst naar Parkstraat 32 in Den 

Haag in de loop van 2014. Het Kerkelijk Bureau zal zijn intrek nemen in het pand van de 

Diaconie van de PGG, waar STEK haar kantoor heeft.  
 

De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage heeft de ambitie om zich in de komende 
jaren verder te ontwikkelen tot een inspirerende en aantrekkelijke geloofsgemeen-

schap, waar velen zich thuis voelen en die actief is op tal van manieren en plaatsen in 

de stad. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat de interne organisatie van de kerk op 

orde is en dienstbaar is aan de wijkgemeenten, verwante kerkelijke organisaties en aan 

de mensen in de stad. De PGG wil de dienstverlening aan haar wijkgemeenten en de 

samenleving verbeteren en ziet Stek als de organisatie die daar gestalte aan kan geven. 

Stek is een professionele organisatie met verschillende opdrachtgevers, waarvan de 

Diaconie van de PGG de voornaamste is. 
 

Om dit proces te begeleiden en aan te sturen is STEK inmiddels op zoek naar een kwar-
tiermaker/beoogd hoofd bedrijfsbureau voor het toewerken naar een nieuw, dienst-

baar en slagvaardig bureau. Meer informatie is te vinden op www.stekdenhaag.nl en 

www.protestantsegemeentedenhaag.nl. 

 

 

Zomaar een wijsheid…  
 

De man die een berg verzet, begint met het wegdragen van kleine steentjes. 
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Reality, maar dan echt! 
 

Met groeiende verbazing zit ik het nieu-

we SBS6 programma Utopia te kijken. Was 

dit niet een totaal nieuw en spannend 

concept? Aangekondigd met veel bom-

barie en een indrukwekkende trailer. 

Nou, voor mijn gevoel zit ik gewoon naar 

Big Brother te kijken, 

het allereerste, 

spraakmakende realityprogramma dat al járen niet meer op de buis 

is. Het realityprogramma Utopia is vernoemd naar het gelijknamige 

boek van de Engelse humanist Thomas More uit 1516, waarin hij een 

ideale staat beschrijft. Er is een ideaal, denkbeeldig eiland. Overheer-

sing en luxe zijn afgeschaft, privébezit van land is er niet. (Bron: 

Wikipedia) Volgens SBS 6 is Utopia een plek waar iedereen gelukkig is. 

Waar gelijkheid, overvloed, en tevredenheid heerst. 

 

RUZIE OM EEN BLIKJE RUZIE OM EEN BLIKJE RUZIE OM EEN BLIKJE RUZIE OM EEN BLIKJE TONIJNTONIJNTONIJNTONIJN  

Wat ik hier op de televisie aanschouw, lijkt hier loodrecht op te staan. Mensen die el-

kaar de huid vol schelden om verschillende redenen, zoals een blikje tonijn of een bak-

je aardbeien. Er is sprake van groepsvorming en regelmatig ruzie om geld: hoe het 

verdiend moet worden en hoe het uitgegeven moet worden. Tot overmaat van ramp 

moet je ook nog eens een boete van 10.000 euro betalen om deze ellende te verlaten! 

Dat hangt één van de bewoners boven het hoofd die het leven in Utopia niet meer aan 

kon. 
    

OORLOG EN CRISISOORLOG EN CRISISOORLOG EN CRISISOORLOG EN CRISIS    

Zou het wel kunnen? Opnieuw beginnen en een gelijkwaardige samenleving creëren 

waarin iedereen tevreden is? Als ik om me heen kijk en de berichten op radio en TV 

volg, heb ik er een hard hoofd in. Oorlog en financiële crisis zijn nog maar twee van de 

nare onderwerpen die dagelijks voorbijkomen en die er op duiden dat we heel, heel 

ver van Utopia verwijderd zijn. Toch geloof ik dat we wel onze eigen ideale wereldjes 

kunnen creëren. Dat begint in je gezin,of op je werk, en ook in sommige woonwijken 

staan bewoners echt voor elkaar klaar. Misschien is niet iedereen elke dag gelukkig, 

maar het is wel echt. Reality, maar dan in het echt! 

 

MIJN IDEALE WERELDMIJN IDEALE WERELDMIJN IDEALE WERELDMIJN IDEALE WERELD    

Wie weet lukt het de bewoners van het programma Utopia uiteindelijk om een mooie 

samenleving te creëren. Ik moet eerlijk zeggen dat ze ook samen wel goede dingen 

doen: een kachel bouwen, betaalde rondleidingen organiseren om geld te verdienen 

en soms zijn mensen wel op een constructieve manier met elkaar in gesprek. Maar, ik 

werk toch liever op mijn manier, in mijn eigen kleine leventje aan een ideale wereld. 

Mag u raden welke tien leefregels daar prima bij helpen ….  

 

Mirjam Goudart-Jansen 
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Voor het Voetlicht 
Zo nu en dan wordt in een preek of lezing min of meer terloops een naam genoemd 
van een persoon uit de Bijbel waarvan we ons niet kunnen herinneren dat we die ooit 
eerder hebben gehoord en die onze nieuwsgierigheid prikkelt. In deze rubriek willen 
we eens een paar van die namen onder de loep nemen.  
Naar aanleiding van de preek van ds. Berit Bootsma op 12 januari jl. zetten we deze 
keer Cyrus voor het voetlicht.  
 

Ik ben de Here, ……. die over Cyrus zegt:  
“Dit is mijn herder, alles wat ik wil, brengt hij ten uit-
voer: 
hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en voor 
de tempel de fundering te leggen.’ 

Jesaja 44 : 28 

CYRUSCYRUSCYRUSCYRUS    

Cyrus, die in de Bijbel ook wel Kores 

wordt genoemd, veroverde in 539 

voor Christus de stad Babel en on-

derwierp de Babyloniërs. Hij was de 

grondlegger van het grote Perzi-

sche Rijk. Onder zijn regering krij-

gen de Joden in ballingschap veel 

meer vrijheid. Zij mogen terugke-

ren naar hun land en hij geeft hen 

opdracht de tempel van Salomo te 

herbouwen die was verwoest toen 

ze door de Babyloniërs werden 

weggevoerd. Ze krijgen van Cyrus 

ook de tempelschatten terug die de Babyloniërs indertijd hadden geroofd. Bijna vijf-

tigduizend mensen gaan terug. Daarmee wordt de belofte van God vervuld. Hij had ge-

zegd dat het volk terug mocht keren naar zijn land, als de mensen berouw zouden 

hebben en Hem weer wilden dienen. 

De Joden die niet terug willen, mogen zich van koning Cyrus vestigen waar ze maar wil-

len in het Perzische Rijk en krijgen burgerrechten. Veel Joden doen dat en zo ontstaan 

er Joodse gemeenschappen in het hele Perzische Rijk. De diaspora, de 'verstrooiing' 

van het Joodse volk buiten Palestina, is begonnen (*). 
 

DE TEMPEL HERBOUWDDE TEMPEL HERBOUWDDE TEMPEL HERBOUWDDE TEMPEL HERBOUWD    

Door tegenwerking duurt het nog wel ruim twintig jaar voordat de tempel herbouwd 

is. In 515 voor Christus wordt de tempel ingewijd. Meer dan vijftig jaar later, in 458 

voor Christus, komt Ezra in opdracht van de Perzische koning Artaxerxes naar Jeruza-

lem om de wet van God opnieuw in te voeren. Dertien jaar later volgt ook Nehemia die 

de leiding op zich neemt van de herbouw van de muren van Jeruzalem. Samen zorgen 

ze voor herstel en naleving van wetten op godsdienstig en sociaal gebied en herstel 

van de Joodse gemeenschap. 

2 Kronieken 36 : 22-23 en Ezra 1 : 1-11 

uit: www.jongerenbijbel.nl 

(*) NASCHRIFT REDACT(*) NASCHRIFT REDACT(*) NASCHRIFT REDACT(*) NASCHRIFT REDACTIE:IE:IE:IE:    

Tot 1940 leefden er nog duizenden Joden in Irak. De stad Bagdad telde in het jaar 1921 

volgens Britse statistieken 202.200 inwoners, van wie er 80.000 Joods waren (40% van 

de bevolking). Dit betekent dat de stad Bagdad toentertijd meer Joodse inwoners had 
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dan bijvoorbeeld Jeruzalem. Vanaf de jaren '30, na het vertrek van de Britten, veran-

derde de situatie voor de Joden in Irak. Nadat in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen, 

werd de situatie slechter. Verschillende buurlanden vielen Israël aan en ook Irak zond 

troepen. Vooraanstaande Joden werden willekeurig gearresteerd wegens zionisme, 

een strafbaar feit in het toenmalige Irak. Na de voor de Arabische landen slecht verlo-

pen oorlog tegen Israël richtte alle frustratie zich tegen de Joodse gemeenschap in Irak  

zelf. Een recent bericht maakt melding van nog slechts acht Joden in Bagdad. 

 
 

Doopzondagen 2014 
 

DE EERSTKOMENDE DOOPZONDAG IS:DE EERSTKOMENDE DOOPZONDAG IS:DE EERSTKOMENDE DOOPZONDAG IS:DE EERSTKOMENDE DOOPZONDAG IS:    

zondag 16 februari - voorganger: ds. Berit Bootsma 
    

EN EN EN EN VERDER:VERDER:VERDER:VERDER:    

13 april  ds. Ruud Stiemer (Palmzondag) 

15 juni  ds. Berit Bootsma 

31 augustus  ds. Ruud Stiemer 

12 oktober  ds. Ruud Stiemer 

7 december  ds. Berit Bootsma 
 

Wilt u van één van deze mogelijkheden gebruikmaken dan kunt u (graag minimaal vier 

weken van tevoren) contact opnemen met de desbetreffende voorganger. 

 

 

Gezocht: leden Beamteam 
Enkele maanden geleden heeft de kerkenraad het besluit genomen om beamers te la-

ten installeren in de kerkzaal. Het was even zoeken naar de beste oplossing, maar bin-

nenkort zullen de beamers en de schermen geïnstalleerd worden. Het is de bedoeling 

om deze voorziening elke zondag te gaan gebruiken. Hiervoor zoeken we mensen die 

lid willen worden van het beamteam. Taken zijn het maken van de presentatie (waar-

voor je het materiaal aangeleverd krijgt) en het bedienen van de beamer op zondag-

ochtend.  
 

Lijkt je dit een leuke taak? Meldt je dan bij ds. Berit Lijkt je dit een leuke taak? Meldt je dan bij ds. Berit Lijkt je dit een leuke taak? Meldt je dan bij ds. Berit Lijkt je dit een leuke taak? Meldt je dan bij ds. Berit BootsmaBootsmaBootsmaBootsma!!!!    
    

 
 

Dining & Wining 
 

De volgende Dining & Wining voor jong professionelen wordt 
gehouden op vrijdag 7 maart en belooft weer een leuke avond 

te worden. Naast gezellig borrelen en praten zal deze keer een 

beroep worden gedaan op je muzikale geheugen.  
 

Leuk als je erbij bent, dus noteer vast in je agenda! 

Aanmelden kan bij Mirjam Goudart: mkjansen@hotmail.com   
 

        Groeten,  

Soozy, Hannelies en Mirjam 
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Haagse Hout / Archipel 
 

Het is een tijdje stil geweest rondom de samenwerking met de Duinzichtkerk – Vredes-
kapel en Kruispunt. Nu heeft de tijd niet stil gestaan, maar de ontwikkelingen ook ze-
ker niet. Komend half jaar staat vooral in het teken van de sluiting van twee 

kerkgebouwen. Een ingrijpende gebeurtenis die vooral bij de leden van de betreffen-

de kerken veel emoties oproept. 
 

Inmiddels ligt vast wanneer de laatste diensten in de Vredeskapel en Kruispunt zijn. Het 

programma voor juni ziet er als volgt uit: 

• zondag 8 juni (Pinksteren) laatste dienst in de Vredeskapel 
• zondag 22 juni (’s middags) laatste dienst Kruispunt 
• zondag 29 juni eerste dienst samen met de leden van Kruispunt in de Christus   Tri-

umfatorkerk. In deze dienst zullen voorgaan ds. Berit Bootsma en ds. Roel de Meij 
Mecima. 

 

Zodra Kruispunt gesloten is, zullen de leden van deze gemeente ergens anders hun 
thuis moeten vinden. Het staat gemeenteleden vrij om daarin hun eigen keuze te ma-

ken. Tegelijk is er besloten om te kijken wat wij als Christus Triumfatorkerk daar in kun-
nen betekenen. Hoe kunnen wij samen met de kerkleden uit Mariahoeve werken aan 

een vitale en inspirerende gemeente voor de toekomst? 

Er is een kleine commissie gevormd met leden uit Kruispunt en uit onze eigen ge-
meente om zich over enkele vraagstukken te buigen. Vragen zoals “Zijn er aanpassin-

gen in de liturgie nodig?” en “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen elkaar in 

Mariahoeve nog kunnen ontmoeten?” 

Verder buigt deze commissie zich over de vraag wat er het komende half jaar gedaan 

kan worden om de leden van de Christus Triumfatorkerk en van Kruispunt met elkaar 
in ontmoeting te brengen. Hoewel we buurkerken zijn, is er de afgelopen jaren geen 

intensief contact geweest tussen onze gemeenten. De komende maanden willen we 

gebruiken om elkaar beter te leren kennen.  
 

Concreet voorstel is om met een aantal mensen van de CTK, de kerkdienst van Kruis-
punt te bezoeken en na afloop koffie te blijven drinken. Zo maken we kennis met de 
liturgische traditie van Kruispunt, maar misschien nog belangrijker, met de mensen die 
deze kerk hun thuis noemen. Voor deze bezoeken zijn drie data aangewezen: 

• 23 februari: voorganger ds. Berit Bootsma 

• 6 april: voorganger ds. Roel de Meij Mecima  
• 18 mei: voorganger ds. Roel de Meij Mecima 
 

Bent u nieuwsgierig naar Kruispunt, het gebouw 
en haar tradities? Wilt u laten blijken dat u mee-

leeft met de gemeenteleden en hun gevoelens van verdriet rondom de sluiting van 

hun kerkgebouw? Wilt u graag de mensen ontmoeten die vanaf juli misschien naast u 

in de kerkbank komen zitten? Dan zijn deze diensten een goede gelegenheid daartoe. 

Voor meer informatie of aanmelden kan u zich melden bij ds. Berit Bootsma. 
 

De komende maanden zult u zeker meer horen over de ontwikkelingen in de combina-

tie. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich altijd melden bij ondergetekenden of een 

van de leden van het moderamen. 

Met hartelijke groet, 

ds. Berit Bootsma 
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Humor in de kerk (5)  
Laatste aflevering van een serie bijdragen van ds. Bart Baak (van 1981 tot 1993 wijkpre-
dikant van onze gemeente).Ook na zijn vertrek heeft de CTK altijd een bijzondere plaats 
in zijn hart gehad en heeft hij het nog steeds over ‘onze gemeente’. 
 (redactie) 
 
Humor schuilt niet alleen in grappige verhalen (zie vorige afleveringen), maar ook in 

korte, geestige opmerkingen, rake antwoorden, onverwachte reacties en spontane 

versprekingen of verschrijvingen. 

Kort na mijn bevestiging en intrede in de Christus Triumfatorkerk (augustus 1981) werd 
ik, ik heb het al eens eerder verteld, opgebeld door een dame (geen lid van onze ge-

meente) die vroeg of ik de nieuwe predikant van de Transformatorkerk was. Kennelijk 

had ze naar de buitenkant van ons kerkgebouw gekeken… Ik kon haar geruststellen dat 

ik nog niet onder hoogspanning stond…. Later bedacht ik dat wij als gemeente niet 

hervormd of gereformeerd moeten willen zijn, maar getransformeerd, een zeer Bijbel-

se gedachte. 

Ja, zo’n transformatie hebben we op z’n 

tijd nodig. Op een paasmorgen zong in 

onze kerk een Afrikaans koor; mannen en 

vrouwen in feestelijke, kleurrijke kledij, 

die enthousiast (letterlijk: in de Heer!) de 

sterren van de hemel zongen. Plotseling, 

midden in een lied, tikte de dirigent af, 

wendde zich naar de gemeente en riep 

uit: “De Heer is waarlijk opgestaan en jul-

lie blijven allemaal zitten!”  

Oud-organist van onze gemeente, Freek 

de Boer, vertelde eens dat hij, vlak voor 

de dienst waarin een vrouwelijke diaken bevestigd zou worden, door de dienstdoende 

predikant naar de kerkenraadkamer werd geroepen: of hij in het lied na de bevesti-

ging “haar“ wilde spelen i.p.v. ”hem”…. Nog zoiets: hoe vaak heb ik in een kerkdienst 

niet gehoord: “Het orgel speelt nu….”. Nee, niet het orgel, maar de organist speelt.  
 

We blijven nog even bij de muziek in de kerk. Ik moet dan 

denken aan een creatieve collega die ter verlevendiging 

van de zang graag in wisselzang liet zingen. Zelf ben ik 

nooit verder gekomen dan: vers 1: allen, vers 2: meisjes en 

vrouwen, vers 3: jongens en mannen. Deze collega kwam 

met bijzondere variaties: vers 1: allen, vers 2: die geboren 

zijn tussen 1930 en 1940 enz. Het was dus opletten gebla-

zen met hem. Op de zondag na een landelijke verkiezing 

kondigde hij aan: vers 1: allen; vers 2: die op het CDA gestemd hebben; vers 3: op de 

PvdA enz. Dit ging de kerkenraad te ver, en dat was tevens zijn laatste variant. 

Grappig was de mededeling van de dienstdoende ouderling aan het begin van een 

kerkdienst waarin ik voorging: “De kindernevendienst is vandaag voor alle leeftijden”. 
 

Soms kun je als predikant tijdens de viering een geestige reactie ontvangen. In Bergeijk 

doopte ik op het Paasfeest ons oudste kleinkind, dochter van Laura en Martijn. Laura is 

Amerikaanse en ook haar ouders waren voor deze gebeurtenis overgekomen. Naar En-

gels gebruik toonde ik na de doopbediening Flo in mijn armen aan de gemeente, en 
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liep als een trotse opa langs de rijen. “Hoe doet u dat nu met een volwassenendoop?”, 

vroeg een geestige kerkganger. 
 

Een gemeentelid in Den Haag dat niet zoveel op had met mijn preken had gelukkig nog 

deze bemoediging: “maar uw tekstkeuze vind ik altijd erg goed”. 

Ds. C.Gilhuis, mijn voorganger, waarschuwde dat een predikant in zijn wijkbericht over 

zieken altijd terughoudend diende te zijn en vooral niet teveel in details moest treden. 

Hij citeerde een collega die over een gemeentelid schreef dat “zij de komende week 

geopereerd zou worden aan een wrat op haar rechterwang.”  Zelf schreef ik eens over 

iemand die “een ernstige operatie achter de rug had en daarvan herstellende was.” Ik 

werd toen door enkele gemeenteleden gebeld dat het helemaal geen rugoperatie was 

geweest…. 
 

Ook in namen kan humor verborgen liggen. Ik denk aan de Haagse begrafenisonder-

nemer die Kerkhof heet en erger nog aan Beenhakker, fabrikant van rolstoelen… Dat 

humoristische geldt ook voor predikantsnamen: ds. K.Blei, oud-secretaris-generaal van 

de Nederlandse Hervormde Kerk, wiens stem – ik weet het uit eigen ervaring – klinkt 

als zijn naam. Na hem bleef het een vrolijke boel: hij werd opgevolgd door ds. B. Plai-

sier en deze weer door ds. A.J. Plaisier (geen familie). En dan heb je nog ds. Troost, ds. 

De Liefde, ds. Vrolijk… Trouwens, al zeg ik het zelf, ook mijn 

naam mag er zijn: Baak, oftewel vuurbaak (“één vuurbaak staat 

te branden” zingen we in de kerk), vraagbaak, lichtbaken. Mijn 

naam viel grote eer ten deel in Bangladesh waar ik uitgenodigd 

werd voor een interreligieuze dialoog. Op de uitnodigingsenve-

lop stond: “His Holiness Reverend Bart Baak, St.Thomas’ Church, 
Dhaka”. Zijne Heiligheid…, de titel voor de Paus! Toen herinner-
de ik me dat in mijn Haagse periode deze titel nog was over-

troffen. Op 12 april 1991 ontving ik van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze envelop: Dominee 

Christus Triumfatorkerk, Jul. Van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag. (voor de ongelo-

vige lezer heb ik Henk Hospes, onze eindredacteur een kopie van beide enveloppen 

gestuurd….) 

Maar een dominee kan ook weer diep vallen. Een enthousiast lid van onze gemeente 

zei ten overstaan van mij met enige trots tegen haar vriendin: “en dit is nu onze domi-

nee Baak”, waarop de vriendin reageerde met: “Nooit van gehoord….”.  

Ooit vroeg een meisje aan haar moeder waarom dominees een slab voor hun toga 

droegen, waarop haar moeder het enig juiste antwoord gaf: “omdat zij zoveel woor-

den morsen”. 
 

Ik houd dus nu subiet op.  

Gegroet allemaal en een jaar vol humor toegewenst, ook in de kerk.  

☺ Bart Baak 

 

 

 

Zomaar een vraag … 
 

Is een verpleegkundige die deelneemt aan een prikactie nou aan het werk of niet? 
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Kerkdiensten 
Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek  

Van zondag tot zondag. 
 

Elke zondag crèche en kindernevendienstElke zondag crèche en kindernevendienstElke zondag crèche en kindernevendienstElke zondag crèche en kindernevendienst    

 

februari voorganger  Organist: 
 

  2 10 u  ds. Berit Bootsma  Hilbrand Westra 

  9  * 10 u  ds. Ruud Stiemer  Arie Kraaijeveld 

16 10 u  ds. Berit Bootsma      Christian Hutter 

23 10 u  ds. Ruud Stiemer  Arie Kraaijeveld  

 

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

 

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. 
 

Zondag 2 februari Zondag 2 februari Zondag 2 februari Zondag 2 februari willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst zal 

er speciale aandacht zijn voor de kinderen. Op 26 januari hebben zij in de kinderne-

vendienst uitleg gehad over wat het avondmaal betekent. In deze dienst zullen wij sa-

men met hen deze maaltijd vieren. We lezen Matteüs 26 : 17-30.  
 

ZondagZondagZondagZondag 9 februari 9 februari 9 februari 9 februari lezen we Matteüs 5 : 13-16 over de opdracht om zout en het licht 

voor de wereld te zijn. 
 

Zondag 16 februariZondag 16 februariZondag 16 februariZondag 16 februari is de eerste doopzondag in het nieuwe jaar. In deze dienst zullen 

gedoopt worden Claaske Maria Hilligje Pot, dochter van Bronne Pot en Dorine Wiersma, 

en Alex Geert Johan van Tuyll van Serooskerken, zoon van Reinout en Soozy van Tuyl en 

broertje van Oscar. Tijdens de dienst zal het gaan over de tradities waarin we onze kin-

deren voorgaan en de weg die God met mensen gaat.  
 

Zondag 23 februZondag 23 februZondag 23 februZondag 23 februariariariari is de zondag van het Missionair Diaconaal Project. In deze dienst 
zullen we met elkaar nadenken over de vraag: ‘Welke boodschap hebben wij voor de 

mensen in onze wijk?’ en ‘Wat hebben zij ons te zeggen? 
 

Zondag 2 maartZondag 2 maartZondag 2 maartZondag 2 maart zal het bombardement op het Bezuidenhout worden herdacht. We 

staan stil bij het verdriet van de mensen die op die dag iemand verloren hebben. We 

leggen ook een link met de actualiteit van vandaag: enerzijds naar de verwoestende 

werking van oorlogsgeweld, anderzijds naar het vermogen van mensen om te midden 

van de puinhopen te bouwen aan rust en vrede. Tijdens de kerkdienst wordt het Cross 
of Nails, dat de stad Den Haag in 1995 uit het Engelse Coventry ontving, overgedragen 
aan de protestante gemeenschap van de Christus Triumfatorkerk. 
Om 12 uur vindt de kranslegging en de bloemenhulde plaats bij het monument op de 

Koningin Marialaan met aansluitend een herdenkingsconcert in het Koninklijk Conser-
vatorium op de Juliana van Stolberglaan. 
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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 Elke donderdag van 13.30 Elke donderdag van 13.30 Elke donderdag van 13.30 –––– 16.00 u:  16.00 u:  16.00 u:  16.00 u: Handwerkclub 
    

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

Elke vrijdag om 18 u: Elke vrijdag om 18 u: Elke vrijdag om 18 u: Elke vrijdag om 18 u: Maaltijdproject. 
 

januari: 

30 16.00 u.  Stuurgroep Haagse Hout - Archipel 

30 20.00 u.  Gespreksgroep Geloven  

30 20.00 u.  Commissie Missionair-Diaconaal Project 
 

februari: 

  4 20.00 u  Commissie Eredienst 

  7 19.30 u  Filmavond:  Wit Licht (zie blz. 22) 
11 20.00 u  Belijdeniscatechese 

13 19.30 u  Bijbel/gebedskring o.l.v. ds. Ruud Stiemer  

15     9.30 u  Kerkenradendag combinatie Haagse Hout - Archipel  

18  19.00 u  Eetgespreksgroep 

20 10.00 u  Bijbelkring o.l.v. ds. Berit Bootsma 

20 20.00 u  Gespreksgroep Geloven 

 
 

 
 

Wat is onze kerk u, jou en mij waard? 
 

Zie het formulier om uw bijdrage door te geven op: 

www.ctkerk.nl/formulier 
 

 

Kopje koffie? 
 

Een belangrijk moment van ontmoeting in onze gemeente is het koffiedrinken. Gezel-

lig de kerkdienst en de week evalueren met al die aardige mensen, een zeer waardevol 

moment. Ook nieuwe bezoekers worden vaak door de geuren van de koffie en thee 

overgehaald om een praatje aan te knopen. De oplettende koffiedrinker heeft wellicht 

al eens opgemerkt dat er een collectebus staat bij de koffiebalie. Het waardevolle kof-

fiemoment komt namelijk niet helemaal zonder kosten. De vriendelijke koffieschen-

kers staan er weliswaar geheel belangeloos, maar de thee en koffie moeten toch 

worden ingekocht. Om de financiën van de kerk op orde te houden, willen we deze 

collectebus van harte aanbevelen. Dankzij Wilma Beeftink is de bus nog eens opge-

knapt, en nu springt hij (weer) in uw oog. We hopen dat er dus soms een extra muntje 

in uw zak of portefeuille moge glijden om dit gewaardeerd moment te steunen. 
 

Boudewijn de Jonge 
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Terug naar de toekomst  
 

Oktober 1955, Ik zie me nog staan als 15-jarige, in de 

buurt van de De Savornin Lohmanschool op Scheve-

ningen. In m’n handen de eerste editie van de 1e jaar-

gang van de AREND. Ik was een kwartje armer, maar 
een spiksplinternieuw striptijdschrift rijker geworden, 

gedrukt op krantenpapier, deels in primaire kleuren, 

deels zwart/wit. Zestien pagina’s vol avontuur en po-

pulair wetenschappelijke informatie. De belangrijkste 

strip gaat over de sciencefictionachtige avonturen 

van Daan Durf, de onverschrokken astronaut. Er ston-

den meer stripverhalen in, waaronder nogal beleren-

de over de zending. Op de binnenpagina, altijd in 

kleur, een opengewerkte tekening van auto's, sche-

pen, locomotieven, vliegtuigen enz. Het was uiteraard 

een opvoedkundig verantwoord jeugdblad, anders 

kwam het bij ons het huis niet in….  

Dat gevoel van euforie bij het zien van een plaatje van 

een raket die, balancerend op een machtige vuur-

straal, loskomt van de aarde en de hemel inklimt, be-

leefde ik in zekere zin onlangs weer. Op YouTube vond ik namelijk een filmpje over een 

bedrijf dat ruimtereisjes gaat organiseren voor ‘het gewone volk’. Ik zag beelden die 

een camera achteruit kijkend maakte op het moment dat het ruimtevaartuigje door 

het moedervliegtuig wordt losgelaten. De raketmotor ontbrandt en daar ga je, de 

donkere hemel tegemoet!. ’t Kost wel een paar centen, maar daar krijg je wat voor, 

ook al sta je na twee uur alweer op de grond en duurt de gewichtloosheid maar vijf 

minuten. Toch vergeet je dat nooit meer, denk ik. Ik zag precies het beeld dat mij toen 

al zo mateloos boeide. Als dat toch eens werkelijkheid mocht worden, dacht ik toen, 

en dat ik dat dan met eigen ogen zou kunnen zien…. En nu, zestig jaar later, is het zo-

ver dat ik het met eigen ogen zie gebeuren. Fantastisch toch? 
 

De intrede van elektriciteit in huis, hebben mijn ouders bewust meegemaakt, bijv. licht 

wat je niet uit kon blazen! Maar in mijn jonge jaren speelde elektriciteit nog niet zo’n 

belangrijke rol; veel werd nog met handkracht gedaan. De stofzuiger en het straalka-

cheltje waren de weinige elektrische apparaten die we hadden. Kort na de oorlog 

kwam ‘de vooruitgang’ ons huis binnen in de vorm van ‘radiodistributie’; een simpel 

luidsprekerkastje met zenderkeuzeknop, dat radiosignalen via een soort telefoonlijn 

ontving. Dat was een grote stap voorwaarts ….. Wasautomaat en telefoon kwamen pas 

jaren later en Tv was nog helemaal buiten beeld. Hoewel, onze bovenbuurman zag 

kans zelf een Tv’tje in elkaar te knutselen met een beeldschermpje zo groot als een an-

sichtkaart! Nu is stereoradio, breedbeeld-Tv, CD/Dvd-speler, etc., gemeengoed gewor-

den. En als je niet beschikt over een pc met Internet kun je best wel eens het gevoel 

krijgen buitengesloten te worden. Elektrische auto’s worden steeds meer gemeen-

goed. Wat dat betreft leven we in een bijzonder opwindende tijd, waarin alles mogelijk 

lijkt. (Je bent zelfs geneigd het de oude Grieken na te zeggen: ‘Panta rhei’ - alles is in 

beweging, alles stroomt -  maar zonder stroom zijn we nergens meer…..) 
 

In m’n tienerjaren bouwde ik met brillenglazen en plastic gootpijp m’n eigen tele-

scoop. Die monteerde ik op een zelfgemaakt houten statief en daarmee stond  ik op 

het platte dak van ons huis naar de maan te turen. Kraters, bergen en ‘zeeën’; schitte-
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rend om steeds nieuwe dingen te ontdekken. In gedachten stond ik zelf in ruimtepak 

op de maan, met m’n voeten in het maanstof, opkijkend naar dat blauw/-groene bolle-

tje dat ‘Aarde’ heet.  

Niet heel lang daarna, in 1969 al, was het echt zover en stonden er twee mensen op de 

maan. We waren er via Tv allemaal getuige van. Geweldig op mee te maken. 
 

In een sciencefictionverhaal dat ik lang geleden las, beschikten mensen over een hand-

zaam plat apparaatje, waar je hele boeken op kon lezen en waarop elke ochtend het 

krantennieuws verscheen. Onvoorstelbaar. Nu hebben heel veel mensen een iPhone, 

tablet en/of een e-reader, waar dat allemaal mee kan. 

In een ander verhaal hadden de mensen een kastje in huis met drukknoppen, waarmee 

ze konden aangeven of ze het ergens wel of niet mee eens waren. Democratie in op-

tima forma. Dat zit eraan te komen, want tegenwoordig kun je met het zgn. ‘tweede 

scherm’ makkelijk meedoen aan opiniepeilingen e.d.  

Eind jaren ’60 bezocht ik voor het eerst het Evoluon in Eindhoven. Een gebouw met 

het uiterlijk van een vliegende schotel waarin de modernste snufjes van Philips te be-

wonderen waren. Veel indruk maakte de beeldtelefoon. Die maakte het mogelijk dat 

bellers niet alleen met elkaar konden spreken, maar met behulp van een klein Tv-

schermpje elkaar ook konden zien. Je stond versteld! Nu is dat de gewoonste zaak van 

de wereld en jawel, sinds kort zit ik soms ook op SKYPE.  
 

Op één van de schilderijen die ik als onbezon-

nen jeugdige heb gemaakt, sta ik op één van de 

manen van Saturnus en kijk uit over een woeste 

hoogvlakte met boven de horizon de majestu-

euze planeet Saturnus. Geen haar op m’n hoofd 

die eraan dacht dat ik zo’n beeld ooit in werke-

lijkheid zou zien. Maar onlangs zag een foto die 

een NASA-ruimtesonde heeft gemaakt. Daarop 

de planeet Saturnus die de zon verduistert. De 

ringen worden door de zon beschenen; een feeëriek beeld. Door die ragfijne waas zag 

je een minuscuul blauw stipje, de aarde. Een zeldzaam mooie foto, nog veel mooier 

dan het droombeeld uit m’n jeugd! In m’n leven heb ik vele ontwikkelingen meege-

maakt. Ik heb ze alle met spanning gevolgd. Wat zal de toekomst brengen? Steeds 

meer vooruitgang, steeds weer wat nieuws, hoger, verder, beter? Prediker zet daar 

een flinke domper op:  

Lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft 
verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Generaties gaan, generaties ko-
men, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd 
snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan 
draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind 
weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren 
keren om, ze gaan weer naar de plaats vanwaar ze komen, en beginnen weer opnieuw 
te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn (….) 
Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is 
niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws’ dan is het al-
tijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest (…..)  De toekomst is niets dan 
leegte.  
 

De profeet Jeremia zag het, in tegenstelling tot z’n Klaagliederen, positiever in:  

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie 
ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 
Allebei Bijbelschrijvers, dus de keuze is aan u.          
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Adriaan Sala 

 

Collecten  
Opbrengst december: totaal € .2243,93 

Kerk    € 430,87    wijkkas                   €  120,40 

Diaconie                €    683,49    Kerstcollecte  (Tamar)   €  480,97   

Pastoraat              €    171,30    KiA (kinderen in de knel) €  347,90  

 

Doelen in de komende maand 
Zondag 2 februari: de opbrengst van de collecte in het kader van het Werelddiaconaat 

gaat deze keer naar het project Bouwen aan een beter bestaan van Kerk in Actie, ter-

wijl de opbrengst van de tweede collecte van deze zondag naar het werk van Willem 

Jansen en Heleen Joziasse gaat. 
    

Zondag 9 februari: de opbrengst van de collecte voor de diaconie gaat deze keer naar 

Exodus. 
    

De diaconie beveelt deze themacollectes van harte bij u aan. 

 

Bouwen aan een beter bestaan (Kerk in Actie)  
In Ladakh, de meest noordelijke provincie van India in 

de Himalaya, schijnt de zon 300 dagen per jaar. Maar de 

zomers zijn kort en de winters lang. Het kwik kan dan 

dalen tot 35 graden onder nul. De  mensen stoken hun 

traditionele huizen warm met hout en kerosine; een 

kostbare en tijdrovende aangelegenheid. Een aange-

past huis, gebouwd van materialen die zonnewarmte 

absorberen, biedt uitkomst. Het LEDeG (Ladakh Ecolo-

gical Development Group), een partnerorganisatie van 

Kerk in Actie, bouwt in drie jaar samen met de bevol-

king honderd energiezuinige huizen. Voor de gezinnen 

betekent dit meer comfort en minder stookkosten. Er 

is minder rook in de huizen waardoor er minder pro-

blemen zijn met de gezondheid; er is meer tijd voor de 

traditionele handenarbeid waardoor het gezinsinko-

men verbetert en elk aangepast huis betekent een re-

ductie van 3,5 ton in CO2-uitstoot. 
 

Willem Jansen en Heleen Joziasse (Kerk in Actie) 
Sinds augustus 2009 zijn zij als docenten verbonden aan de theologische faculteit van 

de St. Paul’s University in Limuru, Kenia. Willem als docent islam en religiewetenschap-

pen en Heleen als onderzoekster en docente theologie.  Zij zijn, samen met hun drie 

kinderen, door Kerk in Actie uitgezonden en zijn verbonden aan de Protestantse classis 
's-Gravenhage. Rode draad in het werk van Willem is de ontmoeting met moslims. Op 

St. Paul’s University houdt hij zich bezig met de interreligieuze dialoog, met name tus-

sen christenen en moslims. Via onderwijs en onderzoek werkt hij mee aan de master-

opleiding interreligieuze dialoog / islamstudies in een internationale setting. Als 

onderzoeker en theologiedocent verdiept Heleen zich verder in actuele thema’s bin-

nen de theologie zoals hiv/aids en de positie van vrouwen. 
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Begeleiding (ex-)gedetineerden (Exodus) 
Exodus biedt ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf op-

vang en begeleiding om hen te helpen hun leven na detentie weer op te bouwen. Dat 

doet Exodus omdat ze weet hoe lastig het voor (ex-)gedetineerden is om dat alleen te 

doen en omdat ze hen een nieuwe kans gunt. Dit gebeurt onder andere, ook in Den 

Haag, in tien daarvoor speciaal ingerichte huizen. 

Exodus heeft ook een netwerk van vrijwillige maatjes die ex-gedetineerden en gedeti-

neerden begeleiden die niet in een Exodushuis willen wonen, maar wel behoefte heb-

ben aan contact en ondersteuning op hun weg terug naar de maatschappij. Voor meer 

informatie verwijzen wij u naar de website van Stichting Exodus:  

www.stichtingexodus.nl . 

 

 

Filmavond: Wit Licht 
Op vrijdagavond 7 februari draaien we de film  Wit Licht 
                            

Het leven valt de 40-jarige in Afrika geboren Eduard Zui-

derwijk zwaar na de plotselinge dood van zijn vrouw Anna. 

Hij moet niet alleen zijn eigen restaurant draaiende hou-

den, maar komt nu ook alleen voor de opvoeding van zijn 

10-jarige zoon Thomas te staan. Als Thomas' vriendje Abu 

wordt ontvoerd om met harde hand opgeleid te worden 

tot kindsoldaat, besluit Eduard hem te gaan zoeken. De 30-

jarige Valerie, een hulpverleenster, is aanvankelijk erg 

sceptisch over deze onmogelijke missie. Maar gaandeweg 

krijgt zij steeds meer bewondering voor Eduard en pro-

beert hem zoveel mogelijk bij te staan. Er wacht een gevaarlijke zoektocht door de 

jungle naar het rebellenkamp. 
 

In navolging van zijn werk voor War Child, maakt zanger Marco Borsato zijn acteerde-

buut in deze indrukwekkende maatschappelijk bewogen film van Jean van de Velde.  

Vanaf 19.30 u staat er koffie en thee klaar en om 20 u start de film. Tijdens een korte 

pauze schenken we iedereen even bij en na afloop praten we met elkaar na onder het 

genot van een hapje en een drankje. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkos-

ten is zeer welkom.  
 

De volgende filmavond  is op 11 april. 

Miriam Busse 
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Muziek in de gemeente 
met een hartelijke groet uit Rijnsburg  
 

In het beleidsplan is de wens geuit om meer variatie aan te bren-

gen in onze kerkdiensten. Het is niet alleen beleid, maar het ver-

langen is er bij veel gemeenteleden ook. Om die reden wordt er af en toe een dienst 

georganiseerd met inzet van een rijk scala aan instrumenten. Als één van de predikan-

ten daar gebruik van wilde maken, werd er een oproep gedaan wie er in een specifieke 

dienst mee wil spelen. Hoe we het wenden of keren: hoe meer mensen we willen be-

trekken bij een gemeente, in dit geval met muziek, hoe meer tijd dat gaat kosten qua 

organisatie. Daarom is het al weer even geleden dat we een dergelijke muzikale invul-

ling hadden. De keerzijde is dat onze gemeente een gemeenschap vormt. Niet zo maar 

een gemeenschap, nee, we representeren het lichaam van Christus. En dat lichaam 

heeft vele delen. Een kinderliedje geeft dat zo mooi weer: 
 

Dit is m'n hand en dat m’n voet, 
'k Heb ze allebei nodig, 
Waar moet ik heen als één het niet doet 
Niets is er overbodig. 
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen 
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel 
Alles is nodig niets teveel 

 

Het is een verrijking voor ons als gemeente om zo samen muziek op te gaan pakken. 
 

De afgelopen weken heb ik hier met ds. Ruud Stiemer over gesproken en we hebben 

afgesproken dat ik voor de duur dat ik mijn leerplek bij jullie invul, hierin structuur 

probeer aan te brengen. Dat betekent dat ik de taak op me heb genomen om dit tot 

de zomer te gaan coördineren. Daarna zal iemand anders het moeten overnemen. Ik 

wil daarbij graag gebruikmaken van de ervaringen die ik heb opgedaan in mijn eigen 

gemeente, in Rijnsburg. Wij werken daar met combo’s die niet per se een vaste samen-

stelling hebben. De combo’s oefenen speciaal voor de dienst en begeleiden dan bij een 

aantal liederen. Het streven is om minimaal één keer in de maand gebruik te maken 

van een dergelijk combo. En als we genoeg ‘muzikanten’ hebben, komt het er op neer 

dat iedereen een paar keer per jaar aan de beurt is. 

De eerste stap is een lijst maken van mensen die graag een rol willen spelen in het ma-

ken van muziek. Speel je een instrument, kan je met een combo samen zingen, heb je 

verstand van techniek. Meld je aan! Bij instrumenten kan je aan alles denken, bijvoor-

beeld (bas)gitaar, dwarsfluit, piano, orgel, viool, drum / cajon en saxofoon, met alles 

kan gecombineerd worden. Jong en Oud en ook als je nog nooit op een podium hebt 

gestaan met je instrument, ga de uitdaging aan! Het is een unieke kans om je talenten 

(ook al vindt je zelf dat je die niet hebt) een nieuwe dimensie te geven. Met elkaar 

vormen we dat lichaam en staan we sterk. 

Eind februari of begin maart wil ik graag een avond organiseren waarop we samen er-

varingen kunnen delen en invulling aan het plan kunnen geven. Vanaf april kunnen we 

dan de diensten muzikaal gaan ondersteunen. 
 

Enthousiast? Stuur dan een mailtje naar annepost@planet.nl met je naam, telefoon-

nummer en wat je zou willen bijdragen (instrument of iets anders) dan zal ik het initia-

tief verder nemen.  

Anne Post, Predikant in Opleiding 
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Zoekend naar licht  
Nieuwe Liedboek 1005 
 

 

1.  Zoekend naar licht, hier in het duister 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Refrein: 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2.   Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,  

zoekend naar hoop, troost in uw  woord.  

Spreek door ons heen tot de verdrukten,  

zo wordt uw stem gehoord.  
 

Refrein 
 

3.  Zoekend naar brood lijden zij honger,  

zoekend naar water lijden zij dorst.  

Maak ons uw brood, breek voor ons allen,  

U bent de vredevorst. 
 

Refrein 
 

4.  Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  

zoekend naar warmte zijn velen koud.  

Maak ons een huis van levende stenen,  

schuilplaats door U gebouwd.  
 

Refrein 
 

5.  Met zoveel gaven aan ons gegeven,  

voor zoveel leed, zoveel gemis.  

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  

totdat uw rijk hier is!  
 

Refrein 

De coupletten van Lied 1005 worden afgewisseld door het refrein: ‘Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister…’. Het is een gebed aan de Heer om zijn 

licht door ons heen te laten schijnen. Ik vind het mooi dat de tekstschrijver ons met 

haar lied herinnert aan de centrale waarden van het christelijke geloof: het omzien 

naar de naaste in Christus’ naam. 

ds. Ruud Stiemer  

 

Het nieuwe liedboek kent een 

schat aan oude en nieuwe liede-

ren. Onlangs hebben we een 

nieuw lied geleerd: ‘Christus, ons 

licht’. Het heeft een prachtige 

tekst en een pakkende melodie. 

De oorspronkelijke Engelse tekst 

van Lied 1005 is geschreven door 

Bernadette Farrell. Ze is een Brit-

se tekstschrijfster en componiste 

met een rooms-katholieke ach-

tergrond, die meerdere geeste-

lijke liederen op haar naam heeft 

staan. Dit lied is door de samen-

stellers van het nieuwe liedboek 

ingedeeld bij het thema ‘gerech-

tigheid’ en terecht! De tekst 

opent namelijk onze ogen voor 

de nood die er in de wereld is: 

mensen worden verdrukt, lijden 

honger, hebben dorst, zoeken 

naar een veilig onderkomen. 

Daarnaast roept de tekst ons op 

om ons in te zetten voor die 

mensen. Die wisselwerking doet 

me denken aan de woorden van 

Jezus in Matteus 25 : 35-36, ‘Want 
ik had honger en jullie gaven mij 
te eten, ik had dorst en jullie ga-
ven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij 
op, ik was naakt, en jullie kleed-
den mij. Ik was ziek en jullie be-
zochten mij, ik zat gevangen en 
jullie kwamen naar mij toe.’  
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Louise de Colignyplein met Wilhelminakerk, poststempel 1913, 
kaart uit de collectie van Dick Gilijamse  (www.htmfoto.net) 

 

Bombardement Bezuidenhout 
3 maart 45: de Wilhelminakerk 
 

Op 3 maart 1945 vielen de kettingbommen van de geallieerde luchtmacht op het Be-

zuidenhout. Meer dan 522 doden vielen te betreuren en vele gewonden. Onherstelba-

re schade werd aan de eens zo mooie wijk toegebracht. Drie kerken werden totaal 

verwoest: de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, de Wilhelminakerk en de Anglicaanse 
Kerk . De Liduinakerk aan de Schenkkade bleef gespaard en raakte slechts de torenspits 
kwijt. De verwoeste Wilhelminakerk aan het Louise de Colignyplein is na de oorlog ver-
vangen, maar dat nieuwe gebouw moest eind van de 20ste eeuw de deuren alweer 

sluiten. Het verhaal van de wijkkerk is opgetekend in het jubileumboek uit 1981.   

 De eerste Wilhelminakerk werd in 1906 gebouwd naar het ontwerp van de Rotterdam-
se architect Johannes Verheul Dzn. Uit het archief van het NAI (www.nai.nl) lezen we 

dat Verheul koos voor een kruisvormige plattegrond en een licht romaniserende 

bouwtrant. De kerk bezat echter aan de voorzijde een uitspringende toren met een 

prominente spits en spuwers, en een uitgebreide achterbouw. De gevels waren opge-

trokken in kleurig hardgrauw met hardsteen voor afdekkingen, aanzet-, boog- en sluit-

stukken en andere constructieve onderdelen. Het sobere interieur was opgezet uit 

witte steen en overkapt met houten tongewelven. Voor afdekkingen werd hardgrauw 

met hardsteen gebruikt. In deze kerk bouwde de firma G. van Leeuwen in 1913 een 

nieuw orgel. Hans van Ham had speciale herinneringen aan dit orgel.: ‘Ja die kerk her-

inner ik mij nog, daar ging ik als kind, samen met mijn ouders naar toe. Ik genoot altijd 

van het prachtige enorme orgel. De organist liet het vaak luid brullen, oh wat prachtig 

vond ik dat!’ (www.htmnet.nl).  

Helaas werd de kerk slachtoffer van het bombardement, naast vele kerkgangers. Eén 

van hen was ds. C. Laarman (jeugdpredikant voor heel Den Haag). Hij had vanwege het 

dreigende gevaar, net als vele anderen, de wijk verlaten en allerlei spullen ‘veilig’ op-

geborgen in de Wilhelminakerk. Op de ochtend van het bombardement was hij nog 
naar zijn huis gefietst om iets op te halen, maar keerde niet terug. Er is van hem geen 

spoor meer gevonden.  



 25

Na het bombardement vroeg de kerkenraad toestemming aan de burgerlijke gemeen-

te voor het plaatsen van een noodkerk. De gemeente wees de aanvraag af vanwege 

het plan voor de bouw van een gemeentelijk ziekenhuis op het door het bombarde-

ment vrijgekomen terrein. Toen dit plan niet doorging, kreeg de hervormde gemeen-

te alsnog grond toegewezen aan de J. van Stolberglaan. In 1956  werd de nieuwe 

Wilhelminakerk in gebruik genomen. In de tussenliggende periode werden de kerk-
diensten gehouden in de aula van het christelijk lyceum Zandvliet en de voormalige 
synagoge aan De Carpentierstraat. 

De nieuwe Wilhelminakerk behoorde tot de moderne variant van oude basilieken. In de 
nieuwe kerk plaatste de firma Van Vulpen uit Utrecht een bescheiden éénklaviersorgel 

met aangehangen pedaal. De kerk werd bij het 25-jarig jubileum in 1981 geroemd en 

geacht van grote betekenis te zijn voor de naoorlogse protestante kerkbouw. Er was 

sprake van dat de Wilhelminakerk rond 2006 (na 50 jaar) ‘ongetwijfeld’ wettelijk be-
schermd monument kon worden. De kerk is echter rond 1995 gesloten en afgebroken 

en in haar plaats verrees een appartementencomplex. Het orgel verhuisde naar de Ge-
reformeerde Kerk Vrijgemaakt te Capelle a/d IJssel. Het houten kruis uit de kerk staat in 
het stiltecentrum van de Christus Triumfatorkerk, alwaar de hervormde gemeente is 
samengegaan met de gereformeerde gemeente in het Bezuidenhout. 
 

Stichting 3 maart ‘45 

 

 

 

 

Gaat God wel eens op vakantie? 
 

Zou God met vakantie kunnen zijn? In de tijd van Elia aanbaden de mensen andere go-
den. Maar toen ze hen aanriepen, gebeurde er niets. Elia merkte spottend op, dat hun 
goden met vakantie waren. Maar God, de Schepper van hemel en aarde en de vader 
van Jezus, gaat nooit met vakantie. Hij is dag en nacht bezig om de schepping af te 
maken.  
 

Teksten als deze vindt u dagelijks op de website van de EO. Elke dag een andere Bijbel-

tekst met een korte overdenking en een bijpassend lied. Gezien de tijdsduur heel ge-

makkelijk in te passen in ieders dagelijks leven. Hip vormgegeven, dus van deze tijd en 

geschikt voor jong en oud. Het maakt onderdeel uit van de site Heel je leven. Zie het 
maar als een digitale minikerkdienst. Iets voor jou? Voor u? 

 

www.eo.nl/heeljeleven/zingen 
 

 

 

Zomaar een wijsheid …  
 

Opschrift op de deur van een reisbureau:  
 

“Doe ons een plezier en ga weg.” 
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Reidans …  
Een rubriek waarin de lezers van Samenspel de gelegenheid krijgen hun verhaal te la-
ten rondzingen in de gemeente. Een beetje te vergelijken met de wave: de één  steekt 
de ander aan, tot we de hele gemeente rond zijn. Deze keer: David Jobse. 
    

Voor velen waarschijnlijk een onbekend gezicht 

deze keer. Ik ben ook al lang niet meer in de kerk 

geweest – maar dat komt tegenwoordig vooral 

omdat ik er zondags vrijwel nooit ben. In het 

weekend woon ik in Duitsland, een uurtje over de 

grens. Mijn vrouw Inken is Duits, en zij is na de 

geboorte van ons dochtertje Lizet in april vorig 

jaar in het ouderlijk familiebedrijf gaan werken. 

Omdat ik in Nederland werk, ben ik nog niet he-

lemaal weg uit Den Haag, maar woon er dus al-

leen nog doordeweeks.  

Mijn naam is David Jobse, ik ben 37 en kom oor-

spronkelijk uit Noord-Holland. Na mijn studie in 

Wageningen ben ik Den Haag gaan wonen. Ik ben 

marketeer en werk voor Nutricia, waar ik me be-

zig houd met medische voeding. Leuk werk, dat 

veel voldoening geeft. 
 

Ik kwam een jaar of tien geleden voor het eerst in de Christus Triumfatorkerk, ten tijde 

dat ik met mijn toenmalige vriendin ging samenwonen en we op zondag ook wel eens 

naar de kerk wilden gaan. Toegegeven, een erg trouwe kerkganger ben ik nooit ge-

weest (soms is zondagochtend het bed nog te warm, het weer te mooi, of juist te 

slecht, enfin, u kent het waarschijnlijk) maar we kwamen er regelmatig, en ik vond dat 

dan ook meestal erg de moeite waard. Uiteindelijk zijn we ook in deze kerk getrouwd, 

maar helaas heeft dat huwelijk niet lang stand gehouden. In 2010 ben ik in Duitsland 

gaan werken, en heb daar opnieuw het geluk gevonden.  
 

Ook in Duitsland kom ik wel eens in de kerk. De diensten in de Duitse “evangelische Kir-

che” zijn vrijwel identiek aan die in de Nederlandse protestantse kerk; de standaard li-

turgie, de gebeden en veel liederen zijn dezelfde, maar dan in een andere taal. Dat 

geeft eigenlijk een heel goed gevoel. Zo ben je ondanks de verschillende moedertaal 

en nationaliteit, toch met elkaar verbonden.  
 

Ook al kom ik nu dus nog zelden in de Haagse Triumfatorkerk, toch blijf ik wel enigszins 

op de hoogte van het wel en wee van de gemeente doordat ik een van de weinige (4?) 

digitale lezers van Samenspel ben. Wellicht zien we elkaar toch ook nog eens persoon-

lijk, ik zou mijn gezin ook wel eens deze kerk willen laten zien, dus wie weet – auf Wie-

dersehen! 

 

 

Zomaar een wijsheid … 
 

Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist 
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 Uit de kerkenraad 
Ruud Stiemer opent de vergadering en heet allen welkom, met 

name de nieuwe leden Hannelies Kalkman en Sieuwerd van der 

Zwaag. Annelies de Groot, kan er deze keer nog niet bij zijn.     
 

De themabespreking heeft als onderwerp  ‘Waar mensen tot 

hun recht komen, is de hemel op aarde’. De auteur refereert 

aan het boek ‘Utopia’ van Thomas More waarin deze zich afzet  tegen de mensonte-

rende toestanden in het 16e eeuwse Engeland en beschrijft  hoe het in de stad Utopia 

allemaal anders gaat. Maar Utopia bestaat niet en zal nooit bestaan: het is een utopie.  

Thomas More sluit daarbij aan bij visioenen van profeten  uit de Bijbel over hoe alles 

anders zal worden. Dit zijn alleen geen visioenen van onbereikbare doelen, maar visi-

oenen die werkelijkheid willen worden. Ook Maria, zwanger van het kind van God’s be-

doelingen, zingt over een concreet visioen, over armen die aanzien krijgen en 

hongerigen die verzadigd worden. Concreter kan het niet. Overal waar iets van Gods 

visioen, iets van zijn bedoelingen zichtbaar wordt, overal waar mensen tot hun recht 

komen, daar wordt de hemel op aarde werkelijkheid. 

In een korte gedachtewisseling wordt Jezus als het ultieme voorbeeld genoemd om 

mensen tot hun recht te laten komen, Door te volgen in het voetspoor van Hem die 

het ons heeft voorgeleefd, proberen wij ook als gemeente een plek te zijn waar men-

sen tot hun recht komen, gezien en gewaardeerd worden om wie ze zijn.  
    

BEZOEK KERKDIENSTENBEZOEK KERKDIENSTENBEZOEK KERKDIENSTENBEZOEK KERKDIENSTEN 

Op  grond van de tellingen in de jaren 2010, 2011 en 2012, blijkt globaal genomen dat 

de opkomst tijdens de kerkdiensten varieert tussen 85 en 95 personen per dienst. Uit-

schieters zijn de diensten met een bijzonder karakter. De opkomst is over een periode 

van drie jaar redelijk stabiel gebleven.  
 

SLUITING KRUISPUNT SLUITING KRUISPUNT SLUITING KRUISPUNT SLUITING KRUISPUNT     

In een plan van aanpak    heeft het     team van predikanten een aantal voorstellen aan de 

stuurgroep  voorgelegd. In de maand oktober zijn er in Kruispunt bijeenkomsten ge-
houden, waar mensen hun verhaal konden doen. Berit Bootsma en Corrie van Duinen 

hebben elk een bijeenkomst bijgewoond. De leden van de Kruispuntgemeente zijn zich 

ervan bewust dat de sluiting per 1 juli 2014 onafwendbaar is. Verschillende alternatie-

ven zijn aangedragen, waaronder om dan zelf met een club mensen op de zondag-

morgen bijeen te komen. Een kerkdienst valt echter onder verantwoordelijkheid van 

een kerkenraad en die is er na 1 juli 2014 niet meer. De combinatie Haagse Hout /       

Archipel heeft dan twee vierplekken; de Duinzichtkerk en de Christus Triumfatorkerk. 
De bereidheid is er om mee te kijken naar andere mogelijkheden, zoals het organiseren 

van kerkdiensten in verzorgingshuis Ametisthorst of aanhaken bij de diensten in ver-

zorgingshuis Landscheiding. De stuurgroep zal de kerkenraden voorstellen er op aan te 
dringen dat de leden van Kruispunt naar de Christus Triumfatorkerk trekken. Zowel  
qua organisatie als op pastoraal gebied moeten nog  ideeën worden ontwikkeld wan-

neer leden van Kruispunt naar de Christus Triumfatorkerk overkomen.  
Voorgesteld is om op zondag 29 juni de laatste eredienst in Kruispunt te houden. 

De zondag daarna zullen de predikanten Bootsma en De Meij Mecima samen in de 

Christus Triumfatorkerk voorgaan, om juist ook de mensen welkom te heten die vanuit 
Kruispunt meekomen naar deze kerk.  

Er wordt een voorbereidingsgroep gevormd, bestaande uit een klein aantal mensen 

uit Kruispunt en de Christus Triumfatorkerk om zich te buigen over een aantal zaken, 
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voorafgaand aan de sluiting van Kruispunt en de overgang van de gemeenteleden, en 
hiervoor met een voorstel te komen. 
    

VERBETERPLANNENVERBETERPLANNENVERBETERPLANNENVERBETERPLANNEN 

De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel om nu het interieur van de zalen 2 en 3 

aan te pakken. De kosten, voor verf, aanschaf  nieuwe prullenbakken, klokken, planten, 

et cetera. worden begroot op € 2.000,-. De dekking hiervoor wordt gevonden in het 

verjaardagsfonds.  
    

MEDEDELINGEN VAN DE MEDEDELINGEN VAN DE MEDEDELINGEN VAN DE MEDEDELINGEN VAN DE     PREDIKANTENPREDIKANTENPREDIKANTENPREDIKANTEN    

Huwelijksbevestiging    is aangevraagd door Wessel Holwerda en Wietske Koers, die 

voornemens zijn om in juli 2014 te Delft in het huwelijk te treden. Voorganger zal Berit 

Bootsma zijn. 

 

Mededeling AKMededeling AKMededeling AKMededeling AK----GKOGKOGKOGKO    

Afgelopen zondag 24 november jl. is in de Noorderkerk de laatste maandelijkse City-
dienst    gehouden. Door teruglopende bezoekersaantallen moet na 38 jaar nu noodge-
dwongen met dit project worden gestopt. De vacature voor een scriba AK staat nog 

altijd open. Om Riet Sala te ontlasten, gaat Charles de Goede de verslaglegging van de 

vergaderingen verzorgen.  

Wilma Beeftink 

 januari 2014 

 
 

          Vakantieweken voor mensen 

          met een fysieke  beperking 
 
                                                                                    De Stichting SIV, ontstaan uit de Diaconie van de voormalige Nederlands 

hervormde kerk Den Haag, organiseert vakantieweken voor mensen met een fysieke 

beperking. Voor de Haardvuurweek die van 1-8 februari 2014 in Doorn wordt gehouden 
zijn er nog enkele plaatsen vrij. U bent van harte welkom om met ons op vakantie te 

gaan. Door de inzet van vele vrijwilligers zijn wij in staat uitgebreide zorg te bieden tij-

dens deze vakantieweek . Wilt u nadere informatie dan is deze terug te vinden op onze 

website: www.stichting-siv.nl   of u kunt mailen naar buro@stichting-siv.nl .  

Op maandag en donderdag bereikbaar via: 070-3181616   
 
 

         -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 

Doelstelling SDoelstelling SDoelstelling SDoelstelling SIVIVIVIV::::    Inwoners met een (ernstige) functionele beperking, wonende in Den 

Haag en omstreken, in staat te stellen om voor een betaalbaar bedrag te genieten van 

een vakantie op een mooie plek aan land of op een speciaal ingericht schip. Het doel 

wordt verwezenlijkt door de inzet van vele vrijwilligers die hart hebben voor de ge-

handicapte medemens.   

    

Zomaar een wijsheid …  
 

De goedheid van de mens is een vlam die wel verborgen, 
maar niet uitgedoofd kan worden' . 
 Nelson Mandela 
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Bijbelleesrooster 
 Of je nu vaak of zo nu en dan eens een bijbelgedeelte leest, je 
stelt je wel eens de vraag: ‘Wat zal ik vandaag eens lezen?’ Het 
‘Bijbelleesrooster’ van het Nederlands Bijbelgenootschap kan u 
helpen om een keuze te maken.            RS 

 

februari 2014februari 2014februari 2014februari 2014    

 

 

 

Zomaar een wijsheid …  
 

Om helder te kunnen zien, hoef je vaak alleen van perspectief te  

veranderen.   

za 1  Spreuken 3 : 27-35 za 15  Matteüs 5 : 13-26 

zo 2  Leviticus 12 : 1-8 zo 16  Matteüs 5 : 27-37 

ma 3  Psalm 111 ma 17  Psalm 119 : 1-8 

di 4  Leviticus 13 : 1-17 di 18  Leviticus 16 : 1-10 

wo 5  Leviticus 13 : 18-28 wo 19  Leviticus 16 : 11-19 

do 6  Psalm 112 do 20  Leviticus 16 : 20-34 

vrij 7  Leviticus 13 : 29-46 vrij 21  Psalm 119 : 9-16 

za 8  Leviticus 13 : 47-59 za 22  Leviticus 19 : 1-12 

zo 9  Psalm 95 zo 23  Leviticus 19 : 13-25 

ma 10  Leviticus 14 : 1-20 ma 24  Leviticus 19 : 26-37 

di 11  Leviticus 14 : 21-32 di 25  Psalm 119 : 17-24 

wo 12  Leviticus 14 : 33-47 wo 26  Matteüs 5 : 38-48 

do 13  Leviticus 14 : 48-57 do 27  Matteüs 6 : 1-18 

vrij 14  Matteüs 4 : 23–5 : 12 vrij 28  Matteüs 6 : 19-34 
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Puzzel 
De oplossing van ‘t vorige cryptogram:  HorHorHorHor: 2 misverstand 7 A.V. (algemene voorwaar-

den) 8 lekkerbekje 10 opnamen 13 fase 14 era 15 normen 16 melk 18 stal 19 noedels 23 

noga 24 EVP (Evang.- / Europ. VolksPartij) 25 overlangs 28 o.a. 29 aalscholver  Vert.: Vert.: Vert.: Vert.: 1 leve 

2 miljoenennota 3 vak 4 Sabena 5 akkefietjes 6 dienstklopper  8 kanariegeel 10 pro 11 

moede 15 MS (multiple sclerose) 16 la 20 o.o.v. (onvoorziene omstandigheden voorbe-

houden) 21 dar 22 sonoor 26 Lech 27 gal. 

Dat ‘miljoenennota’ zich zelf te kort doet, wist u wel, want het gaat om vele miljarden! 

Meer van dergelijke gedachtesprongen  zijn te vinden in het volgende cryprogram. 

Veel creativiteit en plezier toegewenst. 

Adriaan Sala 

 

1111            2222            3333            4444            5555            6666    

                                                                                        

7777                                                    8888                            

                                                9999                    10101010            

                                11111111                            12121212                    

13131313                    14141414                                    15151515                    

                16161616            17171717            18181818    19191919                            

20202020    21212121                                            22222222                            

23232323                                            24242424                                    

25252525                                                    26262626                            

                                                27272727                                    

28282828                                                                                    
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HORIZONTAALHORIZONTAALHORIZONTAALHORIZONTAAL    

  1 Jacques Perk is daaruit geboren, althans 

dat zegt hij in een gedicht (11) 

  7 Frans toelatingssysteem waarbij kruiwa-

gens heel nuttig kunnen zijn (9) 

  9 eigenschap die vroeger veel voorkwam 

in huwelijksadvertenties (5)   

11 grensaanduidend voorzetsel voor Hot-

ten (3) 

12 boom staat model bij Weight Watchers 

(3) 

13 het kan je laatste zijn (4) 

15 grootst gemene deler tussen scheiding 

en boeren (3) 

16 in het kort komt het erop neer dat hij 

met de noorderzon is vertrokken (3) 

18 volkstuin in de ruime zin des woords (3) 

20 om mee te roeien als je niets anders 

hebt (6) 

22 die binnenschepen zijn, net als Keulen, 

niet in één dag gebouwd (5) 

23 gecombineerd met geweten zit je he-

lemaal goed (3) 

25 ben ik te vroeg met m'n veronderstel-

ling dat die muur apert fout staat? (9) 

27 ingeklemd tussen toekomst en verleden 

(2) 

28 verontrustend paard (11) 

    

VERTICAALVERTICAALVERTICAALVERTICAAL    

  1 gezichtsbedrog in het dierenrijk (12) 

  2 “Vreest niet!” sprak de engel, maar zei 

hij dat wel in ‘t Latijn? (4+6) 

  3 hoort hier eigenlijk niet thuis (5) 

  4 avenue van bescheiden proporties (7) 

  5 die trekker zoekt het hogerop, want 

blijkt familie van Maggy Thatcher (10) 

  6 bezigheid van mannelijk familielid? (12) 

  8 uit de tijd dat 'jij' en 'je' nog niet gang-

baar was (2) 

10 toepasbaar bij Apel, linden en ziele (3) 

14 de order luidt: 'Je moet deze kant op, 

naar mij toe' (3) 

17 situatie waarin zowel rijdier als onder-

daan zich gebruikt voelen (6) 

19 komen, blussen, praten, zien en reke-

nen kunnen wat gemeen hebben (2) 

21 lid van de club Keltische Tijger (3) 

24 Oud-Germanen hadden hun geheim en 

gebruikten daar tekens voor (4) 

26 negen heit de klok (3) 

    

    

    

    

    

    

Prijsvraag 
 

Zoals het hoort, heeft de jury er nachten wakker van gelegen en tot het moment dat 

er een beslissing genomen moest worden, was onduidelijk wie er verblijd zou worden 

met de in het vooruitzicht gestelde fles wijn. De teerling is nu geworpen: de winnaar is 

………… excuus, de winnaars zijn: Bep Mijnsbergen & Kees Benschop. Zij beiden hebben 

één goede oplossing ingestuurd en zij beiden mogen de fles soldaat maken! 

Dat de jury het er zo moeilijk mee had was niet te wijten aan de berg oplossingen waar 

doorheen geworsteld moest worden, want die berg was er niet. Het was meer het 

zoeken naar de inzendingen die ergens moesten zijn! Kennelijk is er het een en ander 

fout gegaan, met de inzameldoos, want het aantal inzending was nogal mager (overi-

gens ook enkele via e-mail) Toch is bekend dat een flink aantal mensen de hersens pij-

nigt bij het oplossen van het Samenspelcryptogram; het hadden er dus veel meer 

kunnen zijn. Misschien doen we de steekproef over een jaar nog eens over, want de 

crypto gaat gewoon door. 

Voor degenen die hun best hebben gedaan en hebben ingezonden: dank voor de 

deelname!  

Adriaan Sala 
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