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

Redactie:    Henk Hospes,  
 Email: samenspel@ctkerk.nl      tel. 070 327 03 66 
 Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala 
Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag   
Bezorging: Henk Hospes                   tel. 070 327 03 66 
 

 

Koster : Kristin van der Bom  
 tel. 070 383 76 55 / bgg alleen in dringende gevallen  tel.  070 347 66 23 
 email: koster-beheerder@ctkerk.nl           
 

Predikanten: ds. Ruud Stiemer,  
 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,  
 ma, wo, do                                                                   tel. 070 359 62 39 
 email: beritbootsma@ctkerk.nl 
  

Wijkkerkenraad: 
 

Voorzitter: Anita v.d. Wal, tel. 070 3850082 
 email: avdwal@casema.nl 
Scriba: Wilma Beeftink, ,                 tel. 015 361 82 67 
 email: scriba@ctkerk.nl 
Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag 
 GKO: van 9 - 12 uur  op ma, wo en vrijdag                tel. 070 385 36 45 
   pgo@casema.nl (GKO) 
 PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl  
Website: www.ctkerk.nl 
 

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

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

Vaste vrijwillige bijdragen: 
- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost  
- kerk (PGG): 615174 t.n.v.  Prot. Gem. Wijkr. Kerkrentm. Bezuidenhout 
Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG) 
Diversen:  5144061 t.n.v.  Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. het doel (*) 
 * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /  
 * Legaten        
Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost 
Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout 
Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO 
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Het volgende nummer komt donderdag 27 oktober van de drukker.  
Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 12 oktober a.s. inleveren bij:  
Henk Hospes, LHenk Hospes, LHenk Hospes, LHenk Hospes, Laaaaaaaan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haagn van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haagn van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haagn van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag    
of per eof per eof per eof per e----mail: mail: mail: mail: samenspel@samenspel@samenspel@samenspel@ctkectkectkectkerk.nlrk.nlrk.nlrk.nl    
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 december 2011. 

Van de redactie 
 
Terwijl ik nog een laatste keer de drukproef voor deze okto-
beruitgave van Samenspel bekijk en aan de hand van de inhoudsopgave alle onder-
werpen de revue laat passeren, komt er langzaam maar zeker één woord bij me op dat 
als een rode draad de verschillende bijdragen verbindt: ‘bewondering’. 
Bewondering voor de mensen die nu alweer vele seizoenen achtereen deelnemen aan 
de Reidans en daarmee andere gemeenteleden wat meer inzicht geven in wie ze zijn 
en wat hen beweegt. Bewondering ook voor de manier waarop Annelies Stellinga, die 
deze keer de Reidans leidt, in het leven staat. Bewondering voor Carline van der Harg 
die in deze aflevering debuteert als columnist: een heel bijzonder debuut! Bewonde-
ring voor Adriaan Sala die in zijn column de ‘gemakken’ van de moderne tijd verkent 
en zo genadeloos de vinger op een belangrijke zwakke plek legt, maar het dreigende 
doemscenario tijdig weet om te buigen tot een positief slot. Bewondering voor Greet 
Hulshof en Elwin van Veen die met veel geduld en inzet een nieuwe website hebben 
gebouwd die tijdens het startweekend werd gelanceerd. Voor Wil van der Vlist die een 
roerige periode van ruim tien jaar als koster-beheerder van onze kerk heeft afgesloten, 
maar die niet van plan is om nu maar ‘op haar lauweren te gaan rusten’. En bewonde-
ring voor de vele – niet bij name genoemde – vrijwilligers die onze kerk en onze ge-
meente ‘handen en voeten’ geven. Voor die mensen die samen een gemeente vormen 
waarin het goed toeven is, waarin ‘je je mens kunt voelen onder andere mensen’ om 
met de woorden van Adriaan Sala te spreken. En tenslotte bewondering voor onze 
wijkpredikanten die samen een krachtige motor vormen waarmee onze gemeente ook 
deze moeilijke tijd van ‘PGG-herstructurering’ wel weer zullen doorkomen.  
Onlangs werd ik geraakt door een gezongen bewerking van The Serenity Prayer (Gebed 
om Gemoedsrust) van Reinhold Niebuhr. Ik heb de Nederlandse vertaling van de van 
oorsprong Engelse tekst op internet opgezocht. Een prachtige tekst om dit voorwoord 
mee te besluiten. 

 

God, schenk mij de gemoedsrust  
om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,  
de moed om te veranderen wat ik kán veranderen  
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien. 
Om één dag tegelijk te leven , om van één moment tegelijk te genieten, 
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede.  
Om deze zondige wereld, net als Hij deed, te aanvaarden zoals hij is,  
niet zoals ik zou willen dat hij is.  
Om er op te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten  
als ik me aan zijn wil overgeef. 
Om in dit leven redelijk gelukkig te zijn  
en om met Hem overgelukkig te zijn, 
voor altijd in het volgende leven. Amen. 

Henk Hospes 
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AAAACTIVCTIVCTIVCTIVIIIITEITENTEITENTEITENTEITEN::::    
 12  Literaire middag met Asis Aynan 
 15  Agenda 
 16  De tijd vliegt – Bazarcommissie 
 19 Lancering nieuwe website 
 20  Kerstwandeling door het Bezuidenhout 
 24  Wereldwinkel - workshop 
 27 Koninklijke zangvereniging Excelsior 
 

COLUMNSCOLUMNSCOLUMNSCOLUMNS: 
 10 Je bent bijzonder – Carline van der Harg 
 17 Geen mens te bekennen – Adriaan Sala 
 21 Een paaskaars in een moskee – Henk Hospes 
 

GEDICHTEN EN VERHALEGEDICHTEN EN VERHALEGEDICHTEN EN VERHALEGEDICHTEN EN VERHALENNNN:::: 
   8 Herfst  - Toon Hermans 
 22 Liefde is leven met God – Hanna Lam 
 

DIVERSEN:DIVERSEN:DIVERSEN:DIVERSEN:    
   9 Afscheid van Wil van der Vlist 
 11 Herstructurering PGG – kerkenraad CTK 
 

VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:    
   4 Meditatie – Levensles van een heilige – ds. Berit Bootsma 
   5 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer 
   7 BerichtenBus 
 13 Van zondag tot zondag 
 13 Collecte-opbrengsten  
 14 Kerkdiensten – overzicht 
 25 Bijbelleesrooster 
 26 Cryptogram 
 
 
 

Bekijk ook de nieuwe website: 

WWW.CTKERK.NL 
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Levensles van een heilige 

Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maat-
staven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het 
koninkrijk dat Hij heeft beloofd aan wie Hem liefhebben? (Jakobus 2 : 5) 
 
De datum 10 augustus is in de rooms katholieke kerk de heiligendag van Sint Laurenti-
us. Hij was diaken in Rome en is daar in 258 na Christus ter dood gebracht door keizer 
Valerianus. Laurentius is de beschermheilige van de armen en de patroon van allen die 
met vuur werken, bijv. brandweerlieden, bakkers, koks, e.d. Dit is zijn heiligenverhaal:  
Laurentius is in zijn tijd verantwoordelijk voor de verdeling van het geld onder de ar-
men van Rome. De keizer is in de veronderstelling dat de kerk erg rijk is omdat ze zo-
veel geld en voedsel kunnen uitdelen. Om zelf die rijkdommen in handen te krijgen, 
laat keizer Valerianus Laurentius arresteren. Vervolgens beveelt hij Laurentius om de 
schatten van de kerk aan hem over te dragen. Wanneer hij wordt vrijgelaten om de 
schatten op te halen, verdeelt Laurentius snel alles wat er is onder de armen. Vervol-
gens komt hij op de afgesproken dag met al die mensen bij de keizer terug. Hij wijst 
naar de stoet en zegt: “Zie daar, dat zijn de schatten van de kerk”.  Als straf voor zijn 
creatieve interpretatie sterft Laurentius de marteldood. 
 
De levensles die wij van St. Laurentius mogen leren, is dat ieder mens het waard is als 
een schat gezien te worden. Ieder mens behoort behandeld te worden als iemand die 
de moeite waard is. Waardevol genoeg om voorzichtig en met respect mee om te 
gaan. Want in de ogen van Laurentius zijn niet de materiële rijkdommen de schatten 
van de kerk, maar de mensen. Zij zijn degenen die de kerk tot een levende organisatie 
maken. Op eenzelfde manier moedigt in de bijbel de briefschrijver Jakobus ons aan om 
nog eens goed na te denken over rijk en arm zijn. Hij weet zeker dat bij God andere 
regels gelden dan in de wereld. In zijn koninkrijk is iedereen gelijkwaardig. Bij God 
hebben de armen misschien zelfs een streepje voor omdat ze iemand nodig hebben 
die voor hun recht opkomt. Jakobus roept zijn lezers op dit geloof niet alleen met de 
mond te belijden, maar juist in het handelen zichtbaar te maken. 
 
Je bent een waardevolle schat! Dat is een boodschap waarmee we als kerkelijke ge-
meenschap in deze tijd verschil kunnen maken. Ondanks alle maatregelen die de rege-
ring neemt, worden juist de mensen die van het minimum moeten rondkomen het 
hardst geraakt door de bezuinigingen. Als je maar P 175 in de maand te besteden hebt, 
dan maakt P 20 minder een heel groot verschil. Er zijn meer mensen dan je zou ver-
wachten, die zo krap zitten. Denk daarbij aan ouderen met alleen AOW, eenouderge-
zinnen of langdurig zieken. Het kan niet anders of ook in onze eigen omgeving zijn er 
mensen die door de bezuinigingen in de problemen zitten of gaan komen. 
Naast concrete hulp is het waardevolste dat we hen kunnen bieden een plek waar ze 
meetellen. Hoe funest is het niet voor je gevoel van eigenwaarde als er steeds op je 
neergekeken wordt, of als je ondanks alle moeite het niet zelf redt? Als kerk hebben 
we de opdracht om voor al die ‘armen’ een vrijplaats te zijn waar gevoeld wordt: “Hier 
doe ik er toe”. Dat betekent het afschaffen van hokjes en ieder individu waarderen als 
schat. Als ons dat lukt, dan realiseren wij Gods koninkrijk hier.  
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Op de startzaterdag hebben we een goed begin ge-
maakt door met de Stichting Present de handen uit 
de mouwen te steken. We hebben gezongen met de 
ouderen in huize Landscheiding, een keuken ver-
bouwd, een alleenstaande moeder verhuisd en een 
sociaal pension opgeknapt. We hebben een hoop 
schatten leren kennen die dag. Zonder uitzondering 
konden we zeggen dat de mensen voor wie we dat 
deden de moeite waard waren. Dit vormde het begin 
van een jaar waarin we willen geloven met hart én handen. Onze inzet mag erop ge-
richt zijn om met een hele stoet mensen achter ons  te getuigen tegen onze omge-
ving: Zie hier, de schatten van de kerk.  
  ds. Berit Bootsma  
 

 
BEZUIDENHOUT FESTIVABEZUIDENHOUT FESTIVABEZUIDENHOUT FESTIVABEZUIDENHOUT FESTIVALLLL    
Nog een paar weken en dan is het zover: 
het Bezuidenhoutfestival vindt plaats op 
zaterdag 8 oktober van 11 tot 17 u in ons 
kerkgebouw. Meer dan twintig organisa-
ties en verenigingen zullen zich die dag 
in de Tabe Zijlstrazaal en in de hal van de 
kerk presenteren met een kraampje. Ook 
onze kerk is vertegenwoordigd met een 
stand. Naast informatiestands zal er ook 
een kraam van de wereldwinkel staan en 
een boekentafel. Tevens zullen er stands 

zijn waar exotische hapjes worden verkocht. In de kerkzaal is een doorlopend pro-
gramma waaraan studenten van het conservatorium, kinderen van de basisscholen en 
muzikale bewoners van het Bezuidenhout deelnemen. Het programma wordt gepre-
senteerd door Bo Rodenhuis. De opening van het festival wordt verzorgd door wet-
houder Ingrid van Engelshoven. U bent van harte welkom! 
 

SCHOOL SCHOOL SCHOOL SCHOOL –––– GEZINSDIENST GEZINSDIENST GEZINSDIENST GEZINSDIENST 
Op zondag 9 oktober zal de School – Ge-
zinsdienst worden gehouden in samen-
werking met het Zandvlietcollege. 
Nadere informatie vindt u in de rubriek 
Van Zondag tot Zondag. U / jij bent van 
harte welkom!  
 

LITERAIRE MIDDALITERAIRE MIDDALITERAIRE MIDDALITERAIRE MIDDAGGGG    
Graag maak ik u attent op de literaire 
middag die op 15 oktober (16 -18 u) zal 
worden gehouden. We ontmoeten de 
jonge auteur Asis Aynan. Voorafgaande 
aan deze middag wordt een bespreking 
gehouden van zijn boek Ik, Driss. De 
voorbespreking vindt plaats op 10 okto-
ber. Elders in deze editie vindt u meer 
informatie. Van harte aanbevolen! 

KRIMKRIMKRIMKRIM----KAMERKOORKAMERKOORKAMERKOORKAMERKOOR    
Het duurt nog even, toch vraag ik nu al 
uw aandacht voor het optreden van het 
Krim-kamerkoor uit de Oekraïne. Dit koor  
zingt op dinsdag 29 november (20 - 22 u) 
in de Christus Triumfatorkerk. Ze brengen 
Russisch orthodoxe kerkmuziek en Russi-
sche- en Oekraïense volksmuziek ten ge-
hore. Met de opbrengst van de concer-
ten die het koor in Nederland geeft, on-
dersteunt het onder meer een weeshuis 
in de Oekraïne. De toegang is gratis. Na 
afloop zal er een collecte worden gehou-
den. 

Met een hartelijke groet, 
ds. Ruud Stiemer 
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 BerichtenBus 
 

Wat is er weer veel gebeurd in september! Afscheid geno-
men van Wil van der Vlist als koster. Een succesvol startweek-
end met op zaterdag de activiteiten met stichting Present 
en de traditionele barbecue. De kerkdienst op startzondag 
was feestelijk met een belijdenis, bevestiging van twee ou-
derlingen en het Interkerkelijk Koor Rejoyce dat zong. Daar-
naast is er achter de schermen veel vergaderd over de 

herstructureringsplannen van de PGG. Zo aan het einde van de maand september is 
het wel echt met de rust gedaan. Ik vind het altijd wel weer fijn om lekker bezig te zijn 
en veel afwisselende dingen te doen te hebben. 
    

NIEUWE WEBSITE EN NIEUWE WEBSITE EN NIEUWE WEBSITE EN NIEUWE WEBSITE EN EEEE----MAILMAILMAILMAILADRESADRESADRESADRES 
Tijdens het startweekend is de nieuwe 
website gelanceerd: www.ctkerk.nl. Hel-
der en fris, zo komt de nieuwe site op mij 
over. Ik wil Greet Hulshof en Elwin van 
Veen bedanken voor het vele werk wat ze 
er de afgelopen maanden in hebben ge-
stoken. Daarnaast mogen we ook Ru-
dolph Francis niet vergeten die de 
afgelopen jaren zo trouw onze website 
heeft beheerd. Rudolph bedankt.  
Met de nieuwe website heb ik een nieuw 
e-mailadres gekregen, beritbootsma@ 
ctkerk.nl. Graag in het vervolg dit e-
mailadres gebruiken als je contact met 
mij op wilt nemen. 
    

GESPREKSGROEP GELOVEGESPREKSGROEP GELOVEGESPREKSGROEP GELOVEGESPREKSGROEP GELOVENNNN 
In het vervolg is deze gespreksgroep op 
de eerste dinsdag van de maand. Deze 
beslissing is genomen omdat vanuit de 
deelnemersgroep de wens naar een vaste 
dag opkwam. Het bleek dat op de dins-
dag de meeste mensen kunnen. 
Ik besef dat hierdoor andere mensen, die 
graag aan de gespreksgroep willen deel-
nemen, buiten de boot vallen. Heb je in-

teresse in deelname aan deze 
gespreksgroep, maar kan je niet op dins-
dag? Laat het dan even aan mij weten. Als 
er genoeg mensen zijn, kunnen we een 
tweede groep opstarten. In de maand 
oktober komen we bij elkaar op dinsdag 
de 4e. Het thema is dan: Augustinus en 
modern management. Paul van Geest 
heeft een goed boek geschreven over de 
lessen die wij van de kerkvader Augusti-
nus kunnen leren als wij streven naar ba-
lans in ons leven. Het boek draagt de titel 
Waarachtigheid. Aan de hand van enkele 
passages uit het boek zullen we over het 
thema nadenken. Iedereen die interesse 
heeft en tussen de 25 en 45 jaar oud is, is 
welkom. 
 

PROJECT JPROJECT JPROJECT JPROJECT JPPPP 
In de vorige Samenspel heb je van alles 
kunnen lezen over het Project J(onge) 
P(rofessionelen). Naar aanleiding van dat 
stukje hebben verschillende mensen zich 
aangemeld om een taak op zich te ne-
men. Toch staan er nog een aantal vaca-
tures open. Daarom het bijgewerkte 
overzicht. 

 
WatWatWatWat    Hoeveel?Hoeveel?Hoeveel?Hoeveel?    Geschatte tijdsbestGeschatte tijdsbestGeschatte tijdsbestGeschatte tijdsbesteeeedingdingdingding    LooptijdLooptijdLooptijdLooptijd    
PR en internet 1 1 uur per 2 weken 2 jaar 
Welkomstteam 2 1 avond per 2 maanden 1 jaar 
Training Werk & Balans 2 1 á 2 avonden per maand tot april 2012 
Dining & Wining 1 2 avonden per half jaar 1 jaar 
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Lijken deze taken je niets, maar heb je 
wel zin om je in te zetten voor het pro-
ject? Laat het dan even aan mij weten, 
dan kan ik je op de hoogte brengen van 
de andere werkzaamheden waar we 
mensen voor zoeken. We kunnen ieder-
een goed gebruiken! 
In de komende maanden zal je meer van 
ons horen als we meer weten over de te 
organiseren activiteiten. 
 

FILMAVONDFILMAVONDFILMAVONDFILMAVOND    
De eerste  filmavond  
van dit seizoen is op 
21 oktober. Dan gaan 
we de film Central do 
Brasil van de regis-
seur Walter Salles be-
kijken. Een 
‘roadmovie’ die ons 
vanaf het Centraal 
Station van Rio de Ja-
neiro dwars door de 

indrukwekkende binnenlanden mee-
neemt naar het noordoosten van Brazilïë. 
We zijn op pad  

met Dora en Josua. Dora is een verzuurde 
oudere vrouw, die op het station van Rio 
brieven schrijft voor analfabeten. Met te-
genzin ontfermt ze zich over de eigen-
wijze weesjongen Josua, die maar één 
ding wil: zijn vader zoeken die aan de an-
dere kant van Brazilië woont. Op reis 
ontdekken ze dat ze elkaar hard nodig 
hebben om hun leven op te pakken en te 
veranderen. Een film over weerbarstige 
hoop en licht tussen de gaten door. 
 

CATECHISATIECATECHISATIECATECHISATIECATECHISATIE 
Op zondag 23 oktober is er na de dienst 
weer catechisatie voor de jongeren tus-
sen de 15 en 19 jaar oud. Naar aanleiding 
van het jaarthema zullen we het deze 
keer hebben over de vraag hoe we ons 
geloof handen en voeten kunnen geven. 
Wat is de toegevoegde waarde van gelo-
ven? Wat kunnen we er op school mee, of 
op onze sportclub?  
De andere twee bijeenkomsten dit najaar 
zijn op 27 november en 11 december. 
 

Met een hartelijke groet, 
ds. Berit Bootsma 

 
 

    

Herfst 
 

De herfst is een jaargetijde. En wat voor één. 
Ze zeggen wel eens, als de bladeren vallen, worden  
de mensen neerslachtig. Daar geloof ik niets van. 
Als ik het over de namen van de vier seizoenen heb,  
dan moet ik zeggen dat ik ‘herfst’ het mooiste vind. 
Vooral vanwege de drie laatste letters: 
Fst …. fst …. f …. s …. t …. herfst. 
Het loopt zo mooi met een sisser af. 
 

Toon Hermans 
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Afscheid Wil van der Vlist 
 

Na een lange aanloop was het vrijdagmiddag 2 september,  
eindelijk zover. Met gevoelens van spijt en opluchting hing Wil 
haar harp aan de wilgen of anders gezegd: haar kostersmantel 
liet zij, netjes op een knaapje, achter aan de kapstok. Want Wil 
is voortaan vrij! Dat moet voor haar een vreemde ervaring zijn: 
altijd hard in de weer geweest en dan ineens helemaal zelf 
over je tijd kunnen beschikken.  
Om haar duidelijk te maken dat het echt menens was, kwa-
men gemeenteleden, familie, vrienden en huurders in grote 
getale haar bedanken voor haar tomeloze inzet de afgelopen 
tien jaar. Met een hapje en een drankje was het ronduit ge-
noeglijk, het krioelde vrijelijk door elkaar heen en de sfeer 
was erg gezellig. Zoals het bij een afscheidsreceptie hoort, 
ontbrak het ook deze keer niet aan cadeaus en aan speeches. 

Dat laatste meervoud duidt erop dat er meerdere sprekers waren, sprekers van naam 
zelfs: 
� Cock Leidekker: hij was de eerste jaren Wil’s collega (medewerknemer van de kerk) en 
de laatste tijd als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters GKO haar ‘grote 
baas’, maar de goede verstandhouding bleef dezelfde; 

� Annie Krul vertolkte de dank voor de plezierige samenwerking met alle vrijwillige op-
roepkrachten die in het kader van de zalenverhuur honderden liters soep en duizen-
den broodjes hebben klaargemaakt; 

� Nel Driesprong sprak als voorzitter van de Algemene Kerkenraad GKO en als lid van de 
commissie ‘Afscheid Wil v.d. Vlist’; 

� Dinie Smits richtte zich niet alleen tot Wil, zij zette ook iedereen aan het zingen Het 
zijn de kleine dingen die het doen ….. 

� Andries Sanders, haar directe chef, meedenker en oproepkracht, wijdde vele goede 
woorden aan het adres van Wil, vooral waar het de steeds stijgende verhuur van de 
zalen betrof; 

� ds. Berit Bootsma en ds. Ruud Stiemer gaven de aanwezigen, maar in het bijzonder 
Wil, blijk van hun fabelachtige bijbelkennis. Zij haalden meerdere teksten aan die be-
trekking hadden op het kosterschap, zoals: Een goede koster, wie zal haar vinden?  

� Anita van der Wal, voorzitter van de wijkkerkenraad, bracht tenslotte de dank van de 
kerkenraad en daarmee van de hele gemeente over. 

 

Daarna was de microfoon voor Wil zelf. Zij sprak met vrijmoedigheid en flair, alsof 
speechen haar tweede beroep was! Zij dankte alle sprekers en alle aanwezigen voor 
deze geweldige middag (waar ze toch wel tegenop had gezien…..) 
 

Als cadeaus van de gemeente als geheel kreeg Wil een doos (in plaats van envelop) met 
inhoud overhandigd en een gedenkboek met literaire en creatieve bijdragen van een 
aantal individuele gemeenteleden. Verder mag Wil nog een fotoreportage van de af-
scheidsreceptie tegemoet zien. 
Toen rond zes uur de laatsten huiswaarts waren gegaan, bleef er in de hal een voldaan 
gevoel hangen …….  

                Adriaan Sala 
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Vorige keer introduceerde ik Carline van der Harg als één van de twee mensen die van-
af september bij toerbeurt een nieuwe column voor hun rekening gaan nemen. U hebt 
al kennis met haar en haar gezin kunnen maken via de Reidans. Inmiddels heeft zij haar 
draai in onze gemeente gevonden wat onder meer blijkt uit haar actieve deelname op 
verschillende terreinen.  Henk Hospes 
 

Je bent BijzonderJe bent BijzonderJe bent BijzonderJe bent Bijzonder    
    

Je bent biJe bent biJe bent biJe bent bijjjjzonder o jazonder o jazonder o jazonder o ja 
Je bent een wonder ja jaJe bent een wonder ja jaJe bent een wonder ja jaJe bent een wonder ja ja    
Je bent heel speciaalJe bent heel speciaalJe bent heel speciaalJe bent heel speciaal    

Weet je dat?Weet je dat?Weet je dat?Weet je dat?    
 

Zo luidt het begin van een liedje, dat ik onlangs leerde van 
mijn nieuwe groep leerlingen op school. Ze zongen het vol 
overtuiging en enthousiast mee, vooral het ‘o ja’ kreeg een 
extra portie volume. Misschien kent u het betreffende liedje 
wel, zo niet dan is het echt een aanrader. Kijk maar eens op internet op YouTube. Daar 
vind je een schat van informatie en een hoeveelheid christelijke (kinder)liedjes waar je 
u tegen zegt. Inmiddels heb ik een aardig repertoire geleerd en het swingt tegen-
woordig elke ochtend de pan uit bij de godsdienstles / dagopening. Echt superleuk en 
bijkomend voordeel is dat ‘de kids’ meteen ook wakker zijn voor de rest van de dag! 
(de juffen ook ☺).  Bij dit liedje staat de tekst erbij, heel handig als je het de eerste keer 
zingt. Na een paar keer verdwijnt het dan ook niet meer uit je hoofd. Het filmpje is ook 
leuk om naar te kijken. De tekst is een waarheid als een koe. Zoals misschien bekend, 
werk ik op een school voor speciaal onderwijs en vaak hoor ik van ouders tegen welke 
dingen ze met hun zoon of dochter aanlopen in de dagelijkse praktijk. “Het staat er 
niet op hè” wordt er dan gezegd op de rapportenavond “maar hij/zij is wel bijzonder.“ 
 ’s Avonds in haar bedje kan ik uren kijken naar ons eigen wondertje.  Want dat is ze 
zeker en hoe meer ik haar leer kennen, hoe meer ik mij verwonder over al dat moois.  
Wat heeft God dat allemaal mooi met ons geregeld, denk ik dan. Sinds zij ons leven 
verrijkt heeft,  ben ik anders tegen God gaan aankijken. We hebben veel meer contact.  
Ik ben meer dankbaar voor alles wat er om mij heen is, meer bewust van mensen om 
mij heen.  Ik leef meer mee met de ander. En zo is het ook makkelijker om mijzelf te 
verplaatsen in die ouder die tegenover me zit tijdens de rapportenavond, die een kind 
heeft waarbij het allemaal niet zo makkelijk gaat. Die een bijzonder traject doorloopt 
om welke reden dan ook. Die door de buurtkindjes toch een beetje raar wordt nage-
keken, die weinig vriendjes heeft buiten school. Want al die kinderen zingen om het 
hardst mee: “Je bent bijzonder o ja, je bent een wonder ja ja, je bent heel speciaal 
weet je dat? O ja!” Stiekem denk ik:  "Bijzonder en speciaal, dat mogen we toch allemaal 
zijn? Wat voor de één niet zo bijzonder is, is juist voor een ander weer een wonder. 
Het staat niet letterlijk op ons voorhoofd, maar we zijn allemaal Gods wonder en zeker 
zo bijzonder!” Carline van der Harg 
 

De volledige tekst van het liedje: 
Je bent bijzonder o ja 
Je bent een wonder ja ja 
Je bent heel speciaal 
Weet je dat 
Je bent bijzonder o ja 
Je bent een wonder ja ja 

Je bent een hele grote schat 
Soms denk je wel wat stel ik voor 
Ben ik niet een hele grote domoor 
Een banaan, die niemand ziet staan 
Maar nee dat is niet waar  
Luister maar … Je bent bijzonder o ja enz. 
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Herstructurering PGG 
 
Op 30 augustus jl. zijn op de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente 
te ’s-Gravenhage (PGG) de aangepaste plannen tot herstructurering gepresenteerd. De 
twee grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige plannen zijn: 
1. Den Haag wordt onderverdeeld in vier combinaties van wijkgemeenten (In de vori-

ge plannen waren dat er nog negen en was de CTK gekoppeld aan Kruispunt).  De 
Christus Triumfatorkerk maakt deel uit van combinatie IV, samen met de Duinzicht-
kerk, de Vredeskapel en de Kruispuntkerk. Met deze kerken moet nauwer samen-
gewerkt gaan worden. Daarnaast moeten de verschillende wijkgemeenten binnen 
een combinatie met elkaar afspraken maken over de volgende onderwerpen:  
• de regeling van de kerkdiensten; 
• de indeling en verdeling van het pastorale werk; 
• het aandeel van iedere wijkgemeente in de keuze van een nieuw te beroepen 

predikant (dat is voor ‘onze’ combinatie niet aan de orde). 
De AK PGG wil deze combinaties uit laten groeien tot wijkgemeentes. Dat zou bij 
voorkeur per 1 juni 2015 het geval moeten zijn. 

2. In heel Den Haag worden zeven kerkgebouwen gesloten. In combinatie IV, waartoe 
de CTK behoort, moet er één kerkgebouw gesloten worden. Omdat de Duinzicht-
kerk en de CTK geen bezit zijn van de PGG blijven die gebouwen bij deze keuze bui-
ten beschouwing. In combinatie IV gaat de keuze dus tussen de Kruispuntkerk en de 
Vredeskapel. De tot de combinatie behorende gemeenten moeten zelf tot een 
keuze komen welk gebouw gesloten gaat worden.  

Tot zover de belangrijkste wijzigingen. In ‘onze’ combinatie (combinatie IV) blijft, na 
het vertrek van ds. Casper van Dongen in september 2012, nog 1,6 fulltime predikants-
plaats (fte) over. Die wordt ingevuld door ds. Corrie van Duinen (1 fte) en ds. Berit 
Bootsma (0,6 fte). Daarnaast is er ruimte voor 1 fulltime kerkelijk werker of emeritus 
predikant, waarbij ook gekozen mag worden voor twee parttime kerkelijke werkers. 
Op zondag 18 september jl. is de gemeente tijdens een vergadering na de kerkdienst 
op de hoogte gebracht van de wijzigingen. De kerkenraad van de CTK heeft voor 25 
september een schriftelijke reactie moeten geven. Hierin zijn de reacties vanuit de 
gemeente verwerkt. Daarna hoopt de Algemene Kerkenraad van de PGG op 4 oktober 
het definitieve besluit te nemen. 
De komende maanden, tot 1 januari 2012, worden gebruikt om met de twee andere 
wijkgemeenten concrete afspraken te maken. Wij kunnen nu dus nog niet aangeven 
welke concrete gevolgen de plannen hebben voor bijv. de inzet van ds. Berit Bootsma 
of de samenwerking tussen PGG en GKO in onze gemeente. Zodra dit kan, zult u op-
nieuw van ons horen. 
 
Mocht u interesse hebben in onze reactie op de gewijzigde plannen, dan kunt u bij on-
ze scriba Wilma Beeftink een kopie opvragen van onze brief.  
 

Kerkenraad Christus Triumfatorkerk 
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Literaire middag  
zzzzaaaaterdag 15 oktober 2011 terdag 15 oktober 2011 terdag 15 oktober 2011 terdag 15 oktober 2011 aanvang: 16aanvang: 16aanvang: 16aanvang: 16 u u u u....    
Schrijver: Asis AynanSchrijver: Asis AynanSchrijver: Asis AynanSchrijver: Asis Aynan  
Bij Uitgeverij Atlas verschenen van hem de boeken Veld-
slag en Ik, Driss. 
 
Aynan studeerde filosofie aan de Universiteit van Amster-
dam en werkt als docent op een ROC. Hij schrijft ook co-
lumns voor NRC Handelsblad en voor het Parool en is 
redacteur bij het opinietijdschrift Contrast. Asis Aynan is één 
van de zeven genomineerden voor de  ‘Amsterdamprijs voor de kunst 2011’, de be-
langrijkste kunstprijs van de hoofdstad.  

Vanaf april 2009 schreef Asis Aynan onder het pseudoniem 
Driss Tafersiti een feuilleton over zijn eigen ervaringen op 
de achterpagina van het NRC Handelsblad. In het boek wor-
den alle afleveringen van het feuilleton bijeengebracht en 
aangevuld met nieuw werk dat Tafersiti speciaal voor deze 
uitgave schreef. 
 
‘Op 29 april 1972 werd ik door mijn oudste broer, Moha, in 
Lille, Frankrijk, op de bus gezet naar Nederland. Ik was een-
entwintig jaar. Ik had een klein reiskoffertje bij me. Daarin 
zaten al mijn bezittingen: twee witte overhemden, wat on-
dergoed en één van mijn twee pakken. Het andere had ik 
aan. Ik moest van Moha weg uit Frankrijk. ….. 
 
….. De bus kwam aan op het Amstelstation in Amsterdam. 
Toen ik uitstapte, zag ik dat Moha gelijk had; alles was scho-
ner. Alsof er een groot tapijt over de hele stad was uitge-

rold. En de mensen die op het tapijt liepen, keken vriendelijk. Ik dacht: Driss kan zich 
hier thuis voelen.’ 
 
Op 10 oktober 10Op 10 oktober 10Op 10 oktober 10Op 10 oktober 10    ---- 11.30 u en 20  11.30 u en 20  11.30 u en 20  11.30 u en 20 ––––    21.30 u21.30 u21.30 u21.30 u 
In navolging van de vorige keer, en dat beviel goed, wordt er voor geïnteresseerden 
een voorbespreking gehouden over het boek Ik Driss in één van de zaaltjes in de kerk. 
Bent u hierin geïnteresseerd, lees dan van te voren het boek en geef u telefonisch op 
bij Greet Hulshof, tel. 06 44082126 of mail naar ctkerk.@ziggo.nl. Kijk voor actuele in-
formatie op onze website:  www.ctkerk.nl 
 
 
 

 

Zomaar een woordspeling… 

Als ik hem een boek leen, houdt hij het. Hij is een boekhouder. 
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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. 
 

Op zondag 9 oktoberzondag 9 oktoberzondag 9 oktoberzondag 9 oktober zal de School – Gezinsdienst worden gehouden in samenwerking 
met het Zandvlietcollege. De dienst wordt voorbereid door leerlingen en docenten. De 
schoolband onder leiding van muziekdocent Roel van Spronsen zal muzikale medewer-
king verlenen. Voorgangers zijn de godsdienstdocenten, ds. Jan Willem Korpelshoek, 
mevr. Will den Dulk,  en ondergetekende. Het thema is Jij en ik. Psalm 139 staat daarbij 
centraal. Het belooft een feestelijke dienst te worden. 
    

Zondag 23 oktoberZondag 23 oktoberZondag 23 oktoberZondag 23 oktober hebben we weer een bijzonder feestelijke kerkdienst. In deze vie-
ring zal Xander Albert van der Zwaag gedoopt worden en zullen zijn ouders, Sieuwerd 
en Engelien van der Zwaag, belijdenis afleggen van hun geloof. De voorganger in deze 
dienst is ds. Berit Bootsma 
 

Zondag 30 oktoberZondag 30 oktoberZondag 30 oktoberZondag 30 oktober staat Mattheüs 25 : 1-13 op het bijbelrooster. Het is de bekende ge-
lijkenis van de tien meisjes: vijf van hen waren dwaas en vijf waren wijs.  
 
 
 

 
 
 

Collecte-opbrengsten 
totaal augustus 2011 € 974,26 

 

Diaconie  € 332,94     Wijkkas   €    80,76 
Kerk   € 450,98     Kerk in Actie  €  109,58 

 
    

Zomaar een wijsheid … 
Wat zal er het eerst uitgeput zijn: lucht of olie?    
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Kerkdiensten 
Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek  
Van zondag tot zondag. 
 
Elke zondag Elke zondag Elke zondag Elke zondag crèchecrèchecrèchecrèche en kinderneve en kinderneve en kinderneve en kindernevennnndienst.dienst.dienst.dienst.    
 

  
oktober voorganger organist 
 

  2 10.00 ds. Paul Visser, Amsterdam Johan de Graaf 
  9 10.00 ds. Ruud Stiemer Arie Kraaijeveld 
16 * 10.00 ds. Henk Talsma, Middelburg Johan de Graaf 
23 10.00 ds. Berit Bootsma Johan de Graaf     
    
* de Werkgroep Wereldwinkel is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.    

 
    

Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk  
 

oktober voorganger organist 
 

16 19.00  ds. Jan van Beelen Jan Teeuw 
  met medewerking van het christelijk gemengd  
  koor Song of Praise uit Rotterdam o.l.v. Wout Wolters 

 
    

City- en Kompasdiensten in de Noorderkerk 
 

oktober voorganger organist 
 

30  19.00 Sipke v.d. Land, Wassenaar  Jan Korenhof 
  met medewerking van het gospelkoor  
  The Revival Singers uit Katwijk o.l.v. Theo Kuijt 
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Agenda 
(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander 
plaats in de Christus Triumfatorkerk) 
 
Elke donderdag enElke donderdag enElke donderdag enElke donderdag en vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag    van 12-14 u is de kerk geopend 
voor iedereen die even wil binnenstappen om een kaars-
je te branden, voor meditatie of gebed of om een expo-
sitie of een lunchconcert te bezoeken.        

    

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 Elke Elke Elke woensdagwoensdagwoensdagwoensdag    omomomom 12.30 12.30 12.30 12.30    u: u: u: u: Gebed van Verzoening, OLV van Goede Raadkerk 
    

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 houdt ds. R.E. Stiemer spreekuur in de kerk. 
 

Elke vrijdag om 18 u: Elke vrijdag om 18 u: Elke vrijdag om 18 u: Elke vrijdag om 18 u: Maaltijdproject.  
 
september: 
29 20.00 Hedendaagse kernvragen voor het christelijk geloof  
  1: Christelijk geloof en wereldbeeld  (lezing dr. A.F. Sanders) 
 
oktober: 
  4 19.30 Bijbelgespreksgroep o.l.v. pastor Aad Tulling 
  4 20.00 Gespreksgroep Geloven o.l.v. ds. Berit Bootsma 
  8 11.00 Bezuidenhoutfestival – in de Christus Triumfatorkerk 
    voorproefje Kerstwandeling met Leger des Heils 
10 10.00 Voorbespreking van het boek Ik Driss t.b.v. literaire middag 
10 20.00  Voorbespreking van het boek Ik Driss t.b.v. literaire middag 
11 10.00  Schrijven voor Amnesty International (Pax Christikerk) 
11 19.45 Moderamenvergadering 
12 10.00 Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. pastor Aad Tulling 
13 12.30 Pauzeconcert 
13 19.30 Commissie Eredienst 
15 16.00  Literaire middag met de auteur Asis Aynan 
16 11.30 Wereldwinkel – workshop brownies en muffins 
20 19.45 Kerkenraadsvergadering 
21 20.00 Filmavond: Central do Brasil (zie rubriek de BerichtenBus) 
23 11.30 Jongerencathechese (15-19 jr.) 
25 19.30  Bijbel-/Gebedskring o.l.v. ds. Ruud Stiemer 
26 10.00 Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. pastor Aad Tulling 
27 12.30 Pauzeconcert 
27 20.00 Hedendaagse kernvragen voor het christelijk geloof  
  2: Zoektocht naar Jezus / ontstaan Chr. Kerk  (lezing dr. A.F. Sanders) 
 
 

Zomaar een wijsheid… 
 

Een minuut geduld kan tien jaar vrede betekenen.
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De tijd vliegt ….! 
 
Daar zijn we weer …. ! De bazarcommissie!  U 
weet het natuurlijk al wel, maar toch vertellen 
we het nog maar eens …. Zaterdag 12 november 
is er weer BAZAR in onze kerk. Met het 50-jarig 
jubileum van de Christus Triumfatorkerk  in aan-
tocht willen we groots uitpakken en hopelijk 
daarmee ook veel geld ophalen. Besloten is dat 
een deel van de opbrengst traditioneel naar een 
goed doel gaat, dit keer  een opleidingsinstituut 
voor blindengeleidehonden. Maar niet alleen de opbrengst, ook de gezelligheid en 
saamhorigheid zijn heel belangrijk, dus vergeet niet in uw agenda te zetten: 
 

vrijdag 11 november: opbouwen 

zaterdag 12 november de grote BAZAR 
 

Een grote bazar betekent ook dat er een groot aanbod moet zijn van spullen. We mer-
ken wel dat het al leeft; er worden regelmatig spullen neergezet om te verkopen, 
maar het kan altijd nog beter. Dus doorzoek eens al uw kasten, de zolder of kelder, 
schuur en garage. Vraag aan buren, familie en vrienden. Er zijn vast zaken die nog goed 
zijn en die wij kunnen verkopen op de bazar. VVVVoor een grote ‘rommelmarkt’ hebben oor een grote ‘rommelmarkt’ hebben oor een grote ‘rommelmarkt’ hebben oor een grote ‘rommelmarkt’ hebben 
we we we we heel heel heel heel veel veel veel veel spullen spullen spullen spullen nnnnoooodigdigdigdig!!!!    
We zijn geïnteresseerd in boeken, platen, cd’s, kleding, schoeisel, tassen, sieraden, 
speelgoed, huishoudelijke artikelen, serviesgoed, elektrische apparaten, verlichting, 
kunst. En heeft u iets dat hier niet is genoemd, maar volgens u best wat kan opbren-
gen, breng het maar! 

Een groepje vrijwilligers kijkt wekelijks wat er 
zoal is ingebracht en beoordeelt of het bazar-
waardig is (schoon, heel, werkend, enz.). Van 
enkele zaken moeten we helaas zeggen dat we 
ze liever niet krijgen in verband met opslag-
ruimte en / of verkoopbaarheid: dus dit keer 
geen pc’s en randapparatuur en meubels . 
 

Heeft u vragen of twijfels over in te leveren spullen, neem gerust contact op met ie-
mand van de bazarcommissie. We willen er weer een groot feest van maken! 
 

De bazarcommissie:  
Ineke v.d. Berg (070 383 32 29), Henny van Dalen,  

Boudewijn de Jonge, Wim Leenen,  
Wouter Müller (070  386 16 42), Janny Slootweg,  
Bert v.d. Sluis, Elly Spaans, Gerda en Gerrit Visser 
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Geen mens te bekeGeen mens te bekeGeen mens te bekeGeen mens te bekennnnnennennennen        

 

Het hellende vlak merkte ik voor ‘t eerst op bij de komst van de postzegelautomaat. 
Een verademing, zei men, want je hoefde niet meer in de rij te staan in het postkan-
toor; het was een kwestie van geld instoppen, postzegeltje pakken, wegwezen.  
Als je vroeger lekkere trek had, dan ging je naar een cafetaria voor een kroket, een ge-
haktbal of iets anders verleidelijks. Dat smakelijke hapje werd dan waar je bij stond 
klaargemaakt, opgewarmd of gefrituurd. Toen verscheen de automatiek: een wit be-
tegeld halletje met allemaal metalen klapdeurtjes met een ruitje; daarachter lag het 
lekkers. Zodra je geld ingeworpen had, kon je één deurtje naar keuze opentrekken en 
je nasibal of loempia uitnemen. In een halve minuut gepiept en ogenschijnlijk zonder 
dat een mensenhand eraan te pas kwam.  
De helling werd al steiler….  
Later verscheen de geldautomaat, ook zoiets geks. Gewoon papiergeld bemachtigen 
zonder tussenkomst van lokettisten, alsof aan de andere kant van de muur een ‘ezeltje-
schijt-geld’ stond. Alzo werd de ‘flappentap’ geboren en gleden we steeds harder 
bergafwaarts ….. (ik hoorde eens van een hier studerende jongeman uit India die zich 
suf piekerde hoe hij in zijn afgelegen geboortestreek aan zijn dorpsgenoten zou uit-
leggen dat we hier ‘uit de muur eten’ en ‘geld trekken’…..) 
Nu lijkt het hek helemaal van de dam. Overal verschijnen automaten, in allerlei ver-
schijningsvormen. De wasmachine is in de loop van de jaren een bijna zelfdenkend ap-
paraat geworden. De vaatwasmachine, ook zo’n automaat, is niet weg te denken uit de 
moderne keuken.  
Als een lift een storing heeft, belt hij zelf het onderhoudsbedrijf. Je kunt het schoon-
houden van de vloer gerust overlaten aan een robotstofzuiger; hij slaat geen plekje 
over, botst nergens tegenaan en kukelt niet van de trap af. Als de accu leeg raakt, 
zoekt hij zelf z’n oplader op. Een robotgrasmaaier werkt volgens hetzelfde principe.  
In de auto zit een computer die de garage vertelt waar de mankementen zitten.  
De koelkast houdt zelf de voorraad in de gaten, maakt een boodschappenlijstje en belt 
dat door naar de supermarkt die vervolgens de spullen netjes thuisbezorgt.  
Een statiegeldautomaat herkent de ingeleverde flessen en geeft keurig een flessenbon 
af. Er zijn al supermarkten met een ‘zelfscankassa’; alleen als een fles wijn wordt gere-
gistreerd, komt een winkelbediende controleren of de koper wel 18 is!  

Als bewoner van een verpleeghuis kun je soms be-
schikken over een eigen ‘animobot’, een robot die 
huishoudelijke klussen doet, maaltijden bezorgt, 
post rondbrengt, de wekker zet, de hartslag op-
neemt en in geval van nood de hulpdiensten 
alarmeert! Dat is een robot met zelflerend vermo-
gen en die reageert op zijn omgeving; net een 
mens dus.  
Zo houden we de zorg nog een beetje betaalbaar 
….. zegt men. 

 
Kon je vroeger een babbeltje maken met de bestuurder of de conducteur op de tram, 
nu zit er in de Randstadrail iemand in een afgesloten cabine achter donker glas en met 
de OV-chipkaart betaal je de rit. Je medepassagiers zitten te bellen of te sms’en met 
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hun smartphone, of ze zijn druk met iPhone, e-Reader, iPod en/of iPad. In tram en trein 
wordt veel gepraat, maar niet met de andere passagiers.  
Allemaal heel knap, technisch fabelachtig slim en wetenschappelijk verantwoord, maar 
de andere kant van de medaille is: de medemens, de ander, de naaste, verdwijnt 
steeds meer uit beeld en warme contacten tussen mensen verschralen. 
 
 ‘Bell ringing’ is klokluiden op z’n Engels. Onderin de toren staat een kring mensen met 
een gekleurd eind touw in de handen. Om de beurt en in een afgesproken ritme trek-
ken ze aan dat touw en heerlijk klokgebeier golft over stad, dorp en land.  
Klokken worden hier al lang niet meer met de hand geluid; ook in onze kerk is het een 
kwestie van een schakelaartje omzetten. Nu is de klok maar één ding, maar ook op an-
dere terreinen dringt de automatisering steeds meer de kerk binnen. 
Laten we eens een kijkje nemen in vandaag en morgen om te zien wat het is als we de 
kerk verder gaan automatiseren en digitaliseren. De klok vervangen we door een ge-
luidsopname en luidsprekers in de toren. Liederen projecteren we op een scherm, dus 
je hoeft zelf niets op te zoeken. Schriftlezingen halen we uit de elektronische voor-
leesbijbel. De collecte kunnen we af met een handig pinapparaatje. Na afloop trekt ie-
der zelf een bekertje uit de koffieautomaat. Voor degenen die aan huis gebonden zijn, 
is de dienst te volgen via internet. Dat heeft ook een ander voordeel, want als je een 
keer geen zin hebt of het is naar weer, dan blijf je thuis en 
kun je alles toch meemaken op TV. Organist en predikant 
vervangen we desnoods door cd-opnamen; dat scheelt ook 
nog eens flink in de kosten. Voor ziekenbezoek en contact 
met bejaarden zijn nauwelijks nog vrijwilligers te vinden. 
dus Team Meeleven stapt over op webcams bij de mensen 
thuis; dat scheelt in reistijd. Kerkenraadsvergaderingen zijn 
efficiënter met de toepassing van teleconferencing. Het 
kerkgebouw kan uiteindelijk veel kleiner zijn of zelfs afge-
stoten worden.  
En wij maar zingen: Blij vooruitzicht dat mij streelt …….   
 
Onze Christus Triumfator Kerkgemeente staat erom bekend dat wij een warme ge-
meente zijn waar de leden naar elkaar omzien: “Hoe gaat het met je?” Daar is aandacht 
voor elkaar: een stevige handdruk, een schouderklopje, een arm om je heen. Een ge-
meente waar je je mens kunt voelen onder andere mensen. Automatiseren en digitali-
seren betekent in veel opzichten vooruitgang en efficiëntie en daar maken we graag 
gebruik van en met het oog op kostenbesparing moeten we misschien wel. Maar on-
der één voorwaarde: de mens blijft centraal staan. Het is ontoelaatbaar dat mensen als 
‘dingen’ worden gezien en behandeld. Dus ‘de vooruitgang’ laten we ruimhartig toe 
voor zover dienstig aan de komst van het Koninkrijk Gods, maar ondertussen zijn we 
ook heel alert en roepen hard ‘ho’ als de kerk daardoor de mens uit het oog dreigt te 
verliezen, want: 
 

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen (en dochters)  
van ’t zelfde huis als broeders (en zusters) samenwonen.  

Één liefdeband houdt hen tezaam. 
Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,  

Hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen  
en leven tot in eeuwigheid. 

Adriaan Sala    
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Lancering www.ctkerk.nl 

 
Bent u er al een beetje aan gewend? Aan onze nieuwe website? Op 17 september werd 
deze gelanceerd. Lang voor die tijd waren we er al aan bezig. We zijn er eerst in een 
klein groepje over gaan praten. Over hoe we het zouden kunnen realiseren. We maak-
ten een soort raamwerk over hoe wij dachten dat hij moest worden. Ariane Pikaar was 
daar nog bij. Dat was al in begin 2009. In mijn verslag uit die tijd vind ik: uitstraling van 
de website moet zijn: fris, open karakter, eigentijds, uitnodigend, up to date, rustige 
pagina’s (niet te veel toeters en bellen), duidelijk lettertype, geen grote lappen tekst, 
helder / logisch (structuur) 
Daarna lag het weer een tijdje stil, maar begin 2010 hebben we het op verzoek van de 
kerkenraad toch weer opgepakt. We zijn offertes gaan aanvragen bij bedrijven die 
websites maken. Daar schrokken we behoorlijk van, € 1.500 tot       € 5.000 waren 
gangbare prijzen. Dat was (on)behoorlijk veel geld voor onze kerk. Toen zijn we andere 
wegen gaan zoeken. De PKN maakt inmiddels gebruik van een bedrijf dat kerken zelf 
een website kan laten maken, waardoor de kosten heel veel lager uitpakken. Dat 
kerkennetwerk van websites, het Protestantsekerk.NET, is een samenwerking tussen de 
PKN en Human Content Media Producties (de provider). HCMP maakte het mogelijk om 
binnen een aantal door ons te kiezen sjablonen toch een geheel eigen website te 
maken. Daarvoor betalen we jaarlijks een bedrag.  
Omdat ik in mijn werkzame leven lange tijd bezig ben geweest met de website van 
mijn organisatie, durfde ik het wel aan om die website te ontwerpen en te bouwen. 
Samen met Elwin van Veen die het ook heel graag wilde leren zijn we aan de slag 
gegaan. Hij is nu klaar! Maar niet echt want een website is nooit klaar. Die moet altijd 
up-to-date blijven, daar moet altijd weer nieuwe informatie aan worden toegevoegd.  
 

Maar ... het is onzeonzeonzeonze website. En daar bedoel ik mee: dddde website van de e website van de e website van de e website van de Christus Christus Christus Christus 
TriumfatorkerkTriumfatorkerkTriumfatorkerkTriumfatorkerk.... Van ons allemaal dus! Want aan deze website kan iedereen 
meebouwen. Door kopij en gegevens aan te leveren maar ook door zelf het er op te 
gaan zetten. In iedere groep in onze gemeente zijn vast wel mensen te vinden die het 
leuk vinden om zelf met onze website aan de gang te gaan. Meldt u zich a.u.b. aan! In 
een paar uurtjes kunnen Elwin of ik het u leren.  
Kunt u echt niemand vinden in uw groep, dan kunt u natuurlijk wel bij ons terecht. 
Maar laat het wel even weten! 
WijWijWijWij deden het graag! Nu Nu Nu Nu uuuu!!!!     
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De tien nieuwe e-mailadressen die met de nieuwe site in gebruik zijn genomen: 
 
ruudstiemer@ctkerk.nl        beritbootsma@ctkerk.nl 

scriba@ctkerk.nl          kerkrentmeester@ctkerk.nl 

koster-beheerder@ctkerk.nl      diaconie@ctkerk.nl 

samenspel@ctkerk.nl        kunst@ctkerk.nl 

PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl     webmasters@ctkerk.nl 

 

Uw webmasters: Greet Hulshof en Elwin van Veen 
(webmasters@ctkerk.nl) 

 
 
 

 

    

Kerstwandeling door  

Bezuidenhout 
Loop mee met een sfeervolle kerstwandeling door Bezuidenhout. 

Liederen belichamen het kerstverhaal onderweg. Iedereen is welkom om mee te wan-
delen en te zingen op maandag 19 december om 18.30 uur. Vertrek bij de Christus Tri-
umfatorkerk, hoek Juliana van Stolberglaan en Laan van NOI.  
De Christus Triumfatorkerk en het muziekkorps en zangkoor van het Leger des Heils, 
korps Haaglanden, organiseren deze muzikale wandeling gezamenlijk.  
Kinderen kunnen een elektrische lampion of lampje meenemen. Open vuur is verbo-
den. Voor informatie: www.ctkerk.nl .  
 

Voorproefje 
Een voorproefje op een muzikale kerstwandeling, dat bieden de Christus Triumfator-
kerk en het muziekkorps en zangkoor van Leger des Heils korps Haaglanden u tijdens 
het Bezuidenhoutfestival op 8 oktober 2011. Een gelegenheidsoptreden met enkele 
bekende nummers en een sing along vormt een aankondiging voor de kerstwandeling 

die zij voor op 19 december later dit jaar samen or-
ganiseren. Iedereen is welkom om te luisteren en mee 
te zingen. Nadere informatie volgt op www.ctkerk.nl.  
 
U kunt ook contact opnemen met Joke Dekker,  
tel. 070 3238025, of haar mailen: 
joke.dekker@solcon.nl  
 
 

korps
Haaglanden
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Een paaskaars in eenEen paaskaars in eenEen paaskaars in eenEen paaskaars in een moskee moskee moskee moskee    
 
Ds. Paap vroeg de gemeente in zijn preek van zondag 14 augustus om zich het onmo-
gelijke voor te stellen en hij gaf daarbij een aantal voorbeelden. Dat deed mij denken 
aan een ‘onmogelijkheid’ die wij dit voorjaar meemaakten op onze reis door Andalusië 
(Spanje): een paaskaars in een moskee! Onvoorstelbaar, zeker gezien de teneur van de-
ze tijd waarin moskeeën worden afgeschilderd als ‘haatpaleizen’. Daarbij wordt ge-
makshalve voorbijgegaan aan de talloze tegengestelde ervaringen waarbij moslims de 
dialoog aangaan met andersdenkenden. Zoals de gastvrije ontvangst van een twintig-
tal gemeenteleden in de Mescidi Aksa moskee in de Wagenstraat enkele jaren geleden 
in het kader van een drieluik gemeenteavonden waarin de islam centraal stond. Of de 
gastvrije ontvangst die ons ten deel viel toen wij de Kapitan Kling moskee in George-
town (Maleisië) bezochten, waarbij een moslim en een moslima uitgebreid de tijd na-
men om ons te vertellen over hun geloof, de overeenkomsten en de verschillen met 
het christendom.  
Maar dit terzijde, nu even terug naar die paaskaars in een moskee. 
  
Toen wij dit voorjaar in Córdoba waren, stond een bezoek aan de beroemde moskee, 
de Mezquita, hoog op het programma. Het is de enige moskee die is overgebleven uit 
de islamitische middeleeuwen van Spanje en één van de grootste ter wereld. We ver-
bleven in een hotel in de oude joodse wijk La Juderia die aan de moskee grenst. Toen 
we de avond voor ons bezoek in de stad aankwamen, raakten we al snel onder de in-
druk. In het donker lopend door de smalle straatjes en langs de muren rond de moskee 
met hun verlichte poorten waanden we ons in een sprookje uit Duizend-en-een-nacht. 
Via één van die hoefijzervormige poorten, versierd met koranteksten en Arabische 
motieven betraden we de volgende morgen de 
grote binnenplaats die destijds door de moslims 
werd gebruikt voor de verplichte rituele was-
sing. De moskee zelf omvat een enorme ruimte 
met een perfect symmetrisch woud van marme-
ren zuilen en ritmische hoefijzerbogen waarin 
baksteen en wit natuursteen elkaar afwisselen. 
Terwijl wij door dit schitterende decor liepen en 
onze gedachten afdwaalden naar de glorietijd 
van Al-Andaluz, vingen we klanken op die je niet 
in een moskee verwacht, maar in een r.k. mis. 
Dat leek daar absoluut niet op zijn plaats. Totdat 
we bedachten dat de katholieke kerk na de her-
overing van dit gebied maar wat graag alle her-
inneringen aan het islamitische verleden wilde 
uitwissen en met bijzonder weinig tact midden-
in de moskee een kathedraal liet bouwen. Toen 
we ons omdraaiden, keken we vanuit de einde-
loze, schaars verlichte ruimten van de moskee 
recht in de kathedraal met zijn prachtig bewerk-
te orgel en plafonds. We konden er ongehin-
derd doorheen lopen en toen we de paaskaars 
onder de kansel zagen staan met de gekleurde 
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bogen van de moskee op de achtergrond, bedachten we hoe uniek dit is. Waar vind je 
nu een paaskaars in een moskee? Twee totaal verschillende religieuze werelden onder 
één dak! Aan de andere kant: aan de redelijk vreedzame en tolerante samenleving van 
de inwoners van die werelden, zoals die tijdens de Arabische overheersing bestond, 
was met de bouw van de kathedraal wel een eind gekomen. Met de vrijheid van gods-
dienst was het gedaan. De achterblijvende Moren werden gedwongen zich te ‘bekeren’ 
tot het christendom.  
Je zou haast zeggen dat deze en andere kathedralen die in de plaats van de vernielde 
Moorse moskeeën werden gebouwd, meer recht hadden op de naam ‘haatpaleis’ dan 
het merendeel van de moskeeën. ’t Is maar van welke kant je het bekijkt …. 
 

Henk Hospes 
 

 
 

 

Liefde is Leven met God 
 

Liefde is blij zijn, 
een arm om je heen 
Liefde is lachen, 
nooit meer alleen. 
Liefde is luisteren,  
de woorden gaan door. 
Liefde is fluisteren, 
heel zacht in je oor. 
Liefde is zingen, 
is wit en is groen. 
Liefde is zacht, 
een kus in ’t plantsoen. 
Liefde is leven, 
je ademt weer op. 
Liefde is geven, 
is LEVEN MET GOD 

Hanna Lam 
(ingezonden door Ida Kwaak) 
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*  

 
 

Zondag 16 oktober as willen wij u, na de dienst, laten 
kennismaken met de bakmixen voor brownies en muf-
fins. Naast de verkoop van deze Fairtrade producten, is 
er ook gelegenheid om te proeven van de door ons 
gebakken lekkernijen. Alvast iets meer over de bak-
mixen: 
 

MIX VOOR BROWNIESMIX VOOR BROWNIESMIX VOOR BROWNIESMIX VOOR BROWNIES    
Met deze mix voor brownies  maakt u in een handomdraai de lekkerste brownies met 
chocoladestukjes. Heerlijk als tussendoortje bij de koffie of thee, als basis voor een nage-
recht of als traktatie. Mix voor brownies is gemaakt met Fairtrade rietsuiker en cacao.  
 
MIX VOOR MUFFINSMIX VOOR MUFFINSMIX VOOR MUFFINSMIX VOOR MUFFINS    
Met deze mix voor muffins maakt u snel en gemakkelijk 
de heerlijkste muffins met chocoladestukjes. Lekker bij de 
koffie, thee en als basis voor een nagerecht of traktatie. 
Mix voor muffins is gemaakt met Fairtrade rietsuiker en 
rijkelijk gevuld  met  Fairtrade chocoladestukjes. 
Extra lekker worden de muffins met kleine stukjes fudge 
door het beslag, en echte chocolademonsters bestrijken 
de muffins ook nog met gesmolten pure chocolade     …      
Daar wordt je echt gelukkig van! 
 
Naast eerlijke handelsvoorwaarden ontvangen de boerencoöperaties die suiker en cacao 
leveren voor de mix voor brownies/muffins, bovendien een ontwikkelingspremie die ze 
naar eigen inzicht kunnen besteden aan sociaal-economische projecten. Op Mauritius 
wordt de premie door de suikerboeren onder meer besteed aan verbetering van de sui-
kerrietteelt en het transport van het suikerriet naar de suikerfabriek. 
Graag tot ziens op 16 oktober bij de wereldwinkel, waar wij natuurlijk ook onze andere 
Fairtrade producten verkopen. 
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Bijbelleesrooster 
De één leest iedere dag uit de bijbel, de ander zo af en toe een 
stukje. 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 bij die keuze. 

RS 

za.  1 Rechters 21:15-25 Schaakspel 

zo.  2 Psalm 92 Geniet van deze rustdag 

ma.  3 Matteüs 21:23-32 Bevoegd gezag 

di.  4 Matteüs 21:33-44 Wie krijgt de erfenis? 

wo.  5 Matteüs 21:45-22:14 Uitnodigingen 

do.  6 Jesaja 24:1-13 Streng maar rechtvaardig 

vr.  7 Jesaja 24:14-23 Afrekening 

za.  8 Jesaja 25:1-12 Eindelijk helder zicht op  werkelijkheid 

zo.  9 Psalm 13 Psalm uit de diepte 

ma.  10 Matteüs 22:15-22 Belastingregel 

di.  11 Matteüs 22:23-4 Levensantwoord 

wo.   12 Matteüs 22:41-23:12 Voorschriftgeleerden 

do.  13 Deuteronomium 31:9-18 Geef het door 

vr.  14 Deuteronomium 31:19-29 Een gewaarschuwd volk telt voor twee 

za.  15 Deuteronomium 31:3-32:18 Afscheidslied 

zo.  16 Deuteronomium 32:19-35 Gekrenkte liefde 

ma.  17 Deuteronomium 32:3-52 Neem het ter harte! 

di.  18 Johannes 7:1-13 PR-strategie 

wo.  19 Johannes 7:14-24 Wijsheid van boven 

do.  20 Johannes 7:25-3 Tijd en plaats 

vr.  21 Johannes 7:37-53 Wie is Jezus? 

za.  22 Deuteronomium 33:1-11 Zegen voor Ruben, Juda, Levi 

zo.  23 Deuteronomium 33:12-21 Zegen voor Benjamin, Jozef, Zebulon, .. 

ma.   24 Deuteronomium 33:22-29 Zegen voor Dan, Naftali, Aser. Waar is..  

di.  25 Deuteronomium 34:1-12 Land in zicht 

wo.  24 1 Tessalonicenzen 1:1-1 Missionaire gemeente 

do.  27 1 Tessalonicenzen 2:1-12 Vruchtbaar bezoek 

vr.  28 1 Tessalonicenzen 2:13-2 Ondanks tegenwerking ... 

za.  29 1 Tessalonicenzen 3:1-13 ... toch volgehouden 

zo.  30 Maleachi 1:1-5 Ware Jakob 
ma.  31 Maleachi 1:-14 Tijd voor hervorming 
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Cryptogram 
De oplossing van het vorige cryptogram: Hor.:Hor.:Hor.:Hor.:  1 stapelgek  6 doe  7 hoofdluis  11 eist  
12 angst  14 fat  15 ovaal  18 evenaar  20 U.N. (United Nations = Ver.Naties)  22 e.v.  23 
Rotterdam  25 Ed  26 neushoorn   
Vert.:Vert.:Vert.:Vert.: 1 schuifdeuren  2 adoratie  3 pof  4 eed  5 kasteelroman  8 les  9 uitgaand  10 is  
13 groeve  16 V.N. (Verenigde Naties) 17 A.A.  19 vetes  21 node  24 Rio. 
Als dit een succes was, heeft u enige kans de nieuwe ook op te lossen. Zo niet, dan 
moet u voor dit monster echt hulptroepen inschakelen….. In alle gevallen: veel plezier 
en succes! 

Adriaan Sala 
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HORIZONTAHORIZONTAHORIZONTAHORIZONTAALALALAL    
  2 pareldame Pael gebruikt bij de maal-

tijdbereiding vaak een pieperproduct 
(13) 

  4 chaos op z’n Hollands (9) 
  8 je kunt 'm afschieten of er een fraaie 

foto van maken (3) 
  9 daar dromen honden van (7) 
11 daar zijn ze in Amersfoort goed in (3) 
12 als een racefietser het niet helemaal 

op eigen kracht af kan (3) 
13 moest je voor die oude dansvorm in 

de rij staan? (3) 
15 om te voorkomen dat je tussen wal 

en schip valt (13) 
17 bekend van reisjes in drievoud (3) 
18 je bent benadeeld doordat je net wat 

tekort kwam om je afgevaardigde van 
de provincie te kunnen noemen (9) 

19 als zure Tonio nou z’n mond maar 
houdt ….  (9) 

20 bij gebrek aan spieren is dit een optie 
(4) 

21 het moeilijkste komt altijd als laatste, 
maar de beloning is dan het mooist(8) 

  

 VERTIKAALVERTIKAALVERTIKAALVERTIKAAL    
  1 apparaat dat voorkomt dat je ooit 

nog het origineel te zien krijgt (19) 
  2 je eigendommen laten innemen om 

bezetting te voorkomen (15) 
  3 je moet dit voorkomen want anders 

krijgen je longen het voor de kie-
zen(15) 

  4 zit kledingstukken achterna om ze 
neer te schieten? (11) 

  5 eigenschap van voetballer Pele (4) 
  6 die drie zijn goed bij stem en heel be-

roemd (7) 
  7 dat duurt nog wel even (11) 
10 ooievaar die destijds erg beroemd 

werd (5) 
14 oerbegin (2) 
16  als ’jij’ de knecht was, was dit de 

meester (2) 

 

 

Koninklijke Zangvereniging Excelsior 
 

Op zaterdag 12 november geeft de Koninklijke zangvereniging Excelsior een uniek con-
cert in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerk, Elandstraat  Den Haag, aanvang 20.15 u 
 
Uitgevoerd wordt dan o.a. het oratorium A Child of Our Time 
van Michael Tippett, een heftig en ontroerend muziekdrama, 
gecomponeerd n.a.v. de gebeurtenissen in de Kristallnacht 
van 9 november 1938. 
Afgelopen zondag heeft het koor op uitnodiging van de 
Amerikaanse ambassade enkele delen hieruit gezongen tij-
dens de herdenking  van 11 september 2001 in de Klooster-
kerk. Het oratorium gaat namelijk over de wreedheid, 
waartoe ieder mens in staat is, maar ook over de geestelijke 
veerkracht, het verlangen en de hoop van ieder mens op de 
goede kant van het leven. Vijf negrospirituals vertolken deze 
laatste gevoelens op indrukwekkende wijze. 
Het concert wordt geleid door de vaste dirigent van het 
koor, Johan Sonneveld. 
 
Alle informatie is te verkrijgen op de website van het koor: www.kzvexcelsior.nl 
 
Kaarten zijn via de website te verkrijgen, maar ook telefKaarten zijn via de website te verkrijgen, maar ook telefKaarten zijn via de website te verkrijgen, maar ook telefKaarten zijn via de website te verkrijgen, maar ook telefoooonisch te bestellen bij Niek van nisch te bestellen bij Niek van nisch te bestellen bij Niek van nisch te bestellen bij Niek van 
der Geest, voorzitter van Eder Geest, voorzitter van Eder Geest, voorzitter van Eder Geest, voorzitter van Exxxxcelsior, telefoon 070 3911987celsior, telefoon 070 3911987celsior, telefoon 070 3911987celsior, telefoon 070 3911987 
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