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Het volgende (mei/juni) nummer komt donderdag 25 april van de 
drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 10 april a.s. inleveren bij: 
Henk Hospes, Henk Hospes, Henk Hospes, Henk Hospes, per email: per email: per email: per email: samenspel@ctkerk.nlsamenspel@ctkerk.nlsamenspel@ctkerk.nlsamenspel@ctkerk.nl    
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 juli 2013. 

Van de redactie 
 

Met bewondering bekijk ik de editie van Samenspel die nu 
voor me ligt. Bewondering voor het werk van Greet Hulshof, die er weer in is geslaagd 
de kopij op een prettige manier in elkaar te passen en op te maken. Maar ook bewon-
dering voor de leveranciers van de kopij voor de wijze waarop zij hun verhalen, over-
denkingen en informatie op papier hebben gezet. Zij zijn het die Samenspel elke keer 
ook inhoudelijk maken tot een blad dat prettig is om te lezen. 
Op zoek naar een rode draad loop ik deze keer al snel aan tegen het woord ‘nieuw’. Zo 
denkt ds. Berit Bootsma in haar meditatie na over een nieuw leven en wordt u door ds. 
Ruben van Zwieten tijdens een lezing over het onderwerp Oude wijn in nieuwe zakken 
geïnformeerd over een nieuw initiatief. Adriaan Sala geeft in zijn column een nieuwe 
kijk op het Poerimfeest. Verder denkt Mirjam Goudart in haar column niet alleen na 
over een nieuwe rol in de maatschappij, maar maakt zij terloops ook melding van een 
andere nieuwe rol in haar leven. Martineke Evers vertelt in de Reidans over haar nieu-
we avontuur in het Bezuidenhout en de kerkenraad presenteert haar nieuwe beleids-
plan. Tenslotte laat Robin ten Hoopen ons kennismaken met een nieuwe religie, waar-
bij hij niet alleen zijn eigen visie geeft, maar ook naar die van u vraagt. Zijn idee van 
een nieuwe rubriek in Samenspel ondersteunen wij van harte. Uw reactie, ook al is het 
maar in een paar regels, zien wij graag tegemoet (zie onderstaand kader). Niet voor 
niets luidt een bekend gezegde: “Een nieuwe lente, een nieuw geluid.” Bovendien: zo’n 
spontane oproep van een aankomend predikant mag toch niet onbeantwoord blijven?  
 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Een nieuwe lente hebben we niet in de hand, al 
zouden we dat graag willen gezien de aanhoudende kou, maar dat nieuwe geluid …. 
Inhoudelijke reacties van lezers op artikelen in Samenspel of andere zaken die de CTK 
en onze gemeente betreffen, dat zou voor Samenspel zo’n nieuw geluid kunnen zijn. 
Wat vindt u bijvoorbeeld van het nieuws dat de CTK kans maakt om als rijksmonument 
te worden aangewezen? Dagblad Trouw maakte onlangs melding van de presentatie 
van een lijst met 89 gebouwen uit de periode 1959 – 1965, de jaren die de tweede fase 
van de wederopbouw markeren. Het gaat om “gebouwen die opvallen door hun in-
drukwekkende uitstraling”; “toparchitectuur, die het waarderen en beschermen meer 
dan waard is.” Gemeenten en experts hebben gebouwen voorgedragen voor de lijst 
die door de rijksdienst is opgesteld. In de categorie ‘verzuiling’ komen we onder meer 
de CTK tegen. Na de zomer wordt de definitieve lijst bekendgemaakt. 
 

Uw redenen om naar de kerk te gaan, uw mening over de mogelijkheid dat de CTK 
wordt aangewezen als rijksmonument en over nog veel meer zaken: we zijn ervan 
overtuigd dat ze met grote aandacht en belangstelling zullen worden ontvangen. 
 

Met een hartelijke groet, 
Henk Hospes 
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Meditatie: Nieuw leven 
 

Soms heb ik van die periodes waarin één bepaald thema steeds opnieuw terugkomt. 
De afgelopen tijd was dat het thema Nieuw leven. Dat dit thema mij bezig houdt, is lo-
gisch zult u misschien denken. Met de geboorte van Eelco heb ik van heel dichtbij het 
wonder van een nieuw leven mogen beleven. Het blijft verbazingwekkend hoe zo’n 
klein mensje al zo snel tot bloei komt door hele, ogenschijnlijk simpele, dingen als om-
rollen en van een lepeltje leren eten. 
Op 24 maart mochten we opnieuw twee kinderen in ons midden welkom heten, Isa 
Vroegh en Esther Chen. In de gesprekken met de doopouders bleek opnieuw dat er 
niets vanzelfsprekends is aan een nieuw leven. Door haar vroege komst heeft Isa een 
zeer moeilijke start gehad. Dat doet je beseffen dat het een wonder blijft als een kind 
gezond en wel ter wereld komt. 
 

Over de doop gesproken, dat is een krachtig symbool 
van het nieuwe leven. In de vroege kerk was de doop het 
begin van je leven als christen. Het gebed bij de doop 
refereert in dit verband aan het verhaal van de door-
tocht van Israël door de Rode Zee. Zoals daarvoor het 
Joodse volk het samenleven als vrije mensen pas echt 
goed begon, aan de overkant van het water, zo begint 
voor een christen na de doop ook een nieuw leven. 
Hoe radicaal een nieuw leven kan zijn laat bijvoorbeeld 
de nieuwe paus Franciscus I zien. Nadat hij zijn ambt aan-

vaard had en er witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel kwam, begon hij 
onmiddellijk aan zijn taak. Hij mocht zelfs niet eens terug naar Buenos Aires om af-
scheid te nemen en verantwoordelijkheden over te dragen. Het zou niet meer dan lo-
gisch zijn dat hij daarbij toch even heeft moeten slikken. Laten we bidden dat 
Franciscus I in zijn nieuwe leven verbindingen weet te leggen tussen de tradities en 
mensen voor het evangelie weet te enthousiasmeren.  
 

Naast de doortocht naar een nieuw leven, schuilt er meer symboliek in het water van 
de doop. Water wordt ook gebruikt om je mee te wassen. In de doop wordt alles wat 
er aan je kleeft aan verdriet, schuld en zonde van je afgewassen. Het verdwijnt door 
het spreekwoordelijke afvoerputje en hoeft je niet meer te achtervolgen. Het witte 
doopkleed dat de dopelingen in de vroege kerk na hun doop aantrokken was symbool 
van de schone lei waarmee ze begonnen. 
Het ene sacrament van de doop is dus ontzettend rijk aan symboliek. Kern van al die 
symboliek is de boodschap dat we keer op keer opnieuw mogen beginnen bij God. Het 
verleden hoeft ons niet te achtervolgen, er wacht ons een schone lei. Zoals Paulus het 
zegt in Romeinen 6: We zijn door de doop in Christus Jezus dood met hem begraven 
om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw le-
ven te leiden. Bij iedere doop die we meemaken en als we in de paasnacht onze doop 
gedenken en vernieuwen, mogen we stilstaan bij deze kans op nieuw leven. 
 

Sowieso lijkt in deze tijd het hele bestaan zwanger van nieuw leven. De lente met de 
ontluikende natuur en de lammetjes in de wei. Het feest van de opstanding dat we 
met Pasen vieren. Je kunt er gewoon niet omheen. Het wonder is dat er altijd nieuw 
leven mogelijk is. Zelfs in omstandigheden waarin het niet meer mogelijk lijkt. Zoals 
een mevrouw na de kerkdienst op 3 maart tegen me zei: ‘We speelden tussen de puin-
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hopen van het bombardement. Maar wat ik nooit vergeet is dat tussen die puinhopen 
de bloemen bloeiden.’ 
 

Midden tussen de puinhopen van ons bestaan wil God opnieuw met de wereld en met 
ons beginnen. Zoals de profeet Jesaja zegt: “Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je 
het nog niet gemerkt?” (Jes. 43 : 18 en 19) 
 

God nodigt ons uit om mee te doen met dit nieuwe leven. Durft u het aan? 
 

Ds. Berit Bootsma 
 
 

Oude wijn in nieuwe zakken? 
 
Ds. Ruben van Zwieten, predikant-directeur van de 
Stichting  Zingeving Zuidas zal op woensdag  24 april 
a.s. om 20 u in Kruispunt (Diamanthorst 187, Den 
Haag) een lezing geven over het onderwerp Oude 
wijn in nieuwe zakken? 
Deze lezing gaat uit van de commissie Oecumenische 
Samenwerking Haagse Hout, waarbij zijn aangesloten 
de Duinzichtkerk/Vredeskapel, de Heilige Driekonin-
gen Parochie, Kruispunt, de Christus Triumfatorkerk 
en de Doopsgezinde en Remonstrantse kerk in Den 
Haag. 
 

Ds. van Zwieten maakte in Nederland furore met het 
project Zingeving Zuidas. Met zijn bevlogenheid voor de Bijbel wist hij velen te inspire-
ren dit eeuwen oude boek ter hand te nemen. Op die tocht kwam menigeen tot de 
ontdekking dat het Bijbelverhaal een verrijking is voor het dagelijkse leven. Over het 
geheim van dit succes zegt ds. van Zwieten: “Ik vertel een verhaal uit de Bijbel. Geen 
preek, maar een literair verhaal, vertaald naar de actualiteit, opdat mensen zich erin 
herkennen. Zo lukt het mensen mee te nemen in de verhalen, ook al hebben ze niets 
met de Bijbel of God.” 
Ruben van Zwieten zal in deze lezing met ons zijn passie voor de Bijbel delen, maar ook 
vertellen hoe die passie tot een nieuw initiatief heeft geleid. Op 1 mei a.s. opent De 
Nieuwe Poort zijn deuren. Een nieuw gemeenschapshuis in het kloppende hart van de 
Zuidas dat open is voor iedereen en waar onder één dak een leerhuis, een huis voor 
hulp en een cultuurhuis worden gecombineerd. Onderdak is er ook in Zingeving Zuidas 
en tal van andere zingevende initiatieven. 
 

Oude wijn in nieuwe zakken? De eeuwenoude traditie van Schrift en Kerk in een nieuw 
jasje en nieuwe structuur? Het liefst ziet ds. Van Zwieten de eredienst in de klassieke 
wijkgemeente eeuwenlang in stand blijven. Maar zou een initiatief als De Nieuwe Poort 
het antwoord kunnen zijn op de tanende klassieke wijkgemeente in Nederland? Zal De 
Nieuwe Poort voor een wijkgemeente in de plaats komen of zal het wijkgemeente juist 
bevruchten?  
  

U bent van harte uitgenodigd deze interessante avond bij te wonen.   
 

Ds. Berit Bootsma 
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‘HABEMUS PAPAM’‘HABEMUS PAPAM’‘HABEMUS PAPAM’‘HABEMUS PAPAM’    
Op woensdag 13 maart klonken deze veelzeggende 
woorden ‘Habemus Papam’. De Argentijn Jorge Maria 
Bergoglio is de nieuwe paus. Hij heet vanaf nu paus 
Franciscus. Graag willen we de rooms-katholieke gast-
leden van onze wijkgemeente van harte feliciteren 
met deze Zuid-Amerikaanse paus. Wat mij trof was 
zijn bescheidenheid en nederigheid. Toen hij op het 
balkon van de Sint Pieter verscheen, vroeg hij de dui-

zenden aanwezigen om hem te zegenen, voordat hij hen zou zegenen. Het was een 
bijzonder en veelzeggend moment. We hopen dat paus Franciscus, niet alleen voor de 
rooms-katholieke kerk, maar voor heel de christenheid een inspirator mag zijn. Ook 
hopen we dat onder zijn leiding de oecumene zal gaan bloeien en er toenadering zal 
zijn tussen rooms-katholieken en protestanten. We wensen de nieuwe paus veel wijs-
heid toe en bovenal Gods zegen. 
 

PAASZONDPAASZONDPAASZONDPAASZONDAG: BELIJDENISDIENSTAG: BELIJDENISDIENSTAG: BELIJDENISDIENSTAG: BELIJDENISDIENST    
Op paaszondag, 31 maart, zullen vier men-
sen belijdenis afleggen van hun geloof. De 
belijdenisdienst vormt de afsluiting van 
een seizoen van gesprekken over het ge-
loof van de kerk, ons persoonlijk geloof, 
de Bijbel en over de praktijk van het chris-
ten-zijn. Degenen die hun jawoord zullen 
geven zijn: Nicolaas Noort, Ivora Bibejane 
Francis, Hannelies Kalkman en Arie Jan van 
der Bom. Nick en Ivora zullen na hun belij-
denis ook gedoopt worden. De feestelijke 
dienst is samen met hen voorbereid. We 
wensen hen een gezegende dienst toe, 
samen met familie, vrienden en de ge-
meente. 
 

SECULARISATIE EN DE SECULARISATIE EN DE SECULARISATIE EN DE SECULARISATIE EN DE KERK VAN MOKERK VAN MOKERK VAN MOKERK VAN MORRRRGENGENGENGEN    
Graag maak ik u attent op de avond waar-
op dr. C. Dekker, mr. P.H. Donner en dr. 
J.A.P.J. Janssen over dit thema zullen 
spreken. Naast de drie inleidingen is er ge-
legenheid om met de sprekers van ge-
dachten te wisselen. Het belooft een 

boeiend gesprek te worden. Voor meer 
informatie kunt u terecht op onze websi-
te. Van harte aanbevolen! De avond vindt 
plaats op woensdag 3 april (20 u) in de 
Christus Triumfatorkerk. 
 

HENRY BLACKMON SINGEHENRY BLACKMON SINGEHENRY BLACKMON SINGEHENRY BLACKMON SINGERSRSRSRS    
Op zondag 14 april zal het koor The Henry 
Blackmon Singers meewerken aan de 
dienst. De leden van het dameskoor zijn 
bijna allemaal betrokken bij de Ameri-
kaanse Protestantse Gemeente in Den 
Haag. Het ensemble heeft de naam aan-
genomen van zijn eerst dirigent: wijlen 
operazanger Henry Blackmon. The Henry 
Blackmon Singers worden nu gedirigeerd 
door Maria Smink-Smits en worden bege-
leid door de pianiste Alicia Witarsa. Het 
koor zal onder meer een aantal negro spi-
rituals ten gehore brengen. 
 

Met een hartelijke groet, 
ds. Ruud Stiemer 

 

 

Zomaar een wijsheid … 
    

 

Talenten vinden oplossingen, genieën ontdekken problemen 
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Oecumenische viering 
Op zondag 3 maart jl. herdachten we het bombardement  van het Bezuidenhout in een 
oecumenische viering waarbij pastoor Kurvers de overdenking verzorgde. Persoonlijke 
ervaringen worden daarin gekoppeld aan een actuele Bijbelse boodschap. Bij de koffie 
na de dienst hoorden we veel positieve reacties. Reden om u hierbij in de gelegenheid 
te stellen de preek nog eens op uw gemak door te lezen. 

 
HEER, LAAT HEM OOK DIT JAAR NOG MET RUST, TOT IK DE GROND WEER OPNIEUW HEB OM-
GESPIT EN HEM MEST GEGEVEN HEB. MISSCHIEN ZAL HIJ HET KOMEND JAAR VRUCHT DRA-
GEN. 
 

Als kind speelde ik in het puin; we speelden verstoppertje tussen de ruïnes van de An-
glicaanse kerk aan de 1e Van den Boschstaat, we probeerden kikkervisjes te vangen in 
de open kelders van de gebombardeerde huizen verderop in de straat en we liepen 
bijna iedere ochtend door de weggeschoten Theresiastraat naar de noodkerk aan de 
Mariastraat of naar het welpenhol van Akela Bolle in de Paulinastraat. De eerste drie 
jaar van mijn lagere schooltijd kregen we les van de broeders in een volgepropt he-
renhuis op de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de 1e Van den Boschstraat, daar 
waar nu het Ministerie van Landbouw staat; de laatste drie jaar verhuisden we naar een 
oud, overeind gebleven schoolgebouw aan de Vlietstraat. Zo tussen het puin door 
stonden nog plukjes van op zich prachtige huizen, die door het bombardement waren 
gespaard: aan het Juliana van Stolbergplein, in de Adelheidstraat, de Daendelsstraat, de 
Cornelis Speelmanstraat en zo verder. Zij werden later het slachtoffer van de bulldo-
zers van de gemeente. 
 

Ik vertel u dit alles niet uit het oogpunt van nostalgie, hoezeer ik het ook betreur dat 
zo’n mooie klassieke Haagse wijk aan gruzelementen is geslagen, maar eerder om te 
laten zien hoe ingrijpend - en voor hoeveel jaren ingrijpend - een bombardement als 
dit zijn sporen in het leven van mensen achterlaat en ook om het te delen met hen die 
in die dagen alles verloren hebben... Want dat doet oorlog, toen - in ‘40-‘45 - in het Be-
zuidenhout, het Duitse Dresden en het Engelse Coventry; en nog, nú - in 2013 - in Da-
mascus of Aleppo: het slaat levens uit elkaar, het slaat diepe wonden in het gewone 
dagelijks leven van mensen, het verbreekt sociale samenhang. En het is daarom goed 
om te beseffen, dat het ‘gedenken’ - wat wij hier vandaag doen - alleen maar betekenis 
heeft, wanneer het uitstijgt boven het verleden van dit Bezuidenhout en ons waak-
zaam maakt en betrokken bij het ‘nu’.  Het ‘puin’ van het Bezuidenhout verwijst im-
mers ook nu nog - wanneer wij de litanie van verzoening tenminste serieus nemen - 
naar de ongebreidelde hebzucht van mensen, naar het vasthouden van macht, naar 
menselijke onverschilligheid en naar de wellust die mannen, vrouwen en kinderen li-
chamelijk en geestelijk vernietigt. 
 

Op de ochtend van 15 november 1940 - we weten het allemaal - stond In Engeland een 
klein groepje mensen rond burgemeester Howard de ravage te inspecteren tussen de 
puinhopen van de net gebombardeerde kathedraal van Conventry. Jock Forbes, de 
steenhouwer van de kathedraal bond twee half geblakerde eiken dakbalken samen in 
de vorm van een kruis en plaatste dit midden in een berg smeulend puin. Arthur Wale, 
een plaatselijke priester, pakte uit de ruïne drie spijkers uit de veertiende eeuw en 
bond die samen in de vorm van een ander kruis. Op deze wijze ontstonden er op die 
morgen twee bekende kruisen, die symbool zijn geworden van vergeving en verzoe-
ning in onze moderne christelijke wereld. Ineens was Golgotha niet meer ver weg, 
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maar werd het kruis, waaraan Christus zelf gestorven is, symbool voor alle puin die wij 
mensen veroorzaken en ook hebben op te ruimen. Het Cross of Nails van Conventry 
werd een wereldwijde inspiratiebron voor verzoening tussen mensen en volken en 
vernieuwing van levenshouding.  
En overal waar dit Cross of Nails centraal wordt gesteld, wordt - zou je kunnen zeggen - 
die parabel geactualiseerd, waarover wij zojuist in het evangelie hebben gehoord. 
Want net als die vijgenboom in het evangelie staat ook het Cross of Nails in een vaak 
onvruchtbare wereld, waarin vredesbesprekingen wel worden gevoerd, maar in veel 
gevallen weinig succes lijken te hebben. In een wereld, waar in Syrië over de hoofden 
van de kinderen heen de ene verwoesting na de andere wordt gemeld ondanks alle 
inspanningen van de Verenigde Naties. In een wereld waar in de omgeving van Mali en 
het oosten van de Republiek Kongo al maar meer gewonden en vluchtelingen te vin-
den zijn en waar in Bethlehem - alweer jaren - een muur van negen meter hoog de 
mensen van elkaar gescheiden houdt. “Wie zijn schuldig?” vragen de mensen dan aan 
Jezus nadat er in zijn tijd een aanslag is gepleegd op de toren van Siloam. “Gaat het 
misschien over een straf van God?”, vragen anderen aan Hem. En Jezus verwijst ons 
naar die onvruchtbare vijgenboom, naar dat machteloze teken van dat Cross of Nails. 
En Hij zegt ons niet: “Het is nu eenmaal een verloren zaak; stop er nu maar eens mee, 
houdt maar op met dat gebed om vrede, stop dat Cross of Nails maar in de kast, hak 
het maar om...” Nee, Hij zegt: “Ga er mee door, probeer het toch nóg eens, versaag 
niet... de wereld verdient een nieuwe kans.” 
 

Het Cross of Nails staat hier vandaag in ons midden zoals die vijgenboom in het Evange-
lie. Om ons bij de les te houden, om ons betrokken te houden, om zelf - in ons eigen 
leven - te oefenen in verzoening en vergeving, naar onze partners, naar onze buren, 
naar die soms onuitstaanbare mensen op je werk. “Als uw vijand honger heeft, geeft 
hem te eten,” zegt Paulus in zijn Romeinenbrief, “als hij dorst heeft geeft hem te drin-
ken. Zodoende zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen.” Ja, vurige kolen van liefde 
zijn er nodig: dat wil zeggen voorbijzien aan eigen principes, liefde als antwoord op 
haat, verzoening als antwoord op geweld, samenwerking als antwoord op een bom-
bardement. Goddelijke mest voor de vijgenboom en voor het Cross of Nails. “Want als 
jullie niet tot inkeer komen, zul je net zo sterven als zij”, zegt de Heer.  
Puinruimers moeten we worden, ruimers van het puin tussen mensen in onze eigen 
omgeving, ruimers van het puin in deze wereld; bouwers van vrede, zoals ook ooit hier 
in deze wijk mensen weer opnieuw met bouwen en herstellen begonnen zijn.  
En wat dat Cross of Nails betreft, dat symbool van de vrede die er nog altijd niet is: 
“Heer, laat hem ook dit jaar nog maar even staan, tot ik de grond weer opnieuw heb 
omgespit en hem mest gegeven heb. Misschien zal hij het komend jaar vrucht dragen.” 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
Op zondag 3 maart werd in een volle Chris-
tus Triumfatorkerk het Cross of Nails door 
Aad Tulling overgedragen aan twee leden 
van de Heilige Driekoningenparochie. 
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Was ik maar boos 
 

Bijna dagelijks lees ik in de trein naar mijn 
werk de columns in Spits, de gratis krant die 
op het station wordt uitgedeeld. En ik vind 
ze leuk, amusant, schokkend, tot nadenken 
aanzettend en soms (te) grof. Wat is nou de 
kracht van deze korte beschouwingen, denk 
ik vaak als de deadline voor mijn eigen co-
lumn weer in zicht is.  
 

SYMPATHIEK LULLETJESYMPATHIEK LULLETJESYMPATHIEK LULLETJESYMPATHIEK LULLETJE    
De columns van Jan Dijkgraaf, zou ik daar een voorbeeld aan willen nemen? Zijn grove 
taal, directe beledigingen en gebrek aan respect? Niet mijn stijl, maar toch zet hij je 
wel aan het denken. Zijn column dwingt je om het met hem eens of oneens te zijn. Je 
vormt je automatisch een mening over het onderwerp. Dat is wel knap van hem. Ik 
vraag me af of mijn columns zo meningvormend zijn. Of de columns van Filemon Wes-
selink. Ik vond hem altijd maar een lulletje, maar door zijn stukjes te lezen, heb ik meer 
sympathie voor hem gekregen. Hij schrijft leuk, vaak positief en over hele alledaagse 
dingen. Met vaak een glimlach op mijn gezicht als gevolg. Is dat wat ik zou willen berei-
ken? Een blij gevoel bij mensen teweeg brengen? Dan heb je nog de columns van Do-
minique van der Heyde, die dankzij haar make-over wat vrouwelijker en minder zakelijk 
overkomt, maar in haar columns nog steeds de Haagse politici niet spaart. Welke stijl 
deze columnisten ook hebben en wat ze ook teweeg brengen, een ding hebben ze al-
lemaal gemeen: ze maken zich ergens druk over. Ze maken zich boos, of hebben zor-
gen, willen iets aan de kaak stellen.  
 

VUILCONTAINERVUILCONTAINERVUILCONTAINERVUILCONTAINER 
Ik ben bang dat het mij daaraan ontbreekt. Aan betrokkenheid, aan passie. Er was een 
tijd dat ik semi-vegetarisch was, omdat ik mij druk maakte over de overconsumptie van 
vlees en de bio-industrie. Dieren die puur voor ons genot gefokt worden en vaak in 
kleine, onherkenbare stukjes aan het einde van de dag overblijven in de supermarkt. 
Bestemming: vuilcontainer. Of de periode dat ik boos en verward terugkwam uit India 
na een half jaar vrijwilligerswerk in een weeshuis op het platteland. Dat mensen in Ne-
derland zich zo druk kunnen maken over wat hun kat die avond moest eten, of al die 
pietluttige regeltjes! Niet te vergeten de ondankbaarheid en het gemak waarmee 
mensen hun geld uitgeven aan (in mijn ogen) nutteloze zaken, terwijl ze met hetzelfde 
bedrag een kind naar school kunnen sturen.  
    

MISSCHIEN…MISSCHIEN…MISSCHIEN…MISSCHIEN…    
En nu? Nu vind ik alles wel prima en best en moeten mensen zelf maar bedenken hoe 
ze hun leven invullen en welke keuzes ze maken. Of ze afval scheiden, geld uit geven 
aan eigen genot, liever met de auto dan met de trein gaan. De vraag die me wel bezig 
houdt: is het begrip of gemakzucht? 
  

Zal ik ooit weer boos worden en me druk maken en me inzetten voor een betere we-
reld? Ik hoop het wel. Misschien als mijn werk wat rustiger is, mijn training voorbij is, 
ons huis verbouwd en de baby geboren. Misschien ga ik me dan weer eens wat meer 
bezighouden met mijn rol in de maatschappij. Of, misschien moet ik eerst eens op-
houden excuses te bedenken…  

Mirjam Goudart - Jansen 
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Jom Hasjoa  
Dag der Vernietiging 
    

    

Jom Hasjoa is de gedenkdag voor de slachtof-
fers van de Holocaust, vastgesteld op de 28e 
Nissan van de vernietiging van het getto in War-
schau. In aansluiting op deze gedenkdag in 
joodse kringen komen op enkele plaatsen in ons 
land jaarlijks christenen en joden bijeen. 
 

De Haagse Gemeenschap van Kerken organiseert 
dit jaar voor de achtentwintigste keer deze sa-
menkomst van joden en christenen. Deze her-
denking zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, 
Lange Voorhout 4,  op zondag 21 april, aanvang 
16 uur. 

 

Thema: Herdenken 
 

Chazzan Ken Gould verleent zijn medewerking. De muzikale ondersteuning is in handen 
van organist Geerten van de Wetering. Hanneke Gelderblom-Lankhout leest de kroniek. 
De herdenking is in handen van Natasja van Weezel, filmmaker. Het Leiden University 
College Choir verleent medewerking. 
 

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit deze bij-
eenkomst bij te wonen. Velen die zich verbonden voelen met de Haagse kerken heb-
ben zich het leed, dat de joden in de Tweede Wereldoorlog is overkomen, 
aangetrokken. Het geeft onze joodse stadgenoten vertrouwen, dat we jaar in jaar uit 
met hen zijn blijven herdenken. 
Na afloop zullen de bloemen naar het Joodse Kindermonument op het Rabbijn Maar-
senplein gebracht worden. 
 

Haagse Gemeenschap van Kerken: Commissie: JOM HASJOA-HERDENKING. 
Adriaan Snijders : mail  -  snijdersa@hetnet.nl 
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Van de ZWO commissie 
    

NOODHULP IN SYRIË, HOE GAAT DAT EIGENLIJK?NOODHULP IN SYRIË, HOE GAAT DAT EIGENLIJK?NOODHULP IN SYRIË, HOE GAAT DAT EIGENLIJK?NOODHULP IN SYRIË, HOE GAAT DAT EIGENLIJK?    
Je zult maar met je vrachtwagen vol hulpgoederen bij een checkpoint staan en op-
dracht krijgen om alles uit te laden, terwijl de wapens op je gericht zijn. Wat ben je er 
dan blij mee dat je een mobiele telefoon hebt en dat er mensen zijn die aan de juiste 
touwtjes weten te trekken, zodat  je uiteindelijk toestemming krijgt om door te reizen. 
Kerkelijke hulpverleners in Syrië maken dit mee. 
 

NOODSITUATIENOODSITUATIENOODSITUATIENOODSITUATIE    
Heel veel Syriërs zijn op drift. Veel vluchtelingen verblijven in verlaten gebouwen, scho-
len, soms oude ruïnes, een enkele keer in kampementen. Nogal wat mensen trekken 
noodgedwongen in bij andere families. Weer anderen trekken naar de omliggende 
landen. De verhalen die ze vertellen zijn schokkend. Hun huidige situatie is vaak hart-
verscheurend. Onderdak, dekens en verwarming hebben ze nodig, maar ook voedsel 
en medische hulp. Daarnaast is er behoefte aan psychologische ondersteuning. Kinde-
ren hebben onderwijs nodig in een beschermde omgeving. Kerk in Actie steunt Syri-
sche kerken bij het verlenen van noodhulp in Syrië zelf. 
 

DIACONAAL NETWERKDIACONAAL NETWERKDIACONAAL NETWERKDIACONAAL NETWERK    
Steun in Syrië? Hoe doen de kerken dat? Christenen zijn met twee miljoen op een be-
volking van tweeentwintig miljoen, een minderheid in Syrië. Maar je vindt kerken door 
heel het land, tot in de meest geïsoleerde plaatsen. Kerken rekenen het tot hun taak 
om armen en hulpbehoevenden bij te staan. Zo ontstaat een fijnmazig netwerk van 
vrijwillige hulpverleners. Veel slachtoffers weten de kerken te vinden. Bovendien gaan 
jonge mensen eropuit om slachtoffers op te zoeken. Daarmee vormen kerken een 
machtig apparaat om hulp te bieden, maar ook om de behoefte aan hulp in kaart te 
brengen. De verzamelde informatie delen de kerken in verschillende werkgroepen van 
de Verenigde Naties die de hulpverlening in Syrië coördineren. Zo zorgen ze ervoor dat 
slachtoffers hulp ontvangen die ze nodig hebben. Het is voor de kerken een enorme 
opdracht, die ze uitvoeren met vijftien steunpunten door het hele land en honderd 
getrainde hulpverleners, naast de velen vrijwilligers. 
 

WAT DOEN DE KERKEN?WAT DOEN DE KERKEN?WAT DOEN DE KERKEN?WAT DOEN DE KERKEN?    
Noodkachels, dekens en voedsel worden lokaal ingekocht. De aanvoerroutes over de 
grens zijn gevaarlijk en moeilijk begaanbaar. Lokale ondernemers zijn daar goed in. 
Door hen in te schakelen, ondersteunen de kerken de lokale economie. De kerken ver-
delen de hulpgoederen daarna via hun eigen diaconale netwerk. Ze komen in de verste 
uithoeken van het land. Waar goederen worden gedistribueerd, wordt ook gesproken 
over verdere behoeften, zoals psychologische ondersteuning of onderwijs aan kinde-
ren. Veel scholen werden gesloten; onderwijzers sloegen ook zelf op de vlucht. 
 

KERK IN ACTIEKERK IN ACTIEKERK IN ACTIEKERK IN ACTIE    
De hulp door de Syrische kerken is omvangrijk en effectief. Tienduizenden gezinnen 
zijn al door de kerken geholpen. Maar dat is niet genoeg. De kerk van Antiochië doet 
een dringend beroep op ons om meer hulp mogelijk te maken. Laat de Syrische kerken 
niet in de steek! 
Wat u kunt doen?: U kunt uw bijdrage stortten op giro 456 t.nv. Kerk in Actie te 
Utrecht o.v.v. Noodhulp Syrië. 

Wij wensen u gezegende paasdagen toe! 
namens de ZWO commissie: Eric Ebbink  
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BerichtenBus 
    

Met Pasen net achter de rug gaat april een drukke maand 
worden in de CTK. De agenda staat vol met leuke en interes-
sante activiteiten. Hopelijk zit er ook iets van jouw gading bij. 
Mocht je nog ideeën hebben voor leuke activiteiten of inte-
ressante thema’s, aarzel dan niet om die te delen. Binnen-
kort gaan we het programma voor komend seizoen 
bedenken en alle ideeën zijn dan welkom. 

 

GESPREKSGROEP GELOVEGESPREKSGROEP GELOVEGESPREKSGROEP GELOVEGESPREKSGROEP GELOVENNNN 
In april beginnen we aan de derde ronde 
van vier avonden dit kerkelijke seizoen. 
Tijdens de vorige twee rondes hebben we 
het gehad over duurzaamheid en genera-
ties/familie gehad. Het leverde interessan-
te gesprekken op over soms vrij onbeken-
de Bijbelteksten. Door de Bijbel open te 
slaan en met elkaar te lezen kunnen er he-
le verrassende dingen naar boven komen. 
Zelfs als een tekst in eerste instantie te 
moeilijk of te weerzinwekkend lijkt. 
Tijdens de laatste serie avonden willen we 
het hebben over het thema: Buren, in de 
brede zin van het woord. Onderwerpen 
die voorbijkomen zullen zijn: het joodse 
volk en haar buurvolken, bekeren, chris-
tendom in een seculiere maatschappij, 
vroeg-christelijke kerk, enz. Van verschil-
lende kanten zullen we stilstaan hoe om 
te gaan met de ander. 
 

De data waarop we bij elkaar komen zijn: 4 
april, 25 april, 16 mei en 6 juni. Heb je be-
langstelling, dan ben je van harte welkom 
om mee te komen praten. Voor meer in-
formatie of opgave kan je terecht bij on-
dergetekende. 
 
TRAINING WERK & BALATRAINING WERK & BALATRAINING WERK & BALATRAINING WERK & BALANSNSNSNS 
Op 9 april gaat de Training Werk & Balans 
weer van start. De commissie heeft haar 
best gedaan om opnieuw vier leuke en 
boeiende trainers te vinden. Zij zullen ons 
aan het werk zetten met vragen over het 
belang van ons werk (of juist niet), onze 
inspiratiebronnen en persoonlijk leider-
schap. Verderop in deze Samenspel vind je 
meer informatie. 
 

Opgeven kan nog bij ondergetekende. 
Denk er vooral aan om dit bericht door te 
geven aan vrienden en collega’s die moge-
lijk geïnteresseerd zijn. De ervaring van 
vorig jaar is dat iedereen mee kan doen, 
ongeacht opleiding en achtergrond. Juist 
een hele diverse groep levert de meest 
interessante gesprekken op. Zegt het 
voort! Kijk nog even voor het volledige 
overzicht in Samenspel van maart 2013 of 
op de site: www.ctkerk.nl (pagina Jonge-
professionelen) 
 

VOORJAARSSAMENZIJNVOORJAARSSAMENZIJNVOORJAARSSAMENZIJNVOORJAARSSAMENZIJN 
Op donderdag 18 april 
wordt er weer een voor-
jaarssamenzijn georgani-
seerd door Team 
Meeleven. Samen vieren, 
eten en een gezellige 
activiteit doen. Juist 
voor de mensen die 
normaal gesproken vele 
dagen alleen door moe-
ten brengen. Dat is het 

doel van deze bijeenkomsten. 
 

Na een korte viering en een lekkere lunch 
met salades, gaan we op de nostalgische 
toer. Iedereen heeft vroeger waarschijn-
lijk wel spelletjes gedaan, sjoelen of mens-
erger-je-niet. Alleen 
spelletjes doen is echter 
niet zo leuk, dus komen 
we er vaak niet meer 
toe. Nu is de kans om 
de schade in te halen 
en met elkaar  de com-
petitie aan te gaan. 
Opgeven voor dit samenzijn dat om 11 u 
begint kan bij Annie Krul (070-3851860). 
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KLOOSTERWEEKLOOSTERWEEKLOOSTERWEEKLOOSTERWEEKKKKENDENDENDEND 
Van 12 t/m 14 april gaan we met een 
groep van twaalf mensen naar de Zusters 
Benedictinessen in de Onze Lieve Vrouwe 
abdij in Oosterhout. We zullen ons daar 
onderdompelen in het ritme van het 
kloosterleven en haar getijden. Een mo-
ment van stilstaan en bezinning in het 
hectische leven van alle dag. Tegelijk zul-
len we met elkaar en de gastenzuster in 
gesprek gaan over ons geloof en onze re-
latie met God. We zien er naar uit en zul-
len onze verhalen na afloop zeker met 
jullie delen. 
 

LEZINGLEZINGLEZINGLEZING DS. RUBEN VAN ZWIET DS. RUBEN VAN ZWIET DS. RUBEN VAN ZWIET DS. RUBEN VAN ZWIETENENENEN 
Op 24 april komt dominee Ruben van 
Zwieten uit Amsterdam ons deelgenoot 
maken van zijn passie voor de Bijbel en de 
kerk. Op 1 mei aanstaande opent hij op de 

Amsterdamse Zuidas zijn nieuwe gemeen-
schapshuis De Nieuwe Poort. Hij hoopt dat 
dit de opmaat is tot een nieuw ontmoe-
tingsplek rondom de Bijbel en zinge-
vingvragen. Elders in Samenspel is meer 
over deze lezing te vinden. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om zich te laten inspi-
reren door deze bevlogen predikant.  
 

Ik wens jullie allen een heel gezegende 
paastijd toe. Die tijd duurt langer dan je 
misschien denkt, want tot en met Pinkste-
ren blijft de kerkelijke kleur wit, de kleur 
van het feest. We hebben vijftig dagen de 
tijd om het wonder van het nieuwe leven 
te bevatten en er in onze jubel God om te 
danken.   
 

Met hartelijke groet, 
ds. Berit Bootsma 

 
 
 

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. 
 
Stille Zaterdag, 30 maartStille Zaterdag, 30 maartStille Zaterdag, 30 maartStille Zaterdag, 30 maart, is om 21 u de paaswake. De nacht waarin het licht van Chris-
tus weer gaat stralen en wij de boodschap van de opstanding van onze Heer aange-
zegd krijgen. Tevens zal er in deze dienst ruimte zijn voor de doopgedachtenis en een 
het ontvangen van een persoonlijke zegen.  
 
Zondag 31 maartZondag 31 maartZondag 31 maartZondag 31 maart, paaszondag, zullen vier mensen belijdenis doen van hun geloof. 
Twee van hen zullen ook worden gedoopt. De evangelielezing is Johannes 20 : 1-18. 
 
zondag 14 aprilzondag 14 aprilzondag 14 aprilzondag 14 april, zondag Misericordia Domini, zal het koor The Henry Blackmon Singers 
meewerken aan de dienst. Centraal staat Lucas 24 : 36-48. 
 
Zondag 21 aprilZondag 21 aprilZondag 21 aprilZondag 21 april merken we dat de paasjubel nog steeds klinkt. Deze zondag draagt dan 
ook de naam Jubilate. Een jubel die doorklinkt in onze lezing uit Openbaringen 7. Daar-
in beschrijft Johannes hoe een menigte die niet te tellen is God de lof toezingt. Waar-
om jubelen ze? Kunnen wij vandaag de dag nog meedoen of heeft de twijfel te hard 
toegeslagen? 
 
Zondag 28 april,Zondag 28 april,Zondag 28 april,Zondag 28 april, zondag Cantate lezen we Johannes 13 : 31-35. 
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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 kindernevennnndienstdienstdienstdienst    
 

april     tijd voorganger organist 
 

  7 10 u ds. Roeland Bosch  Danny Spaans 
14 *  10 u ds. Ruud Stiemer  Arie Kraaijeveld 
21 10 u ds. Berit Bootsma  Johan de Graaf 
28 10 u ds. Ruud Stiemer  Arie Kraaijeveld 
 

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

Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk 
april     tijd voorganger organist 
 

21 19 u Bas van den Bosch  Jan van Westenbrugge 
 Muzikale medewerking:   Chr. Gemengd koor Hosanna uit Gouda 
 o.l.v. Carel Christiaan Schulz 

 

Citydienst in de Noorderkerk:  
april     tijd voorganger organist 
 

28 19 u pastor Aad Tulling  Peter Dingemanse  
 Muzikale medewerking:  Inspirited uit Rijswijk  
 o.l.v. Peter Dingemanse. 

 
 

Doopzondagen 
De eerstkomende doopzondag in onze kerk is: 
    
zondag 26 meizondag 26 meizondag 26 meizondag 26 mei    
voorganger:  ds. Ruud Stiemer 

 
De andere doopzondagen in 2013 zijn: 
28   juli  -  voorganger ds. Berit Bootsma  
   1  september  -  voorganger ds. Berit Bootsma 
10   november    -  voorganger ds. Ruud Stiemer 
Wilt u van één van deze mogelijkheden gebruik maken dan 
kunt U (graag minimaal vier weken van tevoren) contact op-
nemen met de desbetreffende voorganger. 

 

Zomaar een wijsheid … 
    

Kritiek is de katalysator van de wetenschap. 
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Agenda 
(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander 
plaats in de Christus Triumfatorkerk) 
 

Elke donderdag vanElke donderdag vanElke donderdag vanElke donderdag van 13.30  13.30  13.30  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. 
 

maart: 
28 21.30 u AfterPassion (Kloosterkerk – blz. 19) 
april: 
  2 19.45 u  Moderamen 
  3  20.00 u  Lezing Secularisatie en de Kerk van Morgen (zie blz. 12) 
  4 20.00 u  Gespreksgroep Geloven 
  9  18.00 u  Training Werk & Balans 
10   Deadline Samenspel 
11  19.45 u  Kerkenraad 
12  19.30 u  Filmavond (zie verderop deze blz.) 
12-14   Kloosterweekend Oosterhout (blz. 14) 
16  19.00 u  Eetgespreksgroep 
17  20.00 u  Commissie Eredienst 
18  10.45 u  Voorjaarsmiddag Team Meeleven 
23  20.00 u  Training Werk & Balans (blz. 13) 
24 20.00 u  Lezing Oude wijn in nieuwe zakken (Kruispunt - zie blz. 5) 
25  20.00 u  Gespreksgroep Geloven 
 

 

Bazar Noorderkerk  
Schuijtstraat 9-11 Den Haag. 
 

De opbrengst is bestemd voor diverse goede doelen: 

- het schooltje waar wij contact mee hebben in Malang (Indonesië) 

- het kindertehuis Hanukkah in Ghana 
- het in onze wijk lopende project De Spiegelkamer. 
 

De bazar is geopend:  

- vrijdag 5 april:  14  - 20 u 

- zaterdag 6 april:  10  - 14 u 
U bent allen van harte welkom!    
 

 

Filmavond 
    

Op vrijdag 12 april draaien we de film The Trumanshow in de CTK. In deze film blijkt 
Truman Burbank 24 uur per dag gefilmd te worden zonder dat hij dat zelf weet. 
 

De koffie staat klaar vanaf 19.30 u en we starten om 20 u. Na afloop is er tijd om onder 
het genot van een hapje en een drankje met elkaar na te praten. Om dit alles mogelijk 
te maken vragen wij aan u een kleine vrijwillige bijdrage. 
 

Jacqueline Eshuis en Miriam Busse 
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1 April 
 

We schrijven 1968. In de Nieuwe Haagse Courant, 
gerespecteerd protestants christelijk dagblad, staat 
op 1 april een advertentie, waarin 
de diaconie der Gereformeerde 
Kerk Den Haag-Oost een partij 
zwarte handschoenen te koop aanbiedt.  
De diaconie weet echter van niets en de secretaris 
klimt onmiddellijk in de pen met de vraag aan de 
redactie: “Wie heeft dat gedaan?”  
De datum van de brief is ook 1 april 1968. 
De briefschrijver is het uitzonderlijke van die da-
tum kennelijk ontgaan of hij hield er niet van dat er 
in naam van de kerk grapjes werden uitgehaald. U 
bent gewaarschuwd: de diaconie is niet zonder 
(zwarte) handschoenen aan te pakken! 
 

Toen ik een jaar of twaalf was, ben ik heel enthousiast geraakt door een krantenbericht 
over een anti-gravitatieapparaat: een buisvormig ding dat je overal aan kon vastmaken 
en waarmee de zwaartekracht werd geneutraliseerd. Er stond een uitgebreide weten-
schappelijke uitleg bij, maar die snapte ik niet. De foto’s spraken echter boekdelen. De 
vinding was op Schiphol gedemonstreerd en je zag op diverse foto’s mensen en din-
gen zweven. Een fietser vloog zelfs – hoeps - over de vleugel van een Dakota heen … 1 
april ! 
 

Eén keer heb ik op kantoor de zaak op stelten gezet door de afdeling bijeen te roepen, 
ook het managementteam, om de vakantieplanning te herzien. Sommigen zouden 
echt hun vakantie moeten verplaatsen omdat teveel collega’s tegelijk weg zouden zijn. 
Maar kom een ambtenaar niet aan zijn vakantie, dus grote commotie… Ha ha, 1 april! 
 

In 1953 zag het zwart van de mensen op de Scheveningse boulevard, want de Carthage, 
een vrachtschip dat sinds de stormramp op het strand vastzat, zou met reuzenhelikop-
ters opgetild worden en in zee worden gezet... Jawel, op 1 april! 
 

Vlak voor de val van de Berlijnse Muur overlegde premier Thatcher met president Gor-
bachov over de hereniging van Duitsland (zij was er te-
gen). Bij een ontspannen wandelingetje door de tuin 
ving een gevoelige microfoon van een journalist een 
woordje op dat Michail Margareth influisterde: ‘Looflir-
pa’, Russisch voor ‘Ík hou van je!’ Een politieke rel was 
geboren …. Tot iemand het woordje omdraaide: ‘April 
fool’ oftewel ‘1 april’! 
 

In 1962 vond de kunstenaar Edo van Tetterode op het 
strand van Zandvoort een beeld dat afkomstig leek van het Paaseiland. In één klap 
stond Zandvoort volop in de belangstelling. Grote koppen op de voorpagina’s, zelfs in-
ternationale pers was geïnteresseerd. Er werd een deskundige vanuit Noorwegen in-
gevlogen en die bevestigde dat het om een authentiek Paaseilandbeeld ging. Het 
beeld werd op de rotonde op de Zandvoortse boulevard gezet, waar het in een paar 
dagen tijd tienduizenden bezoekers trok. De gelukkige vinder was te gast bij Brand-
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punt en daar deed hij uit de doeken hoe hij samen met een paar televisiemakers de 
misschien wel best geslaagde 1 aprilgrap ooit had gemaakt.  
 

Het maken van aprilgrappen is een eeuwenoude traditie; het is de dag dat mensen el-
kaar voor de gek houden. In Frankrijk spreekt men van poisson d'avril (aprilvis); in En-
gelstalige landen heet de dag April Fool's Day, wat overeenkomt met de Russische 
versie Den Doeraka, dag van de dommerik. De oorsprong van dit fenomeen is duister. 
Het stamt mogelijk af van het middeleeuwse Feest der Zotten, dat gevierd werd rond 
1 januari. Dan werd er een valse paus of bisschop gekozen, wat gepaard ging met aller-
lei rituelen en festiviteiten. Vooral de geestelijkheid werd daarbij op de korrel geno-
men. Wellicht verschoof de datum door de invoering van de Gregoriaanse kalender 
naar 1 april. En zo is het (misschien) gekomen. 
 

Maar alle gekheid op een stokje, humor komt overal voor, ook in de Bijbel, al is dat 
maar spaarzaam. Is er een Bijbelse evenknie voor 1 april? Jawel, het Lotenfeest of Poe-
rimfeest (Purim van ‘pur’ = lot). Dat feest wordt in het Jodendom jaarlijks uitbundig 
gevierd. De aanleiding is het verhaal over Esther, haar oom Mordechai en de man die 
alle joden in het rijk van Meden en Perzen wilde vernietigen, Haman.  
Het feest wordt traditioneel als een soort carnaval gevierd: mensen verkleden zich, de 
dames bij voorkeur als koningin Esther, maar andere varianten zijn ook mogelijk.  
Tijdens de dienst in de synagoge wordt uit de Estherrol gelezen. Elke keer als de naam 
van Haman genoemd wordt, worden de 
meegebrachte ratels gebruikt om veel lawaai te 
maken of anders klinkt er wel boegeroep of 
gestamp. Vooral voor de kinderen is dit natuurlijk 
een groot spektakel. Er is ook een speciaal 
Poerimgerecht: ‘Hamansoren’, een deeggebak, 
gefrituurd en met suiker bestrooid. Een 
bijzonderheid van het Poerimfeest is dat je 
daarbij dronken mag worden. Door veel te 
drinken, weet je het verschil tussen Haman 
(kwaad) en Mordechai (goed) niet meer. De verklaring daarvoor is dat wijn een belang-
rijke rol speelt in deze geschiedenis; het drinken van wijn had als gevolg dat koningin 
Vasti werd afgezet en dat  Esther koningin in haar plaats werd, en met wijn tijdens de 
maaltijd van de koning met Haman en Esther werd de val van Haman ingeluid, wat de 
redding van de joden was.  
Bij Poerim houdt men elkaar ook voor de gek, zoals op bij ons op 1 april.  
Het Nieuw Israëlitisch Weekblad heeft elk jaar een bericht dat nep is, de week erna 
wordt onthuld welk bericht de Poerimgrap was. Zo was er dit jaar een bericht over een 
sjabbesfiets, die zo gemaakt is dat je er op sabbat mee op pad kan, in tegenstelling tot 
de gewone fiets.  
Voor zowel joden als christenen heeft Poerim een dus diepere betekenis, zeker in tij-
den van toenemend antisemitisme. Waarom vieren wij dat feest dan niet mee?  
Als uitvlucht brengen we dan al gauw naar voren dat protestanten - met dank aan Cal-
vijn zaliger - doorgaans niet van die feestneuzen zijn; daarom is carnaval ook niets voor 
ons soort mensen, vinden we. Nou, dan hebben we dat helemaal bij het verkeerde 
eind, vond ook de kerkenraad. Daarom gaan wij dit jaar ook Poerim vieren en wel op 
Tweede Paasdag. Bij mooi weer op ons kerkplein (de parkeerplaats) en bij minder weer 
binnen in de hal. Er is muziek en dans, hapjes en drankjes. Kom bij voorkeur lopend of 
met het openbaar vervoer. Van 14 – 17.30 u bent u welkom. De toegang is vrij, maar er 
gaat uiteraard wel een collectezak rond. Vergeet niet u te verkleden of verkleedspullen 
mee te nemen. Voor ratels wordt gezorgd. Als er mensen zijn die Hamansoren willen 
bakken, graag. Tot ziens op Tweede Paasdag!          Adriaan Sala 
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AfterPassion Den Haag 
In Samenspel van maart stond een stuk over The Passion. Hierbij meer informatie:  

 
Misschien heeft u er al van gehoord of gelezen; 28 
maart komt het EO/RKK evenement rondom het 
paasverhaal, The Passion, naar Den Haag. Acteurs als 
René van Kooten, Jorgen Rayman en Anita Meijer 
vertolken met gebruik van hedendaagse popliedjes 
het passieverhaal. Als kerken in Den Haag willen wij 
de bezoekers van dit evenement graag warm wel-
kom heten en doen dit in de vorm van een AfterPas-
sion. Na afloop van The Passion, kunnen mensen in 
de Kloosterkerk het verhaal verder verdiepen. Dit 

door erover na te praten, stil te zijn en met behulp van diverse werkvormen zelf han-
den en voeten te geven aan dat wat hen van het verhaal geraakt heeft. Als afsluiting 
van deze avond zal er een vesper zijn. De AfterPassion duurt van 21.30 u – 23.30 u en is 
in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag. 
 
 
     

Vooruit … 
Vooruit, vooruitgang, toekomst 
 

Wat de toekomst in petto heeft, weten we niet. Nadenken over wie we als kerkelijke 
gemeente zijn en wat we de komende jaren zouden willen, dat kan natuurlijk wel.  
In 2008 hebben we als kerk een beleidsplan opgesteld voor de tijd tot en met 2012. Af-
gelopen jaar kwam de vraag: “Gaan we dit plan een beetje ‘opschudden’ of gaan we 
voor iets heel nieuws.” De ontwikkelingen van de samenwerking in het cluster Haagse 
Hout en Archipelbuurt maakten dat de wijkkerkenraad gekozen heeft voor een kort 
document dat richting geeft aan ons denken over de komende tijd zonder dit op alle 
terreinen van het kerkelijk werk al helemaal in te vullen.  
Zo geeft het document Christus Triumfatorkerk 2013-2016 Missie, visie, toekomst wel 
richting aan de inhoud van de samenwerking maar ook veel ruimte aan hoe we deze 
samen gaan invullen.  
De inzet was om wie we zijn en wat we willen op één velletje papier samen te vatten. 
De Jong Professionelen hebben een vragenlijst met enthousiasme ingevuld over wat zij 
belangrijk vinden binnen de Christus Triumfatorkerk. Met zijn allen hebben we in een 
dienst begin november 2012 op kaartjes vermeld wat onze ‘stip op de horizon’ is. Met 
een kleiner groepje gemeenteleden hebben we deze kaartjes gesorteerd en de ideeën 
genoteerd. Al met al werd de ‘stip op de horizon’, de richting voor de toekomst die we 
in willen slaan, meer omlijnd. Na bespreking in de kerkenraad heeft het hele proces ge-
leid tot het volgende A4’tje Christus Triumfatorkerk 2013-2016 Missie, visie, toekomst.  
 

Werkgroep beleidsplan 
Martijn van de Kamp 

ds. Ruud Stiemer 
Bert Dekker 

Zie het beleidsplan op de volgende pagina 
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Christus Triumfatorkerk 2013-2016  
Missie, visie, toekomst 
    

MISSIEMISSIEMISSIEMISSIE    
De Christus Triumfatorkerk is de wijkgemeente in het Bezuidenhout in Den Haag van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De wijkgemeente wordt gevormd door leden van 
twee plaatselijke kerken in Den Haag, te weten de Protestantse Gemeente te ’s-
Gravenhage (PGG) en de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO).  
Als wijkgemeente wil de Christus Triumfatorkerk gestalte geven aan de liefde van God 
voor de mens door Jezus, de gestorven en opgestane Heer. Zij wil meewerken aan zijn 
Koninkrijk. Hiervoor hebben we zijn hulp en inspiratie door de Heilige Geest nodig.  
De Christus Triumfatorkerk wil de vreugde die zij als gemeente vindt in Christus delen 
met elkaar en anderen.  
 

VISIE VISIE VISIE VISIE     
De Christus Triumfatorkerk is een gemeente die met haar beide benen in de wijk Be-
zuidenhout staat. De centrale ligging van de kerk biedt mogelijkheden om het gebouw 
voor verschillende doelstellingen open te stellen en de wijk zodoende bekend te ma-
ken met het gebouw en gemeente.  
De Christus Triumfatorkerk wil een open gemeente zijn waar plek is voor iedereen, 
waar verschillende generaties bij elkaar komen, waar mensen zichzelf kunnen zijn en 
waar ruimte is voor diverse opvattingen. Het vormen van een gemeenschap die op in-
formele manier naar elkaar omziet, wordt als waardevol ervaren.  
Als gemeente hecht de Christus Triumfatorkerk aan een wekelijkse dienst die als rust-
punt in de week fungeert en die op eigentijdse wijze wordt ingevuld.  
De Christus Triumfatorkerk ziet zich zelf als een deel van de wereldwijde gemeenschap 
van volgelingen van Jezus Christus en daarmee als onderdeel van de kerk wereldwijd.  
 

LIJNEN VOOR DE TOEKOLIJNEN VOOR DE TOEKOLIJNEN VOOR DE TOEKOLIJNEN VOOR DE TOEKOMSTMSTMSTMST    
- InspiratieInspiratieInspiratieInspiratie 
De Christus Triumfatorkerk wil ruimte bieden aan mensen om geïnspireerd te worden 
door de Heer. 
- GemeenschapGemeenschapGemeenschapGemeenschap    
Voor de toekomst wil de wijkgemeente huidige activiteiten voortzetten en nieuwe op-
zetten die gemeenschapsvorming ondersteunen. Aandachtspunten hierbij zijn klein-
schaligheid, onderling pastoraat en aansluiting bij de diversiteit van de gemeente-
leden. 
- EredienstEredienstEredienstEredienst    
Een eredienst waarin ruimte is voor velen blijft ook voor de toekomst de basis. Expe-
rimenten met aangepaste vormen blijven welkom. 
- Diaconaal Diaconaal Diaconaal Diaconaal –––– missionair missionair missionair missionair    
De Christus Triumfatorkerk wil onderdeel zijn van de wijk en betrokken zijn op haar 
omgeving. Het diaconaal–missionairproject geeft hieraan vorm en zal in de toekomst 
worden voortgezet. De vraag naar spiritualiteit in de samenleving is een aandachts-
punt voor het project. 
- Samenwerking Samenwerking Samenwerking Samenwerking     
Als onderdeel van de wereldkerk voelt de Christus Triumfatorkerk zich verbonden met 
de diverse kerken in Den Haag en wil graag met hen samenwerken. Dit vertaalt zich in 
gezamenlijke kerkdiensten, gezamenlijk optrekken en in het open staan voor activitei-
ten van anderen en het stimuleren van deelname hieraan.  
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- Financiën Financiën Financiën Financiën  
Het streven is om de komende vier jaar de uitgaven en inkomsten in evenwicht te 
brengen om zo tot een financieel gezonde situatie te komen voor de wijkgemeente en 
voor het grotere verband van de combinatie IV.  
 

 
 

Hardlopen: een nieuwe religie  
 

Afgelopen zondagochtend fietsten Martine en ik naar de kerk en 
zagen om ons heen iets heel anders dan wij normaal zien. De lege 
straten, waar wij normaliter niemand tegenkomen, werden nu 
gevuld met jongens en meisjes. Mijn eerste reactie was: Toch een 
opwekking in Den Haag! Zouden er hordes naar de kerk gaan? 
Toen ik nog eens goed kijk was niets minder waar. In plaats van 
nette broeken en schoenen zag ik jongens en meisjes van een 
jaar of tien in hardlooppakjes met sportschoenen. Op de terug-
weg van de kerk had ik zelfs het gevoel in een ware invasie te zijn 
beland. Nu waren de volwassen aan de beurt. Overal kwamen zij 
vandaan. Links, rechts, voor en achter overal zag ik hardlopers 

komen. Het voelde alsof zij zich altijd hadden verstopt, undercover waren geweest, en 
nu tevoorschijn waren gekomen uit hun kleren van iedere dag. Heel Den Haag bleek 
hardloper te zijn. Langs het Malieveld was het een hele happening, alles stond in het 
teken van de City-Pier-City-loop.  
 

Al nadenkende over dit alles besefte ik dat het hardlopen in zekere zin de kerk heeft 
vervangen. In plaats van de rust te vinden in de kerk, vindt men de rust in het lopen. 
Iemand die meedeed in de loop vertelde mij daarnaast hoe geweldig het was om met 
een groep mee te doen aan de wedstrijd. “Je ervaart echt gemeenschap”, vertelde ze. 
“Het is zo gezellig. En dan die mensen er om heen, al die toeschouwers. Ze roepen je 
naam (deze staat op ieders wedstrijdhesje) als je er doorheen zit en moedigen je aan. 
En als je dan over de finish komt, de prestatie die je dan hebt geleverd, echt een heer-
lijk gevoel.“ Het hardlopen heeft zo ook de gemeenschap van de kerk vervangen.  
 

Ik ging opeens overal parallellen zien: de gemeenschap, het je gekend weten en het 
samen ergens voor gaan. Het zal niet nieuw voor u zijn dat sport parallellen heeft met 
religie, maar ik werd weer eens met mijn neus op de feiten gedrukt. Vooral die naam 
op het hesje intrigeerde me.  
Ik stelde het mij voor. Je kunt niet meer, bent op, maar weet dat je er nog lang niet 
bent. Dan hoor je: “Kom op Robin, kom op.” Vreemden die geen vreemden meer zijn, 
omdat ze je naam kennen, moedigen je aan. Ik kan er weer tegen en ga door. Je voelt 
je gekend . Al filosoferend op weg terug naar huis, hoorde ik mijzelf zeggen: “Je hebt 
geen kerk meer nodig, je kunt ook gaan hardlopen.” 
 

Rust, gemeenschap, gekend worden dat is er allemaal. Ook is er iets spiritueels in het 
hardlopen. Je zou godsdienstwetenschappelijk dus kunnen zeggen dat er sprake is van 
religie. Toch mist er iets voor mij: de relatie. De ontmoeting met God en Christus, de 
relatie met Degene die mij werkelijk kent. Die elke dag mijn supporter is, mij steunt en 
aanmoedigt als het niet meer gaat, mij inspireert bij alles wat ik doe en mij zo vaak de 
woorden in de mond legt. Jezus de voleinder van mijn geloof, die zelf de weg op aarde 
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heeft gelopen (Hebreën 12 : 1,2). Die zelf weet wat het is om mens te zijn, lijden te zien 
en pijn te voelen. Om die Jezus te ontmoeten, met Hem contact te hebben en te luis-
teren naar zijn stem, daarom ga ik naar de kerk.  
U kunt tegenwerpen dat ik dat alles ook alleen zou kunnen doen als ik alleen ga hard-
lopen of wandelen. Waarom ga ik dan toch naar de kerk?  
Om het samen met u te doen. Van u te horen wat Hij heeft gedaan in uw leven, samen 
lichaam van Christus te zijn en samen te vieren dat Hij is opgestaan en zit aan de rech-
terhand van God en daar voor ons bidt.  
Ik moest denken aan de woorden van Paulus: Weet u niet dat van de atleten die in het 

stadion een wedloop houden er maar één de prijs 
kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen 
die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in 
alles; atleten doen het voor een vergankelijke ere-
krans, wij echter voor een onvergankelijke. (1 Kor 
9 : 25, 26) Ook al rennen de meeste mensen op 
zondag buiten de muren van de kerk, ik blijf er 
binnen rennen. Achter Jezus aan, die ultieme 
hardloper, die weet wat het is om te leven en mij 
daarbij kan helpen, in goede en slechte dagen. 
Die Jezus die mij beter kent dan de toeschouwers 
aan de kant, die Jezus roept mij en ieder van u 
toe: “Kom op, houd goede moed!” 
Waarom ik naar de kerk ga? Voor Hem. 
 

Ik ben benieuwd waarom u naar de kerk gaat? Misschien zouden we zo een vaste ru-
briek kunnen creëren om van elkaar te weten te komen wat ons zondags naar de kerk 
trekt. En u? Waarom gaat u naar de kerk? Ik hoor het graag? 
 

Robin ten Hoopen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomaar een wijsheid …  
 

Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost. 
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Het team van ‘onze’ 
NODIGT U UIT...NODIGT U UIT...NODIGT U UIT...NODIGT U UIT... 
 

Op zzzzondag 14 aprilondag 14 aprilondag 14 aprilondag 14 april willen wij u laten kennismaken met de (h)eerlijke Fairtrade chocola-
de. Na de kerkdienst zijn er bij de Wereldwinkel verschillende soorten chocolade te 
proeven. De Fairtrade organisatie werkt rechtstreeks met cacaoboeren in ontwikke-

lingslanden om ervoor te zorgen dat zij een premie bovenop 
de handelsprijs ontvangen voor hun producten. Fairtrade in-
vesteert daarnaast in projecten die ten goede komen aan de 
gemeenschap, zoals op het gebied van onderwijs, gezond-
heidszorg of het milieu. Een aantal maanden geleden is Fairtra-
de kritisch in het nieuws geweest. Cacaoboeren zouden geen 
eerlijke prijs ontvangen voor hun producten. Deze kritiek was 
niet helemaal op concrete feiten gebaseerd. ****    
We hopen u 14 april te ontmoeten in de hal van de kerk. 

 

DORA ARTHUR, CACAOBODORA ARTHUR, CACAOBODORA ARTHUR, CACAOBODORA ARTHUR, CACAOBOERINERINERINERIN IN GHANA IN GHANA IN GHANA IN GHANA    
Dora heeft met haar dagelijks werk en zes kinderen een druk 
bestaan. Om zes uur 's ochtends begint de dag. Ze veegt het 
huis aan en maak het ontbijt klaar voor het gezin. Daarna ver-
trek ze naar haar cacaotuin. In de oogsttijd plukt ze de ca-
caopeulen, die ze met een machete openhakt om de 
cacaobonen eruit te halen. Na een uur of vijf gaat ze terug naar 
huis. Daar is nog van alles te doen voordat ze het avondeten 
weer gaat verzorgen. 
In de toekomst denkt ze meer te verdienen. De cacaostruiken 
zijn nu nog jong en brengen nog maar weinig op maar de fami-
lie verbouwt ook cassave en bananen. Kuapa Kokoo, de coöpe-
ratie waar Dora lid van is, stimuleert de boeren om meerdere gewassen te verbouwen. 
Daar kunnen ze zelfs een lening voor krijgen. Op vrijdag gaat Dora naar de stad om 
brood te kopen, wat ze in haar eigen dorp weer verkoopt. Ook dat levert een extra 
centje op. 
 

Dora leeft met haar gezin eenvoudig. Water en elektriciteit ontbreken. Kuapa Kokoo, 
de coöperatie, is met de extra inkomsten uit Fairtrade gestart met de aanleg van voor-
zieningen als waterputten en openbare toiletten. Dit gebeurt in overleg met de dor-
pen. Dora hoopt dat ook haar dorp daarvoor in aanmerking komt. 
Dora 's kinderen gaan nu allemaal naar school. De oudste heeft juist haar kappersoplei-
ding afgerond. "Ik wil mijn kinderen goed onderwijs bieden en een betere toekomst. 
Mijn grootste droom is om een reis te maken en wat van de wereld te zien." 
 

* 
In het najaar van 2012 is Fairtrade kritisch in het nieuws geweest.  Naar aanleiding hier-
van zijn er vragen gerezen, is er discussie ontstaan en kregen ze verontwaardigde reac-
ties. De journalisten die de kritiek uitten, hebben inmiddels hun bevindingen met ons 
gedeeld. Het spreekt voor zich dat Stichting Max Havelaar actie zal ondernemen waar 
nodig. Een beter bestaan voor boeren is de kern van ons werk.  
Lees een uitgebreide reactie van Peter d'Angremond, directeur van Stichting Max Ha-
velaar op de site: http://www.maxhavelaar.nl/nieuws/reactie-op-kritiek-fairtrade 
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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: Martineke EversMartineke EversMartineke EversMartineke Evers    
    

Sinds  juli  2010 ben ik woonachtig in Den Haag. Dat maakt 
mij dus tot Hagenaar, een echte import.  
Mijn stap te verhuizen naar Den Haag was een sprong. Het 
was tijd voor een nieuw avontuur na twaalf jaar in Utrecht 
te hebben gewoond. Ik woon op een prachtig plekje in Be-
zuidenhout en geniet van het Haagse Bos en mijn mooie 
jaren-dertig huisje.  
De eerste maanden heb ik veelal rondgekeken bij de ver-
schillende kerken. Een nieuwe kerk is altijd even zoeken. 

De CTK maakte op mij direct een positieve indruk. Mensen spraken me aan na de dienst 
wat maakte dat ik me welkom voelde. Na een aantal maanden was de knoop dan ook 
doorgehakt en ben ik lid geworden van deze gemeente. Vorig jaar heb ik meegedaan 
met de cursus Werk & Balans. Dit jaar organiseer ik samen met Dorine en Berit het 
kloosterweekend. Leuke initiatieven waar ik erg enthousiast over ben! 
 

Voor mijn Haagse tijd heb ik twaalf jaar in Utrecht gewoond. Daar heb ik theologie ge-
studeerd. Eerst met het idee om dominee te worden, later is dat idee steeds meer 
naar de achtergrond geraakt en uiteindelijk uit zicht verdwenen. Na het afronden van 
mijn studie ben ik bij het hoofdkantoor van de Rabobank terecht gekomen in Utrecht. 
Daar werk ik nog steeds als teamleider van een administratieve afdeling bij Rabobank 
International. Het coachen van de mensen vind ik erg leuk. Mooi om te zien hoe men-
sen gemotiveerd kunnen raken. Het is leuk om binnen de context van de bank de kans 
te krijgen mij te ontwikkelen ook al heb ik dus een totaal andere achtergrond.   
 

Naast het werken heb ik ook nog leuke hobby’s! Ik houd erg van zingen. Een keer per 
maand zing ik in de Nicolaikerk te Utrecht. Vaak zijn dat cantates van Bach of werken 
van meer onbekende componisten. Logistiek zou een koor in Den Haag handiger zijn, 
dus wellicht maak ik binnenkort een overstap.  
Ik ben echt enthousiast over Bezuidenhout, want naast een leuke kerk en winkelcen-
trum zijn er ook sportscholen. Bij één van deze sportscholen ben ik regelmatig te vin-
den op de fiets (spinning) of in de les (bodypump). 
 

Naast deze dingen ben ik ook kleur- en stijlconsultant. Dat betekent dat mensen bij mij 
terecht kunnen voor een kleur-, stijl-, make-upadvies (martineke@gmail.com). Sommige 
mensen vinden het moeilijk om de juiste kleur en stijl te kiezen. Daarbij kan ik ze dan 
helpen. Soms zijn er maar een paar tips voor nodig. Het is zo mooi om te zien hoe 
mensen nog meer tot hun recht kunnen komen! 
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Bijbelleesrooster 
De één leest iedere dag uit de Bijbel, de ander zo af en toe eens 
een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een 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 
april 2013 

 

ma 1  Lucas 24:13-35 Onderweg 

di 2  Lucas 24:36-53 Pasen en Hemelvaart 

wo 3  Psalm 3 Beschermheer 

do 4  2 Samuel 16:15–17:14 Goede raad is duur 

vrij 5  2 Samuel 17:15-23 Communicatielijnen 

za 6  2 Samuel 17:24–18:18 Verslagen 

zo 7  2 Samuel 18:19–19:9a Verslagenheid 
ma 8  2 Samuel 19:9b-24 Terugkeer van en naar de koning 

di 9  2 Samuel 19:25-41a Ontmoetingen 

wo 10  2 Samuel 19:41b–20:13 Tweespalt 

do 11  2 Samuel 20:14-26 Oplossing 

vrij 12  2 Samuel 21:1-14 Trouw tot in de dood 

za 13  2 Samuel 21:15-22 Wie doodde Goliath? 

zo 14  2 Samuel 22:1-20 Sterke vesting 

ma 15  2 Samuel 22:21-51 Trouwe helper 

di 16  1 Korintiërs 15:1-11  Getuigen 

wo 17  1 Korintiërs 15:12-19 Ongeloof maakt zinloos 

do 18  1 Korintiërs 15:20-28 Overwinning 

vrij 19  1 Korintiërs 15:29-34 Echt leven ... 

za 20  1 Korintiërs 15:35-49 ... komt tot bloei. 

zo 21  1 Korintiërs 15:50-58 Zin in/van het leven 

ma 22  2 Samuel 23:1-7 Slotpsalm 

di 23  2 Samuel 23:8-39 Helden of waaghalzen? 

wo 24  2 Samuel 24:1-14 Misrekening 

do 25  2 Samuel 24:15-25 Slachtoffers 

vrij 26  Psalm 5 Gebed om recht 

za 27  Hebreeën 1:1-14 Bijbeluitleg 

zo 28  Hebreeën 2:1-18 Grote Broer 

ma 29  Hebreeën 3:1-19 Leer van de geschiedenis 

di 30  Hebreeën 4:1-13 Rust zoeken 
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Puzzel 
De oplossing van het vorige doolhof:  
HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal:  1 vergrootglas  7 O.R. (ondernemingsraad)  8 roggebrood  10 trema  13 
opposant  14 Nebo  16 gist  17 paars  18 R.U.R. (Rijksuniversiteit Rotterdam)  19 Oslo  21 
Onno  23 onthutst  25 VOC  26 eindtotaal    
VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal:  1 vorstperiode  2 ruggengraten  3 roe  4 orbi (urbi et …)  5 troep  6 schaats-
tocht  9 dooiaanval  11 mei  12 absoluut  15 o.t.s. (ondertoezichtstelling)  17 po  20 les  
22 no./n.o. (nummero / niet ontvankelijk)  24 tia   
Moge de ‘vorstperiode’ lang duren! Meer gedachtekronkels zijn te vinden in het vol-
gende cryptogram; aan u de schone taak er maar op te komen. Deskundigen zeggen 
dat ie wel meevalt deze keer  … Veel plezier en succes! 

Adriaan Sala 
 

1111    2222    3333    4444        5555            6666    7777    8888        

                                10101010                

11111111                12121212        13131313                        

                                                

14141414                                15151515                

                                                

16161616            17171717                    18181818                

        19191919                20202020                        

21212121                22222222                                

        23232323                24242424        25252525                

26262626    27272727                                            

28282828                                                

29292929                                                
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HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:    
  1  Abram kruist een vurig struweel (11) 
  9 mijn deftige naamgenoot spelt zijn 

naam met 'ph' (4) 
10  canis ♂ (3) 
11 staan nooit naast een kist Golden Deli-

cious (11) 
14  onvatbare engerds (7) 
15 ik ga in Zweden skiën op een gebied 

van 100m2 (3) 
16 komen vaak voor in combinatie met 

bellen (7) 
18  modern telwoord dat weinig secuur is 

(3) 
19  deel uitmakend van een reeks (2) 
20  ik (3) 
21  flut ei is een kleinigheidje  (5) 
23  eentonig afgeleide van psalm 47 (3) 
25 edi praat over een mensonwaardig 

systeem (9) 
28 ongebruikelijke aanduiding voor een 

duin (3) 
29  maakt men daar krukken van? (11) 
 

VERTICAAL:VERTICAAL:VERTICAAL:VERTICAAL:    
  1 let wel op de meter als je naar Tirol 

rijdt, anders is hij leeg! (13) 
  2  om voor de ogen te draaien (3) 
  3  daar komt alle paniek bij elkaar! (13) 
  4 gelukkig is er een instantie die de 

beurzen e.d. in de gaten houdt (3) 
  5 hoe komt die plaats toch aan al dat 

zuivere bronwater? (3) 
  6 te elfder …  (3) 
  7  het wezen van Twiggy (3) 
  8  tussen het zoenen door elkaar te lijf 

gaan (13) 
12  proost! (5) 
13  groepsaanduiding van gespuis (6) 
15  met ARTO audio kun je onderweg alle 

zenders ontvangen (9) 
17  St. Eucharius is de patroonheilige van 

deze zeer oude Duitse stad (5) 
22  neem, …, en gedenk (3) 
24 je kunt een grote opzetten, maar dat 

kan een zere tot gevolg hebben (4) 
27 om iemand die onder de preek zit te 

knikkebollen te geven (3) 
 
    
 


