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Het volgende nummer komt donderdag 1 oktober van de drukker. 

Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 16 september inleveren bij:  

Henk Hospes,  per email: samenspel@ctkerk.nl 

U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 november2015 

 

Van de redactie  
 

Klussenploeg …, Groenploeg …. er wordt wat afgeploegd en gezwoegd op Gods akker 

aan de Juliana van Stolberglaan! Ook deze aflevering van Samenspel getuigt daar weer 

van. Vooral de Activiteitenploegen of –teams staan in dit nummer volop in de aan-

dacht. Nadat in het vorige nummer al de eerste berichten over het nieuwe kerken-

werkseizoen de kop opstaken, treft u nu de grotendeels uitgewerkte plannen aan in 

de vorm van een uitneembaar katern in het hart van dit nummer. Als u even de moei-

te neemt om de nietjes los te maken, heeft u een naslagwerkje ter beschikking om te 

bewaren voor het geval u op een later moment nog eens even het aanbod in dit sei-

zoen wilt bekijken. Vergeet ook niet de data – voor zover ze nu al bekend zijn – in uw 

agenda te noteren. Mocht u het niet ‘over uw hart kunnen verkrijgen’ om dit blad te 

ontdoen van zijn gezond kloppende hart, bedenk dan dat - als u dat doet - er een an-

der hart tevoorschijn komt: het hart dat Samenspel al bijna twintig jaar aan de gang 

houdt, namelijk de kerkdiensten en de agenda voor de komende maand. Daaromheen 

treft u – zoals u van ons gewend bent – veel informatie, maar ook boeiende verhalen.  
Zo is er de Meditatie, die in het teken staat van het jaarthema Goede Buren. En ‘Konin-

gin Ester’ die in de Reidans laat zien dat ze ook maar een ‘gewone’ Hollandse (Gelders-

Limburgse) vrouw is. (Nou ja …. gewoon!) In de serie Mijn favoriete gedicht treft u deze 

keer een bijdrage van Greet Hulshof. Hoewel er niet echt sprake is van ‘favoriete’ en 

een lied niet altijd een ‘gedicht’ is, blijkt uit deze bijdrage wel goed waar het in deze 

serie vooral om gaat: een tekst - in welke vorm dan ook - waar u door bent geraakt en 

de reden daarvoor. Dat de vlag (titel) niet altijd de lading dekt, lossen we wel op door 

in voorkomende gevallen de tekst onder zijn eigen titel te plaatsen zoals dat deze keer 

dan ook is gebeurd. Maar mocht iemand een andere titel voor deze serie kunnen be-

denken …. wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties!  
En dan is er ook altijd nog onze vaste columnist Adriaan Sala die deze maand 75 jaar is 

geworden. Een respectabele leeftijd, maar de titel van zijn column geeft te denken dat 

een dergelijke leeftijd niet helemaal zonder risico’s is. Tohoe Wahoboe, een Hebreeuw-

se tekst noemt Adriaan het, maar het klinkt mij als wartaal in de oren. Aan de andere 

kant zou je hem en zijn kompanen van de klussenploeg hun leeftijd beslist niet geven 

als je hen bezig ziet op het dak van de kerk. De kapriolen die ze uithalen bij het ver-

plaatsen van de steiger …! En dat allemaal in de stromende regen!  
Tenslotte nog even iets over de wisselcolumn die Marieke van Vliet deze maand voor 

haar rekening zou nemen … Tegen de tijd dat ik er achter kwam dat Marieke zat te ge-

nieten van een welverdiende en van harte gegunde vakantie was het te laat om Marti-

ne ten Hoopen nog te vragen haar beurt om te ruilen. Maar met zo’n vol nummer als 

dit zult u me dat vast niet zwaar aanrekenen. U houdt het in ieder geval tegoed! 
Met een hartelijke groet, 

Henk Hospes 
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Meditatie 
 

Goede buren 
 

Dat is het thema van de startzondag zoals voorgesteld 

door de PKN. Het is een thema dat tot de verbeelding 

spreekt, want wij zijn allemaal buren. Sterker nog, we 

hebben allemaal buren. Iedereen zal zo zijn eigen ideeën 

hebben over wat goede buren zijn. Zo ben ik blij met 

mijn buurman die in onze vakanties op ons huis let en bij 

wie ik in noodgevallen altijd even terecht kan om op te 

passen op onze kinderen. 

Dat het nog niet zo makkelijk is om goede buren te zijn, 

weten we allemaal. Niet voor niets is het programma ‘de 

rijdende rechter’ al sinds 1995 een groot succes. Allerlei 

soorten conflicten komen daar voorbij, maar in minstens 

de helft van de gevallen gaat het om een burenruzie. 

Bomen, schuttingen, geluidsoverlast, alles kan een aanleiding zijn om op voet van oor-

log te leven met je buren. En zeg nou eens eerlijk, wie ergert er zich nou nooit aan de 

buren? 

Na wat struinen op internet stuitte ik zelfs op websites die tips geven hoe je een goe-

de buur kan worden, bijvoorbeeld www.degoeieburen.nl. Op deze website geven ze 

als definitie van een goede buur: ‘Bij een goeie buur kun je aankloppen voor een ei of 

een kopje suiker. Dat is heel vanzelfsprekend. De dag erop geef je die terug. Of niet. 

Dat hindert niet, want de week erop klopt de goeie buur bij jou aan, in de hoop dat jij 

een goeie buur voor hem bent.’ Heel evenwichtig heeft deze website het ook over de 

grenzen van goede buren zijn. Goede buren zijn, betekent uiteindelijk niet dat alles 

maar moet kunnen. 
 

Die wederkerigheid van het zijn van goede buren is, denk, ik heel essentieel zoals het 

dat ook voor vriendschappen is. Niet alleen maar iets willen betekenen voor de ander, 

maar de ander ook de kans geven iets voor jou te betekenen. Dat was wat mij zo raakte 

in die uitspraak van het broertje van Loesje: ‘Heb uw naaste lief, want dat ben ik.’ Wij 

zijn zo gewend om naar buiten toe gericht te zijn als we het hebben over onze buren 

of onze naasten, dat we soms wel eens dreigen te vergeten dat wij ook buren of naas-

ten voor een ander zijn.  

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht 

en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ Zo luidt de samenvatting van de wet 

die de wetgeleerde geeft in Lucas 10. Als je even doordenkt, dan betekent dit dat die-

zelfde naaste wordt gevraagd om jou lief te hebben. Wat betekent dat voor u en voor 

mij, dat anderen worden opgeroepen ons lief te hebben? 
 

Maar het verhaal in Lucas 10 gaat verder. De wetgeleerde is nog niet klaar en vraagt Je-

zus ‘Wie is mijn naaste?’. In plaats van een hele opsomming te geven van de vreemde-

ling, de weduwe en de wees vertelt Jezus een verhaal. Het verhaal dat wij kennen als 

de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De meest verrassende vraag in dit hele 

verhaal komt op het einde van Jezus zelf: ‘Wie van deze drie is volgens u de naaste ge-

worden van het slachtoffer van de rovers?’. Hiermee draait Jezus het perspectief radi-

caal om. Het gaat er niet om wie de naaste is van de sterke en de krachtige. Het is niet 

http://www.degoeieburen.nl/
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het slachtoffer dat de naaste is van de Samaritaan. Het gaat er om wie tot de naaste is 

geworden voor de man die daar hulpeloos op de grond lag. Hij heeft een naaste nodig, 

die hem weer op weg helpt. Wie is daar toe bereid en toe in staat? 

Een naaste, een goede buur zouden we in dit geval kunnen zeggen, is niet iets wat je 

bent, maar wat je wordt. Door wat je ziet en wat je daarmee doet. Help je anderen op 

weg in hun leven en laat je die anderen op hun beurt jou op weg helpen als je dat no-

dig hebt? 
 

Die vragen kunnen wij ook als kerkelijke gemeente aan onszelf stellen. Want als kerk in 

de Archipelbuurt, Benoordenhout, Bezuidenhout en Mariahoeve hebben wij allerlei 

buren voor wie wij iets kunnen en willen betekenen. Op hele diverse manieren via bij-

voorbeeld een high tea of een maaltijdproject zijn we daarmee bezig. Per 1 september 

start onze diaconaal werker Robin de Jong. We hopen dat hij ons kan inspireren in on-

ze zoektocht om kerk te zijn in de buurt. 

Aan de andere kant kunnen wij onszelf afvragen wat die buren voor ons kunnen bete-

kenen. Hebben zij talenten en vaardigheden die onze gemeenschap kunnen verrijken? 

Wie zijn onze goede buren geworden? Pas als we daar over nadenken, is er sprake van 

die wederkerigheid die onze relaties met de buurt echt doen groeien. 
 

Ik wil deze meditatie afsluiten met lied 1005 uit het Liedboek. Een lied dat we in de 

Christus Triumfatorkerk met enige regelmaat zingen en dat een gebed vormt of wij 

Gods stem en licht in deze wereld mogen vormen. Want daar is waar het uiteindelijk 

om gaat. In onze wijken het Koninkrijk van God doen oplichten door goede buren te 

zijn en te hebben. 

 

1 Longing for light, we wait in darkness. 

Longing for truth, we turn to you. 

Make us your own, your holy people, 

light for the world to see. 
 

Refrein 

Christ, be our light! Shine in our hearts. 

Shine through the darkness. 

Christ, be our light! 

Shine in your church gathered today. 
 

2 Longing for peace, our world is troubled. 

Longing for hope, many despair. 

Your word alone has power to save us. 

Make us your living voice. 
 

3 Longing for food, many are hungry. 

Longing for water, many still thirst. 

Make us your bread, broken for others, 

shared until all are fed. 
 

4 Longing for shelter, many are homeless. 

Longing for warmth, many are cold. 

Make us your building, sheltering others, 

walls made of living stone. 
 

 

1 Zoekend naar licht hier in het duister. 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 
 

Refrein 

Christus, ons licht, 

schijn door ons, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen. 

zoekend naar hoop, troost in uw word. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

 zo wordt uw stem gehoord. 
 

3 Zoekend naar brood lijden zij honger, 

 zoekend naar water lijden zij dorst. 

 Maak ons uw brood, breek ons voor al-

len, 

 U bent de vredevorst. 
 

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,. 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis va levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 
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5 Many the gifts, many the people, 

many the hearts that yearn to belong. 

Let us be servants to one another, 

making your kingdom come.  

 

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is.  

 

Tekst en melodie: Bernadette Farrell 

vertaling Elly Zuiderveld-Nieman 

 

Dat wij met dit gebed het komende kerkenwerkseizoen mogen beginnen:  

God, laat ons elkaar dienen als kerk, als gemeenteleden en als buurtgenoten,  

zodat wij Uw Koninkrijk hier op aarde laten oplichten.  

Amen 

ds. Berit Bootsma 
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TeamGeest 
 

JAARTHEMA: GOEDE BUREN 

Het spreekwoord zegt: ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. Deze woorden 

zijn gebaseerd op de ervaring dat je naaste buren je eerder te hulp kunnen schieten 

dan een vriend die op afstand woont. Ongetwijfeld hebben we het allemaal wel eens 

ondervonden, dat onze buurman of buurvrouw ons ergens 

mee van dienst was. Terwijl wij op onze beurt de ander tot 

hulp konden zijn. Daartegenover staat dat we ook allemaal 

wel eens een akkefietje met één van onze buren hebben 

gehad. Het jaarthema voor het nieuwe kerkenwerkseizoen 

is ‘Goede Buren’. Dit thema wordt ons aangereikt door het 

Landelijke Dienstencentrum van de PKN. Het bepaalt ons 

bij de buren van de kerk: de mensen die rondom het kerk-

gebouw wonen en werken. Kennen we deze mensen én 

kennen ze ons? Weten ze van ons wat ons beweegt en Wie 

wij belijden? En andersom: weten we wat hen beweegt en 

wat zij geloven? Waarmee kunnen we elkaar over en weer 

van dienst zijn? Kortom, zijn wij goede buren voor hen en 

zijn het goede buren voor ons?  

In dat kader speelt het Bijbelse begrip ‘naaste’ een belangrijke rol. In de gelijkenis van 

de barmhartige Samaritaan roept Jezus ons op een naaste te zijn voor een ander (Lucas 

10 : 25-37). Elders spreek Jezus over de kern van Gods wet: ‘Heb de Heer, uw God, lief 

met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en 

eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee ge-

boden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ (Mattheüs 22 : 

37-40). Vanuit deze twee gezichtspunten (een naaste voor een ander zijn én je naaste 

liefhebben als jezelf) willen we in de loop van het jaar het thema Goede Buren nader 

uitwerken. Graag wens ik u en jou goed en gezegend nieuwe kerkenwerkseizoen toe! 

Startweekend: 12/13  september a.s. 

 

START BIJBEL/GEBEDSKRING  

Op donderdag 10 september (19.30-21 u) 

begint de Bijbel/gebedskring met haar 

nieuwe seizoen. Maandelijks komt de 

kring, bestaande uit ca. 12 deelnemers, 

bijeen om samen een Bijbelgedeelte te 

bespreken. We zingen een aantal liederen 

onder begeleiding van de gitaar en slui-

ten af met gezamenlijk gebed. Wilt u, wil 

jij mee doen? Van harte welkom!  
 

 

START MAALTIJDPROJECT 

Op vrijdag 11 september begint het 

nieuwe seizoen van het maaltijdproject. 

Vanaf die datum kunt u weer in de kerk 

terecht voor een smakelijk driegangen-

menu. voor meer informatie zie de Activi-

teitengids in het midden van deze editie 

van Samenspel. 
 

HELPENDE HANDEN GEZOCHT  

Zoals gezegd start het maaltijdproject op 

vrijdag 11 september. Een team van vrij-

willigers helpt mee bij de organisatie, het 

dekken van de tafels, bij het serveren van 

de verschillende gangen, bij het afwassen 
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en opruimen. Het team bestaat uit ploe-

gen, die bij toerbeurt op vrijdag dienst-

doen. Dit team zoekt uitbreiding. Doet u, 

doe jij mee? U kunt zich opgeven bij Irene 

de Groot: T 070-383 58 04. 
 

OPENING NIEUWE TENTOONSTELLING 

Op zaterdag 12 september is het Open 

Monumentendag. De kerkzaal van óns 

‘Rijksmonument’ zal dan tussen 12 en 16 u 

geopend zijn voor publiek. Direct om 12 u 

zal de nieuwe expositie worden geopend: 

de overzichtstentoonstelling van het 

werk van wijlen Hans Stuffers. Hans, die in 

november 2013 op 92-jarige leeftijd over-

leed, was architect en kunstschilder. In de 

loop van zijn leven heeft hij talloze pen-

tekeningen en schilderijen gemaakt. Ook 

heeft hij het ontwerp gemaakt van het 

venster van gekleurd glas, dat in de hal 

van de kerk te bewonderen is. Zijn wer-

ken zullen van 12 september tot half no-

vember te bezichtigen zijn.  
 

BELIJDENISDIENST 

Op zondag 27 september zal Jacqueline 

van Kooten, belijdenis doen van haar ge-

loof. In de afgelopen maan-den hebben 

we een aantal avonden met elkaar gesp-

roken over de kern van het christelijke ge-

loof en de betekenis ervan voor ons 

dagelijkse leven en geloven. In een feeste-

lijke dienst zal zij Gods jawoord aan haar 

beantwoorden met haar jawoord aan 

Hem. We wensen Jacqueline, samen met 

Hans en de gemeente, een gezegende 

dienst toe! 
 

TALENTENVEILING  

Volgende maand is 

het zover: de Talen-

tenveilig op zaterdag 

10 oktober. Allerlei 

talenten (van een 

zelfgebakken taart 

tot en met een 

avondje babysitten) worden per opbod 

verkocht. Verder vindt u er de kraam van 

de handwerkkring, de stands met twee-

dehands boeken en kleding. De inzame-

ling hiervoor vindt plaats in de week 

voorafgaande aan 10 oktober. Bewaart u 

uw spullen dus thuis, totdat het startsein 

voor de inzameling heeft geklonken.  

Ook voor de inwendige mens zal worden 

gezorgd: naast koffie met gebak, zal er 

ook vis en soep te verkrijgen zijn. De op-

brengst gaat deels naar een goed doel en 

deels naar de wijkkas. Elders in deze editie 

van Samenspel vindt u meer informatie. 

Helpt u mee om deze activiteit tot een 

feest te maken?!  
 

Met een hartelijke groet, 

ds. Ruud Stiemer 

 

 

Zomaar een wijsheid 
 

Wanneer iemand bewezen heeft dat hij talent heeft, moet hij nog wel bewijzen dat hij 

ook in staat is het te gebruiken. 

Jules Renard (Frans schrijver 1864-1910) 
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Kerkenwerk, een hele klus 
vervolg … 
 

In de vorige aflevering van Samenspel schreef ik onder deze titel over het wel en wee 

van de maandagochtendklussenploeg (je zal het maar op je scrabblebord hebben lig-

gen! – red.). Altijd fijn als je dan een paar leuke reacties krijgt, want je weet eigenlijk 

nooit wie je stukjes lezen. Gelukkig kreeg ik enkele waarderende reacties, maar ook een 

opmerking, die ik maar als opbouwende kritiek heb opgevat. “Waarom schrijf je niets 

over ons, de Groenploeg?” Mijn antwoord was snel gevonden: het stukje over de klus-

sers was naar aanleiding van enkele foto’s die ik kreeg van onze CTK-fotograaf. Dus, zei 

ik: “Zorg dat je met je Groenploeg voor zijn lens komt en dan komt het vanzelf in orde. 

En zoals u hieronder ziet: aldus geschiedde! 
 

Wie of wat is de Groenploeg? Sinds enkele maanden is op maandagochtend naast de 

Klussenploeg ook de Groenploeg actief. Rondom de kerk groeit veel groen. Op plaatsen 

waar het bedoeld is, maar ook op veel plaatsen waar het niet hoort, of niet in die mate 

waarin we het vaak aantreffen. En dus gingen ook daar een paar enthousiastelingen 

aan de slag om het geheel onder controle te krijgen. Snoeien, zagen, krabben, plukken, 

planten, bemesten, bewateren, alles wat nodig is om het rondom de kerk weer netjes 

te maken en te houden. Was het u al opgevallen? Zelfs dode takken uit de bomen 

worden weggezaagd, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Laten we hopen dat het 

tot één ‘bedrijfsongeval’ blijft!  
 

Inmiddels hebben de klussers en de snoeiers elkaar gevonden: het wordt steeds gezel-

liger op de maandagochtendkoffie! 

Wouter Müller 
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De Speeltuin (Marco Borsato) 

 
 

Door kapotgeschoten straten  

zonder vader, zonder land  

loop je hulpeloos verlaten  

aan je moeders warme hand  

Als een schaap tussen de wolven  

de bestemming onbekend  

en niemand ziet hoe klein je bent 

niemand ziet hoe klein je bent  
 

Morgen zal er vrede zijn  

zal de zon je strelen  

zal de wereld weer een speeltuin zijn  

en kun je rustig spelen  

 

Na de winter komt de lente  

wordt de grijze lucht weer blauw  

maar al ben je uit de oorlog  

gaat de oorlog ooit uit jou?  

Mooie ogen zijn vergiftigd  

zijn aan het geweld gewend  

en niemand ziet hoe klein je bent 

niemand ziet hoe klein je bent 

 

Dit lied raakt me altijd weer als ik het hoor. De afgelopen week weer. In de krant een 

foto van een heel klein kindje, een jongetje; net zo jong als mijn kleindochter, drie jaar.  

Een wereld vol verschil. Zijn oogjes, nu al vergiftigd (letterlijk en figuurlijk) door vol-

wassenen die met gif gooien in een waanzinnige oorlog. Dof en angstig.   
 

De oogjes van mijn kleindochter olijk en vrolijk.  
 

O, God laat deze waanzin stoppen!  Alstublieft!  

Amen. 

Greet Hulshof 

 
Zomaar een wijsheid … 
 

De enige grens die zich effectief laat bewaken, is die van onze eigen  

medemenselijkheid 
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BerichtenBus 
 

DE ZOMER 

“Heb je een goede zomer gehad?” Dat is een vraag die deze dagen veel gesteld wordt. 

Vooral als je mensen een aantal weken niet meer gezien hebt door de vakantie. Ik 

hoop dat u kunt zeggen dat u een goede zomer hebt gehad, thuis of op vakantie. Aan 

het weer zal het zeker niet gelegen hebben, want dat was over het algemeen uitste-

kend. Wat ik ook voor u allen hoop, is dat het een periode van rust heeft mogen zijn. 

Juist in het doorgaans hectische leven, ook in de kerk, kan het goed zijn om een paar 

maanden minder verplichtingen te hebben. Niet voor niets zegt Prediker ‘Maar beter is 

één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind’ (4 : 16). 

Wat hopelijk heeft bijgedragen aan de goede zomer is het geweldige zomerprogram-

ma dat voor het derde seizoen op rij is georganiseerd door Joke Dekker en Wil van der 

Vlist. Alle middagen konden rekenen op een goede belangstelling van mensen uit onze 

gemeente en daarbuiten. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die aan deze midda-

gen een bijdrage heeft geleverd! 
 

AFSCHEID / BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

Traditioneel is het in onze gemeente in 

september een wisseling van de wacht in 

de kerkenraad. Daar staan we niet alleen 

in de kerkenraad bij stil, maar juist in het 

midden van de gemeente. Op zondag 6 

september nemen we afscheid van Anita 

van Koningsveld – van der Wal als voorzit-

ter en van Paul de Vos als diaken. Nieuwe 

mensen mogen we ook verwelkomen. Ivo-

ra Noort – Francis zal bevestigd worden 

als diaken en Ineke van de Berg wordt be-

vestigd als ouderling-kerkrentmeester 

met een bijzondere opdracht voor de 

GKO. Zij is secretaris van het college van 

kerkrentmeesters van de GKO. Daarnaast 

zal in deze dienst Remco Reinders als kerk-

rentmeester geïnstalleerd worden. Bij 

Team Meeleven hebben we in het afgelo-

pen jaar ook nieuwe mensen mogen ver-

welkomen en ook zij zullen bevestigd 

worden. Het gaat om Adriaan en Rita van 

der Linden, Cees van der Leeden en Wim 

Leenen. 

Een mooie dienst dus waarin maar eens te 

meer blijkt hoeveel mensen zich inzetten 

voor onze gemeente en voor de opbouw 

van Gods Koninkrijk! 
 

STARTWEEKEND 

Verderop in dit nummer van Samenspel 

kunt u meer lezen over het startweekend, 

dat dit jaar op 12 en 13 september valt. In 

het bijzonder de startzaterdag is altijd een 

leuke en ontspannen manier om mensen 

te spreken en te leren kennen. Noteer die 

dus allemaal in uw agenda en geef u op bij 

één van de leden van het organisatieco-

mité. Samen kunnen we er een swingende 

dag van maken. 

Die zondag belooft het een feestelijke 

dienst te worden die voor mij extra bij-

zonder is. Het koor waarin ik zing, Mada-

me Jeanette, zal namelijk in deze dienst 

optreden. Dit ligt niet voor de hand, want 

ik zing in een dames popkoor. Er zijn veel 

popnummers die gaan over thema’s waar 

wij ons in de kerk ook mee bezighouden. 

Denk bijvoorbeeld aan het nummer ‘Man 

in the mirror’ van Michael Jackson. Een 

lied dat gaat over een betere wereld en 

onze eigen verantwoordelijkheid. Een 

thema dat ons als beheerders van Gods 

goede schepping na aan het hart ligt. Laat 

u dus verrassen door de combinatie van 

bekende en minder bekende popnum-

mers en het thema ‘Goede buren’. 
 

BIJBELKRINGEN 

Bij de Bijbelkringen verandert er per sep-

tember het een en ander. De eetge-

spreksgroep heeft, na vele jaren 

gefunctioneerd te hebben, moeten be-

sluiten zichzelf op te heffen. Het aantal 
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leden werd te klein om door te gaan. Op 

deze plek wil ik iedereen die zich voor de-

ze kring heeft ingezet hartelijke bedan-

ken. 
 

Aan de andere kant is er de Via Biblia die 

afgelopen seizoen zodanig gegroeid is dat 

we voor een nieuwe opzet hebben geko-

zen. Komend seizoen zijn er opnieuw drie 

blokken van vier avonden. Elk blok kent 

zijn eigen thema. We beginnen met een 

gezamenlijke start die geleid wordt door 

ondergetekende. De eerste avond zal zijn 

op woensdag 23 september om 20 u in de 

Christus Triumfatorkerk. Daarna zal dit 

onderwerp in drie avonden verder ver-

diept en verkend worden. Dit zal in twee 

(vaste) aparte groepen gebeuren die bij 

kringleden thuis bij elkaar komen. Het 

thema van het eerste blok is ‘Geloven vol-

gens Petrus’. We zullen daarbij de eerste 

Petrusbrief behandelen. 

Door deze opzet hebben we nog de ruim-

te voor nieuwe leden. Ben je dus tussen 

de 25 en 45 en wil je graag met leeftijds-

genoten in gesprek gaan over het leven 

en het geloof, dan ben je van harte wel-

kom! 
 

Ik wens u allen een goede start van het 

nieuwe kerkelijke seizoen toe! Tot ziens bij 

een van de activiteiten of op zondag. 

 

Met hartelijke groet, 

ds. Berit Bootsma
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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. 

 

Zondag 30 augustus vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. In het breken van 

het brood en schenken van de wijn gedenken en vieren wij zijn verlossend lijden. 
 

Op zondag 6 september kleurt de kerk rood. Rood is de kleur van de Heilige Geest en 

wordt deze zondag gebruikt omdat we twee nieuwe ambtsdragers zullen bevestigen 

en een kerkrentmeester en vier nieuwe leden van Team Meeleven zullen installeren. 

Het belooft een mooie dienst te worden, waarin we stilstaan bij de gemeente als li-

chaam met aan het hoofd Jezus Christus (Efeziërs 4 : 1-16).  
 

Zondag 13 september is het Startzondag. Het thema van deze dienst is ‘Goede Buren’ 

en we lezen daarbij Johannes 8 : 1-11. Tegelijk nemen we de S(w)ingende stemming van 

de startzaterdag mee, want muzikale medewerking wordt verleend door de vocal-

group Madame Jeanette onder leiding van Elif Gozen.  
 

Zondag 27 september : Belijdenisdienst -  Jacqueline van Kooten zal belijdenis doen van 

haar geloof. 

 

 

Even voorstellen … 
 

De afgelopen maanden is er door de Duinzichtkerk en de CTK 

druk gezocht naar een diaconaal werker. Door de centrale dia-

conie van Den Haag is er namelijk geld vrijgemaakt om voor 2,5 

dag in de week een diaconaal werker aan te stellen in ons deel 

van de stad. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee, want het bete-

kent versterking en vooral veel inspiratie voor onze twee wijk-

diaconieën! 
 

Nu willen wij u graag voorstellen aan Robin de Jong, want hij wordt onze nieuwe dia-

conaal werker. Robin is 26 jaar oud en hij studeert dit najaar af aan de Hogeschool The-

ologie en Levensbeschouwing (Master) in Utrecht. Hij zal per 1 september in dienst 

treden bij Stek en werkzaam zijn in de Duinzichtkerk en de Christus Triumfatorkerk. In 

het volgende nummer van Samenspel zal hij meer over zichzelf vertellen. Uiteraard 

zult u de komende tijd bij diverse gelegenheden kennis met hem kunnen maken. 
 

Berit Bootsma 

 

Zomaar een wijsheid 
 

Richt je blik altijd naar de zon en de schaduw zal achter je vallen. 

 

Ingezonden door Rie van Drünick 

Foto’s:  

Adriaan Sala 
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Kerkdiensten 
Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek  

Van zondag tot zondag. 

 

Elke zondag crèche en kindernevendienst 
 

sept.: voorganger:    organist: 

  6 ds. Berit Bootsma    Arie Kraaijeveld 

13  * ds. Berit Bootsma en ds. Ruud Stiemer   Danny Spaans 

20 ds. Nico Paap    Christian Hutter 

27 ds. Ruud Stiemer    Johan de Graaf 

 

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

NB:   (ook op startzaterdag  is de Wereldwinkel aanwezig in de kerk) 

 

 

Zorgcentrum Bezuidenhout 
Huiskamerviering 
 

september   

  16 15.00 u ds. Berit Bootsma  Heilig Avondmaal 

 

Zorgcentrum Landscheiding 
Onder voorbehoud i.v.m. de verbouwing   
 

september   

  13 14.30 u komt te vervallen 

 27 14.30 u ds. Berit Bootsma (Heilig Avondmaal  

 

 

Doopzondagen 2015 
De eerstvolgende doopzondag is: 

 6 september 2015 

De laatste doopzondag in 2015 is: 

 8 november 
 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken dan kunt u (graag 

minimaal vier weken van tevoren) contact opnemen met één 

van de wijkpredikanten.  
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Jaarthema: Goede buren 
 

Het spreekwoord zegt: ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. Deze 

woorden zijn gebaseerd op de ervaring dat je naaste buren je eerder te hulp 

kunnen schieten dan een vriend die op afstand woont. Ongetwijfeld hebben 

we het allemaal wel eens ondervonden, dat onze buurman of buurvrouw ons 

ergens mee van dienst was. Terwijl wij op onze beurt de ander tot hulp kon-

den zijn. Daartegenover staat dat we ook allemaal wel eens een akkefietje 

met één van onze buren hebben gehad. Het jaarthema voor het nieuwe ker-

kenwerkseizoen is ‘Goede Buren’. Dit thema wordt ons aangereikt door het 

Landelijke Dienstencentrum van de PKN. Het bepaalt ons bij de buren van de 

kerk: de mensen die rondom het kerkgebouw wonen en werken. Kennen we de-

ze mensen én kennen ze ons? Weten ze van ons wat ons beweegt en Wie wij 

belijden? En andersom: weten we wat hen beweegt en wat zij geloven? Waar-

mee kunnen we elkaar over en weer van dienst zijn? Kortom, zijn wij goede 

buren voor hen en zijn het goede buren voor ons?  

In dat kader speelt het Bijbelse begrip ‘naaste’ een belangrijke rol. In de ge-

lijkenis van de barmhartige Samaritaan roept Jezus de Heer ons op een naas-

te te zijn voor een ander (Lucas 10: 25-37). Elders spreek Jezus over de kern 

van Gods wet: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 

ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het twee-

de is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de 

grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Mattheüs 22 : 

37-40). Vanuit deze twee gezichtspunten (een naaste voor een ander zijn én 

je naaste liefhebben als jezelf) willen we in de loop van het jaar het thema 

‘Goede buren’ nader uitwerken. Graag wens ik u en jou goed en gezegend nieu-

we kerkenwerkseizoen toe! 

ds. Ruud Stiemer 
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Catechese,Gespreksgroepen en 

Bijbelkringen  
 
BELIJDENISGROEP 

In het dagelijks leven leggen we in ons doen en laten – bewust of onbewust - belijdenis 

af van ons geloof. Op ons werk, in het vrijwilligerswerk, op school laten we in woorden 

en daden zien wie wij zijn en in Wie wij geloven. Zo delen we iets van de hoop die in 

ons is met de mensen om ons heen (1 Petrus 3 : 15). In de belijdenisgroep bezinnen we 

ons op de vraag naar het christen-zijn in het dagelijkse leven. We doen dat aan de hand 

van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Na de afronding van de serie van zeven bijeen-

komsten is er gelegenheid – voor wie dat wil – om tijdens een zondagse kerkdienst van 

zijn of haar geloof te getuigen. Deze openbare belijdenis wordt gevolgd door een ze-

gen met handoplegging door de predikant. Degenen die van hun geloof willen getui-

gen en nog niet gedoopt zijn, kunnen bij deze gelegenheid de Heilige Doop 

ontvangen. De belijdenisgroep gaat in januari 2016 van start. De belijdenisdienst is op 

eerste pinksterdag, zondag 15 mei. Voor meer informatie, bel of mail ds. Ruud Stiemer, 

E: ruudstiemer@ctkerk.nl 

 
BIJBEL/GEBEDSKRING 

Eenmaal per maand komt de Bijbel/gebedskring bij elkaar. In deze kring wordt het Bij-

belgedeelte besproken, dat de zondag daarna behandeld wordt. Naast de bespreking 

van de betreffende Bijbeltekst en het zingen van een paar liederen uit het Liedboek en 

andere bundels, is er ruimte voor gebed. De kring bestaat uit twaalf leden en wordt 

geleid door ds. Ruud Stiemer. Wilt u meedoen? U / jij bent van harte welkom! We be-

ginnen op donderdag 10 september om 19.30 u in één van de zaaltjes van de kerk.  

Informatie en opgave bij ds. Ruud Stiemer, 

E: ruudstiemer@ctkerk.nl 

 
GESPREKSGROEP GELOVEN 

Deze gespreksgroep komt al weer enkele jaren op donderdagen bijeen. We zijn een vrij 

klassieke Bijbelstudiegroep, waarin of wel een Bijbelboek gezamenlijk wordt gelezen of 

de Bijbel opengaat bij het bespreken van een thema. Per jaar behandelen we drie 

thema's, waarover we dan vier avonden doorpraten. Afgelopen jaren zijn op die ma-

nier bijvoorbeeld aan bod gekomen: duurzaamheid, het Avondmaal, het Joodse volk, 

verhoudingen tussen generaties en het boekje van Maarten Wisse Zo zou je kunnen ge-

loven. De thema's van komend jaar moeten nog worden uitgewerkt, maar in elk geval 

zullen we een Bijbelboek lezen en mogelijk bespreken we de zondagsviering en een 

kloosterorde. Doordat de avonden bij één van de deelnemers thuis worden georgani-

seerd en de voorbereiding van de avond bij toerbeurt plaatsvindt, is de betrokkenheid 

- en gezelligheid - groot. 

Deze gespreksgroep heeft zijn maximale omvang bereikt en nieuwe aanmeldingen 

kunnen momenteel helaas niet worden gehonoreerd. Mocht u toch graag aan deze of 

één van de andere gespreksgroepen willen deelnemen, neemt u dan contact op met 

één van onze predikanten die u graag informeren over de mogelijkheden.  
  

Boudewijn de Jonge 

mailto:ruudstiemer@ctkerk.nl
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BIJBELKRING VIA BIBLIA 

De Via Biblia gaat in september opnieuw van start, maar dan op nieuwe wijze. Nog 

steeds zijn we een Bijbelkring voor mensen tussen de 25 en 45 jaar. Wij houden ervan 

om bekende en minder bekende Bijbelteksten te bestuderen, te kijken wat ze beteke-

nen, maar daarnaast de link te leggen naar ons leven van iedere dag. Wat betekent het 

om te leven met je geloof en de Bijbel.  

Komend seizoen zijn er opnieuw drie blokken van vier avonden. Elk blok kent zijn eigen 

thema en begint met een gezamenlijke start die geleid wordt door ds. Berit Bootsma. 

Tijdens deze eerste avond wordt het onderwerp van het komende blok ingeleid. Daar-

na zal dit onderwerp in drie avonden verder verdiept en verkend worden. Dit zal in 

twee (vaste) kleinere groepen gebeuren die bij kringleden thuis bij elkaar komen. De 

kringleden zelf zullen deze drie avonden voorbereiden. 
 

Het thema van het eerste blok is ‘Geloven volgens Petrus’ en we zullen de eerste       

Petrusbrief behandelen.  

De eerste avond is op woensdag 23 september om 20 u in de kerk. Overige data zijn: 

Blok 1: 23 september, 14 oktober, 4 en 25 november 

Blok 2: 13 januari, 3 en 24 februari, 16 maart 

Blok 3: 14 april, 11 mei, 1 en 22 juni 
 

Informatie en aanmelden bij ds. Berit Bootsma, 

E: beritbootsma@ctkerk.nl 

 
EETGESPREKSGROEP 

De eetgespreksgroep is onlangs opgeheven vanwege de teruggelopen belangstelling. 

Deelnemers die willen doorgaan, zullen zich in het komende seizoen aansluiten bij an-

dere gespreksgroepen die georganiseerd worden binnen de CTK.  

Janita van Nes 

 
TIENERNEVENDIENST 

Voor de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar is er dit jaar weer tienernevendienst. 

De laatste zondag van het jaar zal onze jeugdouderling Arjan Brak met de tieners een 

onderwerp behandelen. Dit zal gebeuren tijdens de kerkdienst, als de kinderen naar de 

kindernevendienst gaan.  
 

Meer informatie bij Arjan Brak, 

E: arjanbrak@hotmail.com 

 
 

Zomaar een wijsheid 
 

Mijn moeder zei tegen mij: "Als jij soldaat wordt, word je generaal. Als je een monnik 

wordt, ben je straks paus." Maar ik ging schilderen en werd Picasso. 
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Missionair Diaconaal Project 
ds. Ruud Stiemer 

 
LUNCHPAUZECONCERTEN 

Op donderdag 24 september gaat de nieuwe reeks pauzeconcerten van start. Elke 

tweede en vierde donderdag in de maand zal er van 12.30 u tot ca. 13.15 u in de kerk-

zaal een concert worden uitgevoerd door studenten van het Koninklijk Conservatori-

um. De toegang is gratis. 

 
OPEN MONUMENTENDAG / EXPOSITIE 

Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. De kerkzaal van óns ‘rijksmo-

nument’ zal dan tussen 12 en 16 u geopend zijn voor publiek. Direct om 12 u zal de 

nieuwe expositie worden geopend: een overzichtstentoonstelling van het werk van 

wijlen Hans Stuffers. Hans, die in november 2013 op 92-jarige overleed, was architect 

en kunstschilder. In de loop van zijn leven heeft hij talloze pentekeningen en schilde-

rijen gemaakt. Ook heeft hij het ontwerp gemaakt van het venster van gekleurd glas, 

dat in de hal van de kerk te bewonderen is. Zijn werken zullen van 12 september tot en 

met half november te bezichtigingen zijn.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAALTIJDPROJECT 

Vindt u het leuk om samen met anderen te eten? Houdt u van 

een goed gesprek aan tafel? Van september tot en met juni 

openen we elke vrijdagavond onze deuren voor een smakelijke 

maaltijd. Daarbij wordt u voor € 6,50 een driegangenmenu 

voorgeschoteld. We starten op vrijdag 11 september. De inloop 

is vanaf 17.30 uur, om 18 uur gaan we aan tafel en rond 19.30 

uur sluiten we af. Doet u mee? Meldt u dan aan bij Irene de 

Groot, T 070-383.58.04. U bent van harte welkom! 
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Project Jong Professionelen 
ds. Berit Bootsma 

 
DINING & WINING 

Ben je nieuw in de wijk, of loop je al een tijdje mee? Het kan goed zijn dat je het leuk 

vindt om nieuwe mensen te leren kennen. Voor iedereen die zoekt naar een gelegen-

heid om op informele wijze andere jonge professionelen te leren kennen zijn de activi-

teiten van Dining & Wining dé plek. 

Vier keer per jaar wordt er een gezellige activiteit georganiseerd, Dining & Wining ge-

naamd. Het doel hiervan is een moment creëren waarop jonge mensen van binnen en 

buiten de gemeente elkaar op een ontspannen wijze kunnen ontmoeten. 
 

Op vrijdag 4 september zal weer de jaarlijkse barbecue worden gehouden. De avond 

zal duren van 19 -...? u. Voor de barbecue vragen wij een bijdrage van €10,- per per-

soon. Naast gezelligheid en leuke buren en vrienden hoeft er niets te worden meege-

nomen! 

Op vrijdag 13 november organiseren wij een borrelavond met wijn- en spijsproeverij. 
 

Informatie en aanmelden bij Team Wining & Dining 

E: jpctk@outlook.com 

Als antwoord ontvang je een bevestigingsbericht met daarin het adres van de barbe-

cue of de borrelavond. Hopelijk tot dan! 

 
CURSUS LEVENSKUNST 

Afgelopen voorjaar heeft de cursus Levenskunst in onze kerk gedraaid. De deelnemers 

aan deze cursus van drie avonden hebben dit als zeer boeiend en verrijkend ervaren. 

In korte tijd werden er intensieve en diepgaande gesprekken met elkaar gevoerd over 

het leven en je dromen. Voor iedereen die dit gemist heeft komt er een herkansing. In 

het voorjaar van 2016 wordt deze cursus opnieuw gegeven. 
 

Nadere informatie bij ds. Berit Bootsma, 

E: beritbootsma@ctkerk.nl 

 
HET DERTIGERDILEMMA 

Je bent jong en hebt het goed voor elkaar: (hoog) opgeleid, een prima baan en een 

leuk huis. En je hebt nog een rijk sociaal leven ook. Toch knaagt het... 
 

‘Het dertigerdilemma’ is geïntroduceerd door psycholoog en loopbaanadviseur Nienke 

Wijnants. Zij deed uitvoerig onderzoek naar het dertigersdilemma. 

Dertigers in Nederland streven vaak het 'ideale' plaatje uit de media na: een drukke 

baan, een hectisch sociaal leven, een gezin en daarnaast veel tijd voor culturele uitstap-

jes. De dertigers die deze perfectie nastreven komen soms met zichzelf in de knoei: ze 

leggen de lat voor zichzelf extreem hoog, willen op alle fronten tegelijk succesvol zijn 

en vergeten dat alle mogelijkheden er wel zijn, maar dat we daaruit vervolgens moe-

ten kiezen. En dát blijkt dan juist zo moeilijk.... 
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In de praktijk van (loopbaan)begeleiding blijkt dat veel dertigers met deze dilemma's al 

opgelucht ademhalen als ze merken dat ze niet de enigen zijn met dit probleem: her-

kenning en erkenning is voor sommigen soms al de helft van de oplossing!" 
 

Noteer in je agenda: dinsdag 27 oktober 2015, 20 u. 

Doelgroep: twintigers en dertigers. 
 

Tijdens deze avond willen we op actieve, inhoudelijke en lichte wijze de thema's die 

deel uit maken van de zogenoemde ‘dertigerdilemma's’ met elkaar ver-, her- en erken-

nen. Het doel hiervan: zicht krijgen op hoe je het meeste haalt uit deze hectische le-

vensfase en uiteindelijk toch kunt gaan genieten van de luxe van al die keuzemogelijk-

heden!  

Graag tot dan! 

ds. Berit Bootsma, Marieke van Vliet en Marijn Smit 

 
 

Overige activiteiten 
 
HANDWERKCLUB  

We komen nog steeds iedere donderdag met een klein maar ge-

zellig groepje bij elkaar. We hebben ons voor de kerk verdienste-

lijk gemaakt door mee te doen op de Dag van de Aarde. Ons werk 

bracht die dag in totaal € 70,05 op. 

Samen met ons ‘eigen pareltje’, Carla Wolbersen, waren wij ook 

op de manifestatie Parels van Bezuidenhout aanwezig wat ons 

een bedrag van € 182,65 opleverde. 

Deze bedragen zijn inmiddels gestort op de giftenrekening van de kerk. Verder zijn we 

van plan om ook bij de talentenveiling op 10 oktober a.s. onze koffers met handwer-

ken open te zetten. We zijn benieuwd wat die dag zal opbrengen.  

Tiny Brouwer 

  

TALENTENVEILING 

Dit jaar hebben we naarstig gezocht naar een goed en leuk alternatief 

voor de bazar. Iets anders, waar we net zo veel plezier aan hopen te be-

leven; iets wat net zo goed bijdraagt aan de onderlinge band, de saam-

horigheid versterkt en wat ook nog voldoende opbrengt om bij te 

dragen aan een goed doel en aan de wijkkas. 
 

We menen een dergelijk alternatief te hebben gevonden in het idee van een Talenten-

veiling. Wat houdt dat dan in zo’n talentenveiling?  

Een talentenveiling is een plaats waar onder leiding van een veilingmeester uw talen-

ten, uw creativiteit en kunde worden aangeboden aan de hoogste bieder. Geen aan-

bod en verkoop van spullen waar ons huis vaak al vol mee staat, maar aanbod van 

diensten en talenten om van te genieten en om elkaar weer eens op een heel andere 

manier te ontmoeten.  

De plaats waar deze veiling wordt gehouden: onze eigen kerk.  

De datum: 10 oktober 2015. Vol verwachting kijken wij uit naar uw creatieve ideeën.  

Meer informatie over deze veiling vindt u op de achterzijde van dit katern (blz. 22). 



21 

Oecumenische activiteiten 
Oecumenisch Beraad Haagse Hout 

 
OECUMENISCHE LEZING EN MAALTIJD  

Op donderdag 12 november a.s. houdt mevr. Höhne-Sparborth een lezing over de po-

sitie van de christenen in het Midden-Oosten. Door de opkomst van IS en de strijd die 

daar gaande is, wordt de positie van christenen in landen als Syrië en Irak steeds moei-

lijker. Mevr. Höhne heeft aartsbisschop Mirkis geholpen bij zijn werk in Irak en is meer-

dere keren in Irak geweest. Zij zal ons vertellen over de geschiedenis van christenen in 

het Midden-Oosten en hun huidige positie 
 

Voorafgaand aan de lezing zal er een maaltijd zijn, gekookt door de kok van het maal-

tijdproject. Het zou leuk zijn als u aanschuift om zo ook de broeders en zusters uit de 

andere kerken in ons stadsdeel te leren kennen.   

De maaltijd begint om 18 u en kost € 7,50.  Lezing en maaltijd zijn los van elkaar te be-

zoeken. Voelt u zich dus vrij om één of juist beide programmaonderdelen bij te wo-

nen. 
 

 

Activiteiten ‘DeZinnen’ 
 

CHRISTELIJKE MEDITATIE 

Iedere woensdag van 15.45–16.45 u. Samen mediteren met een woord vanuit de chris-

telijke traditie. Locatie: kerkzaal Christus Triumfatorkerk.  

Info: Dorothé van de Wetering 

E: d.vandewetering@telfort.nl 

 

VERHAAL HALEN 

Korte actuele meditaties aan de hand van een Bijbeltekst of andere tekst door verschil-

lende voorgangers. Een vast moment van stilte, bezinnen en ontmoeting. Iedere vrij-

dag van 4 september t/m 18 december 12.30 – 13 u met aansluitend voor wie dat wil 

een broodje en een kop soep ( € 2,-).  

Locatie: kerkzaal van de CTK. 
 

EVENSONGKOOR 

We associëren Evensong vaak met Dickens, kerstsfeer en mooie meerstemmige muziek 

in oude kerken. Typisch Engels: stijlvol, sfeervol en vooral ook gewoon mooi. Ben je 

ook gecharmeerd van deze typische, mooie Engelse traditie? Dan hebben we goed 

nieuws voor je.  

In september start in de Christus Triumfatorkerk een nieuw Evensongkoor. Repetities 

vinden plaats op maandag van 17.30–19 u (buiten schoolvakanties). 

Tussen oktober en maart zal in ieder geval drie keer op de tweede zondag van de 

maand om 17.30 u de Choral Evensong worden verzorgd.  
 

Het Evensongkoor is een initiatief van DEZINNEN m.m.v. de Christus Triumfatorkerk. 

Meld je aan via: info@dezinnen.nl   

Voor meer informatie: www.dezinnen.nl / 06 20228973 

mailto:info@dezinnen.nl
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Boeken-, kleding- & talentenbeurs  
zaterdag 10 oktober 2015 

 

Hopelijk bent u al een beetje enthousiast geworden voor het idee van de Talentenvei-

ling en heeft u al één of meerdere talenten bij uzelf ontdekt die u kunt inzetten bij de 

veiling. Naast de talentenveiling zal er ook een boeken-, en kledingbeurs gehouden 

worden. Ook de handwerkclub zal met een stand met leuke en mooie handwerken in 

de hal present zijn. Met deze uitbreiding hopen we een nog breder aanbod te doen. 

Het programma is als volgt: 

11.00 u  aanvang met een boeken- kleding- en handwerkbeurs. 

 verkoop van koffie, thee, frisdrank en cake, taart etc. 

12.00 - 13.30  u aanbod van diverse lunchhapjes zoals soep, verse haring met of zonder 

 wittebrood en diverse andere belegde broodjes 

 13.30 - 14.30 u eerste deel Talentenveiling 

 14.30 - 15.00 u  pauze  

 15.00 - 16.00 u  tweede deel Talentenveiling 

 16.00 u  thee-, koffie- en borreluurtje 
 

BOEKEN-EN KLEDINGBEURS 

Voor de boeken- en kledingbeurs schakelen we ook graag ùw hulp in. Een mooie gele-

genheid om al die boeken die niet meer in de kast passen nu een goede bestemming 

te geven. En wat is een mooier moment dan op de grens van zomer- en wintertijd 

massaal onze overvolle klerenkasten te ruimen? Vraag gerust ook zoveel mogelijk fami-

lie, vrienden, buren en bekenden dit te doen. Uw spullen kunt u inleveren van maan-

dag 5 t/m met vrijdag 9 oktober tussen 11 en 12.30 u en tussen 19 en 20.30 u.  
  

TALENTENVEILING 

Bij deze talentenveiling kunt u artikelen en diensten aanbieden die per opbod worden 

geveild door een veilingmeester. U kunt ook om een dienst vragen en daarvoor zelf 

een prijs bepalen. Het succes van zo’n veiling valt en staat met de artikelen en diensten 

die ù aanbiedt of vraagt. Om u ideeën te geven:  

1. Aangeboden diensten. Deze kunnen variëren van een avondje oppassen; het orga-

niseren van een diner; een uitstapje naar “noem maar op”; hulp bij bv. computer-

klusjes; het geven van een workshop tot …… vult u zelf maar in. Evt. kosten voor de 

aangeboden dienst komen voor rekening van de aanbieder. De afgesproken ver-

goeding gaat geheel naar de talentenveilingopbrengst.  

2. Gevraagde diensten. U kunt bijv. vragen of iemand uw schuurtje wil schilderen; een 

uurtje in uw tuin wil helpen; de auto wil poetsen; op de kat wil passen etc. etc. Mo-

gelijkheden te over. U kunt zelf de prijs hiervoor bepalen, die geheel ten goede 

komt aan de opbrengst. 

3. Aangeboden artikelen. Deze kunnen nieuw of gebruikt zijn, maar de laatste dan wel 

zo goed als nieuw. En ook hiervan gaat de opbrengst naar de talentenveiling.    

Laat uw fantasie de vrije loop. Hoe creatiever de diensten die u aanbiedt, des te inte-

ressanter wordt de veiling zowel voor uzelf als voor de kopers.  
 

Graag nodigen wij u, al uw vrienden, familie en kennissen uit voor dit evenement van 

het jaar. Nadere gegevens over de spelregels volgen later, evenals een inschrijfformu-

lier waarmee u uw artikelen en diensten kunt aanbieden of aanvragen.  

Wilma Beeftink 
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Agenda 
 

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt een en ander plaats in de Christus Triumfa-

torkerk) 

 

Elke donderdag van 13.30 – 16 u: Handwerkclub 
 

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

Elke vrijdag om 18 u: Maaltijdproject  (start: 11 september) 
 

Elke 3e dinsdag vanaf 13.00 uur: Stilte-actie tegen de armoede op het Plein  

 

september: 
 

 1 20.00 u Evaluatie moderamen en jaargesprek predikanten 

 4 20.00 u Dining & Wining – BBQ 

 7 14.00 u Oecumenisch Beraad Haagse Hout 

 9 15.00 u Moderamen 

 10 19.30 u Bijbel/Gespreksgroep o.l.v. ds. Ruud Stiemer 

 11 18.00 u Start maaltijdproject 

 12 14.00 u Startzaterdag 

 12 12.00 u Opening Tentoonstelling 

 12 12-16 u Open Monumentendag 

 17 19.45 u Kerkenraad  

 23 20.00 u Bijbelkring Via Biblia 

 24 12.30 u Start nieuwe reeks lunchpauzeconcerten 

 24 20.00 u Bijbelkring Geloven 

 

  



24 

Tohoe Wabohoe 
 

De titel is geen bezweringsformule, mantra of toverspreuk; het is de Hebreeuwse tekst 

van Genesis 1 : 2, waarin beschreven wordt hoe in het begin God hemel en aarde 

schiep en dat de aarde aanvankelijk ‘tohoe wabohoe’ was: woest en leeg. De klank van 

die oorspronkelijke tekst is prachtig en onheilspellend tegelijk. Maar onlangs heb ik 

‘het licht gezien’; er blijkt  veel meer achter te zitten dan mij altijd verteld is, terwijl ik 

toch vele preken heb aangehoord over de aangrijpende beginteksten van de Bijbel. Mij 

is namelijk uitgelegd hoe het echt in elkaar zit en dat heeft mij overtuigd. Daar wil ik u 

natuurlijk deelgenoot van maken. Dat de aarde destijds woest was, nemen we voet-

stoots aan; het kan niet anders dan dat het een onherbergzame rotswoestijn was. Maar 

wat die leegte betreft, is er meer aan de hand: ‘leegte’ wil niet alleen zeggen dat er 

nog geen leven op aarde was, het blijkt dat onze planeet echt leeg is, hol, een holle 

bol. Hoe ik daar allemaal bij kom? Dat zit zo. 
 

In het Huygens Centrum in Voorburg woonde ik een lezing bij over het binnenste van 

de aarde. In wat er zich onder onze voeten bevindt en wat er zich afspeelt in de aard-

mantel en in de gloeiendhete kern ben ik erg geïnteresseerd. Wat ik te horen kreeg 

van de inleider - gepensioneerd huisarts/homeopaat en amateurgeoloog - was echter 

dat de aardmantel relatief dun is en dat er helemaal geen aardkern is! Je verwacht in 

het Huygens Centrum, vernoemd naar de grote geleerde Christiaan Huygens geen ver-

zinsels te horen. Dus ik heb als een spons deze nieuwe kennis in mij opgezogen. De 

aarde is dus hol en waar wij denken dat de noord- en zuidpool zijn, daar zit een gat.  

Kortom: de aarde lijkt op een holle 

kraal. Schematisch ziet dat eruit als in 

het linker plaatje. En als je de aarde zou 

doorsnijden als een appel, zou je een 

beeld zien als rechts ernaast.  

Dat de aarde hol is, ligt als je goed na-

denkt wel voor de hand. De aarde 

draait met grote snelheid om z’n as; op de evenaar zelf 

met bijna 1700 km/u. Net als in een centrifuge wordt al-

les door de middelpuntvliedende kracht naar buiten 

gedrukt en ontstaat er binnen in de bol een grote holle 

ruimte. Het mooie is dat zich daarin een kleine ster be-

vindt, zo groot als de planeet Mercurius. Een direct be-

wijs van het bestaan van die interne ster is het noorderlicht. Dat fenomeen is het 

schijnsel van dat kleine sterretje door het ‘poolgat’ heen, dat tegen de nachtwolken in 

het poolgebied weerkaatst. Dat is veel logischer dan dat zogenaamde wetenschappe-

lijke verhaal over zonnedeeltjes die in botsing komen met zuurstofatomen in de at-

mosfeer, ja toch? 

De wand van de holle aardbol is zo’n 1.300 kilometer dik. Dat we door boringen er niet 

achter zijn gekomen dat de aarde hol is, is ook logisch, want de diepste boring is nog 

geen 13 km. Om in de binnenholte te komen, moet je een heel stuk dieper zijn. In de 

mantel is een gigantisch grottenstelsel te vinden, volgens ingewijden. Grotten kennen 

we, maar tot zeer grote diepte afdalen, heeft nog niemand aangedurfd. Dus langs die 

weg is er nog nooit contact geweest met de ‘binnenkant’ van de mantel. En dat terwijl 

er daar leven is, uitbundig leven. Wie en wat daar leeft, is afgeschermd tegen schade-

lijke kosmische straling. Omdat de interne ster altijd schijnt is er geen dag/nachtritme, 
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waardoor plantengroei  welig tiert. Van de stammen die daar wonen, worden de men-

sen makkelijk 1.700 jaar oud. Colonnes mammoeten stampen vredig rond over savan-

nes, omzoomd door weelderig groen en door bruisende rivieren met kristalhelder 

water. Een soort zevende hemel. 
 

Er zijn wel sporadische contacten geweest tussen onze ‘buitenwereld’ en de mysteri-

euze ‘binnenaarde’ en wel via de ‘poolgaten’, maar daar is geen ruchtbaarheid aan ge-

geven.  

Waarom hebben wij over dit ‘grootste geheim ooit’ nooit iets gehoord? Het schijnt dat 

de Wereldregering (Verenigde Naties, Veiligheidsraad, de Wereldbank, etc.) dat niet wil.  

Bewijzen dat de aarde hol is – overigens net als alle andere planeten, manen en plane-

toïden - zijn er volop, maar je moet wel openstaan voor die revolutionaire gedachte. 

Zo is het een bekend verschijnsel dat een kompas steeds onbetrouwbaarder wordt 

naarmate je dichter bij de polen komt en kom je te dichtbij dan kun je niet meer bepa-

len waar je precies bent. Daarom mogen passagiersvliegtuigen niet recht boven de 

echte polen vliegen, maar blijven ze er honderden kilometers vandaan. Veel te gevaar-

lijk! Zelfs satellietbeelden op Google Earth zijn geretoucheerd om het bestaan van de 

gaten te verdoezelen.  

Altijd is gedacht dat aan de uiteinden van de aardas, het punt waar de aarde om draait, 

de polen zijn. Dat is een misvatting, want daar zit een gat, zowel in het noorden als in 

het zuiden. Jammer voor de ontdekkingsreizigers die beweerden op de ene dan wel 

de andere pool te zijn geweest; dat kan niet waar zijn, want waar een gat zit, kun je 

niet staan!  

Een zekere R. Cluff uit de VS heeft dertig jaar lang onderzoek gedaan en heeft daarover 

een boek geschreven, getiteld: Het grootste geheim van de wereld – onze aarde is hol. 

Daarin voert hij overtuigende bewijzen aan en vele getuigen. Over de hele wereld is 

een flinke schare mensen die zijn zienswijze volledig onderschrijven. 
 

En zo stapelde de enthousiaste inleider het ene bewijs op het andere, het geheel ver-

lucht met overtuigende dia’s en duidelijke schema’s. Er was geen ontkomen aan: de 

aarde is hol. De zaal was zeer geïnteresseerd en de toehoorders knikten geregeld in-

stemmend. Vragen werden vakkundig en tot volle tevredenheid beantwoord. Men 

vond het allemaal prachtig en stemde van harte in met wat er werd gezegd. Na een 

uur was het pauze en er klonk een warm applaus. Iedereen was benieuwd naar de ge-

heimen die nog onthuld zouden worden in het tweede gedeelte…. Iedereen, behalve 

één. Ik liet de koffie namelijk links liggen, griste mijn jas van de kapstok en glipte naar 

buiten de frisse avondlucht in. Ppffff, wat een opluchting! Nog nooit van m’n leven 

heb ik in zo korte tijd zoveel onzin gehoord! 

Je begrijpt dat mijn bekering tot de sekte van gelovigen in de holle aarde van erg kor-

te duur is geweest. Waarom ik dan zo stiekem ben weggeslopen? Dat deed ik op grond 

van een tekst uit Spreuken: ‘Antwoord een dwaas niet met dwaasheid, word niet als 

hij.’ …. Bij wijze van boetedoening voor wat hem de avond ervoor als briljant weten-

schapper was aangedaan, ben ik de dag daarop even langs Hofwijck gefietst, het huis 

aan de Vliet, waar Christiaan Huygens heeft gewoond. Ik was blij dat hij dit alles niet 

aan heeft hoeven horen. 
  

Er is in deze wereld nogal wat ‘woestheid en leegte’ en er zijn genoeg fantasten, valse 

profeten, haatpredikers en secteleiders, die maar al te graag hun waandenkbeelden 

rondstrooien. Wat voor uitzonderlijks je ook beweert, filosofisch, natuurwetenschap-

pelijk, politiek of religieus, er is altijd wel een publiek dat zich achter je schaart. Presi-

dentskandidaat Donald Trump is daarvan een voorbeeld; ondanks zijn ongenuanceerde 

en grove uitspraken geniet hij veel aanhang onder de Republikeinen in de VS. Van ern-
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stiger aard was de sekteleider van de Branch Davi-

dians, David Koresh, die in 1993 in Waco, Texas, 75 

volgelingen de dood injoeg bij een confrontatie 

met het leger. Tenslotte is de ultieme misleiding en 

wreedheid van ‘Islamitische Staat’ onder leiding van 

Abu Bakr al-Baghdadi een beangstigende realiteit. 

Daarom is alertheid geboden, gezonde scepsis en 

kritisch (zelf)onderzoek. Ja, in geloofszaken geldt 

het ook; Jesaja zei al van zijn volksgenoten: Tegen 

hun profeten zeggen ze: ‘We hebben jullie dromen 

niet nodig, vertel ons niet de waarheid, vertel ons alleen wat we graag willen horen.’ 

Met zulke ‘gelovigen’ is de kans groot dat de wereld langzaam maar zeker terugvalt in 

een staat van ‘tohoe wabohoe’……. 

             Adriaan Sala 

 

 

Wereldwinkel 
 

Als u dit leest is de vakantieperiode voorbij. In 

de zomer waren wij elke keer te vinden bij de activiteiten rondom het thema: Geloof, 

Hoop en Liefde om de gasten die er waren een (h)eerlijk drankje of knabbeltje te ser-

veren. Dat werd op prijs gesteld, merkten we. 
 

Het team van de Wereldwinkel moet ook weer vooruitdenken.  

Allereerst op 13 september, maar ook in de rest van het sei-

zoen, vindt u ons op de vertrouwde plek in de hal van de kerk. 

Wij zijn daar dan weer met een nieuwe voorraad (h)eerlijkhe-

den.  
 

Hoewel het pas september is, denken wij nu al aan Sinterklaas en Kerst; net zoals echte 

middenstanders dat al vroeg in het jaar doen. In november, en dat is het sneller dan u 

denkt, krijgen wij versterking van medewerkers van de Wereldwinkel in Wassenaar. Zij 

zullen mooie en eerlijke cadeautjes meebrengen, die u dan al bij ons kunt kopen voor 

de 'cadeautjesdagen' in december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo ziet u maar: Fairtrade …. de lekkerste én leukste manier om iets goeds te doen. 

 

Het team van de Wereldwinkel wenst  u hierbij een heel goed en gezegend nieuw kerk-

jaar toe! 
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Collecten 
 

DOELEN IN DE KOMENDE TIJD: 
 

ZONDAG 13 SEPT.: Jeugdwerk - 16 jaar en dan? 

Veel gemeenten stellen JOP (Jeugdorganisatie Protestantse Kerk Nederland) de vraag: 

“Hoe kunnen we jongeren van 16 jaar en ouder bereiken?”. Voor jongeren tussen de 16 

en 18 komt het erop aan. “Kies ik om mee te blijven doen in de kerk of trek ik mijn ei-

gen spoor?” Die twee keuzes sluiten elkaar niet uit. JOP werkt aan een aanpak waarbij 

jongeren uitgedaagd worden om hun eigen manier van kerk-zijn vorm te geven. In 

2014 is JOP gestart met pilots in twee gemeenten in Zuid-Holland. De lessen daarvan 

zet JOP in voor de toerusting van jongerenbegeleiders in andere gemeenten. Gelooft u 

in de toekomst van 16+-ers in de kerk? 
 

ZONDAG 20 SEPT.: Straatpastoraat 

Het Straatpastoraat leent een luisterend oor 

aan mensen die een groot deel van hun dagen 

en nachten doorbrengen op straat of in de 

maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan 

hen om te praten over de dingen die hen bezig 

houden, of het nu gaat om de zorgen van alle-

dag of om vragen van geloof en leven. Het pro-

beert mensen te bieden wat voor de meesten 

in onze samenleving zo vanzelfsprekend is: een 

beetje aandacht en steun bij de kleine en grote 

vragen van het leven. Een belangrijk ankerpunt 

in het werk van het straatpastoraat zijn de we-

kelijkse vieringen op vrijdagmiddag in de Jozefkapel van het stadsklooster aan het 

Westeinde. Daarnaast is Straatpastoraat betrokken bij ondersteuning bij het vinden 

van de goede weg in hulpverlening. De Stichting Straatpastoraat is een zelfstandige 

stichting, maar heeft goede banden met Stek. In de Christus Triumfatorkerk heeft do-

minee Klaas Koffeman wel eens meegewerkt in een kerkdienst. 
 

ZONDAG 20 SEPT.: Vredeswerk 

‘Opkomen voor vrede en gerechtigheid’, dat is waar de Protestantse Kerk zich via Kerk 

in Actie en PAX voor inzet. Echte vrede is vaak ver te zoeken, dat hebben we geleerd 

van de verhalen en beelden uit Syrië. Toch kan de Protestantse Kerk een verschil ma-

ken, door hulp te verlenen aan vluchtelingen, vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te 

ondersteunen en ongerechtigheden aan de kaak te stellen. 

 
 

Opbrengst juni en juli 
totaal juni  €  1.287,43 

totaal juli   €  1.554,74 
 

Diaconie      €   949,14    Kerk    € 569,79  Wijkkas          € 363,92 

Jeugdwerk PKN  €   106,27    Uit de Put  € 315,00  Jeugd CTK    € 130,55 

Aandachtscentr.  €   103,60    Roosevelthuis € 189,40  Haags Stud.Past. € 115,50
      

Stadsklooster aan het Westeinde 
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Zomerprogramma  
 

Op de zes donderdagmiddagen  waarop het zomerprogramma gehouden werd, was 

het gezellig druk. Meestal zo’n 30 á 40 mensen. Het overkoepelde thema was: 

 

Geloof, Hoop en Liefde 
Dat werd achtereenvolgend met behulp van de volgende the-

ma’s en activiteiten tot uitdrukking gebracht: muziek – film – 

creativiteit – een lezing – mode  - een wandeling en een tuinbe-

zoek.  
 

Een impressie van één van de middagen door Adriaan Sala  
 

CTK-ZOMERPROGRAMMA 6 AUGUSTUS 2015 

Zo’n twintig mensen waren op de zonnige donderdagmiddag 

afgekomen op het thema ‘Geloof, 

Hoop, Liefde en Mode’ onder leiding 

van Annie Krul en Wil van der Vlist. Een 

wat wonderlijke combinatie, zou je zo 

zeggen, want wat heeft mode te ma-

ken met geloof, hoop en liefde? Een 

verklaring kan zijn dat je gelooft dat het met goede bedoeling 

is opgezet, dat je er het beste van hoopt en dat je ervanuit 

gaat dat de uitvoerenden het allemaal met liefde doen. Dat 

klopt allemaal wel, maar toch. .. 

Tot Rita van der Linden een doopjurk inbracht, en daarmee 

viel alles meteen op z’n plek: zo’n doopjurk getuigt van de 

liefde waarin je kind is ontvangen, van de hoop dat je kind een 

‘kind van God’ mag zijn en van geloof in de Heer die de kin-

deren tot Zich laat komen. En dat het mooi aankleden van een 

kindje voor de doopplechtigheid al heel lang mode is, is mooi 

meegenomen … 

Dat het aantal heren op deze middag ver in de minderheid was, mocht de pret niet 

drukken. De aanwezige dames en de enkele heer wisten zich prachtig uit te dossen. 

Wat een enkel hoedje, bontje of brilletje al een verschil kan maken, laat staan een kaf-

tan uit Kameroen. Er was volop pret en plezier. 

 

  



29 

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: Annika Kruithof. 

 

Velen zullen mij inmiddels van gezicht wel kennen, hoewel ik pas een jaar in de Christus 

Triumfatorkerk rondloop. Maar ja, wie een hoofdrol speelt in een musical van de kerk, 

kan niet onopgemerkt blijven. Als Ester ben ik nu wel bekend, maar wie schuilt er ach-

ter die persoon? 
 

Mijn naam is Annika Kruithof. Zevenentwintig jaar geleden werd ik geboren in Groes-

beek (bij Nijmegen) en op zesjarige leeftijd verhuisde ik naar Venray (Noord-Limburg). 

Daar groeide ik op samen met mijn twee jongere zusjes en ging ik naar school. We be-

zochten de enige protestantse kerk in de omgeving. Toen nog een Samen op Weg ge-

meente, nu PKN. Mijn ouders waren en zijn nog altijd actief lid. Mijn plezier in muziek 

heb ik van hen: mijn vader speelt orgel in de kerk en mijn moeder zingt in verschillen-

de koren en soms solistisch tijdens of voorafgaand aan een dienst.  

Na mijn eindexamen VWO vertrok ik naar Leiden om te studeren. Tijdens mijn studies 

Pedagogische Wetenschappen en Afrikaanse Talen en Culturen was ik actief in het Leids 

Studenten Koor en Orkest en bij de Leidse Studenten Ekklesia, een oecumenische kerk-

gemeenschap/het studentenpastoraat.  

Na mijn afstuderen en na een jaar werken heb ik een lang gekoesterde droom waar-

gemaakt: een vrijwilligersjaar in het buitenland. Van augustus 2013 tot juli 2014 heb ik 

als vrijwilliger in Transkarpatië, Oekraïne gewerkt. Via Togetthere – het voormalige 

jongereninitiatief van Kerk in Actie en ICCO – ben ik uitgezonden naar Beregszász. Daar 

werkte ik samen met drie andere vrijwilligers uit Duitsland en Italië voor de Hongaars 

gereformeerde gemeenschap. Een jaar lang bezocht ik ouderen voor een praatje, 

bracht ik hen lunch en op een school voor Roma leerlingen gaf ik naschoolse opvang. 

Het was bijzonder werk. Zwaar – vanwege de taal, de andere omgeving, de nogal 

strenge kerk, het gebrek aan privacy doordat ik een kamer moest delen – maar vooral 

ook heel erg waardevol. De dankbaarheid van de vrouwen die ik bezocht zal ik nooit 

vergeten.  

Eén vrouw in het bijzonder heb ik in mijn hart gesloten. Ze is 86, verzwakt, mager en 

komt al jarenlang nauwelijks haar bed meer uit. Maar ondanks al haar problemen is ze 

altijd optimistisch. Haar geloof in God en haar liefde voor alle mensen is zo groot, dat 

was heel erg mooi om te zien. Ze vertelde me hoe ze zich jaren geleden, toen ze bed-

legerig werd, wanhopig afvroeg hoe ze nu nog iets voor mensen kon betekenen. Tot 

ze, in gesprek met de dominee en naar aanleiding van de gelijkenis van de talenten, 

erachter kwam wat haar talent is: ze kon – ook vanuit bed – nog altijd voor mensen 

bidden. En dat doet ze, vol overgave. Het raakte me om te zien hoe groot het geloof 

van deze vrouw was. En hoewel er natuurlijk een taalbarrière was – zo geweldig was 

mijn Hongaars nou ook weer niet – beurden haar woorden me altijd weer op.  
 

Weer terug uit Oekraïne ben ik in Den Haag terechtgekomen. Eerst in Bezuidenhout – 

waar ik de Christus Triumfatorkerk op mijn weg vond – en nu aan de andere kant van 

de stad. Bij de CTK voelde ik me gelijk thuis: elke zondag waren er na de dienst wel 

mensen die me aanspraken en oprecht belangstelling toonden voor wie ik ben. Om 

meer mensen te leren kennen heb ik me aangesloten bij de kring Via Biblia en heb ik 

meegedaan met de musical. Op dit moment help ik elke zeven weken met de koffie en 

Foto’s: 

Adriaan Sala 
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wie weet wat er nog komen gaat. Ook qua werk heb ik mijn plekje gevonden als pro-

jectcoördinator bij Stichting Present. Voor de toekomst heb ik genoeg plannen, onder 

andere het opzetten van een project om Hongaren en Roma in Oekraïne dichter bij el-

kaar te brengen. En ik wil meer gaan zingen. U zult dus ongetwijfeld nog wel eens van 

mij horen! 

 

 

Uit de kerkenraad  … 
 

De zomerperiode is een mooie gelegenheid om even terug te blik-

ken op de afgelopen vergaderingen van de kerkenraad en ik be-

steed graag aandacht aan ons nieuwe beleidsplan. 
  

In het voorjaar hebben wij als gemeente een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de ja-

ren 2015 - 2018. Deze kunt u terugvinden op de website van onze kerk. Elke vergade-

ring proberen wij aandacht te besteden aan een hoofdstuk hiervan. In de vergadering 

van mei jl. was Marieke van Vliet te gast om te spreken over Jonge Professionelen. In 

de laatste vergadering voor de zomer waren Theo Wierema en David Renkema te gast 

en die spraken over de activiteiten van DeZinnen.  
 

Marieke van Vliet vertelde over het project Jonge Professionelen dat het pionieren is. 

Voor de leeftijdsgroep waarop het project zich richt, lijkt het wel permanent spitsuur 

te zijn. Dit wordt wel het dertigersdilemma genoemd. Iedereen heeft het druk en 

moet zijn aandacht over veel zaken verdelen. Wat spreekt mensen in deze fase van hun 

leven aan en wat kun je hen als kerk daarin bieden? Het is niet gemakkelijk daar zelf al-

tijd even creatief in te zijn. Toch is er veel georganiseerd de afgelopen jaren en lopen 

de bijeenkomsten goed, zoals de Dining & Wining, de cursus Werk & balans en de cursus 

Levenskunst. Een andere vraag is: hoe bereiken we leeftijdsgenoten in Mariahoeve, nu 

Kruispunt en Christus Triumfatorkerk zijn samengegaan?  

Al met al concludeerde Marieke dat het destijds niet alleen een goede maar ook een 

moedige keus was van de kerkenraad en de kerk om op deze leeftijdscategorie in te 

zetten. 
 

Theo Wierema en David Renkema informeerden ons over DeZinnen. Een hectische pe-

riode is achter de rug, met de afronding van activiteiten in de Boskant en verhuizing 

naar onze kerk. Intussen is hun kantoorruimte ingericht en zijn de eerste activiteiten 

van start gegaan, waar u wellicht ook al aan hebt deelgenomen. Een beleidsplan wordt 

nu opgesteld. 

Bronne Pot 

 

 

Zomaar een wijsheid … 
 

Liefde kost niets, maar is onbetaalbaar als je het hebt. 
 

Ingezonden door Rie van Drünick 
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Vrede verbindt 
 

De wereld lijkt verscheurd te worden door oorlog en geweld. Mensen verlangen harts-

tochtelijk naar vrede. Vanuit dat verlangen staan op veel plekken in de wereld mensen 

op om met elkaar te werken aan vrede. Want uiteindelijk is hun verlangen naar vrede 

groter dan hun angst voor geweld. In deze Vredesweek staat de Protestantse Kerk 

daarom stil bij het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX en zoekt vooral naar bruggen-

bouwers. 
 

DE KRACHT VAN RADIO 

Er is moed voor nodig om in tijden van oor-

log verbinding te zoeken met elkaar. In Mali 

hebben twee moedige bruggenbouwers el-

kaar gevonden: de christelijke radiojourna-

list Adjan en de imam Wangara. De radicale 

islam is sterk in opkomst in dit land, waar al 

jarenlang geweld heerst. Er is veel onderling 

wantrouwen tussen christenen en moslims. 

Adjan en Wangara gaan samen, met steun 

van Kerk in Actie, radioprogramma’s maken 

over vrede en verzoening. Adjan gelooft in 

de kracht van radio: “Radio heeft een enorm 

bereik, ook in de dorpjes ver buiten de stad. De stem van de tolerante imam kan hier-

door heel ver dragen.” Na de uitzending praten mensen in de dorpen in groepjes door 

over de boodschap van vrede. Sommigen durven voor het eerst iets te delen over hun 

ervaringen in de oorlog. Met hun programma’s bereiken deze twee mannen duizenden 

mensen in een door oorlog en tegenstellingen verscheurd land. 
 

DE DROOM VAN DE BISSCHOP 

In Soedan stond bisschop Paride Taban op. Hij stichtte het vredesdorp Kuron Peace Vil-

lage, dat gesteund wordt door PAX. Zijn verlangen: “Een gemeenschap waar mensen 

met verschillende etnische en religieuze achtergrond samenleven in vertrouwen, har-

monie en vriendschap.” Drie dingen zijn belangrijk om zijn droom waar te maken, ge-

looft bisschop Taban. In zijn dorp wil hij mensen leren om genoeg voedsel te 

produceren, zodat honger vrede niet in de weg staat. Jongens en meisjes, mannen en 

vrouwen moeten gelijke kansen hebben om onderwijs te volgen en leren van en over 

de ander. En het dorp mag geen gesloten gemeenschap zijn, maar moet in open ver-

binding staan met de omgeving. PAX helpt met het trainen van lokale veiligheidscomi-

tés en ondersteunt een groep lokale jongeren die in de omgeving van Kuron 

theaterstukken opvoert om problemen als veeroof, alcoholisme en huiselijk geweld 

bespreekbaar te maken. 
 

Kerk in Actie en PAX ondersteunen deze moedige bruggenbouwers in Mali en Soedan, 

en andere vredesprojecten overal ter wereld. 
 

VREDESWEEK 2015 

De Vredesweek is een jaarlijks terugkerende themaweek georganiseerd door PAX en 

vele lokale Ambassades van Vrede. De Vredesweek 2015 begint op zaterdag 19 en ein-

digt op zondag 27 september, met op 20 september de Vredeszondag. Tijdens deze 
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week organiseren veel vrijwilligers in heel Nederland honderden evenementen die in 

het teken staan van vrede. 
 

WALK OF PEACE 

Ervaar hoe vrede verbindt. Ontmoet anderen die zich voor vrede inzetten. Bezoek 

verwachte en onverwachte plekken in de stad. Laat je inspireren. 

De Walk of Peace vindt plaats tijdens op zondag 20 september vanaf 13 u, tijdens de 

Vredesweek. Deze wandeling voert door het centrum van Den Haag, stad van vrede en 

recht. Het startpunt is bij station Den Haag Hollands Spoor, het eindpunt bij het Vre-

despaleis. Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil-

staat bij vrede. Op betekenisvolle plekken kan je meedoen aan activiteiten om zelf bij 

te dragen aan vrede. Je loopt de Walk of Peace in je eigen tempo. De wandelroute be-

slaat ongeveer zes kilometer. Aan het einde van de middag is er muzikale afsluiting. 

De Walk of Peace is bedoeld voor iedereen die iets voor vrede wil doen. Jong en oud; 

iedereen is welkom mee te lopen. Door te durven gaan voor vrede en elkaar te ont-

moeten, brengen we uiteindelijk een wereld dichterbij die een veilige plek is voor alle 

mensen. 

Deze wandeling wordt georganiseerd door PAX en de Raad van Kerken, in samenwer-

king met de Haagse Gemeenschap van Kerken en Kerk en Vrede. De Walk of Peace is 

onderdeel van de Vredesweek en het Just Peace Festival. 

 

https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walkofpeace/ 

 

 

 

 

 
Uitnodiging 

Graag nodigen we u/jullie uit voor de startzaterdag op 12 september a.s. waarmee we 

het nieuwe activiteitenseizoen willen inluiden. Deze zaterdag presenteren wij u een 

bijzonder programma met als thema: 
 

Een S(w)ingende zaterdag in de CTK 

 

Het globale programma van deze middag is als volgt: 

- 14.00 u   Inloop 

- 14.30 u  Opening 

- 14.45-16.45 u Workshops 

- 17.00 u    Gezellig samenzijn onder het genot van een drankje 

- 18.00 u    Barbecue 

De workshops staan in het teken van muziek, in de breedste zin van het woord:  voor 

iedere leeftijd, voor de actieve beoefenaar en voor de stille genieter. We hopen u/jullie 

allemaal te mogen begroeten op 12 september a.s.!  Graag tot dan!  
 

Henriëtte Boerma - Martineke Evers –  

Soozy Hoogduin - Marieke van Vliet  

https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walkofpeace/
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Cryptogram 
 

De oplossing van het vorige cryptogram (alweer twee maanden geleden):  

HORIZONTAAL: 1 bed, bad en brood 8 Eppo 9 alg / alg(emeen) 12 eb 13 AA 14 aar  

15 smokkelaars 16 ulevel 18 sms 20 col 21 bak 22 huzaar 24 Esso 26 bord 27 eremetaal  

31 lek 32 stak 34 identificeer 37 Rus 38 gast 39 regeling VERTICAAL: 1 bootvluchteling   

2 braam  3 draak  4 ree  5 opblaasboot  6 op  7 doodseskader  10 lak  11 grensbewaking  

13 asielzoekers  17 Lou (de Palingboer)  19 Ma  23 rotti  25 sb (stuurboord / stamboek)  

28 red  29 Ests (van Estland)  30 Aaf  33 teil  35 nut  38 ren.  

Dank aan de corrector voor het herstel van een foutje in de vorige puzzel….  

Het woord ‘Ests’ nog nooit gebruikt?; dan is dit zeker een verrijking van je woorden-

schat!  Veel creativiteit en succes toegewenst voor onderstaande uitdaging. 

 

1   2   3   4   5     6 

                        

7                       

                        

8 9     10           11   

12           13     14     

                15       

        16               

17                   18   

            19       20   

21       22 23     24 25     

    26     27             

          28             

29               30       
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HORIZONTAAL: 

  1 heeft de gewone man een gereed-

schapkist nodig, magiërs volstaan 

hiermee (12) 

  7  chloortrein-D laat een spectaculair 

lichtverschijnsel zien (12) 

  8 kledingstuk dat niet is vernoemd naar 

hoge Nazi (3) 

10 de belangenvereniging voor homo's en 

lesbiënnes verstopte zich aanvankelijk 

achter 'cultuur en ontspanning' maar 

heeft de afkorting als geuzennaam 

behouden (3) 

11 fluorescentie is een wezenlijk kenmerk 

van deze staafvormige lichtbron (2) 

12 in oud-Hollands heette zo iemand 'el-

lendige’; nu wordt ermee aangeduid 

iemand die tijdelijk hier verblijft (5) 

13 alles wat bestaat (6) 

15 bekend van 'Alleen op de wereld', eer-

ste zangles en cognacmerk (4) 

16  meestal bedoelen Nederlanders als ze 

dit zeggen: Brits (6) 

17 zoon van Jefunne en toeverlaat van 

Jozua (5) 

18 deze eretitel mag je alleen voeren als 

je heilig verklaard bent (2) 

19 ‘Zo staat het er echt!’ zei de Romein 

verontschuldigend, daarmee onder-

strepend dat het niet zijn fout was (3) 

20 dan is het strand op z’n breedst (2) 

21 religieuze blijft ook achterstevoren vol-

ledig in functie (3) 

22  het kan zich om je sluiten en je kunt  

erachter vissen (3) 

24  winkelketen die het nog steeds goed 

doet, ontstond in Amsterdam (4) 

26 archaïsche aanspreekvorm, vaak gebe-

zigd door Dries van Agt (2) 

27 wat er overblijft als je al met 'bruto' en 

'tarra' rekening hebt gehouden(5) 

28 hoeveelheid die je overhoudt als je een 

kuub water deelt door 100.000 (2) 

29  door coupeuse geassembleerd (7) 

30  midden op de dag (4) 

 

VERTICAAL: 

1 en de expertise over kiezen dan?   (14) 

2 dit kan ik je meermalen op een briefje 

geven: men zal de spoeling roven (14) 

  3  bij inlevering krijg je korting (11) 

  4  ontijdig, en wellicht ook onterecht, 

aan je eind gekomen (14) 

  5 om te waarschuwen branden die lam-

pen niet continu (14) 

6  wegen die kunstmanen afleggen (14) 

  9   voormalige geliefde (2) 

11   resultaat van temmen (3) 

14   om iemand te lezen (3) 

18  zoon van Noach en broer van Cham en 

Jafet (3) 

23   uitholler van de St. Pietersberg (4) 

25  bekende organisatie in Hilversum en 

omgeving (2) 

 

 

 

 
  

BEDANKT … (3) 
 

Beste mensen, 
 

Hartelijk dank voor alle lieve reacties die ik van jullie mocht 

ontvangen naar aanleiding van mijn onderscheiding in april.  
 

Met een hartelijke groet, 

 Carla Wolbersen 
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Ingezonden 
 

Dit voorjaar werd in onze kerk een passiespel opgevoerd waarin Judas een belangrijke 

rol speelde (zie Samenspel mei/juni). Dat deed me denken aan de film Jesus Christ Su-

perstar. Judas had daarin een rol, waarbij je bijna medelijden met hem zou krijgen. God 

kreeg er indirect de schuld van dat het verraad Judas z'n leven kostte. 

Dat komt niet overeen met wat ik in de Bijbel lees! Daarin staat onder meer dat Jezus 

Judas zelfs nog tot tweemaal toe aanspreekt met "Vriend", hem daarmee de kans ge-

vend om terug te komen op zijn plan om Hem te verraden. Wij krijgen van God de 

ruimte goed of kwaad te doen, maar Hij heeft ons tegelijk ook verantwoordelijkheid 

gegeven en mondig gemaakt. Maar Hem, Jezus, verraden aan de farizeeën die hem 

haatten ….? Enig begrip voor Judas is wat anders! Zelf zegt Jezus in Mattheüs 26 : 24 

over degene die Hem verraden zou dat het beter was geweest als hij nooit geboren 

was! Judas stond immers een vreselijk lot te wachten aldus Jezus’woorden volgens Lu-

cas (Lucas 22 : 22). Judas gaf zijn eigen invulling van God plan, maar hij had ook zijn ei-

gen belang voor ogen, gezien de gesprekken die tijdens het laatste avondmaal werden 

gevoerd. Het draaide om zijn eigen positie. Judas nam het heft in handen; had zijn ei-

gen doel voor ogen! Jezus sprak eerder over het offer dat hij ging brengen voor hem 

en ons. Hoe verschillend reageerden de discipelen daar op! De suggestie van Judas dat 

Jezus zich wel zou verzetten als Hij werd verraden, klopt niet want Hij wist al van te vo-

ren dat dit zou gebeuren en Hij heeft dat ook aangekondigd (Matth. 16 : 21). 

Judas hielp zo dus zelf een handje mee aan zijn veroordeling (Joh. 19 : 11). Dat Jezus' 

offer ook voor Judas was bedoeld, is wat anders. Dat is Gods grote aanbod. Jezus was 

gehoorzaam aan zijn opdracht. Judas werkte zelfs nog mee ten goede! 
 

Jenet de Kort 

 

Bijbelleesrooster 
di 1  Leviticus 26:27-39  wo 16  Jesaja 24:1-13 

wo 2  Leviticus 26:40-46  do 17  Jesaja 24:14-23 

do 3  Leviticus 27:1-13  vrij 18  Jesaja 25:1-12 

vrij 4  Leviticus 27:14-25  za 19  Psalm 86 

za 5  Leviticus 27:26-34  zo 20  Jakobus 4:1-10 

zo 6  Jakobus 1:1-18   ma 21  Jakobus 4:11-17 

ma 7  Jakobus 1:19-27  di 22  Jakobus 5:1-6 

di 8  Jakobus 2:1-13  wo 23  Jakobus 5:7-12 

wo 9  Jakobus 2:14-26  do 24  Jakobus 5:13-20 

do 10  Jakobus 3:1-12  vrij 25  Psalm 119:97-104 

vrij 11  Jakobus 3:13-18  za 26  Jesaja 26:1-6 

za 12  Marcus 9:1-13  zo 27  Jesaja 26:7-19 

zo 13  Marcus 9:14-29  ma 28  Jesaja 26:20-27:6 

ma 14  Marcus 9:30-37  di 29  Jesaja 27:7-13 

di 15  Marcus 9:38-50  wo 30  Psalm 119:105-112 
 


