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

11116666eeee jaargang nr. 1,   jaargang nr. 1,   jaargang nr. 1,   jaargang nr. 1,  januari 2012januari 2012januari 2012januari 2012    
Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 8,50) per jaar 

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

Redactie:    Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag 
 Email: samenspel@ctkerk.nl      tel. 070 327 03 66 
 Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala 
Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag   
Bezorging: Henk Hospes                   tel. 070 327 03 66 
 

 

Koster : Kristin Anderson-van der Bom  tel. 070 383 76 55 
 b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79 
 email: koster-beheerder@ctkerk.nl          
 

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH 
 di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65 
 (maandag vrij/ woensdag Noorderkerk)  
 email: ruudstiemer@ctkerk.nl  
 ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM       
 ma, wo, do                                                                  tel. 070 359 62 39 
 email: beritbootsma@ctkerk.nl 
  

Wijkkerkenraad: 
 

Voorzitter: Anita v. Koningsveld-v.d. Wal, Laan v. Nw. Oost-Indië 142, 2593 CA     
 email: avdwal@casema.nl tel. 070 385 00 82 
Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR               tel. 015 361 82 67 
 email: scriba@ctkerk.nl 
Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag 
 GKO: van 9 - 12 uur  op ma, wo en vrijdag      tel. 070 385 36 45 
   pgo@casema.nl (GKO) 
 PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl  
Website: www.ctkerk.nl 
 

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

GIROGIROGIROGIRO----/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN    
Vaste vrijwillige bijdragen: 
- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk ’s Gravenhage-Oost  
- kerk (PGG): 615174 t.n.v.  Prot. Gem. Wijkr. Kerkrentm. Bezuidenhout 
Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG) 
Diversen:  5144061 t.n.v.  Stichting Christus Triumfatorkerk  o.v.v. het doel  
 * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /  
 * Legaten        
Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk ’s Gravenhage-Oost 
Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout 
Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO 
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Het volgende nummer komt donderdag 26 januari van de drukker. 
Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 11 januari a.s. inleveren bij:  
Henk Hospes, LHenk Hospes, LHenk Hospes, LHenk Hospes, Laaaaaaaan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haagn van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haagn van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haagn van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag    
of per email: of per email: of per email: of per email: samsamsamsamenspel@ctkerk.nlenspel@ctkerk.nlenspel@ctkerk.nlenspel@ctkerk.nl    
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 maart 2012 

Van de redactie 
 
Het zal u de afgelopen tijd niet ontgaan zijn dat er achter de 
schermen flink gewerkt wordt aan het jubileumfeest in maart. In dit nummer van Sa-
menspel kunt u lezen hoe de plannen steeds meer vorm beginnen te krijgen. Wat tot 
nu toe de aandacht had van slechts een beperkt aantal mensen is bezig uit te groeien 
tot iets van ons allemaal. De verschillende oproepen om uw medewerking te verlenen 
(adressen oud-gemeenteleden, materiaal voor mobiles) getuigen hiervan. Wij willen 
daar als redactie nog een schepje bovenop doen nu we vanuit de jubileumcommissie 
zijn benaderd om eens na te denken over een jubileumnummer van Samenspel. We 
willen u namelijk vragen om met ons mee te denken. Als we dan binnenkort om de ta-
fel gaan zitten om te praten over de mogelijkheden van een bijzonder jubileumnum-
mer in maart, komen uw suggesties goed van pas. We zijn erg benieuwd. Het is wel 
kort dag (gelet op de voorbereidingen) dus wacht niet te lang met het kenbaar maken 
van uw idee(ën)! 
 

We naderen het eind van het jaar, traditiegetrouw ook het moment om iedereen die 
het afgelopen jaar op de één of andere manier heeft bijgedragen aan de totstandko-
ming, verzorging en verspreiding van Samenspel hartelijk te bedanken. Bij deze wil ik 
jullie de complimenten doorgeven die ik regelmatig van lezers heb ontvangen.  
 

Het fijn vinden om bekenden te zien en te weten dat je ergens bij hoort. In haar co-
lumn noemt Mirjam Jansen dat als één van de redenen om naar de kerk te gaan. Voor 
velen heel herkenbaar, vooral in een gemeentschap waarin altijd wel een luisterend 
oor te vinden is voor wie daarnaar op zoek is, of een schouder om uit te huilen; waarin 
altijd wel iemand is die belangstellend naar je vraagt.  
Zo op de drempel van een nieuw jaar, waarin velen verwachten in financieel ‘zwaar 
weer’ terecht te zullen komen, met gezondheidsproblemen te kampen hebben of hun 
klankbord thuis moeten missen nu hun partner er niet meer is, wens ik dat onze ge-
meente nog lang een thuishaven mag blijven, waarin het fijn is om God en elkaar te 
ontmoeten. Verder hoop ik dat 2012 ook volop aanknopingspunten mag bieden voor 
blijdschap en dankbaarheid. Het op handen zijnde 50-jarig jubileum is daarvoor (hope-
lijk onder meer) een goede gelegenheid.  
 

Mede namens de andere redactieleden wens ik u een gezegend Kerstfeest en een ge-
lukkig Nieuwjaar. 

Henk Hospes 
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ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITEN:::: 
15 Agenda 
16 Jubileum – Adressen gevraagd 
19 Ons eigen kunstproject   
 

COLUMNSCOLUMNSCOLUMNSCOLUMNS: 
  9 Omgekeerd hoogtepunt – Mirjam Jansen 
17 De grootste – Adriaan Sala 
 

GEDICHTENGEDICHTENGEDICHTENGEDICHTEN EN VERHALEN EN VERHALEN EN VERHALEN EN VERHALEN::::    
10 De oude vogelkooi  - ingezonden door Adriaan Sala 
11 Verlaat niet wat Uw hand begon  -  ingezonden door Nel Reedijk 
15 Dood – Toon Hermans 
22 Het kerstverhaal dat niet doorverteld hoefde te worden 
 

DIVERSEN:DIVERSEN:DIVERSEN:DIVERSEN:    
  6 Geschreven in Gods hand 
20 Young urban protestants – ds. Berit Bootsma 
27 de Bovenkamer - STEK 
 

VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:    
  4 Meditatie – Wat is de mens  - ds. Ruud Stiemer 
  5 Gemeente(mee)leven 
  5 Giften 
  7 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer 
  8 Mutaties 
  8 Bedankt 
12 BerichtenBus – ds. Berit Bootsma 
13 Van zondag tot zondag 
14 Kerkdiensten – overzicht 
16 Collecte-opbrengsten   
21 Reidans – Lea Kereway 
23 Uit de kerkenraad 
25 Bijbelleesrooster 
26 Cryptogram 
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Wat is de mens? 
 

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door u daar bevestigd, 
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? 

Psalm 8 : 4,5 
 

Eind oktober werd de zevenmiljardste wereldbewoner geboren: het Filippijnse meisje 
Danica May. Ze is nu twee maanden oud en gedurende deze maanden zijn er al weer 
meer dan zevenmiljoen kinderen bijgekomen. Ieder moment wordt er ergens op de 
wereld een kind geboren. De site Worldometer houdt het allemaal bij. Cijfers vliegen 
onophoudelijk over je beeldscherm. Er is een teller die de geboortes en een teller die 
het sterftecijfer bijhoudt. Deze laatste tikt iets langzamer dan de geboorteteller. Als ik 
naar al die cijfers kijk dan duizelt het me. Vooral als ik me bedenk dat achter al die cij-
fers namen schuilgaan en gezichten van kleine en grote mensen, van mannen en 
vrouwen. Tegen de achtergrond van die enorme hoeveelheid mensen in alle soorten 
en maten vraag ik me af: wat stelt één mensenleven voor? Wat is de waarde van ons 
leven, van mijn leven? Wat is de mens? 
 

Wat is de mens? Het is de vraag die David, de dichter van Psalm 8, zich stelt. Deze vraag 
komt niet bij hem op bij het zien van een grote hoeveelheid mensen, maar bij het zien 
van de sterrenhemel. Op een heldere avond kijkt hij omhoog naar het enorme aantal 
sterren en realiseert hij zich hoe klein hij is. Tegen de achtergrond van die ontelbare 
lichtjes vraagt hij zich af wat zijn leven er toe doet. Je bent als mens immers maar een 
sterveling: broos en kwetsbaar. Van het ene op het andere moment kan het leven zo-
maar over en uit zijn. 
 

En toch! Ondanks dat David maar een klein mens is in een reusachtig heelal, beseft hij 
dat de Schepper naar hem omziet. Letterlijk staat er in de tekst, dat de Eeuwige God 
aan de mens denkt en hem bezoekt. Met andere woorden, God buigt zich naar de 
mens neer en wil vertoeven in zijn nabijheid. David is er diep van onder de indruk en 
zingt: “Wat is toch de mens, dat U naar hem omziet?” Hoe weet David zo zeker dat de 
Schepper naar hem omziet? Hij weet dit, omdat God zijn Naam bekend heeft gemaakt. 
Zijn Naam is: Ik ben die Ik ben of zoals we ook wel vertalen: Ik zal er zijn. Met het geven 
van zijn Naam geeft God ook zijn uitgestoken hand. Als wij op een receptie komen 
waar we niemand kennen, steken we onze hand naar de ander en zeggen: “Hallo, mag 
ik me even voorstellen, ik ben….” Met het noemen van je naam en het geven van de 
hand, zeg je: “ik wil contact”. Zo is het ook met God. Hij heeft ons zijn Naam bekend-
gemaakt, omdat Hij met ons wil omgaan. En dat niet alleen. Hij nodigt ons uit tot een 
bondgenootschap, om samen met Hem de schepping te bewerken, opdat er toekomst 
is voor de aarde en al wie haar bewonen. Hij vertrouwt ons het werk van zijn handen 
toe. David is erdoor ontroerd en zingt: “Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op 
heel de aarde.” 
 

Dat klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar als je om je heen kijkt, kun je je afvragen of 
God zich niet enorm heeft vergist. Heeft Hij met zijn keuze voor de mens niet op het 
verkeerde paard gewed? Ga maar na: de schepping is in veel opzichten een puinhoop 
geworden. De mens regeert de boel en gaat zijn eigen gang. Hoewel God hem ‘bijna 
goddelijk’ (Psalm 8: 6) heeft gemaakt, gedragen velen zich alsof ze God zelf zijn. Het ge-
volg is: uitputting van de aarde en uitbuiting van miljoenen mensen en dieren. Gods 
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Naam wordt niet meer genoemd en met zijn macht lijkt het gedaan te zijn. Inderdaad! 
Echter, dan gebeurt er iets bijzonders in de Psalm. David hoort kinderstemmen. Hij 
hoort kleine kinderen roepen en lachen. Hij hoort kinderen zingen. Op dat moment 
beseft hij dat het niet over en uit is met Gods macht. Juist in de geboorte van kinderen 
ziet hij Gods scheppingskracht. In het nieuwe leven wordt Gods Naam zichtbaar. In elke 
kind dat geboren wordt, wordt duidelijk dat de machthebbers van deze wereld niet 
het eeuwige leven hebben, maar dat de toekomst is aan God en zijn Rijk. Juist met 
Kerst vieren we dat. In de geboorte van dat ene Kind, Zoon van David, wordt duidelijk 
dat Gods Naam zichtbaar wordt in het kwetsbare en het kleine. In de ogen van de 
machtigen mag het dan geen naam hebben, maar uiteindelijk zal blijken dat Gods 
kwetsbaarheid het met overmacht wint. 
 

In de geboorte van zijn Zoon bevestigt God dat Hij ook vandaag zijn hand naar ons uit-
steekt en ons zijn Naam noemt. Hij geeft er blijk van om ons te kennen en met ons om 
te willen gaan. Voor hem zijn we geen cijfertjes op de Worldometer, maar mensen met 
een naam en een gezicht. Hij ziet ons ook als mensen die toegerust zijn met gaven en 
talenten om zijn medearbeiders te zijn in de schepping. In het Kind van Bethlehem laat 
God ons zien, dat Hij het ondanks alles toch met ons wil wagen. En, mochten we dat in 
de drukte van het leven vergeten, dan herinneren de kinderen ons eraan dat God ons 
niet vergeet. Of zoals het lied zegt:  …en onder millioenen hebt Gij ook mij in’t oog (ge-
zang 117:3). 

ds. Ruud Stiemer 
 
 

GemeeGemeeGemeeGemeennnnte(mee)levente(mee)levente(mee)levente(mee)leven    
 

- In december is Diny Smits-de Wilde verhuisd naar een aanleunwoning bij Zorgcen-
trum Bezuidenhout. Haar nieuwe adres is: Bezuidenhoutseweg 200, 2594 BP Den 
Haag. 

- Per 1 januari 2012 verhuizen Henny en Bram van der Linden van de Francois Valen-
tijnstraat naar Isabellaland 1702 A, 2591 EM  Den Haag.  

Wij wensen hen veel geluk in hun nieuwe woning. 

- Reina Walburg, Isabellaland 422, 2591 SL, heeft in november twee weken in het 
Bronovoziekenhuis gelegen in verband met onderzoeken. Ze is inmiddels weer 
thuis gekomen. 

- Ronald Busse, Granaathorst 75, 2592 SP, heeft op 17 november een kijkoperatie aan 
zijn knie ondergaan. Hij mocht daarna weer naar huis om te herstellen. 

 
 

Giften 
 voor Team Meeleven voor de kerk  
Via Coby van Veen van N.N.   € 10    
Via Kees Witte van N.N.      €   50  
Via Kees Witte van N.N.      € 150                                  
 
Hartelijk dank! 
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Geschreven in Gods handGeschreven in Gods handGeschreven in Gods handGeschreven in Gods hand    
 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we uit 
het Boek van de Overledenen de namen van hen die het 
afgelopen jaar in onze gemeente zijn overleden. We ste-
ken als familie of vrienden voor elke naam een kaarsje 
aan. Ook is er gelegenheid om een kaarsje te branden 
voor hen die niet met name genoemd worden. We slaan 
daarna de bladzijde om. Maar zoals dat boek in het mid-
den van onze gemeente blijft, zo blijven hun namen in 
ons midden. Bij ons raken zij niet in het vergeetboek. En 
zo zeker als hun namen in dat boek staan opgeschreven, 
zo zeker mogen wij weten dat zij geborgen zijn in Gods 
hart. 
 

In de dienst van zondag 20 november 2011 werden de volgende namen genoemd: 
 
 18-02-2011        Pieter Gruijs (79)    
    19-02-2011        Krijna Parlevliet – van den Berg (81)        
    16-08-2011        Marie Marguerite Voorhoeve – Romswickel (84)    
    
We noemden ook de namen van enkele mensen die onze gemeenteleden dierbaar wa-
ren en in het afgelopen jaar overleden zijn. Voor ieder van hen werd een kaars ontsto-
ken aan de Paaskaars.  
 
 26-12-2010    Edzard Jacob Boerma (64),    vader van Henriette Boerma        
    19-06-2011        ds. Gjalt de Jong (81),    vader van Eline de Jong        
    19-07-2011    Michael Andrew Linschoten (44),    familie van Jacqueline   
  en Hans van Kooten  
        22-07-2011        Pieter Visser (85),    vader van Jacqueline en schoonvader               
                                   van Hans van Kooten 
 

HerinnHerinnHerinnHerinnering blijft en kan niet stervenering blijft en kan niet stervenering blijft en kan niet stervenering blijft en kan niet sterven    

Wat was, wordt in ons hart bewaardWat was, wordt in ons hart bewaardWat was, wordt in ons hart bewaardWat was, wordt in ons hart bewaard    
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OPNIEUW: ACTIE KERKBOPNIEUW: ACTIE KERKBOPNIEUW: ACTIE KERKBOPNIEUW: ACTIE KERKBALANSALANSALANSALANS    
In de vorige editie van Samenspel schreef ik 
al dat van 15 tot en met 29 januari de actie 
Kerkbalans wordt gehouden, de jaarlijkse fi-
nanciële actie van de Protestantse kerk in 
Nederland. Het motto van dit jaar is: Wat is 
de kerk jou waard? Ook onze gemeente doet 
er aan mee. Voor het rondbrengen en over-
handigen van de enveloppen hebben we een 
groot aantal vrijwilligers nodig. Begin januari 
zal er in de hal van de kerk een flip-over 

staan. Geeft u op als vrijwilliger en ondersteun het werk van de kerk. Vele handen ma-
ken licht werk! 
 
 

START ALPHACURSUSSTART ALPHACURSUSSTART ALPHACURSUSSTART ALPHACURSUS 
Op vrijdag 13 januari begint de nieuwe 
Alphacursus. Deze cursus is speciaal be-
doeld voor mensen van buiten de kerk, 
die het christelijk geloof willen verken-
nen. Ook mensen van binnen de kerk, die 
het leuk vinden om mee te doen, zijn van 
harte welkom! De thema’s die in de loop 
van tien bijeenkomsten aan de orde ko-
men zijn, o.a.: Wie is Jezus? Waarom is Je-
zus gestorven aan het kruis? Hoe kan ik 
zeker zijn van mijn geloof? De bijbel le-
zen: waarom en hoe? Bidden: waarom en 
hoe? Hoe leidt God ons? Wie is de Heilige 
Geest? Hoe zit het met het kwaad in de 
wereld? Hoe zit het met de kerk? Op vrij-
dag 13 januari beginnen we om 18 uur 
met de maaltijd. Om 19.30 uur wordt het 
thema ingeleid, waarna we in groepjes 
uiteengaan om met elkaar in gesprek te 
gaan. Rond 21.15 uur wordt de bijeen-
komst afgesloten. Voor meer informatie 
en opgave kunt u contact opnemen met 
ds. Ruud Stiemer, 070-382.52.65 of ruud-
stiemer@ctkerk.nl 
 

BELIJDENISKRINGBELIJDENISKRINGBELIJDENISKRINGBELIJDENISKRING    
Bij onze doop heeft God ons zijn jawoord 
gegeven. Wij, op onze beurt, mogen dat 
jawoord beantwoorden, elke dag opnieuw, 
op onze eigen manier, in woorden en ge-
baren die bij ons passen. Ons jawoord aan 
God heeft een persoonlijk én een open-
baar aspect: we mogen het laten horen en 
zichtbaar maken in het midden van de 
gemeente en ook daarbuiten. De kerk 
biedt ons daartoe een vorm, namelijk 'het 

doen van belijdenis'. Gemeenteleden, ou-
deren en jongeren, die zich willen voorbe-
reiden op het belijden van hun geloof, zijn 
hartelijk welkom! We starten op donder-
dag 26 januari om 20 uur in een van de 
zaaltjes van de kerk. 
    

START BIJBEL/GEBEDSKSTART BIJBEL/GEBEDSKSTART BIJBEL/GEBEDSKSTART BIJBEL/GEBEDSKRING RING RING RING     
Eenmaal per maand komt de Bijbel- / ge-
bedskring bij elkaar. In deze kring wordt 
het bijbelgedeelte besproken, dat de 
zondag daarna aan de beurt is. Naast de 
bespreking van de betreffende bijbel-
tekst en het zingen van een paar gezan-
gen uit het Liedboek en andere bundels is 
er ruimte voor gebed. Er is ruime aan-
dacht voor dankgebed en voorbeden. De 
kring bestaat uit tien leden en wordt ge-
leid door ondergetekende. Wilt u mee 
doen? U / jij bent van harte welkom! De 
volgende bijeenkomst is op dinsdag 24 
januari en vindt plaats in een van de zaal-
tjes van de kerk.  
    

MISSMISSMISSMISSIONAIRIONAIRIONAIRIONAIR----DIACONDIACONDIACONDIACONAAL PRAAL PRAAL PRAAL PROOOOJECTJECTJECTJECT    
Het Missionair-diaconaal Project is niet het 
project van de dominee, de commissie en 
van de kerkenraad alleen, maar van heel 
de gemeente! Dit betekent dat wij allen 
ons steentje eraan mogen bijdragen. Om 
ons daarvan bewust te blijven, houden 
we onder meer jaarlijks de zondag van 
het Missionair-diaconaal Project. Deze zal 
plaatsvinden op zondag 5 februari. De 
dienst zal door de leden van de Commis-
sie Missionair-diaconaal Project worden 
voorbereid. 
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AFWEZIGAFWEZIGAFWEZIGAFWEZIG    
Van 2 tot en met 9 januari ben ik afwezig. 
Tijdens mijn afwezigheid zal ds. Berit 
Bootsma voor mij waarnemen. Dus mocht 
zich in die week onverhoopt iets voor-
doen, dan kunt u op haar een beroep 
doen. 

    

TENSLOTTETENSLOTTETENSLOTTETENSLOTTE    
Van harte wens ik u en jou veel heil en ze-
gen toe voor 2012! 
 

met een hartelijke groet, 
ds. Ruud Stiemer

 

Mutaties 
Voor zover niet al vermeld in de rubriek ‘Gemeente(mee)leven’. 
    

VERTROKKENVERTROKKENVERTROKKENVERTROKKEN::::    
dhr. M. Wennekes en mevr. A. Mollema, v/h Loudonstraat 96, verhuisd naar Nijkerk 

mevr. C. Bal-Knoester, v/h J. v. Riebeekstraat 185, verhuisd naar Waddinxveen  

mevr. A. v.d. Wiel, v/h Spaarwaterstraat 96, verhuisd naar …? 
 

UITGEUITGEUITGEUITGESCHREVEN:SCHREVEN:SCHREVEN:SCHREVEN: 
dhr. M. Beks, Pahudstraat 40, Den Haag 

dhr. J.J. Lande, Cornelis Houtmanstraat 100, Den Haag 

fam. F.W. van Gulick, Jul. van Stolberglaan 385, Den Haag 

dhr. L. de Vroedt, Usselincxstraat 86, Den Haag 

 
  

Lieve allemaal,  
 

Langs deze weg wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor 

de belangstelling en voor de vele kaarten en bloemen die 

ik tijdens mijn ziekte heb gekregen.  

Het doet mij goed om te weten dat er zoveel mensen 

om me heen staan en me steunen.  
 

Lieve groet,  

Nettie Witte 
 

 
 

Zomaar een wijsheid… 
 

Als je een uurtje geluk wilt,doe een dutje.  

Als je een dag geluk wilt, ga vissen. 

Als je een jaar geluk wilt,erf een fortuin. 

Als je je hele leven geluk wilt, help iemand. 
Chinees spreekwoord 
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Omgekeerd hoogtOmgekeerd hoogtOmgekeerd hoogtOmgekeerd hoogteeeepuntpuntpuntpunt    
    

VOETBALUITSLAGENVOETBALUITSLAGENVOETBALUITSLAGENVOETBALUITSLAGEN 
Het is zondagavond kwart over zeven. Ik kijk (niet ge-
heel vrijwillig) met mijn vriend mee naar Studio 
Sport. De tweede samenvatting: FEY 1 – 0 PSV staat 
links boven in het scherm. Vol overgave schreeuwt 
mijn vriend mee, moedigt hij aan en roept - vaak 
voordat ‘de scheids’ iets gezegd heeft - dat het bui-
tenspel is, of dat een speler een gele kaart verdient. 
Het hele weekend heeft hij nieuwsuitzendingen ver-
meden, of het volume van de radio uitgedraaid als de voetbaluitslagen opgenoemd 
worden. Des te spannender is het om op zondagavond naar de samenvattingen te kij-
ken. 
 

GELOOF EN VOETBALGELOOF EN VOETBALGELOOF EN VOETBALGELOOF EN VOETBAL    
Een gelovige studiegenoot maakte een keer de vergelijking tussen geloof en voetbal. 
Als echte fan zit je elke week op de tribune bij ‘jouw’ club. Lees je het clubblad en ken 
je alle spelers uit het team.  
Als echte gelovige ga je elke zondag (liefst twee keer) naar de kerk, lees je de bijbel en 
ken je de personages. Dat klinkt alsof er gradaties zijn in het christen-zijn. Wekelijks in 
de kerk: echt christen. Niet elke week in de kerk: jammer, net  niet goed genoeg.  
 

OMGEKEERDE WERELDOMGEKEERDE WERELDOMGEKEERDE WERELDOMGEKEERDE WERELD    
Waar mijn vriend eigenlijk het hele weekend (of week) het voetbal vermijdt om het 
‘hoogtepunt’ op zondagavond intenser te beleven, doe ik dat als christen vaak anders-
om. Gedurende de week ben ik juist regelmatig met het geloof bezig, bid ik vaak ’s 
ochtends en voor de avondmaaltijd en probeer ik met het bijbelrooster; mee te lezen. 
Maar juist het hoogtepunt van de geloofsweek – de kerkdienst – laat ik nog wel eens 

aan mij voorbijgaan. En dat terwijl naar de kerk gaan voor 
mij belangrijk is, omdat ik dan het woord van God hoor en 
geïnspireerd raak om er over na te denken of er thuis over 
na te praten. Of gewoon omdat ik het fijn vind om beken-
den te zien en te weten dat ik ergens bij hoor. Maar maakt 
me dat een minder goed christen? Mensen die zelden of 
nooit naar de kerk gaan, zijn dat geen goede gelovigen? Zit 
God elke zondag met een presentielijst op schoot om te 
checken wie er zondags in de bank zit? Bij 80% aangevinkt 
krijg je een plekje in de hemel en anders niet? Om mij heen 
hoor ik weleens kritiek op mensen die op zondag niet in de 
kerk zijn of bijvoorbeeld alleen met Kerst in de kerk zitten. 
Toch is het juist mooi wanneer ze er wel zijn! Dat ze het Ere 
zij God nog mooier laten klinken.  
 

ELKE DAG IS BELANGRIELKE DAG IS BELANGRIELKE DAG IS BELANGRIELKE DAG IS BELANGRIJK!JK!JK!JK!    
Mijn vriend zit niet wekelijks op de tribune, maar is een echte voetballiefhebber. Ik zit 
niet elke zondag in de kerk, maar ben een echt christen. Juist omdat ik er toch elke 
dag een beetje mee bezig ben.  

Mirjam Jansen 
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De oude vogelkooi     
 

Er was eens een dominee in een kleine stad. Op kerstmorgen ging hij naar zijn kerk met 
een oude, roestige vogelkooi en hij zette die op de preekstoel. Vele wenkbrauwen 
werden gefronst. De dominee begon met de inleiding op zijn preek: 
 

“Lieve gemeente. Gisteren liep ik in de stad en zag toen een kleine 
jongen met deze kooi in zijn handen. In de kooi  zaten drie bibbe-
rende vogeltjes. Ik stond stil bij hem en vroeg hem: "Wat heb je 
daar bij je, jongen?" "Een stelletje ouwe vogels." zei de jongen. 
"Wat ga je met ze doen?" vroeg ik. "Ik neem ze mee naar huis en ga 
er plezier mee maken", antwoordde hij. "Ik trek ze de veren uit en 
laat ze met elkaar vechten. Dat vind ik leuk." "En als je genoeg hebt 
van deze vogels, wat doe je dan met ze?" vroeg ik hem. "O”, zei de 
jongen “we hebben een paar katten en die lusten wel een vogel-
tje." Ik was even sprakeloos en vroeg toen: "Hoeveel wil je voor die 
vogels hebben?" Hij vroeg: "Waarom wilt u deze vogels hebben, meneer? Ze zijn oud 
en lelijk en ze zingen niet eens." Opnieuw vroeg ik hem: "Hoeveel wil je ervoor heb-
ben?” De jongen keek me aan en dacht vast: "Die is gek." en zei: "Vijf euro, en dan mag 
u de kooi erbij hebben.”  
Ik betaalde hem vijf euro en weg was ie.  
Ik ben toen naar een plantsoen met hoge bomen gegaan, ik heb de kooi op de grond 
gezet en de vogels vrijgelaten.  
Vandaar die kooi hier op de preekstoel.”  
 

Toen begon de dominee met zijn eigenlijke preek: “Tijdens hun reizen over de aarde 
ontmoetten satan en Jezus elkaar bij toeval. Satan hield Jezus staande en sprak Hem 
aan. Satan vertelde Hem pochend: "Ik heb voor alle mensen een valstrik gezet die de 
mensen niet konden ontlopen en nou heb ik ze allemaal!" 
"Wat ben je van plan met hen te gaan doen?" vroeg Jezus. 
Satan antwoordde: "O, ik ga me met hen vermaken! Ik ga hen leren hoe ze ruzie kun-
nen maken, hoe ze elkaar moeten haten en hoe ze elkaar moeten misbruiken. Ik leer 
hen roddelen. Ik leer hen vechten. Ik breng hun aan het verstand dat ze hun huwelijks-
trouw niet zo serieus moeten nemen. Ik zet hen aan het roken, drinken en gokken. Ik 
geef hen oogkleppen op, waardoor ze het leed van andere mensen niet meer zien. Ik 
ga hen leren hoe ze wapens en bommen moeten maken en hoe ze elkaar naar het le-
ven kunnen staan. Dus ik ga veel lol aan hen beleven!" zei de satan handenwrijvend. "En 
wat ga je met ze doen als je met hen klaar bent en ze je vervelen?" vroeg Jezus. "Oh, 
dan vermoord ik ze allemaal." zei de satan met stelligheid.  
"Hoeveel wil je voor hen hebben?" vroeg Jezus. 
"Waarom zou je hen willen hebben? Je kunt er toch niets mee aan." zei de satan, "Ze 
hebben een rot karakter en ze zijn van huis uit slecht. Ze zullen je haten en je bespu-
wen. Ze zullen je vervloeken en je ter dood brengen! Dat kun je toch niet willen?!" 
"Hoeveel?" vroeg Jezus weer. 
Satan keek Jezus scheef aan en grijnslachte."Al je tranen en je bloed." zei hij. 
Jezus zei: "DEAL", en Hij betaalde de prijs. 
 

Er klonk zelfs geen kuchje toen de dominee  de oude vogelkooi oppakte en de preek-
stoel afging …...    

Ingezonden door Adriaan Sala 
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 Verlaat niet wat uw hand begon 
 
Ik zat vandaag weer in de kerk 
waar eens mijn voorgeslacht 
- dat jarenlang de zee bevoer –  
aan U de eer toebracht. 
 
Zij waren driftig, maar ronduit, 
je kon van hen op aan. 
‘Schippers naast God’ en U was steeds 
de kern van hun bestaan. 
 
Zij zongen ’s zondags in de kerk, 
psalmen uit volle borst. 
Dat vrome volk in U verheugd, 
heeft niet veel tijd vermorst. 
 
Op zondagavond na de kerk, 
was er het psalmenspel 
en wie er dan maar weinig wist, 
die was niet erg in tel.  
 
Zij zongen U ook door de week 
aan boord hun loflied toe. 
’t Afhoudertje* heel hoog en schel 
met heimwee naar zijn ‘moe’. 
 

Mijn opa, die deemoedig bad 
om een behouden vaart, 
dankte U, dankbaar als een kind, 
als u hen had gespaard. 
 
En als een schip op zee verging, 
er rouw was in de kerk, 
dan steeg naar U hun smeekgebed: 
“Voltooi in ons uw werk”. 
 
Ik zat vandaag weer in de kerk, 
blij met mijn voorgeslacht, 
dat mij ‘het ene nodige’, 
uw Woord, heeft bijgebracht. 
 

dichter onbekend  
ingezonden door Nel Reedijk 

 
* jongste lid van de bemanning van een haringlogger 
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BerichtenBus 
Ik stond er laatst zomaar opeens bij stil wat er veel leuke en bij-
zondere dingen gebeuren in en rond onze gemeente. Een ge-
slaagde bazar die ontzettend gezellig was. Een Dining & Wining 
borrel waar nog over nagepraat wordt omdat het zo’n succes 
was. De kerkdienst van 11 december waarin bleek over hoeveel 
muzikaal talent onze gemeente beschikt. De verschillende ba-

sisscholen die in de week voor Kerst bij ons hun Kerstfeest vieren. Vieringen waar wij 
als predikanten aan mee mogen doen. In alle drukte van zo’n decembermaand loop ik 
aan dit soort gebeurtenissen soms zo snel voorbij. Zo’n flits van verwondering zet me 
stil bij de zegeningen die we als gemeente van God mogen tellen. Dat zijn er gelukkig 
veel! 
    

OUD EN NIEUWOUD EN NIEUWOUD EN NIEUWOUD EN NIEUW    
U ontvangt dit nummer van Samenspel 
kort voor de Kerstdagen. Een week later is 
het tijd voor de jaarwisseling. Op oude-
jaarsavond houden we om 17 uur een kort 
avondgebed, waarin we het afgelopen 
jaar voor God neerleggen. 1 januari valt 
dit jaar op een zondag, daarom is er die 
ochtend ook een kerkdienst. De dienst 
begint een half uur later, om 10.30 uur. 
Vanaf 10 uur bent u welkom voor een kop 
koffie of thee en de nieuwjaarswensen. 
    

JUBILEUJUBILEUJUBILEUJUBILEUMMMM 

 

Het jubileum van vijftig jaar Christus Tri-
umfatorkerk komt steeds dichterbij. Nog 
maar een kleine drie maanden en dan is 
het zo ver. Hebt u de data van 21 t/m 25 
maart al vrijgehouden in uw agenda?  
Wat gaan we zoal doen? Woensdagmiddag 
wordt de speciale jubileumtentoonstelling 
geopend met een borrel aan het einde 
van de middag. Op zaterdag is er een gro-
te feestavond voor de hele gemeente. De 
kerkdienst op zondag is feestelijk, met 
onder andere bijdragen van gospelkoor 

YMCA. Na de dienst is er een reünie waar-
voor we zo veel mogelijk oud gemeente-
leden willen uitnodigen. Helpt u ons aan 
adressen? Zie voor meer informatie het 
stukje van de jubileumcommissie verder-
op in Samenspel. 
 

TAIZÉTAIZÉTAIZÉTAIZÉVIVIVIVIEEEERINGRINGRINGRING 
Van 15 t/m 22 januari is de Week van ge-
bed voor de eenheid van de christenen. 
Hier willen we bij stilstaan door op zater-
dag 21 januari om 17.30 uur een Taizévie-
ring te houden in onze kerk. Deze viering 
wordt georganiseerd door het Oecume-
nisch Beraad Haagse Hout. Een beter ge-
tuigenis van eenheid kunnen we niet aan 
de wereld afgeven dan door dit te vieren 
samen met de diverse andere kerken in 
ons stadsdeel. 
 

AFWEZIGHEID AFWEZIGHEID AFWEZIGHEID AFWEZIGHEID  
Ik blijf schrijven dat ik afwezig ben, maar 
in januari heb ik de op één na laatste ron-
de van mijn verplichte nascholing. Aan-
sluitend heb ik een week vakantie op-
genomen. Om deze redenen ben ik van 16 
t/m 27 januari afwezig. In deze periode 
word ik vervangen door ds. Ruud Stiemer. 
In dringende gevallen kunt u met hem 
contact opnemen. 
 

TEN SLOTTETEN SLOTTETEN SLOTTETEN SLOTTE    
Hele goede feestdagen en alvast een ge-
zegend 2012 voor u allen toegewenst. 
 

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. 
 

Zaterdag 24 decemberZaterdag 24 decemberZaterdag 24 decemberZaterdag 24 december is om 22 uur de kerstnachtdienst. Aan de-
ze dienst zal medewerking verleend worden door het koor Pro 
Cantare uit Den Haag. Het thema is: What’s in a name? Jezus krijgt 
vanaf zijn geboorte een aantal namen mee. Wat verklappen deze 
namen over zijn toekomst?  
 

Zondag 25 decemberZondag 25 decemberZondag 25 decemberZondag 25 december, eerste kerstdag, vieren we de geboorte 
van de Heer in de kerstgezinsdienst. Deze dienst wordt voorbe-
reid samen met de leiding van de kindernevendienst. 
 

Zaterdag 31 decemberZaterdag 31 decemberZaterdag 31 decemberZaterdag 31 december zal er om 17 uur een avondgebed zijn. We willen het jaar met 
elkaar afsluiten door onze dank, maar ook onze zorgen, verdriet en pijn voor God neer 
te leggen. Centraal staat psalm 103, een psalm over Gods trouw. 
 

ZondagZondagZondagZondag 1 januari 1 januari 1 januari 1 januari. . . .  Het nieuwe jaar draagt allerlei beloftes met 
zich mee. God laat ook wat van zich horen wat betreft die belof-
tes. We lezen Handelingen 4. Vanaf 10 uur bent u welkom om el-
kaar gelukkig nieuwjaar te wensen onder het genot van een 
kopje koffie. De dienst begint om 10.30 uur. 
 

Zondag 15 jaZondag 15 jaZondag 15 jaZondag 15 januarinuarinuarinuari is de tweede zondag van Epifanie. Tot aan het begin van de veertig-
dagentijd staat de vraag centraal: Wie is die Jezus nu eigenlijk?. Daarom op deze zon-
dag het verhaal van de bruiloft te Kana, Johannes 2 : 1-11. Het begin van Jezus’ werk op 
aarde in het Johannesevangelie. 
 

Zondag 22 januariZondag 22 januariZondag 22 januariZondag 22 januari vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. In het delen van 
brood en wijn gedenken en vieren we het verlossend lijden van Jezus Messias.  
    

Zondag 29 januari Zondag 29 januari Zondag 29 januari Zondag 29 januari gaan we het hebben over geestelijk leiderschap. Dit naar aanleiding 
van het verhaal van de roeping van Samuel. Welke rol spelen geestelijke leiders in de 
ontwikkeling van ons geloofsleven? Was Jezus misschien de leider bij uitstek?  
    

Zondag 5 februariZondag 5 februariZondag 5 februariZondag 5 februari is het de Zondag van het Missionair-diaconaal Project. In de lezingen, 
liederen en gebeden staan we stil bij het missionaire en diaconale werk van onze ge-
meente. 
 
 
 

Zomaar een wijsheid… 
 

Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar  
levensduur te verkorten. 
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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    
 
december voorganger organist 
 

24 22.00 ds. Berit Bootsma Johan de Graaf 
25 10.00 ds. Ruud Stiemer  Johan de Graaf 
31 17.00 ds. Berit Bootsma Aukje van Sintmaartensdijk 
 

januari:  
  1 10.30 ds. Berit Bootsma  Johan de Graaf 
  8         10.00 ds. Pieter Meyer  Arie Kraaijeveld 
15   * 10.00 ds. Berit Bootsma  Johan de Graaf 
22 10.00 ds. Ruud Stiemer    Johan de Graaf 
29 10.00 ds. Berit Bootsma  Arie Kraaijeveld 
 
* de Werkgroep Wereldwinkel is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.    

 
 

Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk 
    

zondag zondag zondag zondag 15 JANUARI 15 JANUARI 15 JANUARI 15 JANUARI 19 u.19 u.19 u.19 u.    
voorganger: Klaas de Boer 
orgel: Cees van der Zwan 
koor: Volharding leidt tot het doel,  Scheveningen 
  o.l.v. Astrid Oudewaal 
 
 

Citydienst Noorderkerk 
    

zondag zondag zondag zondag 29 JANUARI29 JANUARI29 JANUARI29 JANUARI        19 u.19 u.19 u.19 u. 
voorganger: ds. J. Korf (Loosduinen)  
orgel: Gerard van Duijn.  
koor:  Gospelkoor Living Words  uit Valkenburg  
 o.l.v. Gerard van Duijn 
  
 
 

 

Zomaar een wijsheid… 
 

Als je de steen niet kunt optillen, laat ‘m dan maar liggen. 
Noors spreekwoord 
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Agenda 
(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander 
plaats in de Christus Triumfatorkerk) 
 

Elke donderdag enElke donderdag enElke donderdag enElke donderdag en vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag    van 12-14 u is de kerk geopend 
voor iedereen die even wil binnenstappen om een kaarsje 
te branden, voor meditatie of gebed of om een expositie 
of een lunchconcert te bezoeken.        

    

Elke donderdag van 13.30 Elke donderdag van 13.30 Elke donderdag van 13.30 Elke donderdag van 13.30 –––– 16.00 u:  16.00 u:  16.00 u:  16.00 u: Handwerkclub 
    

Elke Elke Elke Elke woensdagwoensdagwoensdagwoensdag van 12.30 u:  van 12.30 u:  van 12.30 u:  van 12.30 u: Gebed van Verzoening in de O.L.V. van Goede Raadkerk 
    

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

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

januari: 
  3 19.30  Bijbelgesprekskring – o.l.v. Aad Tulling 
  3 20.00  Gespreksgroep Geloven – o.l.v. ds. Berit Bootsma 
  5  20.00   Voorbereiding Werk & Balans 
11   Uiterste inleverdatum kopij Samenspel 
11 10.00  Woensdagmorgenbijbelgesprekskring o.l.v. Aad Tulling  
12 12.30  Lunchauze concert 
13 18.00   Alphacursus (met maaltijd) – o.l.v. ds. Ruud Stiemer 
18  19.30   Jubileumcommissie  
20 18.00   Alphacursus (met maaltijd) – o.l.v. ds. Ruud Stiemer  
21  17.30   Taizéviering in het kader van de  Week van Gebed 
24 19.30   Bijbel- / gebedskring o.l.v. ds. Ruud Stiemer 
25 10.00  Woensdagmorgenbijbelgesprekskring o.l.v. Aad Tulling 
26 12.30   Lunchpauzeconcert 
27 18.00   Alphacursus (met maaltijd) – o.l.v. ds. Ruud Stiemer 
 

Dood 
 

'k Heb voor de dood al meer dan eens 
een lief gedicht geschreven 
ik neem hem wel eens op m'n schoot 
hij hoort zo bij het leven. 
 

ik weet hoe bang ik was als kind 
wat heb ik 'm geknepen 
hij was m'n vijand, nu mijn vrind 
nu heb ik hem begrepen 
 

hij heeft mij zijn geheim verteld 
en zo ben ik m'n angst ontgroeid 
voor mij is hij een open veld 
waar hemelhoog het voorjaar bloeit. 
 

                            Toon Hermans 
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Adres oud-gemeenteleden gevraagd 
 

De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen. Daarbij is het plan opge-
vat een reünie te organiseren, waarbij we zo veel mogelijk mensen willen uitnodigen.  
De ervaring leert dat het lastig is om de adressen van oud-gemeenteleden te achterha-
len. Daarom vragen we u daarbij om hulp. Als u het adres (of mooier) het e-mailadres 
weet van een oud-gemeentelid wilt u dat dan s.v.p. doorgeven aan Wouter Müller, tel. 
070 3861642 of e-mail: muller.pronk@casema.nl 
 

OnderstaandeOnderstaandeOnderstaandeOnderstaande    tekst is een reactie die we kregen van een oudtekst is een reactie die we kregen van een oudtekst is een reactie die we kregen van een oudtekst is een reactie die we kregen van een oud----gemeentelid.gemeentelid.gemeentelid.gemeentelid.    
We hebben toestemmingWe hebben toestemmingWe hebben toestemmingWe hebben toestemming van haar om van haar om van haar om van haar om deze af te drukken in  deze af te drukken in  deze af te drukken in  deze af te drukken in SamenspelSamenspelSamenspelSamenspel....    
  

Ik ben in het Bezuidenhout opgegroeid, in de Altingstraat, waar ik in 1936 ben gebo-
ren. Tot 1960 heb ik daar gewoond. Ons kerkelijk leven speelde zich af in kerkdiensten 
in de gymnastiekzaal van de de Colignyschool, gevolgd door de Maranathakerk, en wat 
mij betreft zo nu en dan in de Christus Triumfatorkerk na mijn verhuizing naar Diemen. 
Al mijn familie van vader's kant woonde in dezelfde kerkelijke wijk. Ze waren ook heel 
actief als ouderling, diaken, organist, zusterhulp of koorlid. Hun namen? G. Hartsuiker, 
T. Hartsuiker, P. van Vulpen, en E.H. van Vulpen-Hartsuiker. Ik heb dezelfde voornamen 
als mijn vaders zuster. Na het overlijden van mijn oom en tante Van Vulpen-
Hartsuiker heb ik hun aan elkaar gesmede trouwringen geërfd.  
Ik vind het jubileum van de Christus Triumfatorkerk een goede gelegenheid om de rin-
gen te gelde te maken als een bijdrage aan de viering van deze mijlpaal. Meld mij a.u.b. 
het gironummer waarop ik de opbrengst te zijner tijd kan overmaken. 
 

E.H van Kooy-Hartsuiker, 
(misschien bij een enkeling nog bekend als Dini Hartsuiker) 

 
 
 

Collecte-opbrengsten 
november 2011: totaal  € 1.392,30 

 
Kerk   €  505,19    voor gewas en arbeid €    80,00 
Diaconie  €  180,27    Wijkkas     €  133,65  
Kerk in Actie €  267,32    Hospice Vliethuys  €  225,87 
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De grootste ….De grootste ….De grootste ….De grootste ….    
 

George Orwell sloeg de spijker op z’n kop toen hij stelde: “Alle mensen zijn gelijk zijn, 
maar sommigen zijn meer gelijk dan de anderen ….”  
We houden we er niet zo van als iemand de middelmaat ontstijgt. Doe maar gewoon, 
dan doe je al gek genoeg. Iemand die met kop en schouders boven iedereen uitsteekt, 
maken we gauw een kopje kleiner. Je moet vooral niet boven het maaiveld uitkomen.  
Wel vinden we dat we, ieder voor zich, toch wel een beetje bijzonder zijn. “Elk mens is 
uniek” zeggen we dan en we zetten ons graag af tegen ‘de grijze massa’. Daar hoort 
doorgaans een beetje opscheppen bij en je wat groter voordoen dan je in werkelijkheid 
bent. “Wat ik doe is net wat beter dan wat zij presteren en wat ik bezit, is net iets duur-
der en groter dan wat zij hebben.” Groter is beter. 
De buren kopen een nieuwe auto en die blijkt net een slagje groter dan de jouwe. Jouw 
auto zit dan niet zo lekker meer…… Een bevriend stel koopt een andere woning; ze heb-
ben dan meer kamers dan jouw huis heeft. En ja hoor, je zit al gauw de huizenpagina’s te 
bekijken, want je hebt ineens het gevoel een beetje krap gehuisvest te zijn.  
In december vindt er stiekem een soort wedstrijd plaats: wie heeft de grootste …..? 
Kerstbomen lijken buiten in de open lucht kleiner dan als ze eenmaal binnenshuis zijn. 
Soms blijkt ie net niet in de kamer te passen, omdat het plafond toch wat lager is dan 
gedacht. Dan zit er niets anders op dan een stuk van de onderkant af te zagen om aan de 
bovenkant ruimte te maken voor die fraaie piek. Wie lacht niet die de mens beziet? 
Altijd is er wel baas boven baas. 
U kunt er zeker van zijn dat uw dure kerstboom het qua grootte niet haalt bij de kerst-
boom van onze kerk. Daar kunt u mooi niet tegenop: vierenhalve meter hoog! Wie weet 

is die boom destijds aangeschaft om de kerkgangers 
bescheidenheid bij te brengen……! De speciale 
‘kerstboomoptuigploeg’ heeft er elk jaar weer een 
hele klus aan deze kunstboom op te zetten, want hij 
is samengesteld uit vele onderdelen en honderden 
losse takken, allemaal met kleuren gecodeerd. En 
niet vergeten eerst het bovenstuk helemaal klaar te 
maken, compleet met lichtjes en ballen, want als de 
boom eenmaal staat, kan niemand meer bij de top!   
Het geeft elk jaar een gevoel van grote voldoening 
als de boom weer staat en in volle glorie sfeer geeft 
aan de kerkzaal, compleet met versiering en verlich-
ting. Gevolgd door een gevoel van leegte en gemis 
als hij onttakeld is en in grote dozen wordt wegge-
borgen. Tot volgend jaar…..  
Met kerken is het ook vaak: “Wie heeft de hoogste 
toren?” Ook steden maakten er vroeger een halszaak 
van een grotere kerktoren te hebben dan die van de 
naastbij gelegen stad. Dit najaar hebben we diverse 
steden en dorpen bezocht en kerken bewonderd. 
Zoals in de kleine vestingstad Veere. Daar staat een 

enorme kerk met een kloeke toren, die het stadje helemaal domineert. In Breda staat 
een kathedraalachtige Grote Kerk met een prachtige grote toren. Die moet allesover-
heersend zijn geweest toen de stad nog maar een diameter had van net een kilometer. 
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In Westkapelle staat een eindje van de kust af een alleenstaande kerktoren die hoog ge-
noeg is om nu nog dienst te doen als vuurtoren.  
Nederlands hoogste kerktoren is die van de Dom in Utrecht: 112 meter hoog. 
De allergrootste kerktoren is te vinden in het Duitse Ulm. Die toren van de Lutherse kerk 
daar is wel 161,5 meter hoog. Dat is ongeveer viermaal 
onze toren! Het uitzicht is fenomenaal, tenminste, als 
het helder weer is. Daarvoor neem je de 768 treden wel 
voor lief! Het is een prachtige geste dat de nog te 
bouwen centrale toren van Gaudi’s Sagrada Familia 
gewijd zal worden aan en de naam zal dragen van Je-
zus. Ere wie ere toekomt. Als het zo ver is, dan heeft 
Barcelona met 170 meter de hoogste kerktoren ter we-
reld.  
Jammer echter dat vele ‘wereldlijke’ gebouwen te-
genwoordig kerktorens helemaal in de schaduw stel-
len. In Den Haag zijn al meerdere woon- en 
kantoortorens hoger dan 140 m. De Eiffeltoren in Parijs 
mag er zijn met 330 m. De toren die in de plaats komt 
van het World Trade Centre in New York passeert de 
500 m. In Dubai staat sinds vorig jaar een toren van 800 
m. Het wachten is op de toren die de één kilometer-
grens passeert ….  
In welke stad, in welk land, in welk werelddeel komt de 
grootste …..? 
 

De wens om met onze bouwwerken tot in de hemel te reiken, is al bijna zo oud als de 
mensheid zelf. Hoe hoog zal de toren van Babel geweest zijn? Meer dan 100 m? Hij was 
voor Babel en wijde omgeving wellicht net zo’n blikvanger als de piramide van Cheops 
(146 m hoog) nu nog is. Wie weet zou hij vanuit een ruimtestation te zien zijn geweest, 
ware het niet dat die toen nog niet bestonden. Vanuit de hemel werd hij wel opgemerkt. 
God zag dat ‘kunstwerk’ en schoot in de lach…..  
Als God lacht, gebeurt er zeker wat. De mensen verging het lachen, want ze verstonden 
elkaar ineens niet meer vanwege de nu nog spreekwoordelijke Babylonische spraakver-
warring. En waar onderling overleg en elkaar begrijpen wegvalt, valt er niets meer op te 
bouwen. De toenmalige wereldbewoners keken elkaar niet begrijpend aan en vervreem-
den ter plekke van elkaar. Ze verlieten gedesillusioneerd het immense bouwterrein, 
zochten hun heil elders en lieten de toren voor wat ie was: het symbool van ’s mensen 
zelfoverschatting. Het enige wat ervan nu nog rest is een vaag vermoeden van hoe hij er 
uitgezien zou kunnen hebben. Sic transit gloria mundi. 
 

De vraag wie ‘groot’ genoemd kon worden, speelde ook de discipelen vaak door het 
hoofd en op een zeker moment komen ze ermee voor de draad: “Wie is eigenlijk de 
grootste in het koninkrijk van de hemel?” Jezus riep een kind bij zich, zette het in hun 
midden neer en zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul 
je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt 
als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel….” 
Tegenwoordig hoor je nogal eens het advies: ‘Practice what you preach.’ wat zoveel wil 
zeggen als: Wat je anderen voorhoudt om te doen, moet je zelf ook in praktijk brengen. 
Wat Jezus predikte had Hij eerst al zelf gedaan: Hij werd een kind.…..  
Gezegend Kerstfeest!  

  Adriaan Sala 
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Mobiles … voor ons eigen kunstproject  
 
Op  dinsdag 10  januari gaan we beginnen met het maken van 
mobiles. De bedoeling is dat we elke dinsdag daarvoor reserve-
ren. ’s Morgens om 10 uur en voor de mensen die door werk of 
andere bezigheden overdag niet kunnen, ’s avonds om 20 uur. 
Er zijn tien dinsdagen voordat de mobiles moeten hangen. Dat 
moet genoeg zijn als er zich genoeg mensen aanbieden om mee 
te helpen. We willen acht grote mobiles maken. Een aantal hier-
van door groepen uit de kerk. Bijvoorbeeld de kinderneven-
dienst, kerkenraad of klussengroep.  Graag wil ik ook uw / jullie 
hulp inroepen voor nog benodigd materiaal!!!  
 

We kunnen om te beginnen nog gebruiken: 

- mensen die mee gaan helpen om de mobiles te maken; 

- een achttal fietswielen, waar de spaken al uit zijn. Wie is be-
vriend met een fietsenmaker? Of wie biedt zich aan om acht 
fietswielen te verzamelen bij de kringloop of bij een fietsenmaker? Lukt dat niet dan 
kunnen we ook ver komen met een stuk of acht hoelahoepen.  Wie heeft ze nog op 
zolder of in de schuur? 

- een stuk of honderd lege kartonnen bussen van Pringles chips. Zo met die donkere 
avonden moet dat geen probleem zijn;  

- ongeveer honderd schilderij- of fotolijstjes in allerlei maten. Bij de kringloopwinkels in 
den Haag te verkrijgen. Wie wil ze gaan ‘scoren’ voor me? Bij de kringloopwinkel in 
Mariahoeve krijg je ze bijna voor niets als je zegt dat het voor de kerk is; 

- spuitbussen met goud- en/of zilververf; 

- haakjes (een soort achtjes),  klein en groot; 

- wat dikker plastic (vis-)draad.  
Enfin, kijkt u eens in de schuur, op zolder of in de kelder naar wellicht daarvoor bruikbaar 
materiaal.  
 

Bel of mail me als je: 

- materiaal hebt. Breng het mee naar de kerk of ik kom het ophalen;  

- mee wilt helpen met knutselen; 

- fietswielen of fotolijstjes wil gaan verzamelen. 
 

Doen hoor! Want dit wordt een kunstproject van ons allemaal! 
Greet Hulshof 

tel.: 06 44082126  
e-mail: greet.hulshof@ziggo.nl 

 

Zomaar een wijsheid … 
 
Je kunt niet onder een sterrenhemel staan en je beklagen dat er in je leven geen licht 
is. 

Henrik Wergeland 
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Young Urban Protestants 
 

Net na het schrijven van het vorige nummer van Samenspel verscheen er een interes-
sant onderzoek over de twintigers en dertigers in de kerk onder de titel ‘Young Urban 
Protestants’. Aan dit onderzoek heb ik meegewerkt door middel van een interview. 
Aangezien het onderzoek aansluit bij waar wij als gemeente mee bezig zijn in het ‘Pro-
ject JP’ wil ik jullie een kleine samenvatting niet onthouden. 
 

Niels de Jong is missionair predikant bij de IZB. Hij onderzocht 
vijf grote stadsgemeenten van de Protestantse Kerk in Neder-
land: de Pelgrimvaderskerk en De Samaritaan (Rotterdam), de 
Jeruzalemkerk (Amsterdam), de Jacobikerk en de Nieuwe Kerk 
(Utrecht). Het zijn alle vijf gemeenten waarvan meer dan helft 

van de kerkgangers bestaat uit yuppen, Young Urban Protestants. Niels de Jong sprak 
met voorgangers van de onderzochte gemeenten, met leden van de doelgroep en 
met theologen buiten deze kring. Daarnaast benoemt hij nog zes andere opvallende 
kerken, waaronder de CTK, de Pax Christikerk en de Marcuskerk in Den Haag. 
 

Op basis van het onderzoek formuleert hij enkele 'sleutels', aanbevelingen en slotcon-
clusies. “Zonder het gebruik van deze sleutels kun je het vergeten als het om twintigers 
en dertigers gaat. Als je ze wel gebruikt, heb je kans dat je hen bereikt. Zeker als de 
Geest gaat waaien. Al is het geen trucje en het is al helemaal niet maakbaar.” 
De sleutels zijn als volgt verwoord. Twintigers/dertigers: 
• willen dat het ergens over gaat (over de bijbel, levensvragen, Jezus, over hun leven); 
• willen ruimte (om anders te denken, andere keuzes te maken, andere liturgie); 
• willen een gemeente zoeken waar ze op hun plek kunnen zijn, gekend, gezien wor-

den, serieus genomen worden; 
• willen een goede sfeer, (geen gezeur, spanning, kerkpolitiek, maar gastvrijheid, aan-

vaarding); 
• willen een kerk waar wat gedaan wordt; een kerk die verschil maakt, ook in de omge-

ving waar ze staat. 
 

 Op basis van het onderzoek is een full colour magazine (50 pa-
gina's) gemaakt - met de belangrijkste conclusies, met portret-
ten van leden van de doelgroep en met achtergrondinformatie 
over de onderzochte kerken. Op de website van de IZB, 
www.izb.nl, kan je het volledig onderzoek downloaden. Het 
magazine YUP heb ik ontvangen en is op verzoek in te zien. 
 

Zo de sleutels doorlezend zijn wij als gemeente goed op weg. 
Gaandeweg signaleer ik dat er van alles gebeurt. De eerste bor-
rel, half november, was een groot succes. Er was ontmoeting, 
kennismaking en ondertussen ook hele goede gesprekken. Er 
zijn veel jonge mensen die enthousiast meewerken aan dit deel 
van het gemeentewerk, maar juist ook op andere gebieden. 
We hopen dat we dit goede begin kunnen uitbouwen om zo voor alle twintigers en 
dertigers die in Bezuidenhout wonen en werken een open en verwelkomende kerk te 
zijn.                 

Ds. Berit Bootsma 
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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: Lea Kereway.  
    

Ik ben Lea Kereway-Padwa. Ik kom uit westelijke Papua (voor-
heen Nederlands Nieuw Guinea, Irian Jaya, Papua barat). Het 
oostelijke deel, dat destijds van Australië was, is in 1974 onaf-
hankelijk geworden en heet Papua New Guinea. en maakt te-
genwoordig deel uit van de Commonwealth of Nations (het 
voormalig Brits Gemenebest). Onder druk van de Verenigde 
Naties moest Nederland op 15 augustus 1962 westelijk Papua 
overdragen aan Indonesië. Een erg pijnlijke zaak voor de Pa-
puas, die geen enkele medezeggenschap in deze beslissing 
hadden, en voor minister Jozef Luns. Sukarno glimlachte: de 
buit was binnen, hij had zijn zin gekregen. 
 

In september 1962 kwam ik naar Nederland voor een opleiding als verpleegkundige in 
het diaconessenziekenhuis in Haarlem. Toen ik met de opleiding klaar was, kon ik niet 
meer terug door de politieke spanningen tussen Nederland en Indonesië.  In de jaren die 
volgden, bouwde ik in Nederland een nieuw leven op. Toch liet mijn ‘oude leven’ me niet 
los. Ik volgde de ontwikkelingen in Papua op de voet en toen ik de gelegenheid kreeg om 
vanuit Nederland iets voor ‘onze mensen’ in Papua te doen, greep ik die kans met beide 
handen. Ik sloot me aan bij de stichting Dr. F.C. Kamma, een Nederlandse stichting die 
zich inzet voor meisjes in de buitendistricten van Papua; meisjes uit kansarme gezinnen 
die voor het voortgezet onderwijs zijn aangewezen op de stad Sorong. De stichting 
werkt in Sorong als een zelfstandige organisatie met lokale hulpkrachten en helpt sinds 
1991 scholieren en studenten aan studiebeurzen en onderdak. Om dit te kunnen realise-
ren, zamelt de stichting geld in voor een studiefonds en om meisjesinternaten te bou-
wen en te onderhouden. Een plek waar Papuameisjes uit kleine dorpen kunnen wonen, 
eten, slapen, studeren en ook andere dingen leren zoals discipline en normen en waar-
den. Vanuit deze internaten kunnen de meisjes de vervolgscholen in Sorong en Waigeo 
en de beroepsopleidingen in Sorong volgen. Met hun opleiding kunnen zij bijdragen aan 
de vorming van een beroepskader vanuit de oorspronkelijke bevolking, die nu een min-
derheid vormt.  
 

Er zijn inmiddels twee internaten gebouwd. 
Maar daarmee is het werk van de stichting 
niet af. Het blijft noodzakelijk om jonge Pa-
pua’s uit kansarme gezinnen te helpen via 
het studiefonds of door andere acties. Veel 
Nederlandse kerken en het gouvernement in 
Papua werken al mee. Mocht u deze maand 
(of later) nog iets kunnen missen …. denkt u 
dan ook eens aan de Stichting Dr. F.C.Kamma 

te Utrecht: giro 4582126 t.n.v Studiefonds Mama Rie Kamma. 
Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2012! 
 

Lea Kereway – Padwa  
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Het kerstfeest dat niet doorverteld 

hoefde te worden 
 

Het was bijna Kerstfeest. Joris was op weg naar opa, want hij moest een probleem met 
hem bespreken. Al dagenlang liep hij daarover te piekeren en zelfs in zijn dromen kwam 
het terug. Mamma en pappa hadden geen tijd voor hem in deze drukke tijd. Trouwens ze 
zouden zijn probleem niet begrijpen, maar opa wel, want die was een echte christen.  
Joris had namelijk op de kinderclub bij hem in de buurt gehoord dat het ook kerstfeest 
in je hart kon worden. Jezus kon in je hart geboren worden en dan was je ook een kind 
van God, net als opa. “Maar…” had de juffrouw gezegd: “dan moeten we het wel doorver-
tellen aan andere mensen, kinderen van school en uit je buurt, familie en vrienden. Zo 
hoort het.”  En dat was nou precies het probleem. Joris wilde eigenlijk heel graag dat het 
kerstfeest in zijn hart werd. Hij begreep wel, dat hij vergeving van zonden nodig had en 
dat het in zijn hart net een stal was, maar hij durfde het niet daarna aan anderen te ver-
tellen. Voor geen goud. Zijn keel werd dichtgeknepen als hij daaraan dacht. Stel je voor 
dat hij zijn vrienden kwijt raakte, dat ze hem van voetbal aftrapten, dat hij gepest zou 
gaan worden. O nee. Joris deed het echt niet. Stel je voor dat ze hem een mietje gingen 
noemen!  
Maar nu was er een goeie gedachte bij hem boven gekomen. Kon hij niet een stiekeme 
christen worden? Opa zou vast wel een oplossing hebben. Gespannen drukte hij op de 
bel van het kleine huis waar opa en oma woonden. 
 

“Hallo, fijne vent,” zei opa die alleen thuis was, “kom je je oude opa eens opzoeken op de-
ze koude dag?” Na een warme kop thee en een chocoladekransje vertelde Joris een 
beetje schuchter wat er aan schortte.  
Opa moest van binnen wel lachen om zijn verhaal, maar hij liet niets merken. Eigenlijk 
was hij dolblij dat zijn kleinkind zo’n ernst maakte met de zaak om gered te worden. “Hoe 
kom je erbij, Joris.” zei hij vol overtuiging, “Als je het niet wilt doorvertellen dan hoeft dat 
helemaal niet. God maakt voor jou vast wel een uitzondering. Jij hoeft anderen er echt 
niet over te vertellen.” Wat was Joris blij. Opa kende de bijbel van a tot z. Die kon je wel 
vertrouwen. Die wist het beter dan de juf van de club. Opgelucht ging hij er dus even la-
ter weer vandoor.  
 

Thuisgekomen besloot Joris, na wat wikken en wegen om de stap dan maar te wagen. Hij 
ging naar zijn kamertje, deed de deur op slot en knielde bij zijn bed neer. “Heer Jezus, 
wilt u mijn zonden vergeven en mij aannemen als uw kind… En dank u wel voor de juf-
frouw van de club die het zo mooi uitgelegd heeft… Amen.” Hij zuchtte van opluchting, 
want al weken liep hij met dit probleem rond, dat hij graag Gods kind wilde worden, 
maar dan wel stiekem. Er kwam een soort vrede in zijn hart toen hij aan het kerstverhaal 
dacht. Jezus was geboren in zijn hart... Nu was hij Gods kind! Een zwaar pak viel van zijn 
schouders af. Zijn hart stroomde vol met blijdschap. “Joehoo!” schreeuwde hij blij en 
stompte met zijn ene vuist in de lucht alsof er een doelpunt was gemaakt door zijn favo-
riete club. 
“Hé, Joris, wat is er aan de hand?” riep moeder, die inmiddels thuisgekomen was van haar 
werk, “Je maakt zo’n lawaai. De lamp hangt ervan te trillen.” Joris denderde de trap af 
naar beneden. “Mam, mam!” riep hij blij, “Ik ben bij opa geweest en wist u dat het moge-
lijk is christen te worden, zonder dat je het aan anderen doorvertelt?” 
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Uit de kerkenraad  
novenovenovenovemmmmber 2011ber 2011ber 2011ber 2011    
    
VERSLAGEN BESPREKINGVERSLAGEN BESPREKINGVERSLAGEN BESPREKINGVERSLAGEN BESPREKINGEN VAN OUDEREN VAN OUDEREN VAN OUDEREN VAN OUDERLINGEN EN DILINGEN EN DILINGEN EN DILINGEN EN DIAAAAKENENKENENKENENKENEN    
Ouderlingen: De “Taken dienstdoende ouderling” werden door-
genomen en als volgt aangepast:  

- Voorgaan van een gastpredikant. Besloten is dat bij het 
voorgaan door een gastpredikant de ouderling van dienst  de kerkbezoekers én de 
predikant welkom heet en eventuele afkondigingen doet. Daarna geeft de ouder-
ling de voorganger op het podium een hand en gaat in de kerkenraadsbank staan, 
daarmee het teken gevend dat de gemeente mag gaan staan voor het moment 
van stil gebed en het aanvangslied. Aan de predikant wordt verzocht duidelijk aan 
te geven wanneer de gemeente gaat staan en weer gaat zitten, tenzij dit in de li-
turgie is aangegeven. 

- Avondmaalsdienst: om de diakenen te ontlasten is de taak om de predikant steeds 
van nieuwe schalen brood te voorzien aan de ouderling van dienst toegewezen 
(zie  Diakenen *) 

- Collectes: de predikant neemt de collectezakjes in ontvangst op de collecteschaal 
als teken dat de collecte wordt beschouwd als onderdeel van het gebed.  

Diakenen: De gespreksonderwerpen bij deze bijeenkomst waren:  

- de vacature van nog een diaken, waardoor met name het inroosteren van diake-
nen bij de begeleiding bij de Avondmaalsdienst lastig is. *);  

- de actie Voedselbank;  

- het bijwerken van de digitale handleiding diakenen. 
    

HERSTRUCTURERING PGHERSTRUCTURERING PGHERSTRUCTURERING PGHERSTRUCTURERING PGGGGG.  
Zowel de predikanten als de moderamina van ons cluster (de Kruispuntkerk,  de Duin-
zichtkerk/Vredeskapel en de Christus Triumfatorkerk) komen in december bij elkaar om  
tot een regeling te komen. De PGG heeft besloten drie commissies in te stellen:  

- een commissie Visie, samengesteld uit predikanten (uit elke combinatie één) voor 
het schrijven van een theologische visie, die gaat heten: ‘Kerk in Den Haag’. Uit on-
ze combinatie is dat mevr. ds. C. van Duinen (Duinzichtkerk); 

- een commissie Gebouwen, die advies uit zal brengen over welke kerkgebouwen er 
moeten sluiten, bestaande uit o.a. iemand van het landelijk dienstencentrum, het 
kerkelijk bureau en een extern deskundige;  

- een Commissie van Rapport waarin de AK’s en de kerkrentmeesters vertegen-
woordigd zijn. De gemaakte scenario’s (rekenmodellen) waren gebaseerd op de si-
tuatie zoals die tot voor kort was. Nu de plannen definitief zijn, worden de 
scenario’s opnieuw bekeken en/of aangepast.  

    

CCCCOMMISSIE PASTORAATOMMISSIE PASTORAATOMMISSIE PASTORAATOMMISSIE PASTORAAT (Kia Korteweg doet verslag) 

- Met de bevestiging van Aad Tulling en Boudewijn de Jonge zijn alle vier de secties 
nu bemand. 

- In december is er een instructieavond voor nieuwe ouderlingen waar o.a. gespro-
ken wordt over: “Hoe doe je een huisbezoek?” Als regel is er ten minste 1 x per vier 
jaar een pastoraal contact met alle gemeenteleden; dit kan een huisbezoek zijn of 
contact tijdens de ‘ontmoetingsavonden’ (nu gepland voor 7 en 9 februari 2012). 
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- Team Meeleven heeft diverse bijeenkomsten / activiteiten georganiseerd voor ou-
deren (kerkdienst, lunch, cabaretduo).  

- In het verzorgingshuis Bezuidenhout worden jaarlijks twee avondmaalsvieringen 
en een oecumenische kerstviering gehouden. 

    

COMMISSIE DIACONAATCOMMISSIE DIACONAATCOMMISSIE DIACONAATCOMMISSIE DIACONAAT (Paul de Vos geeft een toelichting).  
Om het werk van de diaconie eens onder de aandacht te brengen zal binnenkort hier-
over een stukje in Samenspel verschijnen.   
    

FINANCIËNFINANCIËNFINANCIËNFINANCIËN        
Van de afzonderlijke Jaarrekeningen 2010 van de GKO en van de PGG is een combinatie 
gemaakt. Dit verhelderende overzicht wordt uitgelegd en besproken.  
Voor geïnteresseerden is dit overzicht uiteraard ook beschikbaar. Mail naar: 
(wilmabeeftink@xs4all.nl) Er wordt nogmaals benadrukt dat de actie Kerkbalans zeer 
belangrijk is.  
    

MEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGEN    
Moderamen: 

- de literaire middagen worden niet voortgezet. De belangstelling is doorgaans ge-
ring en de kosten vrij hoog; 

- de Dankdienst voor gewas en arbeid is door slechts elf gemeenteleden bezocht. 
Besloten is om deze diensten in het vervolg niet meer op de woensdag te houden 
maar er op de zondag daaropvolgend aandacht aan te besteden;  

- het logo CTK dat de website siert, zal ook gebruikt worden voor brieven en enve-
loppen, zij het in grijstinten.  

 

Predikanten: 
ds. Berit Bootsma:  

- project JP: Er wordt hard gewerkt aan de training Werk & Balans die voor april en 
mei is gepland. Op 18 november wordt de eerste Dining & Wining avond gehou-
den, een welkomstteam is opgestart en iedereen is erg enthousiast bezig; 

- in de periodes 27 t/m 30 november en 16 t/m 18 januari volgt Berit de nascholings-
bijeenkomsten; 

- het thema voor de kerstnachtdienst is What’s in a name? n.a.v. Jesaja 9 1-6. 
 

ds. Ruud Stiemer: 

- op 8 december wordt er een speciaal orgelconcert gehouden, mogelijk gemaakt 
door een gift van een bezoeker van de pauzeconcerten. Dit ter nagedachtenis aan 
zijn onlangs overleden echtgenote; 

- de pauzeconcerten worden gemiddeld door vijftig mensen bezocht. De inhoud 
van de bus is doorgaans ca. € 100 per pauzeconcert. 

Wilma Beeftink 

  

Zomaar een wijsheid … 
 

Als je zo ver hebt gelopen dat je het gevoel hebt dat je geen stap meer kunt doen,  
dan ben je nog maar half zo ver als dat je kunt. 

Groenlands spreekwoord 
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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 bijbel-
gedeelte leest, je stelt je wel eens de vraag: ‘Wat zal ik vandaag 
eens lezen?’ Het ‘Bijbelleesrooster’ van het Nederlands Bijbel-
genootschap kan u helpen om een keuze te maken.   
                        

januari 2012 

 1  Psalm 67 Gelukkig nieuwjaar gewenst 

 2  1 Korintiërs 1:1-17 (Van) wie ben jij? 

 3  1 Korintiërs 1:18-31 Wat is wijsheid? 

 4  1 Korintiërs 2:1-16 Gods wijsheid 

 5  1 Korintiërs 3:1-15 Groeien en laten groeien 

 6  1 Korintiërs 3:16-4:5 Beoordelingsvermogen 

 7  1 Korintiërs 4:6-21 Geen persoonsverheerlijking 

 8  1 Korintiërs 5:1-13 Tucht over ontucht 

 9  1 Korintiërs 6:1-11 Christelijk recht 

 10  1 Korintiërs 6:12-20 De ware tempeldienst 

 11  Psalm 66:1-9  Wereldwijde uitnodiging 

 12  Psalm 66:10-20  Getuigenis 

 13  Johannes 1:19-34 Identiteitsbewijs 

 14  Johannes 1:35-51 Herinnering aan de Jakobsladder 

 15  Johannes 2:1-11 Feestvreugde 

 16  1 Korintiërs 7:1-11 Zelfbeheersing 

 17  1 Korintiërs 7:12-24 Trouw aan je roeping 

 18  1 Korintiërs 7:25-40 Hechtingsprobleem? 

 19  1 Korintiërs 8:1-13 Christelijke vrijheid 

 20  1 Korintiërs 9:1-14 Leven van het evangelie 

 21  1 Korintiërs 9:15-27 Vrij 

 22  Psalm 63 Lied van verlangen 

 23  Handelingen 8:4-25 Onbetaalbare gaven 

 24  Handelingen 8:26-40 Leesles 

 25  Handelingen 9:1-19a Wordt vervolgd ... 

 26  Handelingen 9:19b-31 Aansluiting 

 27  Deuteronomium 12:1-12 Grenzen 

 28  Deuteronomium 12:13-28 Vlees en bloed 

29 Deuteronomium 12:29–13:6 Hart en ziel 

30 Deuteronomium 13:7-19 Dien alleen de HEER 

 31  Deuteronomium 14:1-21 Heilig dieet 
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Cryptogram 
De oplossing van het vorige cryptogram:  
Hor.: Hor.: Hor.: Hor.:  2 latrelaties  6 erfrecht  8 Unox (en dat slaat weer op worst ….)  10 de les  11 bios  
12 staar  13 marter  14 mening  15 echec  18 hars  19 dorpel  20 Inuit (Eskimo’s)   21 jade  
23 Mir (‘Vrede’ in het Russisch)  24 el  25 transacties   
Vert.:  Vert.:  Vert.:  Vert.:  1 lach  2 liefdesverdriet  3 tafelmanieren  4 ezelsbruggetje  5 expositieruimte  7 
tuinarchitect  9 no.  16 Han  17 CSI (Crime Scene Investigation)   22 alarm 
Op de volgende crypto ben ik wel een beetje trots. Hij is helemaal symmetrisch en 
zonder hinderlijke uitstulpingen. Nee, makkelijk is ie niet, maar hij is relatief klein. En 
omdat de R in de maand is doe ik u die letter cadeau. Succes en tot volgend jaar!  
 

                        Adriaan Sala 
 

1111            2222            3333            4444    5555                    6666    

                                                7777                                    

8888                                                            9999                    

                                                10101010            

RRRR    
                

                                11111111                                                    

12121212                                                    13131313                            

                                                                                        

14141414                                            15151515                                    

                                16161616                                                    

                17171717    18181818                                                            

                19191919                                                                    

                        20202020                                                            

21212121                                                                                    
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HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:    
  1 als je dat van een kok afpakt, maakt 

hij niets meer klaar (11) 
  7 gepensioneerde predikant of hoogle-

raar, of het hoofd van een nonnen-
klooster (2) 

  8 meestal leggen andere dieren het 
loodje of anders de ontrouwe echt-
genoot wel (9) 

10 hij heeft net goed gevolg een studie 
aan de TH gedaan, maar is alleen 
zichtbaar als hij warmte uitstraalt (2) 

11 zo zag Twiggy eruit (3) 
12 wondermiddel tegen scheerwondjes, 

maar het doet gemeen zeer! (5) 
13 toffe gozer, maar wel een beetje een 

dikdoener (4) 
14 vroeger hadden ze er scholen en een 

ziekenfonds van (4) 
15 gebaar van een geest? (5) 
16 om insecten buiten te houden en om 

doorheen te loeren (3) 
17 als een vrouw dat zegt, bedoelt ze 

dat ook! (3) 
19 het uit elkaar halen van een boze 

geest? (9) 
 
 
 

20 ”Dat is Latijn en het betekent: alleen 
insmeren en vooral niet inslikken.” zei  
de apotheker erbij (2) 

21 je wordt op de vingers gekeken, 
want het let nauw (11) 

    
VERTVERTVERTVERTIIIICAAL:CAAL:CAAL:CAAL:            
  1 een flink deel van je gratificatie ver-

dwijnt als sneeuw voor de zon (13) 
  2 exclusief (11) 
  3 leverancier van antiek schoonheids-

preparaat (6) 
  4 keukenmeiden schijnen er patent op 

te hebben (5) 
  5 Golda was dan wel eerste minister, 

maar die titel droeg ze toch niet (4) 
  6 impressionisten wisten dit op doek 

vast te leggen en men stond versteld 
(13) 

  9 dessert maakt de lust fraai (11) 
15 houdt streng gescheiden (6) 
16 er zouden er zeven van zijn, zeggen 

ze (5) 
18 tegenwoordig komt de burgemees-

ter niet eens meer op visite als je dit 
haalt (4) 

 
 

Mediatheek De Bovenkamer 
 

Van verschillende kanten hebben ons berichten bereikt van mensen die denken dat 
mediatheek De Bovenkamer, Parkstraat 32, is gesloten. Dat 
bericht is onjuist. Wel zijn in verband met het vertrek van de 
bibliothecaris de openingstijden aangepast.  
Op vrijdagen is de Bovenkamer altijd geopend. Op de ande-
re weekdagen kunnen bezoekers terecht als zij zich eerst 
telefonisch hebben aangemeld bij de receptie (070 318 16 
16).   
 

Mediatheek De Bovenkamer heeft boeken, dvd’s, themakisten, spellen, cd-roms en an-
der materiaal te leen op het terrein van jeugdwerk en geloofsopvoeding, interreligieu-
ze dialoog, diaconaat, geloof en samenleving, liturgie e.d.   

Willem van der Meiden,  
communicatieadviseur STEK
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