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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.  jaargang nr.  jaargang nr.  jaargang nr. 5555     mei/juni mei/juni mei/juni mei/juni 2012 2012 2012 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  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 van Koningsveld, 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 (juli/augustus) komt donderdag 28 juni van 
de drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 13 juni a.s. inleveren 
bij: Henk Hospes, Henk Hospes, Henk Hospes, Henk Hospes, per email: per email: per email: per email: samenspel@samenspel@samenspel@samenspel@ctkerk.nlctkerk.nlctkerk.nlctkerk.nl    
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 september 2012 

Van de redactie 
 
Het was niet de bedoeling om met dit nummer het vorige 
naar de kroon te steken. Toch begint het daar wel op te lijken. Opnieuw een superdik 
nummer boordevol verhalen van gemeenteleden en oud-gemeenteleden. Het was dan 
ook een grandioos feest; een feest, waardig om een (jubileum)dubbeldubbeldubbeldubbelnummer van Sa-
menspel aan te wijden. Onze complimenten voor de organisatie want die ‘stond als 
een huis’! 
 

Maar daarmee was de koek nog niet op. Twee weken la-
ter vierden we wéér feest: Pasen. Minder goed bezocht, 
maar zéker zo indrukwekkend. In een ingetogen, door-
lopende viering gedachten we het laatste Avondmaal en 
de lijdensweg en kruisiging van Jezus, we waakten bij 
het kruis en hernieuwden onze doop om uiteindelijk 
uitbundig de opstanding van Jezus te vieren en de lof-
zang aan te heffen. Het thema van de paasdienst – ver-
andering – werd voor en door de kinderen van de 
kindernevendienst treffend uitgebeeld door Geran Kaai 
van een dikke rups te veranderen in een cocon, waarna 
hij bij de terugkeer van de kinderen als vlinder voor hen 
uit fladderde. Jammer genoeg had onze ‘kerkfotograaf’ - 
na de overuren die hij tijdens de jubileumweek had ge-
draaid – zijn camera niet bij de hand toen dit wonder 
zich voltrok. Dankzij het alerte optreden van een gele-
genheidsfotografe uit de gemeente kon er toch nog een beeld voor het nageslacht 
worden bewaard. Wat een geluk dat we voor dit feest geen 25 jaar hoeven te wachten 
om het weer te kunnen vieren! 
 

Zoals gewoonlijk treft u in deze tijd van het jaar een acceptgiro bij Samenspel aan 
waarmee u kunt bijdragen in de dekking van de kosten. Zonder er verder al te veel 
woorden aan te besteden, wil ik die acceptgiro van harte bij u aanbevelen. Mocht u 
geen acceptgiro aantreffen en toch uw waardering voor het wijkblad tot uiting willen 
brengen met een financiële bijdrage, dan kunt u daarvoor terecht op het bankreke-
ningnummer 514 40 61 t.n.v. de Stichting Christus Triumfatorkerk onder vermelding 
van: Samenspel. De opbrengst komt geheel ten goede aan de wijkkas die eventuele te-
korten van de Samenspel-exploitatie voor haar rekening neemt en waaruit ook andere 
facetten van het wijkwerk worden bekostigd.  
 

Met een hartelijke groet, 
Henk Hospes 
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ACTIVITEACTIVITEACTIVITEACTIVITEIIIITENTENTENTEN:::: 
  9 Stilteactie tegen de armoede - STEK 
23 Agenda  
30 Kindernevendienst in ACTIE 
31 KNGF - opbrengst bazar 
36 Postzegel- en kaartenactie 
 

COLUMNSCOLUMNSCOLUMNSCOLUMNS: 
20 Wereldreis op het toilet – Carline van de Harg 
24 Harde feiten – Adriaan Sala 
 

GEDICHTENGEDICHTENGEDICHTENGEDICHTEN::::    
  5 Dit huis van God – gedicht van wijlen ds. J.M.P. van Vliet t.g.v. 40-jarig jubileum 
12 Take these Wings - Gezongen door het Zing voor je leven koor 
 

JUBILEUM:JUBILEUM:JUBILEUM:JUBILEUM:    
  6 Het jubileum door de ogen van de organisatoren  
10 Weer even thuis  -  Peter de Grunt 
11 Collage 
17/37 Terugblik op 50 jaar CTK (vervolg) - Adriaan Sala en Henk Hospes 
23/31 Jubileum op DVD - een herinnering 
26 Geen verstand van Gereformeerd en/of Hervormd – Henk Hospes 
32 Twee bijzondere gasten – Henk Hospes 
33 Collage 
34 Collage 
35 Eén lichaam – sprakeloos – Elwin van Veen 
41 Kortweg: reünie – reacties van gasten 
 

DIVERSEN:DIVERSEN:DIVERSEN:DIVERSEN:    
14 In memoriam 
15 Rosemary uit Nairobi 
16 Ouborgprijs voor André Kruysen - Ariane Pikaar 
16 Concert t.g.v. Wereld MS dag 
 

VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:VASTE RUBRIEKEN:    
  4 Meditatie – Houd je ‘hoofd’ erbij’ -  ds. Ruud Stiemer    
  7 Gemeente(mee)leven 
  8 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer 
13 BerichtenBus – ds. Berit Bootsma 
16 Mutaties 
21 Van zondag tot zondag 
22 Kerkdiensten – overzicht 
27 Uit de kerkenraad 
31 Collecte-opbrengsten  
40  Reidans – Arjan Brak en Linda van Houweningen 
43 Cryptogram 
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Meditatie: houd je ‘hoofd’ erbij!  
Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 
1 Corinthiërs 12 : 27 
 

De kerk lijkt soms wel op een onderneming: er wordt vergaderd en er worden begrotingen 
opgesteld en beleidsplannen gemaakt, er wordt gerapporteerd en geëvalueerd. Al deze 
taken zijn natuurlijk belangrijk. De kerk kan er niet buiten. Tegelijkertijd bekruipt me wel 
eens het gevoel dat we door al het vergaderen en organiseren het idee krijgen dat het al-
lemaal van óns afhangt, van ónze inzet, van ónze inspanningen. Dan lijkt het er op dat we 
denken dat de kerk van óns is, dat het óns lichaam is. Wanneer dat gebeurt, is het goed om 
ons de woorden van Paulus in herinnering te roepen: “U bent het lichaam van Christus.” De 
kerk is dus niet van ons, maar het is Christus’ kerk. 
De apostel schrijft dit rond het jaar 55 aan de christelijke gemeente in de Griekse havenstad 
Corinthe. De gemeente bestaat uit verschillen groepen mensen. Er zijn leden van Joodse 
afkomst en met een Griekse achtergrond. Vrije burgers maken deel uit van de gemeente, 
maar ook slaven. De verschillende groepen in de kerk gaan niet allemaal even goed met 
elkaar om. Er zijn bijvoorbeeld leden die op de andere kerkgangers neerkijken, omdat die 
onderaan de maatschappelijke ladder staan. Ook zijn er mensen bij, die zich voorstaan op 
hun etnische achtergrond. In zijn brief wijst Paulus deze gemeente erop dat zij samen één 
lichaam vormen, het lichaam van Christus. Dat staat voorop; Hij is het hoofd en de gemeen-
teleden vormen zijn lichaam. Met deze woorden herinnert Paulus zijn lezers er aan, dat zij 
niet elkaar hebben uitgekozen, maar dat Christus hen gekozen heeft tot leden van zijn ge-
meente. Zij hebben elkaar niet verlost, maar Hij heeft hen verlost. Christus heeft hen sa-
mengevoegd tot een geheel. Daarmee zet Paulus een streep door alle eigengereidheid van 
bepaalde leden van de kerk van Corinthe. De apostel schrijft verder dat in Christus niet al-
leen de eenheid van de gemeente ligt, maar dat hij ook aan de gemeente leven geeft: hij 
doorademt haar met zijn Geest. We zijn van Christus! Dat vind ik een hele troost, want het 
betekent dat Hij zorgt draagt voor de kerk. Zolang Hij leeft, leeft de kerk. Met de kerk be-
doel ik dan niet het gebouw, want dat is maar een hoop stenen. Nee, met de kerk bedoel ik 
de gemeente, de mensen die Jezus toebehoren, hier in Den Haag, maar ook in alle andere 
delen van de wereld: een wereldwijde kring van mensen. Met zijn Geest doorademt Hij de-
ze wereldomvattende kring: ook al raken wij soms buiten adem, Christus ' ademhaling blijft 
ons dragen. De wetenschap dat we ‘lichaam-van-Christus’ zijn, troost me niet alleen, maar 
bemoedigt me ook. Het betekent namelijk dat Hij u, jou en mij als zijn ledematen wil ge-
bruiken. Hij kiest ervoor om ons in te schakelen om zijn werk in deze wereld te doen. Met 
andere woorden: wij zijn zíjn handen en voeten, zíjn oren en ogen op aarde. Hij heeft ons 
nodig en schakelt ons in om zijn werk op aarde gestalte te geven. Dat geeft me moed om 
op te staan en de toekomst tegemoet te gaan! Met dat besef dat we lichaam van Christus 
zijn, mogen we aan de slag. De kerk is namelijk nog niet klaar en Gods Koninkrijk is nog niet 
gekomen. Daarbij zullen we ons ‘hoofd’ er telkens bij moeten houden. We zouden bij al dat 
werken en zwoegen Jezus immers gemakkelijk uit het oog kunnen verliezen. We zouden 
ons zo kunnen laten bepalen door de financiële situatie van de kerk en door de vraag wel-
ke kerkgebouwen gesloten moeten worden, dat we binnen de kortste keren weer de volle 
last van de kerk op ónze schouders hebben liggen. We zullen telkens weer tegen elkaar 
moeten zeggen: “Houd je ‘hoofd’  er bij!” Houd Christus erbij!’ Want alleen als we met Hem 
verbonden blijven, zit er leven in het lichaam. Alleen als we met Jezus verbonden zijn, blij-
ven we in beweging. Als we dat vergeten, als we ons ‘hoofd’ vergeten, dan is de kerk als 
een kip zonder kop: ze loopt nog een tijdje door en valt dan neer. Het is over en uit. Maar, 
als we het ‘hoofd’ erbij houden, dan is er toekomst voor de kerk! 
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In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 

als kind’ren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 

wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

Gezang 242: 3 
ds. Ruud Stiemer 

 

Dit huis van God … 
 

In dit huis van God 
ben je welkom 
wie je ook bent 
vrouw of man of kind 
want God houdt van ieder mens. 
 

In dit huis van God 
ben je welkom met al je vragen 
op zoek naar een antwoord 
samen met al die andere mensen 
die vol vragen zitten. 
 

In dit huis van God 
ben je welkom met al je vreugde 
om de Heer te prijzen 
voor al zijn goedheid in je leven. 
 

In dit huis van God ben je welkom 
met al je verdriet, met al je pijn; 
God mag het horen jouw klacht, 
God mag het zien jouw bitterheid. 
 

 
 
 
 

 

In dit huis van God 
ben je welkom met een open hart om 
Gods hartelijkheid te ontvangen: 
zijn liefde en warmte voor jou en ie-
der mens. 
 
In dit huis van God 
ben je welkom met al je geloof en je 
twijfel om samen met anderen 
op het spoor van Jezus 
te komen en te blijven. 
 
In dit huis van God ben je welkom 
om de Geest te krijgen, 
zodat je in de kracht en in de vreugde 
van Gods Geest kunt leven. 
 
In dit huis ben je welkom 
om te zingen, om te lachen, om te 
huilen, om je kwaad te maken 
over alle onrecht in de wereld 
En er dan ook iets tegen te gaan doen 
want God heeft ook jou nodig als me-
dewerker (m/v) in zijn koninkrijk. 

Meditatie van Meditatie van Meditatie van Meditatie van wijlen wijlen wijlen wijlen ds. J.M.P. van Vliet ds. J.M.P. van Vliet ds. J.M.P. van Vliet ds. J.M.P. van Vliet     
bij het 40bij het 40bij het 40bij het 40----jarig jubileum van de jarig jubileum van de jarig jubileum van de jarig jubileum van de Christus TrChristus TrChristus TrChristus Triumfatoiumfatoiumfatoiumfatorrrrkerkkerkkerkkerk    
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Het jubileum door de ogen van de organisatoren 
     

Als leden van de jubileumcommissie brachten we tijdens de feestweek heel wat uurtjes 
door in de kerk. Al die dagen gebeurde er van alles en gelukkig verliep vrijwel iedere activi-
teit zoals we die gepland hadden. 
 

WOENSDAG 21 MAARTWOENSDAG 21 MAARTWOENSDAG 21 MAARTWOENSDAG 21 MAART    
Woensdag, meteen al spannend. Er waren vele uitnodigingen de deur uitgegaan voor de 
opening van de expositie en de receptie, maar we hadden geen idee hoeveel mensen er 
echt zouden komen. Zelf kwamen we om drie uur bij de kerk om de nodige voorbereidin-
gen te doen. Alle deuren dicht, aanbellen hielp niet, ook niet bij de kosterswoning. Daar sta 
je dan. Nog een keer bellen, en zie… er komt toch iemand open doen. Een vreemde voor 
ons. Hij bleek de eerste bezoeker te zijn en was per ongeluk twee uur te vroeg gekomen. 
Toen hij Coby van Veen herkende, ontstond er spontaan een zeer intieme begroeting. Een 
goed begin van een week van nostalgie! 
 

De slinger van Foucault werd door loco burgemeester Marnix Norder in beweging gezet en 
gelukkig deed ie wat er van hem verwacht werd: hij toonde aan dat de hele wereld om de 
CTK draait, zoals Adriaan Sala al voorspeld had. Een zeer geanimeerde receptie sloot de eer-
ste feestdag af, waarbij iedereen vol lof was over de nieuwe expositie, gemaakt door ge-
meenteleden onder leiding van Greet Hulshof. 
 

VRIJDAG 23 MAARTVRIJDAG 23 MAARTVRIJDAG 23 MAARTVRIJDAG 23 MAART    
’s Morgens in Soesterberg de geluids- en lichtinstallatie gehaald voor zaterdagavond, maar 
wellicht dat we op deze dag het geluid ook al wat zouden kunnen gebruiken. Ik had toeval-
lig in de auto een cd’tje meegenomen om even af te luisteren: Oud-Hollandse meezingers, 
misschien dat ik ze nog wel zou kunnen gebruiken. Om half vijf kwam ik bij de kerk aan en 
heb ik de geluidsboxen gelijk maar even geïnstalleerd. Een beetje proefdraaien voor zater-
dagavond zou toch niet zo erg zijn! Met het enige cd-tje dat ik had meegenomen, ging ik 
aan de slag. De ouderen, die om 3 uur aan hun jubileumviering waren begonnen, mengden 
zich om 6 uur tussen de ‘vaste bezoekers’ van het wekelijkse maaltijdproject. Na een borrel 
gingen ca. 100 personen aan tafel om te genieten van een voortreffelijk buffet, verzorgd 
door Maison de la Forêt. Op dat moment besloten Mirjam Busse en ik (Bert Jan) om geen 
live optreden met piano en zang te doen, maar een aantal gezellige meezingers van de cd 
te spelen. Tussen het hoofdgerecht en het toetjesbuffet pakten wij onze kans en zetten we 
onverwachts de zaal met ouderen op zijn kop. De aanwezigen genoten dus niet alleen van 
het eten, maar ook van een beetje gekkigheid van ‘jongelui’ uit de CTK. Misschien mogen 
we nog wel eens op herhaling! 
 

ZATERDAG 24 MAARTZATERDAG 24 MAARTZATERDAG 24 MAARTZATERDAG 24 MAART    
Zaterdag was er weer feest, nu voor de hele gemeente. We gingen we al vroeg in de mid-
dag aan de slag, want om vijf uur zou het feest starten. Eerst de boel maar eens versieren, 
geluids- en lichtinstallatie installeren, de beamer uitproberen en ook werd de nieuwe ge-
luidsinstallatie van de kerk neergezet. En nu maar kijken hoe het volgende ‘eetexperiment’ 
zou uitpakken. Iedereen was verzocht zelf eten mee te brengen. Ruim 120 mensen deden 
zich tegoed aan een gevarieerd aanbod  van prachtig versierde salades en diverse heerlijke 
warme gerechten tot - zeer origineel – een plastic doosje met vijf bruine boterhammen 
met kaas! En niet te vergeten twee soorten soep van Cees van Veen.  
Het zeer gezellige en vrolijke avondprogramma kreeg z’n hoogtepunt toen twee nonnen 
een quiz kwamen presenteren. De ene (zeer ervaren) non uit Limburg had zo te horen vaak 
gerookt (“Role me another one?”), terwijl de jongste van de twee (nog niet echt ingetre-
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den!) menig mannelijk bezoeker in staat van opwinding bracht met haar korte rokje. Een 
protestants feest met een katholieke quiz veroorzaakte vele lachsalvo’s! Geheel in stijl werd 
de avond afgesloten met een echte disco. Natuurlijk haakten er mensen af, maar uiteinde-
lijk stonden er toch nog zo’n vijftig mensen gezellig te dansen. We sloten in grote saamho-
righeid af met het zingen van You ‘ll never walk alone; kipkipkipkip----penpenpenpen----velvelvelvel.  
Nog even alles opruimen en boven alles klaarzetten voor de zondag. Uurtje minder slapen, 
maar dat mocht de pret niet drukken. 
 

ZONDAGZONDAGZONDAGZONDAG 25 MAART25 MAART25 MAART25 MAART begon de zomertijd, dus een uurtje eerder uit de veren. En de organisa-
toren nog twee uurtjes eerder. Langzamerhand begonnen de gasten binnen te druppelen, 
zij die van ver kwamen uiteraard als eersten. Het resultaat was een bomvolle kerk, waar het 
50-jarig jubileum in een prachtige dienst werd gevierd, mede dankzij het YMCA-koor, met 
als één van de solisten Elwin van Veen. Na afloop was er koffie met een klein gebakje en 
daarna werden de kopjes razendsnel ingeruild voor een glaasje wijn, waarmee werd ge-
proost op het jubileum. De aansluitende reünie werd bezocht door 170 leden en oud-leden 
uit alle hoeken van het land. Het prima verzorgde lunchbuffet werd weer geleverd door 
Maison de la Forêt. In de vele ontmoetingen met mensen die elkaar in geen jaren hadden 
gezien, kwamen de verhalen van vroeger los. Voor wie belangstelling had was er een extra 
dik jubileumnummer van Samenspel beschikbaar, waarin ook nog vele herinneringen wa-
ren opgetekend, gelardeerd met vele foto’s. Een compliment aan de samenstellers (Greet 
Hulshof en Henk Hospes) is wel op z’n plaats. Moe maar voldaan waren we na deze dagen, 
waaraan velen hun bijdrage hadden geleverd om ze tot een geslaagde feestweek te ma-
ken. Waarvoor heel veel dank!  
 

ZATERDAG 14 APRILZATERDAG 14 APRILZATERDAG 14 APRILZATERDAG 14 APRIL maakte 66 toehoorders het optreden van de Circke Singers mee. Som-
migen vonden dat een aardige opkomst, maar in verband met de grote inspanningen om 
bekendheid te geven aan dit optreden, hadden wij eerlijk gezegd meer verwacht. De reac-
ties waren wisselend.  
 

Ook DINSDAGAVOND 17 APRILDINSDAGAVOND 17 APRILDINSDAGAVOND 17 APRILDINSDAGAVOND 17 APRIL waren er maar weinig mensen (12) bij de lezing ds. Rene de 
Reuver CTK als transformatorkerk. Hij gaf een inspirerende visie op de toekomst van de 
kerk en had beslist meer luisteraars verdiend! 

Wouter Müller en Bert Jan van Veen 
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JUBILEUM JUBILEUM JUBILEUM JUBILEUM     
Met veel plezier kijk ik terug op het vijftigjarige jubi-
leum van ons kerkgebouw: de opening van de ten-
toonstelling op woensdag, de feestelijke maaltijd op 
vrijdag, de feestavond op zaterdag en de overvolle 
kerk op zondag! Het feest is mede een succes ge-
worden door de inzet van tal van vrijwilligers, maar 
bovenal door de onvermoeibare inzet van de leden 
van de Jubileumcommissie. Graag wil ik hen van har-

te bedanken! Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan Greet Hulshof en Adriaan Sala, die – 
samen met anderen – de mobiles en de jubileumtentoonstelling hebben vormgegeven! 
Ten slotte wil ik onze koster Kristin en Arie-Jan hartelijk bedanken voor het werk dat zij ver-
richt hebben!  
 

PINKSTEREN: BELIJDENPINKSTEREN: BELIJDENPINKSTEREN: BELIJDENPINKSTEREN: BELIJDENISDIENSTISDIENSTISDIENSTISDIENST    
In de afgelopen weken is de belijdeniskring 
bij elkaar gekomen. Met elkaar hebben we 
nagedacht over een aantal centrale thema’s 
uit de belijdenis van de christelijke kerk. Op 
zondag 27 mei, pinksterzondag, zullen een 
aantal leden van deze kring hun geloof be-
lijden in de kring van de gemeente. Hun 
naam zal binnenkort via de zondagsbrief 
bekendgemaakt worden. Eén van de deel-
nemers aan de kring is Rick Slettenhaar, Us-
selincxstraat 35, hij is op dit moment 
werkzaam op de Nederlandse ambassade in 
Kinshasa, Congo. Via de telefoon heb ik met 
hem gesprekken over het catechesemateri-
aal. Hij is in mei op verlof in Nederland en 
wilde graag in de pinksterdienst belijdenis 
afleggen van zijn geloof. Het is bijzonder 
om te zien hoe hij vanuit Afrika op de Chris-
tus Triumfatorkerk betrokken is.  
Meer over deze dienst leest u in de rubriek 
Van Zondag tot Zondag. 
    

PARELS VAN HET BEZUIPARELS VAN HET BEZUIPARELS VAN HET BEZUIPARELS VAN HET BEZUIDENHOUTDENHOUTDENHOUTDENHOUT    
Evenals vorig jaar zal ook in 2012 de mani-
festatie Parels van het Bezuidenhout ge-
houden worden. Tijdens deze manifesta-tie 
krijgen wijkbewoners de kans om hun eigen 
talenten tentoon te stellen. De één kan 
prachtig schilderen, de ander maakt mooie 
foto’s, weer een ander sieraden of kan 
boeiend voorlezen. Op zaterdag 2 juni (12 - 
17 uur) wordt een fietsroute georganiseerd 
langs de verschillende ‘parels’ in het Bezui-
denhout. Met de fietsroute in de hand kun-
nen bewoners kiezen welke bijzondere 

plekken, optredens, passies en talenten zij 
willen beleven en aanschouwen. Ook de 
Christus Triumfatorkerk werkt mee aan dit 
project. De kerk zal die dag van 12 – 17 uur 
open zijn voor publiek. In de zondagsbrief 
zult u hierover binnenkort meer lezen. 
    

JONGERENDIENSTJONGERENDIENSTJONGERENDIENSTJONGERENDIENST    
Op zondag 24 juni zal de kerkdienst georga-
niseerd worden door de jongeren van de 
catechesegroep. Meer over deze dienst 
leest u in de rubriek Van Zondag tot Zon-
dag. 
 

VOORBEREIDING BEZUIDVOORBEREIDING BEZUIDVOORBEREIDING BEZUIDVOORBEREIDING BEZUIDENHOUTFESTIVAL ENHOUTFESTIVAL ENHOUTFESTIVAL ENHOUTFESTIVAL     
In het afgelopen jaar hebben we, in sa-
menwerking met de Stichting Boog en met 
het Wijkberaad Bezuidenhout, het Bezui-
denhoutfestival georganiseerd. Zoals u zich 
zult herinneren is dit een groot succes ge-
weest. Allerlei organisaties uit de wijk waren 
in de hal van de kerk present met een 
kraampje. In de kerkzaal was een presenta-
tie van verschillende schoolklassen en een 
aantal muzikale wijkbewoners. Op grond 
van de vele positieve reacties hebben de 
organiserende partijen besloten om ook dit 
jaar het Bezuidenhoutfestival te organise-
ren. Opnieuw zullen we hierbij financieel 
ondersteund worden door het Stadsdeel-
kantoor Haagse Hout. Hoewel het nog ver 
weg lijkt, wil ik u alvast attent maken op de 
datum waarop het spektakel in en om de 
Christus Triumfatorkerk zal plaatsvinden: 
zaterdag 8 september van 11 - 16 uur. Ter-
wijl het in de afgelopen jaren in de maand 
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oktober werd gehouden, wordt het dus dit 
jaar in de maand september georganiseerd. 
Het festival is voor ons opnieuw een goede 
kans om daadwerkelijk Open Kerk te zijn 
voor het Bezuidenhout!  
Naast de activiteiten in en om de kerk zullen 
er dit jaar ook een aantal activiteiten op het 
Spaarwaterveld gehouden worden, o.a. 
sport en spel. Daarmee krijgt het Bezuiden-
houtfestival dus een uitbreiding naar een 
ander deel van de wijk.  
 

PROMOTIEPLECHTIGHEIDPROMOTIEPLECHTIGHEIDPROMOTIEPLECHTIGHEIDPROMOTIEPLECHTIGHEID: 29 MEI: 29 MEI: 29 MEI: 29 MEI    
In de vorige editie van Samenspel vertelde 
ik u dat ik op dinsdag 29 mei mag pro-
moveren op het proefschrift: Johannes 
Verkuyl (1908-2001): een leven lang zending 
en dialoog. Tijdens deze plechtigheid krijg ik 
allereerst de gelegenheid om in een toe-
spraak van tien minuten aan alle aanwezi-
gen uit te leggen wat de belangrijkste 
punten van mijn boek zijn. Vervolgens zal ik 
door een aantal hoogleraren kritisch be-
vraagd worden op de visie die ik in het 
proefschrift naar voren heb gebracht. De 
vragen van de ‘opponenten’ zal ik moeten 
beantwoorden en zo mogelijk hun kritiek 

weerleggen. Na een uur zal de ‘pedel’, dat is 
de ceremoniemeester die namens de uni-
versiteit de plechtigheid leidt, opstaan en 
roepen: “Hora est!” (Het is tijd!). Daarna zal 
de commissie van hoogleraren zich terug-
trekken om haar oordeel over de verdedi-
ging te vellen. Na ongeveer een kwartier zal 
ik de uitslag te horen krijgen. 
De plechtigheid begint om 13.45 uur en 
vindt plaats in de aula van de Vrije Universi-
teit, De Boelelaan 1105, 1081 HV te Amster-
dam. De promotie is voor iedereen 
toegankelijk. U bent allen dan ook van harte 
uitgenodigd. Aansluitend is er een receptie. 
De VU is gemakkelijk met het openbaar ver-
voer te bereiken: met de trein rijdt u van 
station Den Haag-Laan van NOI naar station 
Amsterdam-Zuid. Vanaf dit station loopt u 
in tien minuten naar het hoofdgebouw van 
de Vrije Universiteit. Maar u kunt vanaf Am-
sterdam-Zuid ook tram 5 of sneltram 51 
nemen en uitstappen bij halte ‘De Boelelaan 
/VU’.  
 

 
Met een hartelijke groet, 

ds. Ruud Stiemer 
 

 
 

Stilteactie    
tegen armoede in Nederland    

 

Elke derde dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus; dan is de Tweede Kamer 
met reces), en in september de derde woensdag in verband met Prinsjesdag. 

    

Plein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de TwePlein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de TwePlein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de TwePlein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de Tweeeeede Kamer) de Kamer) de Kamer) de Kamer) om om om om 13 uur13 uur13 uur13 uur    
 

Armoede is nog steeds een schande; er klopt geen barst van. Steeds opnieuw wordt 
het ‘uitgevonden’. En iedere keer wordt de ernst aangetoond, maar het helpt maar 
weinig. Hoe hou je dat gevecht vol?   
 

               Door iets wits te dragen laten we zien dat we veDoor iets wits te dragen laten we zien dat we veDoor iets wits te dragen laten we zien dat we veDoor iets wits te dragen laten we zien dat we verrrrbonden zijn.bonden zijn.bonden zijn.bonden zijn.    
 

Wilt u contact: 
Madeline Andringa :078-6317861      Elly van Santen:06-14831673 
Norga Simons:070-5117530            Henk Baars:06-41170229 
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Weer even thuis 
 

Je gaat op woensdagmiddag een beetje te vroeg naar het jubilerende kerkgebouw. In je 
gedachten is de opening van de tentoonstelling om 3 uur. Mooi mis … natuurlijk is het om 
5 uur, maar dat geeft mij wel de gelegenheid om in alle rust terug te kijken op de soms ook 
emotionele roots van de zestiger jaren. Het evangelisatieproject van wijlen ds. Hoekstra in 
de kelders met als naaste buur Henk Hartog met zijn jeugdwerk. De oprichting van de soos 
Triomf met de toen ook al aanwezige arbeiders / vrienden, Theo van der Greft, Dick van der 
Wal, Karel van Wieringen en Gerjan Schutte. Er is toen heel veel gelachen, maar ook wel 
eens gekibbeld op de wekelijkse vrijdagavonden. Wat rest, is het naambordje bij de ingang 
van het kerkgebouw. Ook denk ik die woensdagmiddag aan ons huwelijk in 1969 door ds. J. 
van Leeuwen (van de Westerkerk in Den Haag Centrum) met Henk Hartog (alweer!) als ou-
derling van dienst en met Jaap Hagg op ‘de bok van’ het orgel. Maar ik geniet ook van de 
vele positieve veranderingen zoals de glaskunstwerken uit de verdwenen kerken in de 
naaste omgeving en de verdwenen kuil in de toneelzaal (Tabe Zijlstrazaal – red.) én ook van 
de verwelkoming door oude en nieuwe gemeenteleden. Ja, het voelt goed, ik ben weer 
even THUIS.  
Dat wekt ook de animo om de zomerse zondag daarop twee uur eerder op te staan en 
even voor achten op het station van Driebergen-Zeist nog eens de trein naar Den Haag te 
nemen. 
 
Daar sta je dan op zondag 25 maart ’s ochtends om 6 uur rillend onder de douche. De bui-
tentemperatuur is maar net boven het vriespunt. En dan moet je nog zeker een uur fietsen 
om op tijd op het station te zijn. Maar zo koud als de dag begint, zo warm is alweer de ont-
vangst THUIS met een heerlijk kopje koffie van Kristin Anderson, hartelijk en echt gemeend. 
Verbaasd kijk ik naar het aantal ‘grijze duiven’ dat de kerk binnenkomt. Dan ga ik een plekje 
in de kerkzaal zoeken en opnieuw is Henk Hartog mijn compagnon. Volle bak …. wat een 
feest! Wie had dat in 1962 kunnen voorspellen, zo’n groot en prima koor swingend op het 
podium. Er is amper plaats voor de predikanten die kruip door – sluip door de microfoon-
standaards moeten opzoeken. En in die opwinding vergeet je ook wel eens iemand. Pijnlijk 
is het wel, vooral als er familie in de kerkzaal aanwezig is, maar ik hoop dat dat weer goed 
gekomen is in de gesprekken na de dienst. Dominees en kosters zijn nu eenmaal ‘grondper-
soneel’ en horen bij hun kerk. Ook de bijdrage van de kinderen is hartverwarmend en ik 
geloof zeker dat menig oudgediende stiekem iets uit zijn of haar ogen heeft moeten ve-
gen. Ik wel in ieder geval! De koffie na afloop is prima verzorgd, het is wel dringen rond de 
tafels met gebak, maar gelukkig wijken veel mensen daarna uit naar de gemeentezaal en 
de parkeerplaats. Vervolgens met een glas wijn in de hand die grijze duiven opgezocht, me 
verbazend over hun herinneringen. Er zijn er bij die mij nu nog weten te vertellen waar ik 
vroeger woonde. Ja ja, dat is dan alweer meer dan vijftig jaar geleden. U begrijpt het wel, 
verhalen en anekdotes over en weer. 
 

Beste mensen, 
Terugkijkend op de ervaringen van het afgelopen weekend, kan ik alleen maar concluderen 
dat ik het geheel als zeer positief heb ervaren en dat ik blij ben dat ik erbij mocht zijn. De 
hartelijke groeten van  

Peter de Grunt,  
e-mail: pjhdegrunt@gmail.com 
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 Take these wings 
(Neem mijn vleugels) 
 

 
Ik vond een musje liggend op de grond.  

Ik zag dat haar leven snel voorbij zou zijn.  

Ze zei tegen mij: 

“Mijn vriend, neem mijn vleugels en leer te vliegen 

naar de hoogste bergtoppen  

Neem mijn ogen en leer te zien 

alle dingen die dierbaar voor mij zijn.  

Neem dit lied en leer te zingen 

vul je stem met de blijdschap van de lente… 

Neem dit hart en bevrijd het;  

laat het vliegen, over de zee…” 

 
Ik zag een jong musje op de grond;  

zijn leven is net begonnen;  

en ik zeg tegen hem:  

“Mijn zoon, neem mijn vleugels  

en leer te vliegen 

naar de hoogste bergtoppen  

Neem mijn ogen en leer te zien 

alle dingen die dierbaar voor mij zijn.  

Neem dit lied en leer te zingen 

vul je stem met de blijdschap van  

de lente… 

Neem dit hart en bevrijd het;  

laat het vliegen, over de zee…” 

 

Gezongen door het Zing voor je leven koor  
in de dienst van zondag 19 februari 

 
12 
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BerichtenBus 
Wat kunnen we terugkijken op een mooi en geslaagd jubileum! 
Het is bijzonder om zo met elkaar het 50-jarig bestaan van de 
kerk te vieren. We hebben niet alleen het jubileum van het ge-
bouw gevierd, maar vooral van de gemeente die het gebouw 
bewoont en tot haar huis maakt. De activiteiten waren gezellig, 
de ontmoetingen soms bijzonder en de sfeer was alle dagen 
goed. In april zijn we nog even doorgegaan met feesten met 

een bijzonder concert van The Circle Singers en een lezing door ds. René de Reuver van de 
Marcuskerk. Zo maken we er een jaar van waarin we vieren wat er allemaal in en rond de 
Christus Triumfatorkerk te doen is. Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan 
het succes van het jubileum vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedankt! 
 

DINING & WINING: DE DINING & WINING: DE DINING & WINING: DE DINING & WINING: DE WANDELINGWANDELINGWANDELINGWANDELING 
Donderdag 17 mei, op Hemelvaartsdag, is 
de volgende Dining & Wining activiteit. Mis-
schien ken je het tv-programma De Wande-
ling wel. Daarin gaat Hella van der Wijst 
wandelen met iemand die een verhaal te 
vertellen heeft. Nu hebben wij allemaal ons 
eigen verhaal te vertellen. Daarom willen we 
als volgende activiteit twee aan twee gaan 
wandelen.  
Na de kerkdienst drinken we een kopje kof-
fie in de kerk. Vervolgens krijgt iedereen 
een aantal vragen mee naar aanleiding van 
de dienst. Daarna vertrekken we naar Meij-
endel om daar te gaan wandelen en met z’n 
tweeën over de vragen door te praten. On-
dertussen kunnen de kleintjes zich uitleven 
op het speelveld. Ter afsluiting zullen we 
met z’n allen lunchen. We rekenen op mooi 
weer, maar er zal ook een slecht-weer-
programma worden bedacht. Geef je op bij 
ondergetekende. 
 

WERK & BALANSWERK & BALANSWERK & BALANSWERK & BALANS 
Op het moment van schrijven hebben we 
net de eerste succesvolle avond van de trai-
ning achter de rug. Zoals u misschien wel is 
opgevallen, stond de training op de voor-
pagina van het aprilnummer van Kerk in 
Den Haag. Een mooie gelegenheid voor 
promotie. Dit alles heeft er toe geleid dat 
we met een groep van vijjftien mensen aan 
de training zijn begonnen. We zijn blij met 
zoveel belangstelling. De groep zelf is heel 
divers met mensen uit de gemeente, maar 
ook van daarbuiten. De eerste avond bij ds. 

Ruben van Zwieten was gezellig en inspire-
rend. Hij had ons veel te vertellen over hoe 
hij met de Bijbel omgaat. We zijn allemaal 
benieuwd naar de volgende avonden. In het 
volgende nummer van Samenspel leest u 
vast een verslag van de volledige training. 
 

GEMEENTEVERGADERINGGEMEENTEVERGADERINGGEMEENTEVERGADERINGGEMEENTEVERGADERING 
Op zondag 29 april zal er na de kerkdienst 
een gemeentevergadering gehouden wor-
den. In deze vergadering wil de kerkenraad 
u op de hoogte brengen van de ontwikke-
lingen in de PGG. Sinds 1 januari 2012 vor-
men wij een combinatie met Kruispunt en 
Duinzichtkerk / Vredeskapel. Achter de 
schermen zijn we druk bezig om deze com-
binatie vorm te geven. We beseffen echter 
dat het belangrijk is dat ook u op de hoogte 
bent. Het gaat ten slotte ook u aan. Tijdens 
de vergadering hebt u de gelegenheid uw 
vragen rondom de herstructurering te stel-
len.  
Zoals u misschien weet, moet er in onze 
combinatie één kerkgebouw sluiten. In mei 
zal de gebouwencommissie van de PGG met 
haar advies komen. N.a.v. dit advies zal er 
een andere gemeentevergadering gehou-
den worden. Op dit moment weten we 
echter nog niet wanneer dit zal zijn, maar 
waarschijnlijk ergens in juni. Dit zal in de 
zondagsbrief worden gemeld. 
    

KANSELRUIL KANSELRUIL KANSELRUIL KANSELRUIL &&&& KERKENR KERKENR KERKENR KERKENRADENMIADENMIADENMIADENMIDDDDDAGDAGDAGDAG    
13 mei aanstaande gaan ds. Corrie van Dui-
nen van de Duinzichtkerk / Vredeskapel en ik 
van kansel ruilen. Dat betekent dat zij die 
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zondag voorgaat in de Christus   Trium-
fatorkerk en ik in de Duinzichtkerk. Doel van 
deze ruil is om over en weer wat meer ge-
zicht te krijgen als predikanten van de 
combinatie. 
Een ander initiatief om elkaar als kerken 
binnen de combinatie te leren kennen is de 
kerkenradenmiddag die op 2 juni wordt 
gehouden. De kerkenraden van de drie ver-
schillende wijkgemeenten komen dan bij 
elkaar om elkaar te ontmoeten en te praten 
over de toekomst van de protestantse kerk 
in de Haagse Hout. Onder leiding van ge-
meenteadviseur Jaap van der Giessen ho-
pen we ons samen een beeld hierover te 
vormen. 
 

JUBILEUMLEZING: JUBILEUMLEZING: JUBILEUMLEZING: JUBILEUMLEZING: DEN HAAGDEN HAAGDEN HAAGDEN HAAG    …………    EEN STAD EEN STAD EEN STAD EEN STAD 
METMETMETMET VERBORGEN HOE VERBORGEN HOE VERBORGEN HOE VERBORGEN HOEKKKKJESJESJESJES    
Op donderdag 10 mei neemt de kunsthisto-
rica Marjolijn van Delft u mee voor een fi-

guurlijke ‘wandeling’ door Den Haag. Aan de 
hand van beelden en monumenten uit ver-
schillende eeuwen laat zij Den Haag haar 
verhaal vertellen. Want al die plekken vertel-
len hun eigen verhaal, dat nu eens te maken 
heeft met een persoon en dan weer met 
een stuk geschiedenis. Wist u bijvoorbeeld 
dat Vincent van Gogh aan het eind van de 
19e eeuw in de Schenkstraat woonde? 
De lezing wordt gehouden in de Christus 
Triumfatorkerk en begint om 20 uur. De 
toegang is gratis. 
 
 

Komend vanuit Pasen en op weg naar He-
melvaart en Pinksteren wens ik u allen een 
inspirerend en geestrijk voorjaar toe. 
 

Met hartelijke groet, 
ds. Berit Bootsma  
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Rosemary uit Nairobi 
 

Op eerste paasdag hield Noortje Verwijs een vlammend pleidooi voor het project van 
haar tante Sandra.. Zo jong als Noortje is, wist ze iedereen geweldig te boeien en te 
motiveren om te geven. Dat deed ze door een duidelijk verhaal ondersteund door 
beelden op de beamer. Hieronder haar verhaal: 
 

18 jaar geleden vloog mijn tante Sandra naar Naïrobi in Kenia als stewardess bij de KLM. 
Op de markt werd ze aangesproken door Rosemary. Zij vroeg aan Sandra geld voor 
haar zoontje, zodat hij naar school kon. Sandra gaf wat geld en wat kleding, waaronder 
een knalgroene trui. Toen zij een maand later weer op die markt liep, herkende ze Ro-
semary aan die knalgroen trui. Ze liep weer te bedelen met haar zoontje. Rosemary 
nodigde Sandra uit om mee te gaan naar haar huisje. Ze woonde in een krottenwijk, 
had één kamertje, geen deur, geen sanitair, geen water; er lag alleen een beddenspi-
raal zonder matras op de grond. Sandra schakelde de hulp in van haar vriendin Threa, 
ook stewardess. Al 18 jaar vliegen ze nu op Nairobi met kleding en spullen en al 18 jaar 
staat Rosemary ze op te wachten. 
 

Threa en Sandra hebben lange tijd geleden een stichting opgericht. Van het geld dat 
ze verdienen met kralenparty’s die ze organiseren hebben ze het afgelopen jaar een 
stukje grond kunnen kopen, waarop de zonen van Rosemary zelf een huisje hebben 
gebouwd. Het overige geld gaat naar het onderwijs van de kinderen en ondertussen 
ook kleinkinderen.  Threa of Sandra  gaan steeds zelf naar de school toe om het 
schoolgeld te betalen.   
Op de foto hier rechts steekt Rosemarie haar vinger in 
de inktpot om het contract te ‘tekenen’. Hiermee wordt 
ze eigenaar van het stukje grond dat voor haar gekocht 
werd en waarop nu hun huisje staat. 

Brigit, de kleindochter van Ro-
semary, zit nu in de tweede 
klas van de Clara’s kleuter-
school vlakbij het nieuwe huis. 
We betalen nu voor haar on-
geveer 220,- euro schoolgeld per jaar en 10,- euro per maand 
voor de lunch. Voor Cornelis ( genoemd naar de man van 

Sandra!) moet hetzelfde worden betaald. 
 

Van het geld dat we ophalen met deze speciale collecte willen we proberen om twee 
uniformen te betalen. Meer uniformen zou ook fijn zijn natuurlijk! Zonder uniform 
mogen de kinderen namelijk niet naar school. In de zomer kunt u ons ook nog sponso-
ren als we gaan hardlopen. Dus, geef lekker veel geld! 
 

En dat deed u!!!  …     De opbrengst van de deurcollecte was maar liefst   €€€€ 336,97336,97336,97336,97 
 
 

De kDe kDe kDe kinderen van de CTKinderen van de CTKinderen van de CTKinderen van de CTK    in actie voor Rosemary’s family : lees verder op pagin actie voor Rosemary’s family : lees verder op pagin actie voor Rosemary’s family : lees verder op pagin actie voor Rosemary’s family : lees verder op pag....    30303030 
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Ouborgprijs voor André Kruysen 
 

Eind 2011 ontving kunstenaar André Kruysen de belangrijke 
Haagse stadsprijs, de Ouborgprijs. Kruysen (1967) is in de 
Christus Triumfatorkerk niet alleen bekend door zijn instal-
latie Double glazing    boven de ingang in 2005, maar ook 
door de Stilteruimte van paar jaar later, in 2008. Hij ont-
wierp deze ruimte in een stijl die bij de modernistische kerk 
past, waarbij de constructie zichtbaar is. Kruysen werkt veel 
met lichtinval en die is ook opvallend bij de stilteruimte. 
Bovendien zorgt de okerkleur van de gebruikte leem voor 
warmte en de gebogen vorm voor een gevoel van gebor-
genheid. 
 

Ter gelegenheid van de uitreiking verscheen een kloeke 
publicatie bij Stroom met prachtige foto's van beide ge-
noemde kunstwerken. Iets om trots op te zijn en dat zou Ab 
Visser, die zeer voor dit ontwerp heeft gepleit, zeker ge-
weest zijn... 

Ariane Pikaar 
 
 

Wereld-MS-Dag 
 
Annelies Stellinga maakte ons attent op de hier naast af-
gedrukte flyer van de Wereld-MS-dag    op 30 mei a.s.. Er 
vindt dan een muzikale ontmoeting plaats met: 

Vera Man 
en de 

Koninklijke Militaire Kapel  

Johan Willem Friso 
in de Kloosterkerk    

 

De opbrengst is bestemd voor MS ResearchMS ResearchMS ResearchMS Research, hét onder-
zoeksinstituut dat de oorzaak van MS onderzoekt. . . .     
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Een terugblik op 50 jaar CTK 
vervolg van pag. 33 uit het jubileumnummer … 
    
30 aug. 1992: afscheid ds. en mevr. Baa30 aug. 1992: afscheid ds. en mevr. Baa30 aug. 1992: afscheid ds. en mevr. Baa30 aug. 1992: afscheid ds. en mevr. Baakkkk    
Ds. Baak zal binnen afzienbare tijd Den Haag verlaten om in Bangladesh een theologische / 
pastorale taak op zich te nemen. (….) Schrik en verbazing (…), maar vooral ook respect voor 
die moedige keuze, in geloofsvertrouwen gedaan. (uit Gereformeerd Den Haag, voorjaar 
1992) 
 

Op 30 augustus, precies 11 jaar na hun komst, nemen Bart en Guusje Baak afscheid van de 
gemeente die zij altijd als ‘onze’ gemeente, en van de kerk die zij altijd als ‘onze’ kerk zijn 
blijven beschouwen. Hun betrokkenheid bij de CTK, en die van de CTK bij het echtpaar Baak, 
komt in de jaren na hun vertrek nog vaak tot uiting, bijvoorbeeld in (de belangstelling 
voor) de rondzendbrief waarin zij de gemeente op de hoogte houden van hun ervaringen 
in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, en in de regelmaat waarin zij hun contacten bin-
nen de gemeente onderhouden en vernieuwen tijdens bezoeken als bijv. gastpredikant.  
    

1993: intrede ds. Jan van Opstal (JvO)1993: intrede ds. Jan van Opstal (JvO)1993: intrede ds. Jan van Opstal (JvO)1993: intrede ds. Jan van Opstal (JvO)    
In 1993 ontstonden de eerste contacten tussen de toenmalige beroepingscommissie en ds. 
Jan van Opstal. JvO schreef daar later over: “In de gesprekken klikte het. Nieuwsgierig ge-
worden, ben ik op een zondag incognito naar Den Haag gereisd om eens een dienst mee te 
maken en de sfeer te proeven. Het kerkgebouw zag er indrukwekkend uit. Enigszins ge-
spannen liep ik de brede trap op. “Mooi eigenlijk”, dacht ik, “dat je eerst een trap op moet, 
want in het huis van God mag je ook even boven jezelf uitgetild worden, even boven de 
alledaagsheid, boven je zorgen en drukte uit; even iets dichter bij God, op zijn niveau.” 
  

1 jan. 1997: samengaan gereformeerd en hervormd Bezuidenhout1 jan. 1997: samengaan gereformeerd en hervormd Bezuidenhout1 jan. 1997: samengaan gereformeerd en hervormd Bezuidenhout1 jan. 1997: samengaan gereformeerd en hervormd Bezuidenhout    
“Het jaar 1997 brengt een grote verandering voor onze gemeente. Vanaf 12 januari kerken 
we helemaal samen met de hervormde gemeente. Hoewel er bij de hervormde gemeente-
leden natuurlijk pijn en verdriet is over het sluiten van hun kerkgebouw, heeft dit samen-
gaan ook een heel feestelijke kant. We slaan nu onze handen nog meer ineen om samen 
kerk te zijn in Bezuidenhout, om er samen aan te werken dat we een gemeente zijn die 
aantrekkelijk is, levend, met een goede Boodschap.” (ds. Jan van Opstal in Onder Ons, dec. 
1996). 
Het samengaan van gereformeerd en hervormd Bezuidenhout betekent ook de ‘intrede’ 
van ds. Jan van Vliet in de CTK. 
 

26 nov. 1998: gemeenteavond 26 nov. 1998: gemeenteavond 26 nov. 1998: gemeenteavond 26 nov. 1998: gemeenteavond Dromen over SOWDromen over SOWDromen over SOWDromen over SOW    
Op donderdag 26 november hebben we elkaar verteld over de dromen die we hebben als 
het gaat over Samen-op-Weg, over een actieve kerk, over geloven en kerk-zijn en over om-
gaan met elkaar. (Adriaan Sala) 
Uit de reacties van de aanwezige gemeenteleden kan worden opgemaakt dat er nog een 
lange weg te gaan was. Toch gaf de eensgezindheid in de wens om aan de verwezenlijking 
van die dromen te werken goede hoop voor de toekomst. 
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nov. 2000: Arenda Tiggelmannov. 2000: Arenda Tiggelmannov. 2000: Arenda Tiggelmannov. 2000: Arenda Tiggelman----Haasnoot, predikantHaasnoot, predikantHaasnoot, predikantHaasnoot, predikant––––inininin----opleiding ‘onder de hoede van’ opleiding ‘onder de hoede van’ opleiding ‘onder de hoede van’ opleiding ‘onder de hoede van’ 
Jan vanJan vanJan vanJan van O O O Oppppstalstalstalstal::::        
“Met veel genoegen denk ik terug aan de kerkdienst op 5 november die ik mocht leiden. 
Ondanks dat er van tevoren vaak gezegd wordt dat er nog genoeg ‘herkansingen’ zullen 
komen voor aanstaande predikanten, is het natuurlijk erg fijn als de allereerste kerkdienst 
goed verloopt. Dat geeft moed om door te gaan! Ik ben blij en dankbaar voor alle goede en 
opbouwende woorden die ik na afloop van (en voorafgaande aan) de dienst heb mogen 
horen.” 
 

mei 2001: eerste theaterdienst mei 2001: eerste theaterdienst mei 2001: eerste theaterdienst mei 2001: eerste theaterdienst ––––    De Gemeente als HerbergDe Gemeente als HerbergDe Gemeente als HerbergDe Gemeente als Herberg    
“Herberg en theater, twee woorden die je niet direct in de kerk zou verwachten. Maar ze-
ker met het woordje herberg zijn we dit seizoen al heel vertrouwd geraakt. We hebben het 
als thema gekozen voor het winterprogramma (……) en als afsluiting van het seizoen is het 
vormgegeven in een theaterdienst. En hoe! Het was een indrukwekkende en drukbezochte 
dienst. Van alle kanten hoor ik positieve en heel enthousiaste reacties. Mensen waren ge-
raakt, ontroerd en aan het denken gezet. En ik ben zelf heel blij dat dit experiment zo goed 
is geslaagd. We hopen zoiets vaker te kunnen doen!” aldus Jan van Opstal. 
Ook de theaterdiensten in de jaren daarna, zoals ‘Mozes, de man van tien’, ‘Job’ en ‘Jona’ 
hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten. 
    

6 en 7 april 2002: CTK 6 en 7 april 2002: CTK 6 en 7 april 2002: CTK 6 en 7 april 2002: CTK 40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar    
Ds. Jan van Opstal: “Wat een feest! Kinderen en volwassenen renden zich in het zweet om 
heel veel geld bij elkaar te brengen in de sponsorloop (……) Voor die gelegenheid was onze 
kerk maar omgedoopt tot Grand Café (waarbij meteen duidelijk werd wat mij daarmee 
voor ogen stond …!)”  
De feestelijke dienst op zondagmorgen, die door veel gemeenteleden, oud-
gemeenteleden en andere gasten werd bezocht, werd geleid door ds. Baak, ds. Van Opstal 
en ds. Van Vliet. “Opnieuw veel zangtalent, een lach en een traan, en tenslotte honderden 
witte ballonnen die als een wolk van dank omhoogging naar God.”  
 

Pastoor Kwaaitaal in zijn gelukwens: “Een tijdlang dacht ik dat alleen katholieken van hun 
kerkgebouw hielden. Die willen immers altijd dat hun kerk ook gezellig is, met een knus 
hoekje waar je bij Maria kaarsjes brandt. Zo’n plek wil je niet kwijt. Maar als je veel protes-
tanten in hun hart kijkt, blijken zij evenzeer gehecht aan dat huis van God, dat ook hun huis 
is geworden. Ze schrijven de namen van hun daar gedoopte kinderen tegen de muur, ze 
zetten bloemen en planten neer en het orgel dreunt er vertrouwd op los. Ik vind dat we 
ons daar niet voor hoeven te schamen.” 
N.B. Op een ander moment merkte pastoor Kwaaitaal eens op dat de binnen de gerefor-
meerde gemeente in gebruik zijnde benaming Triumfatorkerk eigenlijk niet juist is. Er was 
dus een r.k. priester voor nodig om ons bewust te maken van deze dwaling en te wijzen op 
het feit dat het Christus Triumfatorkerk moet zijn, een naam die – ook in deze tijd – nog 
steeds aanspreekt. 
 

2003: schenking legaat2003: schenking legaat2003: schenking legaat2003: schenking legaat    
In 2003 schonk Sija Schipper-van Engelenburg de gemeente een legaat op voorwaarde dat 
deze bestemd zou worden voor de verfraaiing van de kerk. Zo is de grote verandering die 
de kerkzaal in 2003 heeft ondergaan, betaald uit dit legaat. Later werden ook de kerken-
raadskamer en de hal opgeknapt en tenslotte is in 2008 een prachtige tweedehands vleugel 
aangeschaft, welke een permanente plaats kreeg op het liturgisch centrum. “Dat gekozen is 
voor de aanschaf van een vleugel heeft onder meer te maken met de lunchconcerten die 
om de twee weken worden gehouden. Bovendien is het een zichtbaar aandenken aan Sija 
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Schipper, die een liefhebber was van klassieke muziek. Ik hoop dat we nog vele jaren van 
deze Sija-vleugel mogen genieten.” (Ab Visser) 
 

20 september 2003: heropening ctk na renovatie ker20 september 2003: heropening ctk na renovatie ker20 september 2003: heropening ctk na renovatie ker20 september 2003: heropening ctk na renovatie kerkkkkzaalzaalzaalzaal    
“Toen was het grote moment daar: de zon scheen uitbundig, ds. JvO had gesproken, de 
burgemeester had gespeecht, een drom mensen stond bij de toren verzameld tot op de 
rijweg. De drummer van de band sloeg een aanzwel-
lende roffel op de trom. “Hieraan trekken burge-
meester, maar graag wel voorzichtig ….” En de 
burgemeester trok en jawel … daar kwamen welge-
teld twee strikjes vrolijk naar beneden dwarrelen, 
terwijl 298 andere zich stevig aan elkaar vastklampten 
en veilig in de grote strik aan de toren bleven zitten! 
Een typisch staaltje van humor, lach en traan in één 
moment gevat!” (Adriaan Sala) 
 

SSSSeptember 2003: ingebruikneming September 2003: ingebruikneming September 2003: ingebruikneming September 2003: ingebruikneming Stiltecetiltecetiltecetiltecennnntrumtrumtrumtrum    
“Met het opnieuw in gebruik nemen van de kerkzaal is ook het Stiltecentrum in gebruikge-
nomen ….. een goede plek om te bidden, om contact te zoeken met God, om je uit te 
spreken: je vreugde, je verdriet, je vragen, en ook – want dat hoort bij bidden – om te luis-
teren naar God.” (ds. Jan van Vliet, nov. 2003). Het Stiltecentrum herbergt onder meer het 
kruis en de oude doopschaal uit de vroegere Wilhelminakerk. 
 

november 2003: start Open Kerkprojectnovember 2003: start Open Kerkprojectnovember 2003: start Open Kerkprojectnovember 2003: start Open Kerkproject    
“De eerste weken van onze Open Kerk geven mij een goed en blij gevoel: dagelijks kwamen 
mensen binnen, gingen zitten in de stiltehoek, bekeken de kerk, bewonderden de exposi-
tie, ontstaken een kaarsje, schreven een gebed in het voorbedenboek dat de volgende 
zondag hardop werd genoemd. Gemiddeld kwamen elke dag tussen 12 en 14 u zo’n zes 
mensen de kerk binnenlopen” aldus Jan van Opstal in Samenspel. 
 

november 2003: het eerste lunchconcertnovember 2003: het eerste lunchconcertnovember 2003: het eerste lunchconcertnovember 2003: het eerste lunchconcert    
“Het eerste lunchconcert werd door zo’n 35 mensen bezocht en de reacties waren enthou-
siast!” (JvO). Dat bezoekersaantal zou later meermaals overtroffen worden, zoals die keer 
dat het liturgisch centrum zó vol stond met slaginstrumenten “dat er nauwelijks ruimte 
was om er tussendoor te lopen. Vier Mexicaanse studenten van het Koninklijk Conservatori-
um gaven een sprankelende show weg, waarbij ze zelfs muzikale klanken wisten te ontlok-
ken aan een serie houten klompen. En ze deden dat zichtbaar met veel plezier. Een 
spektakel dat werd bijgewoond door zo’n tachtig (!) bezoekers.”  (Henk Hospes, maart 2005) 
 

1 mei 2004: 1 mei 2004: 1 mei 2004: 1 mei 2004: GKOGKOGKOGKO zelfstandige  zelfstandige  zelfstandige  zelfstandige PKNPKNPKNPKN----gemeente in Den Hgemeente in Den Hgemeente in Den Hgemeente in Den Haagaagaagaag    
“Op 20 april heeft de KAZ van gereformeerd Den Haag-Oost (GKO) met negen tegen vier 
stemmen besloten om niet mee te gaan met de fusie van de hervormde en gereformeer-
de kerken in Den Haag tot één plaatselijke gemeente: de Protestantse Gemeente te ‘s-
Gravenhage (PGG). Om elk misverstand te vermijden: het gaat hierbij om de plaatselijke fu-
sie, niet om de landelijke. Al in het najaar van 2003 heeft de KAZ besloten om zich bij de 
landelijke vereniging aan te sluiten.” aldus Andries Sanders, kerkrentmeester in juli/aug. 
2004.  En zo bestaan er sinds 1 mei 2004 in Den Haag twee protestantse gemeenten die 
beide zijn aangesloten bij de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de GKO en de 
PGG.   

vvvvervolg op pag. ervolg op pag. ervolg op pag. ervolg op pag. 37373737    
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Wereldreis op het toiletWereldreis op het toiletWereldreis op het toiletWereldreis op het toilet    
 

Heeft u wel eens gehoord van het fenomeen Postcrossing? Niet? Het gaat erom dat je ie-
mand een ansichtkaart stuurt, waarna je van een heel ander iemand ergens op de wereld 
er eentje terugkrijgt. Of, zoals de website zelf zegt: “send a postcard and receive a postcard 
back from a random person somewhere in the world!”  
Ik doe al enkele jaren mee aan dit project en heb hierdoor een aardige verzameling kaarten 
opgebouwd. Omdat je in je profiel kunt aangeven welke kaarten jouw voorkeur hebben 
zijn de kaarten die ik ontvang bijna allemaal overzichtfoto’s van de woonplaats van de ver-

zender. Ik wil namelijk simpelweg de omgeving 
zien waar mensen wonen om zo de wereld in 
beeld te krijgen. Niet alles staat op internet en 
juist deze foto’s, met een verhaal van iemand 
die er echt leeft, winnen het van alle mogelijke 
reisinformatie. Eisen stellen mag niet, het gaat 
erom dat je elkaar een klein cadeautje stuurt. 
En zo hangt er bij ons op de wc een verzame-
ling plaatjes uit Polen, Amerika, Taiwan, Ukraine, 
Wit-Rusland, Frankrijk, noem maar op. Mensen 
die een tijdje niet langs geweest zijn, blijven 
wat langer zitten om alles eens te bekijken. En, 
het is ook gewoon Leuk om eens vrolijke post 

te krijgen in plaats van het standaard rekeningen- en informatiewerk. 
Sommige mensen stellen ook vragen die je mag beantwoorden op de kaart. Bijvoorbeeld 
wat je favoriete gerecht is; schrijf iets in je eigen taal met vertaling in het Engels; welke 
boeken lees je; wie inspireren je; wat zijn jouw visies op….., je kunt het zo gek of juist zo 
mooi niet bedenken. En dat is dan ook meteen de kracht van het hele idee. De ene persoon 
schrijft alleen zijn of haar naam, een ander geeft je zijn of haar motto of een mooie uit-
spraak mee. In een tijd dat alles digitaal gaat en de wereld soms heel klein lijkt - we kunnen 
in het journaal van 20 uur al zien wat er om 19.45 uur in Australië gebeurde - is het juist heel 
mooi om mensen persoonlijk te benaderen. Want ook al ken je de ontvanger van je kaart 
niet, het profiel wat je leest vooraf is bij de één wat uitgebreider dan bij de ander, toch 
heb je een link. Want elke ontvangen kaart registreer je en je kunt een persoonlijke bood-
schap achterlaten voor de verzender. Het is een vluchtig, maar toch wel even persoonlijk 
contact met een persoon die je anders nooit zou hebben gekend of waar je nooit van zou 
hebben gehoord. Er reizen momenteel bijna 400.000 kaarten rond en het totaal aantal ver-
zonden kaarten van alle deelnemers heeft de 11.000.000 al een tijdje geleden gepasseerd. 
Een ongelooflijke hoeveelheid! 
 

Een deelnemer uit Taiwan schreef het volgende: “Every single postcard brings me love, 
from different corners of the world. The little piece of paper has its temperature, just right 
enough to make people feel warm. By sending a postcard to someone, we send out care 
and love. While the postcards are being exchanged, the love is spread out...” 
(Elke afzonderlijke ansichtkaart brengt liefde vanuit verschillende hoeken van de wereld. 
Elk kleine stukje papier heeft zijn eigen temperatuur, precies genoeg om mensen een 
warm gevoel te geven. Door iemand een ansichtkaart te sturen, stralen we zorg en liefde 
uit. Terwijl de ansichtkaarten worden uitgewisseld, wordt de liefde verspreid ….)  
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Mooier kan ik het niet zeggen. Is dat nu niet juist de bedoeling van God? Verspreid je liefde 
over de wereld en hou van de mensen om je heen! 
 

Als ik het mag zeggen: een aanrader om eens te bekijken hoor. www.postcrossing.com 
 

Liefs, Carline 

 

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 29 aprilZondag 29 aprilZondag 29 aprilZondag 29 april is de vierde zondag na Pasen, ook wel genoemd Zondag Jubilate. We 
mogen nog steeds jubelen en juichen om wat met Pasen is gebeurd. We lezen in Han-
delingen 5 : 12 - 25 hoe de apostelen aan de slag zijn gegaan met de boodschap die hen 
was toevertrouwd. Na de dienst zal er een gemeentevergadering zijn om u op de 
hoogte te brengen van de ontwikkelingen rond de herstructurering binnen de PGG. 
    

Zondag 6 meiZondag 6 meiZondag 6 meiZondag 6 mei lezen we Johannes 15 : 1 - 8 over de wijnstok en de ranken. 
    

Zondag 13 meiZondag 13 meiZondag 13 meiZondag 13 mei is het de zesde zondag na Pasen. In deze dienst zal voorgaan ds. Corrie 
van Duinen van de Duinzichtkerk / Vredeskapel. Zij heeft voor deze zondag van kansel 
geruild met ds. Berit Bootsma die op haar beurt zal voorgaan in de Duinzichtkerk. 
    

Donderdag 17 meiDonderdag 17 meiDonderdag 17 meiDonderdag 17 mei is het HemelvaartsdagHemelvaartsdagHemelvaartsdagHemelvaartsdag. Het zal gaan over het koningschap van God 
en de koningen van deze wereld. Staan die lijnrecht tegenover elkaar of hebben ze van 
alles met elkaar te maken? 
    

Op z z z zondag 27 meiondag 27 meiondag 27 meiondag 27 mei    –    PinksterenPinksterenPinksterenPinksteren    - zullen een aantal mensen belijdenis doen van hun ge-
loof (zie ook rubriek TeamGeest). Met de medewerking van het jongerenkoor Rejoice 
uit Krimpen aan de Lek belooft het een feestelijke dienst te worden! 
    

ZZZZondag 3 juniondag 3 juniondag 3 juniondag 3 juni is het Zondag Trinitatis. Een ingewikkelde naam voor een zondag waarbij 
we stil staan bij de drie manieren waarop de God van de Bijbel zich aan ons laat ken-
nen: als Vader, als Jezus en als Geest. We willen deze zondag met elkaar de Maaltijd van 
de Heer vieren.  
 

Op z z z zondag 10 juniondag 10 juniondag 10 juniondag 10 juni lezen we Marcus 3 : 20 - 35 
 

ZZZZondag 24 juniondag 24 juniondag 24 juniondag 24 juni zal de kerkdienst georganiseerd worden door de jongeren van de cate-
chesegroep. Zij zullen een thema kiezen en de liederen selecteren. Deze dienst zal te-
vens de ‘overstapdienst’ zijn. De kinderen die van de nevendienst afscheid nemen 
zullen dan in het zonnetje gezet worden.  
 
    

Zomaar een wijsheid … 
 

Vandaag is de morgen waar je gisteren van droomde. 
Chinees spreekwoord 
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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    
 
mei   voorganger  organist 
 

   6 10.00 ds. Ruud Stiemer Arie Kraaijeveld 
13 * 10.00 ds. Corrie van Duinen Johan de Graaf 
17  10.00 ds. Berit Bootsma     Johan de Graaf 
20  10.00 pastor Aad Tulling Arie Kraaijeveld 
27  10.00 ds. Ruud Stiemer      Johan de Graaf 
 
juni   voorganger  organist 
 

   3 * 10.00 ds. Berit Bootsma nog niet bekend 
10  10.00 ds. Ruud Stiemer nog niet bekend 
17  10.00 ds. Berit Bootsma nog niet bekend 
24  10.00  ds. Stiemer  nog niet bekend  
 

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

 

  

Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk 
 

27 mei   19.00 uur  Voorganger: ds. Klaas de Boer 
   Organist: Rob van der Vee 
   Chr. Vocaal Ensemble De Hofstad Zangers.  
 o.l.v. Sabine G. Geerlof – van de Zande 
 

17 juni  19.00 uur  Voorganger : ds. Bas van den Bosch 
   Organist: Jan van Westenbrugge 
   Zang: Ada Verkerk 
 
 

Citydienst in de Noorderkerk:  
 

27 mei  19.00 uur  Voorganger: ds. J. Eschbach 
       Organist: Jaap van Muijden,   
 Interkerkelijk koor Song of Joy uit Kudelstaart,  
 o.l.v. Hilbert Kamphuis 

 

Zomaar een wijsheid… 
 

Als je de berg niet beklimt, kun je de vallei niet zien. 
               Chinees 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 vrijdagvrijdagvrijdagvrijdag van 12.30 u:  van 12.30 u:  van 12.30 u:  van 12.30 u: Gebed van Verzoening 
    

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. 
 

april:april:april:april:    
24 19.30 u Bijbel/gebedsgroep o.l.v. ds. Ruud Stiemer 
27  20.00 u Belijdeniskring bij Carline en Wouter van der Harg thuis 
29  11.30 u Gemeentevergadering over de herstructurering van de PGG  
30  20.00 u Concert Wereld-MS-dag - Kloosterkerk 
    

mei:mei:mei:mei:    
  1  20.00 u Gespreksgroep Geloven   
  9  20.00 u Training Werk & Balans 
10  20.00 u Jubileumlezing Marjolijn van Delft: Verborgen plekjes in Den Haag 
11   20.00 u Belijdeniskring: bij Carline en Wouter van der Harg thuis  
17  11.00 u Dining & Wining: de wandeling (zie blz. 13 – BerichtenBus) 
29  13.45 u Promotie ds. Ruud Stiemer in de Vrije Universiteit, Amsterdam 
    

juni:juni:juni:juni:    
  2  12.00 u Parels van het Bezuidenhout   
  2  14-17 u Kerkenradendag combinatie PGG 
  5   20.00 u Gespreksgroep Geloven 
13  24.00 u Kopijdatum Samenspel juli / augustus 
24  11.30 u Sponsorloop van de CTkinderen t.b.v. Rosemary in Nairobi (zie blz. 30) 
 
 

Jubileum op dvd (1) 
 

Van de gedenkwaardige jubileumkerkdienst op zondag 25 maart is een korte film van on-
geveer tien minuten gemaakt door Hidde van Koningsveld (15 jaar). Voor degenen die deze 
dienst niet konden meemaken of voor wie een kleine herinnering aan de dienst wil heb-
ben, is de film op dvd beschikbaar. Hij is bovendien op de website van de CTK te bekijken. 
Misschien kunt u er ook iemand blij mee maken, die zelf het feest niet heeft kunnen bijwo-
nen en geen internet heeft. Een aantal dvd’s wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan 
de kerk. Vanaf zondag 22 april kunt u een exemplaar opvragen bij de koster. Veel plezier. 
 

Met een hartelijke groet, mede namens Hidde, 
Anita van Koningsveld 
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Harde feitenHarde feitenHarde feitenHarde feiten    
    

OP GLAD IJS OP GLAD IJS OP GLAD IJS OP GLAD IJS     
Hoewel de zomer met rasse schreden nadert, begeef ik mij alsnog op glad ijs. 
Vijfendertig jaar lang ben ik ambtenaar geweest en al vroeg is mij op het hart gedrukt dat 
je met collega’s over van alles kunt praten, maar omwille van de lieve vrede beter  niet over 
politiek en religie. Boze tongen beweerden zelfs dat intercollegiale discussies over politiek 

en geloof met het oog op de negatieve in-
vloed ervan op de werksfeer op grond van 
het  Ambtenarenreglement zelfs niet waren 
toegestaan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik 
de juistheid van die bewering nooit heb na-
getrokken; daar had ik het gelukkig te druk 
voor …  Nu ik al jaren gepensioneerd ben, kan 
ik de meeste reglementen lekker negeren en 
tien keer per jaar schrijf ik in Samenspel on-
bekommerd over van alles en nog wat en ook 
over geloof en kerk. De politiek is er echter 
tot nu toe bekaaid vanaf gekomen. Dat is 
eenvoudig te verklaren: de politiek heeft 

mijn hart niet. Mijn partijlidmaatschap eindigde met het ‘Kruisrakettenbesluit’ van het Ka-
binet Lubbers. Daarna heb ik nog even onderdak gezocht bij een nieuwe beweging, maar 
die stelde al gauw teleur en dat was het dan. Sindsdien ben ik partijloos gebleven, maar 
heb altijd wel trouw de gang naar de stembus gemaakt om een piepklein beetje democra-
tische invloed uit te kunnen oefenen. Maar de laatste tijd  weet ik het allemaal niet meer 
zo. Ondanks mijn niet geringe gewicht dreig ik te gaan ‘zweven’. Ik volg de politiek dus wel, 
maar op afstand en nogal kritisch. Van het bewogen CDA-congres, waar het ging over het 
beruchte gedoogakkoord met de PVV, hoor ik de echo nog: “Doe dit ons land niet aan.” 
(Ernst Hirsch Ballin) en ”Don’t do it!” (Ab Klink) Maar de meerheid besliste anders. Dat heeft 
tot op de dag van vandaag zijn uitwerking. Straks zitten we met de resultaten van het 
Catshuis-overleg. Al bij voorbaat word ik daar niet vrolijk van. Het draait er vast op uit dat 
één van de bezuinigingsmaatregelen zal zijn het snijden in de ontwikkelingssamenwerking 
(70 cent per 100 verdiende euro is kennelijk veel te veel!) Daar maak ik me boos over, net als 
over bezuinigingen ten koste van de zwakken in onze samenleving. ’s Lands welzijn lijkt 
nogal eens ondergeschikt aan machtspelletjes, ter linker en ter rechterzijde. Politiek is een 
slangenkuil. 
 

ORDER, ORDER!ORDER, ORDER!ORDER, ORDER!ORDER, ORDER!    
Nederland heeft daar geenszins het monopolie op; dat is wereldwijd zo. Neem nou het 
Verenigd Koninkrijk – in de volksmond Engeland. De politieke ontwikkelingen daar mag ik 
graag volgen, want daar heb ik toch geen invloed op. Die bijzondere parlementsvergade-
ringen met de geachte afgevaardigden gepropt in ongemakkelijke groene bankjes, in 
toom gehouden door de ‘speaker’ met z’n luide roep om kalmte: “Order, order!”  En dan 
het Hogerhuis met de rode banken; de voorzitter gezeten op een wolzak … Kostelijk! De 
toestanden daar, aan de andere kant van de Noordzee, zijn overigens bijna dezelfde als bij 
ons: herrie over de gezondheidszorg, enorme bezuinigingen op defensie, ellende in het 
onderwijs, spraakmakende gerechtelijke dwalingen, en ga zo maar door. En niet te verge-
ten: problemen in de coalitie.  
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PETJE AF!PETJE AF!PETJE AF!PETJE AF!    
Laten we vervolgens eens ‘de grote plas’ oversteken en laten we de politieke situatie in de 
Verenigde Staten eens bekijken. Wat een toestanden daar! Ik wordt daar helemaal cynisch 
van. Ik kom er eerlijk voor uit: ik ben fan van president Obama, net zoals ik fan was van zijn 
Democratische voorgangers Kennedy, Johnson, Carter en Clinton, ook al hadden die hun 
fouten. Van de conservatieve Republikeinen moet ik helemaal niets hebben en van de aan-
hangers van de ultrarechtervleugel, de zogenaamde Tea Party - nieuw leven ingeblazen 
door Sara Palin, weet u nog - al helemaal niet. Die enge mevrouw uit Alaska was naar voren 
geschoven als kandidaat-vicepresident door de bijna net zo enge John McCain toen hij in de 
race was voor het presidentschap in 2008. 
Alhoewel … pas las ik een verhaal over McCain  dat me toch wat aan het denken zette. Hij 
zat als gevolg van de oorlog in Vietnam jaren in krijgsgevan-
genschap. Hij is daar zwaar gemarteld. Na vijf jaar kwamen de 
Noord-Vietnamezen er achter dat hij de zoon was van de be-
kende admiraal McCain. Ze wilden hem vrijlaten, maar hij wei-
gerde. "Ik ga alleen als jullie de anderen ook vrijlaten." Dat 
betekende voor hem een extra jaar gevangenschap. Daar 
neem ik m’n pet voor af! Later vroeg men hem: “Hoe houd je 
het vol in zulke barre omstandigheden?” Zijn antwoord luid-
de: "Twee soorten mensen gingen eraan onderdoor: a) zij die 
onmiddellijk de moed opgaven en het hoofd in de schoot 
legden en b) zij die optimistisch dachten dat het niet lang zou 
duren en dat ze met Kerst weer thuis zouden zijn. De volhou-
ders waren zij die de harde feiten onder ogen durfden te 
zien, maar er wel van overtuigd waren dat ze ooit weer thuis 
zouden komen." 
Zo zie je maar: nooit te snel over iemand oordelen, zelfs niet over een Republikein! 
 

HOOP DOET LEVENHOOP DOET LEVENHOOP DOET LEVENHOOP DOET LEVEN    
Van levenservaringen van anderen kun je leren, ook van McCain Jr. Zijn uitspraken  leren 
ons ook andere harde feiten onder ogen te zien, ook op het terrein van geloof en kerk: se-
cularisatie, krimpende gemeente, kerksluiting, dalende inkomsten, fouten die de kerk 
maakt(e), enz. En tegelijk weten: er is toekomst, we komen 'thuis'. Dat heet niet 'opti-
misme', maar 'hoop'.  
“Hoop is een kwaliteit van de ziel”, schreef Havel. Hoop heet in de Bijbel ‘een anker dat 
voorbij de horizon ligt’. Je ziet het dus (nog) niet, maar het ligt er al en je bent ermee ver-
bonden. Hoop is in de Bijbel niet zozeer gericht op 'iets' - succes of resultaat - maar op 'Ie-
mand'. We verwachten God. Hoe dat eruit ziet, welke gevolgen dat heeft: dat kan van alles 
zijn. Mensen hebben daarover hun eigen verhaal. Het probleem is dat we elkaar die verha-
len zo weinig vertellen. Het is ook kwetsbaar en persoonlijk. De sfeer moet veilig genoeg 
zijn. 'Wanneer heb je iets van God gezien of ervaren in je leven? Wie zijn voor jou inspire-
rend (geweest) als het gaat om geloof in God?' De crisis in de kerk, in de economie, in je ei-
gen leven, ze kunnen je overspoelen. Hoe blijf je hopen? Door terug te blikken op de 
momenten dat je God ervaren hebt in je leven. Door vol te houden, de gang erin te hou-
den. Daarmee laat je zien dat er hoop is. Geen geringe opgave. Maar onderweg zijn er je 
reisgenoten. Momenten van doorbrekend Licht. Dan is het wel nodig dat we elkaar durven 
bemoedigen.  Niet de verhalen vol cynisme zetten de toon, maar de verhalen van hoop.  
Well done, senator John McCain!  

 Adriaan Sala 
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Geen verstand 
van gereformeerd of hervormd 
 

Het is eind jaren vijftig. Ik zit als nog geen tienjarige jongen op de stoep bij de kruising van 
de Juliana van Stolberglaan en de Laan van Nieuw Oost-Indië te kijken naar de politieagent 
die met een vierkant, uitklapbaar verkeersbord het verkeer staat te regelen. Mijn vader 
komt hier altijd op de fiets langs als hij uit zijn werk komt. Ik mag dan het laatste stuk naar 
huis voorop met hem meerijden. Schuin aan de overkant ligt een open plek; overblijfsel 
van het bombardement dat hier pakweg vijftien jaar geleden heeft plaatsgevonden. Ik heb 
daar (nog) geen benul van, net zomin als van het gebouw dat enkele jaren later op de open 
plek zal verrijzen. Wij zijn ‘vaste klanten’ van de Goede Vrijdagkapel (later Goede Vrijdagkerk) 
en soms bezoeken we de Wilhelminakerk. Ds. Van Andel is onze wijkpredikant. Van her-
vormd of gereformeerd heb ik geen verstand.  
Eind 1960 verhuis ik met mijn ouders naar Leidschendam en verdwijnt het Bezuidenhout 
uit mijn gezichtsveld. 

Het is 37 jaar later, eind 1997. Ik woon nog steeds in Leid-
schendam en ben inmiddels al geruime tijd gelukkig ge-
trouwd met een meisje van ‘gereformeerde huize’. Onze 
drie koters staan op het punt het ouderlijk nest te verla-
ten of hebben dat al gedaan. Op zoek naar een nieuw 
geestelijk onderdak ontdekken we dat op de lege plek bij 
de kruising van de Juliana van Stolberglaan en de Laan 
van Nieuw Oost-Indië een bijzonder gebouw is verrezen, 
de Christus Triumfatorkerk. Op een zondag besluiten we 
een kijkje binnen te nemen. Via de gang met kapstokken 
en een grote, centraal gelegen hal komen we terecht in 
de prachtige, karaktervolle kerkzaal op de eerste verdie-
ping. Jan van Opstal gaat in deze dienst voor en weet ons 
met zijn uitleg te raken. Na afloop vangt hij ons beneden 
in de hal bij de koffie op. In de weken die volgen, spreken 
we steeds meer mensen en ervaren we een warme ont-
vangst. Ik heb nog steeds weinig verstand van gerefor-
meerd of hervormd en zo komt het dat we enkele 
maanden later worden ingeschreven als lid van de gere-

formeerde gemeente in Den Haag Oost. Geleidelijk ontdekken we dat gereformeerden en 
hervormden sinds het begin van dat jaar ‘samenwonen’ in de CTK en dat de Wilhelminakerk 
inmiddels is gesloten. De Goede Vrijdagkerk is al lang geleden gesloopt. We ontmoeten ds. 
Jan van Vliet, met wie we ook goed kunnen opschieten en ik raak in gesprek met Carla 
Wolbersen, een vroegere buurvrouw uit de tijd dat ik met mijn ouders in de De Vriesstraat 
woonde. Miep Cremer strikt me tijdens een bazar om de verzorging van het wijkblad Sa-
menspel van haar over te nemen als zij na haar pensionering naar Frankrijk vertrekt. En Pe-
tra treedt toe tot het illustere gezelschap van de Zusterraad, het latere Team Meeleven. 
Samen leren we het gebouw steeds beter kennen onder meer door mee te werken aan 
het Maaltijdproject en de gemeenteavonden te bezoeken. Zo raken we in no time thuis in 
deze kerk en haar gemeente.  
Het is weer veertien jaar verder. Als trotse grootouders van vier kleinkinderen, die allemaal 
in de CTK zijn gedoopt, zijn we inmiddels zó geworteld in de CTK dat we na onze verhuizing 
naar het Wateringse Veld aan de andere kant van de stad er geen behoefte aan hebben om 



 27

ons aan te sluiten bij hetzij de gereformeerde gemeente, hetzij de hervormde gemeente 
van Wateringen waar we geografisch onder vallen. Bovendien heb ik nog steeds geen ver-
stand van hervormd of gereformeerd en is dat onderscheid binnen de CTK, die dit jaar vijf-
tig jaar bestaat, gelukkig nagenoeg niet meer merkbaar. Natuurlijk valt niet te ontkennen 
dat het verschil ‘achter de schermen’ – op het organisatorische vlak – nog wel bestaat en 
dat dat praktisch gezien wel eens problemen oplevert, maar aan de andere kant heeft het 
ook z’n voordelen. Wij hopen in ieder geval dat de CTK nog heel lang ons geestelijk onder-
dak mag bieden, maar we hopen ook dat die wens een verdergaande samenwerking tus-
sen GKO en PGG niet in de weg zal staan.  

Henk Hospes 
 

 

Uit de kerkenraad januari 2012januari 2012januari 2012januari 2012 

    
VISIEVISIEVISIEVISIENOTANOTANOTANOTA    
De PGG heeft een visie-nota uitgebracht:    De hartslag van het leven. 
Op de volgende kerkenraadsvergaderingen zal iedere keer een the-

ma hieruit besproken worden. Deze keer is dat Op de dag van de opstanding. Met el-
kaar wisselen we van gedachten hierover. 
    

LEZINGENLEZINGENLEZINGENLEZINGEN    
In het kader van het jubileum zullen in april/mei een tweetal lezingen worden gehou-
den en zal er een concert zijn van een kamerkoor uit Engeland.   
    

COMMISSIE COMMISSIE COMMISSIE COMMISSIE VORVORVORVORMING & TOERUSTINGMING & TOERUSTINGMING & TOERUSTINGMING & TOERUSTING    
De commissie Vorming & Toerusting, bestaande uit Berit Bootsma, Ruud Stiemer, Nel 
Driesprong en Andries Sanders, is nog in ontwikkeling.  Andries wil, evenals het afgelo-
pen jaar,  vier lezingen organiseren en daarvoor vier collega’s uitnodigen, allen met 
een religieuze achtergrond. Het thema zal zijn Geloof en wetenschap.  
In het komende kerkseizoen worden er vier kerkdiensten gepland met een nagesprek 
onder leiding van een groepsleider. Ook zal er aandacht worden besteed aan het sti-
muleren van kringwerk en gespreksgroepen. Berit en Ruud denken na over een actueel 
thema voor een serie diensten in de zomer. 
 

ACTIVITEITENPOSTERSACTIVITEITENPOSTERSACTIVITEITENPOSTERSACTIVITEITENPOSTERS    
Kristin en Arie Jan hebben posters gemaakt; één waarop de maandelijkse activiteiten 
van de kerk staan vermeld en één met de activiteiten van de huurders. Voorlopig zal 
alleen een poster met de kerkelijke activiteiten worden gemaakt.  
    

MEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGEN    
� BeritBeritBeritBerit BootsmaBootsmaBootsmaBootsma vertelt dat Dining en Wining goed loopt. Er zijn weer nieuwe mensen 

geweest. Mensen aan de ‘rand’ van de gemeente worden bereikt.  
Verder is zij door Disk (DDDDienst in de IIIIndustriele SSSSamenleving vanwege de KKKKerken) ge-
interviewd over de training Werk & Balans die in april en mei zal worden gegeven.  
In de gezamenlijke dienst met de Perki op zondag 26 februari neemt Rita Beer af-
scheid als diaken. Zij blijft echter tot aan de zomervakantie haar taken als diaken 
uitvoeren. 

� Ruud  StiemerRuud  StiemerRuud  StiemerRuud  Stiemer meldt een tweetal doopaanvragen. De doop zal worden bediend op 
zondag 22 april. Ook is er een verzoek gedaan om de geloofsbelijdenis af te mogen 
leggen. Dat zal gebeuren in de dienst van 27 mei (Pinksteren). 
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� In overleg met de vrijwilligers is besloten het Open Kerkproject Open Kerkproject Open Kerkproject Open Kerkproject per half juni af te 
ronden. In de loop van de jaren hebben de vrijwilligers veel  bezoekers mogen 
verwelkomen. De afgelopen jaren nam echter zowel het aantal bezoekers als het 
aantal vrijwilligers af. De laatste tentoonstelling is die van de Jubileumexpositie met 
de mobiles en de fototentoonstelling Vijftig jaar Christus Triumfatorkerk, die van 
maart tot en met juni te zien is. Er wordt gewerkt aan een alternatief voor de 
kunstexposities met openstelling gedurende één maand.  

� De pauzeconcerten, De pauzeconcerten, De pauzeconcerten, De pauzeconcerten, die tweemaal per maand in samenwerking met het Koninklijk 
Conservatorium worden georganiseerd, gaan gewoon door. Deze concerten wor-
den door gemiddeld vijftig personen bezocht. Op de tweede en vierde donderdag 
in de maand zal de kerkzaal van 12 -14 uur open zijn; de concerten vinden dan 
plaats van 12.30 – 13.15 uur. 

� Vanuit de Algemene Kerkenraad van de PGG Algemene Kerkenraad van de PGG Algemene Kerkenraad van de PGG Algemene Kerkenraad van de PGG melden Geran en Berit een aantal bij-
eenkomsten rond de combinatiegemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel, Kruispunt 
en CTK:  
- overleg tussen predikanten en werkbegeleider over de samenwerking als team;  
- bijeenkomst van voorzitters en predikanten van de combinatie over het verder 
ontwikkelen van een visie. “Waar staan we nu en hoe komen we tot meer samen-
werking?”; 

- gesprek met voorzitters en moderamina : verwoording van de gezamenlijke vi-
sie/de sluiting van een kerkgebouw/ de inzet van een diaconaal werker/de bege-
leiding hierbij; 

Ook de kerkrentmeesters hebben afzonderlijk met elkaar gesproken en er is een di-
aconale bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp ‘Wat zou een diaconaal 
werker kunnen gaan doen’; 
Op 2 juni wordt er een Kerkenradendag gehouden voor alle kerkenraadsleden van 
de drie wijkgemeenten. 

� Op 7 april organiseert STEK De Nacht van de HoopDe Nacht van de HoopDe Nacht van de HoopDe Nacht van de Hoop voor jongeren in Den Haag.  
� Vanuit de Algemene Kerkenraad van de GKO Algemene Kerkenraad van de GKO Algemene Kerkenraad van de GKO Algemene Kerkenraad van de GKO doet Nel Driesprong verslag. Zij vraagt 

voorbede voor de echtgenote van ds. Bakker, die ernstig ziek is, en voor René Ver-
weij die een slechte prognose over zijn gezondheid gekregen heeft. 
In de Pax Christi Kerk is een begeleidingscommissie opgestart, onder leiding van 
Jaap van der Giessen, PKN-gemeenteadviseur, om een oplossing te zoeken voor de 
spanning tussen de ‘basiskerk’ en de ‘open kerk’. 

 
Uit de kerkenraadsvergadering van Uit de kerkenraadsvergadering van Uit de kerkenraadsvergadering van Uit de kerkenraadsvergadering van mmmmaartaartaartaart 2012 2012 2012 2012::::    
    
VISIEVISIEVISIEVISIENOTANOTANOTANOTA  
Uit de visienotavisienotavisienotavisienota De hartslag van ons leven    denken en praten we over het thema: Twee 
of drie in Jezus’ naam. 
    

JUBILEUM CTKJUBILEUM CTKJUBILEUM CTKJUBILEUM CTK    
Met veel genoegen en waardering wordt uitgebreid teruggeblikt op de  jubileumweek 
en ook wordt vooruitgekeken naar komende activiteiten. Het jubileum zal formeel op 
de startzondag worden afgesloten met het aanbieden van een roos aan mensen uit de 
wijk en een nieuw jaarthema. 
 
HERSTRUCTURERING PGG HERSTRUCTURERING PGG HERSTRUCTURERING PGG HERSTRUCTURERING PGG – stand van zaken    
Er zijn drie voorstellen vanuit de moderamina van de combinatie: 
1) De  benoeming van ds. Roel de Meij Mecima als begeleider in het proces kerkslui-

ting.  
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2) De  gemeenteadviseur van de PKN, Jaap van der Giessen, heeft een projectplan met 
activiteiten opgezet om de vorming van de combinatie te begeleiden.  

3) Ds. André Drost  (HRM Bureau PKN) heeft na een oriënterend gesprek met de predi-
kanten uit de combinatie  een voorstel voor teambegeleiding ingediend. 

De kerkenraad gaat akkoord met het eerste voorstel. De voorstellen onder 2) en 3)  
worden onder voorbehoud van een continue terugkoppeling aangenomen.  
Als de drie kerkenraden akkoord gaan kunnen de voorstellen aan de PGG ter goedkeu-
ring worden voorgelegd. 
Voor de gemeenteleden zal er eind april/begin mei een informatiebijeenkomst worden 
gepland over de procesmatige kant en de tussenstand; eind juni zal er dan een inhou-
delijke bijeenkomst volgen.  
  

MEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGEN    
�     Ruud StiemerRuud StiemerRuud StiemerRuud Stiemer meldt nog een doopaanvraag van een gastlid dat woonachtig is bui-

ten de wijk.  De kerkenraad stemt in met deze aanvraag. Er wordt besloten een vi-
sie te ontwikkelen voor toekomstige doopaanvragen van mensen buiten de 
gemeente. Ruud en Berit zullen een notitie opstellen en die in de kerkenraadsver-
gadering voorleggen. 

�  Vanuit het moderamen  moderamen  moderamen  moderamen wordt gemeld dat voor een aantal ambtsdragers de 
ambtstermijn van vier jaar – of acht jaar na een eenmalige verlenging - afloopt. 
Ineke van den Berg – diaken - treedt af. De diakenen Henriette Boerma en Paul de 
Vos verlengen hun ambtstermijn. Geert Henk Wijnants – ouderling / kerkrentmees-
ter treedt, na een verlenging, nu af. Adriaan Sala – ouderling/ secretaris van het 
College van Kerkrentmeesters verlengt zijn ambtstermijn. Greet Hulshof zal met 
ingang van komend seizoen terugtreden als notulist van de kerkenraadsvergade-
ring. Aad Tulling treedt per direct af als ouderling. Het ouderlingschap blijkt niet 
te combineren met zijn vele andere taken; hij heeft dit vooraf niet goed inge-
schat. 

�     AKAKAKAK----PGG:  PGG:  PGG:  PGG:  Waarvan Akte, berichten uit de AK-vergadering, 1e kwartaal 2012, is ter 
informatie bijgevoegd.  

�     AKAKAKAK----GKO: GKO: GKO: GKO:  
o het bedrag van  € 2.500,- uit het Solidariteitsfonds voor het jubileum is geaccor-
deerd. 

o Voorlopige uitslag Aktie kerkbalans GKO: 
Noorderkerk respons 38%; begroot tekort € 3.000,-, wordt € 5.000,-;  
CTK respons 45% ; begroot tekort € 6.800,-, wordt € 1.000,-;  
Pax Christi respons 48%; tekort € 23.000,- wordt € 5.000,- positief. 
Voorlopige stand PGG: toezeggingen voor een bedrag van € 27.000,-. 
 

RONDVRAAGRONDVRAAGRONDVRAAGRONDVRAAG    
Frits Beeftink deelt mee dat er in materieel opzicht orde op zaken is gesteld in ons 
kerkgebouw waarbij veel is opgeruimd. Hij verzoekt om de kasten en andere berg-
ruimten op orde te houden en niet lukraak dingen weg te zetten. 

Wima Beeftink 
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Kindernevendienst in actie  
(vervolg van pag. 15) 
    
VLIEGENDE STARTVLIEGENDE STARTVLIEGENDE STARTVLIEGENDE START    
Met een extra collecte in de paasdienst is een vliegende start gemaakt met het project van 
de kindernevendienst om dit jaar een moeder, Rosemary, in Kenia te ondersteunen bij de 
opleiding van haar (klein)kinderen.  
 

ROSEMARYROSEMARYROSEMARYROSEMARY    
Naar school gaan is zo gewoon in Nederland of je als kind nu zin hebt of niet. Het school-
gaan maakt de vakantie weer extra aantrekkelijk. In Kenia is het normaal dat kinderen in 
sloppenwijken elke dag ‘vakantie’ hebben, bleek toen Threa Houtkamp en Sandra Hesse als 
stewardessen in contact kwamen met Rosemary, een alleenstaande moeder. Ze woonde 
met haar kinderen in een piepklein kamertje, geen sanitair , geen water, niet eens een 
deur. Eén van haar dochtertjes - toen een jaar of twee - liep rond met een grote vleeswond 
aan haar beentje, veroorzaakt door het open vuur waar haar moeder op kookte. Er lag een 
oud beddenspiraal zonder matras, verder niets. Vanaf dat moment hebben Sandra en haar 
vriendin en collega Threa altijd contact met Rosemary gehouden en haar ondersteund bij 
de opleiding van haar kinderen.  
 

OPLEIDINGOPLEIDINGOPLEIDINGOPLEIDING    
Met ondersteuning van Sandra en Threa konden de kinderen van Rosemary een opleiding 
volgen. De oudste zoon George vond met zijn schooldiploma werk in het KLM-crew hotel 
en zijn broer Wilson heeft een opleiding tot automonteur afgerond. Verder hebben Sandra 
en Threa via de verkoop van sieraden die ze op hun reizen als stewardess meenemen de 
opleiding van meer kinderen en een lapje grond voor Rosemary gefinancierd. Rosemary’s 
kinderen hebben hierop een huis van golfplaten gebouwd. 
 

ACTIES ACTIES ACTIES ACTIES     
De kinderen van de kindernevendienst willen graag voor het kleinkind Brigit van Rosemary 
het schoolgeld en lunchgeld voor een jaar (€ 340) bij elkaar sparen. Naast collecteren willen 
de kinderen geld inzamelen met een sponsorloop. De sponsorloopsponsorloopsponsorloopsponsorloop wordt op zondag 24 jzondag 24 jzondag 24 jzondag 24 ju-u-u-u-
ni 2012 ni 2012 ni 2012 ni 2012 na afloop van de dienst gehouden. Mocht de loop zoveel opleveren dat er ‘teveel’ 
zou zijn, dan wordt bijgedragen aan de schoolkosten van het tweede kleinkind Cornelis. 
 

SPONSORLOOPSPONSORLOOPSPONSORLOOPSPONSORLOOP    
Op de zondagen voorafgaan aan de sponsorloop kunt u na de dienst sponsorkaarten ko-
pen. Kleine kinderen lopen vijf rondjes. Hen kunt u sponsoren door een kaart van  € 2,50 te 
kopen en de grote kinderen door een kaart van € 5,- te kopen voor tien rondjes lopen. De 
24e juni hebben de kinderen wel aanmoediging nodig! 
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Opbrengst Bazar  
Van de bazaropbrengst van het afgelopen 
jaar is dit keer aan het Koninklijk NedeKoninklijk NedeKoninklijk NedeKoninklijk Neder-r-r-r-
lands Glands Glands Glands Geeeeleidehondenleidehondenleidehondenleidehonden Fonds Fonds Fonds Fonds een bedrag 
van € 1.000,--  overgemaakt. De KNGF is een 
non-profit organisatie die al ruim 75 jaar 
honden opleidt tot blindengeleidehond. 
De onafhankelijkheid, de bewegingsvrijheid 
én innige vriendschap die een geleidehond 
zijn visueel gehandicapte baas geeft, zijn 
uniek en onvervangbaar.  Steeds meer 

blinden en zeer slechtzienden vragen dan ook een geleidehond aan. In antwoord op onze 
gift schreef het KNFG zeer verblijd te zijn met deze donatie en het vertrouwen dat er leeft 
in hun organisatie en danken ons heel hartelijk voor de bijdrage. 
 

Wilt u hen verder steunen?  
Via www.goededoelenkaartje.nl kunt u vrolijke ansichtkaarten kopen. Van elke wenskaart 
die daar wordt aangeschaft, gaat 50 cent naar het KNGF. Een makkelijke manier om hen te 
steunen en iemand met een prachtige wenskaart te verrassen.  
 

 
 

 

Collecte-opbrengsten 
februari € 1.799,03 / maart € 3.027,74 

februari 
Kerk in Actie      €     408,80                       Wijkkas         €    568,86 
Kerk €    431,15 Diaconie       €    390,22 
 

maart 
Kerk in Actie € 1.026,90 Warchild       €    508,37 
Kerk €    933,52  ``{ 50% MDProject €    210,22 
Wijkkas €    138,52 { 50% Prot. €    210,21 
 

 

Jubileum op dvd (2)  
 

Van het 50-jarig jubileum van onze kerk komt er t.z.t. een fotoalbum, 
maar u kunt nu al een DVD aanvragen met alle foto's die op 21 t/m 25 
maart jl. zijn genomen, en zelfs veel meer! Als u interesse heeft, kunt 
u dat melden aan: 

Adriaan Sala,  
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Twee bijzondere gasten 
 

Dat de festiviteiten in de feestweek rond het jubileum bijzonder goed 
geslaagd zijn, heeft u inmiddels wel kunnen lezen. Ook het verrassende 
optreden op zaterdagavond van twee bijzondere gasten is al even ge-
noemd: de zusters van de Orde van de Quiz over het Heilige Boek. Het 
schijnt niet de eerste keer te zijn geweest dat leden van deze Limburgse 
orde de CTK met een bezoek vereerden. En hopelijk is het ook niet de 

laatste keer geweest. Op geheel eigen wijze presenteerden de wijze en ervaren non zuster 
Wilhelmina en de nog niet ingetreden, maar o zo wulpse novice Priscilla een quiz van een 
gehalte waar John de Mol nog wat van zou kunnen leren. Met vragen zoals: hoeveel van de 
aanwezigen zijn gedoopt of getrouwd in de CTK, hoe hoog is de toren van de CTK en wie 
zijn de redactieleden van Samenspel en opdrachten zoals het bedenken van een verhaaltje 
dat aansloot bij de tekst van een bekend Nederlands lied scoorden zij hoog bij de aanwezi-
gen. Zeven teams kregen ongeveer een kwartier de tijd om te brainstor-
men over een tekst naar aanleiding van een lied dat hen was toegewezen. 
Het resultaat werd door één van de teamleden voorgelezen, waarna de hele 
zaal onder aansporing van gelegenheidsdiskjockey Bert Jan van Veen inviel 
met het uit volle borst meezingen van het refrein. Een drietal resultaten wil 
ik u niet onthouden: 
 

Het lied Pappie, loop toch niet zo snel van Herman van Keeken ontlokte Conraad Kaay 
het verhaal dat hij inderdaad zondags altijd hard naar de kerk moet rennen als zijn pap-
pa weer eens laat is. “Pappa en mamma nemen ons altijd mee naar de kerk. We gaan 
naar de kindernevendienst en dragen de kaars. Voor de kaars mogen we niet hardlo-
pen.” 
 
Het lied Vrienden voor het leven inspireerde Aad Tulling tot het verhaal van de Soep-
club. “We waren een alphagroep. Nu komen we geregeld op zondag na de dienst bij el-
kaar op de koffie met soep en broodjes. We vieren onze verjaardagen en bezoeken 
elkaar bij ziekte. Kortom, we leven in allerlei opzichten met elkaar mee. Ook bidden we 
soms samen en doen we Bijbelstudie. We zijn een hechte vriendenclub geworden.” 
 
Ook was er nog het lied Kon ik nog maar even bij je zijn van Gordon dat de aanleiding 
vormde voor het verhaal van een geheime liefde die ‘een verlegen, edoch niet onaan-
trekkelijke vrouw achter in de kerk’ opvat voor ‘een knappe man op de eerste rij die uit 
volle borst de liederen meezingt’. 

 
Nadat de beide katholieke dames hun protestantse zuster Bootsma en broeder Stiemer de 
opdracht hadden gegeven om samen een duet te zingen, vertrokken zij – in tegenstelling 
tot hun aankomst – met stille trom. Attente observeerders herkenden hen echter toen zij 
zich even later in burgerkleren onder de feestgangers op de dansvloer mengden. 
 

Henk Hospes 
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Eén lichaam - sprakeloos 
 

“Sprakeloos, moe, maar uiterst voldaan, hang ik nu in de hoek van mijn bank”, is wat ik 
nu twee weken geleden in de avond schreef aan mijn koor, het YMCA Gospel Choir. En 
dat voldane gevoel ervaar ik nog steeds als ik terugkijk op de jubileumweek van onze 
Christus Triumfatorkerk.  
Die ‘week’ begon voor mij eerlijk gezegd pas in het weekend. Ik heb dit ook eerlijk op-
gebiecht aan mister Samenspel, Henk, toen hij mij vroeg om mijn impressie te schrij-
ven over deze week. En als Henk je vraagt en daar nog eens een mail over heen stuurt, 
geef ik daar graag gehoor aan. 
 

Voordat ik mijn impressie begin te schrijven, geef ik eerst een leeswaarschuwing. Pas 
op: deze impressie over een jubilerende protestantse kerk heeft rooms katholieke 
trekjes. Iets dat vijftig jaar geleden onbespreekbaar zou zijn geweest en nu de komen-
de vijftig jaar besproken zal worden.  
 

Ik begin mijn jubileumimpressie bij de feestavondde feestavondde feestavondde feestavond die ’s middags al begon. Dit feest 
bestond uit een viergangenmenu: borrel, vijftig gerechten, CTK-karaokequiz en disco. 
 

De borrel was de ‘appetizer’: een hapje, drankje, achtergrondmuziekje en in alle rust en 
gezellig praten met de andere feestgangers. 
Het klinkt wel een beetje vreemd maar zo’n vijftig gerechten vormden het voorge-
recht. Er was eten, eten en nog meer eten. Ondanks de heerlijke gerechten die de 
feestgangers zelf bereid hadden, bleef er veel over. Maar ook dit was voorzien door de 
jubileumcommissie: stapels nieuwe wegwerpbakjes werden uitgedeeld en de feest-
gangers konden weer gaan opscheppen. 
Het hoofdgerecht was de CTK-karaoke-quiz. Nadat de feestgangers verdeeld waren in 
teams werden zij verrast door twee nonnen, die lastige vragen gingen stellen en uit-
beelden die in teamverband beantwoord moesten worden. Team rood waar ik toebe-
hoorde, zat onder de trap. Non Priscilla zag ik voor het eerst volledig toen ik haar op 
een stoel iets zag uitbeelden. Ik weet niet meer wat, maar ik weet wel dat ik met rode 
oortjes en sprakeloos naar haar zat te staren. Nog nooit had ik een non gezien met zul-
ke mooie benen. Nu pas was ik ook verrast. Blij verrast! De andere non mag niet on-
vermeld blijven. Zij moest het niet hebben van haar benen, maar van haar ijzersterke 
Limburgse humor. 
Het hoofdgerecht van het feest werd afgesloten met het voorlezen van een CTK-
verhaaltje dat ieder team bij een refrein van een smartlap verzonnen had. Vervolgens 
werd door alle feestgangers het refrein uit volle borst gezongen. Met zijn allen minus 
1: ik zag non Priscilla na ieder verhaaltje steeds dichter bij komen en bleef sprakeloos. 
Of kwam dat door de keelpijn, die steeds meer kwam opzetten? 
De disco was het nagerecht: DJ Bert Jan kreeg jong en oud op de dansvloer onderaan 
de trap met zijn uitstekende muziekkeuze en “sicke” lichtshow. Ik moet echter op-
biechten dat ik het eind van het feest niet meegemaakt heb. De volgende ochtend 
moest ik namelijk al weer vroeg in de kerk zijn vanwege de deelname van het YMCA 
Gospel Choir aan de kerkdienst.  
 

De kerkdienstDe kerkdienstDe kerkdienstDe kerkdienst moest natuurlijk het hoofdgerecht van de jubileumweek zijn. Door de 
liturgie die prima in elkaar zat, was dat het zeker. Met: 
vier CTK-dominees. Bart Baak, Jan van Opstal, Berit Bootsma en Ruud Stiemer ieder 
met een eigen bijdrage en een gezamenlijke zegen en gezongen amen.  
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veel kinderen. Voor de kinderen werd een prachtig verhaal over een pink mooi ver-
teld door Ruud Stiemer en van de kinderen kreeg de kerk felicitaties, een felicitatie-
werkstuk en een gezongen ‘Lang zal CTK leven’. 
twee preken. De huidige CTK-dominees Berit en Ruud preekten over Geloven met het 
hart op basis van de tekst “Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn 
richtlijnen vast” (Spreuken 3 : 1) en over Geloven met je handen met als basis “Een li-
chaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die 
delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.” (1 Kor. 12 : 12). 
zes YGC-liederen. Wat is het mooi dat mijn koor een bijdrage heeft mogen leveren 
aan de jubileumdienst. Ook mooi als dat vele leuke reacties oplevert, zoals: "Wat een 
pracht koor, wanneer komen jullie weer zingen?” - “Met de kerstnachtdienst.” - “Dan 
pas?" Helemaal mooi is het dat ik als bijna lid van het eerste uur van de CTK de solo 
van het afsluitende nummer Hold us together mocht - maar ook kon - doen Voor en 
tijdens de dienst haperde mijn stem vanwege keelpijn en de maandag erna was ik 
sprakeloos. Niet paracetamol, anta flu, trachitol etc. hebben gezorgd dat ik het slot-
lied kon zingen, maar ik weet zeker dat onze Heer daarvoor gezorgd heeft. 

 

Na de kerkdienst eerst koffie met gebak en als slot van de jubileumweek een heerlijk 
en goed verzorgd lunchbuffet.  
 

Ik heb in het jubileumweekend veel mooie woorden gehoord over onze gemeente, 
ook uit mijn koor. Het mooiste compliment kreeg ik van één van mijn Scheveningse 
medekoorleden en dit compliment geef ik graag door: 
“Als onze kerk nog eens ter ziele gaat – wat God verhoede – weet ik waar ik me wil aan-
sluiten. Naast de prettige sfeer en mooie herdenkingsdienst (in een wijk die in 1945 ten 
dode was opgeschreven), heeft de prachtige kunst me geraakt.” 
Inderdaad mag de versiering van de kerk, de kunst, in mijn impressie niet ontbreken. 
Door diverse groepen uit onze gemeente is deze kunst gemaakt. Dit maakt het tot 
Kunst. Het is namelijk een blijk van Geloven met je handen, een blijk van het ene li-
chaam, één gemeente. De Liefde van God zorgt voor de CTK-gemeente. Love will hold 
us together! 
Het advies voor vele nagenietmomenten luidt derhalve: laat hangen deze Kunst of in 
ieder geval doe dat in het jubileumjaar.  

Elwin van Veen – lid van het CTK-lichaam 
 
 

Postzegel- en kaartenactie 
De postzegel- en kaartenactie voor Kerk in Actie heeft 
in 2011 over het hele land € 35.506 opgebracht (2010: 
€ 34.420). Een prachtig resultaat waarvoor we ieder-
een die hier vanuit onze gemeente aan heeft meege-
werkt, hartelijk bedanken. 
De doos waarin u de postzegels en kaarten kunt doen, 
staat op de tafel onder aan de trap naar de kerkzaal. 
Een verzoek: wilt u de postzegels op de enveloppen 
alvast voor ons uitknippen? U bespaart ons daarmee 
veel werk! 

Met een vriendelijke groet, Nel Reedijk  
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Een terugblik op 50 jaar CTK 
vervolg van pag. 19 … 
    
febr. 2005: vertrek ds. Jan van Opstal als wfebr. 2005: vertrek ds. Jan van Opstal als wfebr. 2005: vertrek ds. Jan van Opstal als wfebr. 2005: vertrek ds. Jan van Opstal als wijkpredikantijkpredikantijkpredikantijkpredikant    
“Toen Jan (van Opstal, red.) elf jaar geleden kwam kennismaken, kwam hij bijna schuchter 
en bescheiden bij ons over. Kun je het je voorstellen …? Mijns inziens is dominee Jan in die 
jaren erg veranderd. Ik herinner me nog een oecumenische dienst in de O.L.V. van Goede 
Raadkerk, vermoedelijk bij een herdenking van het bombardement op het Bezuidenhout. 
Daar stond Jan in een eenvoudig grijs kostuum tussen de in kleurige gewaden gestoken 
priesters, als een ascetische calvinist in een omlijsting van rijk rooms leven! 
Dan de Jan van nu! Hij draagt nu ook een mooie toga, omhangen met de prachtigste stola’s 
in de kleur van het kerkelijk jaar. Hij laat de kansel links liggen en gebruikt het hele podium 
dankzij een loopmicrofoon. Hij zet de kerkdeuren letterlijk wijd open, ook doordeweeks. 
Haalt muziek en beeldende kunst de kerk in en daardoor mensen die anders de kerkdrem-
pel niet overkomen.” (Adriaan Sala) 
 

29 jan. 2006: bevestiging en intrede ds. Ruud Stiemer29 jan. 2006: bevestiging en intrede ds. Ruud Stiemer29 jan. 2006: bevestiging en intrede ds. Ruud Stiemer29 jan. 2006: bevestiging en intrede ds. Ruud Stiemer    
“Hoe voel je je nu?”, vroeg iemand van u me direct na afloop van de bevestigings- en intre-
dedienst. “Welkom”, antwoordde ik, “ik voel me erg welkom. De hartelijke sfeer in de kerk, 
de goede woorden en de vele goede wensen die ik na afloop van de dienst mocht ontvan-
gen, waren hartverwarmend.” Aldus ds. Ruud Stiemer na zijn bevestiging op 29 jan. 2006. 
“Na afloop van de dienst van 5 februari jl. mocht ik letterlijk en figuurlijk het estafettestokje 
van Ab Visser (de toenmalige voorzitter van de wijkkerkenraad, red.) overnemen. Met dit 
gebaar werd de vacante periode op symbolische wijze afgesloten.”  
 

23 april 2006: overlijden ds. Jan van Vliet23 april 2006: overlijden ds. Jan van Vliet23 april 2006: overlijden ds. Jan van Vliet23 april 2006: overlijden ds. Jan van Vliet    
“Na een lange en moeizame weg heeft Jan van Vliet zijn vermoeide lichaam verlaten en is 
hij gegaan naar het huis met de vele woningen. (…...) Jan vónd zijn innerlijke kracht, de 
verbondenheid met God, in zijn tijden van persoonlijke meditatie, met vooral teksten uit 
Taizé. (……) Op huisbezoek kwam hij, en luisterde vol werkelijke, warme belangstelling. (…..) 
Ruim negen jaar was hij onze wijkpredikant.” (Aad Tulling). 
  

“Je zaait maar wat als dominee.” zei hij in een interview in Kerk in Den Haag. “Ik denk dat er 
al heel wat zaadjes opgekomen zijn in de harten van veel mensen. Reden tot dankbaar-
heid.”(Waltraut Stroh, echtgenote van JvV in haar dankwoord.) 
 

okt. 2006: Sokt. 2006: Sokt. 2006: Sokt. 2006: Schoolchoolchoolchool----Gezinsdienst met ZandvlietGezinsdienst met ZandvlietGezinsdienst met ZandvlietGezinsdienst met Zandvliet    
“De School-Gezinsdienst in het najaar is door de jaren heen uitgegroeid tot een goede tra-
ditie waarbij leerlingen en docenten van het Zandvlietcollege een belangrijke rol vervullen. 
U herinnert zich vast nog de inspirerende dienst waarin Maarten Luther en zijn pupillen ge-
tuigden van hun boosheid en hun stellingen 500 jaar na dato opnieuw aan de deur spijker-
den – de deur van de CTK wel te verstaan. Ook dit jaar beleefden we weer een dienst waar 
de vonken vanaf vlogen. Een leerlingenkoor en een docentenkoor brachten prachtige lie-
deren ten gehore waarbij ze begeleid werden door een enthousiast leerlingenorkest onder 
leiding van de muziekdocent. Bij het eerste gospellied zag ik uit m’n ooghoeken een aantal 
mensen aarzelend meeklappen, een happening die tijdens het tweede gospellied navol-
ging vond bij de hele gemeente. De kerkzaal was tot de nok toe gevuld – of hoe noem je 
dat in een kerkzaal zonder nok? Hoe dan ook, de kerk was beter gevuld dan op menig 
christelijk hoogtijdag en dat is iets wat vaker zou moeten gebeuren!” (Henk Hospes) 
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2007: Jonggelovelijk 2007: Jonggelovelijk 2007: Jonggelovelijk 2007: Jonggelovelijk neemt voor het eerst deel aan neemt voor het eerst deel aan neemt voor het eerst deel aan neemt voor het eerst deel aan Sirkelslag Sirkelslag Sirkelslag Sirkelslag     
“Voor het eerst deden we dit jaar ook mee aan het landelijke spel Sirkelslag, een spel dat 
door jongerengroepen van de kerk uit het hele land op dezelfde dag en tijd wordt ge-
speeld. Je krijgt hierbij een aantal opdrachten in enveloppen die je in de goede volgorde 
moet afleggen, waarvoor je punten krijgt van de jury (jury zelf meenemen) en aan het ein-
de kun je met het aantal punten dat je hebt verdiend letters kopen voor een slagzin. Wie 
het eerste de goede slagzin doorbelt, is de winnaar.” (Jonggelovelijk) 
    

2007: Goddelijk licht2007: Goddelijk licht2007: Goddelijk licht2007: Goddelijk licht    
“Ruud Stiemer merkte eens tijdens een bijeenkomst van Open Kerkmedewerkers op: “Erva-
ren jullie wel eens iets bijzonders aan die ruimte die de kerkzaal is en aan het licht dat door 
die ruimte speelt? Heeft dat soms iets mystieks en eigenlijk: brengt het je dichter bij God?” 
Een aantal mensen kon dat wel bevestigen. Die ruimte, die sfeer en die stilte laten je niet 
onberoerd, sterker nog, je kunt je denken ook de ruimte geven, het maakt je geest ont-
vankelijk voor niet alledaagse ervaringen. 
En wat lees ik eind januari in de krant?  
Een interview met Leo Onderwater (53), architect, door Koert van der Velde (Trouw 26 ja-
nuari 2007). Lees maar mee: 

Wat beleeft u hier, in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag? 
“Het licht, veel meer is hier niet te beleven — 144 pilaren met daarop een dak, eronder 
een grote open ruimte. Het licht is hier fenomenaal. Licht is iets alledaags, maar op het 
moment dat het zonlicht hier tussen de pilaren naar binnen valt, is het voor mij godde-
lijk licht. Nu ook. Ik zie indirect-zonlichtstrepen door de ruimte trekken, een symbool 
voor God. Hoe vaak immers is God niet alleen indirect aanwezig? Op momenten dat je 
in de knoop zit en God niet direct ziet. 
Als architect probeer je een gebouw verstandelijk vorm te geven. Maar ik vraag me af 
of Drexhage, de architect van deze kerk, dit van tevoren allemaal heeft bedacht…..” 
(Adriaan Sala) 

    

5 april 5 april 5 april 5 april 2008: bezoek 2008: bezoek 2008: bezoek 2008: bezoek Mescidi Aksa MoMescidi Aksa MoMescidi Aksa MoMescidi Aksa Mosssskeekeekeekee    
“Als afsluiting van een tweetal drieluiken van 
gemeenteavonden waarin andere religies in 
onze wijk – en vooral de islam – centraal ston-
den, verzamelden op zaterdagmorgen 5 april 
zo’n twintig gemeenteleden zich om 10 uur bij 
de moskee in de Wagenstraat, waar we werden 
rondgeleid door bestuurslid Ecep Ugurlu. En-
thousiast vertelde hij over het gebouw, de 
gemeenschap en de gebruiken, terwijl wij zit-
tend op de vloer toeluisterden. Uiteraard had-

den we onze schoenen bij de ingang uitgetrokken. Tijdens ons bezoek zaten in de hoeken 
van de grote zaal groepjes kinderen op de grond aan lessenaartjes, waar zij op speelse wijze 
kennismaakten met de Koran. (….) Zo kwam er een eind aan een serie zeer interessante en 
leerzame avonden.” (Wouter Müller) 
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5 okt. 2008: bevestiging en intrede ds. Berit Bootsma5 okt. 2008: bevestiging en intrede ds. Berit Bootsma5 okt. 2008: bevestiging en intrede ds. Berit Bootsma5 okt. 2008: bevestiging en intrede ds. Berit Bootsma    
“Zondag 5 oktober jl. was een feestelijke dag. De dag dat ik, in uw midden, ingezegend 
werd in het ‘ambt van dienaar des Woords’. Het was een bijzonder moment om Gods ze-
gen, haast letterlijk, op mij neer te voelen dalen. Deze bijzondere dienst zal ik niet snel ver-
geten. Uit de reacties na afloop, denk ik dat voor velen van u hetzelfde geldt.” (ds. Berit 
Bootsma)  
 

nov. 2008: ingebruikneming vernieuwde Stiltnov. 2008: ingebruikneming vernieuwde Stiltnov. 2008: ingebruikneming vernieuwde Stiltnov. 2008: ingebruikneming vernieuwde Stilte-e-e-e-
hoekhoekhoekhoek    
 Op vrijdag 3 oktober jl. is de nieuwe Stiltehoek 
met een korte plechtigheid officieel in gebruik 
genomen. Ds. Ruud Stiemer vertelde de onge-
veer vijftien aanwezigen de ontstaans-
geschiedenis van deze in de kerkzaal afge-
schermde ruimte, waartoe ds. Jan van Vliet des-
tijds (2003, red.) het initiatief heeft genomen.” De 
ruimte heeft gebogen wanden gekregen met 
een warme okerkleur “…. en vooral als de zon door de ramen schijnt, lijken ze wel van 
goud! Met de kleur en de gebogen vlakken heeft hij (de ontwerper, kunstenaar André 
Kruysen - red.) een sfeer van geborgenheid geschapen. 
 

8 april 2011: 25 jaar Maaltijdproject8 april 2011: 25 jaar Maaltijdproject8 april 2011: 25 jaar Maaltijdproject8 april 2011: 25 jaar Maaltijdproject    
“Zou ds. Bart Baak in 1986 hebben kunnen en durven voorzien dat hij toen de basis legde 
voor een project dat 25 jaar later nog steeds loopt?” schreef Wouter Müller. “De 25e ver-
jaardag van het Maaltijdproject mocht natuurlijk niet in stilte voorbijgaan ….”  En zo liep op 
8 april de Tabe Zijlstrazaal vol met vrijwilligers en gasten van het Maaltijdproject door de 
jaren heen. “Er bleken zelfs te weinig stoelen te zijn, zodat de vrijwilligers die deze dag 
(vrijwillig!) dienst deden niet eens in de zaal konden mee-eten.” 
 

Doedelzakken en bommenwerpersDoedelzakken en bommenwerpersDoedelzakken en bommenwerpersDoedelzakken en bommenwerpers    
Tenslotte zijn er ook tal van bijzondere gebeurtenissen die heel veel indruk hebben ge-
maakt, waarvan de oude jaargangen van Samenspel geen vermelding maken. Ik herinner 
me die keer dat er volkomen onverwacht een voltallig corps doedelzakspelers de zaal in 
kwam lopen onder het spelen van Amazing Grace. Een ‘huzarenstukje’ dat enkele jaren later 
nog eens leek te worden herhaald. Toen bleek echter dat het Hans Buis was die na een 
preek de levensechte klanken van een corps doedelzakken aan het orgel ontlokte, even-
eens op de muziek van Amazing Grace. En wat te denken van organist Arie Kraaijeveld die 
het presteerde om tijdens een eredienst ter herdenking van het bombardement van het 
Bezuidenhout (maart 1945) de indruk te wekken dat er net op dat moment een squadron 
bommenwerpers kwam overvliegen!  
 

Zo hebben zich de afgelopen 50 jaar talloze bijzondere gebeurtenissen afgespeeld binnen 
de muren van de CTK. Deze bloemlezing is slechts een greep daaruit. 
 

Samenstelling: Henk Hospes & Adriaan Sala 
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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: Arjan Brak en Linda van 
Houweningen 
 
We vonden het erg leuk om gevraagd te worden een stukje te schrijven voor de Reidans. 
Bij deze stellen we ons graag aan u voor: ‘wij’ zijn Arjan, Linda, Wiebe en sinds kort ook Jan-
na. 
 

Sinds ongeveer anderhalf jaar horen wij bij de gemeente van de Christus Triumfatorkerk. 
We wonen dichtbij het centrum in het Zeeheldenkwartier, en gingen tot die tijd regelma-
tig naar de Kloosterkerk. Een prachtige kerk met een mooie liturgie en een erg grote bloei-
ende gemeente. Desondanks voelden wij ons er toch niet helemaal thuis. Toen Linda in 
verwachting was, was dat het moment om een keuze te maken: naar welke kerk zouden 
we onze kinderen graag meenemen? We hebben veel kerken in de Den Haag bezocht; op 
zichzelf een boeiende ervaring. Tijdens onze zoektocht viel de CTK op vanwege de warme 
gemeente, de inspirerende diensten en het gevoel dat daarbij veel mogelijk is: van Huub 
Oosterhuis tot Opwekking. 
 

Inmiddels voelen we ons alweer behoorlijk verbonden aan de CTK: onze zoon Wiebe is er 
gedoopt in oktober 2010, dat was tegelijkertijd onze ‘officiële’ kennismaking met de CTK. 
Op 22 april zal ook Janna gedoopt worden. Verder leren we steeds meer mensen kennen: 
Linda draait oppasdiensten en bezoekt geregeld de Gespreksgroep Geloven. Arjan heeft 
inmiddels zijn eerste schreden gezet  in het Jonge Professionelentraject. We hebben ons 
erg welkom gevoeld in de gemeente; veel dank voor de warme ontvangst. In het dagelijkse 
leven werkt Arjan als hoofd Beleid bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Samen met de 
beleidsmedewerkers worden de Kamerleden inhoudelijk geadviseerd. Een interessante 
maar hectische baan.  Linda werkt op het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de di-
rectie Internationale Zaken. Zij houdt zich bezig met de Europese aanpak van klimaatver-
andering.  
Alhoewel op verschillende terreinen, zijn we allebei blij maatschappelijk relevant werk te 
kunnen doen. Thuis wordt er af en toe best wat gediscussieerd: onze soms verschillende 
visie ervaren we daarbij als een verrijking. Door het niet over alles eens te zijn, leer je zaken 
vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. 
 
Linda heeft tot juni verlof en we genieten volop van onze twee kleintjes. In de weekends 
zijn we vaak te vinden in het strand of de duinen voor een wandeling. Ook willen we als ge-
zin graag open staan voor andere mensen en vinden het erg leuk om thuis etentjes te ge-
ven voor vrienden, of een borrel te drinken in de stad. Ook zijn we geregeld een weekend 
op stap naar familie of vrienden. Dat maakt een wekelijks kerkbezoek soms wat lastig. Ter-
wijl in ons drukke en volle leven het geloof en de kerk als rustpunt en ijkpunt juist zo be-
langrijk zijn. 
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Reünie in kort bestek 
Op 25 maart ontmoetten oud-gemeenteleden en gemeenteleden elkaar na een prach-
tige dienst die geleid werd door alle nog in leven zijnde predikanten die de CTK ge-
kend heeft. Na de maaltijd werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om kort 
een herinnering of impressie op papier te zetten. Onderstaand volgt een bloemlezing. 
 

1969196919691969. Als 18-jarige voor het eerst naar sociëteit Triomf die gehouden werd achter een 
deur waar ‘Catechisatie’ op stond. Als je de deur opende, kwam je in een overvolle 
jeugdruimte. Een gouden tijd! Later, als lid van de toneelvereniging Matrios, werden 
we door de fam. Helfferich (de toenmalige koster – red.) met soep verwend. 

Marjolijn 
    

Twee slopende JannenTwee slopende JannenTwee slopende JannenTwee slopende Jannen. . . . Toen de CTK bijna 40 jaar bestond, kon men twee Jannen in de 
kerk aantreffen die vol overgave de slopershamer hanteerden. Hulpkoster Jan en do-
minee Jan. Wat bezielde deze twee? Hielden ze niet van deze kerk? Integendeel: ze 
maakten van het ‘verborgen’ podium aan de zijkant van de kerkzaal een prachtige ber-
ging om attributen te kunnen opslaan. 

….. 
 

1961961961965555. De tijd van het evangelisatiewerk beneden in de catacomben. Iemand komt op 
het idee om een Sinterklaasactie te houden t.b.v. het werk van ds. Hoekstra. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Grote hilariteit als de Sint met twee knechten in een ‘eend’ door het 
Bezuidenhout trekt, terwijl zijn staf door het dak van de auto steekt. Ds. Hoekstra blij 
met de opbrengst; meer dan 1000 gulden leverde de actie op én een leuke herinne-
ring! 

P.J.H. de Grunt 
 

Lieve CTK,Lieve CTK,Lieve CTK,Lieve CTK,    Na een droevige periode kwam ik Gerrit Visser tegen die mij gelijk in contact 
bracht met jou. Hij stopte voor de ingang en ging Ab Visser halen, die – zoals altijd – 
wel ergens bij je aan het klussen was. Ik bleef beduusd in de auto zitten; het ging voor 
mij wel erg snel. Ab en Coby Visser zijn in het begin voor mij erg belangrijk geweest 
omdat ze zo hartelijk waren. Inmiddels ben ik aardig ingeburgerd en vind ik het fijn 
om hier te komen. We komen bijna iedere zondag vanuit Vlaardingen naar je toe. 15 
juni a.s. zijn we alweer vijf jaar getrouwd. Bedankt voor alles! Liefs,  

Gerda Visser 
    

Wat een feest! Wat een feest! Wat een feest! Wat een feest! We komen nu vijf jaar in deze prachtige kerk met z’n mooie orgel en 
zijn fijne mensen. We vinden het heel bijzonder dat we dit 50-jarig jubileum mogen 
meevieren en we hopen nog lang hier te mogen kerken. 

Ben & Wil Franke 
 

Een mooie dienstEen mooie dienstEen mooie dienstEen mooie dienst, een heerlijke lunch en geweldig leuke ontmoetingen! Hartelijk dank. 
fam. Van der Gang (Arnhem) 

 

Hoera! De kerk is 50 jaar!Hoera! De kerk is 50 jaar!Hoera! De kerk is 50 jaar!Hoera! De kerk is 50 jaar! Daarom geven we een feestje. Iedereen geniet van de muziek 
en zang van het koor. De kinderen van de Kindernevendienst zingen nog even voor de 
kerk en hebben ook een mooie kaart gemaakt. Na de dienst wordt er heerlijk gegeten 
en gezelling gekletst. Het was een leuk feest! 

Noortje Verwijs 
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StrikStrikStrikStrik. Wat ik zo’n mooie herinnering aan de CTK vind, is die keer dat ik aan kwam fiet-
sen en vanuit de verte al de toren boven de huizen zag uitsteken met een strik er om-
heen. (Bij de heropening van de kerk na de verbouwing van de kerkzaal – red.) 

Anne 
 

1963196319631963. Als 17-jarige samen met Dick van der Wal kennisgemaakt met de soos Triomf. De 
soos is inmiddels fysiek verdwenen, maar staat diep en blijvend in ons hart gegrift. Het 
heeft geheid tot ons huwelijk. (…..) Zonder de CTK had ons leventje er echt ander uit-
gezien. Onze herinneringen aan de jubilaris zijn van blijvende waarde! 
 

Marianne & Jan Zwennes 
 

Voor de eerste keerVoor de eerste keerVoor de eerste keerVoor de eerste keer. Ik ben hier nu voor de eerste keer, samen met mijn vrouw die hier 
in de buurt gewoond heeft. Zij heeft ruim vijftig jaar geleden deze kerk zien bouwen. 
Ze heeft ook de eerste dominee gekend, ds. Gilhuis. Nu wonen we in Driebergen en 
zijn met de trein hier naartoe gekomen om dit feest mee te maken. 

.….. 
Drie jaar ben ik nu bij deze kerkDrie jaar ben ik nu bij deze kerkDrie jaar ben ik nu bij deze kerkDrie jaar ben ik nu bij deze kerk, maar het lijkt wel veel langer. Zo’n fijne en warme 
gemeenschap! Ik voel me hier helemaal thuis, doe met alle liefde mijn deel van het 
vrijwilligerswerk en put daar veel voldoening uit. Ik hoop dat ik nog lang van deze ge-
meente deel mag uitmaken.                     

 Irene 
    

GefeliciteerdGefeliciteerdGefeliciteerdGefeliciteerd met het 50-jarig jubileum. Wij zijn de ouders van Ruud en ruim 50 jaar ge-
leden zagen wij deze kerk bouwen. We waren onder de indruk van die mooie kerk en 
dat zijn we nog steeds. Toen hadden we verkering en inmiddels zijn we 48 jaar ge-
trouwd. 

Jaap & Corry Stiemer 
 

ChristusChristusChristusChristus , in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen (Col. 2 : 3) 
Wij zijn allen parels in Gods hand. 
Wij zijn dankbaar voor de steun van de kerk in deze moeilijke tijden. 

Nelie, Richard & Madelief Kalkman 
 

De De De De goedegoedegoedegoede kant op kant op kant op kant op. Ik heb hele goede herinneringen aan ds. Gilhuis. Hij heeft mij heel 
goed geholpen met mijn geloof toen ik uit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Schie-
dam kwam, waar een ouderling mij had verteld dat ik de verkeerde kant op ging. 

Ria Loch 
 

KontaktKontaktKontaktKontakt. Vandaag verschillende spelers ontmoet van toneelgroep Kontakt, waarmee ik 
zes jaar heb opgetreden in de toneelzaal van deze kerk. 

Roos Backx – Hartsuiker (Goirle) 
 

Dichter bij de mensenDichter bij de mensenDichter bij de mensenDichter bij de mensen. Na het samengaan van de Wilhelminakerk en de CTK kwam ik ds. 
Baak tegen. Dat was de eerste dominee die je bij zijn voornaam mocht noemen. Een 
openbaring! Dus dominees zijn ook mensen. Daarna kwam er een Jan, nog een Jan, een 
Ruud en een Berit. Die dominees staan steeds dichter bij de mensen!  

Bert 
    

InwijdingInwijdingInwijdingInwijding. Bij de inwijding van deze kerk sprak ds. Gilhuis een gebed uit waarin hij zei: 
“Heer als uw woord hier niet recht wordt verkondigd, laat dan het dak van deze kerk 
maar naar beneden komen” Tot mijn grote vreugde heb ik vandaag geconstateerd dat 
het dak nog op z’n plaats ligt! 
 ..…… 
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Puzzel 
De oplossing van het jubileumcryptogram:  
Horizontaal:Horizontaal:Horizontaal:Horizontaal:  2 botervloten  8 NORA (Noordelijke Randweg)  9 reeflijn  10 neem  11 Loki  
12 ik  14 egel  16 zet  17 feestjurken  19 SA (Sicherheitsabteilung)  20 soja  21 aflaat  22 
afgeschoten  26 troef  27 spraakwater   
Verticaal:Verticaal:Verticaal:Verticaal:  1 konijn  2 bruiloftsmars  3 Epe  4 vijftig jaar CTK  5 tonen  6 er  7 naamgeno-
ten  9 rokkenjager  13 keu  14 ets  15 LR (Lage Rivierstand)  16 ze  18 kwast  23 fop  24 
efa  25 oma  26 even. 
Gaat de vlag nu uit of gaan we ’n nu juist strijken? Maakt niet uit, want een nieuwe 
puzzel biedt weer nieuwe kansen! ……. Succes! 

Adriaan Sala
    

          1111            

 2222            3333            4444                            5555            6666     

                                                                                          

7777                                    8888                                                     

                                                                                          

 9999                                                                                     

                                                                                             

                 10101010    11111111            12121212            13131313    14141414                     

 15151515    16161616                                    17171717                                     

 18181818                                                            19191919                            

                                                                                          

 20202020                                                    21212121            22222222                    

                                                    23232323            24242424                     

 25252525                                                                                     
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HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:HORIZONTAAL:    
  2 zou het die aap zijn die onverwacht 

tevoorschijn komt? (11) 
  7 voor hem was dat typische Amster-

damse urinoir, de ‘Krul’ (4) 
  8  ja, ik ben er! (7) 
  9  Stien doet examen (9) 
10 van buitenaf inwendig bekijken kan 

tegenwoordig (4) 
13 Mozes overzag van 800 m hoogte het 

Beloofde Land en stierf …. (4) 
15 door de botsing minder waard dan de 

dagwaarde (5+4) 
18  da's niet gering! (5) 
19 Haagse weg voert geen water meer af  

(4) 
20  een retourtje van bijna 800.000 km (8) 
22 er zijn o.a. de soorten 'bitter' en 'ver-

guld' (3) 
23 rommelen met je bloed om harder te 

fietsen (3) 
25  hij geeft over tussen 12 en 6 u (11) 

VERTICAAL:VERTICAAL:VERTICAAL:VERTICAAL:    
  1  slome wijze van wandelen (7) 
  2 daar hebben gemengde koren groot 

gebrek aan (13) 
  3 hebben erg domme kinderen, zegt 

men (5) 
  4 daar is je euro een tientje waard of als 

je pech hebt 50 ct (13) 
  5  gebakken is hij het leukst (5) 
  6  zou die boom melaats zijn? (13) 
10  medische nooduitgang (5) 
11 Engelse auto rijdt achteruit bij de 

Rijksautomobielcentrale (3) 
12  Holland op z’n smalst (2) 
13  tweesporenbeleid in Lage Landen (2) 
14  oliehoudende soes (4) 
16 tegenhanger van 'off' (2) 
17 dat beest verkeert in een identiteits-

crisis (6) 
21  snap je die twee nou …. (4) 
24  alles in orde in de werkplek van de 

chirurg (2) 
 


