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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    

11118888eeee jaargang nr.  jaargang nr.  jaargang nr.  jaargang nr. 2222    ----    februari februari februari februari 2012012012013333    
Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 10,00) 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       
 bevallingsverlof tot eind februari 2013  tel. 070 359 62 39 
 vervanging ds. Ruud Stiemer (zie boven) 
  

Wijkkerkenraad: 
 

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

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

GIROGIROGIROGIRO----/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN    
Vaste vrijwillige bijdragen: 
- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk ’s Gravenhage-Oost  
- kerk (PGG): 615174 t.n.v.  Prot. Gem. Wijkr. Kerkrentm. Bezuidenhout 
Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG) 
Diversen:  5144061 t.n.v.  Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. het doel (*) 
 * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /  
 * Legaten        
Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk ’s Gravenhage-Oost 
Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout 
Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO 
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Het volgende nummer komt donderdag 28 februari van de drukker. 
Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 13 februari a.s. inleveren bij: 
Henk Hospes, Henk Hospes, Henk Hospes, Henk Hospes, per email: per email: per email: per email: samenspel@ctkerk.nlsamenspel@ctkerk.nlsamenspel@ctkerk.nlsamenspel@ctkerk.nl    
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 april 2013 

Van de redactie 
 

Het valt niet mee een voorwoord te moeten schrijven als je 
koffers al gepakt zijn en je gedachten je al vooruit zijn gevlo-
gen naar warmere oorden. Toch nog maar even een poging.  
 

Zoals altijd was ook dit keer de kerstnachtdienst heel bijzonder. Het YMCA-gospelkoor 
dat deze keer te gast was, verleende een feestelijk tintje aan de dienst met een en-
thousiast optreden. Er was geen lege plaats in de banken meer te vinden, sterker nog: 
de ruimte achter de banken moest vrijwel helemaal opgevuld worden met stoelen en 
dat is in 2012 maar één keer eerder voorgekomen.  
Het nieuwe jaar is inmiddels ook feestelijk ingeluid met de doop van Eelco Bootsma, 
zoon van Berit en Jelmer. Foto’s en meer hierover vindt u verderop in dit nummer.  
 

Als ik zo op de valreep voordat dit nummer naar de drukker gaat, de tekst nog eens 
doorlees, vallen me de volgende woorden en onderwerpen op: 
 

Zwoegen en afbeulen 

Leven in weelde en minderbedeelden  

Geven en meeleven 

Leren en respecteren 

Dopen en rouwen 

Samenwerken en opbouwen 

Vrijwilligers en (jonge) professionelen 

Bankhangen en achter het behang plakken 

Trouwen en wiegen 

Biechten of bedriegen 
 

Nieuwsgierig geworden naar de verhalen achter die woorden? Laat u zich dan niet lan-
ger door mij ophouden. Veel leesplezier en een hartelijke groet, 

Henk Hospes 
 

Zomaar een wijsheid 
 

De beste grappen zijn degenen 
waarom ik eigenlijk moet wenen. 
Die mij doet gillen van verdriet, 
hoorde ik Goddank nog niet. 
Neem ik dan maar bijtijds de benen! 

Leo Vroman 
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Zomaar een wijsheid  
 

Het lijkt nu een feit dat we niet weten waaruit 95% van de kosmos 
bestaat.  
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Meditatie:  

Samen sta je sterk 
 

‘Je kunt veel beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – en dat is zeker - samen 
zwoegen loont.’  Prediker 4 : 9 
 

'Zwoegen' en 'afbeulen', dat zijn twee woorden die telkens weer terugkomen in het be-
toog van Prediker. Hij observeert het leven van de mensen om zich heen en ziet dat het 
dagelijkse bestaan bepaald wordt door zwoegen en afbeulen. Prediker ziet mensen die 
zich - door hard te werken - een goede positie hebben verworven. Ook ziet hij mensen 
bij wie al hun werk tevergeefs is en hun bestaan bij de handen wordt afgebroken. Hij 
constateert dan dat het leven een aaneenschakeling van ‘ups en downs’ is: het ene mo-
ment gaat het je goed, terwijl het je op het andere moment zomaar minder kan gaan. Zo 
blijf je als mens altijd maar bezig: bouwen en afbreken, vinden en verliezen, lachen en 
huilen, leven en sterven.  
Als je dit zo leest, dan zou je denken dat Prediker een pessimist is, een zwartkijker, ie-
mand die niet meer van het leven kan genieten. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. 
Te midden van al zijn zwoegen en tobben ziet hij namelijk ook lichtpuntjes. Eén van die 
lichtpuntjes is ‘eten en drinken en genieten van het goede dat God geeft’ (Prediker 3 : 12, 
13).  Een ander lichtpuntje is: het hebben van een metgezel, een makker, een kameraad, 
vriend of vriendin, een broer of zus. Kortom, iemand met wie je kunt optrekken. 
"Je kunt veel beter met z’n tweeën dan alleen zijn", zegt Prediker, "want, samen zwoegen 
loont." Hij komt tot die uitspraak nadat hij in een paar zinnen het bestaan van een mens 
heeft geschetst die helemaal alleen is. Het is iemand die zelfs geen zoon of broer heeft 
en dat is verdrietig. Immers, deze man zwoegt en ploetert in zijn eentje om een bestaan 
op te bouwen, om het goed te hebben. Echter, voor wie doet hij dit allemaal? Hij heeft 
niemand met wie hij van zijn rijkdom kan genieten. De man heeft niemand aan wie hij 
het in de toekomst kan nalaten. "Nee", zegt Prediker, "dan kun je maar beter met zijn 
tweeën zijn!" Waarom eigenlijk? Als je met zijn tweeën bent, dan moet je toch net zo 
goed zwoegen en tobben in het leven? Dat is waar! Maar, omdat je sámen zwoegt en je 
sámen afbeult, kun je het leven aan, maak je het bestaan voor elkaar dragelijk. Je kunt 
elkaar steunen, elkaar troosten, elkaar aanmoedigen als de één het niet meer ziet zitten. 
Je kunt elkaar helpen. Je kunt met elkaar delen: geld en goederen, maar ook niet-
materiële zaken als geluk, blijdschap en verdriet.  
 

"Je kunt veel beter met zijn tweeën zijn." Prediker heeft met deze uitspraak alle mensen 
op het oog die twee aan twee samenwerken. Mensen die, in welke relatie ze ook tot el-
kaar staan, elkaar tot steun en hulp zijn. Dat zouden twee collega's op het werk kunnen 
zijn, of twee klasgenoten op school, of vrienden, of vriendinnen, of ouder en kind, of 
mensen die getrouwd zijn, of broeders en zusters in de gemeente. "Je kunt veel beter 
met zijn tweeën zijn", zegt Prediker. Maar, aan het eind van het stukje dat we gelezen 
hebben, doet hij er een schepje bovenop: "Een driedubbel gevlochten koord is niet snel 
stuk te trekken." Met andere woorden, als je met zijn drieën bent, houd je het nog langer 
vol. Dit beeld van die twee mensen, waaraan een derde persoon toegevoegd wordt, 
doet denken aan het verhaal van de twee volgelingen van Jezus, die na zijn kruisiging en 
begrafenis, gedesillusioneerd naar hun dorp Emmaüs lopen. Ze zijn allebei verdrietig en 
kunnen elkaar niet troosten. Ze krijgen elkaar niet meer uit de put, totdat die derde erbij 
komt, Jezus Christus de Heer, die dood en graf achter zich had gelaten. Hij loopt met hen 
op, luisterend en vragend en verkondigend. Zo worden ze uit de kuil van hun wanhoop 
getrokken en wordt hun koude hart verwarmd. Met dat verhaal in ons achterhoofd mo-
gen wij vandaag zeggen, dat wanneer de Levende Heer als de derde persoon met men-
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sen meegaat, die twee aan twee op weg zijn (collega's, klasgenoten, vrienden, vriendin-
nen, moeder en kind, echtgenoten, broeder en zuster) hun relatie sterker wordt, hech-
ter, standvastiger. Jezus wandelt mee, luistert en troost, en geeft aan twee mensen 
kracht om door te gaan. Met zijn tweeën kun je al veel aan, maar met zijn drieën sta je 
sterker. Dat geldt ook voor u en mij, wanneer we met elkaar dit nieuwe jaar inwandelen. 
Samen gaan we aan de slag om te werken aan de kerk. Ook dat werk is in veel opzichten 
‘zwoegen en aftobben’. Toch loont het de moeite, omdat we het samen doen! Boven-
dien, geldt ook voor ons: de Heer wandelt als derde met ons mee en bemoedigt Hij ons 
door zijn Woord en door zijn Geest. 
 

Het verlangen om een ander mens te vinden met wie je op weg kunt gaan, en het ver-
langen om er voor een ander te zijn, wordt prachtig verwoord in Lied 213 uit de Evange-
lische Liedbundel. Een drietal coupletten staat hieronder afgedrukt. Het is een gebed om 
je voor elkaar open te stellen. Het is een gebed om Christus te ervaren in je relatie met 
de ander. Mag Hij ook in dit nieuwe jaar zichtbaar worden in onze omgang met elkaar! 
 

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 

Wij zijn onderweg als pelgrims 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

Ik zal blij zijn als jij blij bent 
Huilen om jouw droefenis, 

al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

ds. Ruud Stiemer 

Doop 

 

In de dienst van zondag 13 januari is de heilige doop bediend aan    Eelco Wybren, zoon 
van Berit en Jelmer Bootsma, broer van Nienke. De voorgangers waren: ds. Ruud Stie-
mer en ds. Irma Pijpers. Ds. Stiemer verzorgde de Dienst van het Woord, terwijl ds. Pij-
pers, studiegenote en vriendin van Berit en Jelmer, de doop bediende. 
 
Door het water van de doop wil de Heer een teken geven. 
Niet alleen slechts voor vandaag, maar voor heel je leven. 
 

Door de doop hoor je bij Hem, Hij wil steeds jouw vader zijn. 
Hij geeft jou zijn grote liefde, ook al ben je nu nog klein. 
 

Word je groter? Krijg je zorgen? Leg je hand in die van Hem. 
Hij wil jou de weg steeds wijzen. Luister dus maar naar zijn stem. 
 

Die stem zegt: “Kom, vertrouw me maar waarheen je ook gaat.” 
Want door je doop mag jij steeds weten dat God de Heer je nooit verlaat! 
 

gedicht van Ellen Zieleman, gelezen door Jelmer 
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AFSLUITING JUBILEUMJAFSLUITING JUBILEUMJAFSLUITING JUBILEUMJAFSLUITING JUBILEUMJAARAARAARAAR EN EN EN EN OVERSTAP NAAR HET  OVERSTAP NAAR HET  OVERSTAP NAAR HET  OVERSTAP NAAR HET 
NIENIENIENIEUUUUWE JAARWE JAARWE JAARWE JAAR    
Met de wisseling van Oud en Nieuw hebben we het 
jubileumjaar 2012 afgesloten. Enkele weken eerder 
waren de mobiles, die ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de kerk waren gemaakt, wegge-
haald. De kleurrijke objecten maakten plaats voor de 
kerstversiering. Ook de kerstboom en de kransen zijn 
opgeruimd en we zien de kerkzaal weer in haar sobe-

re en strakke vormgeving. Met veel plezier denk ik terug aan de verschillende activitei-
ten die in het kader van het jubileum hebben plaatsgevonden. Er is feest gevierd, er 
zijn allerlei ontmoetingen geweest, herinneringen opgehaald. Het is een voorrecht dat 
we vele oude en nieuwe bekenden mochten ontvangen. We zijn nu het 51ste jaar inge-
stapt en kijken vooruit naar de toekomst. We doen dat in het vertrouwen dat de Heer, 
die ons in het afgelopen jubileumjaar en de daaraan voorafgaande jaren nabij was, ook 
de komende maanden ons zal leiden door zijn Woord en door zijn Geest! 
    

VEERTIGDAGENTIJDVEERTIGDAGENTIJDVEERTIGDAGENTIJDVEERTIGDAGENTIJD    
Op woensdag 13 februari, Aswoensdag, 
begint de veertigdagentijd. Vanaf die dag 
zullen we de Heer veertig dagen volgen 
op zijn weg van lijden en sterven. Het is 
een tijd van bezinning, van soberheid. 
Juist in deze periode staan we ook stil bij 
het lijden in de wereld, de pijn en het 
verdriet van mensen dichtbij en veraf. We 
doen dat echter niet zonder hoop. We 
gaan onze weg door de veertigdagentijd 
tegen de achtergrond van Pasen. De hoop 
van de opstanding gloort iedere zondag 
op, als een baken van licht in de duister-
nis.  
 

FELICITATIEFELICITATIEFELICITATIEFELICITATIE    
Op donderdag 20 december is geboren, 
Esther Deborah, dochter van Maarten en 
Naomi Chen, zusje van Christiaan. We wil-
len hen van harte feliciteren met dit grote 
geluk!  
 

HUWELIJKHUWELIJKHUWELIJKHUWELIJK    
Op zaterdag 2 maart zal de kerkelijke be-
vestiging plaatsvinden van het huwelijk 
van Ivora Bibejane Francis en Nick Noort. 
De dienst wordt gehouden in de Klooster-
kerk, Lange Voorhout 4. De aanvang is om 
12 uur. De voorganger is ondergetekende. 
De huwelijksbijbel wordt overhandigd 
door ouderling Kia Korteweg. We willen 
Nick en Ivora alvast van harte feliciteren 
en wensen hen een feestelijke dienst toe 
en veel zegen op de weg die ze samen 
verder gaan.  

OVERLIJDEN OUDOVERLIJDEN OUDOVERLIJDEN OUDOVERLIJDEN OUD----PREDIKANTPREDIKANTPREDIKANTPREDIKANT    
Op de eerste dag van dit nieuwe jaar is op 
77-jarige leeftijd overleden, ds. Harm 
Reinder (Harry) Smid. Hij was van 9 juli 
1978 tot 1 mei 1995 predikant van de Ne-
derlands hervormde wijkgemeente Bezui-
denhout. Voordat hij naar de 
Wilhelminakerk kwam, diende hij de ge-
meenten van de Johanneskerk in Veen-
wouden (1964-1969) en vervolgens van De 
Hoeksteen in Emmeloord (1969-1978). Op 
de rouwkaart staat onder zijn naam de 
woorden ‘Verbi Divini Minister’, wat bete-
kent: ‘dienaar van het goddelijk Woord’. 
Met deze oude woorden gaven zijn vrouw 
en kinderen aan waar het ds. Smid om 
ging: het bedienen van het Woord van 
God. In de kerkdiensten waarin hij voor-
ging, maar ook in het pastoraat, de cate-
chese en Bijbelkringen heeft hij dit Woord 
willen bedienen. Hij voelde zich daarbij 
geroepen door de Heer die heeft gespro-
ken door de profeten en in het bijzonder 
in zijn Zoon Jezus Christus. We zijn dank-
baar voor het werk dat hij in de voormali-
ge Wilhelminakerk heeft mogen doen. We 
wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte toe en bovenal Gods 
nabijheid in hun verdriet.  
    
OUDE EN NIEUWE BIJBEOUDE EN NIEUWE BIJBEOUDE EN NIEUWE BIJBEOUDE EN NIEUWE BIJBELSLSLSLS    
Tijdens de kerkdiensten lezen we voor uit 
de Nieuwe Bijbelvertaling. In de banken 
lagen nog de Bijbels in de ‘oude vertaling’. 
Deze Bijbels zijn onlangs uit de banken 
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gehaald. Wilt u meelezen met de schriftle-
zingen, dan kunt u voortaan een exem-
plaar van de Nieuwe Bijbelvertaling 
pakken van het kastje dat aan de balustra-
de is bevestigd (naast de glazen deuren).  
Het gevolg hiervan is dat we een groot 
aantal exemplaren van de oude vertaling 
over hebben. Wilt u één of meerdere 
exemplaren meenemen - als aandenken of 
om ze aan anderen uit te delen -  dan kunt 
u ze pakken van de tafel aan de rechter-
zijde van de kerkzaal. 
 

START ALPHACURSUS UISTART ALPHACURSUS UISTART ALPHACURSUS UISTART ALPHACURSUS UITGESTELDTGESTELDTGESTELDTGESTELD    
Op vrijdag, 11 januari zou de Alphacursus 
van start gaan. We hebben al een paar 
aanmeldingen, maar er kunnen nog meer 
mensen bij. Deze cursus is speciaal be-
doeld voor mensen van buiten de kerk, 
die het christelijk geloof willen verkennen. 
Ook mensen van binnen de kerk, die het 
leuk vinden om mee te doen, zijn van har-
te welkom! Er zijn nu zes deelnemers maar 
er is ruimte voor meer mensen. Hebt u, jij 
zin om meer te doen? U, jij bent van harte 

welkom! De avond begint om 18 u met 
een maaltijd. Om 19.30 u wordt het thema 
ingeleid, waarna we in groepjes uiteen-
gaan om met elkaar in gesprek te gaan. 
Rond 21.15 u wordt de bijeenkomst afge-
sloten. Voor meer informatie en opgave 
kunt u contact opnemen met ds. Ruud 
Stiemer, 070-382.52.65 of ruudstie-
mer@ctkerk.nl 
 

ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG MMMMISSIONAIRISSIONAIRISSIONAIRISSIONAIR----DIACONAAL PRDIACONAAL PRDIACONAAL PRDIACONAAL PROOOOJECTJECTJECTJECT    
De dienst van zondag 10 februari staat in 
het teken van het Missionair-Diaconaal 
Project van onze kerk. Met deze dienst wil-
len we ons er bij bepalen dat dit project 
niet alleen iets is van de dominees, de 
commissie en van de kerkenraad, maar 
van heel de gemeente! Het missionaire en 
diaconale werk van de gemeente mag 
door ons allen worden gedragen! De 
dienst zal worden voorbereid door de le-
den van de commissie. 
 
Met een hartelijke groet, 

ds. Ruud Stiemer 
 

   

Giften 
 Wijkkas  Team Meeleven 

Via Annie Krul van familie B. €   10,- 
Via Annie Krul van N.N.      €   25,- 
Via Coby van Veen van mevr. I.   €   10,- 
                                 van mevr. T.B.   €   20,-  
Via Annie Krul van fam. L   €   10,-  
 
Hartelijk dank! 

 
 

Bedankt (1)  
 
Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de belang- 
stelling en de kaarten, telefoontjes en bloemen die ik tijdens mijn ziekte 
heb mogen ontvangen. 

Lieve groeten, 
Riet Bal 
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Bombardement Bezuidenhout  
 

Op 3 maart 1945 viel de bommenregen van de geallieerde luchtmacht op het Bezuiden-
hout. Meer dan 522 doden vielen te betreuren en vele gewonden. Grote en - naar later 
bleek - onherstelbare schade werd aan de eens zo mooie wijk toegebracht. Drie kerken 
werden in het Bezuidenhout totaal verwoest - de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk, 
de Wilhelminakerk en de Anglicaanse kerk -, de Liduinakerk aan de Schenkkade bleef ge-
spaard en raakte slechts de torenspits kwijt. Piet Verreck schreef over de voorvallen rond 
de Liduinakerk in het project  Haagse Herinneringen, waar Haagse senioren aan verhalenta-
fels herinneringen op hebben gehaald over onder andere het bombardement op de wijk. 
 “Er zijn zoveel dingen gebeurd die met het 'Vergissingsbombardement' te maken hebben. 
Eén van die voorvallen betrof de St. Liduinakerk aan de Schenkkade. Bij het bombardement 
werd de spits van de kerk geraakt. Deze kwam terecht op het schip van de kerk. Daardoor 
was deze voorlopig onbruikbaar voor kerkdiensten. Ook de pastorie werd zwaar bescha-
digd. Het toeval wilde dat er op het tijdstip van het bombardement een uitvaartdienst 
plaatsvond, geleid door pastoor Geldermans. 
Dankzij een mededeelnemer aan de verhalenta-
fel weten we voor wie deze dienst was. Overlij-
densakte nr. 1077 te ’s-Gravenhage vermeldt:  
Op 26 februari 1945 is overleden Cornelis Lau-
rens Hendriks, oud 59 jaar, van beroep: koetsier. 
Geboren en wonend alhier, echtgenoot van 
Gijsberta van Wulfen, zoon van Petrus Johannes 
Hendriks en van Maria Catharina van der Ende, 
beiden overleden. 
Het herstel van de kerk liet op zich wachten. We waren in de nadagen van de oorlog en alle 
activiteiten lagen vrijwel stil. Het enige wat er gebeurde, was dat het puin in de straten aan 
de kant geschoven werd om ruimte te maken voor het verkeer. De H. Liduinakerk was flink 
beschadigd en kon niet gebruikt worden. De andere r.k. kerk, Onze Lieve Vrouw van Goede 
Raad aan de Bezuidenhoutseweg, was geheel verwoest; alleen wat treurige resten stonden 
nog overeind. De mensen die in de wijk waren achtergebleven, wilden graag een vervan-
gende gelegenheid om in de wijk te kunnen kerken. Die werd voor de parochianen van de 
Liduinakerk gevonden in de gymnastiekzaal van de r.k. meisjesschool in de Amalia van 
Solmsstraat, waar in de weekeinden soms vijf tot zes diensten werden gehouden. Later is 
er een noodkerk gebouwd in de Theresiastraat. Helaas kon pastoor Geldermans, die aan 
een slepende ziekte leed, niet meer voorgaan in de diensten. 
Na de bevrijding werd met de herstelwerkzaamheden aan de kerk begonnen. In oktober 
kon hij weer in gebruik worden genomen. Een wrange samenloop van omstandigheden 
was dat de eerste uitvaartdienst in de herstelde kerk werd opgedragen voor pastoor Gel-
dermans. De spits van de toren werd niet herbouwd. De toren kreeg een platte bovenkant, 
waarop een groot kruis werd geplaatst. In de oorlog waren de kerkklokken uit de toren 
gehaald en op transport gesteld naar Duitsland om bij te dragen aan de Duitse oorlogsin-
dustrie. Ik heb horen zeggen dat de boot waarin de klokken richting Duitsland werden ver-
voerd, op het IJsselmeer in het ongerede is geraakt. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de 
eigen klokken opnieuw geïnstalleerd. Met het opnieuw laten luiden van de kerkklokken 
werd gewacht tot de kerstnacht. Terwijl ik op weg was naar de nachtmis begonnen in het 
nachtelijk duister opeens de klokken te luiden. Een heerlijk geluid na een paar jaar van  stil-
te. Ik had het gevoel dat nu een periode van narigheid was afgesloten en er een geheel 
nieuwe periode was aangebroken.”        
        Lia van den Broek 
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Samenwerken    

in de Haagse Hout en de Archipelbuurt 
 

 
 

De wijkgemeenten Vredeskapel/Duinzichtkerk, Kruispunt en Christus Triumfatorkerk 
werken samen onder de voorlopige naam Combinatie IV. Door samen te werken kun je 
namelijk elkaar aanvullen en daarmee het geheel versterken. De ene wijkgemeente 
heeft veel jeugdwerk, de ander is goed in het bereiken van jonge professionelen of we 
kunnen van elkaar leren wat betreft liturgie. Als de kerkenraden van de wijkgemeen-
ten de voorgestelde regeling voor de combinatie binnenkort goedkeuren, is de sa-
menwerking van deze wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te ’s Gravenhage 
(PGG) in het Haagse Hout en Archipelbuurt ook for-meel geregeld.  
 

Hoewel samenwerking heel wenselijk is, was de aanleiding om elkaar te zoeken geld - 
of beter gezegd het gebrek hieraan. De Algemene Kerkenraad van de PGG heeft in 2010 
besloten tot een herstructurering. In november 2012 heeft dit geleid tot het besluit 
om acht van de zeventien kerkgebouwen buiten gebruik te stellen. In onze combinatie 
betreft dit twee gebouwen, te weten het Kruispunt en de Vredeskapel. Een onderdeel 
van het verkleinen van de PGG is het samenwerken van wijkgemeenten in zogenaamde 
combinaties met als doel op termijn één wijkgemeente te worden. Voor heel Den Haag 
zijn vijf combinaties gevormd. In Haagse Hout en Archipelbuurt werken de wijkge-
meenten Vredeskapel/Duinzichtkerk, Kruispunt en Christus Triumfatorkerk samen. 
 

De wijkgemeente Christus Triumfatorkerk wordt gevormd door leden van de PGG en 
van de Gereformeerde kerk ‘s-Gravenhage-oost (GKO). Ds. Berit Bootsma is in dienst bij 
de PGG en ds. Ruud Stiemer bij de GKO. Hoewel de samenwerking in formele zin alleen 
het PGG-deel van onze wijk betreft, is dit onderscheid in de praktijk niet te maken en 
doen we als wijkgemeente in zijn geheel mee in de samenwerking. Zoals al vermeld in 
Samenspel van oktober doet ds. Ruud Stiemer ook mee in de samenwerking van de 
predikanten. 
 

Samenwerken doe je door samen ergens aan te werken. Hiervoor moet je elkaar ook 
leren kennen. Dit hebben we als kerkenraden gedaan tijdens drie bijeenkomsten afge-
lopen zomer en najaar. Naast persoonlijk kennismaken werd ook kennisgemaakt met 
elkaars wijkgemeente en werden er plannen gemaakt voor Combinatie IV. Punten van 
samenwerking lijken vanzelfsprekend het jeugdwerk en het (wereld-)diaconaat 
 

Als vervolg zal een stuurgroep met hierin de voorzitters van de drie wijkkerkenraden 
de komende tijd het proces van naar elkaar toegroeien sturen en ondersteunen opdat 
we in de Haagse Hout en de Archipelbuurt ook meer één worden. 
 

Kerkenraad Christus Triumfatorkerk  
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Biechtstoel of schandpaal     
Het is geen gebruik in onze kerk, maar in de rooms katholieke kerk heb je de mogelijk-
heid om te biechten: je zonden, groot en klein, vertellen aan de priester. Die verstrekt 
goede raad, zodat je de fouten in de toekomst kan vermijden. Je krijgt een nieuwe 
kans. Het is een plek waar je eerlijk kunt zijn tegen een ander, tegenover God en vooral 
tegenover jezelf. 
 

LANCE, ERNST, DIEDERLANCE, ERNST, DIEDERLANCE, ERNST, DIEDERLANCE, ERNST, DIEDERIKIKIKIK 
Tegenwoordig lijken men-
sen meer te kiezen voor de 
schandpaal dan de biecht-
stoel. Liever de schone 
schijn ophouden met het 
risico dat alles uitkomt, dan 
toegeven dat je een (grote) 
fout gemaakt hebt, of dat 
je minder succesvol bent 
dan je iedereen wilt laten 
geloven. In onze tijd zijn 
actualiteitenprogramma’s 
op televisie de moderne 
schandpaal. De afgelopen maanden zagen we veel bedriegers voorbij komen, zoals 
Lance Armstrong en zijn vele collega’s die hun wielerprijzen niet te danken hebben aan 
eigen kracht en uithoudingsvermogen, maar aan doping. En wat te denken van de om-
streden neuroloog Ernst Jansen Steur die spijtig genoeg veel mensenlevens verwoest-
te met zijn leugens en wanprestaties. Dan was er nog Diederik Stapel, die ons graag in 
onzinnige onderzoeken deed geloven. Hij biechtte naderhand zelf zijn fouten op op de 
nationale televisie, een doekje voor het bloeden. 
    

SSSSPROOKJESHUWPROOKJESHUWPROOKJESHUWPROOKJESHUWEEEELIJK?LIJK?LIJK?LIJK?    
En natuurlijk hét voorpagina nieuws op 2 januari: ‘Sylvie en Rafael gaan scheiden’.  Nog 
geen jaar geleden ontkenden zij in alle toonaarden dat er sprake zou zijn van een 
scheiding. Met een grote glimlach vertelden ze ons via de televisie dat het onzin is. We 
zagen niets dan een stralende en lachende Syl en Raf. Natuurlijk het is triest dat men-
sen gaan scheiden, zeker als ze kinderen  hebben, maar voelde u zich ook niet een 
beetje voor de gek gehouden? Was het niet anders geweest als ze gewoon opgebiecht 
hadden dat ook zíj geen sprookjeshuwelijk hebben? Dat het echt niet leuk is als je 
vrouw altijd van huis is en je om de haverklap naar een ander land moet verhuizen 
voor de carrière van je man en je eigenlijk veel te weinig tijd voor je kind hebt. Als ze 
maar een beetje eerlijk  geweest waren, dan waren ze niet aan de schandpaal gena-
geld, maar dan hadden we meer meegeleefd met ze.   
 

Helaas hebben we de laatste tijd alleen maar voorbeelden gezien van hoe het niet 
moet. Ik heb respect voor degene die zelf eens zijn/haar fouten opbiecht, vrijwillig. 
Jammer dat we zo weinig voorbeelden zien. Het zou veel leed voorkomen. 
Biechtstoel of schandpaal: wat kiest u?  
 

Mirjam Goudart-Jansen 
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BerichtenBus 
    

DOOPDIENSTDOOPDIENSTDOOPDIENSTDOOPDIENST    
Op het moment van schrijven is Eelco net de zondag ervoor 
gedoopt. Jelmer en ik kijken terug op een bijzondere en ge-
slaagde dienst. Omgeven door familie, vrienden en vele ge-
meenteleden mocht onze zoon Gods zegen ontvangen. Het 
is ontroerend om dit jonge leven aan God te mogen toever-
trouwen. Het geeft het gevoel dat je er niet alleen voor 

staat, maar dat er nog Iemand met hem mee gaat door zijn leven heen. Wat de dienst 
extra bijzonder voor ons maakte, was dat Irma Pijpers, mijn goede studievriendin, de 
doop bediende. Natuurlijk hebben we ook weer van haar zangtalenten kunnen genie-
ten! Het was een dienst om niet snel te vergeten. 
 

BEDANKTBEDANKTBEDANKTBEDANKT 
Jelmer en ik willen van deze gelegenheid 
gebruik maken om iedereen te bedanken 
voor alle gelukwensen en presentjes die 
we mochten ontvangen. Onze woonkamer 
kleurt helemaal blauw van de meer dan 
honderd wenskaarten die we hebben ont-
vangen. Het is hartverwarmend om te 
merken hoeveel mensen er met ons mee-
leven en samen met ons blij zijn over dit 
nieuwe leven. Hartelijk dank daarvoor. 
 

WEER AAN DE SLAG WEER AAN DE SLAG WEER AAN DE SLAG WEER AAN DE SLAG     
Hoewel ik nog midden in mijn verlof zit, 
begint het einde daarvan al weer een 
beetje in zicht te komen. Vanaf donderdag 
28 februari begint voor mij het werkende 
leven weer en zult u mij weer volop tegen 
komen. Een kleine wijziging die vanaf dat 
moment zal ingaan is dat ik in het vervolg 
ook op woensdagochtend vrij ben. Dit 
houdt in dat vanaf maart mijn vrije dagen 
zullen zijn: dinsdag, woensdagochtend en 
vrijdag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De eerste kerkdienst waarin ik weer zal 
voorgaan is die op 3 maart. In deze dienst 
wordt het bombardement van 3 maart 
1945 herdacht. Mede voorganger is pas-
toor Kurvers en aan de dienst zal mede-
werking worden verleend door het 
Driekoningenkoor onder leiding van Wim 
Voogd. In aansluiting op deze dienst zal er 
een kranslegging zijn bij het monument 
op de Juliana van Stolberglaan. 

 
 
 

  
Met een hartelijke groet, mede namens 
Jelmer, 

ds. Berit Bootsma  
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Collecte-opbrengsten 
 

december: totaal €  3.131,08 
 

Diaconie    €  509,82    Pastoraat       €   145,53 

Kerk     €  515,28    Tentenkamp Koekamp   €   347,07 
Wijkkas    €  320,38    Diaconie - Kinderwinkel    €   163,00 
Exodus     €  890,45    Nieuwe kerk Wateringseveld €     90,80 
            K.i.A. – Kinderen in de knel  €   121,75 
 

Bedankt (2) 
 

Beste mensen, 
Allereerst de beste wensen voor 2013 en Gods zegen en een goede gezondheid voor u. 
Zoals u wellicht al weet, ben ik van een nieuwe knie voorzien na vijftig jaar de last ge-
had te hebben van een ongeval. Nu ben ik hard aan het revalideren en hoop op een 
betere mobiliteit.  
De afgelopen weken ben ik verrast met vele kaarten, telefoons en e-mails, die als een 
warme deken om mij heen waren geslagen. Ik wil u daarvoor hartelijk bedanken. De 
bloemen uit de kerkdienst hebben meer dan twee weken mijn kamer opgevrolijkt. Ook 
daarvoor mijn dank. Ik ben blij deel uit te maken van onze gemeente en groet u harte-
lijk. 

Nel  Driesprong 
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Buurt- & Lukaskerk  
Ontmoetingen in de Schilderswijk 
    

De wijkgemeente van de Lukaskerk heeft het diaconaat hoog in het vaandel staan. Op 
het randje van de Schilderswijk, een Haagse krachtwijk, biedt de Lukaskerk tal van acti-
viteiten voor mensen uit de buurt: maaltijden, informatiebijeenkomsten, inloop, taal-
lessen. De Lukaskerk is ook een uitdeelpunt van Voedselbank Haaglanden. Met cliënten 
van de voedselbank zijn intensieve contacten. Vaak worden die gelegd door diaconaal 
werker Hilly Merx, die de Lukaskerk als thuis- en uitvalsbasis heeft. Zij werkt in de wijk, 
legt contacten met mensen die behoefte hebben aan advies, hulp of aan een gesprek 
en enige warmte. Zij legt verbanden aan en knoopt netwerken, vaak in de vorm van 
originele projecten. 
Hieronder staat bijvoorbeeld het Mama Verhalenkoor afgebeeld, dat enkele jaren ge-
leden werd opgericht door Hilly Merx en dirigente/zangeres Astrid Seriese. In het koor 
zingen vrouwen uit de hele wereld die in de buurt wonen hun liederen van heimwee 
en verlangen. Het koor treedt regelmatig op en is een graag geziene gast op menige 
bijeenkomst in kerk en stad. Het diaconale werk van de Lukaskerk en Hilly Merx wordt 
gesteund door de diaconie. 

DDDDe themace themace themace themacollecte voor Buurt & Lukaollecte voor Buurt & Lukaollecte voor Buurt & Lukaollecte voor Buurt & Lukasssskerk op 10 februari 2013 kerk op 10 februari 2013 kerk op 10 februari 2013 kerk op 10 februari 2013     
wordt door de wordt door de wordt door de wordt door de ddddiiiiaconieaconieaconieaconie    dan ook van harte aanbevolen!dan ook van harte aanbevolen!dan ook van harte aanbevolen!dan ook van harte aanbevolen!    

 

 
 
 

Zomaar een wijsheid … 
    

Als je de berg niet beklimt, kun je de vallei niet zien. 
 

 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 crcrcrcrèèèèchechecheche en kinderneve en kinderneve en kinderneve en kindernevennnndienstdienstdienstdienst    
    
februari voorganger organist 
  3 10.00 u ds. A.R. de Mey Mecima Johan de Graaf 
10 * 10.00 u ds. Ruud Stiemer Johan de Graaf 
17 10.00 u ds. Henk van Laren Arie Kraaijeveld 
24 10.00 u ds.  Ruud Stiemer Johan de Graaf 
 
* de Werkgroep Wereldwinkel is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.    

 
  

Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk 
 

februari voorganger organist 
17  19.00 u ds. A.H. Agtereek Jan van Westenbrugge 
 met medewerking van: het hervormd kerkkoor 
 Scheveningen o.l.v. Astrid Oudewaal 

 

Citydiensten Noorderkerk 
Deze diensten vinden iedere laatste zondag van de maand plaats, behalve in juli en au-
gustus. De diensten beginnen om 19 u. Tijdens deze diensten is er vaak muzikale me-
dewerking van een koor. Na afloop van de diensten is er gelegenheid om na te praten 
onder het genot van een kopje koffie of thee of een glaasje limonade. Iedereen is van 
harte welkom om bij een dienst aanwezig te zijn. Brengt u vooral familie, vrienden en 
kennissen mee!  DeDeDeDe volgende dienst is op  24 fvolgende dienst is op  24 fvolgende dienst is op  24 fvolgende dienst is op  24 feeeebruari a.s.bruari a.s.bruari a.s.bruari a.s. Over deze dienst is nog geen 
nadere informatie bekend. Zie ook: www.noorderkerk-denhaag.nl 
    

 

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 hierboven. 
 
Zondag 10 februari Zondag 10 februari Zondag 10 februari Zondag 10 februari is het de 'zondag van het missionair diaconaal project'. De dienst 
wordt voorbereid door de commissie. 
 

Zondag 24 februariZondag 24 februariZondag 24 februariZondag 24 februari, de tweede zondag van de veertigdagentijd, staat in het teken van 
Lucas 9 : 28-36, 'de verheerlijking op de berg'.  
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Agenda 
(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander 
plaats in de Christus Triumfatorkerk) 
 

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

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

31  20.00 u Gespreksgroep Geloven   (info: Boudewijn de Jonge) 
 
februari: 
 

   1  20.30 u Dining & Wining – Picture this – bij Martijn v.d. Kamp 
   5  19.30 u Bijbel-/gespreksgroep o.l.v. pastor Aad Tulling 
13  10.00 u Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. pastor Aad Tulling 
14  12.30 u Lunchpauzeconcert m.m.v. studenten van het Kon. Conservatorium 
27  10.00 u Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. pastor Aad Tulling 
28  12.30 u Lunchpauzeconcert m.m.v. studenten van het Kon. Conservatorium 
 
 
    

Ontwaken 

 
Ontwaken en meteen weer weten: 
vandaag hervat zich het gevecht 
tegen de stilte en de leegte, 

niemand die “goeiemorgen” zegt. 
Tóch sta je op, je zult wel moeten, 
en vraagt om moed voor deze dag, 
al heb je niemand te begroeten 
God is er en Hij geeft je kracht. 

 
Riek Vrugterman 

ingezonden door Ida Kwaak 
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Stinkend rijk 
 

Vaak zit er aan geld een luchtje en aan veel geld in het bezit van één persoon of een be-
perkte groep al helemaal. Dat komt natuurlijk ook om dat geld vaak, naar ons idee, bij de 
verkeerden terecht komt. En wie al rijk is, wordt vaak nog rijker.  
Als een dikke BMW langs komt zoeven met een jongeman achter het stuur, dan ben je al 
gauw geneigd te denken: “… wietplantage ...” Vooral als hij een poenig typ is met een dikke 
gouden ketting om en met grote ringen aan z’n vingers. En al helemaal als hij zich laat ver-
gezellen van een mooie meid met dure Lanvin-schoenen en een Louis Vuitton-tas. Dat weet 
je het bijna zeker: “Die heeft zijn geld op een niet al te frisse manier vergaard. Met eigen 
handen eerlijk verdiend? Kan niet waar zijn.” 
Over geld en de kwalijke luchtjes er omheen beweren twee bekende gezegdes iets  tegen-
gestelds: ‘Geld stinkt niet’ en ‘Rijke stinkerds’. Hoe kan dat kloppen? 
Dat is eenvoudig te verklaren als je de oorsprong van die zegswijzen kent.  
De eerste komt van keizer Vespasianus. Toen hij aantrad, was de staatskas leeg o.a. door de 
brand van Rome. Hij herstelde de financiën door ingrijpende belastingmaatregelen te ne-
men, zoals een heffing op urine – hoe kom je erop! 
Die belasting werd betaald door eigenaars van openbare ‘toiletten’, e.d. Toen zijn zoon Ti-
tus aanmerkingen had op die rare heffing zou de keizer geantwoord hebben dat er aan 
muntgeld geen luchtje zat, waarmee hij bedoelde te zeggen: ‘Het maakt niet uit hoe je je 
geld binnenkrijgt.’ De Latijnse term ‘Pecunia non olet’ is bekend tot op de dag van heden. 
Vespasianus bezorgde zich daarmee blijvende naamsbekendheid want in Frankrijk noemt 
men openbare WC’s nog altijd Vespasienne en in Italië Vespasiani. Dus als je in de Dikke Van 
Dale wilt komen …. ! 
Dan nu ‘de rijke stinkerd’. Eén van de verklaringen zou kunnen zijn dat men in de Middel-
eeuwen in of bij de kerk begraven werd. Minder bedeelde mensen kregen buiten een plek-
je op het kerkhof, rijke mensen onder de vloer van de kerk. Omdat de afdichting van de 
graven niet optimaal was, was de geur van ontbinding tijdens de kerkdienst soms goed te 
ruiken en dat werd dan tegengegaan met wierook.  
 

Dus over geld met een luchtje. Bob Diamond (What’s in a name?!) maakte carrière bij o.a. 
Credit Suisse en Barclays. Hij was op en top bankier, maar dan wel van het type dat overal 
geld in ziet en overal geld uit slaat. Alles wat hij aanwees veranderde bij wijze van spreken 
in goud. Deze man was eens op bezoek bij een grote Nederlandse bank en het eerste wat 
hij tot de verzamelde directeuren zei, was: ‘Ik ga jullie allemaal rijk maken!Ik ga jullie allemaal rijk maken!Ik ga jullie allemaal rijk maken!Ik ga jullie allemaal rijk maken!” Omdat in de we-
reld alles streeft naar evenwicht betekent een groep rijken aan de ene kant een (veel gro-
tere) groep benadeelden, u en ik incluis, aan de andere. Maar dat was geen punt van zorg 
voor de bankiers en Bob oogstte luid applaus. U kent het verdere verhaal, want het liep 
anders dan gedacht. Het begon met Lehman Brothers ….. en toen kwam de crisis. 
 

Een bankier is een bijzonder mens. In zijn/haar lichaam vinden chemische en hormonale 
processen plaats waar ‘Jan met de pet’ geen notie van heeft. Bankier zijn geeft je een ge-
weldige kick, die te vergelijken is met topsport, al de is adrenaline-impuls die een medail-
lewinnaar van de Olympische Spelen ervaart er maar kinderspel bij. Als je dat eenmaal hebt 
ervaren, wil je meer, niet eens zozeer om het geld, maar om dat gelukzalige gevoel als een 
product dat jij hebt ontwikkeld goed aanslaat en je daarmee naam maakt. Zoals die me-
vrouw, opgeleid als wiskundige, die zich gespecialiseerd had in derivaten, schimmige pro-
ducten waar o.a. nu gemeenten het slachtoffer van zijn en wooncorporaties aan failliet 
gaan. Op de vraag of ze daar nu, achteraf gezien spijt van heeft, zegt ze: “Ach, spijt, nou 
nee, tja, pfff, spijt …. ik heb een fantastische tijd gehad!” 
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Dat weerhoudt mij er niet van om u dezelfde aanlokkelijke belofte toe te roepen: “Ik ga jul-
lie allemaal rijk maken!” Dan zegt u: “Opschepper. Dat is makkelijk gezegd; maak het dan 
maar waar.” Toch beloof ik het u met m’n hand op mijn hart. U moet alleen wat geduld 
hebben voor u een schat aan diamanten krijgt.   
Diamant kent u: de edelste, hardste, schitterendste en duurste steen die er is. U kunt bij mij 
opgeven hoeveel karaat u wenst, dan ga ik het op een goede dag persoonlijk voor u halen.  
Wat is mijn geheim? Vorig jaar is een planeet ontdekt, ver buiten ons zonnestelsel,  die 
hoogstwaarschijnlijk voor een groot deel uit diamant bestaat. De zon (ster) waar deze pla-

neet omheen cirkelt, staat niet eens zover weg, slechts 
40 lichtjaar; kosmisch gezien naast de deur, maar toch 
wel zover dat we de planeet zelf  niet kunnen zien, maar 
we kunnen z’n bestaan wel afleiden uit de bewegingen 
van de ster waar hij omheen cirkelt. Die ster is met het 
blote oog te zien in het sterrenbeeld Kreeft. 
 
Voor we diamanten gaan rapen, moeten we wel eerst 
zorgen voor een hittebestendig pak, want op die kost-
bare  planeet, die twee keer zo groot en acht keer zo 
zwaar is als de aarde, heerst een temperatuur van meer 
dan 2.000 graden Celsius. Het is er dus witheet. De reis 
duurt wel even. Maar als ik morgen vertrek met de beste 

raket die we nu hebben, ben ik met de eerste lading diamanten terug over ruim 2 miljoen 
jaar (!) 
Dat is wel een probleem, want wie schrijft er dan de volgende columns?  
Weet u wat, we vragen Bob Diamond om in mijn plaats te gaan. Hij is onlangs de laan uitge-
stuurd en zit nu te wachten op een nieuwe carrière met uitdagingen. Met deze missie kan 
hij zijn naam waarmaken! 
Ach, genoeg gedagdroomd. De meesten van ons zijn geboren als een dubbeltje en zullen 
nooit een kwartje worden (al helemaal niet nu we de euro hebben) 
 

De Bijbel is door de bank genomen niet tegen rijkdom. Prediker was van mening dat wan-
neer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan 
als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is 
dat een geschenk van God.  
Toch wijst de Bijbel wel op de risico’s van rijkdom. Jezus ontmoet een jongeman die wel 
oren heeft voor de Goede Boodschap. Jezus ziet wel wat in hem, maar als Hij  hem advi-
seert al z’n bezit te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven en Jezus te volgen, 
wordt de aangesprokene diepbedroefd, want hij was erg rijk. 
Timotheus schrijft later “Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en 
hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van 
alles voorziet om ervan te genieten.” 
De betrekkelijkheid van rijkdom blijkt wel uit het gezegde dat een doodshemd geen zakken 
heeft; je kunt niets van wat je hebt vergaard en gespaard meenemen naar het hiernamaals. 
Gevolg: erfeniskwesties, herrie in de familie en kwaaie koppen.  
 

De kinderen van een rijke aannemer stonden erop direct na diens crematie met de notaris 
te overleggen over de erfenis. De dominee kende z’n pappenheimers en voorzag een hoop 
ellende en ruzie. Hij verzon een list om de angel uit de situatie te halen. Hij vertelde de be-
teuterde aanwezigen dat de aannemer zo bezorgd over z’n gretige nakroost was geweest 
dat hij op z’n sterfbed had gebeden om wijsheid. Daarop schonk God hem bij hoge uitzon-
dering ontheffing van ‘de lege-zakken-regel’; hij had heel z’n vermogen in z’n kist mogen 
meenemen….. 

Adriaan Sala 
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Uit de kerkenraad  
    

BESTEMMING KERKELIJKBESTEMMING KERKELIJKBESTEMMING KERKELIJKBESTEMMING KERKELIJKE VOORWERPEN WIE VOORWERPEN WIE VOORWERPEN WIE VOORWERPEN WILLLLHELMINAKERKHELMINAKERKHELMINAKERKHELMINAKERK        
In plaats van zelf een keuze te maken voor een bestemming  van 
kerkelijke voorwerpen uit de Wilhelminakerk lijkt het de beste op-

lossing dat hierover bij de PGG op centraal niveau wordt beslist. Kees Witte zal het 
avondmaalstel, dat in de kluis staat, overdragen aan het kerkelijk bureau van de PGG. 
De kleine bekertjes, afkomstig uit de Wilhelminakerk, worden tweemaal per jaar ge-
bruikt bij de avondmaalsviering in huize Bezuidenhout.  
    

BESTEMMING BESTEMMING BESTEMMING BESTEMMING OPBRENGST OPBRENGST OPBRENGST OPBRENGST KOMENDE BKOMENDE BKOMENDE BKOMENDE BAAAAZARZARZARZAR    
De kerkenraad spreekt waardering uit voor het vele werk dat is verzet en complimen-
teert de bazarcommissie met het prachtige resultaat van ruim € 6.200,-. De kerkenraad 
stemt in met het voorstel van de commissie om 1/3 deel met een maximum van € 
1.000,- te bestemmen voor het kinderhuis in Nickerie, Suriname. Het resterende deel is 
in principe bestemd voor de wijkkas en daarmee als dekking van de tekorten. De ba-
zarcommissie hecht er echter sterk aan om een concreet en aansprekend doel te heb-
ben, terwijl het ook voor de vrijwilligers die zich inzetten stimulerend kan zijn ergens 
naartoe te werken. Dat zou ervoor pleiten voortaan tevoren een doel te kiezen. Aan de 
bazarcommissie wordt gevraagd om met een gedocumenteerd voorstel te komen. 
 

AEDAEDAEDAED----APPARAPPARAPPARAPPARAATAATAATAAT    
Wim Verwijs zal eind januari een herhalingstraining geven voor reanimatie en voor het 
gebruik van het AED-apparaat. 
 

HERSTRUCTURERING PGGHERSTRUCTURERING PGGHERSTRUCTURERING PGGHERSTRUCTURERING PGG    –––– BRIEF PRED BRIEF PRED BRIEF PRED BRIEF PREDIIIIKANTENKANTENKANTENKANTEN    
Met betrekking tot de toekomstige formatie binnen combinatie IV is een brief naar de 
Algemene Kerkenraad (AK) van de PGG gegaan voor het uitbrengen van een tijdelijk be-
roep op ds. Roel de Meij Mecima. De AK-PGG is tot het besluit gekomen om deze predi-
kant in eerste instantie voor twee jaar op interimbasis te benoemen. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat ds. De Meij Mecima de benoeming aanvaardt, aangezien het met 
hem is afgestemd en hij zich in een termijn van twee jaar kon vinden. Op zaterdag 1 
december a.s. is er weer een    bijeenkomst met de gezamenlijke kerkenraden van de 
combinatie Haagse Hout geweest. Terwijl de vorige bijeenkomst vooral een brainstor-
mend karakter had, was dat nu meer meningsvormend. Eén van de onderwerpen was 
de bespreking van een conceptregeling, waarin door de gezamenlijke wijkgemeenten 
een aantal afspraken worden gemaakt. 
Er is gekozen voor een proces van onderaf. Aan meerdere onderdelen is gevraagd om 
met plannen te komen, hoe men denkt op de verschillende terreinen tot een vrucht-
bare samenwerking te komen. Om te bereiken dat gezamenlijke activiteiten daadwer-
kelijk van start gaan, wordt er bewust op ingezet dat wijkgemeenten naar elkaar gaan 
toegroeien en dit het komende jaar ook al zichtbaar te laten worden. 
  

DE HEILIGE DOOPDE HEILIGE DOOPDE HEILIGE DOOPDE HEILIGE DOOP    
De verantwoordelijkheid voor de bediening van de doop berust bij de kerkenraad. Op 
verzoek van de kerkenraad zijn de richtlijnen voor toelating tot de doop vastgelegd in 
een doopprotocol. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel om in het jaarrooster 
vooraf zes    doopzondagen op te nemen. In principe worden de beide predikanten elk 
voor drie doopdiensten ingepland. Voor ouders die een kind willen laten dopen, is 
daarmee voortaan duidelijk op welke zondagen er daartoe de gelegenheid zal zijn. 
Aangezien zuigelingen doorgaans al enkele maanden zijn voordat de doop wordt aan-
gevraagd, hoeft een frequentie van eenmaal per twee maanden tegenwoordig niet 
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een probleem te zijn. Sinds jaren is het de gewoonte dat doopouders als geschenk van 
de kerk een kinderbijbel krijgen. De ervaring leert echter dat grootouders en andere 
familieleden bij de doop juist ook graag een kinderbijbel cadeau doen. De kerkenraad 
kan zich vinden in het voorstel te volstaan met het aanbieden van de doopkaars en 
een doopkaart. In plaats van de kinderbijbel krijgen de doopouders voortaan een CD 
met de doopreportage aangeboden. Adriaan Sala maakt deze reportage op een heel 
discrete wijze, zonder flitslicht. 
  

AAAALGEMENE KERKENRAAD LGEMENE KERKENRAAD LGEMENE KERKENRAAD LGEMENE KERKENRAAD GKOGKOGKOGKO        
- De begroting 2013 is goedgekeurd. De cijfers van de Christus Triumfatorkerk blijken 
gunstig af te steken bij die van de andere kerken. Zo is de begroting van de Pax 
Christikerk ondanks een tekort nu goedgekeurd omdat men nog kan interen op re-
serves, maar wanneer maatregelen uitblijven komt men bij de begroting 2014 echt in 
de problemen. Bij de Noorderkerk vraagt men zich af hoe lang het nog is vol te hou-
den met een kerkgebouw dat zoveel onderhoud vergt.  

- De collecteroosters en het preekrooster voor 2013 worden goedgekeurd.  
- Er is in de laatste vergadering tevens gesproken over de richtlijn die de Pax Christi-
kerk heeft gemaakt voor de bevestigingsdoop. Mede aan de hand van een recente 
richtlijn van de PKN, is daarvan gezegd dat het niet zo kan zijn dat iemand voor de 
tweede keer wordt gedoopt. Je kunt wel een ritueel hebben voor het bevestigen 
van het feit dat je gedoopt bent, maar dat onderscheid moet wel duidelijk zijn  

- Ds. Bakker, predikant van de Pax Christikerk, deelt mee dat hij met ingang van 1 sep-
tember 2013 voor 30% van zijn tijd gaat werken voor Den Haag in beweging voor Je-
zus Christus. Het is een netwerk van predikanten, kerkelijk werkers en andere 
betrokkenen, dat zoekt naar nieuwe wegen van christelijke presentie en getuigenis. 
Dit betekent dat hij voor 70% in plaats van 100% voor de gemeente van de Pax Chris-
tikerk beschikbaar zal zijn. De verhouding zal uiteindelijk naar 50/50 gaan. Of en in 
hoeverre dat te combineren valt met zijn taken binnen de Pax Christikerk moet alle-
maal nog verder uitgewerkt worden.  

 

Voor reacties en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met Wilma Beeftink,  
tel. 015 3618267 of  wilmabeeftink@xs4all.nl 
 

Rugzak 
Voor je ’s avonds zult gaan slapen 
doe dan eerst die rugzak af, 
volgepropt met alle spullen 
die het lot vandaag je gaf. 

Écht, je moet nu eerst gaan rusten, 
morgen zie je dan wel weer. 
Al die nodeloze ballast, 

leg het even naast je neer. 
 

Frits Reubel 
ingezonden door Ida Kwaak 
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Verdraagzaamheid en respect  
christen-moslim dialoog in Nigeria en in Transvaal 
 

Een bevlogen man is het, die dominee Habila uit Nige-
ria. Vol verve vertelt hij op 8 november in buurt- en 
kerkhuis De Paardenberg over het werken aan toena-
dering tussen christenen en moslims in Nigeria. Pastor 
Istifanus Habila is voorzitter van de Justice, Peace and 
Reconciliation Movement (JPRM); een beweging die is 
opgericht om vrede te stimuleren tussen christenen 
en moslims, vooral in het noorden van het land. JPRM 
zet alles op alles om de mensen in lokale gemeen-
schappen, christenen en moslims, samen aan het werk 
te krijgen voor een leefbaar dorp of een leefbare wijk.  
Eigenlijk zou hij op uitnodiging van Kerk in Actie samen met zijn collega Imam Ishaku 
Babidi komen. Maar die kreeg op het laatste moment geen visum voor Nederland. Voor 
de 30 à 40 aanwezigen in De Paardenberg is het nauwelijks een teleurstelling. Want Ha-
bila vertelt aanstekelijk en hij wordt bijgevallen door een dominee en een imam uit 
Ambon, die eveneens veel investeren in verdraagzaamheid en respect tussen christe-
nen en moslims. 
 

Zowel in Nigeria als op Ambon zijn er felle conflicten (geweest) tussen christenen en 
moslims, waarbij veel doden vielen en soms complete dorpen werden platgebrand. 
Meestal is niet de religie zelf de reden van de problemen, maar gaat het om grond-
rechten, om het niet tolereren van ‘immigranten’, zeg maar ‘gastarbeiders’ of om on-
eerlijk verdeelde rijkdom. Juist door christenen en moslims samen te laten werken aan 
projecten die voor de gemeenschap belangrijk zijn, wordt vreedzaam samenleven be-
vorderd, zo leert de ervaring. 
In Nederland is alles goed geregeld en zijn voorzieningen voor alle burgers, christen, 
moslim of wie ook, toegankelijk. Toch ligt er ook voor ons de prikkelende vraag, hoe 
wij aan de evangelische opdracht in onze  samenleving invulling kunnen geven.  
De op de avond aanwezige inwoners van Transvaal vinden dat echt niet altijd gemakke-
lijk. Er is soms overlast en onbegrip in de wijk. Maar ze vertellen ook over veel moois. 
Zo werken in De Paardenberg ongeveer honderd vrijwilligers met uiteenlopende le-
vensbeschouwelijke achtergronden samen om problemen in de wijk op te lossen. 
Christenen en moslims schilderen samen ieders eigen levensverhaal en leren elkaar 
daardoor beter kennen en waarderen. Er wordt goed samengewerkt bij huiswerkbege-
leiding aan jongeren door de Surinaamse Noedel Islammoskee en De Paardenberg. De 
Turkse moskee gebruikt tijdens de ramadan de grote keuken in De Paardenberg. En 
iedere eerste zondag van de maand is er in De Paardenberg een ‘Maaltijd Plus’: buurt-
genoten komen samen voor een maaltijd, wisselen gedachten en ervaringen uit aan de 
hand van een thema, maken muziek en steken lichtjes aan voor mensen dichtbij en van 
ver. 
 

Het is mooi en indrukwekkend om te zien dat christenen en moslims in zowel Nigeria 
als Den Haag, vanuit totaal verschillende samenlevingen, allebei zoeken naar verbin-
ding. “Van Paulus leren we dat zover het van ons afhangt, we vrede moeten houden 
met iedereen. Dat is geen passieve kreet, maar een actieve oproep om het initiatief te 
nemen en niet te wachten tot de ander de eerste stap zet.”, aldus pastor Habila. 

Eric Ebbink  
voorzitter ZWO-commissie 
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Reidans … 

Een rubriek waarin de lezers van Samenspel de gelegen-
heid krijgen hun verhaal te laten rondzingen in de ge-
meente. Deze keer: Martijn van de Kamp 
 

Het is nu drie jaar geleden dat ik voet op Haagse bodem 
zette. En ik kan u vertellen: ik hoef hier voorlopig nog niet 
weg. Met het strand op twintig minuten fietsen, de stad 
op tien en het Haagse Bos op vijf minuten lopen, ben ik 
van alle gemakken voorzien… 
Mijn naam is Martijn van de Kamp en het grootste deel van 
mijn leven heb ik tot nu toe in of rond Ede doorgebracht. 
Drieënenhalf jaar geleden ben ik echter in Schiedam 
(R’dam Overschie) neergestreken voor mijn werk en daar-
door op zoek gegaan naar geschikte woonruimte in de 
Randstad. Want reizen tussen Ede en Schiedam is voor een 
half jaar nog enigszins te overzien, maar veel langer kan ik niemand aanbevelen. En zo-
doende ben ik in het Bezuidenhout komen wonen. 
 

In Schiedam ben ik werkzaam als strategisch business analist bij een producent en leve-
rancier van bebakeningssystemen voor de offshore olie- en gasindustrie. En om een 
lang verhaal kort te houden, komt het er op neer dat wij lichten en geluidssystemen 
leveren die de positie aangeeft van het platform op zee en zodoende aanvaringen tus-
sen schepen en het platform voorkomen, maar het ook mogelijk maakt om helikopters 
veilig te laten landen. In mijn werk houd ik mij bezig met het analyseren van de we-
reldwijde ontwikkelingen binnen onze specifieke tak, maar ook die van binnen de al-
gemene olie- en gasindustrie. Dus mocht ik enige tijd niet in jullie midden zijn, dan kan 
dit komen omdat ik mij dan ergens ter wereld ophoud om te kijken of er nog licht in 
de duisternis nodig is… Al met al een erg leuke baan die me in contact brengt met veel 
verschillende mensen en culturen. 
 

Ook binnen de Christus Triumfatorkerk heb ik mijn plek gevonden. Opgegroeid in Ede, 
met de Veluwe als je achtertuin, en midden op de ‘Bible belt’, was het wel even zoeken 
naar een passende kerk. Maar eigenlijk was het bij de eerste keer al raak, al wil je dat op 
dat moment natuurlijk niet gelijk toegeven. Hierdoor had ik een omweg, via de 
Bethlehemkerk, Kloosterkerk en Ichtuskerk, nodig om alsnog terug te keren in de CTK. 
De gastvrijheid, de openheid van de mensen, beide voorgangers, maar ook het project 
Jong Professionelen hebben me overtuigd. Inmiddels heeft ook de CTK mij gevonden 
en mocht ik mij, samen met Bert Dekker en Ruud Stiemer, inzetten voor het beleids-
plan van de CTK en zet ik mij op dit moment met veel enthousiasme in voor de training 
Werk & Balans. Verder neem ik met veel plezier deel aan de Gespreksgroep Geloven en 
de Dining & Winning. 
 

Mijn vrije avonden en weekenden breng ik graag door met vrienden en/of familie. 
Mensen inspireren mij, geven energie, en dagen mij uit, maar het geeft ook mij de 
mogelijkheid er voor hen te zijn. Verder klim (indoor & outdoor) en hardloop ik graag, 
maar een avondje bankhangen met een goed boek of interessante televisie is ook wel 
aan mij besteed.  
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Soms is het voor mijn werk handig als je van reizen 
houdt. Deze reizen brengen je op hele uiteenlopende 
plekken, maar af en toe lees je ook hele inspirerende 
dingen. Zo las ik afgelopen december in een Aziatisch 
tijdschrift de volgende tekst in een foto: ‘The Best 
Proof Is Experience’ (Het beste bewijs is ervaring). Het 
is een quote van Sir Francis Bacon (1561-1626 | filo-
soof en schrijver). Het was een tekst die mij aan het 
denken zette. En ik weet niet of het komt omdat ik 

me af en toe een ongelovige Thomas voel, maar het bracht me bij een andere inspire-
rende en waardevolle tekst: ‘Veritas vos Liberabit’. Dit Latijnse citaat is onder meer te-
rug te vinden in het evangelie volgens Johannes (8:32), en daar staat: ‘U zult de 
waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden’.  
 

Tot ziens in de Christus Triumfatorkerk. 
 
 
 

Heel hartelijk bedankt! 
 
Om met Nel van Daelen te spreken: “Lieve mensen van de CTK”, 
 

Wat hebben jullie mij enorm geholpen met de superdierenplaatjes van AH, die ik 
spaarde voor de leerlingen van de Bernardusschool op de Ruychrocklaan in het Ben-
oordenhout.  
 

De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen van zes tot 
twaalf jaar. Hans, mijn man, raakte tijdens zijn werk als postbode in de buurt in de ban 
van leerlingen van deze school en hun enthousiasme over de plaatjes was zo aansteke-
lijk dat hij besloot hen te helpen om hun boeken vol te krijgen. Op een bijeenkomst 
van Berit kwam het gesprek op dit onderwerp en het gevolg was dat op de zondag er-
na al de eerste plaatjes bij mij binnenkwamen. Door een ruilhandeltje met dubbele 
plaatjes waren de eerste twee boeken, elk met maar liefst 204 plaatjes, al snel vol. Toen 
we ze bij de school gingen brengen, werden ze in ontvangst genomen door een jonge 
juffrouw met haar pupil, een schattig ‘mongooltje’ van naar schatting zeven jaar. Ze 
waren bijzonder blij met de boeken. 
De plaatjes bleven komen; er waren er zoveel dat ik een derde en een vierde en daarna 
zelfs nog een vijfde album aanschafte. Toen er na afloop van de actie nog een aantal 
plaatsen in het laatste boek open waren, pleegde ik een telefoontje naar het hoofd-
kantoor van AH in Zaandam en een alleraardigst meisje deed de rest. Ze stuurde zelfs 
extra boeken en daarna nog meer plaatjes.  
Inmiddels hebben we na de kerstvakantie het zesde en zevende boek ingeleverd. 
En nóg zijn er plaatjes over. Wie interesse heeft, mag kontakt met me opnemen! 
 

Heel veel dank aan iedereen die ons geholpen heeft bij deze actie voor de leerlingen 
van de Bernardusschool. We zijn erg blij met jullie! 
Liefs,  

Jos Nijhof 
e-mail: nijhof.jos@gmail.com /  
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Achter het behang? 
Na de doopdienst van Eelco Bootsma stonden we in de rij om de ouders te feliciteren. 
Langzaam schoven we op, dus er was voldoende tijd om de fotogalerij te bekijken. En-
kele gasten bij deze dienst vroegen zich af wie dit allemaal waren. Ik haastte me om te 
zeggen dat dit niet de mensen waren die dreigden de kerk te verlaten, zoals een pas-
toor in zijn parochiekerk wilde gaan doen. Nee, in tegendeel, deze foto’s tonen de le-
den van de Christus Triumfatorkerk. Enkele jaren geleden werd hiertoe het initiatief 
genomen, nadat was uitgekomen dat veel leden elkaar wel van gezicht kennen, maar 
niet altijd de naam erbij weten, of andersom. En zo ontstond toen deze galerij van 
meest vrolijk kijkende mensen, waar we iedere week langs lopen. Uiteraard blijven de 
foto’s van overleden personen ter herinnering hangen en worden nieuwe leden aan 
de galerij toegevoegd. Binnenkort zal Eelco er dus ook wel bij komen.  
 

Veel van deze foto’s en ook andere (vooral wat 
oudere) foto’s zijn het afgelopen jaar gebruikt 
om een grote mobile te maken. Die heeft samen 
met enkele andere grote kunstwerken van eigen 
maaksel bijna een jaar lang in de kerkzaal gehan-
gen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum 
van onze kerk. Langzaam draaiden de portretten 
van A4-formaat of groter hun rondjes, zodat je 
(bijvoorbeeld tijdens de preek) veel leden langs 
kon zien komen. Soms werd geklaagd dat de een 

veel vaker te zien was dan de ander, of dat de ene foto veel groter was dan de ander. 
Aan het begin van de adventsperiode moesten de mobiles plaatsmaken voor de kerst-
versiering. Wie er snel bij was kon zijn of haar portret meenemen naar huis. Nu wil het 
geval dat alle foto’s per twee waren ingelijst, aan de voor- en achterkant. Nam iemand 
dus zijn eigen foto mee, dan nam ie tegelijk iemand anders ook mee. Menig CTK-lid 
heeft nu dus behalve zichzelf ook iemand anders thuis hangen. We zijn benieuwd hoe 
men dat heeft opgelost. Hangt die ander ‘met z’n rug tegen de muur’, of erger nog 
‘achter het behang geplakt’? Of hangt het lijstje met twee foto’s weer als een mobile 
rond te draaien, bijvoorbeeld op het toilet? En bent u wel tevreden met wie u rugge-
lings in het lijstje zit geplakt? Klagen heeft geen zin. U zou hoogstens de lijst netjes 
kunnen inpakken en als verjaardagscadeautje aan die ander kunnen geven. Wel natuur-
lijk met het risico dat u dan zelf achter het behang wordt geplakt.  
Hoe dan ook, bij dezen danken we de mobilebouwers nogmaals voor alle versieringen 
tijdens het jubileumjaar, en in het bijzonder voor de fotomobile, die zo’n onverwacht 
staartje kreeg. 
 

O ja, bij ons thuis hangen Cees en Coby van Veen, gekregen op Ineke’s verjaardag. En 
ons kwam ter ore dat Adriaan Sala, redacteur van dit blad en CTK-fotograaf nu bij Jac-
queline Ammeraal hangt. Misschien zijn er wel meer van dit soort toevallige koppeltjes 
ontstaan? 

Wouter Müller 
 

Zomaar een wijsheid 
 

Nog nooit heeft wetenschappelijke vooruitgang tot zoveel 
onwetendheid geleid.  
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Foto: Adriaan Sala

Gevraagd 
 

Staat u toevallig op het punt 
een nieuwe eethoek te kopen of 
kent u iemand die zijn oude eet-
hoek gaat vervangen of een eet-
tafel over heeft, wilt u dan aan 
mij denken? Ik zoek voor mijn 
'zorgenfamilie' van Afghaanse 
afkomst, waarvan ik de moeder 
Nederlandse les geef, een eet-
tafel, zo mogelijk met vier stoe-
len.  
Als u zich bij mij meldt, zorg ik 
ervoor dat het opgehaald wordt. 
 

Greet Hulshof 
greet.hulshof@ziggo.nl 
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Bijbelleesrooster 
De één leest iedere dag uit de bijbel, de ander zo af en toe eens 
een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een bijbelgedeel-
te leest, je stelt je wel eens de vraag: ‘Wat zal ik vandaag eens 
lezen?’ Het ‘Bijbelleesrooster’ van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap kan u helpen om een keuze te maken.            RS 

 
februari 2013: 
 
vrij 1  Psalm 87 Pinksterpsalm 
za 2  Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 
zo 3  Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 
ma 4  Lucas 4:31-44 Het Woord geneest 
di 5  Lucas 5:1-11 Het Woord verbindt 
wo 6  Lucas 5:12-16 Aangeraakt 
do 7  Psalm 88 Absolute duisternis 
vrij 8  1 Samuel 13:1-15a De wacht aangezegd 
za 9  1 Samuel 13:15b–14:15 Heldendaad 
zo 10  1 Samuel 14:16-30 In de nesten  
ma 11  1 Samuel 14:31-46 De strijd gestaakt 
di 12  1 Samuel 14:47-52 Strijdbare koning 
wo 13  1 Samuel 15:1-23 Gehoorzaamheid gevraagd 
do 14  1 Samuel 15:24-35 Berouw 
vrij 15  1 Samuel 16:1-23 Een nieuwe gezalfde 
za 16  1 Samuel 17:1-30 Wie durft? 
zo 17  1 Samuel 17:31–18:5 Reuzenkracht 
ma 18  1 Samuel 18:6-30 Overwinningen 
di 19  1 Samuel 19:1-24 Vlucht en uitvlucht 
wo 20  1 Samuel 20:1-23 Vriend en vijand 
do 21  1 Samuel 20:24–21:1 Roerend afscheid 
vrij 22  1 Samuel 21:2–22:5 Gewijde sfeer? 
za 23  1 Samuel 22:6-23 Moordpartij 
zo 24  1 Samuel 23:1-13 Bevrijding en verraad 
ma 25  1 Samuel 23:14-28 Achtervolging 
di 26  1 Samuel 24:1-23 Respect 
wo 27  1 Samuel 25:1-19 Belediging 
do 28  1 Samuel 25:20-44 Wijs en dwaas 

 

Oproep Maaltijdproject! 
 

 
Wie zou ons willen helpen met het schoonmaken van de keuken na  
de maaltijd op vrijdag om de week, of één keer per maand.  
Het is ongeveer een uurtje werk. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. Ruud Stiemer (tel. 070 3825265) 
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Puzzel 
Oplossing van het vorige cryptogram. Horizontaal:   Horizontaal:   Horizontaal:   Horizontaal:   3 winteravond  8 part  9 niemendal  
10 uren  11 afwas  14 lei  16 Tamil  17 Bets  18 regeren  19 tand  20 Hr.  21 gezet  22 rang  
23 share  26 documenten  28 Deo  30 Kain  31 romantisch  32 PS   
Verticaal:  Verticaal:  Verticaal:  Verticaal:  1 aandelen  2 DNA  3 wijngaardenier  4 nieuwigheid  5 eters  6 opluisteren  7 
driekoningen  12 FME  13 alert  15 ET (extraterrestial = buitenaards)  17 beschuit  23 
scans  24 amnion  25 re  27 okapi  29 oor. Van 2013 is de kop eraf. Het nieuwe crypto 
ziet er keurig uit; zonder puisten en pukkels. Dus strijdvaardig aan de slag. Veel inventi-
viteit en succes!  

Adriaan Sala 
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HORIZONTAALHORIZONTAALHORIZONTAALHORIZONTAAL    
  1  sterrenhemel (12) 
  6  als je op de filmset gauw Michael wil 

laten weten dat hij z'n microfoon aan 
moet zetten (4) 

  8  scheelt een slok op een borrel (4) 
11 waarin een land als Zwitserland klein 

kan zijn (2) 
12  aan het eind van z'n carrière is hij bo-

venmeester (10) 
14  zelfs niet-voetbalfanaten kennen hem 

als lepe speler (4) 
15 met C2HCl3 verdwijnt het vet als 

sneeuw voor de zon (3) 
17 aangewezen vervoermiddel om in 

Purmerend te komen (4) 
19  jammer als je voluit 'Johanna Nathali' 

heet (5) 
20  bron van bronsgroen hout (3) 
21  m'n opa was een Fries (4) 
23  qua kleur niet erg spannend (5) 
24  onderkoelde vreugde (6) 
27  zie je dat type schip alleen op de Rijn? 

(3) 
29  is die lijst Art Deco, Jugendstil of mo-

dern? (4) 
30  tegengesteld aan een betraande blik 

(10) 
32  daarmee maak je van melk een heer-

lijke winterdrank (4) 
 
  
 
 
 
    
    

VERTVERTVERTVERTIIIICAAL:CAAL:CAAL:CAAL:    
  1  een niet-vegetarisch toetje (12) 
  2  geldt voor deze vogel ook de vraag 

wie er eerder was, zij of het ei? (4) 
  3  met een octrooi zie je er prima uit (6) 
  4  brengt het risico met zich mee dat je 

klem komt te zitten (4) 
  5  niet moeders mooiste en nog een 

grote mond ook (13) 
  7  geef kronen inkijk dan blijken er ook 

konijnen in te zitten (11) 
  9  stopwoordje dat ook één letter fone-

tisch weergeeft (2) 
10  vaak voorkomend beginnersfoutje 

van zeilers (3) 
11 verblijfplaats van een monnik of non 

(zeker niet samen!), maar ook van DNA 
(3) 

13  Jansen Steur deed z'n metier geen eer 
aan  (9) 

16 gaat dit jaar niet door, althans niet 
voor auto's (3) 

17 Jolanda, uitgeperst vruchtennat (3) 
18  dichterlijke aanduiding voor een dich-

ter (5) 
22  raden hoeveel graankorrels erin zitten 

(3) 
25  Koos is al een tijd boos (4) 
26  een Romein zei daarmee 'dus', dus dat 

was duidelijk voor alle omstanders (4) 
28  omkeerbare papegaaiensoort (3) 
29  "Geef mij maar een glaasje droge wit-

te wijn" zei hij droogjes (3) 
31  als je het verschil niet weet tussen eb 

en vloed (2) 
 

 
 
 

Bedankt (3) 
 

Omdat ik, na acht prachtige maar ook intensieve jaren, afscheid 
heb genomen van IDO in Lelystad, kan ik jammer genoeg geen 
kleren meer meenemen naar het inloophuis. Velen van jullie 
hebben – vaak prachtige - kleren meegegeven voor de mensen daar. Ik wil jullie heel 
hartelijk bedanken namens al die mensen! 
 

Jan van Opstal 
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