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Wijkblad van de
protestantse wijkgemeente
Bouwlust-Vrederust
Den Haag

Shalomkerk

De Paaskaars

Sinds geruime tijd staat er ook in protestantse kerken op het
liturgisch centrum een Paaskaars. Om deze Paaskaars woedt in
liturgische kring - in het tijdschrift 'Eredienstvaardig' - op dit
moment een hele discussie. Eigenlijk gaat de discussie niet over
één ding, maar ook over meerdere zaken. Ik leg de punten graag
in ons midden ter nadere overdenking en bespreking in de
gemeente, in liturgiecommissies en in de kerkenraad, maar
eerst iets over het binnenbrengen van de Paaskaars.
Het binnenbrengen van de Paaskaars
Jaarlijks is er een nieuwe Paaskaars. Dat gebeurt
niet aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar,
met Advent, ook niet aan het begin van het
wereldlijke jaar, in januari, maar met Pasen, het
oorspronkelijke begin van het kerkelijk jaar. In de
Bethelkerk wordt hij binnengebracht op de
Paasmorgen, in andere kerken gebeurt dat in de
Paasnacht, zoals dat eigenlijk hoort. Dit
binnenbrengen in de Paasnacht kent een uitgebreid
ritueel, dat begint met het aansteken van een
Paasvuur en gevolgd wordt door 'de intocht van het
licht'. Wie een Dienstboek heeft, kan de
bijbehorende teksten vinden op pagina 133-136, in
de liturgie voor de Paasnacht. Sytze de Vries
schreef daarvoor een prachtig lied, dat ik graag laat
zingen bij het binnenbrengen van de Paaskaars:
Lied 165 (uit de bundel Tussentijds):

Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen ...
Aansteken van de Paaskaars
Eén van de punten in de discussie is de vraag:
wanneer de Paaskaars - op zondagmorgen aangestoken moet worden? In sommige kerken is
het gebruik om de dienst te beginnen met het
aansteken van de Paaskaars. Het aansteken is op
deze manier een van de handelingen in de liturgie,
en wel de eerste. Anderen vinden het liturgisch
verantwoorder en gepaster, wanneer de Paaskaars
al brandt bij binnenkomst van de gemeente. Je zou
dan van de gemeente kunnen zeggen dat ze 'door
het licht is geroepen en door het licht is
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aangetrokken'. Ook een mooie gedachte. Goed om nog weer eens
opnieuw hierover na te denken en naar de gemeente toe te
verantwoorden waarom de dingen zo gebeuren als ze gebeuren.
Voordeel daarvan is ook dat rituelen weer meer betekenis kunnen
krijgen voor mensen.
Alleen in de Paastijd
In onze protestantse, maar ook in veel rooms-katholieke
kerken is het gebruik om de Paaskaars het hele jaar door
te laten branden.
Ik heb het vermoeden dat we het raar zouden vinden,
wanneer de Paaskaars slechts een gedeelte van het jaar
brandt. Alsof we niet altijd van het licht moeten leven. Zo'n
gevoel. Ik kan me echter nog goed de keer herinneren dat
wij kloosterdagen hadden - direct na Pinksteren - dat de
Paaskaars daar stond, maar vlak voordat wij een liturgisch
moment met elkaar wilden beleven, weggehaald werd,
omdat de Paastijd voorbij was.
Dan dient de Paaskaars ook niet meer in de kerk te staan.
Dat voelde vreemd aan. Het gaf me het gevoel dat ik
hierboven beschreef. Sla je de liturgische handboeken erop
na, dan zie je dat de Paaskaars van oorsprong alleen in de
Paastijd hoort te branden, vijftig dagen dus, vanaf de
Paasnacht tot en met Pinksteren, d.i. de vijftigste dag na
Pasen. Zo strikt liturgisch kan je natuurlijk zijn. Maar moet
je zo strikt blijven, als je ziet dat rituelen ook veranderen?
En ze veranderen blijkbaar, omdat er nieuwe betekenissen bij
komen.
Doven van de Paarskaars
Het grootste punt betreft echter het doven van de
Paaskaars tijdens de wake op Goede Vrijdag. Dat gebeurt
ook bij ons, wanneer gelezen is dat Jezus de geest gaf, om
nu uit het Marcus evangelie te citeren (15,37).
Een bijzonder moment. Ik weet dat velen dat een heel
speciaal, bijna huiveringwekkend moment vinden. Dat zou
volkomen ongepast zijn, zo wordt door anderen gezegd.
Een Paaskaars doof je niet in de kerkdienst. 'Want duidt in
de christelijke liturgie het licht van de Paaskaars niet de
levende Heer aan? ... Christus is dus in de liturgie altijd de
opgestane Heer, ook als de gemeente op Goede Vrijdag het
lijden en sterven van de Heer gedenkt.' (Zo de
liturgiewetenschapper Mirella Klomp in Eredienstvaardig).
Haar conclusie: het doofritueel is in tegenspraak met de
symboliek van de Paaskaars. Het doven van de Paaskaars
geeft haars inziens dan ook het verkeerde signaal af,
namelijk dat de dood het wint, ook van de levende Heer.
Zo kan je de zaak benaderen. Ik zal zeker niet zeggen dat zij
hier niet een punt heeft.
Er kan een verkeerd signaal van uitgaan, maar dat hoeft niet, zou ik
willen zeggen, want er kan aan dat gebeuren van het doven ook een
andere symboliek toegekend worden, en wel het teken dat de
(levende) Messias nog steeds aan onze duisternis participeert.
Steeds op cruciale momenten!

40-dagentijd
Met het thema:

'Voor de verandering'
brengt Kerkinactie in de 40dagentijd een aantal projecten
onder onze aandacht, waar in de
komende weken voor gecollecteerd
wordt. Projecten in eigen land en
projecten elders.
Op 4 maart is dat in de tweede
collecte het zendingswerk in Cuba.
De kerkelijke organisatie CCRD
geeft daar praktische hulp aan
ouderen, maar ook zijn er
workshops voor predikanten.
Op 11 maart kunnen we de bouw
van biogasinstallaties voor arme
families in India steunen.
Daarmee wordt gewerkt aan
klimaatverandering.
Tot en met 1 april staan de
verschillende projecten in onze kerk
op het collecterooster. U hoort er
meer over in de zondagsbrieven. We
hopen op uw royale medewerking!
Thea Witte

Pasen
Alweer een tweede bericht rondom
de vieringen van Pasen.
De 40-dagentijd gaat van start. We
gaan op weg met Jezus. We volgen
zijn leven van de „herberg‟ via de
„put‟ naar zijn dood, maar met het
constante uitzicht op het Licht.

Over lichtende werking gesproken.

Wees „geprikkeld‟ en welkom, zowel
in de diensten rondom Pasen als
een deel of geheel van de
Paasnacht (00:00 uur – 05:30 uur)

Nico Riemersma

Marleen Damen en Nynke Hutter
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Rondom de
Shalomkerk
Er gebeurt heel wat in onze kerkelijke wijk en u bent gewend
dat er elke maand een stukje van onze interim predikant
Ds. Joan van Kempen in SamenZijn staat. Voor de tweede keer
ontbreekt dat echter en dat heeft een voor Joan zelf een
vervelende oorzaak, namelijk een zeer hardnekkige bronchitis.
Voor onze wijkgemeente heeft dat tot gevolg gehad, dat we wanneer
dat nodig was een beroep op een van de andere predikanten van
Zuidwest moesten doen. We hopen dat zij snel helemaal opknapt
zodat zij zowel in onze wijkgemeente en die in Nieuwkoop weer aan
de slag kan. We wensen haar vanaf deze plaats sterkte en verdere
beterschap toe.

Maaltijdgroep
Ook de tweede bijeenkomst van de maaltijdgroep is een succes
geworden. De deelnemers waren enthousiast over de maaltijd. Niet
alleen de gerechten maar ook de sfeer smaakte naar meer.
Inmiddels zijn er drie kookgroepen gevormd die voor ongeveer 40
gasten gaan koken. Zolang er nog geen duidelijkheid is over welke
kerken in protestants Den Haag Zuidwest open kunnen blijven, zal de
voorgestelde uitbreiding van de keuken moeten wachten. Duidelijk is
wel, dat gezamenlijke maaltijden in een behoefte voorzien.

Beroepingswerk
Door het overlegorgaan van predikanten en voorzitters in Zuidwest is
met grote voortvarendheid, en ook in grote saamhorigheid, gewerkt
aan de voorbereidende stappen om de predikantvacatures te kunnen
vervullen.
Ook alle kerkenraden gaven hun fiat aan de „Regeling combinatie van
Wijkgemeenten Den Haag Zuidwest‟ die als basis dient voor de in
2015 definitief te vormen wijkgemeente voor ons kerkelijk stadsdeel.
Dat het gezamenlijk optreden het nodige vertrouwen heeft gewekt bij
het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad moge
blijken uit de bijzonder snelle behandeling van de aanvraag om
toestemming voor het starten van de beroepingsprocedure voor in
totaal 2,0 fte. Gezien deze positieve houding kan er nu snel een
verzoek om een solvabiliteitsverklaring bij het Regionaal College van
Kerkrentmeesters worden ingediend. We wachten met vertrouwen af
wat de beslissing zal zijn.
Een en ander houdt wel in dat de bestaande beroepingscommissies
zullen worden opgeheven en dat er één beroepingscommissie komt
voor heel Zuidwest. Er zal uiteraard dankbaar gebruik worden
gemaakt van het voorbereidende werk dat er is verricht.
Zodra er groen licht wordt gegeven zal er door onze kerkenraad op
korte termijn een Gemeenteberaad worden georganiseerd.
Rinus van Delft

Wij gedenken
Petronella, Johanna, Paulina Slagter-Plugger, Nel. Op 20 januari is zij
overleden, zij mocht 78 jaar worden. Reeds een aantal jaren tobde

zij met haar gezondheid en moest
van tijd tot tijd zondags verstek
laten gaan. Maar steeds weer klom
ze op uit een soms diep dal. Door
weer en wind kwam zij als het maar
enigszins kon met haar scootmobiel,
naar de kerk. Vaak samen met zus
Joke. Na afloop was het altijd
gezellig met haar en de andere
koffiedrinkers in de hal van de kerk.
De laatste weken kon zij niet meer
verder. Uitgeput als zij was
verlangde zij bij haar Heer te zijn en
ook bij haar eerder overleden man
Wim, met wie zij zoveel jaren lief en
leed deelde. Tot op het laatste
moment werd zij liefdevol omringd
met goede zorgen, door haar
kinderen, kleinkinderen, vriendin An
en de thuishulp. Uiteindelijk kwam
haar overlijden toch nog
onverwacht. Op zondag 22 januari
was het de bedoeling om de
bloemengroet uit de kerk naar haar
te brengen, we hebben de bloemen
wel gewoon gebracht. Nel was thuis
opgebaard en de bloemen zijn toen
bij haar neergezet. Zelf kon ze er
niet meer naar kijken, maar het was
wel tot steun voor de kinderen.
Op woensdag 25 januari is in de
aula van crematorium Ockenburgh
een dienst van woord en gebed
gehouden, waarin wij haar leven
herdachten. Deze dienst werd geleid
door ds. Joan van Kempen.
Door de klein- en de
achterkleinkinderen werden ter
nagedachtenis aan oma kaarsen
aangestoken. In de overdenking
werd stil gestaan bij een gedeelte
uit Psalm 121: Ik sla mijn ogen op
naar de bergen, van waar komt mijn
hulp? Mijn hulp komt van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Aansluitend zongen we “Abba Vader,
U alleen…”. Hierna werden er door
zowel de kinderen als de
kleinkinderen mooie herinneringen
opgehaald. Aan het einde van de
dienst zongen we van Gezang 293
de verzen 1,3 en 4 “Wat de
toekomst brengen moge, mij geleidt
des Heren hand”. Wij bidden dat
die hand van de Heer de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
begeleidt met Zijn zegen op de weg
die voor hen ligt.
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Wij gedenken

Schrijft u mee?

Johanna van Loo-Drop, Joke die op 4 februari plotseling op 73-jarige
leeftijd is overleden. Haar overlijden kwam voor iedereen geheel
onverwacht.
Bovenaan op de rouwkaart stond geschreven: “Niemand weet wat
leven is, alleen dat het gegeven is. En dat van dit geheimenis, God
het begin en einde is”.
Ook treffend was de veelzeggende spreuk “Liefde en verdriet gaan
door één poort”.
Op donderdag 9 februari hebben we in de aula van crematorium
Ockenburgh haar leven herdacht, deze dienst werd geleid door
dominee Dolf Tielkemeijer.
Door de kinderen werden mooie herinneringen opgehaald aan haar
leven.
Zoals ze kon genieten van het zingen, niet alleen het luisteren naar
anderen, maar ook zelf is ze jaren lid geweest van het Salvatorkoor.
In 1992 is Joke nog benoemd als diaken, met name voor het werk in
het verpleeghuis Vrederust-West. Helaas heeft ze dat door haar
ziekte niet lang kunnen volhouden. Wij wensen Jacques, de kinderen,
kleinkinderen en overige familie Gods zegen toe en veel sterkte op de
weg die voor hen ligt.

Onder dit motto wil de kerkenraad u
als lezer van SamenZijn een schrijfactie voor Amnesty International
onder de aandacht brengen.
Uit een traditie van de Exoduskerk is
het al ruim 30 jaar een gebruik dat
maandelijks aandacht wordt
gevraagd voor ongerechtigheid in de
wereld. Dat kan dichtbij zijn maar
vaak ver van ons af. Iedere maand
worden één tot drie gevallen uitgelicht waarvoor aan de regeringsleiders in het betrokken land een
brief wordt gestuurd met de vraag
om aandacht voor gevangenen die
vanwege hun meningsuiting worden
vastgehouden zonder een vorm van
een eerlijk proces. Het is lange tijd
in de Exoduskerk gebruik geweest
dat in een dienst van schrift en tafel
bij de voorbeden in het kort over de
betrokkene iets werd verteld en
over zijn of haar omstandigheden.
Na de dienst konden luchtpostbrieven worden aangeschaft met
voorbeeldbrieven. Thuis kon men
rustig de brieven schrijven en
versturen. Op enig moment is deze
actie als zodanig gestopt en is een
groepje mensen uit de
wijkgemeente daarmee doorgegaan.
Men komt één keer in de maand
door de week bij iemand thuis om
de brieven te schrijven.
Door mevrouw Witte is in een brief
aan de kerkenraad kenbaar
gemaakt dat de mensen te oud
worden, mensen hebben afgehaakt
waardoor de groep te klein wordt
om dit werk voort te zetten.
De kerkenraad heeft zich over de
brief gebogen en heeft besloten de
actie nieuw leven in te blazen door
de hele gemeente weer te
betrekken bij dit werk. De diaconie
heeft zich bereid verklaard de actie
te ondersteunen en zal de portikosten voor zijn rekening nemen, u
krijgt dus de brieven met porti.
Binnenkort zal hier uitvoer aan
worden gegeven en zal in de
kerkdienst aandacht worden
geschonken aan dit werk.
Het verleden heeft geleerd dat dit
schrijven helpt. Doet u mee?
Aarnout Melis

Om te gedenken
Op 21 januari is na een ernstige ziekte
overleden Ann Harris, in vroegere jaren
actief gemeentelid in de Exoduskerk.
Geruime tijd al woonde ze in Voorburg;
daar is ze overleden, 73 jaar oud. Ze laat
haar zoon Onno achter, met dienst vrouw
Aida en kleinzoontje Aidon.
Ann werd geboren in Albina in Suriname.
Het onderwijs werd haar leven, van juf op
een basisschool tot docent Nederlands
aan het Johan de Witt-college. Ze kwam in
Houtwijk wonen en via Berdien Penning
die vrijwel haar buurvrouw was, raakte ze
in de kerk bekend. Daar werd ze actief
medewerkster, te beginnen bij de kinderen, de zondagse 12plusgroep.
Gemeenteleden uit de Exodus zullen zich haar zeker herinneren als
de gedreven zangeres van gospelsongs. Ann kwam uit een muzikale
familie en werd een veelgevraagd soliste in kerkdiensten. Samen met
twee eveneens Surinaamse vriendinnen vormde ze het trio De
Kapelka‟s (Vlinders), dat enkele jaren met succes in eigen kring
optrad. Ik bewaar dankbaar haar stem op de cd‟s uit die tijd.
Op 25 januari waren haar oude vrienden bijeen in de dienst
voorafgaand aan de crematie op Ockenburgh. Bij haar passen de
woorden van het lied dat afgedrukt staat op de kaart:
Uw woord zij onderweg mijn spijs,
om zo mijn ziel te voeden,
mij te hoeden op weg naar ‟t paradijs,
Geleid Gij mij ten goede.
Lenie Vollebregt
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Dagtocht voor ouderen
De Diaconie en het Comité Meeleven van de wijkgemeente BouwlustVrederust organiseren een dagtocht voor ouderen, die dit jaar
plaatsvindt op woensdag 9 mei en donderdag 10 mei 2012. Iedereen
die voor het deelnemen aan deze dagtocht in aanmerking komt, zal
door de dames van Comité Meeleven persoonlijk worden
uitgenodigd.
De tocht begint met een bustocht naar Tilburg waar een
edelhertenboerderij wordt bezocht. Er wordt een presentatie over het
edelhert gegeven met daarna een wandeling over de boerderij,tussen
de herten Als proeverij wordt stokbrood met hertenvlees
aangeboden.
Na het diner In restaurant De Ruif in Wagenberg maken wij een
boottocht door de Biesbosch.
Om 18.15 uur hopen wij weer aan te komen bij de Shalomkerk, waar
een broodmaaltijd voor ons klaar staat verzorgt door de dames van
Comité Meeleven.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 35.00 per persoon, vooruit te
betalen aan de dames van Comité Meeleven, dus niet op de reisdag.
De fooi voor de chauffeur is hierbij inbegrepen.
Zijn er nog plaatsen vrij dan mag er een introducé mee. De kosten
zijn dan € 40.00 per persoon.

TAIZÉ vieringen in Loosduinen
In het Franse dorp Taizé is een interkerkelijke geloofsgemeenschap
actief waar jaarlijks vele duizenden gelovigen komen om de sobere
vieringen mee te maken. Maar ook om te zingen, te bidden of stil te
zijn. Over de gehele wereld worden vieringen gehouden op de wijze
zoals in Taizé gebruikelijk is, sober met veel ruimte voor gebed, stilte
en zingen. Jaarlijks zijn er in een plaats in de wereld rond de
kerstdagen jongerendagen. Twee jaar geleden was Rotterdam het
Taizécentrum van de wereld. Er kwamen 30.000 jongeren uit de
gehele wereld naar toe. Deze jongeren worden onder gebracht bij
kerken en particulieren. Ook de Ontmoetingskerk in Loosduinen was
een plek waar 50 jongeren sliepen. Jongeren uit Frankrijk, Spanje,
Polen en Italië. „s-Morgens werd er gedoucht en ontbeten bij
gemeenteleden van Loosduinen-Centrum. Het is een ongelooflijk
inspirerende en fijne week geworden. In de ochtend gingen de
jongeren met een bus naar Ahoy in Rotterdam. Daar waren de
vieringen en workshops. Met 30 gemeenteleden zijn wij op een avond
ook naar zo‟n viering geweest. Indrukwekkend, al die jongeren,
zingen, bidden en stil zijn, muisstil zijn.
Al een aantal jaren wordt er 5 maal een Taizé viering gehouden in de
Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat. Aan deze viering
wordt medewerking verleend door een muziek- en zanggroep onder
leiding van Petra Oudshoorn. De eerstvolgende viering is op zondag
25 maart a.s. Het thema van deze viering is Veertigdagentijd. De
viering wordt geleid door ds. Nel van Dorp. Aanvang 19.00 uur. Na
afloop is er gelegenheid onder het genot van koffie of thee nog met
elkaar samen te zijn. Weet u van harte welkom bij deze viering. Wilt u
meezingen? Dat kan, de zanggroep komt op donderdag voorafgaand
aan de viering bijeen om te repeteren. Deze repetitie vindt plaats in
de pastorie van de Maria van Eik en Duinenkerk aan de Loosduinse

Hoofdstraat, aanvang 20.00 uur.
Wilt u informatie? Kijk op de site
www.taize.fr/nl of neem telefonisch
contact op met Yvonne Alkemadevan Vliet of Ger van Vliet, tel. 0703914087

Verjaardagsvieringen
Op woensdag 14 maart aanstaande
vindt van 14.30 -16.30 uur de
tweede verjaardagsviering in de
Shalomkerk plaats.
Op deze dag zullen degenen die in
februari jarig waren worden
verwelkomd door een aantal leden
van de kerkenraad en vrijwilligers
van het Comité Meeleven.
Dan wordt met alle 'februari-jarigen'
van 65 jaar en ouder, onder het
genot van een hapje en een drankje,
hun verjaardag gevierd.

Paasontbijt
Namens de kerkenraad nodigt het
CAS-team iedereen van harte uit op
Paasmorgen, zondag 8 april 2012
om 09.00 uur, deel te nemen aan
het Paasontbijt.
Voor de organisatie is het wel
belangrijk vooraf te weten op
hoeveel deelnemers er kan worden
gerekend.
Wilt u komen? Vult u dan s.v.p. het
formulier in dat in dit nummer van
SamenZijn is bijgesloten. U kunt dit
tot en met zondag 1 april a.s. in het
witte, hangende, kistje bij de balie in
de hal van de kerk deponeren.
Helaas is er die zondag geen
gezamenlijk koffiedrinken, omdat de
dames en heren van het CAS-team
ook graag naar de dienst in de kerk
gaan. Na de dienst kan de
bovenzaal dan worden opgeruimd.
Dit is dan wel een mooie
gelegenheid om op die zondag af te
spreken eens bij elkaar op de koffie
te gaan.
Het CAS-team.

5

Waterput Nepal in gebruik
Tijdens de kersvieringen in 2010 van het Comité Meeleven en de
Smikkel en Smul Stap In van vorig jaar werd er een spontane
inzameling gehouden met een totaal opbrengst van € 712,-.
Doel was het boren van een waterput in Godawari, een klein dorpje in
West Nepal. Een pastor van een jonge evangelische gemeente
vertelde ons tijdens een bezoek aan een project voor door aids
besmette kinderen en alleenstaande moeders, dat hij en de andere
dorpelingen steeds twee kilometer moesten lopen om water te halen.
Mede dankzij uw gift is de put inmiddels volop in gebruik, wat flink
bijdraagt aan verbetering van de hygiëne van alle dorpelingen.
Opvallend is dat er gekozen is voor het handmatig putten van het
water, terwijl het ook door middel van een elektrische pomp had
gekund. Traditie kreeg gewoon de voorkeur boven gemak. Er wordt
nog wel een overkapping boven de put gemaakt. Langs deze weg
dankt pastor Brijesh BK, mede namens zijn gemeenteleden en de
andere dorpelingen, u hartelijk voor uw financiële bijdrage.
Een kerkgebouwtje doet in het gebied waar het dorp ligt niet alleen
dienst als kerk, maar ook als school en uitdeelpunt voor voedsel aan
kinderen. De pastorie boven de kerk is tegelijk een opvanghuis voor
met aids besmette kinderen zonder ouders of grootouders die voor
hen kunnen zorgen.
Rinus van Delft

Agenda
1-3 09.30 uur Crea-ochtend
2-3 13.30 uur Culturele kring
5-3 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
6-3 09.30 uur Schoonmaakploeg
20.00 uur Zangroep
7-3 09.30 uur Handwerkclub
13.30 uur Schaakclub en
kaartclub
19.45 uur Op Dreef
8-3 09.30 uur Crea-ochtend
19.30 uur Avondgebed
14-3 09.30 uur Handwerkclub
10.00 uur Koffie ochtend
13.30 uur Schaakclub en
kaartclub
14.30 uur Verjaardagmiddag
15-3 09.30 uur Crea-ochtend
17-3 10.30 uur Lectoren
21-3 09.30 uur Handwerkclub
13.30 uur Schaakclub en
kaartclub
17.30 uur Maaltijdgroep
19.30 uur Meditatie
22-3 09.30 uur Crea-ochtend
27-3 09.30 uur Schoonmaakploeg
28-3 09.30 uur Handwerkclub
13.30 uur Schaakclub en
kaartclub
29-3 09.30 uur Crea-ochtend
30-3 19.30 uur Stap-In

Van de scriba
Overleden:
Op 20-01-2012: Mw. P.J.P SlagterPlugge, Lozerlaan 403
Op 04-02-2012: Mw. J. van LooDrop, Melis Stokelaan 2642

De put is klaar en de pastor Brijesh BK (l) deelt de vreugde met
Sagar Kumar Masi, een locale medewerker van Trans World Radio
(Wereldwijd opererende radiozender voor evangelieverkondiging)

Abonnementsgeld nog niet betaald?
Doe het dan vandaag nog en
maak € 12,50 over op bankrekening
24487 t.n.v. Administratie Samenzijn Den Haag
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Ingekomen
Fam. K. Alkema-Anema,
Albardastraat 13 G, 255 XP.
Mevr. Alkema-Anema wordt
verpleegd in De Strijp
Verhuisd:
Mw. A. Westerduin-Roeleveld van
Schrijnwerkersgaarde 3 naar
Mozartlaan 280, k. 103, 2555KZ
Mw. E. van Kampen-Brunings van
Lozerlaan 237 naar Dorpersdreef
28A, 2542 XE
Vertrokken:
Mw. A.J. Kaptein, Lozerlaan 327
naar Arch. Duikerstraat 19, 2552 ZV

Bang in de buurt – Werk voor de kerk
Geïnspireerd door de handreiking “Predikant en populisme: voorbij
hitte, kilte en lauwheid” organiseren predikanten van de Protestantse
Kerk ‟s Gravenhage op zaterdag 25 februari 2012 van 13.00 tot
17.00 uur onder het motto “Bang in de buurt – Werk voor de kerk”
een studiemiddag in de Lukaskerk, Om en Bij 2 te Den Haag.
Wij leven niet in de illusie dat deze studiedag de angst en het
ongenoegen in de buurten geheel weg kan nemen. Wel willen wij die
middag naar elkaar luisteren, samen nadenken en in gesprek komen
over de pijn en de gein van de stad. Ter inspiratie en bevordering van
het gesprek zullen drie sprekers de thematiek vanuit verschillende
perspectieven uitdagend benaderen:
“Dapper in de buurt”: ds Julia van Rijn
“Buurt tussen ideaal en werkelijkheid”: dr. Welmoet Boender “Buurt, kerk en politiek”: dhr. Jan Schinkelshoek
Ds Rob van Essen
Ds Axel Wicke

Kerkdiensten Shalomkerk 10.00 uur
Zondag 4 maart

Ds. Emöke van Bolhuis-Szabo,
Collecte
1. Diaconie;
2. Kerkinactie: Zending

Zondag 11 maart

Ds. Erika Dibbets- van der Roest,
Collecte
1. Kerkinactie 40-dagentijd;
2. Wijkgemeente

Zondag 18 maart
Dienst van
Schrift en Tafel

Ds.Christiaan Ravensbergen
Collecte
1. Kerkinactie: diaconaat
2. Wijkgemeente

Zondag 25 maart
.

Ds. Lucia van Rouendal,
Collecte
1. Kerkinactie: 40-dagentijd
2. Wijkgemeente
Is een uitgave van de

Protestantse wijkgemeente Bouwlust-Vrederust
Redactie:
Medewerkers:

Vrederust-West
2 maart Maria v.d. Meer
16 maart Pater Barendse
Diensten van 14.45-15.30 uur

Gulden Huis
3 maart Pater H. Hinfelaar
10 maart Ds. J.A. Tielkemeijer
17 maart Pater H. Hinfelaar
24 maart ds. Arja Hoogerbrugge
31 maart Tomas van Driel
Diensten van 10.30-11.15 uur

De Lozerhof
4 maart ds. Richard Drenth
11 maart ds. Gerardus Sipkema
18 maart ds. Casper van Dongen
25 maart dhr. Leendert Smit
Diensten om 14.30 uur

Bijbelrooster

Veertigdagentijd

SamenZijn

Kerkdiensten in de
tehuizen

Lia van den Bogaerdt, Rinus van Delft en
Marianne de Haan
Nel Broekman, Anja van Maanen, Marike Nijveld en
Bas Steenks

Opgave of wijzigen van abonnementen : Marianne de Haan,
Laan van Wateringseveld 453, 2548 BM Den Haag. Tel. 3296709
E-mail: mariannedehaan@hetnet.nl
Abonnement € 12,50, te betalen op bankrekening 24487
t.n.v. Administratie Samenzijn Den Haag

Inleveren kopij aprilnummer uiterlijk op 23

maart 2012

Redactie SamenZijn, Laan van Wateringseveld 453
2548 BP Den Haag. E-mail: marianne.de.haan@hetnet.nl

Zondag 4 mrt.
Maandag 5 mrt.
Dinsdag 6 mrt.
Woensdag 7 mrt.
Donderdag 8 mrt.
Vrijdag 9 mrt.
Zaterdag 10 mrt.

Ezechiël 13:17-23
Ezechiël 14:1-11
Deut.22:13-22
Deut. 22:23–23:1
Deut. 23:2-15
Deut. 23:16-26
Psalm 19

Zondag 11 mrt.
Maandag 12 mrt.
Dinsdag 13 mrt.
Woensdag 14 mrt.
Donderdag 15 mrt.
Vrijdag 16 mrt.
Zaterdag 17 mrt.

Ezechiël 14:12-23
Ezechiël 15:1-8
Ezechiël 16:1-14
Ezechiël 16:15-34
Ezechiël 16:35-43
Ezechiël 16:44-52
Ezechiël 16:53-63

Zondag 18 mrt.
Maandag 19 mrt.
Dinsdag 20 mrt.
Woensdag 21 mrt.
Donderdag 22 mrt.
Vrijdag 23 mrt.
Zaterdag 24 mrt.

Ezechiël 17:1-10
Ezechiël 17:11-21
Ezechiël 17:22-24
Deut. 24:1-13
Deut. 24:14–25:4
Deut. 25:5-19
Psalm 43

Zondag 25 mrt.
Ezechiël 33:1-9
Maandag 26 mrt. Ezechiël 33:10-20
Dinsdag 27 mrt.
Ezechiël 33:21-33
Woensdag 28 mrt. Deut. 26:1-11
Donderdag 29 mrt. Deut. 26:12-19
Vrijdag 30 maart Joh.11:55-12:11
Zaterdag 31 maart Joh. 12:12-19

Dit Bijbelrooster wordt gratis
verspreid door het NBG (Nederlands
Bijbelgenootschap).
Elke gift is meer dan welkom.
NBG, bankrekening. 26 63 80 808
te Haarlem, of wordt donateur!
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Protestantse Wijkgemeente Bouwlust-Vrederust

Kerkgebouw Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag. Tel. 3667494
Interim predikant
Ds. J.A. (Joan) van Kempen Chopinplein 5, 2421 TT, Nieuwkoop
(pastoraat)
Tel. 0172-570019
E-mail: joanvankempen@ziggo.nl

Pastorale contactadressen

Riet Blok, tel. 3213444 en Philip den Heijer, tel. 3910762
Scriba
Dhr. G. (Guus) van der Horst Drapeniersgaarde 130, 2542 VT Den Haag
Tel. 3292511. E-mail: g.vanderhorst@hotmail.nl

Penningmeester
Dhr. R.C.M. (René) Denie

Leyweg 1124 2545 GZ Den Haag
Tel. 3214112. E-mail: renedenie60@hotmail.nl
Banknummer: 635814730 t.n.v.
CKV Protestantse Gemeente 's-Gravenhage o.v.v. KB Bouwust-Vrederust

Voor al uw christelijke
lectuur, muziek en kaarten
Chr. Boekwinkel

‘De Smidse’

Plein 5, Wateringen
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

TEL. 0174-270052

Afdeling Den Haag

Maak de PCOB sterk
en wordt lid
U kunt zich aanmelden bij:
Mevrouw C.C.A. de Haan
tel. 3665038
Inlichtingen bij:
De heer A.G. Tulling
tel. 3858611

Als u bij
Elvira niet
slaagt, dan
slaagt u
nergens !!!
Iedere week
Nieuwe
Modellen !
Wij hebben
Maat 38-50 !

BOEKHANDEL
Reisgidsen
Kinderboeken
Kookboeken
Wenskaarten
Legpuzzels
Loterijen
TNT postkantoor

Loosduinse Hoofdstraat 300
Centrum Loosduinen
Telefoon: 070 - 3 97 77 31

Bouwlustlaan 107
Den Haag
Tel. 070 3675952

