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Vakantie: tot rust komen

juli/augustus 2012

Verder in dit nummer:

Elk jaar als de scholen in de zomer aan hun vakantie beginnen
denk ik er weer aan terug, aan de tijd dat ik op de basisschool
werkte. Het was de laatste weken voor de vakantie altijd een
drukte van belang want alles werd schoongemaakt en
opgeruimd, om na een periode van vrij te zijn, weer fris aan de
slag te kunnen.

Contactadres vakantieperiode
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Maar voor een ieder kwam de laatste dag en het moment dat je
afscheid nam. Het ene kind was er aan toe om weer naar een andere
groep te gaan en zag er verlangend naar uit; een ander kind had er
meer moeite mee en hield niet zo van veranderingen. Ook voor de
leerkracht is het vaak een lastig moment om de kinderen die je een
jaar lang in de klas had gehad, te moeten loslaten. Zo leer je als kind
al dat er steeds veranderingen in je leven plaats vinden en ook later
kan dat van pas komen, niets is immers zeker in het leven.
Daarom is het goed dat de zomervakantie wat langer duurt. Het kost
tijd om weer met frisse moed te kunnen beginnen, een nieuw jaar
tegemoet, en een nieuwe start te kunnen maken.
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Vakantie
Het woord voor vakantie is afkomstig van het Latijnse woord vacare,
dat de betekenis heeft van leeg zijn, vrij zijn. Vakantie is dan een
periode waar je wat meer tot je zelf kan komen. Dat betekent niet dat
je er steeds ver weg voor hoeft te gaan. Sommige mensen laten pas
alles los als ze in een andere omgeving zijn, met andere gewoonten en
culturen. Maar ook thuis kan je een gevoel van ‘vrij zijn’ overkomen. In
vakantietijd probeer je los te laten en te verwerken van wat er vooraf
gebeurd is. De tijd is nodig om daarna weer aan de slag te kunnen,
met frisse moed. Het verleden loslaten en de toekomst, een nieuw
begin tegemoet gaan.
Van Augustinus (4e eeuw) is het volgende citaat: ‘De mens maakt grote
reizen om zich te verbazen, over de hoogte van de bergen, over de
geweldige golven van de zee, over de lange loop van de rivieren, over
de uitgestrektheid van de oceaan, over de eeuwige kringloop van de
sterren, maar aan zichzelf gaat de mens zonder verbazing voorbij.’

Giften
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Op weg zijn in de Bijbel
In de Bijbel komt het woord ‘vakantie’ niet voor, het is iets van onze
tijd. Er wordt wel een rustdag ingesteld (Genesis 2,2) en we lezen
over het rusten, o.a. van de leerlingen van Jezus (Matt.26,43vv),
vermoeid als ze zijn. Mensen waren veel op reis, hun leven speelde
zich vaak ‘onderweg’ af. De Israëlieten woonden in tenten en men kon
verder trekken, vaak een onzekere toekomst tegemoet. Je wist immers
niet wat je onderweg tegen kon komen, struikrovers en dieven zijn wel
van alle tijd. Op weg zijn, onderweg zijn kan spannend zijn en onrustig

Vindt u het ook zo stil in de
vakantieperiode?
Kom dan op 8 augustus
a.s. gezellig een bakkie
doen en een praatje
maken op de
Koffie-ochtend.
Vanaf 10.00 uur staat de
koffie of thee voor u klaar!

Contactadres in de
vakantieperiode:
Tel. 06-20883200

maken. Mensen zoals Ruth (1, 16-19) staan op een kruispunt van
hun leven, en kiezen voor een toekomst die veel onzekerheid met
zich meebrengt.
Psalmen
Een aantal psalmen (120-134) zijn geschreven pelgrimsliederen. Ze
beschrijven hoe de mens op weg gaat bv. naar het heiligdom, de
tempel in Jeruzalem om er een van de feesten bij te wonen. Zoals in
onze tijd nogal wat mensen te voet naar Santiago de Compostella
gaan, op weg gaan naar de kerk van de Heilige Jacobus. Naast het
doel dat men wil bereiken gaat het ook om de reis zelf. Het kan
louterend werken om met iets anders bezig te zijn. Het kan rust
geven, maar ook confronterend zijn.
In Psalm 84 lezen we over het verlangen van de psalmist, ‘zijn ziel
smacht’ om het heiligdom te bereiken (84,3), daar waar zelfs de mus
en zwaluw een plek vinden. Maar voordat ze arriveren komen ze op
hun tocht van alles tegen, een dal van dorheid moeten ze doorgaan
en doorstaan. De ervaring in dat het dal verandert in een oase omdat
‘rijke zegen als regen neerdaalt’ (84,7). De weg hoeven ze niet alleen
te gaan omdat ze ervaren dat God met hen meegaat en als een
schild hen beschermt (84,12).
Op weg zijn als kerken in Den Haag
Ook in onze kerken zijn we op weg, een onzekere toekomst tegemoet.
Na de periode van vakantie houden gaan we er in september weer
fris tegenaan. Er staat ons nog wel wat te wachten, vele bakens
zullen dit jaar nog moeten worden verzet. Toen Jezus zijn
afscheidswoorden tegen zijn leerlingen sprak, gaf hij aan dat we niet
als verweesd achter zouden blijven. De pleitbezorger, de trooster
werd ons beloofd (Joh. 16,7), de Heilige Geest die met Pinksteren
gekomen is, zal met ons meegaan. Dat we geïnspireerd mogen
worden en open mogen staan voor die Geest, die wegen gaat die voor
ons ondenkbaar zijn. Het thema van de gezamenlijke pinksternoveen
gaf dat zo mooi aan: Als wij deuren moeten sluiten, opent de Geest
dan ramen? Onzekerheid is van alle tijden; niet weten wat er op je
weg komt en hoe je verder moet gaan ook. De bijbel staat er vol van.
Op weg gaan is op reis gaan, eigenlijk een pelgrimagereis. We gaan
deze reis met elkaar, laten we dat niet vergeten, als gelovigen in Den
Haag, als christenen die ‘mensen van de weg’ werden genoemd, als
volgelingen van Christus. Hij mag onze leidsman zijn.
Ds. Nel van Dorp

2

Aangezien de kerkenraadsleden en
de predikant ook graag een vakantie
willen houden, zijn deze in de
zomerperiode niet altijd bereikbaar.
Niet iedereen gaat weg, maar het is
toch fijn om even niets aan je hoofd
te hebben en van de rust te
genieten. Om u allen toch van dienst
te kunnen zijn heeft de kerkenraad
afgesproken dat er in juni, juli en
augustus één aanspreekpunt is.
Hiervoor is een apart telefoonnummer beschikbaar:
06-20883200
Daar kunt u terecht met al uw
vragen. Dat kunnen verschillende
vragen zijn, over het kerkgebouw,
pastorale bijstand en uiteraard ook
voor zieken en/of overlijden. De
ambtsdrager die u op dat moment
aan de lijn krijgt, zal proberen u zo
goed mogelijk te helpen en indien
nodig uw vraag verder doorsturen.

Gezamenlijke
kerkdiensten
Voor de goede orde vermelden we
nogmaals dat er in de periode dat er
veel mensen met vakantie zijn, in
drie kerken in Zuidwest, afwisselend
gezamenlijke kerkdiensten worden
gehouden.
Het rooster is als volgt:
22 juli Bosbeskapel, voorganger
ds. E.J. Bosch
29 juli Shalomkerk, voorganger
ds. M.A. Sijbrandij-Verbist
5 aug. Thomaskerk, voorganger
ds. C.M. Verspuij
Op 22 juli en 5 augustus zijn er dus
geen diensten in de Shalomkerk.

Schat voor ons dagelijks bestaan
Lieve mensen,
Rabbi Elimelech van Lisensk heeft ons de volgende joodse,
chassidische vertelling overgeleverd over “het Oerlicht”:
“Eer de ziel de lucht van deze wereld binnenkomt, leidt men haar
door alle werelden. Ten slotte toont men haar het oerlicht dat eens,
toen de wereld geschapen werd, alles verlichtte en dat God toen,
toen de mens bedorven werd, heeft opgeborgen. Waarom toont men
aan de ziel dit licht? Opdat ze van het begin af aan het verlangen zal
hebben het te bereiken en in haar aardse leven er steeds dichterbij
komen zal, stap voor stap. En die het bereiken, de tsaddikim, de
rechtvaardigen, in hen gaat het licht binnen, om uit hen weer in de
wereld te schijnen. Daartoe werd het eens opgeborgen.”
‘Mystiek’. Een begrip dat vele religieuze tradities in zich bergt, niet
alleen de christelijke. Ze is oeroud en betekent letterlijk zoiets als
‘ingewijd worden’. De mens die ingewijd wil worden, zoekt naar een
innige vereniging van zijn ziel met God. Zo’n mystieke ervaring kan
worden opgeroepen door gebed, door contemplatie en meditatie.
Degenen die zo’n ervaring hebben gehad, kunnen daar moeilijk
woorden voor vinden, maar vertellen dat het voor hen de dragende
kracht is geworden voor hun bestaan. Ze vertellen dat ze weten, met
een onomstotelijke zekerheid, dat ze niet alleen en afgescheiden zijn,
maar deel uitmaken van wat wij God noemen.
Fijn, zult u misschien zeggen, maar het is mij allemaal net even iets
te zweverig: wat moet ik daarmee, in mijn rusteloze, gehaaste
bestaan? Daar heb ik toch allemaal geen tijd voor. Meditatie, tijd
nemen om stil te worden, je door niets laten afleiden om leeg te
worden. Leeg te worden om gevuld te raken door die Ander met een
hoofdletter. We zijn dat niet meer gewoon. Toch reikt ons de mystieke
traditie een schat aan, waar Paulus in zijn brief aan de Efeziërs over
spreekt. Welke schat voor ons dagelijkse bestaan dat is, wil ik u kort
ontvouwen.
In het 3e hoofdstuk staat die zo prachtige zin: Door uw geloof kan
Christus gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft
in de liefde' (Ef.3:17). Een aanroep om in die bereikte staat van
geloof te blijven en je niet te laten afglijden naar wereldse zaken, die
weer met je ego, je uiterlijke mens, te maken hebben. Het begrip
liefde wordt verder uitgebouwd door een formule te gebruiken die in
die tijd zeer bekend was: ‘de lengte en breedte, de hoogte en diepte
van de liefde’. Het is een stoïcijnse formule over het heelal, de
kosmos, die door te beschouwen, Contemplatie!, leidt tot innerlijk
weten over God. Dit weten is geen rationele kennis, zoals er staat 'die
alle kennis te boven gaat', maar een weten vanuit de liefde die zoekt
naar eenwording met God.
Zoeken naar die eenwording, waartoe Paulus ons hier oproept en een
hele christelijke, mystieke traditie gevolg aan heeft gegeven, is de
moeite waard om een plaats en een tijd aan te geven. Waarom?
Omdat dicht bij God zijn, hem ervaren in ons dagelijks leven ons
terugroept van de duisternis die ons aller leven zo met verdriet en
wanhoop kan vervullen. Om ons terug te roepen van onverschilligheid
voor de ander om ons heen, omdat we diep van binnen weten, dat we

niets zijn zonder de ander.
Simpelweg omdat we niet kunnen
bestaan zonder dat oerlicht van
God, waar onze rabbi over sprak,
dat onze levensadem en dragend
fundament is van voor de schepping
tot in eeuwigheid. Ik wens u deze
zomer vele van dit soort ervaringen
toe!
Intussen heeft u waarschijnlijk wel
gehoord dat het beroepingswerk in
volle gang is. De sluitingsdatum voor
reacties op de vacatures is al in
gegaan. Wellicht kan de nieuwe
predikant(e) in september al aan u
worden voorgesteld? We hopen het!
Dat brengt mij tot het volgende: ik
zal de 30e september de startdienst
voor het winterseizoen leiden,
maar... dat zal ook meteen mijn
afscheidsdienst zijn. Het jaarthema
van de PKN is geloof, hoop en liefde
en dat zal ook het thema zijn van
deze dienst. Ook zullen we de
nieuwe ambtsdragers bevestigen.
Zoals u ziet een hele volle,
bijzondere dienst. Van harte
uitgenodigd!
Tot slot: ik ben op vakantie tot en
met de eerste week van augustus.
Elders in dit blad vindt u het
telefoonnummer van de
contactpersoon. Mocht u een lid van
de kerkenraad of een predikant
willen spreken, dan kunt u dat
nummer bellen. Ik wens u een hele
goede zomer toe!
Met een hartelijke groet,
ds. Joan van Kempen

Zomer Stap In
Op 27 juli en op
31 augustus
is er Zomer Stap In
Kom gezellig langs voor
een praatje spelletje,
drankje en een hapje.
Vanaf 20.00 staat het
Stap In team voor u klaar!
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Kanselboodschap
Op zondag 10 juni 2012 werd na de kerkdienst onderstaande
kanselboodschap namens de kerkenraad uitgesproken door
Aarnout Melis.
Afgelopen woensdag hebben de vijf kerkenraden van de combinatie
van de Protestantse Wijkgemeenten in Den Haag-Zuidwest samen
vergaderd.
Doel was om te komen tot een gezamenlijke reactie naar de
Algemene Kerkenraad op het advies van de gebouwencommissie om
in Zuidwest drie kerken te sluiten, t.w. de Bethelkerk, de
Ontmoetingskerk en de Thomaskerk.
De vergadering kenmerkte zich door een grote intensiteit aan
emoties, maar voltrok zich in een goede sfeer. De pijn die ontstaat nu
er kerken moeten sluiten werd alom breed gevoeld.
Er is verder in alle openheid gesproken en er werd goed naar elkaar
geluisterd.
Het Overleg van Voorzitters en Predikanten had een gezamenlijke
reactie voorbereid, die door ds. Dolf Tielkemeijer werd gepresenteerd.
De voorzitters en predikanten hadden twee avonden de tijd genomen
om naast het advies van de gebouwencommissie ook zelf de pro’s en
contra’s van onze zes gebouwen te bespreken. Daarnaast kwam de
spreiding van de te handhaven gebouwen en ook opbouw van de
wijkgemeenten uitgebreid aan de orde.
Uiteindelijk kwamen de voorzitters en predikanten tot de
eensluidende conclusie dat onze combinatie onder voorwaarden
akkoord zou moeten gaan met het voorstel van de
gebouwencommissie.
Afgesproken werd dat er alleen een gezamenlijke reactie naar de
Algemene Kerkenraad zou komen als alle kerkenraden deze
conclusie van de voorzitters en predikanten zouden kunnen steunen.
Na de presentatie door Dolf Tielkemeijer was er gelegenheid om
vragen te stellen en te reageren op het voorstel van de voorzitters en
predikanten.
Vervolgens zijn alle kerkenraden zich afzonderlijk gaan beraden op
het voorstel.
Uiteindelijk bleek dat er in alle kerkenraden een meerderheid was die
het voorstel van de voorzitters en predikanten kon steunen.
De buitengebruikstelling van de Bethelkerk, de Ontmoetingskerk en
de Thomaskerk is de minst slechte uitkomst, waarmee de
kerkenraden dus onder voorwaarden accoord gaan. De
wijkkerkenraden zijn van mening dat er geld moet worden besteed
aan verbeteringen van de gebouwen die open zullen blijven. Daarbij
valt onder andere te denken aan verbeteringen aan het interieur, de
parkeervoorzieningen en de toegankelijkheid voor minder-validen.
Tevens dient te worden gestreefd naar het openstellen van een extra
locatie voor kerkdiensten in het werkgebied van de Bethelkerk en de
Ontmoetingskerk.
Het overleg van voorzitters en predikanten zal de gezamenlijke
reactie naar de Algemene Kerkenraad sturen.
Tevens zullen de reacties van gemeenteleden onder de aandacht van
de AK worden gebracht.
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De Algemene Kerkenraad zal in
september een voorlopig besluit
nemen over de gebouwen, gehoord
de reacties van alle combinaties van
wijkgemeenten in Den Haag.
Dit voorlopige besluit zal in het
najaar weer voorgelegd worden aan
de combinaties, die dan opnieuw
kunnen reageren.
De AK neemt vervolgens in
november een definitief besluit.
Tot slot: Op grond van de ervaringen
in de vergadering van afgelopen
woensdag mag toch met vreugde
worden vastgesteld dat er een
goede basis is blijven bestaan voor
verdere samenwerking in Zuidwest,
die wij met Gods hulp nader vorm
zullen geven.
Tot zover de kanselboodschap.
Intussen gaan de ontwikkelingen
door. De kerkenraad is voornemens
om zodra er iets te melden valt, of
anders eind september, de
wijkgemeente op de hoogte te
brengen over o.a. de stand van
zaken over het beroepingswerk

Vorming en Toerusting:
Politiek Café
In de aanloop naar de verkiezingen
op 12 september organiseren de
commissies Vorming en Toerusting
van Den Haag Zuid West een
Politiek Café op 5 september.
Centraal staat de vraag wat onze
keuze bepaalt op 12 september en
wat daarbij de rol kan zijn van een
christelijke levensovertuiging.
Ieder die geïnteresseerd is in de
beweegredenen en overwegingen
van anderen, is welkom op
woensdag 5 september om 20 uur
in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.
De gespreksleiding is in handen van
Jan Eikelboom.
Wie het prettig vindt om zich voor te
bereiden, kan de
gespreksonderwerpen aanvragen
met een mail naar Frans van Brenk:
brenk@ziggo.nl

Pinksternoveen Den Haag Zuidwest
21 - 26 mei 2012
Met Pasen was het al de bedoeling om aandacht te geven aan
de veranderingen/kerksluiting in Den Haag Zuidwest…
Na Pasen stelde ik het Voorzitters/predikantenoverleg Den
Haag Zuidwest voor om een Pinksternoveen te houden in
verband met de komende veranderingen, maar vooral als
voorbereiding op het Pinksterfeest.
Er werd enthousiast op gereageerd. Vanwege de korte
voorbereidingstijd nam ik zelf de organisatie ter hand. Het omvatte
het volgende: afspraken maken met de zes kerken/voorgangers; het
samenstellen van een folder/liturgie en deze al van te voren uit te
delen in de zes kerken (op de zondag voor Pinksteren); publiciteit via
de zondagsbrieven/liturgieën van de kerken (twee zondagen voor
Pinksteren), de website van Kerk in Den Haag, en een enkele krant.
Het was een fijn begin op maandagavond in de Bethelkerk met circa
45 bezoekers. Alleen de organist(e) had wat moeite met het slotlied.
Een heel goed initiatief kwam van de koster om koffie/thee te
schenken na afloop, waar bijna iedereen gebruik van maakte. Het
werd door de andere kerken overgenomen, zodoende maakten de
bezoekers kennis met elkaar.
Dinsdagavond waren we in het stiltecentrum van de Thomaskerk
waardoor alles wat informeler werd. Het gebruik van een piano
onderstreepte dat, het zingen van het slotlied ging nu goed. Ook hier
stond de kaars met de afbeeldingen van de zes kerken centraal en
was er gelegenheid om lichtjes aan te steken. Tijdens alle diensten
werd hiervan veel gebruik gemaakt. Kerk in Den Haag was voor de
tweede keer aanwezig en zette een verslag op de website met een
foto van de kaars met de lichtjes er omheen, met de vermelding dat
er veertig bezoekers waren…
In de Abdijkerk waren wat minder kerkgangers. Het luiden van de
klok, hier al uitnodigend om kwart over zeven en enkele minuten voor
half acht, was, evenals in de andere kerken met luidklok, een mooi
begin van de dienst.
Donderdagavond waren we in de Shalomkerk. De voorganger was in
toga, dat kon natuurlijk ook! Ze had assistentie van een ouderling
die het aansteken van de kaars verzorgde en hielp bij het ontsteken
van de lichtjes. Het zingen van het slotlied lukte nu ook met het orgel.
Het liturgisch centrum was goed aangepast bij het karakter van de
viering.
In de Bosbeskapel werd vermeden dat bij het aansteken van de
lichtjes de drie treden van het liturgisch centrum een belemmering
zouden kunnen zijn; het doopvont werd daarom verplaatst en diende
als plaats voor de kaars met er omheen de lichtjes. De stoelen van
de twee voorste rijen werden in een halve cirkel opgesteld. In alle
diensten werd het muzikaal moment door de organist verzorgd, hier
echter door een fluitist.

liturgisch centrum werd gebruikt
Verder was de bespeling van het
mooie kerkorgel een waardevolle
bijdrage aan het geheel.
Enkele reacties:
Dit moet een jaarlijkse traditie
worden…
Ik kom voor het eerst in deze kerk…
Maar een paar keer werd ingehaakt
op het thema…
Jammer dat ik niet alle avonden kon
komen…
Zo gaat Pinksteren meer voor me
betekenen…
Het zou eerder bekend moeten
worden gemaakt…
Na deze avonden moet ik echt
afkicken…
Mijn eigen reactie: Deze avonden
waren voor mij een spirituele
voorbereiding voor, en gaven me
een impuls tijdens de Pinksterdienst
die ik in de Bosbeskapel mocht
leiden!
Henk Onderstal
2 juni 2012

Op 20 juli 2012 zijn

Martin en Sijtske
van der Zwan-Bramsen
50 jaar getrouwd.
Zij nodigen u van harte uit
op de receptie die van
19.00-21.00 uur
wordt gehouden in:
'De Noviteit'
Kloosterlaan 32 te Monster

De slotviering op zaterdag in de Ontmoetingskerk was op mijn
verzoek in de grote kerkzaal en niet, zoals gebruikelijk, in de hal. Het
was immers de bedoeling om ook met elkaars kerkgebouw kennis te
maken. En dat ging heel goed, mede door de manier waarop het
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Agenda
18-7
27-7
31-7

17.30 uur
19.45 uur
09.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
14.30 uur

Maaltijdgroep
Stap-in
Tuinploeg
Schoonmaak ploeg
Koffie-ochtend
Verjaardagmiddag

15-8

17.30 uur

Maaltijdgroep

21-8

09.30 uur
09.30 uur
19.45 uur

Tuinploeg
Schoonmaak-ploeg
Stap-in

8-8

31-8

Avondgebed en meditatie
Twee maal per maand komen wij bij elkaar
Voor avondgebed of voor meditatie
Het zijn er maar weinig, sommigen vinden het raar
Maar het brengt echt een hechte relatie.
We komen bijeen in de stiltehoek
Er wordt gebeden en we zingen een lied
Dan leest één van ons uit 'Het Boek'
Aan daag’lijkse sleur denken we niet.
We zijn hier samen met hetzelfde doel
Zoekend en vaak vindend die vreê
Als je er bij bent, voel je wat ik bedoel
Dan doe je voortaan vast ook mee.
Men bidt voor de wereld, de kerk en onszelf
en die niet wil
Hoeft echt niet de stilte te verbreken
De één spreekt hardop en de ander blijft stil
God hoort toch ons woordeloos spreken.
Je hoeft niets te zeggen, alleen er te zijn
Aanwezig zijn in devotie
Het kost weinig tijd, en je merkt het is fijn
Het geeft een geweldige emotie.
Ook in die stilte voelen wij ons dan één
Verbonden met Hem om Wie het draait
Je merkt als we weggaan toch één voor één
Dat Zijn geest bij ons neer was gedaald.
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Dinsdagochtend terug uit het ziekenhuis na
een oogoperatie trof ik voor mijn huisdeur
een prachtig bloemstuk aan uit de
Shalomkerk, vergezeld van vele goede
wensen van de kerkgangers van jl. zondag
3 juni. Een bijzondere dienst waarin Jan
Eerbeek vertelde over het Exoduswerk voor
gevangenen. We kennen Jan Eerbeek uit de
periode van de Mirthekerk en onze zoon die
even oud is als Jan was destijds ook
betrokken bij jeugdactiviteiten in de
Roemer Visscherstraat. Mijn vrouw en ik
hebben de preek beluisterd via internet en
zo meebeleefd.
Namens mijn vrouw veel dank voor de
prachtige bloemen. Wij stellen dit meeleven
op hoge prijs.
J.G. Groen
Lieve mensen,
Hierbij wil ik jullie hartelijk danken voor het
schitterende boeket bloemen dat ik van
jullie mocht ontvangen. Jullie medeleven en
betrokkenheid met mij in deze moeilijke tijd
doet mij veel goed.
Met een vriendelijke groet,
Piet Kraaijveld

Wij zeggen zo vaak wat jammer toch
Dat velen dit niet ervaren
Leg af toch die schroom het kan nu nog
Maak ons tot een grotere schare.

Giften

Suze Mulder-Brune

April € 98,69, € 72,59
Mei € 100,21
Juni € 62,81, € 85,55

Opbrengst koffiebusjes april-juni 2012

Kerkdiensten Shalomkerk 10.00 uur

Vrederust-West

(tenzij anders aangegeven)

3 aug. mw. M. v.d. Meer
17 aug. pater Barendse

Zondag 22 juli

gezamenlijke dienst in Bosbeskapel
ds. Evert Jan Bosch, Den Haag
collecte 1. Aandachtscentrum
2. Wijkgemeente

Diensten van 14.45-15.30 uur

Zondag 29 juli

ds. Marie-Anne Sijbrandij-Verbist
collecte 1. Diaconie; 2. Bloemenfonds

Zondag 5 augustus

gezamenlijke dienst in Thomaskerk
ds. Cees verspuij, Zuidlaren
collecte 1. Diaconaal jeugdwerk
2. Wijkgemeente Thomaskerk

Zondag 12 augustus ds. Saskia Wevers-v.d. Feltz, Den Haag
Dienst van
collecte 1. Diaconie Hospice
Schrift en Tafel
2. Wijkgemeente
Zondag 19 augustus mw. Janny Vree-van Dongen, Maasdam
collecte 1. Diaconie;
2. Kerkinactie Zending
Zondag 26 augustus ds. Joan van Kempen
collecte 1. Diaconie; 2. CAS

Kerkdiensten in de tehuizen
Gulden Huis

Lozerhof

21 juli
28 juli
4 aug.
11 aug.
18 aug.
25 aug.

22 juli
29 juli
5 aug.
12 aug.
19 aug.
26 aug.

pater H. Hinfelaar
ds. A. Hoogerbrugge
pater H. Hinfelaar
ds. N. van Dorp
pater H. Hinfelaar
ds. A. Hoogerbrugge

Diensten van 10.30-11.15 uur

SamenZijn

dhr. L. Smit
dhr. J. de Haan
ds. R. Drenth
dhr. A. van de Steeg
ds. M.A. Sijbrandij-Verbist
ds. G. Sipkema

Diensten om 14.00 uur
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Bijbelrooster
Zondag 15 juli
Maandag 16 juli
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli
Zaterdag 21 juli

Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44
Marcus 6:45-56
Jesaja 30:1-5
Jesaja 30:6-18
Klaagl. 1:1-11

Zondag 22 juli
Maandag 23 juli
Dinsdag 24 juli
Woensdag 25 juli
Donderdag 26 juli
Vrijdag 27 juli
Zaterdag 28 juli

Klaagl. 1:12-22
Klaagl. 2:1-12
Klaagl.2:13-22
Klaagl. 3:1-39
Klaagl. 3:40-66
Klaagl. 4:1-22
Klaagl. 5:1-22

Zondag 29 juli
Maandag 30 juli
Dinsdag 31 juli
Woensdag 1 aug.
Donderdag 2 aug.
Vrijdag 3 aug.
Zaterdag 4 aug.

Johannes 6:1-21
Johannes 6:22-40
Johannes 6:41-59
Johannes 6:60-71
Jesaja 30:19-26
Jesaja 30:27-33
Marcus 7:1-23

Zondag 5 aug.
Maandag 6 aug.
Dinsdag 7 aug.
Woensdag 8 aug.
Donderdag 9 aug.
Vrijdag 10 aug.
Zaterdag 11 aug.

Marcus 7:24-37
Jesaja 31:1-9
Jesaja 32:1-8
Jesaja 32:9-20
Jesaja 33:1-12
Jesaja 33:13-24
Jesaja 34:1-17

Zondag 12 aug.
2 Kon.16:1-9
Maandag 13 aug. 2 Kon.16:10-20
Dinsdag 14 aug.
2 Kon.17:1-12
Woensdag 15 aug. 2 Kon.17:13-23
Donderdag 16 aug.2 Kon.17:24-33
Vrijdag 17 aug.
2 Kon.17:34-41
Zaterdag 18 aug. 2 Kon.18:1-12
Zondag 19 aug.
Jesaja 35:1-10
Maandag 20 aug. 2 Kon. 18:13-25
Dinsdag 21 aug.
2 Kon. 18:26-37
Woensdag 22 aug. 2 Kon. 19:1-13
Donderdag 23 aug.2 Kon. 19:14-28
Vrijdag 24 aug.
2 Kon. 19:29-37
Zaterdag 25 aug. 2 Kon. 20:1-11
Zondag 26 aug.
2 Kon. 20:12-21
Maandag 27 aug. Marcus 8:1-13
Dinsdag 28 aug.
Marcus 8:14-26
Woensdag 29 aug. Marcus 8:27-38
Donderdag 30 aug.Spreuken 24:1-12
Vrijdag 31 aug.
Spreuken 24:13-22
Zaterdag 1 sept.
Spreuken 24:23-34
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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

