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Hoewel dat voor velen
vertrouwde teksten waren,
wilden men meer bij de
tijdgeest aansluiten. De taal
zou zo ook voor de jongere
generatie toegankelijker
worden.

Pelgrimstocht meebeleefd 5

We hechten ons aan teksten, trouw en doopteksten gaan vaak een
leven lang mee. Dat merken we nogal eens bij een begrafenis waar
regelmatig de trouwtekst klinkt. Niet zelden wordt die tekst gelezen in
de oude vertaling. Mensen kunnen de woorden zo opzeggen, het zit
vaak in het geheugen gegrift. Op school werden de versjes al geleerd
en die vergeet je niet zo gauw. Nieuwe vertalingen kunnen echter de
teksten weer anders laten klinken. ´Nu begrijp ik pas wat er bedoeld
wordt’, hoorde ik onlangs nog. Het lijkt mij dat de NBV inmiddels
aardig ingeburgerd is.
In vele kerken wordt hij als de kanselbijbel gelezen.
Lucas 2
Toch kwam er veel commentaar op de Nieuwe Bijbel Vertaling. Met
name op de tekst uit het kerstverhaal uit Lucas 2, 1-20, dat we elk
jaar voor en tijdens de kerstdagen lezen. Waar was de herberg
gebleven en de kribbe? In plaats daarvan wordt er in de tekst
gesproken over een nachtverblijf en een voederbak. ‘Net of jongeren
die bekende woorden niet begrijpen’ werd er opgemerkt. Daar zit wel
iets in. Immers, ook in de liederen klinken de woorden nog steeds door
en de bekende kerstliederen veranderen we ook niet.
Zelf vind ik het zo mooi om Lucas 2 te beginnen met de woorden: ´En
het geschiedde…’. Want dát is het: er geschiedt, er gebeurt iets dat
grote gevolgen heeft. Nu lezen we de woorden ‘in die tijd…’. Ach, het
zijn misschien kleine veranderingen. Van Maria lezen we niet meer
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(Philip de Heijer is wegens
ziekte helaas tijdelijk niet
bereikbaar)

‘dat haar dagen vervuld werden, dat zij baren zou’ maar nu lezen we
‘dat de dag van haar bevalling aangebroken was en ze een zoon ter
wereld bracht.’
In doeken gewikkeld…
Wat wel hetzelfde is gebleven, is dat Maria haar zoon na zijn
geboorte in een doek (NBV) en doeken (NBG) wikkelde. Daar is op
zich niets bijzonders aan.
Ook onze baby’s werden vroeger ingewikkeld. Zelfs van koning
Salomo wordt gezegd dat hij in doeken werd gewikkeld en verzorgd,
want ‘geen koning heeft een andere weg om te beginnen na zijn
geboorte.’ Als Maria haar zoon Jezus in doeken wikkelt toont zij
daarmee haar zorg voor dit kind en Jozef zal haar daarmee wel
geholpen hebben.
Wie hierover nadenkt leest in het evangelie een soort echo. Want op
een bepaald moment is Maria weer met doeken bezig nu geholpen
door een andere Jozef, Jozef van Arimatea. Ze staan voor de taak om
Jezus te begraven na zijn opoffering voor een wereld waar voor hem
geen plaats meer is. Ook dat lezen we eerder in Lucas, waar staat dat
er voor hen geen plaats was in de herberg. De doeken betekenen dus
iets: Jezus wordt gebonden, hij wordt gewikkeld in aardse
beperkingen. Pas bij de opstanding wordt hij uit de doeken gedaan,
losgemaakt uit de banden van het aardse bestaan.
…liggende in een kribbe
De kribbe waarin Jezus werd gelegd is vaak op schilderijen afgebeeld.
Een bak op schraagjes, voorzien van stro. Een etensbak voor de
dieren in de stal, de os en de ezel. In een quiz over dieren in de Bijbel
stelde ik de vraag welke dieren er bij Lucas in het kerstverhaal
worden genoemd. Het bleek een lastige vraag te zijn. De meeste
mensen dachten dat er allerlei dieren in de stal hebben gestaan, toch
zeker die os en ezel. We zien hen op afbeeldingen en er wordt over
gezongen. Zij blijken echter niet voor te komen in de tekst, er wordt
alleen over ‘de kudde’ gesproken.
En de kribbe dan? In werkelijkheid heeft die er anders uitgezien. Een
kribbe was een soort trog, die was uitgehakt in de rotswand. Een
holte in een spelonk, daarin werd de pasgeboren Jezus neergelegd.
Ook hiervan lees je een echo in het evangelie. Aan het einde van zijn
leven wordt Jezus opnieuw in een holte van een spelonk gelegd, om
van daaruit in glorie te worden opgewekt door God.
Jezus als het brood des levens
De doeken en de kribbe, ze zetten de geschiedenis van Jezus'
geboorte in het teken van zijn opoffering en verrijzenis! Dat wisten
ook de schilders die de schaduw van het kruis laten vallen over de
kribbe. Vanaf het allereerste begin staat het leven van Jezus in het
teken van zijn opoffering voor ons mensen. Hij wil moed en kracht
geven voor het leven, ‘brood des levens’ zijn.
Brood? Het Bijbelse woord voor kribbe is ‘eboes’. Dat woord kan ook
broodmandje betekenen. Jezus Christus, liggend in een kribbe, in een
‘broodmandje’, als het brood des levens. Kerstfeest vieren we als
dank voor Hem die ons in het leven nabij gekomen is. Een feest dat
we elk jaar weer mogen vieren, in de kerk en thuis.
‘Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd,
verhuld in ’t vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt
laten wij aanbidden(3x) die Koning’ (Gez. 138)
Nel van Dorp
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Kerstwonder
Stille nacht,
sterrennacht
wond’re nacht.
Eng’lenzang
wordt gebracht,
zuiver en zacht.
Uit een ver
Universum,
waar geen tijd
of ruimte ons
beklijft. Waar ’n
menselijke geest
nooit is geweest.
Waarvan toch
een stofje zo klein,
zit in ons hart.
En dat stofje
heeft het verstaan.
In die stille,
heilige nacht,
is de Verlosser
ons gebracht.
Ed. E. Heidenreich

Kinderen in de Knel kerst 2012
Zij zijn met kerst ook het
liefst lekker thuis
Iedere gemeente wil juist
tijdens de kerstdagen een
plaats zijn waar mensen
verbondenheid voelen en zich
thuis weten. Die
verbondenheid uit zich ook in
ons geven om een ander die
geen thuis heeft. In de
kerstcollecte staat het project
Dwelling Places in Uganda
centraal, een organisatie die
straatkinderen opvangt in de
hoofdstad Kampala. Hier leven
duizenden kinderen zonder
thuis. Ze komen uit de regio
Karamoja, waar ze de
onveiligheid, droogte en
honger zijn ontvlucht. Nu
zwerven ze dag in dag uit door de straten, op zoek naar eten. ’s
Avonds slapen ze in portieken of leegstaande huizen. In de stad zijn
ze echter slechter af dan waar ze vandaan komen. Dwelling Places
biedt aan deze kinderen een thuis: een veilige plaats om te slapen, te
eten en naar school te gaan. Uiteindelijk hoopt Dwelling Places de
kinderen weer een thuis te geven bij hun eigen familie, als het kan in
Karamoja.
De kerstcollecte van Kerk in Actie is bestemd voor het project
Dwelling Places en andere projecten van het programma Kinderen in
de Knel. Steun dit werk via de collecte in de kerk, dus van harte
aanbevolen.

Van de beroepingscommissie
Combinatie wijkgemeente Den Haag Zuidwest
De beroepingscommissie Combinatie Wijkgemeente Den Haag Zuid
West heeft, conform de afspraak na de kennismakingsgesprekken op
6 oktober, in de afgelopen weken via hoorcommissies de 6
resterende kandidaten beluisterd in hun eigen gemeente dan wel in
een gastgemeente. Na deze kerkdiensten is een tweede gesprek met
hen gevoerd. Helaas hebben na deze hoordiensten twee kandidaten
besloten niet verder te willen gaan in de procedure.
Op 13 november heeft de beroepingscommissie de hoordiensten
geëvalueerd. De commissie heeft besloten dat er toch drie geschikte
kandidaten zijn waarmee de beroepingscommissie de procedure
graag wil vervolgen. Dit houdt in dat in goed overleg vastgesteld moet
worden of de kandidaten een klik met de zittende predikanten
hebben om uiteindelijk een goed team te vormen en of de
kwalificaties van alle predikanten op een juiste manier kunnen
worden verdeeld binnen de nieuwe wijkgemeente.
De beroepingscommissie heeft een volgend overleg gepland op
3 december. U wordt zo snel mogelijk daarna opnieuw geïnformeerd
over de stand van zaken.

Van de redactie
De Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te
’s-Gravenhage heeft, na het
doorlopen van de voorgeschreven
procedure het definitieve besluit
genomen om in het kader van de
herstructurering in Den Haag acht
kerkgebouwen buiten gebruik te
stellen.
Voor de wijkgemeentes in
Combinatie 1 (v.h. cluster Zuidwest)
betekent dat per 1 juli 2013 de
Bethelkerk, de Ontmoetingskerk en
de Thomaskerk zullen worden
gesloten.
Tegelijkertijd zal de vorming van één
nieuwe wijkgemeente in Zuidwest
Den Haag voltooid moeten zijn.
Zoals al eerder in deze kolommen
gesteld zal de teleurstelling en vaak
ook woede in de betreffende
wijkgemeentes groot zijn. Het is dan
ook niet voor niets dat er gewerkt
wordt aan een pastorale publicatie
in december, gevolgd door een
uitgave in begin 2013.
Aan de samensmelting van de
wijken wordt ondertussen het
nodige voorbereidende werk
gedaan. Er vindt al regelmatig
onderling overleg plaats van
commissies e.d. De redacties van de
wijkbladen werken aan één nieuw
wijkblad, waar dus alle bestaande
wijkbladen in op zullen gaan.
Vorming en Toerusting wordt
gestroomlijnd en de
Liturgiecommissies praten over de
invulling van de te hanteren
liturgieën. De kerkrentmeesters zijn
druk in de weer met de Actie
Kerkbalans en werken aan
gezamenlijke administratie. De
diaconieën voeren overleg en het
OVP (Overleg Voorzitters en
Predikanten) is druk met het
voorbereiden van de komst van een
nieuw te vormen kerkenraad.
Elders op deze pagina kunt u lezen
hoe de beroepingscommissie
voortgang maakt.
Rinus van Delft
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In memoriam
Mevrouw Anthonia Scholten-Heeg
Mevrouw Scholten is, na een zorgzaam en dienstbaar leven,
gestorven op 22 oktober 2012. Zij werd geboren op 20 november
1922 in het voormalig Nederlands Indië.
Ze is in Indië opgegroeid en kwam op 15-jarige leeftijd naar
Nederland. In 1945 volgde zij een opleiding tot verpleeghulp, met als
doel uitgezonden te worden naar Indonesië. Op deze manier kon ze
ook verkennen of het mogelijk was dat haar familie terug kon keren,
maar helaas was het politieke klimaat te slecht!
In 1950 is zij getrouwd en zij kregen twee dochters, die ook weer
kinderen kregen en het derde achterkleinkind kon op het moment
dat zij overleed ieder moment geboren worden.
Na 1984 kreeg mevrouw Scholten lichamelijk klachten en moest zij
grote operaties ondergaan, waar ze wonder boven wonder zingend:
‘Veilig in Jezus armen’ door kwam.
Toen zelfstandig wonen niet meer ging, kwam zij in het Carel van den
Oeverhuis wonen, waar zij met plezier gewoond heeft.
Zaterdag 27 oktober was haar uitvaart. We lazen psalm 23 en
Openbaring 21. Zo mochten we haar veilig weten in de armen van
Jezus in het Nieuwe Jeruzalem.
Moge zij rust en vrede vinden bij God,
Ds. Lucia van Rouendal

Mevrouw Wilhelmina Cornelia Noltee-Adema
Vrijdag 9 november jl. hebben we in de kapel van Gulden Huis stil
gestaan bij het overlijden van Wilhelmina Cornelia Noltee- Adema. Zij
is overleden in de leeftijd van 86 jaar. Tijdens de viering lazen we uit
het evangelie naar Marcus 9: 30-37. Jezus geeft in dit gedeelte uitleg
aan zijn leerlingen. Ter illustratie van wat hij zegt stelt hij een kind in
het midden en zegt: “Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich
opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op maar
hem die mij gezonden heeft”. Dit woord heeft zij zeker waargemaakt
in haar leven. Zij heeft meer dan één kind opgenomen, omarmd en
op de eerste plaats gesteld. Dat deed zij in haar werk als
gezinsverzorgster in Zuidland, dat deed zij toen zij als hulp kwam
werken in het gezin van Freek Noltee, weduwnaar en vader van twee
kinderen Conny en Fred, met wie zij later trouwde. Voor zijn kinderen
was zij hun moeder. In de Salvatorkerk waren Miep en Freek Noltee
trouwe leden, die zich met hart en ziel inzetten voor het
zendingswerk. Het stukje van het evangelie naar Marcus begint met
de verkondiging van wat we wel het mysterie van het geloof noemen.
Het blijft een moeilijk te vatten verhaal. Zo haaks staat het op onze
werkelijkheid. Dood en opstaan uit de dood. Het is het geloof waaruit
wij leven. Elk jaar brengen we met Pasen het nieuwe Licht binnen in
de kerk en vieren we de opstanding. Elke zondag branden we de
Paaskaars als teken van leven als bron van licht. Ook vandaag
wakkert die vlam in ons midden. Signaal van geloof, hoop en liefde.
Houvast nu we haar los laten en toevertrouwen aan Zijn Licht. We
willen geloven dat de poorten van zijn rijk ook voor haar open staan.
We blijven hopen dat Zijn Licht haar zal verlichten. Met liefde zullen
we haar naam blijven noemen en haar verhaal vertellen. Haar naam
staat voorgoed geschreven in de palm van Zijn Hand.
Ds. Arja Hoogerbrugge, geestelijk verzorger Gulden Huis
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De datum dat jij jarig bent
de avond van Oudjaar
dat zijn van die extra moeilijke
en zo zijn er nog een paar.
Maar toch is dat het ergste niet;
je bereidt je erop voor.
Je wapentje, je zet je schrap
en zo kom je er wel door.
Nee, 't moeilijkste is als onverwacht
't verleden binnendringt.
Als iemand iets over je vraagt,
of muziek van toen, plots klinkt.
Een geur, een woord of een gebaar
waarin ik jou herken
laten me pijnlijk voelen
hoe kwetsbaar ik nog ben.
Uit: Ina van der Beek, Glimlach van de
tijd, Ark Boeken 1998

Woongemeenschap
Ichtus zoekt
reserveleden
Het wonen in een woongemeenschap heeft vele voordelen. Een
belangrijke reden voor mensen om
er aan deel te nemen is het sociale
aspect. Op deze manier samenwonen voorkomt eenzaamheid. Wij
bieden geen mantelzorg maar als
iemand hulp nodig heeft zijn we er
wel voor elkaar.
We zijn een interkerkelijke groep en
onze basis en uitgangspunt is het
geloof in Jezus Christus, de kerk
waar je komt is van minder belang.
Onze woongemeenschap is gelegen
aan de Kloosterveenstraat (bij de
Leyweg) en bestaat uit 13 ruime 3
kamerwoningen die rolstoeltoegankelijk zijn. Eén van de woningen is
ingericht als groepsruimte waar we
koffie drinken en diverse andere
activiteiten hebben. Iedereen vanaf
50 jaar is welkom en we hanteren
geen bovengrens. Wie meer wil
weten over deze woongroep kan
bellen naar Wil Ouwens: tel. 0703586839 of 0647976649.
Meer informatie over groepswonen
in het algemeen: Groepswonen voor
ouderen, tel. 3691983.

Blijvende herinneringen
Na het sluiten van de Exoduskerk zijn een aantal archiefdozen naar
de Shalomkerk overgebracht en inmiddels uitgezocht.
De voor het kerkelijk archief belangrijke zaken zijn overgedragen aan
het centrale archief van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage.
In deze dozen bevonden zich ook een behoorlijk aantal oude foto’s,
dia’s, een diaprojector en andere overtollige artikelen. Ook is er nog
een flink aantal herinneringsboeken over.
Van de viering vijftig jaar Salvatorkerk zijn nog enkele dvd’s overgebleven.
Kortom op zondag 2 december willen we deze 'restanten' achter in de
kerk neerleggen voor eventuele belangstellenden.
Ook kan men in overleg wat foto’s/dia’s mee naar huis nemen om uit
te zoeken.

Kerstmiddagen
Comité Meeleven
Het Comité Meeleven organiseert op
dinsdag 18 en woensdag 19
december a.s.
een kerstmiddag. De dames van het
Comité zullen t.z.t. iedereen
persoonlijk uitnodigen één van de
twee middagen bij te wonen.
het programma bevat o.m.:
- Meditatie
- Pianospel
- Samenzang
- Liturgie
De middag zal worden besloten met
een broodmaaltijd

Opheffen tuin- en
schoonmaakploegen

Vrouwenvereniging 'Op Dreef':

Pelgrimsreis meebeleefd
Tijdens een bijeenkomst van Vrouwenvereniging ‘Op Dreef’ hebben
Herman en Rie Hodes een beeldend verslag gegeven van hun jaren
geleden gemaakte voettocht naar Santiago de Compostella. De vele
duizenden kilometers lange reis werd in vier maanden afgelegd.
Onderweg was er veel te zien en ook veel te beleven, zo bleek wel uit
het verhaal en de geprojecteerde beelden.

De tuinploeg heeft een heel lange
tijd de tuin rond het kerkgebouw
onderhouden, maar het is nu echt te
veel geworden. De aanwas van
jongere gemeenteleden is gestopt
en de oudere garde moet het meer
en meer laten afweten.
Het is niet meer mogelijk om met
het kleine groepje mensen dat is
overgebleven dit werk voort te
zetten.
Met ingang van het nieuwe jaar
moeten we er mee stoppen. Voor
het onderhoud van de tuin zal een
hovenier worden gezocht.

Lübbenwerkgroep

Ook de schoonmaakploeg kan haar
werkzaamheden in de Shalomkerk
niet meer voortzetten. De ploeg is
ook te klein geworden om verder te
kunnen gaan. Daarom is besloten
met ingang van het nieuwe jaar ook
deze werkzaamheden te
beëindigen.
De kosteres Tineke Spee zal dit
werk overnemen en krijgt hiervoor
hopelijk meer uren beschikbaar.

Een avondje op een ontspannen manier met elkaar bezig zijn!
Wanneer u van knutselen houdt en nog wel met een leuke groep, dan
bent u van harte welkom op dinsdag 11 december om 19.30 uur in
de Shalomkerk. Op het programma staat het maken
van cadeautjes om naar Lübben op te sturen.

Namens de kerkenraad van de
Shalomkerk wil ik iedereen hartelijk
danken voor hun jarenlange inzet en
het enthousiasme voor alle
werkzaamheden.

Tot ziens, Harriet Kolber, namens de Lübbenwerkgroep.

Piet Hamel.

Een kleine 20 vrouwen woonde deze bijeenkomst bij en praatten
geanimeerd met het echtpaar Hodes na over wat zij te zien en te
horen hadden gekregen.
‘Op Dreef’ bestaat in januari 50 jaar en aan dat jubileum zal ruim
aandacht worden geschonken.
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Wel wat laat maar nog hartelijk
bedankt voor de mooie bloemen van
de kerk met de hele mooie kaart met
de namen. Ze hebben ruim 10 dagen Beste mensen, Wat was ik
gestaan en we hebben ervan
verrast toen ik uit handen van
genoten.
Annie Berkhout de mooie doos
met fruit ontving. Hartelijk dank
Met vriendelijke groeten aan allen,
daarvoor. Annie maakte er een
Gerrit en Jany den Hollander

gezellig bezoekje van wat ik erg
waardeerde en waarvan ik ook erg
genoot.
Met vriendelijke groet,
Gerrie Roos-Verheij

Vorming en toerusting

Mijn vrouw en ik willen u hartelijk
bedanken voor de prachtige doos
met fruit die we via Diny Hamel
mochten ontvangen.
Het heeft ons erg goed gedaan dat
er zo met ons meegeleefd wordt.

Zanggroep
dinsdag 4 december, 20.00 uur
Oefenen van liederen, met inhoudelijke uitleg

Met vriendelijke groeten,
De heer en mevrouw Dubbeld

Activiteitenkalender
Kerstviering Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef’ 12 december, 18.00 u
Avondgebed
woensdag 12 december, 19.30 uur
Zingen, stil zijn en bidden voor de wereld, de kerk en voor onszelf

Ik was erg verrast met de prachtige
doos met fruit die Renata Hofland
mij Zondag kwam brengen.
Hiervoor heel erg bedankt.

Diverse activiteiten
Lübbenwerkgroep
dinsdag 11 december 19.30 uur
Knutselavond. (zie pag. 5)
Handwerkclub
woensdag 5 en 12 december, 09.30 uur
Kaarten maken en knutselen

Met vriendelijke groeten,
M. Koornhof

Kaartclub
woensdag 5 en 12 december, 13.30 uur
Klaverjassen in ontspannen sfeer
Crea-ochtend
Kaarten maken

Agenda

donderdag 6, 13 en 20 december, 09.30 uur

Koffieochtend
woensdag 12 december, vanaf 10.00 uur
Inloop voor iedereen die een praatje wil maken
Maaltijdgroep
woensdag 16 januari 2013
Gezamenlijke maaltijd. Inschrijfformulier ligt t.z.t. op de balie in de hal
van de kerk gereed.
Stap In

in december is géén Stap In

Verjaardagmiddag

de eerstvolgende middag is op 9 januari 2013

Vorming en Toerusting in Zuidwest
Datum

Tijd

Locatie

Serie?

Groep

6 dec.

10:0011:30

Ontmoetingkerk

Ja, 3e ochtend

Senioren
bijbelkring

6 dec.

20:00 21:45
10:0012:00
20:00 21:45
14:30 16:30

Bosbeskapel

Ja, 2e avond

Bethelkerk

20:0021:30

Bosbeskapel

11 dec.
13 dec.
17 dec.
19 dec.
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Ontmoetingkerk
Bosbeskapel

3-12 20.00 uur Beroepingscommissie
4-12 09.30 uur Schoonmaakploeg
6-12 10.00 uur Amnesty
schrijfgroep
19.30 uur Liturgiecommissie
10-12 20.00 uur Moderamen
17-12 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
18-12 09.30 uur Schoonmaakploeg
15.00 uur Kerstviering
19-12 15.00 uur Kerstviering

Inleider, leiding,
informatie
André Hoek

Onderwerp of titel

Luisterkring

Ds. Olivier Elseman

Kerk en muziek

Ja, 4e en
laatste ochtend
Ja, 3e avond

Leerhuis

Ja, 4e middag

Kring: Maandag
middag groep

Ds. Nico
Riemersma
Ds. Jacob Korf en
Petra Oudshoorn
Ds. Lenie
Vollebregt

Door Jezus erop
uitgestuurd
Bezoek kerststallen
in het Stadsklooster
Voorbij de onmacht: de
Bergrede

Ja, 3e avond

Gespreksgroep
20 – 30

Ds. Jacob Korf

Leerling van de meester
en net als Jezus worden

Kunstkring

Over het Johannesevangelie

Giften

Kerkdiensten
in de tehuizen

Wijkkas
Ontvangen van N.N. een extra gift van € 500, - ten behoeve van de
wijkkas, waarvoor onze hartelijk dank.

Comité Meeleven
Ontvangen giften tot 6 november 2012. Via Adrie Smit van N.N.
€ 10,00, via Tineke Spee N.N.€ 10,00, via Yvonne v.d. Voort N.N.
€ 5,00, via Bep Kolenbrander N.N. € 10,00 en via Tini Jens van N.N.
50,-. Totaal ontvangen € 60,00. Hartelijk dank.

CAS (Commissie Activiteiten Shalomkerk)
Ontvangen via Corry de Haan € 10.-

Kerkdiensten Shalomkerk

10.00 uur

Zondag 2 december
ds. K.H. Wigboldus, Den Haag
Dienst van Schrift
collecte 1. Diaconie, 2. Wijkgemeente
en Tafel. Lübbenzondag
Zondag 9 december

mw. ds. A. Hoogerbrugge, Den Haag
collecte 1. Diaconie; 2. Pastoraat PKN

Zondag 16 december

mw. ds. J. van Kempen, Nieuwkoop
collecte 1. Diaconie Elisabet project
2. Wijkgemeente

Zondag 23 december

ds. M.S.F. Kemp, Den Haag
collecte 1. Wijkdiaconie; 2. Wijkgemeente

24 december
22.00 uur

ds. H.E. Wevers, Den Haag
collecte Diaconie Kinderwinkel

1e kerstdag
25 december

mw. ds. L. van Rouendal, Den Haag
collecte 1. Kerkinactie Kinderen in de knel;
2. Wijkgemeente
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Vrederust-West
7 dec. ds. F.B. Fennema
21 dec. Maria van der Meer
Diensten van 14.45-15.30 uur

Gulden Huis
1 dec. pater H. Hinfelaar
8 dec. ds. W.T.V.Verhoeven
15 dec. pater H. Hinfelaar
22 dec. ds. A. Hoogerbrugge
24 dec. ds. A. Hoogerbrugge en
15 uur pater H. Hinfelaar
29 dec. de heer Tomas van Driel
Diensten van 10.30-11.15 uur

Lozerhof
2 dec. ds, G. Sipkema
9 dec. ds. M.A. Sijbrandy
16 dec. de heer J. de Haan
23 dec. pater v.d. Geest
30 dec. de heer L. Smit
Diensten om 14.00 uur

Bijbelrooster
Zondag 2 dec.
Maandag 3 dec.
Dinsdag 4 dec.
Woensdag 5 dec.
Donderdag 6 dec.
Vrijdag 7 dec.
Zaterdag 8 dec.

Openb. 3:7-13
Openb. 3:14-22
2 Tessal. 3:1-5
2 Tessal. 3:6-18
Zacharia 9:1-8
Zacharia 9:9-17
Zacharia 10:1-5

Zondag 9 dec.
Maandag 10 dec.
Dinsdag 11 dec.
Woensdag 12 dec.
Donderdag13 dec.
Vrijdag 14 dec.
Zaterdag 15 dec.

Zacharia 10:6-12
Zacharia 11:1-14
Zacharia 11:15-17
Psalm 126
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
Zacharia 13:2-6

Zondag 16 dec.
Maandag 17 dec.
Dinsdag 18 dec.
Woensdag 19 dec.
Donderdag 20 dec.
Vrijdag 21 dec.
Zaterdag 22 dec.

Zacharia 13:7-9
Zacharia 14:1-11
Zacharia 14:12-21
Lucas 1:1-25
Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56
Lucas 1:57-66

Zondag 23 dec.
Maandag 24 dec.
Dinsdag 25 dec.
Woensdag 26 dec.
Donderdag 27 dec.
Vrijdag 28 dec.
Zaterdag 29 dec.

Lucas 1:67-80
Lucas 2:1-14
Lucas 2:15-21
1 Joh. 1:1-2:2
1 Joh. 2:3-11
1 Joh. 2:12-17
Lucas 2:22-35
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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
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

