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Zwervend door Frankrijk in Périgueux terecht gekomen. Daar
blijkt net een mime-festival te zijn gestart. Voor theaterminnende mensen een buitenkans. Dat je de tijd hebt, niet naar
een vergadering hoeft of op huisbezoek, geen dienst om voor te
bereiden, maar onbezorgd genieten van wat je zomaar
voorgeschoteld krijgt, vakantie dus. Vrije tijd. Opademen en
jezelf hervinden.
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Nu goed, op een marktplein in de Zuid-Franse stad verzamelen zich
zo’n driehonderd mensen waaronder veel kinderen om de clown te
zien die het programma ‘Frigo’ zal spelen, de koelkast. Het blijkt een
potsenmaker te zijn van klassieke allure. Popov, of Chaplin, maar dan
anno 2012. Uit de
koelkast komen vijf
muziekinstrumenten
van zeker honderd jaar
oud. Twee slaginstrumenten en drie blaasinstrumenten.
De clown vraagt mensen
uit het publiek om mee
te doen, hij deelt de
instrumenten uit en
begint met de repetitie
van zijn symfonie. Hij
gebruikt een tamelijk
lange dirigeerstok om aan te wijzen wie er aan de beurt is. Eén
musicus let niet op, is steeds te laat. Een ander weet met geen
mogelijkheid geluid te ontlokken aan een vooroorlogse mini-saxofoon
en een derde heeft de slappe lach. Het schiet niet op. Het gaat
honderd keer mis, de frigo-symfonie. Zo vaak dat alle omstanders al
innerlijk hebben geaccepteerd dat het niets meer wordt. Totdat het
plotseling wel lukt en er ineens samenhang en samenklank te horen
is. En het is in die grote groep mensen of er een vrede neerdaalt die
alle verstand te boven gaat. Het zachte ruisen van de Geest door het
loof van de bomen op het plein. Een religieuze ervaring, zeg je dan.

Vrijwilligers

Het tweede deel van de voorstelling is nog veel hachelijker. Onze
clown stelt een groot vangnet op (zo’n blikvanger die je in de
Achterhoek langs de kant van de weg vindt) en haalt vervolgens een
enorme katapult en een speelgoedhondje uit de koelkast. Tot grote
schrik van de aanwezige kinderen en van nog een paar mensen maakt
hij aanstalten om de knuffel af te schieten. U ziet hem op de volgende
pagina aan het werk.
Je zou zeggen: te bizar voor woorden. Maar je kunt ook
pag. 2
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Welkom op de

Open Dag
woensdag 17 oktober

denken dat het een spiegel is van ons leven en direct aansluit bij het
weerbarstig karakter van ons bestaan. Dat je hardhandig wordt
afgeschoten het leven in. Dat je bestaan wordt ontregeld door wat je
mee moet maken. Dat jijzelf, of je geliefde, in grote onzekerheid
verkeert over wat het volgende moment je brengen zal. Je houdt je
hart vast, dat laat de clown mij zien, je houdt je hart vast. En niets
word je bespaard. Ook het speelgoedhondje, dat schattige beest,
wordt niets bespaard. Even nog dacht ik, hij doet het niet, maar hij
doet het wel. Daar schiet het beest met grote snelheid over de
hoofden van de kinderen heen. Eerst kreten van afgrijzen en daarna
zuchten van opluchting. De knuffel is in het grote vangnet terecht
gekomen. We hadden ons
grote zorgen gemaakt of het
wel goed zou aflopen, maar
waren die zorgen niet wat
overdreven en krampachtig?
En waren die zorgen niet een
beetje dubbelzinnig? Heimelijk
meer zorg om mezelf en mijn
eigen breekbaarheid, dan om
het schattige projectiel.
U begrijpt, ik kreeg als
toeschouwer de idee dat ik in
een gespeelde gelijkenis
verzeild was geraakt. Midden
in het evangelie. Alsof de
Messias mij langs een omweg,
incognito, toesprak. En dat ik wel moest luisteren, omdat ik ergens, ik
weet niet precies waar, van toeschouwer deelnemer was geworden.
De clown heeft me te grazen genomen en met mij een groot deel van
het publiek. Zijn verhaal bleek mijn verhaal te zijn en ergens in de
diepte van de ziel ook een verwijzing naar de nieuwe werkelijkheid
van God. Wat doet vakantie met een mens! Het moet niet gekker
worden.
Dolf Tielkemeijer

Van de redactie
Dit nummer van SamenZijn verschijnt vlak voor het afscheid van
onze interim predikant ds. Joan van Kempen. Over dat afscheid en
de samenvallende startzondag zal in het volgende nummer vast en
zeker het een en ander worden gepubliceerd.
Inmiddels is de kerkenraad druk doende om de periode totdat er
nieuwe predikanten in Zuidwest hun intrede hebben gedaan,
bijstand te krijgen in het pastoraat. Vast staat dat onze wijkgemeente
toestemming heeft gekregen om daarvoor iemand te zoeken. Dat
kan een emeritus predikant zijn, maar ook bijvoorbeeld een
pastoraal werker. Het grote aantal gevallen van overlijden in de
laatste twee maanden geeft aan dat het hard nodig is om iemand
beschikbaar te hebben. En dan hebben we het nog niet over de
andere pastorale taken.
Uiteraard hopen we dat het beroepingswerk vlot zal verlopen. Het
vergt nu eenmaal veel tijd om een goede keuze te maken uit de
beschikbare kandidaten.
Rinus van Delft
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Protestantse Gemeente te
's-Gravenhage
Waarvan AKte
Berichten uit de AK vergadering van
18 september 2012
De vergadering wordt geopend met
teksten die gebruikt zijn in de
Prinsjesdagviering in de Grote Kerk.
Een mooie bijeenkomst, waar heel
veel bezoekers waren, waaronder
450 kinderen.
De vergadering van de Algemene
Kerkenraad van 18 september
stond in het teken van de
herstructurering PGG – het advies
van het College van
Kerkrentmeesters inzake
kerkgebouwen. Het voorgenomen
besluit en het advies is verstuurd
naar de wijkkerkenraden en staat
op de website van de protestantse
gemeente (www.
protestantsegemeentedenhaag.nl)
De Nieuwjaarsontmoeting 2013
wordt georganiseerd op donderdag
10 januari, 16.30 uur. Locatie wordt
op een later tijdstip bekend
gemaakt. Tijdens de ontmoeting zal
op bescheiden wijze aandacht
gegeven worden aan het vertrek van
de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters, Jan Voskamp.
Kerkennacht 2013. Het weekend
van 21/22/23 juni 2013 wordt
landelijk de kerkennacht gevierd.
Onderzocht wordt of voor het
Haagse programma de centrale
locatie de Elandstraatkerk kan zijn
(goedkoper dan de Nieuwe Kerk)
met een kinder-, tiener- en 20+
programma, en een korenconcert
voor alle bewoners van Den Haag.
Daarnaast zullen de diverse kerken
zich in de binnenstad presenteren,
en worden kerken buiten de
binnenstad uitgenodigd hun eigen
programma te draaien.

Welkom op de Open Dag
In SamenZijn van september heeft u al kunnen lezen dat de
jaarlijkse Open Dag die door de CAS wordt georganiseerd, in de
Shalomkerk gehouden wordt op woensdag 17 oktober 2012.
Vanaf 10.15 uur bent u welkom en praten we elkaar weer wat bij, bij
het drinken van een kopje koffie met iets lekkers erbij.
Evenals vorig jaar kunt u zich na de koffie vermaken met gezellige
Oud-Hollandse spelletjes.
Ondertussen wordt iedereen voorzien van een drankje en een hapje.
Om 12.30 uur gebruiken we gezamenlijk de lunch.
Omstreeks 14.00 uur wordt het programma verzorgd door twee
zussen. Zus Gerie verzorgt het programma ‘Er zit een luchtje’ aan.
Hierin zet zij een typetje neer dat wanhopig op zoek is naar
acceptatie en liefde. Dit leidt tot misverstanden en gekke situaties.
Zus Annet rommelt met haar ontroerende voorstelling ‘wie wat
bewaart, heeft wat’ op een plezierige en humoristische wijze wat aan.
Zij laat ons nadenken over de belangrijkste dingen in het leven.
Omstreeks 16.00 uur wordt de dag afgesloten. Altijd fijn om te weten
i.v.m. de eventueel te bestellen taxibusjes.
Helaas kan de wekelijkse handwerkgroep op die dag niet bij elkaar
komen. Uiteraard kan iedereen wel gezellig deelnemen aan de Open
Dag. En dat is voor een keertje best leuk.
Als u nu het in dit blad bijgevoegde formulier inlevert, kunnen wij
ervoor zorgen dat er voor iedereen een lekkere lunch klaar staat.
Tot zondag 14 oktober a.s. kunt u dit formulier inleveren in het
inmiddels bekende kastje op de balie in de hal van de kerk.
Het CAS-team

Boekenmarkt Lübbenwerkgroep
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u boeken
uitzoeken en elkaar ontmoeten op onze boekenmarkt. U bent van
harte welkom in de bovenzaal van de Shalomkerk op vrijdag 19
oktober van 16 tot 20 uur en op zaterdag 20 oktober van 10 tot 16
uur.
De opbrengst van de verkoop is voor de Lübbenwerkgroep, zodat we
in juni 2013 weer een groep gemeenteleden van de Paul-GerhardtGemeinde in Lübben kunnen ontvangen.
Maar…..voordat u de boekenmarkt kunt bezoeken, moet deze eerst
wel worden ingericht. Vanaf donderdag 18 oktober vroeg in de
ochtend willen wij de boeken en alle andere spulletjes gaan sorteren
en daar hebben wij uw hulp ook bij nodig. Wie wil ons daar bij
helpen? U kunt zich hiervoor wenden tot Oebo van der Veen,
bereikbaar onder nummer 0174-610961. Ook hebben wij nog wat
‘handjes’ nodig om de boel weer op te ruimen en de zaal weer in
gereedheid te brengen voor de zondag.
Wilt u iets bakken (taart, cake, pannenkoeken of een quiche
bijvoorbeeld) en (laten) verkopen? Meldt u aan bij Lenie en Ben
Damen (tel 070-3595924) of Harriet Kolber (tel 070-3293603).
Een hartelijke groet en tot ziens,
Harriet Kolber namens de Lübbenwerkgroep

Van de diaconie
Zondag 14 oktober is het weer
Werelddiakonaatszondag,
De wereldwinkel zal weer aanwezig
zijn met veel artikelen uit de derde
wereld, o.a. koffie en thee, verder
zal aan de kerkdienst medewerking
worden verleend door het
jongerenkoor Joy uit Rotterdam.
Dankdag voor gewas en arbeid is op
zondag 11 november 2012, op
deze zondag willen we weer de
traditionele fruitbakjes gaan
bezorgen in de wijk. U kunt namen
en adressen van wijkbewoners die
voor zo’n fruitbakje in aanmerking
komen opgeven bij de diakenen. De
fruitbakjes zullen dan zondagmorgen klaar staan in de kerk, en
kunt u ze gaan bezorgen.
Opgeven kan tot 4 november 2012.

Vrijwilligers in
Vrederust-West gezocht
Het verpleeghuis 'Vrederust-West' is
op zoek naar vrijwilligers die willen
helpen bij de kerkdiensten.
Het gaat om het halen en brengen
van de bewoners en kleine hand- en
spandiensten tijdens de
vieringen zelf. Er is om de 14 dagen
een kerkdienst op de vrijdagmiddag
van 14.45 tot 15.30 uur.
Na de dienst, met een oecumenisch
karakter, drinken we met de
bewoners nog een half uurtje koffie
of thee.
Vrederust-West is een verpleeghuis waar mensen wonen die een
lichamelijke handicap hebben
of er verblijven om te revalideren.
Uw reiskosten worden vergoed en
er zijn verschillende vrijwilligersattenties. U kunt zich opgeven bij
Maria van der Meer (geestelijk
verzorger) of Angela van Ulsen
(coördinator vrijwilligers).
Tel. 3083636 U kunt ook, als u
dat wilt, een keertje vrijblijvend
komen kijken. Het adres van
verpleeghuis Vrederust-West is:
Schuttersdreef 125/127.
U bent meer dan welkom bij ons!
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In memoriam
mevrouw Sjoukje Colpa
“Ik ben met u alle dagen”, een prachtige belofte die
mevrouw Sjoukje Colpa enorm veel troost heeft geboden
toen zij in het verpleeghuis knokte om weer naar huis te
kunnen gaan. Haar geloof gaf haar de kracht om door te
zetten, hoe moeilijk het ook was. En deze tekst liet haar
weten dat ze niet alleen was, en niet alleen hoefde te
strijden. De belofte:”Ik zal met je zijn” is een uitspraak
van pure nabijheid. Deze nabijheid van Jezus behoort tot
zijn wezen. De woorden van Jezus maken de cirkel rond,
omdat ze naadloos aansluiten bij de woorden die de
engel tot Jozef had gesproken bij de aankondiging van
zijn geboorte. De engel noemt de naam van Jezus:
Immanuël: God met ons. Ik laat je niet zomaar los, want
dat past niet bij mijn Naam en bij mijn wezen.
Sjoukje Colpa heeft dat gedurende haar leven met diepe
dalen en grootse vergezichten ook zo ervaren. Zij werd
geboren in Ee, in Friesland. Ze kwam uit een diepgelovig
gezin. Haar vader was organist en Sjoukje betaalde mee
aan het orgel dat thuis stond. Vanaf haar 14e ging ze
schoonmaken. De controle van haar “mevrouw”of alle
richeltjes en ruiten wel schoon waren heeft haar lang
achtervolgd in haar dromen. Daarnaast deed ze de Mulo
en leerde ze stenotypen. In de oorlog ging ze in de
verpleging. Na de oorlog zou ze met haar vriendin
Djoeke op kamers gaan in Lisse. Ze zou kantoorwerk
gaan doen. Maar.... bij haar oom Luuk en tante Roelie
leerde ze een bijzondere jongeman kennen. Mijnheer
Colpa. Haar grote liefde die 55 jaar mocht duren. De
start van hun huwelijk vond plaats in Bouwlust met een
moderne flat en een eigen kapperszaak. Dat gaf de
nodige drukte: klanten die hun verhaal kwijt konden,
maar ook veel wasgoed en een lange werkweek. Het
gezin was al gezegend met dochter Sherie, maar al
gauw werd Peter geboren. Peter kreeg helaas een
hersenbloeding en werd daardoor gehandicapt. Toen
volgde Debbie en Frank was een welkome toegift. De
kinderen vertelden me dat het altijd gezellig was thuis.
Een veilig nest. Zaterdag was een bijzondere dag, want
er werd na de boodschappen gezellig koffie gedronken
met een stukje taart. Mevrouw Sjoukje Colpa hield van
gezelligheid en haar huis stond open als een zoete inval.
Met paprikachips, nootjes en de sigaretjes keurig in een
vaasje. Toch zat daar ook een andere kant aan. Want
mevrouw Colpa werd, zeker wanneer ze zich erg
inspande, geplaagd door zware hoofdpijnen, die later
chronisch werden. En altijd pijn is een zware last om te
dragen. Zo goed en zo kwaad als het ging probeerde ze
dit te verbergen, bescheiden als ze was. Ze kon daarom
ook enorm genieten van de vakanties in o.a. Duitsland
en Oostenrijk waar ze even niet met de huishoudelijke
beslommeringen bezig hoefde te zijn. En heerlijk kon
lezen, want daar was ze gek op. Toen ze 47 jaar was
solliciteerde ze als directiesecretaresse bij het
ministerie van financiën en werd aangenomen. Debby
vertelde dat ze het heerlijk vond om even langs te gaan
en te zien hoe haar moeder door haar collega's werd
gewaardeerd. Na haar pensionering volgden nog fijne
jaren met regelmatige reisjes naar het buitenland met
haar man. Ze bleef midden in het leven staan met
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belangstelling voor wat zich afspeelde in gezin en
maatschappij. Helaas werden de migraineaanvallen nu
chronisch en zoals ik al noemde in het begin volgde er in
het verpleeghuis een strijd om toch terug te kunnen
naar huis met hulp van haar geliefde man en kinderen.
Maar zeker ook met hulp van die prachtige belofte: Ik
zal bij u zijn.
Een bijzondere belofte dus. En die belofte wordt nog
verbazender als we kijken naar wat Jezus er aan
toevoegt. Hij zegt niet alleen: Ik ben met jullie, maar Hij
zegt erbij: al de dagen. (tot aan de voltooiing
van deze wereld). Jezus doet ons dus een belofte van
nabijheid die alle menselijke beloften overstijgt. Het is
een belofte die tegemoet komt aan onze diepste
menselijke behoeften, maar ook aan onze diepste
angsten.
Tot aan de voltooiing van deze wereld. Het zijn woorden
die ons getroost hebben toen we haar 27 augustus naar
haar laatste rustplaats hebben begeleid met een Dienst
van Woord en Gebed. Dat zij moge rusten in vrede.
Ds. Joan van Kempen

In memoriam
mevrouw Nel Macdaniël
De keren dat ik op bezoek was bij de familie Macdaniël
waren prettige bezoeken, ook al was de aanleiding
triest. En dat kwam niet in de laatste plaats door
mevrouw Nel Macdaniël. Want ook al spraken we over
vertrouwen en overgave in het proces van loslaten,
moeilijke gesprekken soms, toch moest dat niet te lang
duren. Want het leven ging ook gewoon door. Ze was
altijd heel belangstellend naar haar omgeving, haar
kleindochter die ging trouwen, een kleinkind dat
geboren werd, haar zoon die in Engeland zat. Alles
kwam regelmatig voorbij.
Mevrouw Macdaniël werd geboren in Den Haag als Nel
den Boer. Toen ze 13 jaar was besloot het gezin te
verhuizen naar Hilversum in verband met de ziekte van
haar broer. Daar mag Nel zich verder ontwikkelen en
gaan studeren voor “juf“ En dat was best bijzonder in
die tijd. Later ging ze werken met haar kleuterklasje. Ze
zat ook op de padvinderij, scouting, samen met een
zwier vriendinnen, waar ze veel plezier mee had.
Wanneer de oorlog net voorbij is, in augustus 1945, is er
een feest waarbij de padvinderij ook betrokken is. Op 29
augustus ontmoet de dan 20-jarige padvindster een 18jarige padvinder, mijnheer Macdaniël en er bloeit iets
op. Mijnheer Macdaniël woont dan al zijn hele leven in
Hilversum en wordt opgeleid tot timmerman. Maar hij
moet ook in dienst en vertrekt naar Indië. Daar zet zich
hun vriendschap voort in de vorm van een
briefwisseling.
In de tussentijd verhuist het gezin Den Boer weer terug
naar Den Haag, haar broertje is dan overleden. Na enige
verwikkelingen besluiten Nel en Henk met elkaar door te
gaan en ze trouwen op 4 juni 1951. In 1952 wordt het

gezin verblijd met een dochter, in 1953 met een zoon en
in 1955 met nog een dochter. Tot slot wordt in 1961 de
laatste dochter geboren.
Het is een druk leven te meer daar mijnheer Macdaniël
in de avonduren ook nog studeert en ook het onderwijs
in gaat.
In 1971 besluiten ze te gaan wonen in Wateringen, in de
Harry Hoekstraat 124. Maar ook dit huis begon voller en
voller te raken, o.a. door de olifantenverzameling
waarvan Nel altijd zei dat ze daar heus eerder mee
begonnen was dan prins Bernhard.
Langzamerhand vliegen de kinderen uit en in 2010
verhuist het echtpaar naar het Kerkevoetpad.
De kinderen vertelden dat hun moeder nooit lang stil
zat: wanneer er huizen behangen en ingericht moesten
worden stond ze altijd paraat.
De jaren verstrijken en er komt meer tijd voor hobby’s:
het een na het andere poppenhuis en miniatuur display
worden gezamenlijk ingericht. Ook voor kantklossen,
breien en poppen aankleden vond ze de tijd.
Voor Nel was ook de wekelijkse kerkgang belangrijk en
samen met haar man kwam ze naar de Shalomkerk,
totdat het niet meer ging en dat vond ze heel jammer. In
haar geloof vond ze steun en op een briefje kwamen we
twee aantekeningen tegen: Ps. 143 : 9. 'Bij u schuil ik
Heer', was voor haar een geloofszekerheid die haar door
moeilijke perioden heen hielp. En een aantekening over
Ps.23. Op 10 september hebben we in de rouwdienst in
de Shalomkerk aandacht gegeven aan beide psalmen.
In haar gedachtenis vonden we hierin woorden van
troost. Dat zij moge rusten in vrede.
Ds. Joan van Kempen

In memoriam
mevrouw Alida Schols-Goosens
Op 18 september hebben we op begraafplaats Westduin
afscheid genomen van mevrouw Alida Schols. In het
gesprek dat ik met mijnheer Schols en David en Arja had
in Sammersbrug kwamen we op de trouwtekst als
leidraad voor de overweging: Spreuken 3:1-6. Een hele
mooie tekst uit de zogenaamde wijsheidsliteratuur van
Israël, toegeschreven aan koning Salomo. Het gaat bij
de Spreuken vooral om de praktische wijsheid en
levenskunst: spreuken over de omgang tussen mensen
in allerlei situaties, goede manieren, eerlijkheid en
betrouwbaarheid in het zakendoen en de juiste
levenshouding. Bij dit alles staan bescheidenheid,
geduld, mildheid, zorgvuldig gedrag, maar vooral het
ontzag voor God voorop.
Mevrouw Schols groeide op in de Rodenrijsestraat in
Rotterdam. Zij kwam uit een strenggelovig gezin dat nog
meegegaan was met de Afscheiding. Vanaf heel vroeg
had zij al een speelkameraadje, mijnheer Schols. Hij
woonde in de Savornin Lohmanlaan en ze zochten
elkaar in alles op. Dat is de betekenis van de woorden
op de rouwkaart: 72 jaar waren wij onafscheidelijk!.

Beiden gingen naar de hbs, en mevrouw Schols deed
daarna nog een opleiding tot directiesecretaresse bij het
bekende Schoevers. Ze kon aan het werk bij de
Stoomvaartmaatschappij Zeeland. Het werk deed ze met
plezier. Intussen verdiepte de vriendschap met haar
jeugdvriendje zich tot een mooie liefde en op 10 maart
1955 trouwden ze. Heel bijzonder was dat in die tijd
vrouwen moesten stoppen met werken bij hun trouwen,
maar Alida Schols mocht blijven! Totdat zij in
verwachting raakte in datzelfde jaar. Toen hield het toch
echt op! Er volgden gelukkig jaren in het gezin, mijnheer
Schols werkte als vertegenwoordiger van een grafisch
bedrijf en ze mochten nog een zoon verwelkomen. Fijne
herinneringen van Ben en David zijn vooral de vakanties
die ze samen beleefden. Mevrouw Alida Schols was gek
op reizen en elke cent werd opzij gezet om de zomer en
de wintervakantie te kunnen bekostigen. In de tijd dat
Nederland koos voor de Veluwe als vakantiebestemming, vertrok het gezin Schols naar Zuid-Spanje
met de tent. De hond, mevrouw Schols was gek op
honden, ging ook altijd op schoot bij haar, mee.
De kinderen herinneren zich haar als een lieve moeder
die veel goed vond. Toen Ben zich bezighield met het
bouwen van een automotor vond ze het zo maar goed
dat deze motor op zijn kamer mocht staan om aan te
werken.
Toen Ben 12 jaar werd ging mevrouw Schols weer aan
het werk. Ze had al voor een enquêtebureau gewerkt,
maar dat vond ze niet zo leuk. Gelukkig kon ze een vaste
baan krijgen bij Aegon en daar heeft ze met veel plezier
gewerkt tot haar pensioengerechtigde leeftijd.
Toen de kinderen uit huis gingen brak er werkelijk een
mooie tijd aan. Met hun caravan hebben mevrouw en
mijnheer Schols ongelofelijk veel reizen gemaakt. Ook in
groepsverband, want mijnheer Schols werd voorzitter
van de Bürstner caravanclub.
Helaas liet de gezondheid van mevrouw Schols het op
een gegeven moment niet meer toe om te reizen en
langzaam nam de dementie bezit van haar.
Alhoewel zij door allerlei omstandigheden niet meer
naar de kerk ging was haar geloof voor haar een
richtingwijzer, waarin wij ook troost mogen vinden.
Vooral vers 3 : Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals en schrijf ze in je hart, waren voor
haar van grote betekenis. In haar huwelijk, haar gezin en
de mensen om haar heen. Liefde en trouw, woorden die
in de Bijbel vaak als paar voorkomen. Het zijn goddelijke
eigenschappen die het verbond tekenen van de Eeuwige
met ons mensen en van daaruit ook de relatie van
mensen onderling. Mevrouw Schols heeft daar een
prachtige gestalte aan gegeven, want zij droeg die
woorden in haar hart.
Hun trouwtekst:“Ken hem in al uw wegen en Hij zal uw
paden recht maken”, heeft het echtpaar Schols hun
leven lang begeleid. Ook wanneer het leven moeilijk
was. Want in haar geloof vertrouwde ze erop dat de
obstakels tijdens hun levensweg zouden worden
verwijderd, zoals de tekst beloofde. Haar geloof is, nu zij
van ons is heengegaan, een leidraad op onze
levensweg. Dat zij moge rusten in vrede.
Ds. Joan van Kempen
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Activiteitenkalender
Enkele lezers van SamenZijn deden de suggestie om de activiteiten
die er in het kerkgebouw plaats vinden in SamenZijn wat meer in het
oog springend op te nemen. De agenda met vergaderingen en
overige activiteiten staat hiernaast afgedrukt

Vorming en toerusting
Zanggroep
dinsdag 2 oktober, 20.00 uur
Oefenen van liederen, met inhoudelijke uitleg
Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef’ 3 oktober 19.45 uur
Bijbelstudie en actuele onderwerpen zie bericht op pag.
Avondgebed
dinsdag 9 oktober, 19.30 uur
Zingen, stil zijn en bidden voor de wereld, de kerk en voor onszelf

Diverse activiteiten
Handwerkclub
woensdag 3, 10 en 24 oktober, 09.30 uur
Kaarten maken en knutselen
Kaartclub
woensdag 3, 10, 17 oktober, 13.30 uur
Klaverjassen in ontspannen sfeer
Crea-ochtend
Kaarten maken

donderdag 4, 11, 18, 25 oktober, 09.30 uur

Culturele kring
vrijdag 5 oktober, 14.00 uur
Bespreken van literatuur en films

Agenda
1-10

20.00 uur

2-10

09.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
14.30 uur
19.45 uur

8-10
11-10
23-10

19.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Comm. Vorming
& Toerusting
Schoonmaakploeg
Tuinploeg
Lübben-werkgroep
Comité Meeleven
Kerkenraadsvergadering
Liturgiecommissie
Schoonmaakploeg
Tuinploeg

Giften
Comité Meeleven
Ontvangen giften tot 12 september
2012
via Adrie Smit van N.N.€ 50,00,
via Diny Hamel van N.N.€ 20,00,
via Tiny Jens van N.N.€ 25,00.
Totaal ontvangen € 95,00
Hartelijk dank namens de dames
van Comité Meeleven.

Koffieochtend
woensdag 10 oktober, vanaf 10.00 uur
Inloop voor iedereen die een praatje wil maken
Maaltijdgroep
woensdag 10 oktober, 17.30 uur
Gezamenlijke maaltijd. Inschrijfformulier ligt op de balie in de hal van
de kerk gereed.
Open Dag CAS
woensdag 17 oktober, 10.00 uur
Gezellige dag voor gemeenteleden, zie artikel op pagina 3
Boekenmarkt

vrijdag 19 oktober vanaf 14.00 uur
zaterdag 20 oktober vanaf 10.00 uur
Georganiseerd door de Lübbenwerkgroep. Zie artikel op pagina 3
Stap In
vrijdag 26 oktober vanaf 20.00 uur
Gezellig samenzijn met gelegenheid voor een spelletje, zoals
dammen, kaarten, rummikub, schaken, scrabble, sjoelen of gewoon
een praatje

Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef ‘
Na een lange vakantietijd start onze gespreksgroep weer.
De eerste avond is op woensdagavond 3 oktober en begint om 19.45
uur. Het onderwerp is een bijbelstudie over Exodus 20 : 17 uit het
blad In Gesprek nr. 6.
Ook de column van mevrouw Wilma v.d. Biesebos ‘Shalom’ willen we
erbij lezen.
Het onderwerp wordt behandeld door Heléne Lebon en Diny Hamel.
Wilt u eens een avond meemaken, dan bent u van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van 'Op Dreef'
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We werden op 26 augustus verrast
door Ben Damen die de bloemen van
de kerk kwam brengen. Het was een
prachtig boeket.
Onze hartelijke dank ook voor de
bijgevoegde kaart met namen.
Een groet van ons aan u allen.
Fam. Haasdijk
Hartelijk dank voor de mooie
bloemen en de kaart met vele
namen.
We hebben de hele week van het
bloemstuk genoten.
Met veel dank en vriendelijke
groeten aan allen.
J.H. Macdaniël, Kerkevoetpad 4,
Wateringen
Graag wil ik de Shalomgemeente van
harte bedanken voor het prachtige
bloemstuk dat ik heb ontvangen via
Tina en Rinus van Delft. Het was een
gezellige visite.
Vriendelijke groet van
Lena Steenks-Assenberg van Eijsden

(vervolg)
Lieve mensen,
Wij zijn een aantal weken verder en ervaren dat het stil en leeg is
zonder Aad. Helaas weten velen van u hoe dat voelt. Maar er is ook
dankbaarheid voor zoveel jaren die wij samen beleefd hebben in
onze gemeente. Wij hebben tijdens Aad’s ziekte en bij het overlijden
zoveel warmte ervaren door uw kaarten, brieven, woorden,
voorbeden of bloemen. Dat heeft mij en de kinderen geholpen. Je
bent rijk als je in zo’n gemeente je thuis hebt.
Heel veel dank hiervoor, ook namens de kinderen,
Henny de Raad

Ingekomen: Gez. P.G. de Wit-Stam, Laurierstraat 37, 2563 SC
Verhuisd: Gez. P. Taal-Bruin van Lozerlaan 857 naar Lozerlaan 839

Kerkdiensten Shalomkerk

10.00 uur

Zondag 7 oktober
Dienst van
Schrift en Tafel

Mw. ds. M. A. Sijbrandij- Verbist, Den Haag
Collecte
1. Diaconie
2. Kerk en Israël

Zondag 14 oktober
Werelddiaconaatszondag

Ds. J. Henzen, Wateringen
Collecte
1. Kerkinactie Werelddiaconaat;
2. Wijkgemeente

Zondag 21 oktober

Mw. drs. M. Develing, Nieuwleusen
Collecte
1. Diaconie Migrantenkerken
2. Wijkgemeente

Zondag 28 oktober

Ds. M.J.T. Burema, Alphen a/d Rijn
Collecte
1. Diaconie;
2. Hervormingsdag
Is een uitgave van de

Protestantse wijkgemeente Bouwlust-Vrederust
Redactie:
Medewerkers:

Vrederust-West
5 okt. ds. Klaas Wigboldus
19 okt. pater Barendse
Diensten van 14.45-15.30 uur

Gulden Huis
6 okt.

pater H. Hinfelaar en
ds. A. Hoogerbrugge
13 okt. ds. F.B. Fennema
20 okt. pater H. Hinfelaar
27 okt. ds. A. Hoogerbrugge
Diensten van 10.30-11.15 uur

Lozerhof

Van de scriba

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 novembernummer uiterlijk op 19 oktober 2012

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

7 okt. ds. R. Drenth
14 okt. ds. M.A. Sijbrandij
21 okt. dhr. A. v.d. Steeg
28 okt. pater v.d. Geest
Diensten om 14.00 uur

Bijbelrooster
Zondag 30 sept.
Maandag 1 okt.
Dinsdag 2 okt.
Woensdag 3 okt.
Donderdag 4 okt.
Vrijdag 5 okt.
Zaterdag 6 okt.

Openb.12:13-18
Openb. 13:1-10
Openb. 13:11-18
Psalm 128
Psalm 2
Rechters 13 : 1-24
Rechters 14 : 1-9

Zondag 7 okt.
Maandag 8 okt.
Dinsdag 9 okt.
Woensdag 10 okt.
Donderdag 11 okt.
Vrijdag 12 okt.
Zaterdag 13 okt.

Rechters 14:10-20
Rechters 15:1-8
Rechters 15:9-20
Rechters 16:1-3
Psalm 56
Spreuken 30:1-14
Spreuken 30:15-23

Zondag 14 okt.
Maandag 15 okt.
Dinsdag 16 okt.
Woensdag 17 okt.
Donderdag18 okt.
Vrijdag 19 okt.
Zaterdag 20 okt.

Spreuken 30:24-33
Spreuken 31:1-9
Spreuken 31:10-31
Marcus 10:13-31
Marcus 10:32-45
Marcus 10:46-52
Psalm 124

Zondag 21 okt.
Maandag 22 okt.
Dinsdag 23 okt.
Woensdag 24 okt.
Donderdag 25 okt.
Vrijdag 26 okt.
Zaterdag 27 okt.

Rechters 16:4-22
Rechters 16:23-31
Psalm 143
2 Kron. 29:1-11
2 Kron. 29:20-30
2 Kron. 29:31-36
2 Kron. 30:1-12

Zondag 28 okt.
Maandag 29 okt.
Dinsdag 30 okt.
Woensdag 31 okt.
Donderdag 1 nov.
Vrijdag 2 nov.
Zaterdag 3 nov.

Openbaring 4:1-11
Openbaring 5:1-14
Openbaring 6:1-8
Openbaring 6:9-16
Openbaring 7:1-17
2 Kron. 30:13-27
2 Kron. 32:1-23
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Protestantse Wijkgemeente Bouwlust-Vrederust

Kerkgebouw Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag. Tel. 3667494
Predikant

Vakant

Voor al uw christelijke
lectuur, muziek en kaarten

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

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

