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Ik zag een troon
en die daarop gezeten was,
zo wit en groot
dat er geen plaats meer voor de hemel was
We leven in het najaar. We leven toe naar de gedachtenisdienst, dat
jaarlijks terugkerend moment om in de eredienst de namen te noemen
van wie ons zijn ontvallen. Mag ik dat eerst zeggen, hoe goed het is om
met alles wat in je is nog een keer die namen te horen. En in gedachten
de stem te horen en het gezicht te zien van de overledene. En je
verbonden te weten. Het is een kostbaar moment van stille innigheid, dat
je samen beleeft over de grens van de dood heen.
Thuis heb je het ook, op gedenkdagen of zomaar, meestal overvalt het je,
een herinnering. Troostend, warm, of fel en pijnlijk. Dat je boos bent
omdat je er nu alleen voor staat. Of dat je de dag en de nacht ervaart als
een schrijnende brandwond. Maar dan weer dankbaarheid om al het
goede dat je samen hebt beleefd en ontvangen en gegeven. Gedenken
wie je mist, is een weg, een weg van lichtplekken afgewisseld met
donkere passages.
Het jaarlijkse gedenken in de kerk is hetzelfde en toch anders. Je beleeft
het in gemeenschap van medegemeenteleden en gasten, familieleden
en vrienden. De tijd verdicht zich, concentratie en eerbied maken het
hart vol. Stille innigheid, al die namen één voor één omgeven door een
weldadige rust. Zo vertellen wij elkaar voor Gods aangezicht dat elke
mensennaam uniek en onherhaalbaar is. Die ene mens, die mijn geliefde
was, is ook door anderen gekend en bemind en dieper nog, is een
beminde Gods. Nu onttrokken aan onze ogen en opgenomen in het licht
van de Eeuwige.
Dat had ik weer. Midden in de zomer viel het me te beurt en stond ik
plotseling oog in oog met een groot beeldhouwwerk boven de
hoofdingang van een Zuidfranse kloosterkerk. Midden boven de tronende
Christus, de Heer van alle lichten. Hij die geen mensen afschrijft, maar
mensen aanneemt. Hij die de weg van de mens kent en zelf gegaan is,
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elke lichtplek, elke donkerheid. Van geboorte tot sterven. Van de bron
van je leven tot het doel van je bestaan. En niets van wat Hij heeft
meegemaakt en Hem toebehoort, laat Hij uit zijn handen vallen. Alles
brengt Hij bij zijn Vader, de bron en het doel. Om de tronende Christus
heen zag ik daar de vier evangelisten vermomd als dieren, alsof de hele
schepping getuigt van de Messias (en dat is ook zo). Verder zag ik
engelen, die zie ik gaarne, en vierentwintig oudsten, ieder met een
muziekinstrument om gedurig de lof te zingen van de Allerhoogste en
van het Lam. Waarom ik dit vertel? Ik zag het weer. In alles wat ik zag,
zag ik ook een hemel tot de randen toe gevuld met liefde van God. En
mijn geliefden die ik missen moet (het worden er steeds meer) waren
daar ook bij. Het overviel me. Gemeenteleden die ik begraven heb, goed
gekend of minder goed gekend en soms ook helemaal niet. Maar toch,
je bent met elkaar verbonden door de Heer van alle lichten. Ook
familieleden zag ik, vrienden, collega’s, een leermeester met een kleine
kring studenten, en iemand met wie ik ooit een prachtige partij tennis
heb gespeeld. Teveel om op te noemen. Het ging als een stroom van
namen door me heen. Als een langgerekte zucht, niet van pijn maar van
verbondenheid en weten dat het goed is. Ook al snap ik er niets van.
Maar er zijn van die momenten dat het ook niet uitmaakt of je het
snapt.
Zo keek ik dus naar het beeldhouwwerk boven de ingang van de kerk.
En op dat moment zag ik dat er zich een groep rouwenden verzamelde
en een overledene werd aangedragen in een kist. Het leek er op dat het
een jonge man betrof. In ieder geval was daar een jonge weduwe in
tranen. Een ongeluk? Een wrede ziekte? Een jonge priester, aan zijn
huid te zien afkomstig uit Centraal Afrika, ontving de dode en de
levenden in het kerkportaal. Hartelijk. Aandachtig. Begaan. Eerbiedig.
Dat zie je zelfs op grote afstand al. Hoe dat voelt. Er werd die dag een
naam toegevoegd aan de lijst van namen van de gedachtenisdienst. En
boven het portaal ging midden in het beeldhouwwerk de hemelpoort
open. Er klonk een lofzang van vierentwintig stemmen en instrumenten
en de Heer van alle lichten die op de troon zit, spreidde zijn armen uit
voor Jean, Luc, Marc, Matthieu, of hoe de geliefde dode ook heette, ik
weet het niet. Hij weet het.
Dolf Tielkemeijer

Van de beroepingscommissie
De beroepingscommissie Combinatie Wijkgemeente Den Haag Zuid
West heeft op 6 oktober kennismakingsgesprekken gevoerd met 9
uitgenodigde kandidaten in verband met de 3 predikantsvacatures. Er
waren 12 kandidaten uitgenodigd, maar 3 predikanten hebben zich uit
de procedure teruggetrokken omdat ze elders een functie of een beroep
hadden aanvaard. De beroepingscommissie was voor de gesprekken
opgesplitst in 3 subgroepen die elk een half uur met de predikant
spraken. Hoewel heel intensief, werd bij de evaluatie vastgesteld dat dit
een goede actie is geweest. De ervaringen van de gesprekken heeft de
beroepingscommissie inmiddels ook met elkaar gedeeld. Besloten is
om 3 kandidaten mee te delen dat ze niet verder in de procedure
worden meegenomen. De overige 6 predikanten zijn geïnformeerd dat
de volgende stap in de procedure is het horen. De komende weken gaat
de beroepingscommissie in delen als hoorcommissie naar diensten
waar de betreffende predikanten voorgaan en zal met deze predikanten
een tweede gesprek worden gevoerd. In het overleg op 13 november
van de beroepingscommissie zullen de bevindingen van de
hoorcommissies worden besproken en de voortgang worden
vastgesteld. Zo spoedig mogelijk na 13 november volgt meer informatie
over het beroepingswerk.
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In memoriam
Aat de Vroedt (1926 – 2012)
Aat de Vroedt was verdwaald in de
nevelen van de ouderdom. Meestal
verdwaald, soms een helder moment.
Zijn dokter gebruikte het beeld van
een rivier, een levensrivier, die hem
meenam, met hier en daar een
eilandje, waar Aat de Vroedt even
aanlandde en een helder moment
beleefde. Maar dan nam de rivier
hem weer mee. Totdat er geen
eilandjes meer waren. Totdat de
levensrivier in de zee was uitgemond.
Of beter gezegd: bij God.
Zijn levensrivier begon in Rotterdam.
Aat de Vroedt was enig kind. Hij was
dertien toen de oorlog uitbrak met
dat vreselijke bombardement op zijn
geboortestad. Voor de deur van zijn
huis bleef een blindganger rechtop in
de straat staan. Het is een wonder
dat hij dat heeft overleefd. Na de
oorlog moest hij als soldaat naar
Indië. Het kwelde hem dat hij op last
van een officier bij een boerengezin
de enige karbouw moest weghalen.
En hij ervoer in een moment van
grote eenzaamheid en gevaar, dat er
over hem gewaakt werd.
Na de ellende van de oorlog en de
politionele acties kwam er een heel
ander leven. Aat ontwikkelde zich tot
de vriendelijke, lieve en behulpzame
man die wij hebben gekend. God
heeft hem een vrouw gegeven, een
dochter en later ook een schoonzoon.
Aat werd de echtgenoot van Hilde
Westerbeek. Die twee hebben een
goed huwelijk gehad. Hij was een
goede vader en schoonvader. Nadat
Hilde veertien jaar geleden op 11
oktober was overleden, is hij veranderd. Hij miste Hilde. ‘Ik mis mijn
vrouwtje’. Troost vond hij nog in de
omgang met dieren en vooral met de
hond van zijn dochter en schoonzoon.
Maar hij leefde, zoals hij dat zelf onder woorden heeft gebracht, in geleende tijd, eigenlijk hoefde het voor
hem niet meer, hij was op, uitgeleefd,
hij had het volbracht. Daags voor zijn
dood heeft hij het ook gezegd, met
het diepste verlangen dat in hem
woonde: ‘Ik ga naar het vrouwtje’. Hij
stierf op 11 oktober, precies veertien
jaar na zijn vrouw Hilde.
Dolf Tielkemeijer

Mag ik mij even voorstellen?

In memoriam mevrouw
M. van der Linden-van Tol

Beste, lieve mensen,

Ds. Lucia van Rouendal

Op 91- jarige leeftijd is Marrigje van
der Linden – van Tol gestorven op
9 oktober 2012.
Boven aan de rouwkaart stond “Uw
stok en uw staf vertroosten mij”,
het vierde vers van Psalm 23. Deze
psalm was haar levenspsalm, want
ook haar leven had zowel grazige
weiden gekend als ook dalen van
diepe duisternis, vreugde en verdriet,
maar wel een leven in geloof.
Altijd was mevrouw Van der Linden
actief in het kerkenwerk geweest, had
vele Bijbelkringen geleid en
evangelisatiewerk gedaan. Genoten
had zij van haar klein- en achterkleinkinderen.
Zij hielden haar jong. Mevrouw Van
der Linden werd door haar kinderen
en kleinkinderen beschreven als een
lieve, begripvolle, gelovige en
vredelievende moeder en oma.
Maandag 15 oktober was haar
uitvaart: we mochten Marrigje in de
handen van God leggen. God draagt
ons, als wij het moeilijk hebben, zo
we hoorden vanuit het gedicht
“Voetstappen”.
God heeft Marrigje van der Linden
gedragen naar de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde, waar ook wij allen
naar op weg mogen gaan.
Zo verlieten wij de kerk om Marrigje
naar haar laatste rustplaats te
brengen onder het zingen van gezang
299:

Vorming en toerusting.

Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te-allen tijd!
Halleluja, halleluja!

Aangezien niet iedereen mij nog kent, wil ik
mij even kort voorstellen.
Mijn naam is Lucia van Rouendal en mijn
huidige functie is geestelijk verzorger in
twee verpleeghuizen en twee kleinschalige
wooneenheden in Zoetermeer.
Ik ben verbonden aan de PKN, ook in
Zoetermeer.
Ik heb theologie gestudeerd in Kampen.
Daarvoor was ik verpleegkundige in diverse
ziekenhuizen in Amsterdam.
Vanaf 1 oktober is mij gevraagd bijstand in
het pastoraat te verlenen, totdat er een predikant beroepen is in de
Shalomkerk.
Ik vind het fijn om hier invulling aan te geven, al vergt het wel een
flexibele planning, maar daar ben ik goed in.
Voor de jongeren ben ik meer bekend, omdat ik al tweemaal met hen
de paascyclus met veel vreugde heb mogen voor bereiden en uitvoeren,
de nieuwe plannen voor zowel Kerst als Pasen zijn al in voorbereiding.
Verder kan ik u vertellen dat ik nog 4 zoons heb en 1 dochter. De
laatste heeft u al gezien of u zult haar zeker ontmoeten, zij is om de 14
dagen het weekend bij mij en ook zij vindt het net als haar moeder fijn
in de Shalomkerk. Een compliment voor u allen, want zij is best kritisch,
wat sfeer en communicatie betreft. Mijn oudste zoon woont samen en
de middelste heeft een dochter, die Saar heet en nu 1½ jaar is. Mijn
jongste zoon is fanatiek met hockey bezig.
Ik verheug mij erop een tijdje met u mee te lopen op uw levens- en
geloofsweg, met vreugde en verdriet.
Als u mij spreken wilt, kunt u contact opnemen met Riet Blok, tel.
3213444 of, zodra hij er weer toe in staat is, met Philip den Heijer.
Ik wens u al het goede toe en hoop op een inspirerende tijd samen.
Laten we op weg gaan in Vrede en Licht,

Enkele weken geleden is het blad ‘Onderweg naar Morgen’ van vorming
en toerusting aan u uitgereikt. Een prachtig blad met veel informatie
over activiteiten die in de verschillende kerkgebouwen gehouden
worden.
Helaas is deze informatie niet helemaal compleet omdat wat in de
Shalomkerk gedaan wordt niet is opgenomen. De reden hiervan is dat
er veel onduidelijkheid bestond over de vraag: wat is vorming en wat is
toerusting? Volgend jaar hopen we de informatie wat breder te kunnen
aanbieden, waarbij gezegd moet worden dat naast dat wat in het blad
wordt aangeboden, ook nog ruimte is voor initiatieven ten behoeve van
de eigen kerkgangers.
Hopelijk heeft u het blad nog bewaard. Kijk er nog eens naar, en overleg
met uzelf en/of met uw partner aan welke activiteit u eens zou willen
meedoen. Op de lectuurplank achter in de kerk liggen nog exemplaren
gereed om mee te nemen. Van harte bij u aanbevolen.
Suze Mulder

Immanuël, God zij met ons,
Ds. Lucia van Rouendal

WIE KOMT ONS HELPEN?
De schoonmaakploeg is dringend op
zoek naar versterking. Wie kan en wil
ons komen helpen?? 2x per maand
op dinsdagochtend maken wij samen
de kerk schoon. Helaas hebben een
aantal mensen aangegeven wegens
hun gezondheid of om privé-redenen
te stoppen. Onze groep is daardoor
nu wel erg klein geworden. Kom op!!!
Vele handen maken licht werk!!
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Startzondag 2012
In zijn welkom aan de gemeente gaf ambtsdrager
van dienst, Aarnout Melis, al aan dat deze
startzondag op 30 september enkele bijzondere
aspecten zou omvatten.
Allereerst betrof het vandaag de laatste dienst voor
ds. Joan van Kempen als interimpredikant in onze
Shalomkerk. De afgelopen twee
jaar is een warme band ontstaan
tussen predikant en nieuwe
gemeente. Na de dienst zou er
een moment van afscheid en
bedanken zijn, maar voor het
zover was, kwam er nog een
andere bijzonderheid aan de
orde. Dit betrof de bevestiging
van Suze Mulder en Marleen
Damen tot ambtsdragers van
onze gemeente.
En zo was er aan het einde van
de dienst het tijdstip om Joan te
bedanken voor alles wat zij voor
onze gemeente heeft betekend.
Zij vervulde een belangrijke rol in het proces van
samensmelten van twee onderscheiden
wijkgemeentes en was op het pastorale vlak zeer
betrokken. Het bezoekwerk moest opnieuw
georganiseerd worden en zij ondersteunde de
wijkkerkenraad toen het contract van collega Nico de
Lange afliep. Zij toonde zich ook zeer betrokken bij
het voorbereiden van de begrafenissen van
gemeenteleden. Aarnout overhandigde als dank, de
Paaskaas 2011-2012, een grote bos bloemen en
een cadeau onder couvert, bijeengebracht door
gemeenteleden. Vervolgens werden nog twee
bossen bloemen aangedragen om hiermee de
nieuwe ambtsdragers te feliciteren met hun
bevestiging.
Daarna duurde het even voordat de kerk leeg was en
alle handen waren geschud. Intussen werden lege
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briefjes uitgedeeld aan de gemeenteleden, om
hierop een persoonlijk stukje tekst te schrijven, met
thema geloof, hoop en liefde en loslaten. Het was
inmiddels 12 uur toen Ben Damen de startzondag
opende met de opmerking, dat het programma nu al
was uitgelopen. De opzet van dit programma werd
toegelicht. Van de gemeenteleden werd verwacht,
dat zij zich in vier groepen zouden opsplitsen, om
met vier opdrachten aan de slag te gaan. Thema’s
die hierbij aan de orde zouden komen waren: geloof,
hoop, liefde en loslaten… Groep 1
ging onder leiding van Marleen aan
de slag met de briefjes die waren
ingevuld door de gemeenteleden.
Deze groep bleef in de bovenzaal.
Harriet Kolber ging met groep 2
naar een ruimte beneden om te
discussiëren over een aantal op
schrift gestelde uitspraken. Onder
leiding van Ineke Ras kreeg groep 3
de opdracht om ‘iets’ met poëzie te
doen. Groep 4 kreeg ook een
creatieve opdracht, namelijk om
een of meer schilderijen te maken.
Dit gebeurde onder het toeziend
oog van Joan van Kempen. Na het
opsplitsen van de groepen bleek er
een sterke voorkeur voor groep 1, of veel mensen
vonden het wellicht gemakkelijk om lekker boven te
blijven zitten. In ieder geval kwam vijf minuten na de
aftrap Harriet naar boven, om haar onderbezette
groep van zes personen wat aan te vullen. Aan haar
verzoek werd spontaan gehoor gegeven, zodat er
toch nog een nette verdeling over de groepen
ontstond. Na ruim een uur was het tijd voor de
terugkoppeling en evaluatie van de verschillende
groepen. Dit vond plaats in de bovenzaal onder het
genot van een drankje. Zo had groep 1 op een groot
bord drie ballonnen getekend met daarin de vele
briefjes met persoonlijke teksten van
gemeenteleden. De ballonnen symboliseerden op
een sterke manier het thema loslaten. Groep 2 was
aan de slag geweest met uitspraken als: “ Vrijheid

betekent voor mij… “ en “Liefde betekent voor
mij….” . De tekst ; “ Hoop betekent voor mij ……..”
leverde nog een stevige discussie op. De
schildergroep had drie fraaie schilderijen
geproduceerd, waarbij opviel dat de jongste
deelnemer, Laura Guttenberg, talent heeft. De
poëziegroep had een aansprekend gedicht gemaakt,
dat werd voorgedragen door Nienke en Willemijn.
Ondertussen was er een hongerige gemeente
ontstaan, maar dit probleem werd plezierig
verholpen met broodjes kroket en krentenbollen.
Toen bleek de opkomst groter dan verwacht, want er
moesten nog zo’n 15 kroketten worden bijbesteld.
Aan het eind van deze startzondag bedankte Ingrid
Kraaijveld Joan van Kempen namens Comité
Meeleven.
Dit dankwoord werd nog ondersteund met het
overhandigen van een fraaie kamerplant.
Iets later dan gepland werd deze gezellige
gemeentebijeenkomst om 14.15 uur afgesloten.
Tot slot kan nog opgemerkt worden, dat de
schilderijen en het bord ‘Loslaten’ nog te
bewonderen zijn in de bovenzaal van de kerk.
Bas Steenks

Open dag CAS een
succes
De jaarlijkse Open Dag van de Commissie
Activiteiten Shalomkerk vond plaats op 17 oktober.
Tina van Delft opende om 10.30 uur met een
hartelijk welkom en een toelichting op het
programma. Hierbij was de ochtend bestemd om zelf
actief aan de slag te gaan met naar keuze een quiz
of Oudhollandse spelletjes. Piet Hamel had weer een
aantal originele spellen geregeld, waarbij het spel
‘sjoelen om een hoekie’ wel bijzonder in de smaak
viel. Maar ook het bekende ‘stokvangen’ trok de
nodige liefhebbers. En natuurlijk werd er
tussendoor goed gezorgd voor de inwendige

Vrolijke Verjaardagmiddag
Het kan feest zijn wanneer je met z’n 22-en je
verjaardag nog eens dunnetjes mag overdoen. Dat
bleek bijvoorbeeld op 12 september jl. toen degenen
die in de zomermaanden jarig waren gehoor gaven
aan de uitnodiging om hun verjaardag gezamenlijk
met andere jarigen te vieren. Het was oergezellig in
de bovenzaal. Het gezelschap varieerde van mensen
die zelden of nooit in de kerk komen maar wel op
een of andere manier kerkelijk meeleven, tot
regelmatige kerkgangers.
De onwennigheid van het eerste moment was snel
verdwenen toen zij door de diakenen Jaap Baak en
Martin van der Zwan welkom werden geheten. Dat
ging uiteraard gepaard met de hartelijke felicitaties.
De koffie en thee met appeltaart (soms met écht
veel slagroom!) gingen er goed in en dat geldt ook
voor het onvermijdelijke ‘glaasje’. Tussendoor droeg
Suze Mulder een humoristisch gedicht voor, Thea
Witte deed een wat ‘ernstiger’ stukje en Ina van
Lokhorst deed de jarigen in een rijm uit de doeken
wat ouder worden inhoudt.
Voor degenen die nog jarig worden een advies: Geef
gehoor aan de uitnodiging om uw verjaardag met
anderen mee te vieren, het is er heel gezellig.
Rinus van Delft

deelnemers nogal wat hoofdbrekens, maar gelukkig
werd de uitslag bekend gemaakt.
De lunch leverde een ruim aanbod van salades en
smaken. In één woord: heerlijk.
Het middagprogramma werd verzorgd door de
zussen Annet Imthorn en Gerie van Vliet, die allebei
een verschillende act opvoerden. Hierbij werd een
verhaal verteld met duidelijk herkenbare alledaagse
dingen, waarbij aan het eind een onverwachte
wending optrad met een evangelische boodschap.
De CAS heeft van deze dag een geslaagde
gemeenteactiviteit gemaakt, waarvoor een bedankje
aan alle medewerkers zeker op zijn plaats is.
Bas Steenks
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Activiteitenkalender
Vorming en toerusting
Zanggroep
dinsdag 6 november, 20.00 uur
Oefenen van liederen, met inhoudelijke uitleg
Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef’
7 november, 19.45 uur
Het echtpaar Herman en Rini Hodes uit Loosduinen wil ons deze avond
vertellen over hun voetreis naar Santiago de Compostella. Ook vertonen
zij hierbij foto’s met de beamer. Iedereen die belangstelling heeft om
deze avond bij te wonen is van harte welkom.
Avondgebed
dinsdag 14 november, 19.30 uur
Zingen, stil zijn en bidden voor de wereld, de kerk en voor onszelf

Diverse activiteiten
Handwerkclub
woensdag 7, 14 , 21, 28 november, 09.30 uur
Kaarten maken en knutselen
Kaartclub
woensdag 7, 14, 21, 28 november, 13.30 uur
Klaverjassen in ontspannen sfeer
Crea-ochtend
Kaarten maken

donderdag 1,8,15,22,29 november, 09.30 uur

Koffieochtend
woensdag 21 november, vanaf 10.00 uur
Inloop voor iedereen die een praatje wil maken
Maaltijdgroep
woensdag 21 november, 17.30 uur
Gezamenlijke maaltijd. Inschrijfformulier ligt op de balie in de hal van de
kerk gereed.
Stap In
vrijdag 30 november vanaf 20.00 uur
Gezellig samenzijn met gelegenheid voor een spelletje, zoals dammen,
kaarten, rummikub, schaken, scrabble, sjoelen of gewoon een praatje

Boekenmarkt Lübbenwerkgroep
Ondanks dat de opkomst wat tegen viel van passanten en ‘klanten van
buiten’, bedraagt de totale opbrengst van de op vrijdag 19 en zaterdag
20 oktober gehouden boekenmarkt vorige week in de bovenzaal
€ 770,00.
Dat is toch een mooi bedrag en voor een groot gedeelte opgebracht
door gemeenteleden, waarvoor hartelijk dank! Het bedrag is inmiddels
toegevoegd aan de rekening van de Lübbenwerkgroep en vormt
hiermee een mooie basis voor het komende bezoek in juni 2013 van de
Lübbenaren.
Ben Damen

Opbrengst boekenkast
Het uitlenen van de boeken heeft de laatste maanden € 23,45
opgebracht.
U weet toch wel dat het boekengeld naar de Stichting De Oekraine heeft
hulp nodig, gaat? Een boek lenen kost € 0,25 en het boek houden kost
€ 1,25. Al deze kleine bedragen vormen voor de Stichting een welkome
bijdrage!
Misschien eens een idee om een boek als een voordelig, maar nuttig
cadeautje voor een jarige mee te nemen?
Trouwens ook de opbrengst van de vitrinekast in de hal van de kerk, is
voor de Stichting Oekraine Heeft Hulp Nodig, bestemd.
Rie en Toos Vreeken.
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Agenda
5-11

14.30 uur
20.00 uur
12-11 19.30 uur
19.45 uur
13-11 09.30 uur
09.30 uur
22-11 14.00 uur
26-11 20.00 uur

Comité Meeleven
Moderamen
Lübben werkgroep
Kerkenraadsvergadering
Schoonmaakploeg
Tuinploeg
Reünie PCOB
Comm. Vorming &
Toerusting

Giften
Ontvangen van NN een extra gift van
€ 500,- in juni en van € 500,- in
september 2012, dus in totaal
€ 1.000,- ten behoeve van de
wijkkas. Daar zijn we als wijkgemeente uiteraard erg blij mee.
Hartelijk dank.

Comité Meeleven
Ontvangen giften tot 10 oktober
2012 via Adrie Smit van N.N. € 5,-,
via Janie den Hollander N.N.€ 10,- ,
via Gré de Bruin N.N. € 10,via Bep Kolenbrander N.N. € 10,00,
via Rinus van Delft 10,- en € 25,Totaal ontvangen € 70,00
Hartelijk dank!

Koffiebusjes
Ontvangen juli-oktober 2012:
in juli € 98,62, in augustus € 27,29,
in september € 86.32, in oktober
€ 90,43.

Bloemenfonds
Ontvangen via Marianne de Haan
€ 7,- en Rinus van Delft € 7,-

Beste gemeenteleden,
Hartelijk bedankt voor het bloemstuk
en de kaart met de vele
handtekeningen, die Yvonne Sira mij
kwam brengen.
Ook bedankt voor de belangstelling
na mijn teenoperatie.
Vriendelijke groeten, Rie Vreeken
Blij verrast was ik toen Nel Broekman
mij namens u allen de bloemen uit de
kerk met een mooie kaart vol namen
kwam brengen. Wat een verrassing.
Hartelijke groet,
D. Schols

(vervolg)
Bedankt!
Op 4 oktober jl. ben ik bij een fietsongeluk op de straat terecht
gekomen waardoor ik de nodige kwetsuren heb opgelopen. Na een
observatie in het ziekenhuis van 2 nachten mocht ik weer naar huis om
aan mijn genezing te werken.
In de week na het incident kreeg ik bezoek van mw. Ingrid Kraaijveld die
namens het Comité Meeleven een bloemetje kwam brengen. In die
week ontving ik van verschillende gemeenteleden een kaartje of een
email om belangstelling te tonen naar mijn gezondheidstoestand. Tot
slot ontving ik ook de bloemen uit de kerk van zondag 14 oktober jl..
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle getoonde
belangstelling die ik als hartverwarmend heb ervaren.
Het genezingsproces verloopt voorspoedig en behoudens de naweeën
van de gebroken kaak kan ik inmiddels weer goed uit de voeten.
Hartelijke groet, Aarnout Melis.

Kerkdiensten Shalomkerk 10.00 uur
Zondag 4 november

Mw. ds. E. van Bolhuis-Szabo,
Hendrik-Ido-Ambacht
Collecte
1. Diaconie,
2. Kerkinactie zending

Zondag 11 november
Oogstdankdienst

Mw. ds. L.H. van Rouendal, Den Haag
Collecte
1. Kerkinactie diaconaat
2. CAS

Zondag 18 november
Dienst van
Schrift en Tafel

mw. ds. A.H. van Oudenallen, Den Haag
Collecte
1. Diaconie Individuele
hulpverlening;
2. Wijkgemeente

Zondag 25 nov.
Gedachteniszondag

mw. ds. L.H. van Rouendal, Den Haag
Collecte
1. Diaconie;
2. Eigen gemeente
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Kerkdiensten in de
tehuizen
Vrederust-West
2 nov. Maria v.d. Meer
16 nov. pater Barendse
Diensten van 14.45-15.30 uur

Gulden Huis
3 nov. pater H. Hinfelaar
10 nov. ds. L. van Rouendal
17 nov. pater H. Hinfelaar
24 nov. ds. A. Hoogerbrugge
Diensten van 10.30-11.15 uur

Lozerhof
4 nov. dhr. L. Smit
11 nov. dhr. A. v.d. Steeg
18 nov. Ds, G. Sipkema
25 nov. pater v.d. Geest
Diensten om 14.00 uur

Bijbelrooster
Donderdag 1 nov. Openbaring 7:1-17
Vrijdag 2 nov.
2 Kron. 30:13-27
Zaterdag 3 nov.
2 Kron. 32:1-23
Zondag 4 nov.
Maandag 5 nov.
Dinsdag 6 nov.

Psalm 20
2 Kron. 32:24-33
Hand. 15:36–
16:10
Woensdag 7 nov. Hand. 16:11-24
Donderdag 8 nov. Hand. 16:25-40
Vrijdag 9 nov.
Hand. 17:1-15
Zaterdag 10 nov. Hand. 17:16-34
Zondag 11 nov.
Maandag 12 nov.
Dinsdag 13 nov.
Woensdag 14 nov.
Donderdag15 nov.
Vrijdag 16 nov.
Zaterdag 17 nov.

Hand. 18:1-11
Hand. 18:12-22
Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-26
Marc. 11:27- 12:12
Marcus 12:13-27
Marcus 12:28-34

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

Marcus 12:35–44
2 Tessal. 1:1-12
2 Tessal. 2:1-12
2 Tessal. 2:13-17
Openb. 1:1-9
Openb. 1:10-20
Marcus 13:1-13

Zondag 25 nov.
Maandag 26 nov.
Dinsdag 27 nov.
Woensdag 28 nov.
Donderdag 29 nov.
Vrijdag 30 nov.
Zaterdag 1 dec.

Marcus 13:14-23
Marcus 13:24-37
Openbaring 2:1-7
Openbaring 2:8-11
Openb. 2:12-17
Openb. 2:18-29
Openb. 3:1-6
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Kerkgebouw Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag. Tel. 3667494
www.shalomkerk.nl

Predikant voor pastorale bijstand:

Voor al uw christelijke
lectuur, muziek en kaarten

Ds. Lucia van Rouendal
Bereikbaar via pastorale conactadressen

Pastorale contactadressen

Riet Blok, tel. 3213444 en Philip den Heijer (tijdelijk niet bereikbaar)
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

