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Ons is een boodschap toevertrouwd, het goede nieuws, dat moet
gehoord:
God werd een mens, tot ons behoud. Dit lied plant deze boodschap
voort.
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Vertel, hoe Hij geboren is in t aardedonker, in een stal.
Dit woord, dat vleesgeworden is, is ons een licht, straalt overal.

Bijbelrooster
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Dienst van de Heer
Op de drempel van het nieuwe jaar ontmoeten we zangers en bidders;
zij vervullen hun dienst: Zacharias en Elisabeth, Maria en Jozef en
Simeon en Anna.
Wij staan in een lange lijn van liturgen, van hen die hun dienst
vervullen midden in deze wereld. Ook als wij, die in het nieuwe jaar
ons plekje zullen moeten vinden voor de liturgie.
Een ding staat vast als een paal boven water: wij zijn al lang
betrokken in de liturgie, letterlijk: God dient ons mensen! Willen wij
Betrokken & Beschikbaar zijn als liturgen, supporters van Gods zaak,
het Koninkrijk?
Dienst aan de Heer
Onlangs verscheen de nieuwe liedbundel van Sytze de Vries:
Het liefste lied van overzee.
Zestig vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën.
Een van de liederen, Gezang 44, is een lied dat ons bepaald bij onze
dienst, de liturgie:” Ons is een boodschap toevertrouwd” (We have a
gospel to proclaim. Melodie: Fulda, William Gardiner 1815)

Vertel, hoe Hij gestorven is, bespot, gehangen aan een kruis.
Tot daar had Hij zijn vijand lief en bracht hem stervend bij God thuis.
Vertel over het morgenlicht, die dag dat Hij het graf verliet.
Hij brak de macht van dood en hel, zijn overwinning wekt dit lied.
Vertel hoe Hij, Gods rechterhand, voortaan regeert in eeuwigheid.
Hij zendt zijn kerk de ware Geest, die Hem alleen als Heer belijdt.

Contactpersoon
Pastorale zaken:

Nu schrijven wij zijn Naam in goud, de Heer wie alles toebehoort.
Ons is een boodschap toevertrouwd: dit lied plant hem met liefde
voort.

Riet Blok, tel 3213444

Betrokken & Beschikbaar
Je zou kunnen zeggen dat de gemeente, die vierend haar Heer dient,
de jas is waarin Jezus zich door deze wereld begeeft.
In zijn jas zijn de vorm, de geur en zijn warmte nog te herkennen.
De stof van de jas is helaas gescheurd, gevlekt, getekend door de
wonden en de zonden die wij oplopen in de tijd. De stof van

(Philip de Heijer is wegens
ziekte helaas tijdelijk niet
bereikbaar)

de jas is gemaakt, zoals alle stof wordt gemaakt, door het procedé
van Schering & Inslag. Op een weefgetouw zijn draden gespannen de schering. De schietspoel met een andere draad schiet daar door
heen – de inslag. De gemeente als jas van Jezus dus.
De schering is onze bereidheid om Betrokken & Beschikbaar te zijn
voor Gods liturgie, zijn dienst aan ons mensen.
De inslag is het Gods Woord dat gehoord, gezongen moet worden.
Bijbelse liturgen
Let op de Bijbelse zangers en liturgen op de drempel van oud en
nieuw.
Neem Maria, zij
ontvangt de engel, de
bode, de boodschap.
Bij haar is niets te
vinden van driftig
gedoe en van het jezelf groter maken,
niets van stoere
jongens en ferme
meiden.
Maria staat afgebeeld
alleen in de kamer
met niets om handen.
Kijk maar naar de
aankondiging van de geboorte van Jezus, door Fra Angelico.
Zó zijn wij bedoeld als gemeente, leeg, open, bereid te stoppen met
heersen.
Alleen maar op ontvangen staan – de schering. Maria is beschikbaar:
“De Heer wil ik dienen: laat er met mij geschieden wat u hebt
gezegd!”
Wachten op het wonder van Gods Woord – de inslag. In een jong
meisje, in de marge van deze wereld, tintelt het van leven. Daar wordt
God de Heer als mens geboren.

Na hun dienst gaan Maria, Jozef en
Jezus en Simeon en Anna naar
huis, net als wij dat steeds weer
doen. Terug naar je werk, het gedoe
rond bezuinigingen, conflicten en
terug naar de kerk.
Maar cruciaal is en blijft onze
dienst: gehoor te geven aan
“De boodschap die ons is toevertrouwd” en te zingen samen met
Maria, Simeon en Zacharias, hun
lied, de schaterlach over kouwe en
dodelijke drukte van kijk mij eens,
van poen, poeha en zorgen.
Een lied vol vreugde: “Want grote
dingen heeft de Heer aan mij
gedaan!”
Kome wat komt, dit nieuwe jaar!
Het is opnieuw een jaar van onze
Heer Jezus Christus. Dag voor dag.
Wij verwachten het van Hem, die
Ander, die komt.
Betrokken & Beschikbaar!
Jacob Korf

Nieuw jaar van de Heer
Op de achtste dag van
de geboorte wordt het
mensenkind besneden
en ontvangt zijn Naam:
Jezus , “God werd
mens tot ons behoud!”
Daarbij staat Simeon
die uitziet naar de tijd
dat God Israël vertroosting zal schenken.
Bij hem komt de oude
weduwe Anna staan,
die altijd in de tempel
was waar ze God
diende met vasten en
bidden.

Opdracht in de tempel,
van Rembrandt
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Cruciaal moment: de achtste dag
van kerstmis, 1 januari, eerste dag
van een nieuw jaar vol van dagen
gestempeld door de Naam van het
kind: JEZUS - God wordt mens tot
ons behoud. Voortaan zien we alles
in het licht van de naam van dit
kind. Dienende de Heer met vasten,
vasthouden en bidden - Betrokken
& Beschikbaar te zijn.

Adreswijziging
Zondagsbrief
Lia van den Bogaerdt heeft te
kennen gegeven door haar drukke
werkzaamheden de samenstelling
van de Zondagsbrief helaas te
moeten stoppen.
Marianne de Haan zal voortaan de
samenstelling van de Zondagsbrief
voor haar rekening nemen. Wij
verzoeken u vriendelijk kopij voor
deze Zondagsbrief voortaan naar
haar te sturen. De adresgegevens
zijn:
Marianne de Haan, Laan van
Wateringse Veld 453, 2548 BM Den
Haag. Telefoon 3296709. E-mail:
mariannedehaan@hetnet.nl
Tina van Delft heeft zich
beschikbaar gesteld als reserve.

Groot-huisbezoeken 2013:

Geloof, Hoop, Liefde en Loslaten
Tijdens de Startzondag werd het thema: Loslaten gekoppeld
aan het centrale thema van de PKN Geloof, Hoop en Liefde.
Tijdens de Groot-huisbezoeken die van medio januari t/m eind
februari worden georganiseerd zal dat ook de leidraad zijn voor
de gesprekken die worden gevoerd.
De kerkenraad nodigt alle leden hartelijk uit om aan een van de
georganiseerde gesprekken deel te nemen. Zoals ook vorig jaar
gebeurde zal steeds minimaal één lid van de wijkkerkenraad als
gespreksleider optreden.
Het onderwerp is extra actueel geworden door de ophanden zijnde
sluiting van drie kerkgebouwen in de Combinatie Zuidwest van de
Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage. Naar verwachting zal er
begin januari een gemeenteberaad worden gehouden over de
gevolgen voor onze wijkgemeente. Weliswaar blijft de Shalomkerk in
de plannen open, maar met gemeenteleden uit de te sluiten
kerkgebouwen zullen we in Zuidwest een nieuwe gemeenschap
moeten opbouwen. Ook voor onze Shalomkerk betekent dat Geloof,
Hoop, Liefde en zeker ook voor een deel: Loslaten.
In dit blad is een formulier bijgevoegd waarmee u zich kunt opgeven
voor een van de Groot-huisbezoeken. Laat deze kans niet voorbijgaan
en geef u snel op.
Rinus van Delft

Zo heb ik ‘t nog nooit gezongen
Haagse Lieddag: 26 januari 2013
Onder het motto ‘Zo heb ik ’t nog nooit gezongen’ vindt op
zaterdag 26 januari 2013 weer de jaarlijkse Haagse Lieddag
plaats. Het programma bestaat uit liederen van Huub
Oosterhuis, waaronder psalmen uit zijn nieuwe bundel 150
Psalmen Vrij, op muziek gezet door Antoine Oomen.
De lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen, dirigent van het
Jenhka koor van de Ignatiusparochie/Elandstraatkerk, en van Fokke
de Vries, dirigent van de zanggroep Lukas/Ekklesia, te Den Haag.
Beiden zijn vertrouwd met het liturgisch repertoire, dat op deze dag
wordt uitgevoerd.
Ieder die van zingen houdt, koorleden, maar ook gemeenteleden, zijn
van harte welkom. Om 10.00 uur gaat de deur open.
Van 10.30–16.00 uur worden bekende en nieuwe liederen met de
verschillende stempartijen ingestudeerd en tezamen uitgevoerd.
Tussendoor zijn enkele pauzes, waaronder de lunchpauze van
12.30 – 13.15 uur.
Tijdens het middagdeel zal het samen zingen afgewisseld worden
met een optreden van voordrachtskunstenaar Krijn Peter Hesselink.
Hij zal de liedteksten verlevendigen door verbindingen leggen met
dichters die voor Huub Oosterhuis een bron van inspiratie waren.
Krijn Peter Hesselink is schrijver, dichter, voordrachtskunstenaar en
vertaler. Hij gaf optredens op festivals als Crossing Border,
Noorderzon en Lowlands. Van zijn hand verschenen meerdere
dichtbundels.

De kosten van deelname bedragen
€ 15,-, inclusief bladmuziek, koffie
en thee, te voldoen bij de entree.
U kunt zich aanmelden, graag met
vermelding van stempartij, via
info@steknet.nl (o.v.v. Haagse
lieddag) of via 070–318 16 16.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mw. Ria Huisman,
070–363 08 30. De lieddag vindt
plaats in De Boskant, Fluwelen
Burgwal 45.
De Haagse Lieddag is een initiatief
van Stek voor Stad en Kerk, het rk
spiritueel centrum De Boskant, de
Haagse Dominicus, het Jenhka koor
en de zanggroep Lukas/Ekklesia.

Beroepingswerk
De beroepingscommissie
Combinatie Wijkgemeente Den
Haag Zuidwest heeft conform de
procedure die daarvoor geldt twee
kandidaten voorgesteld aan de
Algemene Kerkenraad en de
wijkkerkenraden rond de
Thomaskerk, Bosbeskapel,
Shalomkerk, Bethelkerk en
Loosduinen-Centrum.
Deze kerkenraden in vergadering
bijeen op dinsdag 18 december, zijn
akkoord gegaan met de twee
voorgestelde kandidaten, elk voor
70% dienstverband. Volgens de
procedure dient een gemeenteberaad te worden belegd voor alle
vijf wijkgemeenten die volgend jaar
de nieuwe Combinatie van
wijkgemeenten Den Haag Zuidwest
gaan vormen. In dat gemeenteberaad worden de kandidaten ook
voorgesteld en is er gelegenheid om
te reageren. Daarna kan officieel
beroep worden uitgebracht.
De wijkgemeenten worden zo
spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld wanneer en waar het
gemeenteberaad wordt gehouden.
Dit zal gebeuren via de
zondagsbrieven en de wijkbladen.
De beroepingscommissie vervolgt in
januari a.s. haar werkzaamheden
voor wat betreft de invulling van de
derde vacature.
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Redacties kerk-/wijkbladen Zuidwest
maken plannen
Gelukkig Nieuwjaar! Het wordt een heel speciaal jaar. Niet alleen de
kerken en de kerkenraden van de vijf wijkgemeenten in het cluster
Zuidwest gaan samen, ook de redacties van de kerkbladen zullen
samengevoegd worden. Voor deze samenvoeging worden inmiddels
al de eerste stappen gezet. Onder leiding van Rob Goudriaan,
voorzitter van de redactie van Lopend Vuurtje (Bosbeskapel), vond
eind november de tweede bijeenkomst plaats met alle betrokken
redacties. De klokken staan nog niet helemaal gelijk, zoveel is
duidelijk. Maar het enthousiasme en de wil zijn er wel. De realiteitszin
zorgt voor een open en welwillende houding: niemand wil afscheid
nemen van zijn kerk en zijn kerkblad, maar het is niet anders.
Verschillen
Duidelijk is die avond in november dat de werkwijze van de
verschillende redacties op elkaar lijkt, maar op bepaalde punten ook
sterk verschilt. Er zijn redacties die werken met een systeem van
abonnementen: alleen als je je abonnement betaald hebt, ontvang je
het kerkblad. Er zijn grote redacties met echte taakverdelingen, maar
er is ook een eenmansredactie. Het predikantenartikel verschijnt
overigens in alle vijf de kerkbladen. Lopend Vuurtje wordt gedrukt bij
een drukkerij, terwijl andere bladen in eigen beheer worden gedrukt
of gekopieerd.
Uitgangspunten
In de bijeenkomst werden de uitgangspunten van een nieuwe
redactie besproken, maar nog niet vastgesteld. Onafhankelijkheid
van de kerkenraad is een groot goed voor sommige redacties, terwijl
bij een andere redactie de predikant of een kerkenraadslid soms juist
in de redactie zit. Er lijkt in de bijeenkomst consensus te bestaan
over de positie (of liever geen positie) van een predikant in de
redactie. Het risico is levensgroot dat de professional, de predikant
dus, het leeuwendeel van het werk doet en dus leidend wordt in de
redactie. Maar ja, er zijn ook predikanten die heel goed kunnen
schrijven, creatief zijn en die je er eigenlijk graag bij zou willen
hebben. Een onderwerp dus waarover de redacties nog niet zijn
uitgepraat.
De onafhankelijkheid vertaalt zich ook in de financiën van de
redacties. De ene redactie bedruipt zichzelf uit contributies en
advertenties en betaalt de drukker zelf, terwijl de andere het geïnde
abonnementsgeld doorsluist naar de kerkrentmeesters. Er komen
voorstellen ter tafel hoe we in de nieuwe redactie een nieuwe
financiële administratie zouden moeten opbouwen. Maar het is een
eerste vereiste om een nieuwe financiële administratie op te zetten,
een penningmeester, ontbreekt. Net als bij sportclubs en andere
verenigingen, zijn de vrijwilligers met een financiële achtergrond dan
wel vrijwilligers met een grote affiniteit voor financiën op de vingers
van één hand te tellen. Afgesproken is dat iedereen zijn best zal doen
een ambitieuze penningmeester te vinden die in ieder geval het
nieuwe systeem wil opzetten.
Toekomst
Voor sommigen kan het samenvoegen van de redacties niet snel
genoeg gaan. Het liefst al een eerste gezamenlijk nummer in april
laten verschijnen. Dat betekent dat de nieuwe redactie begin maart
al operationeel moet zijn. Maar daar was niet iedereen het mee eens.
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Leden van de wijkgemeenten, zeker
van de kerken die gesloten gaan
worden, hechten sterk aan hun eigen
kerkblad. De redacties van die kerkbladen willen pas bij de sluiting van
de kerken stoppen als zelfstandig
kerkblad. Het laatste nummer wordt
dan tegelijk het afscheidsnummer.
Daarmee wordt het belang benadrukt van de eigenheid van de
afzonderlijke wijkgemeenten in het
nieuwe kerkblad. Dat moet echt een
gezamenlijk product worden. Ook dat
is een uitgangspunt van de nieuwe
redactie. Kortom beste lezer, er gaat
het één en ander veranderen. Net
als andere kerk- en wijkbladen is
SamenZijn het laatste halfjaar van
zijn bestaan ingegaan. Dat is heel
gek en jammer, maar als redactie
moeten we klaar staan om weer
nieuwe kansen aan te pakken.
Misschien kunnen we weer eens
heel andere artikelen te lezen gaan
krijgen. Wij hebben er zin in.
Michiel van Butselaar
Dit artikel dat Michiel van Butselaar
in eerste instantie voor Lopend
Vuurtje schreef, is door de redactie
van SamenZijn hier en daar
aangepast.

Vrouwengespreksgroep
‘Op Dreef' jubileert
In de kerkdienst van zondag 13
januari 2013 willen we aandacht
schenken aan het heuglijke feit dat
wij als gespreksgroep al 50 jaar
bestaan.
Ds. Lucia van Rouendal zal voorgaan
in deze dienst.
Na afloop van deze dienst is er onder
het genot van een kopje koffie
gelegenheid elkaar te ontmoeten en
herinneringen op te halen.
Het bestuur van ‘Op Dreef‘

Succesvolle netwerkavond in Bouwlust
Zoals eerder in SamenZijn vermeld is er met de oprichting van de
Commissie Leefbaarheid een structureel contact tot stand gekomen
tussen diverse
maatschappelijke en
religieuze organisaties in
de wijk Bouwlust. Nadat
in maart onze Shalomkerk werd bezocht,
volgden bezoeken aan
diverse verenigingen van
Afghaanse, Marokkaanse, Surinaamse en
Turkse bewoners in onze
Foto: Jan Klop
wijk maar ook aan de Basisschool Zuidwest.
Die contacten hebben geleid tot een initiatief van de Turkse
Vereniging Bouwlust om een Netwerkavond te organiseren. Op
zaterdagavond 8 december stond de deur van wijkcentrum Bouwlust
open. De aanvang was op 19.00 uur gesteld, maar bij aankomst om
10 voor zeven was de zaal al bijna helemaal gevuld.
‘Onze’ Ben Damen was de eer te beurt gevallen om de gevarieerde
onderdelen van de avond aan elkaar te praten. Als gastsprekers
waren onder andere uitgenodigd Stadsdeeldirecteur René Baron
(“niet belangrijk wat je bent, maar wie je kent”) en Ben Lachhab,
oprichter en stimulator van Resto Van Harte (“niet op eilandjes
blijven wonen, maar jezelf openstellen”). Ook de politiepost
Beresteinlaan was vertegenwoordigd met een wijkagent en chef. Zij
hebben met hun collega’s goede contacten in de wijk opgebouwd
met als doel criminaliteit en overlast (o.a. met oudjaar) terug te
dringen. Grote verrassing was het optreden van standup-comedian
Hicham Ennadre die op humoristische wijze haarfijn enkele details
uitlegde van het denken van een Marokkaan. Op deze avond was
ruim gelegenheid om gesprekken met diverse organisaties te voeren.
Dat gebeurde door middel van een speeddate sessie, waarbij elk van
de bezoekers vijf minuten de kans kreeg met een vertegenwoordiger
van deze organisaties te praten om een ‘match’ te bewerkstelligen en
vervolgens een tafel opschoof voor het volgende gesprek.
Het is duidelijk dat dit initiatief een vervolg moet krijgen. Daarvoor zal
een actievere werving, ook onder onze kerkleden, op gang moeten
komen.
Rinus van Delft

Welkom op de Smikkel-en-Smul Stap In
De jarenlange traditie om één keer per jaar een smulfestijn te
organiseren wordt in 2013 door het Stap In-team voortgezet.
Zowel regelmatige als onregelmatige bezoekers van de maandelijkse
Stap In avonden zijn hartelijk welkom op:
vrijdag 25 januari a.s. om 18.00 uur.
Op de balie in de hal van de kerk ligt een lijst klaar waarop u kunt
intekenen voor dit festijn. De kosten worden betaald uit de fooienpot
die door 'Sinterklaas' is aangevuld. Wanneer u toch een bijdrage wilt
geven is die van harte welkom. Zoals gebruikelijk gaat de opbrengst
naar een kleinschalig goed doel, dat op de avond zelf bekend wordt
gemaakt.

In de week van dankdag ontving ik
via Gre Groot een mooie doos met
fruit, hiervoor als nog mijn hartelijke
dank. Het heeft me goed gedaan en
gesmaakt.
Vriendelijke groeten,
Map van der Heiden-Kruikemeijer
Lieve mensen, langs deze weg wil ik
bedanken voor de warme belangstelling in de vorm van telefoontjes,
kaartjes en E-mails.
Ook ben ik blij verrast met de mooie
bloemen uit de kerk, met een mooie
kaart met vele namen die Ben
Damen mij kwam brengen.
Een aantal weken geleden kreeg ik
te maken met een aantal defecten
aan mijn oog.
Inmiddels lijken de behandelingen
die ik in het oogziekenhuis heb
gekregen aan te slaan.
Sjaloom voor u allen,
Ineke Ras - van den Berg

Vakantieweken voor
senioren in 2013
In 2013 worden 2 vakantieweken
georganiseerd voor senioren onder
verantwoordelijkheid van de PKN
diakenen van de kerken in Den
Haag Zuidwest/Loosduinen.
Deze weken zijn met name bestemd
voor zelfstandig wonende ouderen
met een geringe zorgvraag.
Deze weken zijn van 23 tot 30
augustus en 30 augustus tot 6
september. In hotel ‘Gaasterland’ in
Rijs zijn plaatsen gereserveerd voor
35 gasten en 5 stafleden voor beide
weken. De kosten zijn € 550 p.p.
voor vervoer, volledige verzorging,
de hele dag koffie/thee beschikbaar
en een weekprogramma met o.a
drie uitstapjes. U wordt opgehaald
bij een kerk en naar het hotel
gebracht.Vanaf januari zullen er
folders in de kerken liggen.
Opgaven en/of inlichtingen bij:
Betty Mol, Tel. 070-397 32 04
Per post: Mozartlaan 492 2555 KX
Den Haag. Email: mol406@zonnet.nl
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Activiteitenkalender

Agenda

Vorming en toerusting
Zanggroep
dinsdag 8 januari, 20.00 uur
Oefenen van liederen, met inhoudelijke uitleg
Avondgebed
woensdag 9 januari, 19.30 uur
Zingen, stil zijn en bidden voor de wereld, de kerk en voor onszelf
Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef’ woensdag 9 januari, 19.30 uur

Diverse activiteiten
Handwerkclub
woensdag 9,16,23 en 30 januari, 09.30 uur
Kaarten maken en knutselen
Kaartclub
woensdag 2,9,16,23 en 30 jan. 13.30 uur
Klaverjassen in ontspannen sfeer
Crea-ochtend
Kaarten maken

donderdag 10,17,24 en 31 jan. 09.30 uur

Koffiebusjes

Koffieochtend
woensdag 9 januari, vanaf 10.00 uur
Inloop voor iedereen die een praatje wil maken
Maaltijdgroep
woensdag 16 januari 17.30 uur
Gezamenlijke maaltijd. Inschrijfformulier ligt t.z.t. op de balie in de hal
van de kerk gereed.
Stap In
vrijdag 25 januari 18.00 uur
Jaarlijkse Smikkel-en-smul Stap In
Verjaardagmiddag

2-1 20.00 uur Moderamen
4-1 13.30 uur Leeskring
7-1 13.30 uur Comité Meeleven
19.45 uur Kerkenraadsvergadering
9-1 14.30 uur Verjaardagmiddag
10-1 10.00 uur Amnesty
schrijfgroep
14-1 20.00 uur Comm. Vorming &
Toerusting
22-1 19.30 uur Lübbenwerkgroep
30-1 20.00 uur Moderamen

woensdag 9 januari 2013

Vorming en Toerusting in Zuidwest

oktober-december 2012
oktober
€ 62,81, € 85,55
november
€ 54,07
december
€ 99,52

Van de scriba

Ingekomen
Mevr. N.M. Stam-van der Hammen
Gerrit v.d. Veenlaan 17, 2552 WE.
Hartelijk welkom in ons midden!

Datum

Tijd

Locatie

Serie?

Groep, doelgroep,
initiatief

Inleider, leiding,
informatie

Onderwerp of titel

do 3 jan 2013

10:00 –
11:30

Ontmoetingskerk

Ja, 4e
ochtend

Senioren bijbelkring

André Hoek

Over het Johannesevangelie

di 8 jan 2013

10:00 –
12:00

Bethelkerk,
gemeentecentrum

Ja, 3e
ochtend

Gesprekskring

Ds. Nico Riemersma

Het gesprek over het geloof met
anderen

wo 9 jan 2013

20:00 –
21:30

Bosbeskapel

Ja, 4e
avond

Gespreksgroep 20 –
30

Ds. Jacob Korf

Meesterzetten, over keuzes maken
(2013)

do 10 jan 2013

20:00 21:45

Ontmoetingskerk

Ja, 4e
avond

Kunstkring

Ds. Jacob Korf en
Petra Oudshoorn

Pelgrims uit het Oosten,
Driekoningenmaaltijd

di 15 jan 2013

10:00 –
12:00

Bethelkerk,
gemeentecentrum

Ja, 1e
ochtend

Leerhuis

Ds. Nico Riemersma In hemelse sferen

do 17 jan 2013

20:00 21:45

Bosbeskapel

Ja, 3e
avond

Luisterkring

Ds. Olivier Elseman

Kerk en muziek

ma 21 jan 2013

14:30 –
16:30

Bosbeskapel

Ja, 5e
middag

Kring: Maandag
middag groep

Ds. Lenie Vollebregt

Voorbij de onmacht: de Bergrede

ma 21 jan 2013

19:30 22:00

OLV Hemelvaartkerk, Ja, 1e
Loosd. Hoofdstr. 6
avond

di 22 jan 2013

20:00 –
22:00

Bosbeskapel

Ja, 1e
avond

Studiekring n.a.v. boek Ds. Nico Riemersma

'Weg uit het moeten. Religie als
verstrikking en ontknoping’, Just van Es

do 24 jan 2013

20:00 –
21:30

Abdijkerk

Ja, 2e
avond

Kring

Adrienne Vooijs

Dichter bij Dichten

di 29 jan 2013

10:00 –
12:00

Bethelkerk,
gemeentecentrum

Ja, 4e en
Gesprekskring
laatste

Ds. Nico Riemersma

Het gesprek over het geloof met
anderen

di 29 jan 2013

20:0022:00

Bosbeskapel

Ja, 3e
avond

Marieke Lustig

Geschiedenis van het
huishoudonderwijs
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Greet BoekBeijersOecumene Loosduinen bergen, en Ria Buiter- Thema: De sacramenten
Haasdijk

50+ groep

Giften
Wijkkas
Ontvangen van N.N. een extra gift van € 500, en van N.N. een gift van
€ 100,- 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 van
N.N. € 5,00, via Bep Kolenbrander N.N. € 10,00 en via Tini Jens van
N.N. 50,00. Totaal ontvangen € 85,00. Hartelijk dank.
CAS. Ontvangen via Corry de Haan € 10.Diaconie. Via fam. van Delft 25,- van DR als dank voor het fruitbakje.

Kerkdiensten in de
tehuizen
Vrederust-West
4 jan. Ds. J. Henzen
11 jan. pater Barendse
Diensten van 14.45-15.30 uur

Gulden Huis
5 jan. pater H. Hinfelaar
12 jan. ds. N.L. van Dorp
19 jan. pater H. Hinfelaar
26 jan. ds. A. Hoogerbrugge
Diensten van 10.30-11.15 uur

Lozerhof

Kerkdiensten Shalomkerk

10.00 uur

Zondag 30 december

Drs. W. Huizing, Den Haag
Collecte:
1. Diaconie; 2 Eindejaarscollecte

Dinsdag 1 januari

10.00 uur: Nieuwjaarwensen
10.30 uur: Ochtendgebed
mw. ds. L.H. van Rouwendal, Den Haag

Zondag 6 januari

mw. C.A. de Peuter
Collecte 1. Diaconie, 2. Wijkgemeente

Zondag 13 januari

mw. ds. L.H. van Rouendal, Den Haag
Collecte
1. Kruis en Munt (Moldavie);
2. Wijkgemeente

Zondag 20 januari

drs. J.A. de Waal
Collecte
1. Diaconie Aandachtscentrum;
2. Oecumene Binnen-Buitenland

Zondag 27 januari
Dienst van Schrift
en tafel

mw. ds. E. Dibbets-van der Roest
Collecte
1. Diaconie; 2. Wijkgemeente

SamenZijn

Is een uitgave van de

Protestantse wijkgemeente Bouwlust-Vrederust
Redactie:
Medewerkers:

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 februarinummer uiterlijk op 25

januari 2013

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

6 jan. ds. G. Sipkema
13 jan. ds. M.A. Sijbrandij
20 jan. dhr. J de Haan
27 jan. pater v.d. Geest
Diensten om 14.00 uur

Bijbelrooster
Zondag 30 dec.
Maandag 31 dec.
Dinsdag 1 jan.
Woensdag 2 jan.
Donderdag 3 jan.
Vrijdag 4 jan.
Zaterdag 5 jan.

Lucas 2:36-40
Lucas 2:41-52
Psalm 75
1 Samuel 1:1-20
1 Samuel 1:21-2:11
1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 2:27-36

Zondag 6 jan.
Maandag 7 jan.
Dinsdag 8 jan.
Woensdag 9 jan.
Donderdag10 jan.
Vrijdag 11 jan.
Zaterdag 12 jan.

1 Samuel 3:1–4:1a
1 Samuel 4:1b-22
1 Samuel 5:1-12
1 Samuel 6:1–7:1
1 Samuel 7:2-17
Psalm 76
Lucas 3:1-9

Zondag 13 jan.
Maandag 14 jan.
Dinsdag 15 jan.
Woensdag 16 jan.
Donderdag 17 jan.
Vrijdag 18 jan.
Zaterdag 19 jan.

Lucas 3:10-22
Lucas 3:23-38
Habakuk 1:1-11
Habakuk 1:12 -2:4
Habakuk 2:5-20
Habakuk 3:1-19
1 Kor. 11:17-34

Zondag 20 jan.
Maandag 21 jan.
Dinsdag 22 jan.
Woensdag 23 jan.
Donderdag 24 jan.
Vrijdag 25 jan.
Zaterdag 26 jan.

1 Kor. 12:1-11
1 Kor. 12:12-30
1 Kor. 12:31–13:13
1 Kor. 14:1-12
1 Kor.14:13-25
1 Kor. 14:26-40
1 Samuel 8:1-22

Zondag 27 jan.
Maandag 28 jan.
Dinsdag 29 jan.
Woensdag 30 jan.
Donderdag 31 jan.
Vrijdag 1 febr.
Zaterdag 2 febr.

1 Samuel 9:1-25
1 Samuel 9:26–10:16
1 Samuel 10:17-27
1 Samuel 11:1-13
1 Samuel 11:14-12:25
Psalm 87
Lucas 4:1-13
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Protestantse Wijkgemeente Bouwlust-Vrederust

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

Chr. Boekwinkel

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

‘De Smidse’

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

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

