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SHALOMKERK

Het schandaal van de kerk
en het schandaal van Christus
Hoe handig het ook is, de computer en de email, het is ook een last.
Je kunt elkaar makkelijk bereiken zonder dat je de ander meteen
stoort. Je kunt elkaar iets toesturen, een tekst, een foto, een vraag,
een afspraak. Dat is handig. Maar als je eenmaal bent opgenomen in
de wereld van de digitale communicatie ontvang je bij tijden zoveel dat
het je overspoelt. Veertig e-mails op een dag is geen uitzondering. En
ongetwijfeld zijn er mensen die een veelvoud daarvan aan berichten
ontvangen. Een lust en een last dus, niets nieuws onder de zon.
Ineens valt mijn oog op een bericht waarin de sluiting van de
Bethelkerk en de Thomaskerk een schandaal wordt genoemd. Dat is
schrikken. Alsof we in de kerk niet al schandalen genoeg hebben.
Het bericht is niet direct aan mij gericht. Mijn adres hangt er maar een
beetje bij. In de digitale geheimtaal heet dat cc. Ik zou het rustig
kunnen laten verdwijnen in een prullenmand van de computer, wat ik
op hoogtijdagen met zeker vijftig procent van de berichten doe. Maar
dit bericht niet. Dat woord houdt me bezig. Schandaal. Een woord dat
aan alle kanten rijmt, het haakt in mijn gedachten. Schandaal –
schande – vandaal. Oeps. Waar ben ik mee bezig? Ik ben er toch ook
zo een die probeert mee te helpen om het reorganisatieproces van de
kerk te doorstaan?
Dat we door zo’n moeizaam en pijnlijk proces heen toch een nieuw
begin zullen vinden. Het is een schandaal, lees ik. Dat woord
schandaal slaat ook dus op mij en op mijn verantwoordelijkheid als
predikant van de Thomaskerk.
‘Schandaal’ is een bijzonder woord. Het is afkomstig uit het Grieks en
komt ook voor in de bijbel. Het betekent: Steen des aanstoots,
struikelblok. Het slaat op wie de weg van de Messias onbegaanbaar
maakt. Wie de kinderen van God laat struikelen op hun weg door
verwarring te zaaien, tweedracht, minachting, harde oordelen.
Schobbejakken dus, schooiers, schavuiten, of met een goed bijbels
woord: werkers van ongerechtigheid. Die veroorzaken schandalen. Het
is geen flauwekul. De Messias wijst het scherp af. Denk maar aan wat
Jezus zei tegen Petrus: Ga weg daar, achter mij, satan die je bent, je
bent me een struikelblok omdat je met je hart niet bent bij de zaken
van God, maar bij die van de mensen. (Mattheus 16: 23). Dat zei Jezus
nota bene tegen Petrus, zijn eerste leerling. Het kan verkeren.
Het kan zeker verkeren. Plotseling valt mijn oog op een tekst die alles
omkeert. Daar wordt Jezus zelf een schandaal genoemd. Of, om
precies te zijn: het kruis en de kruisdood van Jezus is het schandaal.
(bijvoorbeeld 1 Corinthiërs 13: 23) Dan kijk je ineens van de andere
kant, vanuit een gans ander perspectief. Het zou zomaar bij je op
kunnen komen dat het dwaze van God wijzer is dan de mensen en
onze oordelen. Dat het zwakke van God sterker is dan de mensen en
onze kracht. De kruisdood van onze Heer is voor mensen een aanstoot
en een dwaasheid, zegt de apostel Paulus. Maar voor wie zich de ogen
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laat openen en het hart, wordt nu dit kruis, deze offerdood, een vrede
die alle verstand te boven gaat. Wat wij een schandaal noemen,
zouden we juist moeten omarmen.
Het woord ‘schandaal’ roept spanning op. Misschien is het wel een
goed woord in onze kerkelijke situatie omdat het aansluit bij de
spanning die in ons zit sinds het duidelijk is geworden dat wij de kerk
zoals de kerk nu is niet meer kunnen betalen. Daar kunnen we niet
omheen. We zitten als Protestantse Gemeente van Den Haag als het
ware in de schuldhulpverlening, de broekriem moet worden
aangehaald en er is niemand die daaraan twijfelt. Maar hoe dan, dat
is de vraag. We weten het allemaal, maar als het ten koste gaat van
wat mij zeer lief is, ja … wat dan?
Het woord ‘schandaal’ zou in onze situatie van ingrijpende
veranderingen in het kerkelijk landschap wel eens een heel goed
kompas kunnen zijn. Een graadmeter die ons helpt om grote
ongelukken te voorkomen. Aan de ene kant wijst het woord op het
gevaar dat mensen de weg kwijt raken. Dat er stenen op hun weg
worden neergelegd waardoor je struikelt en van het pad afraakt en
de gemeenschap kwijt raakt. Aan de andere kant wijst hetzelfde
woord op het gevaar dat hout en steen voor ons belangrijker worden
dan de gekruisigde die is opgestaan. Dat met andere woorden wij
niet meer zouden beseffen dat het doel van de kerk niet de kerk zelf
is, maar Christus en zijn koninkrijk.
Het is niet goed als harten zich verharden om een standpunt, een
mening. Dat je je gedachten afsluit van het geheel en alleen
rondwandelt in je eigen gelijk. Dat is niet goed, de tweedracht zou
zulke diepe sporen kunnen trekken dat je er later niet meer op terug
kunt komen. Het is ook niet goed om te verzwijgen waar het echt fout
gaat. Als er struikelblokken worden opgeworpen en daardoor mensen
het contact verliezen met de gemeente en dan worden afgeschreven
door de rest. Zoals het makkelijk wordt gezegd, om er vanaf te zijn:
Laat maar. Wat ik hoop is dat het ‘schandaal van Christus’ voor ons
aan betekenis zal winnen door de schandalen van de reorganisatie
heen. En dat we over een paar jaar, even terugkijkend, kunnen zien
dat we door de verdrukking van de tijd heen gegroeid zijn, innerlijk en
wie weet ook wel in aantal. Als we dan een paar stappen dichter bij
de Heer zijn gekomen … of, beter gezegd, als Hij ons dan een paar
stappen dichter bij Hem heeft gebracht … dichter bij het doel …
De kerk is een weg. Een deel van onze weg. Het doel van de weg ligt
aan de kerk voorbij.

Nagekomen bericht van
overlijden
Op 15 december 2012 is overleden
Richard Walsari Wolff, geboren in
Soerabaja op 17 oktober 1933.
De familie Walsari Wolf-Weidemuller
woonde al heel lang in Vrederust. Zij
gingen regelmatig naar de
Sjalomkerk in Vrederust en na
sluiting ook naar de Exoduskerk en
de Salvatorkerk in Bouwlust.
Op de kaart stond: 'Ik vermag alle
dingen door Christus, die mij kracht
geeft.' Ph. 4:13.
De crematieplechtigheid vond onder
zeer grote belangstelling plaats in
crematorium Ockenburgh op vrijdag
21 december 2012. Richard blijft in
dankbare herinnering voor zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Wij, mensen van de Shalomkerk,
mogen Richard Walsari Wolf
gedenken als een gezegende, met
de kracht van Christus.
Egbert van Putten

Paasontbijt

In memoriam

De CAS (Commissie Activiteiten
Shalomkerk) nodigt u, mede
namens de kerkenraad, van harte
uit om op Paasmorgen, zondag 31
maart 2013 om 09.00 uur, deel te
nemen aan het Paasontbijt.
Voor de organisatie is het wel
belangrijk vooraf te weten op
hoeveel deelnemers er kan worden
gerekend.

Ouderling De Kreij is overleden. 89 werd hij.
Vele jaren lang organiseerde hij met grote ijver, middagdiensten van
de gereformeerde bond in de toen nog vijf Loosduinse hervormde
kerkgebouwen. Hij was een wat steile man waar je nooit zo dichtbij
kon komen: Pas op zijn rouwkaart las ik dat hij Jan heette. Het
uitzoeken van voorgangers was voor hem een heel secuur werkje: Hij
zocht altijd naar predikanten met een geestelijke ligging tussen
Monster en de Bethlehemkerk. Daartussen moest hij nogal eens
jongleren.Van zijn vak was hij bankemployé, en later trad hij op als
executeur voor het testament van velen die net zo alleenstaand
waren als hij. Gezeten in zijn rouwdienst in Sliedrecht heb ik
dankbaar oude psalmen zitten zingen.

Wilt u komen? Vult u dan s.v.p. het
formulier in dat in dit nummer van
SamenZijn is bijgesloten. U kunt dit
tot en met zondag 24 maart a.s. in
het witte kistje bij de balie in de hal
van de kerk deponeren.
Helaas is er op Paaszondag in
verband met het opruimen van de
bovenzaal geen koffiedrinken na de
dienst. Dat is dan wel een mooie
gelegenheid om op die zondag eens
bij elkaar op de koffie te gaan.

Jaap van den Berg

Het CAS-team

Dolf Tielkemeijer
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Nicolle Pronk:

Leren om voor je geloof uit te komen
In een interview met de redactie van SamenZijn laat Nicolle Pronk er
geen twijfel over bestaan, zij heeft bewust gekozen voor het
predikantschap en wil graag in Den Haag Zuidwest aan de slag. In de
lang vacante wijk rond de Shalomkerk wordt naar haar komst
uitgekeken.
Ontspannen aan onze tafel gezeten antwoordt Nicolle op de vraag
waarom zij predikant is geworden.
‘Na mijn studie Godgeleerdheid wilde ik graag aan het werk in
ontwikkelingslanden en koos daarom Kenia uit om daar mijn
afrondende scriptie van mijn masteropleiding te gaan schrijven.
Onderwerp van mijn onderzoek was de Nationale Raad van Kerken in
Kenia en de verhouding tussen kerk en politiek, in het bijzonder met
betrekking tot ontwikkelingswerk.
Maar toen ik na mijn studie actief was in het project MarcusConnect
in Moerwijk merkte ik pas goed dat er in Nederland veel geestelijke
nood is. In Afrikaanse landen is het dagelijks leven veel meer
verweven met iemands geloof. Geloven is daar gewoner, vanzelfsprekender. Het is daar gek als je God niet openlijk betrekt bij de
dingen waar je mee bezig bent. In Nederland is er meer schaamte om
buiten de kring van de kerk te spreken over je persoonlijke geloof.
Tijdens mijn werk voor MarcusConnect vroegen een aantal mensen
(o.a. oud-studiegenoten en een oud-predikant van de Marcuskerk,
Bas Plaisier) me waarom ik niet verder ging studeren voor predikant,
mede omdat er een behoefte is aan jonge predikanten. Toen ik dat
eenmaal besloten had te doen werd ik tijdens mijn opleiding steeds
enthousiaster gemaakt voor het vak door de eigen ervaringen van
docenten die zelf predikant bij een gemeente waren geweest. De
vakken pastoraat, catechetiek en leren preken (homiletiek) vond ik
erg gaaf, waardoor mijn enthousiasme om predikant te worden
steeds verder toenam. Een vak dat me ook erg aansprak was missiologie, en met name colleges die gingen over vernieuwend kerk-zijn en
het naar buiten gericht zijn van de kerk.’
En wat zijn je ambities als predikant?
‘Ik zou heel graag willen dat wij als christenen ons geloof vrijer
durven uit te spreken en dat we door gesprekken en vieringen God
beter leren kennen. Dat vind ik het mooie aan een kerkelijke
gemeenschap: samen zoeken naar wie God voor ons is, en daar ook
met anderen buiten de kerk over durven te praten. Wanneer je
bijvoorbeeld na de kerkdienst later bij niet-kerkelijke mensen op
bezoek komt, moet je toch kunnen vertellen van wat je hebt gehoord
en ervaren in de viering?’
Meestal begint een predikant in een dorp, maar jij begint gelijk in een
grote stad.
Ik was nog druk met het afstuderen en de voorbereidingen voor mijn
huwelijk met Foppe Wiersma (ik heb zoals je merkt mijn meisjesnaam aangehouden) toen ik door een studiegenoot op de vacature
werd geattendeerd. Voor mijn gevoel is de stad door zijn dynamiek
leuker om te starten. De kerk naar buiten leeft meer in de stad en er
zijn ruimere contacten met diverse organisaties en collega’s. Dat ik
mijn taak voor een groot deel in de Shalomkerk vervul vind ik
absoluut leuk, maar ik voel me ook vooral verbonden met de

Nicolle Pronk
Geboren 28-11-1984 te
Vlaardingen
Werd gedoopt door ds. Jacob Korf
Groeide op in Moerwijk
Schoolopleiding Hofstad College
(Lyceum)
Studie Godgeleerdheid, bachelor
en master, in Leiden
In 2012 afgestudeerd aan de
Protestantse Theologische
Universiteit (Predikantenopleiding)
eveneens te Leiden.
nieuwe wijk die in Den Haag
Zuidwest gevormd gaat worden. Een
hecht werkend predikantenteam en
een goed functionerende kerkenraad
voor de drie kerken lijkt me een
belangrijke basis om mijn taak,
zowel voor het geheel, als specifiek
voor de Shalomkerk, goed te kunnen
vervullen. Samenwerken en openheid zijn daarbij sleutelwoorden.’
Ook rond de Shalomkerk bestaat het
merendeel van de leden uit ouderen
en dat zal ook na de sluiting van drie
kerkgebouwen niet veel veranderen.
Ga je je daar speciaal op richten?
‘Behoudens een bijbaantje in de zorg
heb ik geen specifieke ervaring in de
omgang met ouderen. Ik ben er voor
oud en jong en ga bij de mensen
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langs als dat nodig is en zie wel wat er op mij afkomt. Met een functie
voor maar 70 procent kun je natuurlijk niet alles doen (met een volle
aanstelling overigens ook niet). Gelukkig komt straks ds. Dolf
Tielkemeijer erbij en moeten we eens goed gaan kijken hoe we de
pastorale taken verdelen. Uiteraard is een goede samenwerking met
ambtsdragers en de medewerkers van Comité Meeleven van groot
belang. Omzien naar elkaar is een taak van ons allen. Daarnaast
denk ik dat het goed is om bij diverse vormen van groepspastoraat
betrokken te zijn. De Groot-huisbezoeken die jaarlijks rond de
Shalomkerk worden georganiseerd zijn daar een voorbeeld van.
Hoe denk je dat de kerk(diensten) aantrekkelijk gemaakt kunnen
worden, zodat deze meer aantrekkingskracht krijgen?
We beweren graag dat we als kerken open en gastvrij zijn, maar in de
praktijk geldt dat dan wel vooral voor mensen die zijn zoals wij.
Zonder dat we daar als ‘insiders’ bij stilstaan, zijn we gebonden aan
veel gebruiken, regeltjes en een vaste liturgie. Wellicht dat een wat
minder traditioneel opgezette dienst zou helpen de kloof tussen
jarenlang trouwe kerkgangers en zij die dat niet zijn te overbruggen.
Wanneer we er in slagen jongeren enthousiast te krijgen en bij de
dienst te betrekken, trekt dat weer gemakkelijker andere jongeren
aan. Daar moet je wel aan willen werken en bedenken hoe je dat wilt
doen. Waar liggen er kansen en waar niet. Goed om hier mee aan de
slag te gaan.’
Tot slot stelt Nicolle: ‘Ik wil graag te weten komen hoe alles precies
werkt in de kerk en hoop veel ruimte te vinden voor creativiteit en zal
niet bang zijn om te experimenteren. Ik heb al een
kerkenraadsvergadering in de Shalomkerk meegemaakt en merkte
dat er goed naar elkaar geluisterd wordt. De sfeer is goed en na de
vergadering was er een ‘après conclaaf’ in de huiskamer. Ook dit
getuigt van een goede, gezellige sfeer binnen de kerkenraad. Een
prima initiatief om de onderlinge band te versterken en om de
zakelijke afspraken en persoonlijke aandacht in balans te houden.
Hetzelfde vind ik ook van het gezamenlijk koffiedrinken na de
kerkdienst: dat hoort er gewoon bij. Op 24 maart aanstaande hoop ik
om 15.00 uur intrede te doen en te worden bevestigd in de
Shalomkerk door ds. René de Reuver,’ aldus Nicolle Pronk
Rinus van Delft

In memoriam
mevrouw Cathalina Johanna Alkema-Anema
27 januari 2013 stierf mevrouw Alkema, op 81 jarige leeftijd.
Door de ziekte van Alzheimer moest zij haar laatste jaren
doorbrengen in het verpleeghuis De Strijp, waar haar man haar
iedere dag trouw bezocht en zorgde dat ze er altijd netjes uitzag.
Mevr. Alkema was de jongste van vijf kinderen, haar tweelingzus
stierf bij de geboorte. Door haar vader en moeder kreeg zij zorg in
overvloed en haar broers maakten haar leven niet altijd gemakkelijk.
Mevrouw Alkema was graag verpleegster geworden, ze was echt een
vrouw van daden, maar door een op jonge leeftijd doorgemaakte
hernia, lukte dat niet. Zij werd boekhoudster, maar dat beviel niet.
Haar man heeft ze ontmoet op Koninginnedag, het was liefde op het
eerste gezicht. Ze trouwden en mochten samen vier kinderen krijgen.
Helaas stierf hun dochtertje, na een oneerlijke ziekte.
Kortom het leven van Klaas en Lien Alkema verliep niet via een
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gemakkelijke weg. Toch kwam er
geloof dat God, zoals de profeet
Jesaja het verwoordt ons mensen
troost en onze dalen en wegen van
pijn, verdriet en ziekte recht zal
maken.
Dat we zo via de rechte weg op weg
mogen gaan naar Gods Koninkrijk.
Moge Lien Alkema rusten in vrede!
Ds. Lucia van Rouendal

In memoriam
Hendrik Gerrit van der Zwan
Na een kortstondig, heftig ziekbed, in
het ziekenhuis, stierf Henk 29
januari 2013.
Henk was de één na oudste van 9
kinderen. Het is niet gemakkelijk te
vertellen wie Henk was, hij bleek vele
kwaliteiten te hebben. Hij leefde voor
de sport, voetbal/ijshockey/ softbal.
Daar deed hij veel hand- en spandiensten voor en leefde enthousiast
mee met het 1e damessoftbal team.
De aula van het crematorium stond
dan bij zijn afscheid ook helemaal
vol met sporters, die Henk erg
gewaardeerd hebben.
Ook in de kerk was Henk trouw bij
het koffieschenken en het uitdelen
van kerstattenties
Zijn broers vertelden dat Henk hen
graag kwam vertellen als hij iets
nieuws had gekocht, soms zelfs
midden in de nacht. Martin, de
oudste broer heeft hem met raad en
daad bijgestaan en geholpen met
zijn geldprobleem. Hij kon daar boos
om worden, maar kon toch genieten
van zijn wekelijkse visje bij Sietske
en Martin.
Veel had hij voor anderen over,
daarom koos de familie voor de
schriftlezing Psalm 23: “De Heer is
mijn herder”. Die psalm paste bij
Henk, hij had veel trekken van de
menselijke en de goddelijk herder;
Herder zijn voor anderen, zorgen dat
alles gedaan werd, zonder veel
poespas. Henk, vele mensen, je
familie/je sportvrienden en de
gemeenteleden zullen je missen.
Wij blijven je herinneren! Rust in de
goddelijke vrede!
Ds. Lucia van Rouendal

Kees Buist:

Er zijn voor mensen in de knel
Sinds begin februari beschikt de combinatie van wijkgemeenten in
Den Haag Zuidwest over een eigen diaconaal opbouwwerker. Over
zijn missie is hij duidelijk: er zijn voor mensen in de knel, zonder
kerkmuren.
De komst van ds. Kees Buist past in
het plan dat het College van Diakenen
maakte om voor elk van de nieuwe
combinaties van wijkgemeenten van
de Protestantse Gemeente in Den
Haag een diaconaal opbouwwerker te
benoemen. Een belangrijk onderdeel
voor Zuidwest is het project
‘Loosduinen maakt werk van
armoede’ maar ook taken in andere
wijken in Zuidwest wachten op een
aanpak. Ter kennismaking een
vraaggesprek.
Kun je in het kort schetsen hoe je
levensloop als predikant en opbouwwerker tot nu toe is verlopen?
‘Ik was nog maar vier jaar toen ik thuis op een kistje klom en
domineetje speelde voor mijn zussen en neefjes. Het predikantschap
zat er dus al vroeg in. Later kwam daar ook mijn belangstelling voor
mensen in de knel bij. Voor mijn studie Theologie ging ik naar
Kampen. Ik vond het geweldig dat ik de talen leerde waarin
oorspronkelijk de bijbel is geschreven: ik had echt het gevoel dat ik
daardoor dichterbij de teksten kwam. Ik richtte mijn studie op het
Oude Testament. Ik merkte ook hoe mensen van God in de loop der
eeuwen oude teksten veranderden zodat God in nieuwe tijden en
andere omstandigheden nog steeds barmhartigheid en gerechtigheid
aankondigde. Zo’n oeroude tekst als: ‘Ik heb jullie ellende gezien…’
uit Exodus 3: 7 spreekt mij nog steeds zeer aan omdat er een diep
gevoel voor afhankelijk gemaakte mensen in tot uitdrukking komt. Ik
besloot daarop predikant te worden en mijn eerste standplaats was
Capelle-Schollevaar. Een enthousiaste en groeiende gemeente in een
VINEX-wijk waar de kerkleden graag experimenteerden met allerlei
nieuwe vormen. Ik werd echter opgezogen door al het kerkenwerk en
had totaal geen tijd voor diaconaal werk, gericht op mensen in de
knel, binnen en buiten de kerk.
Daarop besloot ik naar een oude stadswijk in Dordrecht te gaan. Ik
werd samen met anderen verantwoordelijk voor het begeleiden van
een oecumenische buurtgemeenschap, waar mensen van allerlei
levensbeschouwingen vanaf de onderkant werkten aan
gemeenschap, empowerment en rechtvaardigheid. Geloof was meer
een inspiratiebron dan iets om anderen toe over te halen. Ik
ontmoette daar ook mijn vrouw, die er als vrijwilliger actief was.
Spannend en later humoristisch, was het ook:: niet-kerkelijke
bestuursleden die zich bij het sollicitatiegesprek hadden afgevraagd
of ik hen niet zou willen bekeren, ondersteunden me later toen
kerkelijke organen vonden dat je in dit werk geen predikant mocht
blijven.
Om de onderkant van de samenleving te leren kennen (én om een
inkomen te verdienen) ging ik als productiemedewerker aan de slag
in een plaatselijke betonfabriek. Een leerrijke ervaring.

In 2001 kwam ik op het spoor van
een functie in buurt- en kerkhuis
De Paardenberg (Julianakerk),
opgericht door de JulianaValkenboskerk en mogelijk gemaakt
door Stek, voor stad en kerk, de
uitvoeringsorganisatie van de
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te ‘s Gravenhage. De
activiteiten daar zijn gericht op alle
bewoners uit Transvaal, ongeacht
herkomst en geloof. Er is een
luisterend oor voor mensen en
advies en ondersteuning. Er zijn
taalcursussen, teken- en schilderlessen, huiswerkbegeleiding, een
rustpunt waar je een kaarsje kunt
aansteken, de voedselbank, vieringen en nog veel meer. Ik werkte er
ruim elf jaar en dat waren elf goede,
maar ook heel intensieve jaren.’
En nu kom je naar Den Haag
Zuidwest, een groot gebied, voor
een nieuwe uitdaging.
‘Ja, het Loosduinse project voor
stille armoede wacht op uitwerking
en ook in andere wijken van
Zuidwest ben ik de buurt aan het
verkennen. Mijn aandacht richt zich
vooral op mensen die buiten de boot
vallen en in de knel zitten.
Kwetsbare mensen, binnen en
buiten de kerk. Mijn taak is er dus
niet op gericht om de kerk voor de
toekomst draaiende te houden (al
vind ik het heel belangrijk dat er
plekken blijven waar mensen bijbelverhalen horen en God en elkaar
zoeken). Ik begin met het luisteren
naar wat mensen te zeggen hebben
over hun zorgen en waar ze vast
lopen. Maar ook: horen wat hun
mogelijkheden, hun dromen en hun
ambities zijn. Met hen op zoek naar
hun innerlijke kracht. Proberen met
hen op weg naar het goede leven te
gaan. Ik sta te popelen om hiermee
samen met de kerkenraad en de
gemeente aan de slag te gaan. Dus:
kent u mensen die met armoede te
maken hebben, dan wil ik graag met
hen in contact komen. Laten we
samenwerken om er voor de
mensen in de wijk te zijn, signalen
op te vangen en contacten te
leggen. Een nieuwe dimensie,’ aldus
Kees Buist.
Rinus van Delft
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Activiteitenkalender
Vorming en toerusting
Zanggroep

dinsdag 5 maart, 20.00 uur
Oefenen van liederen met een inhoudelijke uitleg

Avondgebed

woensdag 13 maart, 19.30 uur
Zingen, stil zijn en bidden voor de wereld, de kerk en onszelf

Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef’ woensdag 6 maart, 19.30 uur

Agenda
1-3
4-3
5-3
7-3

13.30 uur
19.45 uur
09.30 uur
10.00 uur
13.30 uur
12-3 20.00 uur
14-3 19.30 uur
27-3 20.00 uur

Culturele kring
Kerkenraad
Vergadering CAS
Amnesty schrijfgroep
Comité Meeleven
Commissie V & T
Liturgiecommissie
Moderamen

Onderwerp: Habakuk

Diverse activiteiten
Handwerkclub
woensdag 6, 13, 20 en 27 maart, 09.30 uur
Kaarten maken en knutselen
Kaartclub
woensdag 6, 13, 20 en 27 maart, 13.30 uur
Klaverjassen in een ontspannen sfeer
Crea-ochtend
Kaarten maken

donderdag 7, 14, 21 en 28 maart, 09.30 uur

Koffie-ochtend
woensdag 13 maart, 10.00 uur
Inloop voor iedereen die gezellig een praatje wil maken
Verjaardagmiddag woensdag 13 maart, 14.30 uur
Maaltijdgroep
woensdag 20 maart, 17.30 uur
Gezamenlijke maaltijd. Op de balie in de hal van de kerk ligt een lijst
waarop u zich kunt inschrijven.
Stap-in
vrijdag 5 april, 19.30 uur
Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Er kunnen spelletjes worden gedaan of een praatje worden gemaakt.
Door ruimtegebrek kon het overzicht van de activiteiten in Zuidwest
helaas niet worden geplaatst. Achter in de kerk liggen losse vellen
met het totale overzicht van de maand maart om mee te nemen.

Stille Week
Ook dit jaar hebben de jongeren zich weer ingezet voor de vieringen
rondom de Stille week. De voorbereidingen waren al ruim voor de
kerst gestart. Dit jaar gaan we terug naar de basis, terug naar het
Bijbelverhaal.
Jezus kijkt dit jaar naar ons. Vanuit Zijn oogpunt beleven we Pasen.
Durft u te horen hoe Hij over ons denkt, hoe Hij ons ziet?
Beleef het mee, hoor het, zie het, ervaar het. Wees welkom tijdens
de diensten in de Stille week en in het bijzonder tijdens de
Paaswake.
De Paaswake begint met de eerste viering om 00:00 uur, daarna
volgt er elk uur een korte viering. De laatste viering is om 5:00 uur. U
bent van harte welkom om één of meerdere vieringen tijdens de
Paaswake mee te beleven.

Paaswandeling in de vroegte.....
Wandelen vanuit het donker, de schemer van het bos over de duinen
naar het licht van de zee.
Onderweg een verhaal, een gedicht, over wat ons maar bezig houdt
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Langs deze weg, onze hartelijke
dank voor het prachtige bloemstuk
waar wij mee werden verrast door
Guus van der Horst en zijn vrouw.
Vriendelijke groeten van Bep en Piet
Taal.
Familie de Ruijter-Witte wil de
gemeente hartelijk bedanken voor
de bloemen die wij mochten
ontvangen via de familie Muijs.
Het is zo fijn als je bij een kerk mag
zijn die je niet vergeet en dat je er
nog bij hoort.
Heel veel dank, Toos en Arie de
Ruijter.
Lieve mensen, wij waren blij verrast
toen j.l. zondag er een prachtig
bloemstuk werd gebracht, door Diny
en Piet Hamel, namens de
Shalomkerk. Wat een verrassing!
Fijn dat er op deze manier met ons
wordt meegeleefd.
Een hartelijke groet van ons,
Dhr. en mevr. Dubbeld
met Pasen; met daarbij muziek, een
lied, stilte. We sluiten af met een
eenvoudige paaspicknick.
Meedoen? Kom dan Paasmorgen
31 maart om 6 uur (zomertijd!) naar
de ingang van park Ockenburgh
(Loosduinen) bij het witte bruggetje
aan de Monsterseweg 8. Graag een
lichtje of zaklantaarn meebrengen.
Fietsers verzamelen hoek Heulweg/
Harry Hoekstraat Wateringen 05.20
uur.
Info: Hilje Groeneveldt 0174295552 of Dukky Schreiber 06-47
84 29 18. (Oecumenische vieringen,
Wateringen).

Van de scriba. Deze maand drie verhuizingen:
Mw. W. Witvliet van Beresteinlaan 46 H, naar:
Zwaardvegersgaarde 278, 2542 TX.
Mw. E. van der Waal-Fonkert van Beresteinlaan 635 M, naar:
Schrijnwerkersgaarde 3, 2542 TP (Kamer 602)
Dhr. en Mw. J.A. Witkamp-Mulder van Randveen 57, naar:
Loevesteinlaan 355, 2533 AM (kamer 326)

Kerkdiensten Shalomkerk

10.00 uur

Zondag 3 maart

Mw. R.N. Slot-de Haan, De Lier
Collecte
1. Kerk In Actie 40 dagentijd;
2. Kerk In Actie Zending

Zondag 10 maart

ds. K.H. Wigboldus, Den Haag
Collecte
1. Kerk In Actie 40 dagentijd;
2. Wijkgemeente

Zondag 17 maart

Mw. E. Kleinjan, Strijen
Collecte
1. Kerk In Actie Diaconaat;
2. CAS

Zondag 24 maart
15.00 uur

Intrede en bevestiging Nicolle Pronk
door ds. R. de Reuver
Collecte
1. Kerk In Actie 40-dagentijd;
2. Wijkgemeente

Donderdag 28 maart
Witte donderdag

19.30 uur
Mw. ds. L.H. van Rouendal, Den Haag

Vrijdag 29 maart
Goede vrijdag

19.30 uur
Mw. ds. L.H. van Rouendal, Den Haag

Zaterdag 30 maart
Paaswake

22.00 uur
Mw. ds. L.H. van Rouendal, Den Haag
Collecte: Stichting Oekraïne heeft hulp nodig

Zondag 31 maart
1e Paasdag

Mw. ds. L.H. van Rouendal, Den Haag
Collecte:
1. Jongerenpastoraat;
2. Wijkgemeente
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Vrederust-West
1 maart
Maria v.d. Meer
15 maart
pater Barendse
29 maart
Maria v.d. Meer
Diensten van 14.45-15.30 uur

Gulden Huis
2 maart
9 maart
16 maart
23 maart
28 maart
29 maart
30 maart

pater H. Hinfelaar
Ds. M.A. Sijbrandij-Verbist
pater H. Hinfelaar
ds. A. Hoogerbrugge
ds. A. Hoogerbrugge
ds. A. Hoogerbrugge
ds. A. Hoogerbrugge en
Pater H. Hinfelaar
Diensten van 10.30-11.15 uur

Lozerhof
3 maart
ds. G. Sipkema
10 maart
ds. M.A. Sijbrandij-Verbist
17 maart
dhr. L. Smit
24 maart
pater v.d. Geest
31 maart
dhr. A. v.d. Steeg
Diensten om 14.00 uur

Bijbelrooster
Zo 3 maart
Ma 4 maart
Di 5 maart
Wo 6 maart
Do 7 maart
Vrij 8 maart
Za 9 maart

1 Sam. 28:1-25
1 Sam. 29:1-11
1 Sam. 30:1-31
1 Sam. 31:1-13
2 Sam. 1:1-27
2 Sam. 2:1-32
2 Sam. 3:1-21

Zo 10 maart
Ma 11 maart
Di 12 maart
Wo 13 maart
Do 14 maart
Vrij15 maart
Za 16 maart

2 Sam. 3:22-39
2 Sam. 4:1–5:5
2 Sam. 5:6-25
2 Sam. 6:1-23
2 Sam. 7:1-16
2 Sam. 7:17-29
2 Sam. 8:1-18

Zo 17 maart
Ma 18 maart
Di 19 maart
Wo 20 maart
Do 21 maart
Vrij 22 maart
Za 23 maart

2 Sam. 9:1-13
2 Sam. 10:1-19
2 Sam. 11:1-27
2 Sam. 12:1-25
2 Sam. 12:26-31
2 Sam. 13:1-22
2 Sam. 13:23-37

Zo 24 maart
Ma 25 maart
Di 26 maart
Wo 27 maart
Do 28 maart
Vrij 29 maart
Za 30 maart

2 Sam. 13:38–14:17
2 Sam. 14:18-33
2 Sam. 15:1-12
2 Sam. 15:13-31
2 Sam. 15:32–16:14
Lucas 22:39–23:49
Lucas 23:50-56

Zo 31 maart
Ma 1 april
Di 2 april
Wo 3 april
Do 4 april
Vrij 5 april
Za 6 april

Lucas 24:1-12
Lucas 24:13-35
Lucas 24:36-53
Psalm 3
2 Sam. 16:15–17:14
2 Sam. 17:15-23
2 Sam. 17:24-18:18
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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

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

