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You may say I'm a dreamer
‘You

may say I'm a dreamer, but I'm not the
only one.’
(Vertaling: ‘Noem me een dromer, maar ik
ben niet de enige.’)
Het is een regel uit het lied Imagine van John Lennon.
En het past eigenlijk perfect bij het thema van de
inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april:
‘mijn droom voor ons land’. In de weken voor de
kroning, in de aanloop naar het feest van de komst van
een nieuwe koning (een beetje advent), riep het
Nationaal Comité Inhuldiging alle Nederlanders op om
zijn/haar droom voor Nederland kenbaar te maken en
te delen met de nieuwe aanstaande koning en koningin.
‘I hope some day you'll join us. And the world will be as
one.’ (Vertaling: ‘Ik hoop dat jij je op een dag bij ons zal
voegen. En dat de wereld in harmonie zal samenleven.’)
Op de officiële website deeljouwdroom.nl kun je je dromen
dag en nacht inleveren. De nachtelijke dromen worden de
volgende dag gepubliceerd op de website. Alle dromen zullen
uiteindelijk ook gebundeld worden in een boek en
aangeboden worden aan de koning en koningin, ter
inspiratie. Maar dan? Wat gaat er vervolgens gebeuren met al
die prachtige dromen van ons? Blijft het bij dromen?
John Lennon begint zijn lied met de woorden: ‘Imagine
there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above
us only sky. Imagine all the people living for today.’ (Vertaling:
‘Stel je voor dat er geen hemel is. Het is gemakkelijk als je
het probeert. Geen hel onder ons. Boven ons enkel lucht. Stel
je voor dat iedereen leeft voor de dag van vandaag.’) Het blijft
voor John Lennon niet alleen bij dromen. Hij zegt in deze
regels niet dat er geen God is, maar hij zegt dat we niet te
veel gericht moeten zijn op een hemel en een hel. Het gaat
om het leven hier op aarde. Dat betekent niet dat je niet op
de toekomst of op Gods koninkrijk gericht mag zijn. ‘Living for
today’ (Vertaling: ‘leven voor de dag van vandaag’) is ook
geen vrijbrief voor een argeloos leven. Geen lang leve de lol,
ik leef alleen vandaag en houd met anderen geen rekening.
Maar het betekent dat je je ogen moet openen voor het leven

The Dreamer (Carlos Solis)
hier en nu. Alleen maar bezig zijn met de dag
van morgen zorgt ervoor dat je niet van de
mooie dingen in het leven kunt genieten. En
ook dat je de zorgen van mensen die zij
vandaag hebben niet ziet. Door alleen maar
op de toekomst gericht te zijn, ga je eigenlijk
steeds voorbij aan het leven, loop je op het
leven vooruit zonder eraan deel te nemen.
‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien
niet en oogsten niet en vullen geen
voorraadschuren. Maak je dus geen zorgen
voor de dag van morgen, want de dag van

morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
last.’ (Matt. 6: 26 en 34)
‘Imagine there's no heaven. Above us only sky.’ (Vertaling: ‘Stel je
voor dat er geen hemel is. Boven ons enkel lucht.’) Met alleen maar
naar de hemel staren komen we er niet. Het komt aan op actie.
Dromen zijn als het ware een leidraad, een richtsnoer, de horizon
waarop je je ogen steeds weer even richt. De hemel is ons focuspunt
waarop we onze weg die we op aarde gaan afstemmen. Én
andersom: de hemel, God, stemt ons af op Zijn doel. God heeft een
missie en wij doen daarin mee.
We kijken dus steeds weer op naar de hemel (vanwaar onze hulp
komt). Maar we blijven niet alleen staren. Dromen mag, zonder
dromen, zonder hoop zijn we nergens. Maar we moeten ook in
beweging komen. Zonder God die ons telkens weer in beweging zet,
zijn we eveneens nergens. ‘Terwijl hij (Jezus) zo van hen wegging en
zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee
mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: “Galileeërs, wat staan
jullie naar de hemel te kijken?”’ (Hand. 1: 10-11)
En zo komen de dromen voor de koning – voor ons land en onze
wereld –, Hemelvaart en Pinksteren samen. Want we slaan onze
ogen op naar de bergen, naar de hemel, vanwaar onze hulp komt.
(Psalm 121: 1) Bemoedigd door Gods trouw beginnen we vervolgens
ook zelf te dromen van een betere wereld, van het goede leven.
Dromen van een wereld van vrede: ‘Imagine all the people living life
in peace’. (Vertaling: ‘Stel je voor dat alle mensen in vrede leven.’)
Dromen van gelijkheid en nergens meer honger. Het vreedzaam en
eerlijk delen van de schatten van de aarde. Samen genieten van de
schepping door God ons gegeven: ‘Imagine no possessions. I wonder
if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man.
Imagine all the people sharing all the world.’ (Vertaling: ‘Stel je voor,
geen bezittingen. Ik vraag me af of je dat kunt. Geen drang tot
hebzucht, geen honger. Broederschap onder de mensen. Stel je voor
dat alle mensen de wereld samen deelden.’)
Noem me een dromer, maar gelukkig ben ik niet de enige. God
droomt met ons mee. Zijn Geest gaat met ons mee. Zijn Geest heeft
Hij over ons uitgestort om het niet slechts bij dromen te laten, maar
om ook werkelijk tot actie over te kunnen gaan, vandaag nog. Noem
me een dromer, maar gelukkig ben ik niet de enige. ‘I hope some day
you'll join us. And the world will live as one.’ (Vertaling: ‘Ik hoop dat jij
je op een dag bij ons zal voegen. En dat de wereld in harmonie zal
samenleven.’)
Ds. Nicolle Pronk

In memoriam – De heer J.F. de Bruin
Op 29 maart 2013 is overleden Jan Frederik de Bruin. Hij is 87 jaar
geworden. Op 5 april hebben wij afscheid van hem genomen in een
dienst van Woord en gebed in de Shalomkerk. Jan de Bruin was
getrouwd met Greet de Bruin. Ze kregen samen zeven kinderen. Jan
was geboren op Scheveningen. De haven, boten en het water bleven
hem lief ondanks dat hij het grootste deel van zijn leven in Den Haag
gewoond heeft samen met zijn lieve vrouw.
In de laatste fase van zijn leven woonde Jan de Bruin in woonzorg-
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locatie Waterhof omdat hij
Alzheimer had. Greet de Bruin kwam
hem daar elke dag bezoeken. Kort
voor zijn overlijden maakten ze daar
nog een mooie zondagse viering
mee waarbij het lied ‘De Heer is
mijn Herder’ een belangrijke rol
speelde. De eerste regel van dit lied
staat ook bovenaan de rouwkaart
en de melodie werd gespeeld in de
afscheids- en dankdienst voor het
leven van de heer De Bruin.
Bedroefd dat hij er niet meer is,
maar dankbaar dat hem verder
lijden bespaard is gebleven: zo
hebben zijn dierbaren om hem heen
afscheid van hem genomen.

In memoriam – Mevrouw
A. van der Luit-Vlijm
Op 12 april 2013 is overleden
Annetje van der Luit-Vlijm. Zij is 87
jaar geworden. Op 18 april hebben
wij afscheid van haar genomen in
een dienst van Woord en gebed in
de aula van begraafplaats
Rosenburgh (Voorschoten). Annetje
van der Luit was weduwe van Gerrit
van der Luit, al sinds 1987. Samen
kregen ze op latere leeftijd nog een
zoon waar ze dolgelukkig mee
waren. Mevrouw Van der Luit was
een optimistische, opgewekte vrouw
en liet zich ondanks het vroege
overlijden van haar man niet uit het
veld slaan. Ze had humor en
relativeringsvermogen.
An van der Luit is rustig
heengegaan. ‘In Uw handen’ staat
er bovenaan de rouwbrief. Zij werd
uit het leven geroepen, door God,
daar was ze zeker van en zo heeft zij
zichzelf dankbaar voor haar mooie
leven overgegeven in Zijn handen.
Graag wilde zij dat haar uitvaart de
dankbaarheid voor het leven zou
onderstrepen, geen
zwaarmoedigheid. En op die wijze
hebben de geliefden om haar heen
haar uit handen gegeven en haar in
de handen van de Eeuwige God
gelegd, op wie zij zo sterk in haar
leven bouwde en op wie zij tot het
einde toe vertrouwde.
Ds. Nicolle Pronk

Dolf Tielkemeijer:

Loslaten en werken aan de toekomst
Ga er maar aan staan, je bent predikant van een hechte en
gastvrije wijkgemeente en ‘jouw’ kerk gaat dicht. Het overkomt
ds. Dolf Tielkemeijer en hij is niet de enige in Den Haag. Tijdens
een interview met hem komt een visie tevoorschijn op ons
toekomstig kerk-zijn die ver uitstijgt boven kleinschalig denken.
Je bent vanaf je intrede in Reeuwijk, vervolgens predikant geweest in
Fivelland (Loppersum), Koudekerk a.d. Rijn en Bilthoven en tenslotte
ben je in de Thomaskerk in Den Haag terechtgekomen. Had je
gedacht dat die kerk zo snel zou moeten sluiten?
Toen ik in 2008 in de Wijkgemeente Thomaskerk mijn intrede deed,
wist ik wel dat het niet de kerk zou zijn waar ik met pensioen zou
gaan. Maar dat de ontwikkelingen zó snel zouden gaan had ik toch
niet gedacht. Maar goed, ik ben beroepen door de Protestantse
Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) en wist dat ik in een
grotestadskerk met flinke tegenwind terecht zou komen. In zo’n
situatie, dacht ik, zijn predikanten nodig die zich niet zozeer zorgen
maken over zichzelf, maar mede door hun ervaring werken aan de
toekomst van de kerk in de stad. Hoewel ik mijn taak dus breed zag
valt het sluiten van de Thomaskerk, nu vijf jaar later, niet mee. Ik ben
van de mensen in onze wijkgemeente gaan houden en hetzelfde
geldt voor de Thomaskerk als gebouw.
Valt het je dan niet zwaar om de sluiting mee te moeten maken?
Ja, zeker, maar ik ben er van overtuigd dat we ons oog moeten
richten op de kerk van morgen en overmorgen. De huidige krimp van
de kerk is nog niet tot stilstand gekomen. Een open toekomstvisie is
dus heel belangrijk. We zullen, en dat geldt voor ons allemaal, nog
veel moeten loslaten wat ons dierbaar is om ruimte te maken voor
een nieuwe dag, een nieuwe toekomst. Dat is niet meer dan
noodzaak, doe je het niet, dan wordt het erg moeilijk om gehoor te
geven aan je roeping als christen.
Het dienen van de gemeente van Christus is voor mij zeer kostbaar,
maar het doel van de kerk reikt aan de gemeente voorbij. De kerk is
een weg, het koninkrijk van God is het doel. Dat geeft mij kracht om
los te laten. Zo’n proces gaat niet gemakkelijk en veroorzaakt veel
verdriet, maar ik zie het als een opdracht en zo leef ik er mee in mijn
geloof en mijn werk.
De opzet van de nieuwe wijkgemeente is dat alle predikanten in
teamverband nauw gaan samenwerken. Lukt dat wel met
'einzelgängers' die predikanten per definitie zijn?
Mijn beeld van de toekomst is dat het werken in een team meer en
meer noodzakelijk is en ook steeds gewoner wordt. Dat is best
bijzonder, want de predikant is van vroeger uit gewend om solo te
werken. Zo gaat hij alleen op bezoek in de gemeente en zit alleen in
zijn studeerkamer en is bezig met alles. Dat beeld gaat dus
veranderen en we moeten als predikanten, als gevolg van de vorming
van de nieuwe wijkgemeente, leren wat teamwork is. Ik ben blij dat
we in dit proces worden gecoacht. Daar verwacht ik veel goeds van.
Het gezegde: ‘de katholieken hebben een paus in Rome en de
protestanten hebben een paus in elk dorp’ gaat daarna voor ons echt
niet meer op en dat is maar goed ook.

Voor predikanten een spannende
ontwikkeling. Ieder van de
predikanten heeft een specialisatie
op een bepaald gebied. Buiten de
normale werkzaamheden heeft dus
elk van hen de taak, op zijn of haar
gebied initiatieven te nemen en
ondersteunend te werken. Concreet
gezegd vraagt het van mij, dat ik op
veel momenten collega’s voor moet
laten gaan en wanneer het mijn
specialisatie betreft, anderen dat
evenzo moeten doen.
De spreiding van taken is efficiënt
en komt aan de nieuwe
wijkgemeente ten goede.
Rond de vierplek Shalomkerk ga je
samenwerken met de kersverse
predikant Nicolle Pronk. Hoe vind je
dat?
Kort gezegd: het doet me goed. Zij
heeft de moed om in deze tijd als
predikant te beginnen! Binnen de
locatie Shalomkerk kunnen we
elkaar aanvullen en onze kwaliteiten
goed inzetten en onze eigenheid
optimaal benutten. Voor mij als
fulltimer ligt dat net anders dan voor
Nicolle die parttimer is. Daar zullen
we in de verdeling van de taken
rekening mee moeten houden. En
zo kunnen we samen werken aan
een nieuwe gemeenschap in de
Shalomkerk.
Mijn voorkeur gaat uit naar een
goede liturgie voor de eredienst en

3

een vakkundige organist, die weet wat hij/zij speelt. Tegelijk besef ik
dat we geroepen zijn om in alle eenvoud Christus te volgen. Ik zoek
kwaliteit en eenvoud tegelijk, een vruchtbaar spanningsveld.
Ik wil mij graag inzetten voor een liturgie met variatie en vernieuwing.
Een veelkleurige liturgie die ruimte maakt voor een veelkleurige
gemeente. Ook voor wie nu nog niet meedoet. Als mensen zich geven
aan anderen, gebeurt er wat van Christus is.
Bij dit alles realiseer ik me dat we van alles kunnen bedenken, maar
dat het belangrijkste toch van God zelf moet komen. Dat geldt niet
alleen voor de kerk, maar ook voor de multiculturele buurt waarin we
wonen. Voor heel de wereld. Naar het evangelie gesproken: we
hebben het meeste nog tegoed.
Rinus van Delft

samenstelling hebben elkaar weten
te vinden, te motiveren en te
inspireren om met elkaar de
schouders eronder te zetten en een
nieuw begin te maken met een
nieuw wijkblad. Het is nu nog
zoeken, het is ook best saai
(statuten, werkwijzen, drukkers
uitzoeken), maar als straks ons
eerste nummer verschijnt, zullen we
dat met gepaste trots aan u
aanbieden.
Namens de redactie ‘zonder naam’,
Michiel van Butselaar

Een nieuw begin
Het laatste nummer van SamenZijn is bijna een feit. Na het
juninummer komt begin juli het eerste nummer uit van het
nieuwe kerkblad voor Den Haag Zuidwest.
Een naam voor dit nieuwe blad hebben we nog niet. We hebben
eerder al via verschillende bladen een oproep gedaan voor een
nieuwe naam. We hebben er nu een paar: ‘geestgrond’, ‘strandwal’,
‘kerk-aan-zee’, ‘kerk-achter-de-duinen’, ‘samen verder’, ‘overmorgen’
… Maar we konden niet kiezen en hopen nu nog op die ene naam
waarbij iedereen juichend de lucht inspringt. Heeft u, lezer, nog een
briljante ingeving? We hebben uw hulp nodig. Mailt u ons a.u.b. op
kopij@denhaag-zuidwest.nl met uw ideeën.
Veranderen
Los van de naam, gaan er dingen veranderen ten opzichte van ons
wijkblad SamenZijn. Iedere ‘vierplek’ krijgt zijn eigen pagina voor
informatie zoals pastoralia. Er komt een hoofdartikel op de eerste
pagina waarin het werk van een commissie wordt uitgelicht of een
gemeentelid wordt geïnterviewd vanwege een bijzondere activiteit
bijvoorbeeld. Het artikel van de predikanten volgt daarna. Zij
schrijven bij toerbeurt iedere maand een artikel voor het wijkblad.
Dat wil zeggen dat u als lezer om de paar maanden een artikel te
lezen krijgt van uw ‘eigen’ predikant. Ook de samenstelling van de
redactie is aan verandering onderhevig. Wie er exact in de redactie
zitten en wie wat doet, leest u in het eerste nummer dat begin juli
verschijnt.
Geldzaken
En dan het geld. Zonder geld kunnen wij de drukkosten van het
nieuwe blad niet betalen. De meeste lezers van SamenZijn hebben
hun abonnementsgeld al betaald. Voor hen die dat nog niet deden:
doe het nu snel!
Een aantal wijkgemeenten werkt al met abonnementen en een
enkele werkte met vrijwillige bijdragen die echter snel terugliepen,
waardoor het eigen blad bijna onrendabel werd. Het klinkt kil, maar
als we de drukker niet kunnen betalen, is er voor niemand meer een
wijkblad. Het nieuwe blad moet zichzelf bekostigen en wordt niet
financieel ondersteund vanuit de kerkelijke bijdragen.
Tot slot
De zakelijkheid druipt van mijn scherm af bij het teruglezen van dit
artikel. Maar de leden van de redacties in de nu nog uitgebreide
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Zomervakantie 2013
voor senioren in de
gemeente
Nu het mooi weer wordt, hopen we,
gaan we plannen maken om een
week er tussen uit te gaan.
Weet u dat voor zelfstandig
wonende senioren twee weken in
hotel Gaasterland in Rijs zijn
gereserveerd?
Deze weken worden begeleid door
diakenen uit Zuidwest Den Haag en
een predikant.
Dit jaar zijn het twee emeriti
predikanten uit dit deel van Den
Haag. De 1e week van 23 tot 30
augustus is dat ds. Rob van Essen
en de 2e week van 30 augustus tot
6 september ds. Jaap v.d. Berg.
U kunt opstappen bij de Abdijkerk of
de Shalomkerk. De prijs is € 550
per persoon.
U hebt dan vol pension, de hele dag
koffie en/of thee, een mooie kamer,
3 halve dagtochtjes en een
programma, waar u aan mee kunt
doen. We gaan in ieder geval varen
op een van de Friese meren
In beide weken is nog plaats. U
moet dan wel spoedig contact
opnemen met:
Betty Mol, tel 070 – 397 32 04 of
e-mail: mol406@zonnet.nl
Wie het eerst komt...

Bezoek uit Lübben
Van donderdag 20 juni tot en met zondag 23 juni a.s. komt een
groep gemeenteleden van de Paul Gerhardt-Kirche in Lübben
bij ons op bezoek. Alle deelnemers zullen in gastgezinnen
worden ondergebracht.
Op vrijdag 21 juni staat een uitstapje op het programma naar het
vernieuwde Madurodam, waarna we vervolgens naar de ook al
vernieuwde Boulevard van Scheveningen gaan.
Op zaterdag 22 juni is een Gemeentedag in de Shalomkerk gepland
van 12 tot 21 uur met lunch en High Tea. Margriet Wagner zal dan
een muziekworkshop houden. We starten met klankmeditatie en dat
zal ongeveer anderhalf uur duren. Vervolgens is er een lichte lunch
en daarna gaan we verder met het samen zingen van het al
ingestudeerde lied.
Op 9 juni, zal Margriet Wagner na de kerkdienst een lied met ons
instuderen. Dit zal ongeveer 1,5 uur duren. In Lübben gaat men
ditzelfde lied zingen. Als u van zingen houdt, bent u van harte
welkom! Doe mee en laat u verrassen!
Rond 17 uur beginnen we met een uitgebreide High Tea met zowel
zoete als hartige lekkernijen. Er is zeker gelegenheid om anderen
een impressie te geven van onze inspanningen van die dag. Voor de
verschillende onderdelen van deze zaterdag bent u van harte
uitgenodigd om mee te doen.
Er zullen intekenlijsten komen, zodat we weten op hoeveel mensen
we mogen rekenen.
Verder kunt u ook meedoen door iets te bakken of klaar te maken
voor het gezamenlijke buffet.
Ineke Ras en Lenie Damen zijn de organisatoren van de High Tea.
Op zondag 23 juni gaat de groep na de kerkdienst met aansluitend
koffie en een kleine 'Imbiss' weer terug naar huis.
Harriet Kolber, namens de Lübbenwerkgroep

Diaconaal Opbouwwerk Zuidwest
zoekt vrijwilligers v/m
Sta je stevig in je schoenen en heb je humor?
Ben je vriendelijk en gastvrij en kun je je verplaatsen in een ander?
Dan is de splinternieuwe Voedselbank in Bouwlust misschien
iets voor jou!!
Werktijden: elke donderdag (de tijden worden later bekend).
Wat vragen wij?
Vrijwilligers bij het uitdeelpunt kunnen worden ingezet voor
Helpen bij de aflevering van goederen door een busje
Voedsel aan klanten geven en hen daarbij helpen
Administratie bijhouden, na afloop helpen met opruimen en
schoonmaken
Eén of twee vrijwilligers zijn coördinator
Wat bieden wij?
De diaconaal opbouwwerker werkt je in en blijft vraagbaak
Contact: Kees Buist, E kbuist@stekdenhaag.nl of T 070 318 16 30

Nieuwe
Voedselbank in
Bouwlust/Vrederust
zoekt vrijwilligers!
Omdat de uitdeelpunten in
Loosduinen en Leyenburg steeds
meer klanten krijgen, vroeg de
Voedselbank Haaglanden mij om te
zoeken naar een nieuw voedselbank
uitdeelpunt. De kerkenraad van de
Franstalige Afrikaanse kerk aan de
Beresteinlaan (jawel: de voormalige
Exoduskerk) Église Évangélique de
la Haye heeft veel ruimte en bood
die aan. Daar ben ik heel blij mee.
De Voedselbank Haaglanden zal
daar binnenkort elke donderdag
voedsel afleveren.
Maar wie nemen dat in ontvangst?
Wie zorgen dat de klanten een
vriendelijk onthaal krijgen? Wie
helpen hen met de boodschappen
en hebben tijd voor een praatje?
Wie zien dit als een kans om met
mensen in contact te komen die je
anders misschien niet zo gauw zou
spreken?
Dat zijn de vrijwilligers die we
zoeken. Mensen die er graag voor
een ander willen zijn en iets voor
een ander willen doen.
Hiernaast staat de advertentie
waarin vrijwilligers voor dit
splinternieuwe voedselbankuitdeelpunt worden gevraagd.
Spreekt het je aan? Mail of bel me
en ik neem graag contact met je op.
Kees Buist, diaconaal
opbouwwerker Den Haag Zuidwest.
e-mail: kbuist@stekdenhaag.nl
of tel. 070 318 16 30
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Ontmoetingsdag en Gemeenteberaad
Ds. Nicolle Pronk wil graag op een ongedwongen wijze nader
kennismaken met de leden van de wijkgemeente. De wijkkerkenraad
organiseert daarom een ontmoetingsdag op woensdag 15 mei a.s. in
de Shalomkerk. Daarbij zullen ook de foto's van de intrede- en
bevestigingsdienst worden getoond. Tevens zal er een kort
Gemeenteberaad worden gehouden over de nieuwe wijkgemeente
Zuidwest.
U wordt hartelijk uitgenodigd voor de

Agenda
1-5 20.00 uur Moderamen
3-5 13.30 uur Culturele kring
6-5 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
14-5 20.00 uur Cluster jeugdoverleg
29-5 20.00 uur Moderamen

middagsessie, aanvang 14.00 uur of de
avondsessie, aanvang 20.00 uur.
De wijkkerkenraad

Giften

Activiteitenkalender
Zanggroep

dinsdag 7 mei, 20.00 uur
Oefenen van liederen met een inhoudelijke uitleg

Avondgebed

woensdag 8 mei, 19.30 uur
Zingen, stil zijn en bidden voor de wereld, de kerk en onszelf
Vrouwengespreksgroep Op Dreef

woensdag 1 mei, 19.30 uur

Handwerkclub
woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 mei, 09.30 uur
Kaarten maken en knutselen

Opbrengsten koffiebusjes januari
tot april 2013
€ 180,32 € 129,31 € 72,00
€ 95,94 € 92,71
Collecte paasontbijt € 141,55
Namens de CAS
Corry de Haan

Kaartclub
woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 mei, 13.30 uur
Klaverjassen in een ontspannen sfeer
Crea-ochtend
Kaarten maken

donderdag 2, 16, 23 en 30 mei, 09.30 uur
op 9 mei dus niet!

Koffie-ochtend
woensdag 8 mei, 10.00 uur
Inloop voor iedereen die gezellig een praatje wil maken
Stap-in
vrijdag 31 mei, 20.00 uur
Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Er kunnen spelletjes worden gedaan of een praatje worden gemaakt.

Van de fam. H. ontving ik € 250.- ter
vrije beschikking. Ik zal het geld
besteden aan Kerkinactie, voor
zowel een binnen- als een
buitenlands doel.
Heel veel dank voor deze mooie gift!
Lenie Vollebregt

Vorming en Toerusting in Zuidwest
Datum

Tijd

Locatie

Serie?

Groep, doelgroep,
initiatief

do 2 mei 2013

10:00 –
11:30

Ontmoetingskerk

Ja, 8e en
laatste
ochtend

Senioren bijbelkring André Hoek

Bosbeskapel

Ja

Gespreksgroep
20-30

Nicolle Pronk

woe 8 mei 2013 20.00

Inleider, leiding,
informatie

Onderwerp of titel
Over het
Johannesevangelie

do 16 mei 2013

20:00 –
21:30

Ontmoetingskerk

Ja, 3e en
laatste
avond

Kring

Ds. Jacob Korf

Boekbesprekingen

di 28 mei 2013

20:00 22:00

Bosbeskapel

Ja, 5e en
laatste
avond

50+ groep

Ds. Nico den Bok

Religie en kunst in
Mexico
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Wat was ik verrast en blij met de prachtige bloemen en de kaart met
vele namen die ik namens u allen ontving.
Namens An wil ik u daarvoor hartelijk danken.
Cor Blonk
Voor de mooie bloemen die ik kreeg voor m’n 95e verjaardag wil ik u
nog hartelijke bedanken.
Het was echt een verrassing voor me toen de heer en mevrouw Van
Putten voor de deur stonden met een prachtig bloemstuk. Ook de
mooie kaart met de namen van de kerkgangers vond ik geweldig.
Zelf kan ik niet meer naar de kerk komen, maar hieruit blijkt toch
dat ik er nog bij hoor.
Heel veel dank en een vriendelijke groet van
E. van der Waal-Fonkert

Kerkdiensten Shalomkerk
Zondag 5 mei

10.00 uur

Mw. R.N.Slot-de Haan, Maasland
Collecte
1. Diaconie;
2. Commissie Activiteiten Shalomkerk

Zondag 12 mei

Mw.ds. E. Dibbets-van der Roest,
Schipluiden
Collecte
1. Diaconie; 2. Eigen gemeente

Zondag 19 mei
1e Pinksterdag
Dienst van
Schrift en Tafel

Ds. Nicolle Pronk
Collecte
1. Diaconie; 2. Kerkinactie:zending

Zondag 26 mei

Mw. C.A. de Peuter, Noordwijk
Collecte
1. Diaconie; 2. Wijkgemeente
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Kerkdiensten in de
tehuizen
Vrederust-West
17 mei Maria van der Meer
31 mei pater Barendse
Diensten van 14.45-15.30 uur

Gulden Huis
4 mei pater H. Hinfelaar
11 mei Ds. H. Onderstal
18 mei ds. A. Hoogerbrugge
25 mei pater H. Hinfelaar
Diensten van 10.30-11.15 uur

Lozerhof
5 mei ds. R. Drenth
12 mei ds. M.A. Sijbrandij-Verbist
19 mei ds. R. Drenth
26 mei pater K. v.d. Geest
Diensten om 14.00 uur

Bijbelrooster
Zo 5 mei
Ma 6 mei
Di 7 mei
Wo 8 mei
Do 9 mei
Vrij 10 mei
Za 11 mei

Hebr. 7:1-10
Hebr. 7:11-28
Hebr. 8:1-13
Hebr. 9:1-14
Hebr. 9:15-28
Hebr. 10:1-10
Hebr. 10:11-18

Zo 12 mei
Ma 13 mei
Di 14 mei
Wo 15 mei
Do 16 mei
Vrij 17 mei
Za 18 mei

Psalm 7
1 Kon. 1:1-21
1 Kon. 1:22-40
1 Kon. 1:41-53
1 Kon. 2:1-12
Psalm 10
Johannes 14:1-14

Zo 19 mei
Ma 20 mei
Di 21 mei
Wo 22 mei
Do 23 mei
Vrij 24 mei
Za 25 mei

Johannes 14:15-31
Johannes 15:1-17
Psalm 12
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 20
Spreuken 8:1-21

Zo 26 mei
Ma 27 mei
Di 28 mei
Wo 29 mei
Do 30 mei
Vrij 31 mei
Za 1 juni

Spreuken 8:22-36
Spreuken 9:1-18
Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10

Zo 2 juni
Ma 3 juni
Di 4 juni
Wo 5 juni
Do 6 juni
Vrij 7 juni
Za 8 juni

Galaten 1:1-12
Galaten 1:13-24
Psalm 21
Spreuken 10:1-11
Spreuken 10:12-22
Spreuken 10:23-32
Psalm 26
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Protestantse Wijkgemeente Bouwlust-Vrederust

Kerkgebouw Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag. Tel. 3667494
www.shalomkerk.nl
Predikant:

Voor al uw christelijke
lectuur, muziek en kaarten

Ds. Nicolle Pronk
Bereikbaar via pastorale contactadressen

Pastorale contactadressen

Riet Blok, tel. 3213444 en Philip den Heijer (tijdelijk niet bereikbaar)
Scriba
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 !
Bouwlustlaan 107
Den Haag
Tel. 070 3675952

Het nieuwe liedboek in diverse uitvoeringen
Verschijnt 25 mei 2013
U KUNT NU ALVAST BIJ ONS RESERVEREN!!!
Loosduinse Hoofdstraat 300
2552 AN Loosduinen
Tel: 070-3977731
E: info@boekhandelkroon.nl
I: www.boekhandelkroon.nl
Twitter: @boekhandelkroon.nl

