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Redactielid gezocht!
De redactie van Onderweg is op zoek naar een nieuw redactielid. Lijkt
het je leuk om ons kerkblad in elkaar te zetten? Vind je het leuk om als
eerste op de hoogte te zijn van allerlei activiteiten? Ben je goed in de
Nederlandse taal en handig met de computer? Dan zijn we op zoek naar
jou!
In verband met haar studie is Corrie Kleijnendorst tijdelijk gestopt met
haar werkzaamheden voor de redactie. We zullen haar en haar goede inbreng missen!

U kunt uw kopij tot uiterlijk op de
aangegeven data vóór 12.00 uur inleveren. U kunt de kopij sturen of
mailen naar ahborgts@gmail.com
én naar het Kerkelijk Bureau: Van
Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, Den
Haag, duinvre@xs4all.nl. Bij het onderwerp graag vermelden ‘kopij Onderweg’.
Wilt u informatie op de website
laten plaatsen, neem dan contact
op met het Kerkelijk Bureau,
duinvre@xs4all.nl.

12 jaar-moment, 30 juni 2019

Foto voorpagina: Midzomerfeest met
buurt-bbq op 21 juni
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Verschijningsdatum
24 september
22 oktober
26 november
24 december

Meditatie
De levensboom en de
zoektocht naar de
onsterfelijkheid
De tuin van Eden (Genesis 2-3), het
paradijs, houdt ons een wereld voor
zoals zij had kunnen zijn, maar zoals
zij niet is. Wij leven buiten Eden in
onze chaotische wereld. Een wereld
waar God niet rondloopt om een
ommetje mee te maken en waar
eeuwig leven slechts een droom is.
Toch zijn velen op zoek naar het levenselixer of een moderne levensboom. Jan Mulder berichtte er recent nog over in zijn serie Het eeuwige leven van Jan Mulder.
Er is ook kritische bezinning op
deze wens naar onsterfelijkheid. In
een tijd waarin zijn tijdgenoten speculeerden over onsterfelijkheid,
wijst J.R.R. Tolkien op de gevaren
van de ene ring die (ook) een ‘onnatuurlijk lang leven schenkt’. De hobbit Bilbo raakt er door geobsedeerd.
Hij is dan wel heel oud, 111 jaar,
maar voelt zich niet fantastisch. Hij
is eerder somber, eenzaam: ‘thin,
sort of stretched, like butter scraped
over too much bread’. J.K. Rowling
vertelt in het eerste deel van de
Harry Potter-serie over een Steen
der Wijzen waardoor je eeuwig jong
blijft. Op die steen zit al een beveiliging: hij is alleen te vinden voor diegene die hem niet voor eigen gewin
wil gebruiken. De steen wordt uiteindelijk vernietigd. Het aantal mensen dat niet uit is op eigen gewin
blijkt schaars.
Waarschuwingen dus voor hen die
zoeken naar onsterfelijkheid. Zij kan
samengaan met jezelf verliezen in
egoïsme. Het middel kan in verkeerde handen vallen of leiden tot een
nog grotere kloof tussen arm en rijk.
Je ziet het voor je: een wereld met
een kleine groep rijke dikke westerse onsterfelijken en een veel grotere
groep die arm blijft en jong sterft.
Terechte kanttekeningen en bezwaren die naast andere problemen,
zoals bijvoorbeeld overbevolking en
voedselschaarste, in ogenschouw
moeten worden genomen. Bezint
eer gij begint.
Toch blijven velen hopen op die on-

sterfelijkheid. Een eeuwig leven hier
en nu of anders toch reïncarnatie, je
ziel in de cloud of eeuwig te leven
op Mars. We verlangen naar de
vruchten van die levensboom.
In de Schrift vinden we de levensboom nog eens terug. Aan het eind,
in Openbaring 22. De toegang tot
de levensboom blijkt daar alleen te
bereiken wanneer zij door God
wordt gegeven. Hij die eens alles
recht zal zetten op aarde, die tranen
van ogen wist en kwaad met wortel
en tak uitroeit. Eeuwig leven is hier
niet los verkrijgbaar van Gods nabijheid, van gerechtigheid en van de
vernieuwing van de wereld. De moderne mens kan het zien als kritiek.
Het gaat niet om mijn verlangen,
maar om de wereld als geheel. Het
gaat om herschepping. De wereld
eindigt niet met vernietiging of met
mijn ontsnapping daaruit, maar met
en in vernieuwing. Een paradijs,
beter nog dan die tuin in Eden. De
cirkel is rond. Of nee, juist niet. De
wereld keert niet terug naar Eden.
Eden is in het nieuwe Jeruzalem.
Dat klinkt mooi, maar blijft een
droom of tenminste een daad van
geloof. Is er echter ook een levensboom voor ons in het hier en nu?
Juist wanneer leed, verdriet en
rouw ons raakt? De kerkgeschiedenis reikt ons hier een mooi beeld
aan. Tussen Eden en het nieuwe Jeruzalem, staat volgens de kerk van
alle eeuwen nog een boom: het
kruis van Christus. Ook van hout en
met takken, symbool dat hemel en
aarde met elkaar verbindt. Dat kruis
is in de christelijke traditie tot levensboom geworden. Die koppeling
vinden we al aan het begin van de
2e eeuw bij de kerkvaders. Het kruis
is voor hen meer dan het schandhout waar Christus aan stierf. Het is
toegang tot het paradijs en staat
daarom in bloei. Wie iets met Christus heeft, zal leven, ja leeft al, zelfs
als zij sterft. We vinden het beeld
terug in talloze liederen. Denk aan
Pange lingua gloriosi en Vexilla
Regis prodeunt van Venantius Fortunatus (6e eeuw) die in vertaling te
vinden zijn in het Liedboek 1973 als
Gezang 185 (Des konings vaandels
gaan vooraan) en 186 (Zing, mijn
tong, bezing het teken) van de hand
van Jan Willem Schulte Nordholt
(1920-1995). Denk ook aan Met de

Wit Kazuifel met gestileerde levensboom, 1890-99, Collectie Museum Catharijneconvent Utrecht

boom des levens wegend op zijn
rug (Lied 547) en O kostbaar kruis
(Lied 578) van Willem Barnard
(1920-2010). Misschien heeft u het
beeld ook wel eens gezien in een
kerk. In de San Clemente in Rome of
in Hildesheim in Duitsland. Op de
bijgevoegde afbeelding staat het op
een priestergewaad. Het kruis is een
levensboom; een kruis dat in bloei
staat.
De christelijke traditie wijst het zoeken naar eeuwig leven niet af. Zij
stimuleerde en stimuleert het juist.
Wel wijst zij op een andere levensboom dan die waar velen naar zoeken. Niet mijn geluk en mijn eeuwig
leven, maar de hele wereld houdt zij
in het oog. Zij getuigt: eeuwig leven
staat niet los van God, de schepping
en gerechtigheid. De levensboom
staat zo aan het begin, zij komt aan
het einde, maar staat er ook nadrukkelijk tussenin. In Christus bloeit dat
wat in de tuin in Eden was weer op.
Hier en nu, en straks in de eeuwigheid.
ds. Robin ten Hoopen
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ode verschillende activiteiten doorgang vinden en nieuwe activiteiten
worden gestart, onder meer onder
de naam ‘Onder de Toren’. Wat het
nieuwe kerkelijk seizoen zal gaan
brengen is nog niet helemaal duidelijk. Zo veel is wel duidelijk, dat de
bestaande activiteiten doorgang
zullen vinden en nieuwe activiteiten
zullen worden geïnitieerd. De praktijk leert dat wie mee gaat doen zich
meer betrokken gaat voelen bij het
gemeenteleven. Weet u daarom van
harte welkom om aan iets deel te
nemen, maar ook uitgenodigd om
zelf suggesties aan te dragen of een
activiteit te initiëren.
Ds. Jaap van de Meent
Het Heilig Huis in de basiliek in Loreto, Wikimedia Commons, foto Zorro 2212

Gemeenteberichten
Bezoekwerk
In deze zomerperiode was er wat
meer ruimte voor het bezoeken van
gemeenteleden. Daardoor heb ik
ook wat meer aandacht kunnen
geven aan de ernstig zieken in onze
gemeente en achterstand kunnen
inhalen. Ik hoop eind augustus al
mijn beloftes te hebben ingelost.
Maar ik bemerk soms ook wat
schroom om een beroep op mij te
doen, vanwege mijn tijdelijk verblijf
in de gemeente. Dat is jammer. Dominees zijn eigenlijk altijd voorbijgangers. Dit geldt dus niet alleen
voor mij, als tijdelijk predikant. Doet
u dus gerust een beroep op mij
wanneer daar reden voor is. Maar
ook wanneer de reden ontbreekt,
maak ik graag een afspraak om bij u
langs te komen.
Vakantie
Van 2 tot 9 augustus jl. was ik op
vakantie in Italië, in het dorpje Carpignano San Severino Marche,
waarin ik verstoken was van internet en ook telefonisch onbereikbaar
was. Een periode van rust en ruimte
voor reflectie en bezinning. In deze
week heb ik onder meer Gubbio bezocht, een stad met prehistorische
wortels, ooit het politieke en religieuze centrum van Umbrië. Daarnaast ook Loreto, een bedevaartsoord waar volgens de traditie het
huis van Maria in Nazareth wordt
bewaard. Toen in 1291 de kruisvaders definitief uit Palestina zijn verdreven werd volgens die traditie het
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stenen huis van Maria overgebracht
naar Loreto. Het 'heilige huisje' trekt
jaarlijks vele bedevaartgangers, die
het reliek ‘kussen’. Een bijzondere,
maar vervreemdende ervaring. In
deze periode van vakantie ben ik
waargenomen door ds. Geertje
Zomer, predikant van de Noorderkerk.
Van 13 tot 19 september a.s. hoop ik
opnieuw naar Italië te gaan en ben
in die periode dus ook afwezig. Ik
neem dan deel aan een lustrumreis
van het Utrechtse Klokkenluidersgilde. De luiders van dit gilde luiden op
gezette tijden de klokken van de
Utrechtse kerken. De reis gaat langs
verschillende steden in Noord-Italië
(o.a. Padua en Bologna), met bijzondere aandacht voor de kerken en
haar klokken in deze steden. Waarnemer in deze periode is ds. Jaap
van den Akker.
Op zoek naar een nieuwe
predikant
Het proces van beroepen van een
nieuwe predikant is in volle gang.
De procedure van sollicitatie is afgerond. De gesprekken met de mogelijke kandidaten zijn nog gaande.
Zolang dit proces gaande is kan er
niet over worden gecommuniceerd.
Pas wanneer een kandidaat in beeld
is zal de kerkenraad hierover worden geïnformeerd en de gemeente
bij het beroepingsproces worden
betrokken.
Nieuw kerkelijk seizoen
Gelukkig konden in deze zomerperi-

_________________

Vrijwilligerskoffie, 6 juli

De taartscheppen gingen deze keer naar
Elsa van Romburgh...

...en naar Albert Bosch. Zij werden in het
zonnetje gezet vanwege hun jarenlange
inzet.

In memoriam
Margriet Snel
Afgelopen maandag 12 augustus
was er in de kapel van de Duinzichtkerk een herdenkingsbijeenkomst in
verband met het overlijden van
Margriet op 30 juli. In besloten kring
werd zij begin augustus gecremeerd. Margriet overleed plotseling
aan een hartstilstand. Meer dan 20
jaar heeft ze geleefd met de ziekte
MS die in de jaren negentig bij haar
werd geconstateerd. Ondanks de
voortgaande afname van haar
krachten bleef ze zoveel mogelijk
zelf de regie voeren. Ze had een
ziekte maar viel daar niet mee
samen, ze behield tot het laatste toe
haar waardigheid, ook al viel het
zelfstandig wonen haar wel steeds
zwaarder. Een lang ziekbed op het
laatst is haar gelukkig gespaard gebleven. En tot het einde toe kon ze
erg van dingen genieten, zoals van
muziek en zingen, een mooie vakantieweek (georganiseerd vanuit
de kerken in Den Haag), een leuke
ontmoeting of gewoon een lekkere
hamburger.
Margriet kwam de laatste jaren af en
toe in de Duinzichtkerk, gezeten in
de scootmobiel, en was daarvoor
jarenlang actief betrokken in de
Vredeskapel.
We leerden haar kennen als een
blijmoedig mens en dat bleef ze tot
het einde, niet wetend dat dit einde
haar zo zou overvallen. Ze was jarenlang diaken in de Vredeskapel,
leverde haar bijdrage aan de voorbereiding van de ontmoetingsdiensten, de Kerstmiddag voor ouderen,
etc. en deed dit alles met passie,
dacht vanuit haar hart. Wat heel bijzonder was aan Margriet was de
kracht die ze uitstraalde; het beeld
blijft me bij hoe ze, met de nodige
inspanning vanwege haar ziekte,
het liturgisch centrum in de Vredeskapel besteeg en haar diaconale
mededelingen deed op de haar zo
eigen manier; bescheiden, ongedwongen en toch met ‘ontwapenende power’. En zo was ook haar
geloof. Ik herinner me de mooie gesprekken die we daarover hadden.
Wat inspireerde ze me…
Ondanks haar afhankelijkheid, tegenslagen en de eenzaamheid die

ze van tijd tot tijd gevoeld moet
hebben om het ‘niet begrepen worden’ en het verdriet om een lichaam
dat haar in de steek liet, wist ze van
Gods nabijheid en dat straalde ze
uit. Dan kon je zien waar geloofskracht toe in staat is; het tilde haar
uit boven haar beperkingen en zette
haar leven in een perspectief van ‘gekend zijn zoals je ten diepste
bent’. Niet voor niets hield ze enorm
van zingen; ze zong zich los van
alles wat haar beknelde. De liederen
van Huub Oosterhuis waren haar
dierbaar en ze vond het geweldig
om mee te zingen in het Mamma
verhalen-koor in de Lukaskerk.

betekenisvol leefde en waarin ze
ook haar inspiratie en creativiteit in
kunst kwijt kon (getuige ook de
prachtige schilderingen die ze naliet). Met groot respect voor haar
doorzettingsvermogen, haar opgewektheid en enthousiasme, haar
liefdevolle zorg voor anderen, haar
doorleefde en inspirerende geloof
en niet te vergeten haar heerlijke
lach. Want wat was het fijn om
samen met Margriet plezier te hebben! Margriet, van harte zeg ik: ‘A
Dieu!’ De volgende coupletten uit
het lied ‘De mensen van voorbij’ van
Hanna Lam, draag ik graag aan haar
op.

Haar broer verwoordde, bij de gedachtenisbijeenkomst, haar strijd
met haar ziekte heel raak: ‘Een kritische en onafhankelijke geest opgesloten in een moeilijk lichaam.’ Maar
gelukkig was haar ziel er óók nog,
en die liet zich allerminst opsluiten.
Margriet liet in haar leven zien hoe
die Ene haar leven in een ander
Licht zette, haar glimpen liet opvangen van een andere werkelijkheid,
namelijk die van de geborgenheid
bij God en een Vrijheid en Liefde die
over de grenzen van lichamelijke
beperkingen en dood heen gaan.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

Dankbaar nemen we afscheid van
Margriet, van wie ze was én blijft
voor ons, van de 70 jaren waarin ze

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
Idelette Nutma
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Van uw pastorale
ouderlingen

Samen naar het
Startweekend

U weet dat juist in de vacaturetijd,
we goed voor elkaar moeten zorgen. Want u weet het: 'Wij zijn er
voor u en wij zijn er voor elkaar.'

In het weekend van zaterdag 14 en
zondag 15 september zijn er verschillende activiteiten om de start
van het nieuwe seizoen te markeren.

Dus kent u een gemeentelid dat om
welke reden dan ook bemoediging
of extra aandacht kan gebruiken,
laat het ons weten. We gaan vertrouwelijk om met de informatie die
ons bereikt. De contactgegevens
van uw pastorale ouderlingen vindt
u hieronder.

Contactgegevens
Jan Willem Thijs
Van Diepenburchstraat 96, 2597 PW
070 3248896, jwt@kpnmail.nl
Jenny du Pon
Bezuidenhoutseweg 65-81, 2594 AC
070 2162181, jdupon@ziggo.nl
Annemie van Gend
Benoordenhoutseweg 78, 2596 BC
070 3242658 / 06 5115 7397
annemiebesier@hethaagsebos.eu
Zij richten zich vooral op gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
Monique de Kruijf
Benoordenhoutseweg 275, 2596 BJ
06 13703816 (ook Whatsapp),
moniquedekruijf@ziggo.nl
Ruerd Ruben
Waalsdorperweg 51, 2597 HP
070 3264060, ruerd.ruben@wur.nl
Deze twee zijn er vooral voor de
groep vijftigers en zestigers.
Jeugouderling
Daniël Akkerman
Ruychrocklaan 92, 2597 ER
06 27024043,
dpakkerman@gmail.com
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Zaterdag 14 september
Met medewerking van de Haagse
Tuin- en Plantenclub wordt er op
zaterdag 14 september een bloemen- en plantenmarkt gehouden
op het plein van de Duinzichtkerk.
Er komen kraampjes op het plein
voor het aan elkaar tonen van bloemen en planten. Wijkgenoten worden uitgenodigd om plantenstekjes
en -zaden uit hun eigen tuin mee te
nemen en te ruilen met anderen.
Daarnaast is er een cursus bloembinden en worden er tuingereedschappen verkocht. Bovendien is er
gelegenheid voor advies en vragen
over allerlei tuinaangelegenheden,
waarbij leden van de Tuin- en Plantenclub aanwezig zijn om vanuit
hun ervaring advies te verzorgen.
Verder zal op deze dag - op uitnodiging van de diaconie - ook het Repair Café aanwezig zijn. Bij mooi
weer werken zij ook op het plein.
Bekwame vrijwilligers repareren uiteenlopende gebruiksvoorwerpen,
zoals huishoudelijke (elektrische)
apparaten, oudere geluidsapparatuur, verlichting en computers.
Zaterdag 14 september is het ook
Open Monumentendag. Er is dan
gelegenheid tot het bezichtigen van
de kerk. Op gezette tijden zijn er
rondleidingen en men kan desgewenst de toren beklimmen.
Zondag 15 september
Op zondagmorgen 15 september
vieren we de bijzondere startdienst
met als voorganger ds. Casper van
Dongen. Bij deze dienst hebben we
ook onze zusters en broeders van
de Ghanese Kerk uitgenodigd die altijd op zondagmiddag in de Ark bijeenkomen. De dienst wordt geïnspireerd vanuit het bekende verhaal
van David en Goliath, waarbij we
vooral stilstaan bij de ontwapenende manier waarop David Goliath tegemoet treedt. We hopen ook met

elkaar te zingen (deels in het Engels)
om het gevoel van verbondenheid
en gemeenschap in te vullen.
Na de dienst hopen we elkaar te
ontmoeten in de kapel en is er ook
gelegenheid om op enkele plaatsen
in het gebouw te kijken en luisteren
naar de passie van enkele gemeenteleden. Het gaat daarbij om gewone of bijzondere dingen die ons beroeren en waarvan we iets hebben
meegenomen. Voor sommigen
komt dat vanuit de kunst, of een bijzonder boek dat je net hebt gelezen. Anderen denken eerder aan
speciale ontmoetingen tijdens een
reis, of delen het verhaal rondom
een erfstuk van de familie. Het gaat
erom dat we handen en voeten
geven aan wat ons beweegt in ons
geloof en in het dagelijkse leven.
Van daaruit kunnen we ook anderen vrijmoedig tegemoet treden.
Zo beginnen we een serie korte
ontmoetingen na de dienst rondom
het PKN-thema 'een goed verhaal'.
Het goede verhaal van God en
mensen is daarbij een spiegel voor
ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen
en op allerlei andere plekken willen
we bezig zijn met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk
niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet
voor zichzelf, maar deel je graag
met anderen.
Omstreeks 12.30 uur zullen we de
startzondag besluiten met een eenvoudige doch voedzame gezamenlijke lunch in de kapel (of bij mooi
weer op het kerkplein). Iedereen is
van harte uitgenodigd om hierbij
aan te schuiven.
Ruerd Ruben

Van de diaconie
Zomerochtend
De jaarlijkse Zomerochtend van de diaconie was dit jaar op donderdag 1
augustus. Een ochtend voor ontmoeting, verdieping, opfrissing van het geheugen. En met een smakelijke omlijsting voor de inwendige mens!
Rein Willems heette de ruim dertig mensen hartelijk welkom en las een inspirerend 'preekje' (zoals hij het zelf noemde) voor van Henri Nouwen.
Nadat we nieuwe groepjes hadden gemaakt om ook anderen te ontmoeten, moesten we diep gaan nadenken en uit ons geheugen bijbelse namen
opdiepen, die met een A beginnen. Er werd wel eens buiten het Boek gegaan: Augustinus is echt van latere datum.

Maaltijdgroep
De volgende maaltijdgroep is op
maandag 2 september. Dan koken
de dames Bets en Yolande. Binnenlopen vanaf 18.00 uur, aan tafel om
18.30. Graag vooraf aanmelden op
de intekenlijsten onder de toren of
per mail bij Caroline Wassenaar,
cmwassenaar@outlook.com.
De volgende maaltijdgroepen zijn
op 7 oktober (met een gastkok) en
op 4 november (Bets en Yolande)
Groetjes, Caroline en Hans

Na het advocaatje met slagroom kreeg Paul Prakken alle tijd om zijn mooie
dia’s van schilderijen uit de Romantiek te laten zien. Over deze periode
kwamen we veel te weten door zijn verhelderende uitleg. Rein assisteerde
om de dia’s nog wat beter te laten uitkomen. Een lekkere lunch sloot de
Zomerochtend af.
Onderweg naar huis konden we ons nog verwonderen over de onjuiste
vooroordelen, die we allemaal bleken te hebben, toen we als slot van de
Ochtend nog even moesten nadenken over de voor ons vaststaande feiten,
die helemaal niet bleken te kloppen. Wereldwijd is het aantal meisjes, dat
basisonderwijs krijgt toch laag? Niet dus, dat is flink omhoog gegaan. Allemaal wijsheid, die Rein 'ergens' vandaan gehaald had.
Anne-Helene, Rein en Nel hartelijke dank voor deze gezellige en leerzame
ontmoeting.

De koks Bets Nijssen en Yolande van
Daal tijdens de maaltijdgroep op 1 juli.

De diaconie

Caroline Wassenaar las een prachtig gedicht voor
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Geven met de
smartphone: de
meest gestelde
vragen
Sinds zondag 7 juli zijn we gestart
met een nieuwe manier om deel te
nemen aan de collecte tijdens de
dienst. Naast contant geld kan er nu
ook met de smartphone gegeven
worden. Wekelijks zien we al een
aantal gemeenteleden met een vrolijke zwaai met de smartphone
langs de collectezak gaan.
De belangrijkste vragen en antwoorden over geven met de
smartphone:
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Geven met smartphone naast contant geld?
Geven met de smartphone via Givt
is een manier van geven die de ‘oude’ manier van geven niet in de weg
zit. Mensen die geen contant geld
hebben, kunnen door Givt weer
meedoen. Voor de mensen die wel
contant geld hebben, verandert er
niets. Zo maakt Givt het geven voor
iedereen mogelijk.

om de Givt-app te installeren. U
kunt na het downloaden direct
uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven.

Wat moet u doen om de Givt-app
te gaan gebruiken?
Als u gebruik wilt maken van de
nieuwe manier van collecteren
heeft u de Givt-app nodig. Deze app
vindt u door in de App Store of op
Google Play naar Givt te zoeken. Of
ga naar www.givtapp.net/download

Is het veilig om te geven via de
smartphone?
Veiligheid wordt gewaarborgd op
het gebied van privacy, betalingsverkeer en gegevensbescherming.

Is een bijdrage via de Givt-app
anoniem?
Net als bij contant geld blijft de
gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven.

Kan een foutief bedrag achteraf
nog geannuleerd worden?
Ja, het is eenvoudig om via de
smartphone een bedrag achteraf te
annuleren.

Behalve deze opstartkosten zijn er
geen vaste kosten voor de kerk. Er
zijn alleen kosten voor het gebruik
van de app. Dus als er op een zondag geen gebruik wordt gemaakt
van de Givt-app, zijn er geen kosten.
De kosten voor het gebruik zijn
circa 5% per donatie en worden in
mindering gebracht op de collecteopbrengst. Deze kosten zijn voor de
dienstverlening van Givt (financiële
overzichten en ontwikkelkosten) en
voor SlimPay, die de transacties verwerkt.
Wat zijn de ervaringen van andere
kerken met de Givt-app?
Op basis van de ervaringen van Givt
met ruim 200 aangesloten kerken blijkt dat Givt geen geld kost, maar
juist extra geld oplevert en dat de
groep die mee kan doen aan de collecte wordt vergroot.

Wat zijn voor u de voordelen van
het geven met de smartphone?
De belangrijkste voordelen zijn:
- u kunt een bijdrage geven zonder
contant geld en ook zonder internet;
- u kunt elk jaar in de app een
overzicht opvragen van al uw giften
aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd.

Wij hopen dat met deze extra mogelijkheid van geven iedereen kan
meedoen met de collecte! Over een
jaar gaan we het gebruik van deze
nieuwe manier evalueren. Wij horen
daarom graag uw ervaringen met
Givt en uw eventuele vragen via het
het kerkelijk bureau (schriftelijk of
via de mail: duinvre@xs4all.nl).

Wat zijn de kosten van het gebruik
van de Givt-app?
De opstartkosten om onze kerk gereed te maken om collectes met
Givt bedroegen eenmalig 75 euro.

Tineke van Bommel-Reehoorn
Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Hartelijke groet namens de wijkdiaconie,

vijf predikanten. Per dienst komen
daar 100 tot 400 christenen. Daarnaast zijn er vele huiskerken. Totaal
zijn er zo’n 3000 leden.

Werelddiaconaat
Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen
Het Bijbelgenootschap van Egypte
schrijft elk jaar een bijbelcompetitie
voor kinderen uit. Dit is een groot
succes in de Egyptische kerken. Kinderen, maar ook hun ouders bestuderen het bijbelboek dat in de wedstrijd centraal staat.
In een afsluitende ceremonie met
cabaret en muziek krijgen de kinderen allemaal een kleurplaat van een
bijbelverhaal en de oudste groepen
krijgen een eigen bijbel. De winnaars van de Bijbelcompetitie krijgen een evangeliestripboek. De
wedstrijd stimuleert jong en oud
om in de bijbel te lezen.
Steun dit werk
U/je kunt dit werk steunen door uw/
jouw bijdrage over te maken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v.
het projectnummer Z 009195. Bij
voorbaat hartelijk dank!

steunen.
Oecumenisch theologisch
onderwijs
In Rabat is een theologisch instituut
waar predikanten opgeleid worden
en voorgangers van huiskerken.
Ieder jaar studeren hier zo’n 75 studenten uit diverse landen en achtergronden. Er is veel aandacht voor
de dialoog tussen christenen en
moslims. Vooral christenen uit landen waar moslims in de meerderheid zijn studeren hier graag. U
draagt ook bij aan dit theologisch
onderwijs, waardoor de kerk er kan
zijn in Marokko en vooral Afrikaanse
dominees veel internationale en interreligieuze ervaring opdoen.

Diaconale hulp aan migranten
De kerken zijn warme ontmoetingsplaatsen. Ze zijn jong, open actief
met koren, bijbelgroepen, vrouwengroepen, zondagscholen, feesten en
excursies. Naast de vijf predikanten
zijn er lekenpastors en stagiaires actief. Kerkleden bieden praktische
hulp aan migranten: voedsel, kleding, opvang, begeleiding. Hulp aan
jonge moeders en minderjarigen,
mee naar de dokter, steun bij overlijden. Hun luisterend oor geeft hun
menselijkheid terug. Uw/jouw bijdrage aan Kerk in actie is juist voor
deze broodnodige diaconale hulp
bestemd. Gelukkig zijn ze er nog, de
kerken in Marokko!
U kunt dit werk steunen door uw
bijdrage over te maken op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie te Utrecht, o.v.v. Z 021402
of doneer online. Hartelijk dank!

In Marokko is het niet toegestaan
om christen te zijn, behalve voor
niet-Marokkanen. Steeds meer
christenen uit diverse Afrikaanse
landen komen in Marokko studeren
en blijven er deels wonen. Ook
stranden Afrikaanse migranten die
via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit
de kerk in Marokko.

3000 christenen bezoeken elf kerken en huiskerken
Sinds de koloniale bezetting door de
Fransen zijn er altijd kerken geweest
in Marokko. Moslims mogen geen
christen worden, maar kerken van
buitenlanders zijn toegestaan. Net
toen de laatste Franse oudeheren
christenen terugkeerden naar
Frankrijk en de Evangelische Kerk
haar deuren wilde sluiten in 1986,
kwamen de eerste jonge Afrikaanse
christenen Marokko binnen De kerken liepen weer vol en veranderden
in een paar jaar tijd volledig van
sfeer. Inmiddels zijn er 11 Evangelische Kerken in de grote steden met

Hulp aan getraumatiseerde
migranten
De Evangelische Kerk in Rabat zit
vol op zondagochtend. Eén grote
familie: trefpunt voor christenen uit
diverse Afrikaanse landen. Hun geloof en de Franse taal brengt hen
samen. Ghanezen en Nigerianen
bezoeken de Engelstalige dienst. De
kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig
heeft, zoals de gestrande migranten
die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en
berooid aankomen. Via Kerk in Actie
kunt u juist deze diaconale hulp

Franstalige kerkdienst in Rabat. Foto Jaco Klamer

Steun in de rug voor
jonge open kerk in
Marokko

Opheffing rekening
De rekening van de Penningmeester
ZWO-commissie Duinzichtkerk-Vredeskapel is opgeheven. U/je kunt
een eventuele bijdrage t.b.v. ZWO
overmaken aan de penningmeester
van de wijkdiaconie (zie Gegevens
betreffende de gemeente, pag. 15)
onder vermelding van het doel
waarvoor het bestemd is. U kunt
ook uw/jouw bijdrage rechtstreeks
overmaken aan Kerk in Actie.

Eric Ebbink
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FINANCIEEL OVERZICHT 2018
In lijn met de wettelijke voorschriften voor stichtingen onder het ANBI-regime ('Goede Doelen') hebben
wij per eind juni de jaarrekeningen
over 2018 van de twee stichtingen
rond de Duinzichtkerk op de website www.dzkvk.nl geplaatst. Aan de
rechterzijde van de hoofdpagina
vindt u een sectie ANBI en als u op
de bijbehorende link klikt, komt u bij
onze informatie ten behoeve van de
ANBI-registratie, waaronder via andere links de desbetrefffende jaarrekeningen.
De jaarrekening van de Ned. Herv.
Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel is voorgelegd aan de accountant, zodat deze zijn controle kan
uitvoeren. Deze jaarrekening zal
samen met de jaarrekening van de
Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel worden voorgelegd ter
goedkeuring aan de Wijkkerkenraad.
Dat gebeurt normaal in de decembervergadering.
De Wijkstichting heeft eind 2018
een eigen vermogen van
€ 1,063,500. De middelen van de
Wijkstichting worden belegd. Op de
inkomsten uit beleggingen worden
de advieskosten van de bank in
mindering gebracht. In het laatste
kwartaal van 2018 waren de financiële markten zeer nerveus door de
handelsoorlog tussen Amerika en
China. Daardoor zijn er in die periode ongerealiseerde koersverliezen
geleden op de beleggingsportefeuille. De portefeuille bleek echter relatief robuust en de waarde van de
portefeuille is op het moment van
schrijven weer hersteld. In Januari
2019 heeft de Wijkstichting de panden Malakkastraat 5 en 7 verkocht
met een gerealiseerde verkoopopbrengst voor kosten van € 785,000.
De besluitvorming rond de plannen
voor de Herinrichting van de Kerkzaal werd afgerond. De nieuwe
stoelen werden aanbetaald
(€ 15,950), de avondmaalstafel aangepast en een gedachtenistafel vervaardigd (samen € 6,450). Tenslotte
werd voor € 3,000 de aandachtsruimte gestoffeerd en nieuwe gordijnen in de kerkzaal aangeschaft.
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Deze investeringen worden gefinancierd uit het hiertoe over enige
jaren opgebouwde Bestemmingsfonds. Uit de Onderhoudsvoorziening werd de vernieuwing van de
vloerbedekking in de hal en de kerkzaal (€ 17,500) en het schilderen van
de hal (€ 2,500) gedekt. Op verschillende momenten in dit proces hebben vrijwilligers geholpen met het

uitvoeren van werkzaamheden en
kerkrentmeesters zijn erg dankbaar
voor hun inzet. In het bijzonder zijn
wij ook de voorzitter van deze commissie, de heer Stef van Gend, dankbaar.
De commissie Toekomst Kerkgebouw heeft gedurende 2018 € 5,300
uitgegeven aan de ontwikkeling van

2017
Actueel

2018
Begroot

2018
Actueel

2019
Begroot

266,238
8,408
48,989

240,000
6,000
39,100

262,413
8,172
40,094

230,000
6,000
11,250

323,635

285,100

310,679

247,250

Afdracht Prot Gem Den Haag
Personeelskosten
Gebouwen en Inventaris
- Onderhoud, Gas Water
Licht
- Verzekeringen, Belastingen
- Afschrijvingen
Erediensten en
bijeenkomsten
Andere activiteiten
Wijkblad Onderweg
Administratie en Beheer
Cie Herinrichting Kerkzaal
Cie Toekomst Kerkgebouw
Overige Kosten/Baten

120,000
87,833

120,000
99,000

120,000
85,410

120,000
99,500

32,219

31,500

27,383

25,000

7,701
20,250
5,933

8,500
20,000
6,500

8,798
18,657
5,959

8,000
19,200
5,800

1,526
3,538
20,974
1,392

6,000
6,000
25,800
0

5,000
6,000
22,600
0

-350

1,000

4,409
3,435
20,388
1,232
5,284
0

Totaal Kosten

301,016

324,300

300,955

312,100

22,619

-39,200

9,724

-64,850

Inkomsten uit Beleggingen
Koersresultaten Beleggingen
Extra bijdrage PGG
Onttrekking Bestemmingsfds
Herinrichting Kerkzaal
Toevoeging Bestemmingsfds
Toekomst Kerkgebouw DZK

20,389
29,933
-10,000

14,200
0

19,102
-63,110

17,000
0

-15,000

0

0

0

Verandering Eigen Vermogen

47,941

-25,000

-33,052

-47,850

INKOMSTEN
Bijdragen van leden (Aktie
Kerkbalans, legaten)
Collectes
Verhuur Gebouwen
Totaal Inkomsten

Saldo lopende rekening

1,000

1,232

Samengestelde jaarrekening van de wijkgemeente over 2018 met daarnaast de begrotingen voor 2018 en 2019

haar plannen die een vervolg zullen
krijgen in 2019.
Kerkrentmeesters begonnen met de
ontwikkeling van plannen voor de
ingrijpende renovatie van de pastorie naast de DZK. Deze renovatie is
noodzakelijk geworden mede met
het oog op het aantrekken van een
nieuwe wijkpredikant. Belangrijk
oogmerk van de renovatie is de verbetering van de isolatie van dit
pand.
Over 2018 werd nog een overschot
op de lopende rekening van € 9,700

gerealiseerd, terwijl er een tekort
van meer dan € 39,000 was begroot. De Actie Kerkbalans bracht
minder op dan in 2017, maar een legaat compenseerde dat deels. De
daling in aantallen bijdragende
leden zet zich onverminderd voort.
De totale kosten lagen op het zelfde
niveau als in 2017, alhoewel er een
stijging met meer dan € 23,000 was
begroot.
De Wijkkerkenraad van de DZK besloot eind 2018 uit het positieve
saldo over 2017 van de Beheersstichting wederom € 10,000 extra

bij te dragen aan de PGG en
€ 15,000 toe te voegen aan een
nieuw Bestemmingsfonds Toekomst Kerkgebouw bij de Wijkstichting.
Wij streven naar een balans tussen
inkomsten en uitgaven. In de begroting van 2019 is dat niet gelukt, hetgeen mede veroorzaakt is door het
wegvallen van de commerciële verhuur van de pastorie van de DZK.
Kerst Troost

___________________________________________________
Pelgrimages en
zwarte Madonna´s
Pelgrimages
De zomervakantie dit jaar had voor
mij meer weg van een pelgrimage.
Tot tweemaal toe! Eerst verbleven
we een paar dagen in La CôteSaint-André, de plaats waar de
schilder Johan Barthold Jongkind
(1819-1891) de laatste achttien jaar
van zijn leven heeft doorgebracht.
Nu begrijp ik waarom hij het daar
zo mooi vond; glooiende landschappen met nu bloeiende zonnebloemen, de bergen erachter of het
kasteel Pupetières, in neorenaissance stijl gebouwd door architect
Viollet-le-Duc. In kleine dorpjes
staan nog de oude huizen die hij
schilderde. La Côte-Saint-André
hangt vol met gehaakte of gepunnikte narcissen. Reden; de naam
Jongkind is nogal moeilijk voor de
Fransen om uit te spreken dus
noemden de kinderen hem ‘père
jonguille', vader narcis.
De tweede pelgrimage ging naar Le
Chambon-sur-Lignon, de plaats
waar ik 42 jaar geleden (waar blijft
de tijd!) zes maanden lang Frans
heb geleerd. Een verre tante was di-

Zicht op de vallei bij Balbins

recteur van een tehuis waar kinderen zaten waarvan de ouders uit de
ouderlijke macht waren gezet. In
een instituut aan de overkant leerde
ik de grammatica. Hier kwamen
mensen uit de hele wereld naar toe
om het Frans te leren met het uiteindelijke doel te gaan werken in
Franssprekende ontwikkelingslanden. Het waren bijzondere maanden waarin ik veel heb geleerd.
Zwarte Madonna
Ik kan mij nog wel herinneren dat ik
aan het eind van deze periode door
mijn ouders en broers werd opgehaald. Op weg naar het zuiden gingen we eerst langs Le Puy-en-Velay,
een stadje met op de twee hoge
rotspunten een kathedraal en een
heel groot beeld van Maria met
Kind. Via een hoge opgaande straat
(prachtige vergezichten) en vele treden kom je midden in de kerk uit.
Wat een gesjouw moet dat zijn geweest, om de kathedraal daar te
bouwen! Deze ´Notre Dame du
Puy´ is beroemd om haar twee
'zwarte Madonna´s'.
Zwarte Madonna’s zijn beelden van
Maria met het Kind voor haar op
schoot. De beelden zijn zwart geverfd maar hebben blanke handen.
Het beeld van Maria op het hoofdaltaar is ‘gekleed’, in een stoffen mantel met goudstiksel en eventueel
bezet met edelstenen. De kleur van
de mantel is afhankelijk van de periode. Maria en Kind in de kapel van
het Heilig Sacrament is beschilderd
en heeft een koperen kap op haar
hoofd.

De geklede Madonna op het hoofdaltaar

Deze beelden hebben mij vanaf die
tijd enorm gefascineerd. Heel logisch leek het voor mij dat deze
beelden door Franse ridders werden
meegenomen uit het door de
Moren bezette Spanje. Maar, na dit
bezoek, bedacht ik mij dat het leuk
zou zijn dit beter uit te zoeken. Dus,
op naar de Koninklijke Bibliotheek.
In een boek van Dr. Annine van der
Meer kwam ik andere oorzaken
tegen. En later ook op internet, toen
ik wist waar ik moest zoeken.
De zwarte Madonna wordt ook wel
gezien als een verschijningsvorm
van Sophia, Wijsheid of Spirituele
Moeder. Voor wat betreft de beelden in Le Puy las ik prachtige verhalen over het feit dat al vanaf de elfde
eeuw zwarte Madonna´s werden
aanbeden. Vanuit de Auvergne
spreidde dit fenomeen zich uit over
(vervolg op pagina 12)
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(vervolg van pagina 11)

tiende eeuw.

het Franse en later Europese land.
De Franse koning Louis IX die, naast
de heilige relieken van de Doornenkroon en een spijker uit het Kruis
(die hij in 1239 kocht van neef keizer
Boudewijn II van Constantinopel),
ook een zwart houten beeld meenam van de Zevende Kruistocht.
Om deze relieken een waardige
plaats te geven liet hij tussen 1242
en 1248 de Sainte Chapelle in Parijs
bouwen. Het zwarte houten beeld,
voorstellende een Maria met Kind
op haar schoot, heeft hij tijdens zijn
verblijf in zuid-Egypte (Nubië) aangekocht. In 1254 liet Louis IX, tijdens
een bedevaart, dit beeld in Le Puy
achter. Het beeld, dat op het hoofdaltaar stond, werd eeuwenlang aanbeden. Ten tijde van de Franse Revolutie ging het fout: de Madonna
met Kind kwam terecht op de
brandstapel. Er zijn getuigenissen
van mensen die zagen dat in de rug
een geheim laatje zich opende
waaruit een perkamenten rol viel en
een rode Isis-steen. Beiden zijn verdwenen. Nu staat er een replica van
dit beeld in de Heilige Sacramentskapel. Op het altaar staat, sinds
1844, ook een mooie zwarte Madonna, deze dateert uit de zeven-

De Isis-steen verwijst naar de Egyptische Isis, de goddelijke moeder.
Isis was in de Romeinse tijd een populaire god, zij was de moeder van
de aarde en later ook de beschermingsgod van de zeelui. Zij werd afgebeeld met haar zoontje Horus op
schoot, hem vaak de borst gevend.
Zouden de beelden van de zwarte
Madonna een late uitloper van de
Isis-cultuur in Nubië kunnen zijn? Ik
vind het in ieder geval een mooi
verhaal en een hele interessante gedachte.
Zo komt alles samen: van meer willen weten over onze schilder Jongkind die in Frankrijk zo beroemd
werd en naar de zwarte Madonna´s.
Al met al was deze mooie reis een
ware pelgrimage.
Willemien de Vlieger-Moll

De zwarte Madonna in de Heilige
Sacramentskapel

Literatuur:
Dr. Annine E.G. van der Meer, ´De
Zwarte Madonna van oer- tot
eindtijd´
Het wereldwijde web
Folder van de Cathédrale Notre-Dame du Puy

___________________________________________________
‘Onder de Toren’
afgelopen zomer

Sinds juni is ‘onder de toren’ begonnen, een project om de Duinzichtkerk ook doordeweeks te laten
bruisen. Na twee maanden netwerkgesprekken in de buurt, dinsdagmiddagen ‘bibliothee’, vrijdagochtend yoga-sessies en veel plannen maken zijn de eerste indrukken
voorzichtig positief.
‘Voorzichtig’ omdat het benoordenhout toch wel erg stil is in de zomer,
de activiteiten waren gezellig en
kleinschalig. ‘Positief’ omdat we
merken dat de buurt enthousiast reageert wanneer we vertellen over
de plannen; er is veel goodwill en
mensen zijn niet bang om even het
plein op te fietsen en een gesprek
aan te knopen. Daarnaast ook positief wanneer we zoeken partners
met een eigen netwerk in de wijk,
zodat we verschillende doelgroepen
kunnen aanspreken. Hier komen
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leuke ideeën uit, zoals een benefietdrive (inclusief bridgeles), een wekelijkse expatbibliotheek voor kinderen, tips & trucs voor tuinieren tijdens het startweekend en een ambitieus idee voor een heuse talkshow met wijkgenoten als gasten.
Mocht u aan willen haken bij één
van de activiteiten, een mooi plan of
vragen hebben, schiet ons gerust
aan!
Voor als u meer achtergrondinformatie wilt over de combinatie kerk
& buurt heeft de PKN handleidingen
van vijf goede voorbeelden uit het
land gemaakt. Deze zijn te vinden
via www.protestantsekerk.nl/kerkin-de-buurt/ !
Chris van Wieren

Bezoek aan Partnergemeente
Marienbrunn
In het Hemelvaartsweekend waren
Bernard, Elske en ik, samen met nog
22 gemeenteleden van de Duinzichtkerk en de Christus Triumfatorkerk, te gast in Leipzig. Al ruim dertig jaar onderhoudt de Duinzichtkerk/Vredeskapelgemeente warme
contacten met de Evangelisch Lutherse kerk in de Wijk Marienbrunn
van Leipzig. Sinds enkele jaren zijn
er ook gemeenteleden van de CT-kerk bij betrokken. Vorig jaar logeerden er enkele Duitse gasten in het
Bezuidenhout, dit jaar reisden we af
naar Leipzig.
Het waren mooie dagen! De meesten van ons reisden per trein. Na
acht uur ‘treinen’ werden we opgewacht op het Hauptbahnhof van
Leipzig en meteen naar onze gastgezinnen gebracht. Wij hadden de
eer om te mogen logeren bij de dominee zelf!
Pfarrer Jörg Sirrenberg werkt sinds
2015 in de kerk in Marienbrunn. Zijn
vrouw Laura is cantor in een andere
kerk in Leipzig en ook actief in de
wijkgemeente van Marienbrunn. De
kinderen Theo (10) en Naemi (8) lieten gelijk aan Bernard hun slaapkamers zien – dat klikt meteen! De familie woont in een echt ‘DDR-flat’:
vierkant en beton. Gelukkig kon de

Gemeindehaus und Kirche Marienbrunn

familie twee flats naast elkaar huren,
zodat er woonruimte genoeg is.
Collega Sirrenberg had zijn studeerkamer ontruimt, om ons een logeerkamer te kunnen bieden.
De volgende ochtend vond de kennismaking plaats met de gemeente.
Sophia Pohle heette ons welkom,
als grote organisator van de uitwisseling. Jörg vertelde over de geschiedenis van de kerkelijke gemeente en vervolgens gingen we
aan de slag met het thema duurzaamheid.
’s Middags kregen we een rondrit
door Leipzig aangeboden. Erg fijn
voor nieuwe gasten als wij! Leipzig
is een mooie stad. Op eigen gelegenheid liepen we zelf ook nog
langs de Nicolaikirche en de prachtige nieuwe Universiteitskerk.
Zaterdag bezochten we eerst het
‘Panometer’. Een soort ‘panorama
Mesdag’ maar dan van een moderne kunstenaar met immense foto’s

van een tuin. Met natuur, dieren, en
ook afval honderden keren vergroot. Fascinerend om naar te kijken.
’s Middags was er een inspirerende
lezing van een bevlogen predikant
over theologische ecologie. Hoe Bijbelse verhalen ons oproepen om te
zien naar de schepping. Daarna
waren er toespraken, dankwoorden.
Peter Sas bood namens de Haagse
kerken een prachtig insectenhotel
aan, waarin de contouren van de
CTK, de Duinzichtkerk en de Vredeskapel terug te vinden zijn. Daarna volgde een gemeentemaaltijd.
Zondag was alweer onze laatste
dag. Pfr. Sirrenberg had een prachtige preek geschreven over de tuin.
Hoe de tuin ons leven diepte geeft.
En hoe wij zorg dragen voor de tuin
van ons leven. En de viering was
buiten! Daarna moesten we weer
naar de trein. Maandag wachtte er
voor ons weer een gewone schoolen werkdag. De helft van de groep
bleef nog een nachtje.
Een prachtig weekend, met mooie
ontmoetingen en zinvolle gesprekken.
Volgend jaar ontvangen we de Duitse gasten in Den Haag. Doet u/jij
dan ook mee?
Ds. Jaap van den Akker
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PREEKROOSTER
H.A. = Heilig Avondmaal,
w+c = Woord en Communie

Duinzichtkerk
Aanvang 10.00 uur, tenzij anders
vermeld
01/09

ds. R. van Zwieten

08/09

ds. T.L. Hettema, H.A.

15/09

ds. J.C. van Dongen,
Startzondag

22/09

ds. O. Elseman

29/09

ds. H.J. Steinvoort, met
medewerking van koor
"The Byrds"

Nebo
Aanvang 11.30 uur
25/08 g.v. B. Zwaan
08/09 Past. C. Hofschreuder, w+c
22/09 ds. A. Sterrenburg, H.A.
06/10 g.v. B. Zwaan

Preekstoel van St. Martinuskerk te Boazum

Collecterooster
1 sep
8 sep
15 sep
22 sep
29 sep

Centrale Diaconie
PKN Jeugdwerk (JOP)
Kerk in Actie, Zending
Wijkdiaconie
Kerk in Actie, eenzame ouderen
in Moldavië

PKN, Missionair Werk
Eigen wijkgemeente
Eigen wijkgemeente
PKN, Vredeswerk
Eigen wijkgemeente

Opbrengsten collecten juni / juli
29 mei

2 juni
9 juni
16 juni
Bij PKN te bestellen doe-boek.

23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli

14

collecte bruiloft St. Justice and Care Nederland
Renske Berendsen

223,33

1e collecte
2e collecte
1e collecte
2e collecte
1e collecte
2e collecte
1e collecte
2e collecte
1e collecte
2e collecte
1e collecte
2e collecte
1e collecte
2e collecte
1e collecte
2e collecte
1e collecte
2e collecte

145,70
144,05
209,25
168,95
154,85
135,05
126,05
93,28
210,05
181,15
185,69
144,51
217,10
219,70
217,87
169,70
156,15
210,90

Wijkdiaconie
Eigen wijkgemeente
Kerk in Actie, Pinksterzending
Eigen wijkgemeente
Centrale Diaconie
Eigen wijkgemeente
Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Eigen wijkgemeente
Diaconale collecte, Ouderenwerk
Eigen wijkgemeente
Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat
Eigen wijkgemeente
Wijkdiaconie
PKN Jeugdwerk, JOP
Aandachtscentrum
Eigen wijkgemeente
Centrale Diaconie
Eigen wijkgemeente

Gegevens betreffende de gemeente
Predikant:
Interim-predikant is ds. Jaap van de Meent, bereikbaar tel. 06-20498002.
E-mail: contact@jaapvandemeent.nl. Ook bereikbaar via het kerkelijk bureau.

Kledingbeurs en
buurt-BBQ, 21-6

Diaconaal opbouwwerker:
Jeannet Bierman vervangt tijdelijk Robin de Jong. Bereikbaar via STEK:
070-3181616, info@stekdenhaag.nl of jbierman@stekdenhaag.nl.
Jeugdwerker:
Chris van Wieren, maandagen in de DZK en vrijdagen in de CTK;
06-34933775 / c.vanwieren@pkn.nl.
Scriba:
Gerrit van Straalen, Oostduinlaan 81, 2596 JJ Den Haag, tel.: 070-3268822,
e-mail: straalg@kpnmail.nl
Organisten:
Duinzichtkerk: Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda, tel.:
0182-539162; Vervanging: Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10,
2513 RD Den Haag, tel: 06-29155905
Kerkelijk bureau:
Annika Kruithof, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage.
Openingstijden: maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze
uren en bij afwezigheid contact via voicemail op tel. 070-3245778. Alle correspondentie en nota’s naar het Kerkelijk Bureau. Ook bereikbaar via
e-mail: duinvre@xs4all.nl.
Adres voor doopbediening, huwelijksbevestiging en attestaties:
Neem contact op met het kerkelijk bureau of met de scriba.
Auto-rijdienst Duinzichtkerk:
Tineke van Bommel-Reehoorn, tel. 06-4454 3447
Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel:
Vrijwillige bijdragen, bijdragen in het kader van de Actie Kerkbalans, giften
of legaten ten behoeve van de Wijkgemeente Archipel Benoordenhout
gaarne overmaken op rekening NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Penningmeester: Kerst K. Troost, tel. 06-83702602 of
e-mail kerstktroost@gmail.com
Onderhoudscommissie DZK/VK: Stan Butijn
Penningmeester Wijkdiaconie:
Rekening NL63 INGB 0000 3115 17. Informatie bij Nel Klamer-Brouwer,
Bankastraat 157, 2585 EM Den Haag, tel. 070-3501317, e-mail:
p.klamer@ziggo.nl
Giften voor ZWO en andere diaconale doelen kunnen ook naar voornoemd
rekeningnummer van de Wijkdiaconie worden over gemaakt.
Werkgroep Marienbrunn
De Werkgroep Marienbrunn onderhoudt de contacten met onze Partnergemeente in Leipzig. Rekening NL81 INGB 0000 4579 54
Kosterij Duinzichtkerk:
Sylvia Huijboom, Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC, tel. 070-3245774
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AGENDA
AUGUSTUS
donderdag 29

10.00 uur

Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk

SEPTEMBER
maandag 2

18.00 - 20.00 uur

donderdag 5
donderdag 12
zaterdag 14

10.00 uur
10.00 uur
10.00 - 14.00 uur

Maaltijdgroep in de kapel van de Duinzichtkerk, vrijwilligers graag
opgave bij Caroline van Wassenaar dan wel Tineke van Bommel.
Aan tafel 18.30 uur. Graag vooraf aangeven op de lijst onder de
toren of u/je wilt komen. Allen van harte welkom!
Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
Startzaterdag op kerkplein / in kapel van de Duinzichtkerk:
Inloop vanaf 10.00 uur, reparaties uiterlijk 13.00 uur aanvragen
- Bloemen- en plantenmarkt
- Open Monumentendag met rondleidingen in de kerk en
beklimmen toren
- Repair-Café, zie ook pag. 6

zondag 15

10.00 uur

donderdag 19
donderdag 26
zondag 29

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

OKTOBER
maandag 7

18.00 - 20.00 uur

donderdag 17

11.00 - 12.30 uur

donderdag 17

20.00 uur

Startzondag met viering onder leiding van ds. J.C. (Casper) van
Dongen. Er is dan ook Wereldwinkel. Na de dienst is er ontmoeting
rond het PKN-thema - een goed verhaal - met als afsluiting een gezamenlijke lunch.
Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
Kerkdienst onder leiding van ds. H.J. Steinvoort. Medewerking aan
de dienst zal verleend worden door het koor "The Byrds".

Maaltijdgroep in de kapel van de Duinzichtkerk,
graag vooraf
opgave op lijst onder de toren. Aan tafel 18.30 uur.
Bijbels Leerhuis o.l.v. ds. Jaap van de Meent ter voorbereiding van
de kerkdienst op 20 oktober, Duinzichtkerk.
Huub Oosterhuis op uitnodiging van Wim Boelens in de Gudulakerk
te Lochem !!

Bloemist Snijder, Van Hogenhoucklaan 79D Den Haag, al meer dan 80 jaar dagelijks schitterde bloemen: 070 - 711 03 93 /
www.snijderbloemen.nl

