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In dit nummer o.a.:
•	bezoek uit Halle/Saale van 25-28 mei
•	beurs t.b.v. restauratie toren Oude Kerk
•	ook orgel Opstandingskerk verkocht
•	open podium in de Koningkerk
•	laatste vergadering classis ‘s-Gravenhage
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naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
Kopij voor het nummer van vrijdag
15 juni moet uiterlijk donderdag
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Kerkdiensten Rooster
Zondag 20 mei, Pinksteren 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
19.00 uur ds. S. ten Heuw, Leiden
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Zondag 27 mei 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur prop. D. van den Born,
Leiden
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. B.M.H. van Drongelen,
Amstelveen
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

Zondag 3 juni 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur ds. Th. Koelewijn, Den Haag
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. J. Kievit

Zondag 10 juni 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
19.00 uur ds. J.T. van der Wolf
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
en ds. J.T. van der Wolf
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
De Mantel
11.15 uur ds. M. v.d. Laan

Wijkgemeente 

Martini
Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.
3863220. Predikanten: ds. W.F. Schormans, Parkweg 362, 2271 BK Voorburg, tel. 7520363, e-mail:
wfschormans@hotmail.com. Werkdagen ma/di/wo/
do.
En ds. H.M. Marchand, Parkweg 362, 2271 BK Voorburg, tel. 7520363, e-mail: hmmarchand@hotmail.
com. Werkdagen ma/di/do.
Secretariaat: mw. M. Hartevelt-Breugom, e-mail:
scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com.
Voorzitter: mw. D.M. Redelijkheid-Gerritse, e-mail:
dirmaredelijkheid@xs4all.nl, tel. 06 1704 2180.
Rek.nr. wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Martinigemeente.
Rek.nr. wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v.
Wijkdiaconie Martini Gemeente.
Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

Bij de diensten
Zondag 20 mei, Pinksteren

We vieren het Pinksterfeest, het feest
van de uitstorting van de Heilige
Geest. De schriftlezing is uit Handelingen 2: 1-24. Het wordt een feestelijke zondag want zes gemeenteleden zullen openbare belijdenis doen
van het geloof. Het zijn Effie Andrée
Wiltens, Maljaerd Hartevelt, Melinda Hartevelt-Breugom, Ghislaine
IJsseling-Keyzer, Henk Kranenburg en
Joke van der Poel-Sloff. De Marianne
cantorij onder leiding van Hans Houtman verleent muzikale medewerking
aan deze dienst. Ook zal een gelegenheidskoor van kinderen uit onze gemeente een lied ten gehore brengen,
daarin begeleid door Gelske van der
Duin. Na afloop is er gelegenheid de
nieuwe lidmaten te feliciteren en is er
koffie en taart. Ds. Giel Schormans.

Zondag 27 mei, Trinitatis

Deze dienst vieren we samen met
de Duitse broeders en zusters van de
Marktkirche in Halle, die dit weekend
in Voorburg onze gasten zijn! Als thema voor de dienst is gekozen ‘Honger
naar gerechtigheid’, uit Micha 6: 8 en
Matteüs 5: 1-11. In deze dienst vieren
we het Heilig Avondmaal. Ds. Leneke
Marchand.

Zondag 3 juni,
1e zondag na Trinitatis

We pakken na Pinksteren de draad
weer op in het Marcusevangelie,
hoofdstuk 2: 23-3: 6. Over de sabbat
gaat het. ‘Een heiligdom in de tijd’
noemde rabbi Heschl de joodse sabbat. Jezus legt in confrontatie met
de Farizeeën bloot wat de kern van

het sabbatsgebod is. Ds. Leneke Marchand.

Collectetoelichtingen

10 juni, 2e zondag na Trinitatis

We lezen deze zondag Marcus 3: 2035. Schriftgeleerden uit Jeruzalem
kwalificeren Jezus woorden en werken als demonisch. Jezus bestempelt
deze houding als een zonde tegen de
Heilige Geest, een zonde waarvoor
volgens Jezus geen vergeving mogelijk is. U begrijpt dat dit gedeelte
pastorale vragen oproept. Waarover
heeft Jezus het hier en waarom is
deze houding onvergefelijk? Verder
herdefinieert Jezus het familiebegrip.
Niet de biologische oorsprong, maar
het verlangen Gods wil te doen maakt
mensen broer of zus van Hem. Kortom, genoeg stof om met elkaar over
na te denken. Ds. Giel Schormans.

Dienst in De Mantel

Zondag 10 juni om 11.15 uur is de
voorganger ds. M. van der Laan. De
Marianne cantorij werkt mee aan
deze dienst. Ook mensen van buiten
De Mantel zijn van harte welkom.

In memoriam
Fieneke de Graaf-van der Spek

Op woensdag 25 april overleed op
81-jarige leeftijd ons gemeentelid en
diaken Fieneke de Graaf-van der Spek.
Een jaar geleden werd bekend dat zij
ziek was. Een periode van hoop en
vrees, van operaties en perioden van
herstel volgde. Een paar weken geleden werd duidelijk dat zij niet zou
genezen en zich moest gaan voorbereiden op het afscheid. Op woensdag
2 mei hebben we in een dienst van
Woord en Gebed in de Oude Kerk
haar leven herdacht, waarna de crematie in Zoetermeer heeft plaatsgevonden. Betrokken en zorgzaam,
trouw en bescheiden dat zijn de
woorden die Fieneke typeerden. Als
een kloek zorgde ze voor haar gezin.
Ze was vaak te vinden in de keuken en
zorgde dat er eten was in overvloed.
Als diaken deed ze dienst aan de tafel van de Heer en deelde ze brood en
wijn. Fieneke genoot er van als mensen bij elkaar waren of met elkaar
in verbinding werden gebracht. De
ontmoetingsmiddagen en uitjes van
de diaconie organiseerde ze dan ook
met grote toewijding en accuratesse.
Ook als lid van de kerkenraad was ze
altijd gespitst op het wel en wee van
mensen in de gemeente. Haar overlijden is een groot verlies voor haar
man Aad en Jos en Frank en hun gezinnen, maar ook als gemeente zullen
wij onze zuster Fieneke de Graaf-van
der Spek missen. Dat zij mag rusten in
vrede tot de dag van Jezus Christus,

De 1e collecte is altijd voor een diaconaal doel. De
2e collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke
doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie
e.d.

20 mei Zending voor Bijbelonderwijs Bangladesh

De Taizé-broeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek
van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen
voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan
uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld
waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel
geestelijk als sociaal-economisch geholpen worden om sterk te worden
en op eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care Program)
biedt complete en veelzijdige ondersteuning aan de allerarmsten in
Bangladesh, zoals onderwijs, vaktrainingen, microkredieten, alfabetisering,
Bijbelonderwijs, huiswerkbegeleiding en kinderkampen.

27 mei Vakantieweek voor ouderen

Van 4 tot 11 augustus kunnen de oudere leden van onze kerk deelnemen
aan een geheel verzorgde vakantieweek in het prachtige, in een groot park
gelegen, Nieuw Hydepark te Doorn. Er zijn 15 plaatsen gereserveerd. Het
Vakantiebureau van de Protestantse Kerk in Nederland dat deze vakanties
organiseert noemt het ‘vakanties met aandacht’ met een protestantschristelijk karakter. Er zijn uitstapjes en activiteiten. De gasten worden
begeleid door vrijwilligers. Gasten die lichte zorg nodig hebben kunnen een
beroep doen op gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden voor
de zorg die ze thuis ook gewend zijn. De Diaconie betaalt de reiskosten.
Info: www.hetvakantiebureau.nl.

3 juni AMCHA

AMCHA is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van
psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige
Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband
houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (19331945). In Israël heeft AMCHA verspreid over het land 13 behandelcentra,
o.a. in Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa. De Stichting Vrienden van AMCHA in
Nederland heeft als belangrijkste activiteit fondsenwerving voor AMCHA in
Israël. De Stichting werd opgericht in 1987. Voor meer info: www.amcha.nl.

10 juni Financiële nood

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële
nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet
rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het
verschil maken. Soms is de oplossing een tijdelijke lening.
haar Heer aan wie zij haar leven toevertrouwde. We wensen Aad en zijn
gezin en allen die verdriet hebben
om het overlijden van Fieneke Gods
troostende nabijheid toe.

Kringen en stagiair
ds. Marchand

De ochtendkring Geloofsverdieping
van 8 mei is verzet naar dinsdag 22
mei. We lezen dan verder in het boekje ‘Heel het leven’, het hoofdstuk over
het 7e gebod. De avondkring gaat
van 9 mei naar maandag 4 juni. Deze
avond wordt geleid door onze stagi-

air Regine Agterhuis. Het pastorale
gedeelte van haar stage heeft Regine
inmiddels achter de rug. Haar volgende opdracht is een bezinning over een
ethisch thema te leiden. Dat zal ze
doen in de avondkring Geloofsverdieping. Op zondag 24 juni gaat Regine
voor het eerst voor in een eredienst
en ook dat zal ze in ons midden doen.
Ds. Leneke Marchand.

Lunch jonge ouders

De ouders en kinderen komen voor
de laatste keer dit seizoen samen op
zondag 10 juni. Deze keer lunchen,
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spelen en spreken we elkaar op buitengoed Dorrepaal. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom, geef je op bij
Adrienne (adrienne@avanmourik.nl).
Op zondag 22 april hadden we een
mooie ontmoeting met de 20+ groep
rond de vraag: Wat zijn de groene
weiden en het frisse water waar jij
naar verlangt? Boeiend om vanuit
de verschillende levensfases elkaar
te bevragen en soms ook even een
hart onder de riem te steken! Andere
thema’s afgelopen seizoen waren o.a.
gebed en Bijbellezen in het gezin (uit
het boekje Voorleven van de HGJB).
Ook bespraken we een artikel in de
Nieuwe Koers met de titel ‘Weet je
dat je een prinsje bent?’ Een paar
prikkelende citaten uit dat artikel, die
het verdienen bredere aandacht te
krijgen, geef ik hier mee:
‘Het evangelie spoort niet aan tot een
succesvol leven, maar tot een vruchtbaar en waardevol leven. Daarin moeten volwassenen tieners voorleven,
meer dan nu gebeurt.’ (Els van Dijk)
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‘Aan het eind van de dag moet je jezelf de vraag stellen: heb je het kind
vermaakt, of heb ik ze het evangelie
verteld? Je wilt dat kinderen God leren kennen, dat ze zich omkeren en
aan Hem geven. En niet: we hebben
een extra mogelijkheid ontdekt om
het leven nóg wat leuker te maken en
Hij heet Jezus. Waar dat gebeurt, verliest de kerk zijn geloofwaardigheid.’
(Joost Smit)
ds. Leneke Marchand

Kringwerk ds. Schormans

De Bijbelkringen en de ABC-cursus
zijn afgerond voor dit seizoen, de 20+
kring gaat nog even door. Dat betekent dat wij als predikanten de maanden voor de zomervakantie wat meer
tijd hebben voor studie, meditatie en
de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen.

Ten slotte

Zondag 10 juni is een feestelijke zondag voor onze collega’s Jan en Els van
der Wolf. Zij vieren deze zondag hun
25-jarig ambtsjubileum. Ook vanaf
deze plaats feliciteren wij hen van
harte met dit jubileum. We zijn dankbaar voor de uiterst plezierige samenwerking met hen beiden. Hun bevlogenheid, creativiteit en hartelijkheid
werken inspirerend. We wensen hen
nog vele gezegende jaren in het ambt
toe en hopen daar lang van dichtbij
getuige van te mogen zijn.
ds. Leneke Marchand
en ds. Giel Schormans

Openbare belijdenis
van het geloof

Op Pinksterzondag doen zes gemeenteleden openbare belijdenis van het
geloof. Het zijn Effie Andrée Wiltens, Maljaerd Hartevelt, Melinda
Hartevelt-Breugom, Henk Kranenburg, Joke van der Poel en Ghislaine
IJsseling-Keyzer. Het afgelopen jaar
hebben zij de ABC-cursus of een andere kring bezocht en groeide het
verlangen belijdend lid te worden van
de gemeente en in het openbaar van
hun geloof getuigenis af te leggen.
De kerkenraad heeft voorafgaand
aan deze dienst een gesprek met hen
gehad over hun motivatie om belijdenis te doen en de inhoud van hun
geloof. Bijzonder is dat zij allemaal
óf nieuw zijn in onze gemeente óf
opnieuw in aanraking zijn gekomen
met het christelijk geloof. Laten wij
de nieuwe lidmaten hartelijk welkom
heten. Wij wensen hen een hele fijne
en gezegende dienst toe.
Namens de kerkenraad,
Dirma Redelijkheid

Taartenbakkers gezocht
voor Pinksterzondag 20 mei

Op Pinksterzondag doet een zestal
gemeenteleden belijdenis van het
geloof, zoals u heeft kunnen lezen.
Feest dus in onze wijkgemeente!! En
bij feest hoort taart. Wie neemt er
taart mee, zelf gebakken of door de
bakker gefabriceerd….

Voordracht en wandeling
Vrede en Recht

Zaterdag 26 mei, met onze gasten uit
Halle. Zie verderop in dit blad onder
Kerkelijke berichten.

Samen eten in De Voorhof

De eerstvolgende maaltijden zijn op
dinsdagavond 22 mei, 12 en 26 juni.
U krijgt voor € 7,50 een driegangenmenu, inloop 17.15 uur, de maaltijd
begint om 17.45 uur. U kunt zich aanmelden tot de zaterdag vóór de maaltijd bij Lenne Versteeg, tel. 3998393,
e-mail lenneversteeg@ziggo.nl of Janny van der Heide, tel. 3861534, e-mail
jannyvanderheide@versatel.nl Voor
inlichtingen: Gerda van der Hoeven,
tel. 3872066, e-mail gerdavdhoeven@
hotmail.com.

Koffieochtend

De koffieochtend is maandag 4 juni
10.00-12.00 uur. U bent van harte
welkom voor koffie, thee, lekkers en
gesprek in De Voorhof.

Sanseveria

Ds. Giel Schormans vertelde over ‘Rust
maken’. Wat is ‘rust’ en waarom is die

nodig? Rust is een voorwaarde voor
cultuur, van mens zijn! Jezus geeft
ons rust en helpt ons juk te dragen.
En tegelijkertijd behoedt Hij ons voor
zelfgenoegzaamheid en zelfoverschatting. Bij Hem kunnen we altijd al
onze zorgen kwijt.
Bij de presentatie over de ‘Bootevangelisatie’ in Siberië werden wij heel
stil. Wat een intriest leven daar in
die kleine dorpjes welke slechts met
een bootje bereikbaar zijn. Groot respect hebben wij voor de mensen die
dit evangelisatiewerk verrichten. Zij
brengen wat vreugde bij de kinderen
door met ze te spelen en aandacht te
geven. De Christenen hebben het er
erg moeilijk, maar zij blijven zoeken
om hun naasten te vertellen over de
Levende God.
Een collecte door ons voor dit mooie
werk bracht, aangevuld met een bedrag uit de kas, € 155,- op, welke in
grote dank door Geert Jan Noorman
van ‘Friedenstimme’ in ontvangst
werd genomen. Zij willen dit graag
voor het jeugdwerk gaan bestemmen.
5 juni wordt een leuke, herkenbare
middag, en gaat over “Het leven van
een vrouw, van de wieg t/m het bejaardenhuis”, gelardeerd met veel
toepasselijke liedjes.
3 juli is nu ook ingevuld met dank
aan Jacques Plugge die mij over dhr.
Jos Teunissen vertelde. Die komt deze
middag met plaatjes en vertelt daarbij over de ‘Engelandvaarders’.
Met hartelijke groet,
Ans Verschoor

Gemeentebarbecue

Zaterdag 23 juni is het zover. Dan
staat de jaarlijkse gemeente BBQ gepland. Meer informatie in de volgende KerkWijzer.

Ontmoetingsmiddag diaconie

Zoals in het vorige bericht is vermeld
is de ontmoetingsmiddag dit jaar
wat later en iets anders van opzet.
Op woensdag 20 juni organiseren we
een koffieochtend met aansluitend
een lunch in Dekkers Hoeve, bij de
Vliegermolen. Tijd: 11.00-14.00 uur.
Ds. Giel Schormans is hier ook bij aanwezig. Deze bijeenkomst is voor gemeenteleden vanaf 70 jaar. Mocht u
nog anderen kennen die er ook graag
bij willen zijn, dan zijn zij natuurlijk
van harte welkom.
We doen hierbij ook een oproep voor
chauffeurs voor het brengen en halen.
Wilt u zich voor deze middag aanmelden, doe dit dan vóór 11 juni i.v.m. de
organisatie. Indien u vervoer nodig

M E D I TAT I E

We zijn allemaal raar…
Filippenzen 2: 3-5 ‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen
voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de
gezindheid heersen die Christus Jezus had.’
‘We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar, en toch zijn we broertjes
en zusjes’ zong een groep kleuters uit volle borst. ‘Behalve ik!’, zei er één
toen het liedje afgelopen was. ‘Ik ben niet raar!’ En meteen wist ze ook
een aantal kinderen in de klas te noemen die wél raar waren… Verwoordde zij niet, wat wij allemaal diep van binnen over onszelf denken? Ik ben
niet raar! Die ander is raar!
In deze tijd van Pinksteren gaat het erover dat de Heilige Geest onze diepste gedachten en overtuigingen omvormt. Bijvoorbeeld onze overtuiging
dat die ander (of zelfs de Ander bij uitstek: Jezus Christus zelf) raar is. De
Heilige Geest laat ons zien wat in ons leven niet in overeenstemming is met
Gods bedoeling. Wat ‘raar’ is in Zijn ogen. Jezus Christus wordt de maatstaf, het criterium. Hij, die alle reden heeft om ons raar te vinden, noemt
ons zijn vrienden. En het gaat nog verder. Deze ‘gezindheid van Christus’,
deze levenshouding plant de Geest ook in ons, persoonlijk, en in ons midden, in de gemeente. Zodat we niet langer een ander beoordelen en raar
vinden, maar onszelf, onze liefde, ons meeleven, ons oor, ons hart aan God
en aan elkaar gaan geven. Zoals Jezus Christus zich aan ons heeft gegeven.
Dat kost soms heel wat strijd. De ‘oude mens’ in ons is taai. De ‘ikkerige’
manier van leven, die sinds Jezus Christus achterhaald is, ademen we aan
alle kanten in en dat maakt ons benauwd, kortademig. We hebben reanimatie nodig, beademing van Boven, zoals Adam eens de adem van de
Eeuwige ontving. Paulus vertelt in zijn brieven veel over het nieuwe leven
dat de gelovigen ontvangen hebben toen hun leven onder invloed kwam
van de opgestane Heer. Het leven uit de Geest. Jullie zijn rijk in Hem, wil hij
zeggen. Tegelijk weet hij van geldingsdrang en eigenwaan in de gemeente. ‘Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf’ geeft hij
als advies. Op die weg mogen we ons steeds weer, al biddend, door God
zelf laten zetten.
‘Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.’ (LB 834)

Bedankje

ds. L. Marchand
hebt, wilt u dat dan eveneens aangeven. U kunt dit doen bij:
Willemine de Villeneuve, tel. 3192972,
Ans Verschoor, tel. 3870465 of Germa
Nauta, tel. 3866152 of e-mail:
germanauta2@outlook.com
U ontvangt hierover ook nog een
brief, waarin tevens de busreis in het
najaar wordt aangekondigd. Het is
de bedoeling dat we op woensdag 10
oktober weer een dagje uit organiseren, inclusief lunch en diner. U kunt
vast deze datum reserveren. Meer informatie volgt in de brief die aan de
70-plussers in de wijk wordt verspreid.

Via diaken Hoek ontvangen € 25,(dhr. v.d. H.) voor de wijkdiaconie.

Giften

Zaterdag 12 juni is er in De Voorhof
een beurs voor 2e hands kinderkleding ten bate van de torenrestauratie. Nu is er in de leeftijdscategorie

Voor de diaconie is ontvangen € 20,(NN) via ds. Schormans en € 20,- (W)
via Judy van Engeldorp Gastelaars.

van “Sanseveria” niet zoveel kinderkleding meer voorhanden. In gesprek
met Adriënne van Mourik is het idee
ontstaan om het assortiment verder
uit te breiden.
Daarom willen wij het volgende aan u
voorleggen:
We zijn wat ouder en als het u vergaat
zoals bij mij hebben wij veel spullen
in huis die best wel mooi, misschien
wel waardevol zijn, maar wat moet
je er allemaal mee. Moeten straks de
kinderen dat allemaal opruimen? Het
zijn overwegingen die ons wel eens
bezig houden.
Samen met Adriënne bedachten we
“laten we thuis eens rondkijken van
welke mooie of leuke dingen of waardevolle voorwerpen met een verhaal,
we afstand willen doen (geen prullaria, daar is de rommelmarkt voor)”.
Misschien denkt u dan “daar zitten
voor mij zoveel herinneringen aan,
dat doe ik niet weg”.
Maar waar blijft het als uw huis door
anderen opgeruimd wordt? Wat is er
dan mooier als de herinnering ervan
voortleeft in een bijdrage aan de torenrestauratie, de toren die als een
wijzende vinger van Gods huis naar
boven wijst.
U kunt de voorwerpen meebrengen
en op de eerstvolgende bijeenkomst
van Sanseveria, dinsdag 5 juni, inleveren. Er zal zorgvuldig mee omgegaan
worden en in overleg met u een prijs
bepaald worden.
Adriënne van Mourik en Alies de
Groen (tel. 5114250, e-mail
pjdegroen@casema.nl)

Giften toren Oude Kerk

Voor de restauratie van de toren van
de Oude Kerk zijn giften ontvangen
van € 1.000,- (mw. JK), € 500,- (dhr.
EvH), € 300,- (fam. vR), € 100,- (mw. S)
en € 50,- (JW).
Bijdragen t.b.v. de torenrestauratie
kunnen overgemaakt worden naar
rekening NL 48 INGB 0004830726
t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg Wervingscommissie.

Mooie spulletjes t.b.v de Toren

Lieve en beste mensen,
Graag wil ik u hartelijk bedanken
voor de vele mooie en lieve kaarten
die ik heb mogen ontvangen tijdens
mijn tweede ziekte, met daarop
mooie en hoopgevende wensen. Ook
de gebeden die voor mij zijn uitgesproken hebben mij goed gedaan en
niet te vergeten de mooie bloemen,
ook daarvoor dank.
Het gaat nu weer gelukkig veel beter met mij en ik hoop dat dit zo mag
door gaan. Ook namens mijn man
Marten hartelijk dank.
Anja du Chatinier

God zei tot Ezechiël: Mensenkind,
onthoud alles wat ik je zal zeggen,
luister er aandachtig naar.
Ga naar je landgenoten om te
profeteren.
Ezechiël 3: 10-11
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JB&A grafische communicatie is een combinatie van drie bedrijven
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,
drukkerij en reproservice zorgen voor totaaloplossingen van concept
en ontwerp tot en met de verzending van communicatiemiddelen.
JB&A werkt voor (semi)overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven.
Gevestigd in Wateringen en Delft, is JB&A actief in de Benelux.

grafische communicatie

Vier seizoenen
lakken

Postbus 50
2290 ab Wateringen
Dorpskade 28
Wateringen
t 0174 22 50 20
f 0174 29 60 01
info@jbena.nl

___
Hoogglanslak en
Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Grondlak

___
Voor professioneel advies

www.damendrukkers.nl
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daden. Wij geloven dat de Geest ons
nog steeds inspireert om naar buiten
te gaan, om het anders te doen, om
dingen te doen die eigenlijk niet kunKoningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg,
nen, om het verschil te maken. Toon
tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van HaagHermans heeft een sprankelend gevliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan
dicht geschreven (ook te beluisteren,
JB&A grafische
is een combinatie
van drie bedrijven
derwolf@gmail.com
encommunicatie
ds. E. van der Wolf-Kox,
Laan
door hemzelf uitgesproken, via Yousamen19,
grafisch
maatwerk
Grafisch ontwerpbureau,
van die
Haagvliet
2271 XL,
Voorburg,leveren.
tel. 2128279
tube) “Ervan
moeten
drukkerij
en reproservice zorgen
voor
totaaloplossingen
conceptmensen zijn”. Dat
e-mail:
evanderwolfkox@gmail.com
Scriba:
mw.
R.
gedicht
is
de
rode draad van het inspien
ontwerp
tot
en
met
de
verzending
van
communicatiemiddelen.
Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS VoorJB&A
werkt
voor
(semi)overheid,
zorginstellingen
en
bedrijfsleven.
ratiefeest.
Het
wordt een feestelijke
burg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhof
Gevestigd in Wateringen en Delft, is JB&A actief
in de Benelux.dienst, speciaal gericht
afwisselende
voorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874.
op mensen die niet zo thuis zijn in de
Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372.
kerk. Dus nodig iemand uit van wie jij
Website: www.deopenhofvoorburg.nl
vermoedt dat hij of zij open staat voor
inspiratie. En er zit muziek in deze
Bij de kerkdiensten
viering! Het pinkstergelegenheidsZondag 20 mei
koor o.l.v. Wim Keijzer zingt mee en
“Pinksteren, dat is het mooiste feest Andrew Wright zorgt voor de muziek.
wat we hebben als kerk”, zei één van Je kunt meedoen met het koor, zie elonze leden een paar weken geleden. ders in deze rubriek. Voorganger is ds.
“Waarom laten we dat niet eens wat Els van der Wolf.
meer aan de wereld zien?” Zo ontstond het idee om op zondag 20 mei Zondag 27 mei
een inspiratiefeest te vieren. Letterlijk Op deze zondag is ds. Hans van Dronbetekent inspiratie: inblazing. Er zit gelen uit Amstelveen weer bij ons. Hij
het woord ‘spiritus’ (= ‘Geest’) in. Het is studentenpredikant in Delft en één
was inspiratie, stuwkracht van de hei- van onze vaste gastvoorgangers.
lige Geest, die op die allereerste pinksterdag maakte dat een bang groepje Zondag 3 juni
volgelingen van Jezus het huis uit De maand juni is in De Open Hof ‘de
ging, naar buiten. Ze vertelden aan maand van het kerklied’. We willen
iedereen in alle talen over Gods grote deze maand met elkaar proeven van

Wijkgemeente 

De Open Hof

de variëteit van ons ‘nieuwe’ Liedboek (alweer vijf jaar oud). Daarbij
zullen we liederen zingen die we wellicht nog nooit gezongen hebben. In
de verkondiging staan we ook stil bij
een lied, namelijk Psalm 27. De cantorij zal met ons zingen en ds. Jan van
der Wolf is de voorganger.

Zondag 10 juni

Op deze zondag vieren we met De
Open
Hof en gasten
dat wij beiden
grafische
communicatie
25 jaar predikant zijn. Op 6 juni 1993
werden wij in het ambt van predikant
Postbus 50
bevestigd en verbonden
aan de her2290 ab Wateringen
vormde gemeente Veenwouden.
Dorpskade 28Wij
verzorgen een feestelijke
kerkdienst
Wateringen
50 lezen
20
t 0174 22
waarin we samen voorgaan.
We
0174 29Matteüs
60 01
het Bijbelgedeelte ‘vanftoen’
info@jbena.nl
28: 16-20 en houden daar
allebei een
korte preek over. De band en Andrew
zorgen voor de muziek - het is nog
steeds de maand van het kerklied.
Een kleine commissie uit de kerk zorgt
voor de gastvrijheid rond deze dienst.

Christelijke meditatie

Donderdagavond 7 juni van 19.3020.30 uur is er weer een bijeenkomst
christelijke meditatie. Een uur van
stilte, bezinning en gebed, onder leiding van ds. Els. Deze bijeenkomsten
zijn ‘los’ bij te wonen. Je hoeft geen

lid van een kerk te zijn en je hoeft je
ook niet van tevoren aan te melden.
Welkom! Dit is de laatste bijeenkomst
voor de zomer.

Wij gedenken
Corrie de Bakker – van Eden

Op 14 april is op 96-jarige leeftijd
overleden, Corrie de Bakker – van
Eden. Zij was sinds 20 jaar weduwe
van Willem Jacob de Bakker. Corrie de
Bakker woonde vanaf 2015 in woonzorgcentrum Leilinde in Leidschenveen. Op de rouwkaart staat: “Als je
in de harten van zovelen een plekje
hebt gekregen, dan is het leven rijk
geweest”.
Corrie was voor haar gezin de samenbindende factor. Met haar zorgzame
aard zorgde zij voor eenheid en harmonie. In de uitvaardienst is daarom
de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan gelezen (Lucas 10). Daarin
gaat het niet over de theoretische
vraag: wie is mijn naaste, maar over
de praktische vraag: voor wie kan ik
een naaste zijn? Het tekende Corrie.
Zij vond het belangrijk om praktisch
christen te zijn, een medemens.
De afscheidsdienst vond plaats in de
aula van de Oosterbegraafplaats aan
de Rodelaan op 23 april. Deze dienst
werd vanwege onze vakantie geleid
door ds. Klaas Wigboldus, die destijds
ook bij begrafenis van haar man betrokken was. Wij leven mee met kinderen, klein- en achterkleinkinderen
en iedereen die haar zal missen.

Piet van Nimwegen

Het bericht bereikte ons dat op 17
april Piet van Nimwegen overleed. Hij
is 63 jaar oud geworden. Wim Keijzer,
die veel contact met hem had, schrijft
over hem: “Ruim 10 jaar geleden
kwam Piet binnen in de Koningkerk,
door een ernstige ziekte duidelijk beperkt, zowel fysiek als mentaal. Het
was een grote verrassing, toen hij liet
weten concertpianist te zijn. De verrassing werd nog aanzienlijk groter,
toen bleek dat zijn muzikale vaardigheden niet geleden hadden onder zijn
ziekte. Hij kon de sterren van de hemel spelen! Regelmatig heeft hij zijn
talenten laten horen op open podia
en tijdens Kerst- en Paasmaaltijden.
Piet werd dan ook in de loop der jaren een bekend gezicht in de Koningkerk. Hij voelde zich helemaal thuis.
De laatste jaren ging zijn gezondheid
verder achteruit. Hij kon niet meer
thuis wonen bij zijn partner Thea van
der Gulik. Zo kwam hij in Het Anker
terecht, waar hij iedere dag vanuit
zijn rolstoel piano speelde”. Op 23
april is hij na een plechtige uitvaartdienst in de H. Willibrorduskerk in Te-

teringen begraven. De familie is heel
dankbaar voor al het meeleven dat
hij vanuit onze geloofsgemeenschap
ontving. We leven mee met zijn partner Thea, zijn moeder en de verdere
familie. Het correspondentieadres is:
Herikaard 10, 4847 ES Teteringen.

Aart de Vries

Op 24 april overleed Aart de Vries. Hij
is 63 jaar oud geworden en woonde
samen met zijn vrouw Carmen aan
de Bartholomeuslaan 33 in Nootdorp.
Aart was een zorgzame man, die niet
zo snel op de voorgrond trad. Nauwgezet was hij, en consequent in zijn
standpunten. Aart had een technische achtergrond en werkte bij Philips
en later bij een detacheringbureau,
waarvoor hij bij bedrijven elektrotechnische installaties controleerde.
Hij groeide op in de Gereformeerde
Gemeente. Na zijn scheiding en de
moeilijkheden die dat gaf, verliet hij
deze kerk. Door zijn vrouw Carmen
kwam hij bij ons in de Koningkerk terecht. Ondanks zijn orthodoxe achtergrond voelde hij zich er thuis. Hij was
er elke zondag, met zijn kenmerkende blauwe regenjas. Boven de rouwkaart staan de woorden: “Waar ik de
vleugels uit zou spreiden, Gij houdt
mij vast, Gij blijft mij leiden”. Dat zijn
woorden uit Psalm 139. Dat God hem
vasthield, hoe dan ook, was vanuit
zijn achtergrond geen vanzelfsprekendheid. Hij hoopte erop en zocht
zijn houvast daarin. Een paar weken
terug bleek dat zijn ziekte niet meer
geremd kon worden. Na een onrustige nacht sliep hij in. Op 30 april hebben we hem, na een uitvaartdienst in
de aula, naar zijn laatste rustplaats
gebracht op begraafplaats St. Janshof
in Nootdorp. We denken aan Carmen,
zijn zus en broer en ook aan zijn kinderen.

Carolina Johanna Eléonora
Buijtendorp – Kersbergen

Op 4 mei overleed Carolina Johanna
Eléonora Buijtendorp-Kersbergen. Zij
was 96 jaar oud en woonde tot drie
jaar geleden aan de Van de Wateringelaan. Carolien is geboren in Voorburg, als het vijfde kind in een warm
gereformeerd gezin met uiteindelijk
acht kinderen. Twee keer per zondag gingen zij naar de Opgangkerk.
In 1947 trouwde zij met Gerard Buijtendorp. Zij kregen een zoon, Dirk,
en een dochter, Ans, en verhuisden
naar Voorburg-Noord. Zo kwamen
zij, via de Noorderkerk, bij de Koningkerk. Carolien werd lid van Vrouwen
Contactgroep Noord en is dat 55 jaar
gebleven, ook een tijd als presidente.
Later ging zij bij het ‘zustercomité’ en

bezocht zij met aandacht en betrokkenheid mensen uit haar wijk. Haar
man Gerard overleed plotseling in
1984. Na een moeilijke tijd lukte het
haar om weer zin aan haar leven te
geven. Zij leefde mee met haar broers
en zussen en kinderen en kleinkinderen. Via haar zus Ans Thurmer bleef
zij op de hoogte van wat er in de kerk
speelde. Ruim drie jaar geleden, na
een hersenbloeding, verhuisde Carolien naar het Rudolf Steinerhuis in
Den Haag. Haar korte termijn geheugen liet haar in de steek en beetje bij
beetje verzwakte zij. Maar zij bleef
zeer betrokken bij de mensen die
haar lief waren.
Op 11 mei werd zij begraven op de
Oosterbegraafplaats, na een dienst
in de kapel van de begraafplaats. We
hebben stilgestaan bij een passage uit
Johannes 21: “Here, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb”. Onze
gedachten en gebeden gaan uit naar
haar kinderen en kleinkinderen, haar
zus Ans en broer Chris en ieder die
haar mist.
Correspondentieadres: Meteorenweg
72, 2743 LB Waddinxveen.

Verantwoording giften

Via ds. Els ontvangen € 10,- voor de
diaconie. Via één van de bezoeksters:
in februari € 10,- voor het bloemenfonds, in april € 50,- voor kerk en diaconie. Hartelijk dank!

Ten slotte

Misschien heeft u ze al ergens zien
hangen, de posters met passages uit
het gedicht van Toon Hermans, “Er
moeten mensen zijn…,” om aandacht
te vestigen op het inspiratiefeest.
Er moeten mensen zijn
die op het tuinfeest in de
regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al
naar huis zijn gegaan.
Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven.
ds. Jan en Els van der Wolf

Gezocht: zangers (m/v)
voor het Pinksterkoor

Komende zondag 20 mei zal een gelegenheidskoor meewerken aan de
Pinksterviering in de Koningkerk. De
repetitie voor dit koor is op zaterdag
19 mei van 17.00 tot ruim voor 20.00
uur, onderbroken door een eenvoudige maaltijd, aangeboden door de
Koningkerk. Op zondag zetten we
om 9.00 uur de puntjes op de i ter
voorbereiding van de viering, die om
10.00 uur begint. De prachtige, zeer
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gevarieerde, muziek ligt al klaar. Iedereen is uitgenodigd hieraan mee
te doen. Leeftijdsgrenzen kennen we
niet en koorervaring is niet nodig. De
enige voorwaarde is, dat je van zingen houdt. De muzikale leiding is in
handen van Wim Keijzer, dirigent, en
Andrew Wright, piano en orgel. Voorganger is ds. Els van der Wolf.
Hoe kun je je aanmelden? Je kunt
een mailtje sturen naar adhockoor@
deopenhofvoorburg.nl of telefonisch
aanmelden: tel. 3191938. Maar je
bent ook van harte welkom als je zaterdag spontaan binnenstapt.

Vrijzinnig Centrum 

De Hoeksteen
Vrijzinnig Centrum “De Hoeksteen”, Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Floris Vesterlaan 23,
2343 RV Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris:
dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK
Voorburg, tel. 0620617539.

Zondag 20 mei, 1e Pinksterdag
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10.30 uur ds. K. Bezemer
Thema: De taal der religie
Organist Albert van der Haven
M.m.v. Het Hoeksteenkoor
o.l.v. Frits Muusse
Het koor zingt tijdens de dienst:
Holy Spirit Ligt Divine
M. Gottschalk
One hand, One heart
L. Bernstein
Go now in peace
D. Besig

Kringen
Dinsdag 5 juni

14.00 uur Latijnse leeskring
Inl. T. Spruijt, tel. 3472807

Donderdag 7 juni

10.30 uur OntMoeting
Gastheer Jan Jager
U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten.
Hartelijke groet,
Simon van Proosdij

Algemene 

Kerkenraad
Informatieavond Privacy regels

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust

en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de
kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de
geldende regelgeving houdt. De AK
heeft aan het college van kerkrentmeesters gevraagd om een informatieavond te organiseren voor leden
van de PGV die hiermee te maken
hebben. Redacties van KerkWijzer,
wijkbladen, zondagsbrieven en websites zijn hiervoor in het bijzonder uitgenodigd.
Donderdag 24 mei organiseert Maurits Assink, kerkrentmeester, een informatieavond in De Voorhof van de
Oude Kerk, start 20.00 uur. Een externe privacy deskundige geeft informatie over de AVG. Als voorbereiding
kan op de site van de PKN informatie
gevonden worden over de aanpak
privacy regels in kerken: https://www.
protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/
besturen/kerkenraad/privacy
Van harte aanbevolen. Wel graag
aanmelden via scriba.voorburg@
gmail.com
Anneke Vader
secretaris AK

Kerkrentmeesters 
Rijk en toch arm?

Wanneer de Aktie Kerkbalans weer
gestart is krijgt het College van
Kerkrentmeesters (CvK) regelmatig
de vraag: “Waarom vragen jullie om
geld, terwijl de Protestantse Gemeente Voorburg, zo rijk is?” Er is een pastorie verkocht en er staan twee kerken in de verkoop. In de jaarstukken
en de begrotingen kunnen we zien
dat er een forse financiële reserve
is, dus waarom meer bijdragen? Die
vraag wordt terecht gesteld, reden
waarom het CvK met dit bericht een
toelichting wil geven.
Er zijn diverse factoren die een belangrijke rol spelen bij het opstellen
van de begroting en waarmee het
CvK rekening moet houden, omdat de
begroting anders niet goedgekeurd
wordt door de Regionale Commissie
voor beheerszaken (RCBB).
Altijd moet het CvK ervoor zorgen dat
er niet meer uitgegeven wordt dan
dat er binnenkomt aan ‘levend geld’,
dat zijn de giften, collecten, verhuuropbrengsten etc. De jaarlijkse vaste
vrijwillige bijdragen vormen de hoeksteen (Aktie Kerkbalans) en laten vnl.
zien wat de financiële ruimte voor het
komende jaar zal zijn. Het herinnert

ons er ook aan dat we jaarlijks een financieel offer moeten brengen om de
kerk in stand te kunnen houden.
Dan zijn er de exploitatiekosten, dus
de predikantstraktementen, de salarissen, het onderhoud van gebouwen,
de verwarming etc. Dat moet allemaal
betaald worden vanuit het ‘levend
geld’. Kan dat niet omdat er te weinig
inkomsten zijn, dan ontstaat er een
tekort op de begroting en zal deze
niet door het RCBB goedgekeurd kunnen worden.
Als de begroting niet op orde is teren
we in op het opgebouwde vermogen.
Dat is voor een korte tijd niet zo erg
maar op de langere duur onverantwoord. We willen toch de kerk ook
kunnen nalaten aan onze kinderen
en kleinkinderen. Als er een structureel tekort op de begroting ontstaat
kunnen er geen predikanten meer
beroepen worden en dat is voor het
voortbestaan van de gemeente een
ernstige situatie.
Af en toe ontvangt de kerk een legaat, een deel van een nalatenschap.
Dikwijls zijn deze legaten ‘geoormerkt’ dat wil zeggen dat het geld
bestemd is voor een bijzonder doel.
Het kan dus ook niet zonder meer aan
het levend geld toegevoegd worden.
Het zogenaamde ‘dode geld’ bestaat
uit beleggingen en tegoeden op de
bankrekeningen. Het rendement daarvan wordt bij het ‘levend geld’ geteld,
maar is de laatste jaren niet hoog
geweest. Het ‘dode geld’ kan wel gebruikt worden voor investeringen, zoals het verbeteren van de gebouwen,
vernieuwing van interieur etc.
Het CvK heeft in het beleidsplan voor
de periode 2018-2023 opgenomen te
onderzoeken welke rendementsverhogende maatregelen genomen kunnen worden zodat we als gemeente
meer ‘profijt’ kunnen hebben van het
vermogen.

Verkoop orgels Fonteinkerk
en Opstandingskerk

Wanneer u dit leest, dan is volgens
plan het orgel uit de Fonteinkerk
reeds verwijderd en overgebracht
naar een Poolse kerkgemeenschap.
Zoals nu bekend komen er in de week
van 14 t/m 18 mei vier Polen naar
Voorburg om dit voor elkaar te krijgen.
Even vlot als het orgel uit de Fonteinkerk is verkocht heeft de Fa. Van den
Heuvel uit Dordrecht ook het orgel
van de Opstandingskerk verkocht. Er
kwamen binnen enkele dagen meerdere verzoeken om het te mogen kopen, één zelfs uit Tokio, maar het orgel gaat nu naar de Katholieke Kerk
Kirchenstiftung Mater Dolorosa-Re-

gensburg in Regensburg, Duitsland.
Het orgel is verkocht voor de prijs
van € 29.500,-. De Fa. Van den Heuvel
heeft van de kerk in Regensburg de
opdracht gekregen om het orgel over
te plaatsen. Dit zal vermoedelijk in de
maand juli gaan gebeuren.
Omdat het Kloppenburgorgel dat nu
in de Kapel van de Opstandingskerk
staat wordt aangetast door vocht, zal
de Fa. Van den Heuvel gelijk met het
ontmantelen van het grote orgel dit
orgel uit elkaar halen en opslaan in
haar werkplaats in Dordrecht tot we
ook voor dit koororgel een bestemming hebben gevonden.
Afgezien van de mooie koopsommen
die we voor de beide orgels hebben
gekregen, zijn wij nog meer verheugd
dat deze orgels straks weer een plaats
hebben in de erediensten en zo de
lofzangen tot eer van onze God mogen begeleiden.
Namens het Projectteam,
Louis Cosman

Classis 
Vanuit de Classis

Op dinsdagavond 10 april vond in de
Kruisheuvelkerk te Leidschendam de
laatste Classicale Vergadering van de
classis ‘s-Gravenhage plaats. De vergadering, die een schakel vormt tussen de kerkenraden en de landelijke
synode.
Een historische avond, omdat er een
einde kwam aan het ruim 450-jarig
bestaan van deze bijzondere kerkvergadering in Den Haag, waarvan
de eerste vergadering plaatsvond op
7 mei 1576. Aan het begin van deze
vergadering heeft dhr. Dick Kaajan
(voorheen lid van de Classis en afgevaardigde naar de synode) een historische inleiding verzorgd. Hiervan
is een samenvatting gemaakt die u
kunt lezen op de achterzijde van deze
KerkWijzer. U kunt het historisch referaat (van ruim 4 kantjes) opvragen bij
ondergetekende.
Om het bijzondere
karakter
van deze vergadering te onderstrepen, waren
ook diverse oudleden van de
Classicale Vergadering aanwezig
en werd de vergadering afgesloten met een vesper.
Na afloop daarvan werd aan de aanwezigen een kaars uitgereikt met opdruk.

Er vindt momenteel het nodige overleg plaats om de nieuwe classis ZuidHolland Noord, waartoe onze Voorburgse wijkgemeenten gaan behoren, vorm en inhoud te geven.
Tot slot wijs ik u er op dat er binnenkort een boekje verschijnt dat een
nog verdere uitleg geeft bij de historische achtergronden van de Classicale Vergadering binnen Protestants
Nederland.
Cor Hoek,
chhoek@ziggo.nl
tel. 4151115

Kerkelijke 

berichten
Programma Voorburg - Halle 2018

Van vrijdagavond 25 tot maandagmorgen 28 mei hebben we gasten
uit de Marktkirche in Halle/Saale.
Het thema voor dit jaar is “Vrede en
gerechtigheid”. Ook als je niet het
hele weekend mee wilt doen, ben je
welkom bij de volgende interessante
losse activiteiten.

Recht en Vrede

Victor Scheffer, voormalig directeur
van “Justice and Peace”, vertelt over
dit boeiende onderwerp. Aan de
hand van vragen praten we verder.
Zaterdag 26 mei in De Voorhof bij de
Oude Kerk.
Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang 10.00
uur.
Aanmelden is niet nodig.

Stadswandeling Vrede en Recht

Na een bezoek aan de tentoonstellingsruimte van het Vredespaleis wandelen we onder leiding van een gids
langs de herkenningspunten van de
rijke geschiedenis van Den Haag, internationale Stad van Vrede en Recht.
Zaterdag 26 mei 14.00 uur Bezoekerscentrum Vredespaleis, start van de
wandeling 15.00 uur.
Opgeven bij Judy van Engeldorp
(06-40298957) of Arjen van Aalst
(arjenvanaalst@hotmail.com).

tenen vervolgd omdat ze geloven in
de Here Jezus. Zij vragen keer op keer
om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een
Nacht van Gebed op diverse locaties
in Nederland. Bid mee!
Jummai uit Nigeria na een aanval op
haar dorp: “Elke avond zijn we bang
dat we ’s nachts wederom worden
aangevallen. ’s Ochtends dank ik God
telkens opnieuw voor Zijn bescherming.” Als christen maken we deel uit
van hetzelfde Lichaam van Christus.
Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze Nacht staan
christenen centraal uit onder meer
Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en
Centraal-Azië.
Kom naar de Nacht van Gebed voor
de vervolgde kerk van 1 op 2 juni in
De Voorhof van de Oude Kerk, Herenstraat 77 te Voorburg. De Nacht begint om 20.00 uur en duurt tot 01.00
uur. U kunt er ook voor kiezen om
een deel van de nacht mee te bidden.
Schuif gerust aan! Tijdens de nacht
horen we verhalen van vervolgde
christenen en ondersteunen we hen
door gebed.
Neem voor vragen contact op met:
Netty Dondorp, tel. 3620659 of Thilly
Walvoort,
thillywalvoort@hotmail.
com. Meer informatie:
www.opendoors.nl/nacht

High Tea: Ongewone verhalen
uit Zuidelijk Afrika

Tijdens de High Tea in de Koningkerk
op 20 mei vertellen Tom Draaisma en
Corine Kistemaker vier ongewone
verhalen uit Zuidelijk Afrika. De thee
staat klaar om 14.00 uur en het programma begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. Voor info: Atte Roskam
(tel. 0611923478) of Houw The (tel.
3961135).

Kerkdienst

In de dienst op zondag 27 mei in de
Oude Kerk is het thema “honger naar
gerechtigheid”. Daarin vieren we met
elkaar avondmaal.

Nacht van Gebed

Bid van 1 op 2 juni voor vervolgde
christenen in De Voorhof bij de Oude
Kerk
Wereldwijd worden miljoenen chris-

Corine Kistemaker en Tom Draaisma hebben hun beroep gemaakt
van het vertellen van verhalen over
hun vele reizen over de wereld. Tom
studeerde aan de TU Delft en reisde
van 1962 tot 2008 door vele landen
in Zuidelijk Afrika. In de mijnen, de
steden en bij de dorpsvuurtjes hoor-
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Ben jij sportief, creatief en avontuurlijk en ben je op zoek naar een leuke
baan waar jouw kwaliteiten ruimte krijgen? Mooi! Dan hebben wij een
leuke vacature voor je. Per direct zoeken wij een:

Pedagogisch medewerker BSO

Minimaal 6 uur per week met uitzicht op meer uren
Werkdagen in overleg
Onze locaties zitten in Delft en Capelle aan den IJssel. Mocht je interesse
hebben in meer uren, dan kun je ook ingezet worden bij onze zusterorganisatie BSO de Oase in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Bij CKO de Ark werken professionele en enthousiaste medewerkers, die
nauw betrokken zijn bij onze christelijke identiteit. Wij begeleiden kinderen met veel enthousiasme in hun ontwikkeling. Ons team is hecht, heeft
aandacht voor elkaar en werkt met veel plezier samen.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten?
Kijk dan op onze website www.ckodeark.info of bel
teamleidster Marijke Tempelman 06 – 54 22 04 83
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de hij veel verhalen. In 1992 maakte
hij met Corine, die hij in 1990 leerde
kennen en met wie hij in 2000 in het
huwelijk trad, een reis door Zuidelijk Afrika. Samen runnen Tom en
Corine hun ‘vertelbedrijf Improvisie
verhalenvertellers’. De vier verhalen
die zij op 20 mei vertellen gaan over
mensen in Afrika die iets bijzonders
beleven. Een jonge vrouw zet zich in
voor de mensenrechten, verbreekt
haar verloving en dan gebeurt er iets
onverwachts…, een beroemde rietdekker ontmoet met zijn dochtertje
achter op de fiets een boze olifant…,
dorpelingen gaan op bezoek bij de
watergeest nadat zij gestopt zijn
met hem eer te bewijzen met als gevolg dat het water opdroogt.. en een
zwarte amanuensis krijgt door zijn
interesse in inheemse flora en fauna
ruzie met een Ierse leraar biologie
die dat allemaal onzin vindt want
studenten hoeven er geen examen
in te doen…

Mazzel Kids Praise

Er komt weer een nieuwe Kids Praise
middag aan!!
Zondag 13 mei, tijd: 16.00-17.00 uur.
Thema: ‘Zo is Jezus’
Plaats: Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6, Leidschendam
(vlakbij winkelcentrum Leidsenhage,
goed bereikbaar met tram 6, tram 2
en bus 46).
Bij Kids Praise mogen kinderen zingen, dansen en plezier maken. De muziek wordt verzorgd door een band

van jonge mensen: de Mazzelband. Er
is verder een Bijbelverhaal, het talent
van de dag en een spel jongens tegen
de meiden. Er is een ideeënbus waar
verzoeknummers voor liedjes doorgegeven kunnen worden of waar kinderen zich kunnen opgeven om een
keer mee te zingen met de band op
het podium.
Bij Kids Praise komen kinderen uit
verschillende kerken bij elkaar. We
ervaren zo samen blijdschap in het
zingen voor God en het samen geloven. Kids Praise is ook voor kinderen
die nog niet zoveel weten over God
en Jezus. Het is voor alle kinderen uit
de regio Den Haag van 3 tot 12 jaar.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, buren
zijn ook van harte welkom. Maar de
kinderen staan centraal. Mazzel Kids
Praise is maandelijks behalve de grote
schoolvakanties. Tot aan de zomer is
er ook nog een Kids Praise op 17 juni.
Nieuwsgierig? Kom een keertje kijken! Toegang gratis.
Voor meer informatie kunt u bellen:
Rianke Verschoor tel. 3200686 of mailen: mazzelkids@outlook.com

GHZV Zomerkamp 2018

Tijdens de zomervakantie wordt traditiegetrouw
het
GHZV zomerkamp
georganiseerd voor
kinderen van 8 t/m
17 jaar oud. Het
GHZV zomerkamp
is dit jaar van 11 t/m 18 augustus in
Oosterhout. Tachtig kinderen gaan

een geweldige kampweek beleven
die vol zit met sport, spel, spanning
en vriendschap. Tijdens de week is er
ook aandacht voor een Bijbels thema.
Twintig enthousiaste vrijwilligers zijn
al begonnen met de voorbereidingen,
om deze zomer alles weer tot een
groot succes te maken. Onder deze
vrijwilligers vinden wij o.a. Sjoerd
Jousma, Reinout Salverda en Maarten
Hoek.
De kinderen zijn verdeeld in twee
leeftijdsgroepen. De junioren (8 t/m
12 jaar) beleven een groot avontuur
waar elke dag wel iets leuks, spannends of onverwachts gebeurd. Hierdoor moeten er spellen gespeeld worden in het kamphuis, op het veld of
in het bos. De spelletjes lopen uiteen
van ren- en tikspellen tot speurtochten en denkspelletjes. Verder knutselen we en zijn er samen met de senioren gezamenlijke activiteiten zoals de
sportdag.
Bij de senioren (13 t/m 17 jaar) bestaat de week ook uit allerlei leuke
en gezellige spellen. Zo wordt kennis getest over allerlei onderwerpen
in De Grote Quiz en is tactiek vereist
om Levend Stratego te winnen. Over
het Grote Chaosspel valt niets te voorspellen, maar het is in ieder geval wél
zeker dat er tijdens de week ook veel
wordt gesport. Helaas zit deze groep,
wegens een groot aantal aanmeldingen, voor dit jaar vol. Er zijn nog wel
genoeg plekken voor de kinderen in
de leeftijdscategorie 8 t/m 12 jaar.
Nog geen vakantieplannen voor uw
kind of kleinkind in de 5e week van
de zomervakantie? Of kent u andere
kinderen die een geweldige vakantieweek kunnen gebruiken? Schrijf
ze dan snel in voor het GHZV Zomerkamp! Het inschrijven kan door middel van het digitaal aanmeldformulier op www.ghzv.nl/inschrijven. Voor
meer informatie over het GHZV kunt
u terecht op de vernieuwde website:
www.ghzv.nl.

Kent u de theologische
zomerschool?

Voor de tweede maal gaat in juni deze
vierdaagse ‘zomerschool’ van start, en
wel op 11, 12, 14 en 15 juni. Wilt u
meer weten over de Bijbel met het
oude en nieuwe testament? Of over
de geschiedenis van de kerk met haar
dogma’s, spiritualiteit, gebruiken en
culturele betrokkenheid? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? Waarin kunnen andere religies
ons iets leren?
Tijdens de vierdaagse zomerschool
komen verschillende onderwerpen op
een inspirerende en verrassende manier aan de orde. De lessen worden

gegeven door docenten van de driejarige cursus Theologische Vorming
voor Geïnteresseerden. Bij elk thema
wordt lesmateriaal aangereikt en
biedt een leestafel mogelijkheid voor
verdere oriëntatie.
Iedere cursusdag is verdeeld in twee
dagdelen van 10.00-12.30 uur en
13.30-16.00 uur.
Vooraf en tussendoor is er koffie of
thee en (bij uw zelf meegebrachte
lunch) iets lekkers.
De kosten voor deze week bedragen
€ 60,- per persoon.
De cursus wordt gegeven in de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90,
Den Haag-Scheveningen. De kerk
is bereikbaar met tram lijn 9 (halte
Nieuwe Duinweg), bus 21 (halte Nieuwe Parklaan) en bus 23 (halte Gentsestraat). Interesse? Geeft u zich dan
voor 1 juni op bij de secretaris: Annemarie van Duijn, e-mail w.van.duyn1@
kpnplanet.nl, tel. 070-4073566.
De ervaring van 2017 leert dat er veel
belangstelling is, dus wacht niet te
lang met uw opgave.

Muzikale 

berichten
Open Podium-lunchconcert in
de Koningkerk

Op zondag 27 mei, de laatste zondag
van de maand mei, is het (dus) weer
lunchconcertenzondag. Mede door
de netwerken van Andrew Wright
en Wim Keijzer hebben we u (ook) in
het lunchconcertenprogramma 20172018 kunnen laten kennismaken met
een keur aan musici uit binnen- en
buitenland en hebben we erg goede
koren uit Voorburg e.o. te gast gehad. Binnen de jaarprogramma’s van
de lunchconcerten nemen de open
podia een bijzonder plekje in. In een
open podium lunchconcert is iedereen die zich op een of andere manier
met onze wijkgemeente De Open Hof
verbonden voelt van harte uitgenodigd om zijn of haar muzikale kunnen
te laten horen of om op te treden met
een zang- of muziekgroep waar hij of
zij lid van is.
Op 27 mei gaat het spreekwoordelijke
doek open voor deze musici. Zo kunt
u luisteren naar het dagkoor van Marijke van Klaveren, het dubbel(blaas)
kwintet van Peter le Feber, Joke Vegter speelt piano, Jissy Severijn gaat
zingen, Martin Korver zet zich achter
het orgel en Nadia Askarova achter
de vleugel en als slotapotheose treedt
een ad hoc koor van de Koningkerk
op. Als u zelf een keer iets wilt laten

horen in een open podium-lunchconcert: gewoon doen! U kunt informatie vragen en/of zich aanmelden via:
muziek@deopenhofvoorburg.nl

Het open podium-concert op 27 mei
begint om 12.00 uur en zoals gebruikelijk kunt u – als u iets eerder
komt – een boterham mee-eten. Na
het concert staat er een hapje en een
drankje voor u klaar en houden we
ter dekking van de onkosten voor de
maandelijkse lunchconcerten een vrijwillige inzameling.
Op zondag 24 juni sluiten we de serie lunchconcerten 2017-2018 af met
traditiegetrouw een concert van het
Voorburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Marijke van Klaveren. Onder
de titel “The best of VVE” brengen
zij ook dit jaar weer een programma
dat staat als een huis en klinkt als een
klok.
Van harte welkom! Vanuit de commissie “Muziek in de Koningkerk”,
Rita Bakker

Overige 

berichten
Nieuwe preses:
ds. Saskia van Meggelen

Ds. Saskia van Meggelen (1967, Zuidland) is verkozen tot preses van de
generale synode van de Protestantse
Kerk in Nederland. Zij volgt ds. Karin
van den Broeke op die de afgelopen
vijf jaar preses is geweest.
Liefde voor de Kerk
Ds. Van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in
haar stelt. “Ik houd van de Kerk, al
mijn leven lang, en op wat voor plaats
God mij ook roept, daar wil ik zijn
Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze
plek.”
Werkervaring
Ds. Van Meggelen is momenteel predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor is zij predikant
geweest in Gravenmoer, Almkerk en
Lopik. Ds. Van Meggelen studeerde
theologie aan de TUA-Apeldoorn

(CGK) en de ThUK te Kampen. Ze is
afgestudeerd in Kerkrecht, Systematische Theologie en Nieuwe Testament.
Naast haar predikantschap bekleedt
ds. Van Meggelen op dit moment
een aantal bestuurlijke functies: ze
is lid CIO-M (Contactorgaan in overheidszaken militairen), lid van Kerk &
Krijgsmacht, bestuurslid Seminarium
Bond Vrije Evangelische Gemeenten,
lid regiowerkgroep Vacare en kerkvisitator Brabant/Zuid-Limburg.

De wereld gaat voorbij, maar wie
Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.
1 Johannes 2: 12-17

KerkRadio/KerkTV 
Bent u niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak
dan gebruik van een van de vele mogelijkheden de diensten vanuit de
Oude Kerk en vanuit de Koningkerk
live of later mee te maken.
1.	Alleen luisteren: met een KerkWeb
Radio (KWR). Deze maakt direct
verbinding met een van de kerken
en is aangesloten op de telefoonlijn (KPN) of internetaansluiting.
Aanvragen via het Kerkelijk
Bureau.
2.	Luisteren en/of kijken (live of
later) op PC of laptop via kerkomroep.nl. Kies plaats en kerk en klik
op kijken of luisteren.
3.	Luisteren en/of kijken (live of later) op smartphone of tablet: met
de app Kerkomroep. Voor Iphone
en Ipad gratis beschikbaar in de
Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Androidapparatuur via Google Play onder
de zoekopdracht Kerkomroep.
Bijzonder in de app is een button
“Mijn kerken”, waaronder u uw
voorkeuren opslaat. Zorg wel voor
een goede wifi-verbinding.
4.	Luisteren en/of kijken (live of
later) op TV. Dit kan met een
Google Chromecast aangesloten
op een HDMI-poort en wordt
bediend met de Kerkomroep-app
op uw smartphone. Tevens is een
Mediabox te koop, die wordt
bediend met een bijgeleverde
afstandsbediening.
Bel voor inlichtingen het Kerkelijk
Bureau: 3863502.
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Classis ’s-Gravenhage 1576-2018
Op dinsdagavond 10 april vond de laatste vergadering van de classis ‘s-Gravenhage plaats.
Een historische avond, omdat er een einde kwam aan het ruim 450-jarig bestaan van deze
bijzondere kerkvergadering. Aan het begin van deze vergadering heeft dhr. Dick Kaajan
(voorheen lid van de classis en afgevaardigde naar de synode) een historische inleiding
verzorgd. Hieronder vindt u een samenvatting.
Met de reformatie in de 16e eeuw werd niet alleen de geloofsleer, maar ook de organisatie van
de Roomse Kerk afgewezen. Er was geen plaats
voor paus, kardinalen en bisschoppen. Elke schijn
van hiërarchie moest vermeden worden. Niet één
ambtsdrager, maar een college van ambtsdragers
moest de plaats van de bisschop innemen om regionale kerktaken te vervullen: de classicale vergadering. Het was het Convent van Wezel in 1568
en de Synode van Emden van 1571 die het classicale model introduceerden in de Nederlanden.
Er werd toen onder meer een indeling in classes
(regio’s met een aantal kerkgemeenten) en particuliere synodes gemaakt, die in werking kon treden zodra er in de Nederlanden vrijheid zou zijn.
12

Op 7 mei 1576 kwam de Classis ’s-Gravenhage
van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk voor
het eerst bijeen. Deze classis was ontstaan uit een
afsplitsing van de in 1572 opgerichte Classis Delft
en Delfland. Op den duur bestond de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Holland en Zeeland
uit veertien classes, waarvan acht in Zuid-Holland. De Classis ’s-Gravenhage bestond uit afgevaardigde predikanten en ouderlingen uit tien
gemeenten. Het ambtelijk gebied besloeg een
veel groter deel van de provincie Zuid-Holland
dan de huidige gelijknamige classis. Wassenaar
was de meest noordelijk en ’s-Gravenzande de
meest zuidelijk gelegen gemeente.
In 1816 werd het Algemeen Reglement voor het
Bestuur van de kerk, die voortaan Nederlandse
Hervormde Kerk ging heten, opgedragen aan de
algemene synode, de provinciale kerkbesturen,
de classicale besturen en de kerkenraden. De benoemingen van de leden van de synode en de
besturen gebeurden bij Koninklijk Besluit door
de koning. De classicale besturen waren de enige
vergaderingen die de kerk zelf rechtstreeks vertegenwoordigden, maar deze hadden geen bestuursbevoegdheid en vergaderden eens per jaar.
Als gevolg van de Afscheiding (1834) was er van
1837-1843 een Classis ’s-Gravenhage van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Nadat de uit de Afscheiding en Doleantie (1886) voortgekomen kerken zich hadden verenigd tot de Gereformeerde
Kerken in Nederland (1892) was er vanaf 1899
weer een Gereformeerde Classis ’s-Gravenhage.
Er waren wel duidelijke verschillen tussen de
Hervormde en de Gereformeerde classis. De gereformeerden hielden zich tot aan de invoering

van de Kerkorde van 1957 aan de Dordtse Kerkorde van 1618/1619, die tot 1816 ook voor de
hervormden had gegolden. De Hervormde Classis werd door het classicaal bestuur van daarvoor
gekozen predikanten en ouderlingen bestuurd.
Bij de Afgescheidenen en hun opvolgers bestond
de classis uit een combinatie van plaatselijke kerken, die door haar afgevaardigden in meerdere
vergaderingen samenkwamen om de gemeenschappelijke belangen te behartigen, elkaar met
raad te dienen en die zaken te behandelen, die
in de “mindere” vergaderingen (kerkenraden)
niet konden worden afgedaan. Om hiërarchie te
vermijden riepen de kerken beurtelings de vergadering samen en zaten de predikanten ook
beurtelings de vergadering voor. Verder was ook
typerend voor de Gereformeerde Classis dat kandidaat-predikanten in de classis waar ze woonden hun praeparatoir (voorbereidend) examen
deden, terwijl zij hun peremptoir (beslissend)
examen deden in de classis waar ze beroepen
waren.
Aan het ontstaan van een gezamenlijke Hervormde en Gereformeerde Classis ’s-Gravenhage
zijn diverse landelijke ontwikkelingen in de beide kerken voorafgegaan: Invoering van nieuwe
kerkordes met meer overeenkomsten, diakenen
die deel gingen uitmaken van de “meerdere vergaderingen” (classis, provinciale kerkvergadering
of particuliere en generale synode), het openstellen van de ambten voor de vrouw en het Samenop-Weg-proces en het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland, waardoor de Evangelisch Lutherse Gemeente te ’s-Gravenhage deel
ging uitmaken van de Classis ’s-Gravenhage I.
In 1990 meende de Werkgroep Classicale Vergadering dat er een classicale herindeling nodig
was. De ongelijke grenzen van de 45 hervormde
en 66 gereformeerde classes bemoeilijkten de
samenwerking. In 1994 ontstonden 75 classes,
die nu in 2018 naar 11 worden teruggebracht.
Sinds het ontstaan van de Protestantse Kerk in
Nederland functioneerden de Classes ’s-Gravenhage I en II (randgemeenten), mede door fusies
van wijkgemeenten gezamenlijk als de Classis ’sGravenhage. Aan het langdurig bestaan van de
classis in deze vorm is m.i.v. 1 mei een einde gekomen. Het einde van een bewogen geschiedenis van onderlinge vervreemding en elkaar weer
(terug)vinden.
Cor Hoek

