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Van de redactie
Alweer de laatste Nieuwsbrief
van 2020. Omdat in december
ook “Op de hoogte” verschijnt, zal
deze Nieuwsbrief een periode
van vijf weken omvatten. Het is
dus ‘een volle’ geworden.
Maar liefst zeven kerkdiensten, nog steeds onder de geldende coronabeperkingen, met
wellicht een versoepeling voor de kerstdiensten op 24 en 25 december. Een nieuwe
ontwikkeling in onze kerk is de “Kerk-tv”, waar nu al twee weken ervaring mee is opgedaan.
De Overdenking komt deze keer van ds. Reinhold Philipp. Let u ook op de twee
Adventskalenders, de eerste van onze eigen gemeente, de tweede van de landelijke
remonstranten. Van deze laatste ook een oproep voor een andere kerstactiviteit, nl.
meezingen met het “popup choir”. En iets anders, waarmee we nu nog een paar dagen te
maken hebben: inspiratie voor ‘Sinterdichters’. Twee min of meer vaste rubrieken dan, het
‘Lunchconcert’ door Hans Jacobi, en ‘Religie-impressies wereldwijd’ door Peter Kelderman.
Er is een kerstgedicht van Joseph Brodsky, en Jacques Zwaan meldt een museumbezoek
aan het Haagse Kunstmuseum.
Een nieuwe Rubriek, eerder opgenomen in ‘Op de hoogte’: Personalia, met daarin een
opgave van de overledenen en de nieuwe/vertrokken leden en vrienden. Margreet Jonkers
schreef weer een bijdrage in de serie “Coronababbels”. Tenslotte sluiten we ons graag aan
bij de Nieuwjaarswensen door Madzy van der Kooij namens de kerkenraad!

Uit de kerkenraad
Door Madzy van der Kooij, secretaris
Als Covid-19, oftewel Corona iets heeft
bewerkstelligd dat als positief kan worden
bestempeld, dan is dat het feit, dat velen
van ons meer digitale vaardigheden
hebben ontwikkeld –tegen alle
verwachting in soms. Zo had ik toch werkelijk een jaar geleden niet kunnen vermoeden, dat
mijn laatste AV van Bestuur als secretaris van onze gemeente, via Zoom zou plaatsvinden.
Sterker nog: ik had toen nog nooit van Zoom gehoord, noch van Jitsi, Teams, Webex of
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Hangouts; mijn kennis beperkte zich tot Skype, waar wij als kerkenraad al jaren gebruik van
maken voor het DB.
Ik moet zeggen, dat het een aparte ervaring was, overwegend positief. Het stemmen is wel
lastig: CoZa-voorzitter Teddy van den Burg moest alle aanwezigen stuk voor stuk
opnoemen, zodat iedereen hoorbaar de stem kon uitbrengen. U begrijpt: het ging over het
beleidsplan, waar we al jaren mee bezig zijn. In de zomer van 2019 zijn er diverse
werkgroepen aan het werk geweest, en in de zomer van 2020 zijn er landelijke zoomsessies geweest. In beide gevallen waren er mensen uit onze gemeente bij betrokken. Ook
zijn er schriftelijke reacties ingestuurd en gaandeweg was merkbaar, dat daar ook rekening
mee gehouden is. Het beleidsplan is aangenomen, met vier onthoudingen. Het eind van
een traject, maar nu moet het echte werk beginnen, aan het begin van de Advent.
Ook in onze eigen gemeente zijn de digitale vaardigheden toegenomen: we kunnen sinds
twee weken de kerkdiensten niet alleen horen, maar ook zien, dankzij de inspanningen van
onze kerkmeester en een aantal vrijwilligers, die de apparatuur bedienen. Daarnaast
worden we verwend met minstens twee digitale adventskalenders, zowel een Haagse als
een landelijke Remonstrantse. Landelijk is er ook van alles op 24 en 25 december, voor wie
niet naar de kerk kan komen. Daar leest u elders in de nieuwsbrief meer over.
Ik wens u allen in deze laatste Nieuwsbief van het jaar een mooi kerstfeest en een heel
goed 2021 toe. Een jaar, waarin we elkaar hopelijk weer meer kunnen ontmoeten.

Kerkdiensten
Bij de hieronder genoemde kerkdiensten (wellicht met uitzondering van 24 en 25
december) mogen 30 mensen aanwezig zijn. Aanmelden is verplicht voor vrijdag
13.00 uur, tel: 070-3250779 of via e-mail: remondenhaag@hetnet.nl. Klik hier voor het
bezoekersprotocol.
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Zondag 6 december, 10.30
uur, tweede advent
Kerkdienst in aangepaste
vorm
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Gedurende deze dienst is er Avondmaal
Een kleine cantorij zal de liederen zingen en Hans Jacobi bespeelt het orgel.

Zondag 13 december, 10.30
uur, derde advent
Kerkdienst in aangepaste
vorm
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Orgel: Hans Jacobi en m.m.v. een kleine cantorij.

Zondag 20 december, 10.30 uur,
vierde advent
Kerkdienst in aangepaste vorm
Voorganger: ds. Martijn Junte. Als u hieronder op lees
meer klikt, vindt u meer informatie over hem.
Orgel: Hans Jacobi en m.m.v. een kleine cantorij.
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Kerstmis 2020
Ondanks de coronabeperkingen, hopen we er met z'n
allen een mooi feest van te maken!
Donderdag 24 december, 21.00 uur, kerstavond
Kerkdienst in aangepaste vorm
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Orgel: Hans Jacobi en m.m.v een kleine cantorij.

Vrijdag 25 december, 10.30 uur, Kerstmis
Kerkdienst in aangepaste vorm
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Tijdens de dienst zijn er jeugd- en jongerenkringen. De kerkdienst zal worden opgeluisterd
door de kinderen.
Orgel: Hans Jacobi en m.m.v een kleine cantorij.
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Zing deze kerst mee
uit volle borst!
Oefen samen met het Popup
Choir twee kerstliedjes, neem
jouw zangpartij vervolgens op en
stuur hem in. De organisatoren
zetten al die partijen onder elkaar
zodat we een popup choir
worden. Iedereen kan meedoen,
jij dus ook! Kijk voor meer info
op: www.remonstranten.nl/kerst of Zing mee met volle borst.

Zondag 27 december, 10.30 uur,
Kerkdienst in aangepaste vorm
Voorganger: ds Pieter Hartevelt. Als u hieronder op lees
meer klikt, vindt u meer informatie over hem.
Orgel: Hans Jacobi en m.m.v. een kleine cantorij.
Lees meer

5
Nieuwsbrief 3 december – 7 januari

Zondag 3 januari 2021, 10.30 uur,
Kerkdienst in aangepaste vorm
Voorganger: ds. Reinhold Philipp samen met neerlandica
Ingrid de Bonth. Poeziëdienst over hoop.
Deze nieuwjaarsdienst is een poëziedienst, die in het
teken staat van (al dan niet ijdele) hoop.
Organist: Hans Jacobi m.v.v. een kleine cantorij.
Lees meer

Kerk-TV: diensten op
méér dan 1½ meter
afstand ….: ‘komt dat
zien’!
Door Bram Rutgers van der Loeff, kerkenraadslid communicatie, en
Peter Thiadens, kerkmeester
Al jarenlang bestond er de mogelijkheid om onze zondagse diensten online, oftewel via
internet, te beluisteren. Dat kon –en kan- zowel tijdens de dienst als achteraf. Een flink
aantal leden en vrienden, tot nu toe tussen de 40 en 50, maakt daar daadwerkelijk gebruik
van. De afgelopen twee weken is, zoals velen al gezien hebben, die meeluistermogelijkheid
aangevuld met meekíjken, kerk-tv dus. Daarmee kan de betrokkenheid van leden en
vrienden zelfs in deze coronatijd worden geïntensiveerd. In de praktijk blijkt de combinatie
van kijken en luisteren bovendien minder inspannend dan alleen luisteren.
Handleiding
De uitzendingen zijn te bereiken via onze website: www.denhaag.remonstranten.nl . U kunt
het websiteadres intikken in de adreszoekbalk, bovenin uw internetscherm, óf klikken op
bovenstaande link. Op onze website klikt u het kopje ‘kerkdiensten’ aan in de ‘taakbalk’.
Bijna onderin de lijst die u dan ziet, vindt u het kopje ‘online kijken en luisteren’. Wanneer u
daar klikt op het eerste woord ‘hier’ *) ziet u de diensten waaruit u kunt kiezen. In de
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rechterbovenhoek van dit keuzescherm vindt u het vakje: ‘Maak favoriet’. Door dat aan te
klikken, kunt u zich voortaan de voornoemde stappen besparen, en kunt u vanuit uw
algemene internetscherm via uw werkbalk in één keer naar deze overzichtspagina gaan.
*) door te klikken op het tweede woord ‘hier’ kunt u de liturgie van de dienst vinden en
desgewenst uitprinten. Wegens auteursrechten wijkt die liturgie soms iets af van de liturgie
die u in de kerk zelf aantreft. Mocht u nog problemen of vragen hebben omtrent deze uitleg,
aarzelt u dan niet contact op te nemen met de administratie (Miriam van Dam) of met één
van de bovengenoemden.
Kerkgangers in beeld?
Voor de kerkgangers die gegarandeerd geheel buiten het beeld van deze uitzendingen
willen blijven, geldt dat zij de eerste drie rijen in de kerkzaal moeten vermijden: wanneer het
hele podium in beeld wordt gebracht, is het niet te vermijden dat de eerste, een deel van de
tweede rij, en als iedereen gaat staan, ook de hoofden van de mensen op de derde rij te
zien zijn. Als u het precies wilt weten, kunt u via de bovenstaande instructie zelf even kijken!
Je hoeft daarvoor niet de gehele dienst af te kijken!
Regisseurs: een late roeping?
In de nieuwsbrief van 8 oktober vroegen wij om regisseurs, mensen die de apparatuur in de
kerk willen bedienen (één man/vrouw per uitzending). We zijn inmiddels met zijn zessen!
Graag zouden we deze regisseurs-groep willen uitbreiden naar tien, zodat er ook voldoende
vervanging is. De bediening is verrassend eenvoudig. Je hoeft alleen maar een IPad of
tablet te kunnen bedienen. Meld je aan!
Aanvulling
Hierbij volgen de kijk- en luistercijfers van de afgelopen maand. 1 november was, zoals te
verwachten, een uitschieter. Ook is duidelijk dat velen onze eerste kerk-tv-uitzending van 22
november later nog eens hebben bekeken!

zondag 29 november (tv)
zondag 22 november (tv)
zondag 15 november (radio)
zondag 8 november (radio)
zondag 1 november (radio)

rechtstreeks
21
13
19
23
34

opname
35
91
28
21
36
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Collecte vierde kwartaal
De collecte is in het vierde kwartaal
bestemd voor India Project. In de
Nieuwsbrief van 10 september stond een
uitgebreide beschrijving van dit project.
U kunt uw donatie overmaken
naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97
van de kerk onder vermelding van: Collecte
India Project.
Onze hartelijke dank!
De diaconale commissie

Ons pastoraal team staat voor u klaar
U kunt hen bereiken op:
Ds. Antje van der Hoek: telefoon: 0252-211204,
e-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Ds. Reinhold Philipp telefoon: 070-3878732,
e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Overdenking
Door ds. Reinhold Philipp
Zie, ik ga iets nieuws beginnen
Blijf niet staren op wat vroeger
was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?
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(Huub Oosterhuis, geïnspireerd op Jesaja 43:18-19)
Iets nieuws beginnen. Velen van ons kijken na alle ellende van 2020 hier reikhalzend naar
uit. Een nieuwe start. Wanneer mogen we het ‘nieuwe normaal’ van afstand houden weer
achter ons laten en beginnen aan een nieuwe ‘nieuwe normaal’? Sommigen willen vast
terug naar het ‘oude normaal’. Anderen zien het als een kans om iets nieuws te beginnen.
Er is volgens mij geen andere kerkelijke feestdag waar tradities en oude gebruiken een
grotere rol spelen dan met Kerst. Juist in de kersttijd zullen velen bedroefd herinneringen
met elkaar delen en tegen elkaar zeggen: ‘Weet je nog? Vroeger. Toen konden we nog…’
Door een vreselijk virus moet dit jaar ineens alles compleet anders. Blijf niet staren op wat
vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Het gaat Jesaja om het blijven staren. Blijf niet
staren op wat vroeger was, is geen oproep om met het verleden te breken. Het gaat erom
dat je je er niet op blindstaart. Dat je open blijft staan voor nieuwe mogelijkheden.
De zwangere Maria merkt dat met de geboorte iets nieuws gaat beginnen. Als moeder voor
zijn kind kiest God niet de vrouw van de koning van Israël of de vrouw van de keizer in
Rome. Neen, volgens de evangelist Lukas kiest God voor een jong meisje zonder rang of
stand, dat in eerste instantie overdonderd wordt door wat haar onverwacht
overkomt. Anders dan verwacht. Zo gaat het vaak in de Bijbel.
Kracht heeft hij betoond.
Hoogmoedigen sloeg hij uiteen.
De machtigen zijn van hun troon gestoten
en nederigen heeft hij verheven.
Hongerigen heeft hij met gaven vervuld,
en rijken heeft hij leeg weggezonden.
Maria zingt tegen alle verdrukking in, tegen de bezetting door de Romeinen, tegen armoede
en onderdrukking. Haar lied kan overgenomen en gezongen worden door al die mensen op
zoveel plaatsen op deze wereld waar onderdrukking en vernedering nog steeds elke dag
aanwezig zijn, op alle plaatsen waar mensen hunkeren naar bevrijding.
Alles wordt anders als we in verwachting leven. Het maakt ons kwetsbaar, maar het maakt
ons ook het meest ‘mens’. Maria’s droom van Gods nieuwe wereld verwoordt de kracht van
de hoop, is als het licht dat zich niet door de duisternis laat temmen. Het ‘gelaat’ van de
Levende kan zichtbaar worden in mensen. Het ontrafelt iets van het mysterie van God. God
is onzichtbaar. Ja, maar soms zie je zijn gelaat in mensen naast je. Het nieuwe waar God
bij monde van de profeet Jesaja over spreekt, is al begonnen, meer dan 2000 jaar geleden.
En het begint steeds weer opnieuw. Als wij ervoor open staan. Als wij bereid zijn om het te
zien. God gaat iets nieuws beginnen in ons en mede door ons.
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Digitale
adventskalender
Door ds. Antje van der Hoek
Een adventskalender nodigt uit om
stapsgewijs toe te leven naar Kerst. De
vier weken durende voorbereidingstijd
laat u toeleven naar dit feest. Mede met
het oog op de coronabeperkingen biedt
de Haagse Gemeenschap van Kerken
een digitale variant hiervan aan. Vanaf
dinsdag 1 december kunt u elke dag
om 6:00 uur een nieuwe deur openen.
Erachter zit een verrassing, verzorgd door één van de leden van de HGK of een andere
organisatie. De bijdragen gaan over gastvrijheid: wat betekent het om gasten te ontvangen
of gastvrij te zijn? Zo doet de Duitse gemeente mee, maar ook de Kerk van Zweden, de
Bahai-gemeenschap, de Doopsgezinden en het Straatpastoraat. En wat zou er toch
schuilgaan achter het luikje met het opschrift ‘Oostenrijkse ambassade’ en ‘Het torentje’?
Beleef het mee, open iedere dag een nieuw deurtje! Op 18 december zijn wij als Haagse
remonstranten aan de beurt. Klik hier voor de digitale adventskalender.

Voor de
'Sinterdichters'
onder ons....
Sinterklaas wees welkom
Wees welkom in het land
Wat fijn dat u ook dit jaar
Weer de reis hebt willen maken
En met uw trouwe paardje
Straks weer rijdt op onze daken
De mijter op de oren
En de teugels in de hand.
Pieterbaas wat enig
Dat jij er ook weer bent
En als je 't nog niet wist
Dan brengen wij je vast ter kennis:
Kijk uit, want bijna ieder dak
Staat vol TV-antennes
Kom ook een beetje strooien
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Want dat zijn we zo gewend.
Sinterklaas en Pieter
Let op in het verkeer
Is 't zo koud op het dak
Dat je er bijna van zou huilen?
Kom dan maar lekker binnen
Bij de kachel schuilen
Met koffie en twee koekjes
En dan gaat het vast wel weer.
Anoniem
Website: www.gedachten-gedichten.nl/sinterklaas

Landelijke digitale
adventskalender
De remonstranten gaan digitaal in
coronatijd. In de
adventsperiode (van 29
november t/m 24 december)
posten zij iedere dag een korte videoboodschap (vlog) van één van hun predikanten op hun
YouTube kanaal. Thema van de vlogs is ‘Maak het lichter’! Predikant Jan Berkvens bijt
het spits af op 29 november vanuit Oude Wetering. Deze vlogs zijn ook te bekijken op de
website www.remonstranten.nl/kerst en via links op social media. U klikt op het
blokje 'Digitale adventskalender'. Dan verschijnen de opeenvolgende vlogs.
De vlogs hebben een lengte van twee minuten en zijn op een breed publiek gericht.
Dagelijks brengen de remonstrantse predikanten in hun vlogs een korte inspirerende
boodschap in een opbouw naar kerst. Daarin verwoorden zij het vrijzinnige gedachtengoed
van de remonstranten.

Lunchconcert door
Hans Jacobi
Beste mensen,
Dit is inmiddels het negende
lunchconcert in coronatijd, ten
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behoeve van thuiszitters en afstandhouders.
Dit concert laat een iets andere programmering horen. Het gaat hier om drie
muziekvoorbeelden uit respectievelijk de gotiek, de late barok en het hedendaagse
muziekonderwijs. Bij elkaar vormen ze een kleine muziekcursus met betrekking tot het
orgel. Voor de link: klik hier
Centraal staat Bachs expressieve bewerking over het adventskoraal 'Nun komm, der
Heiden Heiland'.
Ik hoop dat u er opnieuw van geniet.
Met vriendelijke groet,
Hans Jacobi

Religie-impressies wereldwijd
Door Peter Kelderman
In de vorige Nieuwsbrief vertelde ik al iets over het eerste deel (Rusland, Mongolië) van
mijn 2½ maanden durende Aziëreis in 2011. Laat ik voortgaan met het tweede deel van die
reis, naar China en Sumatra (Indonesië), en dan speciaal over enkele religie-impressies.
Bij de Chinareis sloot ik me aan bij een reisgezelschap. We maakten een prachtige reis
door het land, met als afsluitend deel een bezoek aan Tibet. Het grootste deel van de
bevolking hangt het Tibetaans boeddhisme aan. Een grote rol spelen hierin: tantrische
geschriften, die een soort handleiding vormen voor rituelen en vooral meditatietechnieken
ten behoeve van gelovigen. Verder is er een aanname van het geloof in wedergeboren
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tulku's, ofwel leraren zoals onder meer de dalai lama. Gedurende mijn zes dagen durend
verblijf in het prachtige Tibet hebben we veel kloosters bezocht. Klik hier voor een filmpje.
Een paar toelichtingen: in het Sera klooster, uit de 15e eeuw, worden dagelijks debatten
gehouden door de aanwezige monniken. Ze discussiëren (het doet wat toeristisch aan) in
de 'debattuin', op luide toon met elkaar over boeddhisme en het geloof in het algemeen. Om
hun argumenten kracht bij te zetten klappen ze hard in hun handen en stampen op de
grond. Verderop een impressie van de rondgang om de Jokhang-tempel (het ‘religieuze
hart’ van Tibet), in de hoofdstad Lhasa. Tijdens de ‘kora’, een rondgang om de tempel,
werpen sommige gelovigen zich op de grond. Als laatste zien we een groep arbeiders, al
zingend, bezig met het egaliseren van bouwgrond.
Tenslotte reisde ik naar Medan, Sumatra, voor een twee-weken durend bezoek aan een
familie waarmee ik al vele jaren contact heb. De vader van het gezin, Anton, heb ik leren
kennen toen hij mij gidste in een eerdere reis. Na een heel gezellige week bij het gezin thuis
(vrouw, Irma, en drie zonen), stelde ik voor een week te reizen naar het noordelijk deel van
Sumatra, dat zo gruwelijk geleden heeft onder de 2004 tsunami (geschatte dodental alleen
hier al zo’n 150.000). Het gebied Atjeh is streng islamitisch; omdat we gedurende de
ramadan reisden, gebruikten Anton en ik ontbijt en lunch niet in het openbaar. We
bezochten in de hoofdstad Banda Atjeh de Grote moskee van Baiturrahman; de moskee
heeft als enig gebouw in de omgeving, het natuurgeweld overleefd. Voor een impressie
hierover, in een religieuze context: Klik hier.
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Kerstgedicht
Door Joseph Brodsky,
Kerstmis 1990
Het was niet belangrijk waar zij zich
bevonden,
dat buiten de sneeuwstormen huilden
als honden,
de ruimte beperkt bleek te zijn in hun hoeve
ze elders op aarde niet mochten vertoeven.
Ten eerste, ze hadden elkaar. En ten tweede,
ze waren gedrieën en leefden in vrede;
het eten en drinken, cadeaus hun gegeven,
ze deelden 't door drie voor de rest van hun leven.
De ijzige hemel hing boven hun haven
het grote pleegt over het kleine te waken,
de ster straalde helder - ook die kon nu voortaan
de blik van het Kindeke niet uit de weg gaan.
Het vuur laaide op, maar het hout was ten einde;
ze waren in slaap. Wat de ster onderscheidde
van andere was niet de kracht van haar stralen
maar dat ze wat ver was nabij wist te halen.
Met dank aan Ninon Vercoutre

Donderdag
17 december
Museumbezoek
Kunstmuseum Den Haag
O.l.v. Jacques Zwaan
Deze keer in het Kunstmuseum, Stadhouderslaan 41, alhier op 10 november 2020 te 13:30
uur in de hal van het museum. Er zijn, naast de vaste collectie, momenteel vijf tijdelijke
tentoonstellingen te zien. Klik hier: www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen . Om hiervan
twee te noemen: ‘Mode in kleur’, door het Kunstmuseum zelf, en: ‘Iedereen wil naar
huis’, van de kunstenaar Norbert Schwontkowski.
Mode in Kleur laat zien hoe kleding van vroeger en de mode van nu momenten van hoop
kunnen bieden. En ons bovenal met elkaar verbinden in alle kleurschakeringen van de
regenboog. Dit veelkleurige natuurverschijnsel staat niet voor niets symbool voor hoop,
moed, trots en dankbaarheid. Al die prachtige kleuren komen aan bod in ‘Mode in Kleur’.
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Deze tentoonstelling, grotendeels samengesteld uit de eigen museumcollectie, is tijdens de
covid-19 periode gemaakt en vertelt modeverhalen over de symboliek van kleur. In een tijd
waarin enorme behoefte bestaat aan troost, verbinding en hoop, kan juist een
tentoonstelling over mode dit bieden. De modewereld is immers gewend om vooruit te
kijken en te reageren op de wereld om ons heen.
Norbert Schwontkowski (1949-2013) is misschien wel één van de best bewaarde
geheimen van Duitsland, maar langzaam verwerft zijn poëtische werk ook buiten zijn
geboorteland steeds meer bewonderaars. Geïnspireerd door het zenboeddhisme, waar hij
op een van zijn reizen naar Azië mee in aanraking is gekomen, zoekt hij naar de esthetiek
van het moment. Soms dragen zijn schilderijen een beladen existentiële thematiek, soms
tonen ze absurdistische situaties uit het dagelijks leven, zoals een man die in het holst van
de nacht zijn koelkast doorzoekt naar iets om zijn knorrende maag mee te vullen. Aan veel
van zijn werken gaan schetsen vooraf, met vlugge pen vastgelegd in de schetsboekjes die
hij altijd met zich meedroeg. De tentoonstelling brengt zo’n tachtig schilderijen en meer dan
veertig schetsboeken vanuit internationale collecties bijeen en is tot stand gekomen door
samenwerking tussen Kunstmuseum Den Haag, Kunstmuseum Bonn en Kunsthalle
Bremen, waar deze eerder te zien was.
Het museum is ‘coronaproof’. De Museumkaart is geldig, evenals de Vriendenpas. U dient
vooraf wel via de website van het museum te reserveren, voor bovengenoemde datum/tijd.
Mocht iemand daar moeite mee hebben, laat het dan even weten
(J.Zwaan25@kpnplanet.nl). Graag hoop ik u in het museum te mogen begroeten.

Personalia april-november
2020
In het maandblad 'Op de hoogte' was één
van de rubrieken een opgave van de
overledenen, en van de nieuwe/vertrokken
leden en vrienden. Voortaan zal de
Nieuwsbrief deze taak overnemen. Hierbij
dus een lijstje, over de periode meinovember 2020. In de toekomstige Nieuwsbrieven zal een frequentie van 1 x per 4 weken
worden aangehouden.
Overleden (chronologisch)
‘Vrienden en leden die zijn overleden, die ons zijn voorgegaan, vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.’
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Mevrouw Regine Magdalena Elisabeth Verhoeven-Grube
De heer Bob van den Bosch
De heer Edo Ravoo
Wij herdenken hen met eerbied en onze gedachten gaan uit naar allen die hun dierbaar
waren.
Nieuwe Leden/vrienden (chronologisch)
De heer Jochem Sprenger (L)
Mevrouw Loes van den Oever-Meesters (V)
De heer Jan Nelisse (V)
Mevrouw Anne Marie van Yperen (V)
Mevrouw Marianne Custers-Balkema (V)
De heer Ronald de Jong (V)
De heer Willem Scheer (V)
De heer Pieter Rodermond (V)
Mevrouw Harriet Kroner (V)
Mevrouw Janine Mutsaerts-Kok (V)
Van harte welkom!
Vertrokken i.v.m verhuizing
Mevrouw Anneke Hoestra (V)

Corronababbel
Door Margreet Jonkers
Over vertrouwen: aan het begin
van de coronacrisis vertelde ik
over de uitvaart van een goede
vriendin van mij. Er kon geen
bijeenkomst worden gehouden. Een neef en een vriendin van de overledene namen het
initiatief om een filmpje te maken. Ze vroegen verscheidene ’sprekers’ om een bijdrage in te
sturen. Ik voldeed aan hun verzoek. Men had gezegd dat het niet mogelijk was om op het
tijdstip van de uitvaart het filmpje te zien, maar het zou achteraf aan iedereen worden
toegezonden.
Ik heb nooit iets gekregen.
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Een paar jaar geleden werd ik door twee meisjes uit de 6e klas van het
Sorghvlietgymnasium geïnterviewd. Ze vroegen naar mijn leven en mijn loopbaan. Ik zou
een uitnodiging voor de presentatie krijgen.
Die heb ik nooit gehad.
Beide keren werd er een belofte niet nagekomen. Op zichzelf genomen vond ik dat niet zo
erg. Je doet iets immers om het doen zèlf. Wat ik wel erg vind, is dat hierdoor het
vertrouwen van mensen afneemt.
Onlangs ben ik door een studente van de Haagse Hogeschool geïnterviewd. De
buurtvereniging van de wijk waar ik woon, ‘Thuis op Scheveningen’ had opdracht gegeven
om een tiental wijkbewoners te vragen naar hun mening over de wijk. Laat ik nou een
uitnodiging hebben ontvangen om een presentatie op de Hogeschool per zoom mee te
maken…! Leve het vertrouwen in elkaar! Wij moeten niet alleen ons gevoel maar ook ons
verstand gebruiken wanneer we bekijken of we iemand kunnen vertrouwen of niet.
‘Wees argeloos als de duiven en arglistig als de slangen’, zegt Jezus. Zo is het maar net!
Hoe gaan we om met tegenslag? Dat is een belangrijke vraag in deze tijd. Leggen we ons
meteen neer bij de situatie, of wordt onze creativiteit geprikkeld om er toch iets van te
maken? Bij de ene mens is het glas half leeg, bij de ander half vol. Wij kunnen onszelf niet
echt veranderen, maar we kunnen wel proberen om onze wendbaarheid te vergroten. Dus
niet bij de pakken neerzitten, maar er een uitdaging in zien om onze balans te herstellen in
de nieuwe situatie. In de Bijlmer hadden ze het bij het rechte eind aan het begin van de
coronacrisis: IMPROVISE - ADAPT - OVERCOME !
Tenslotte: ga ik me laten inenten als het vaccin er is en ik tot de uitverkorenen behoor? Op
de eerste dag van het goede nieuws over het vaccin dacht ik: ’nee, natuurlijk niet. Ik neem
ook nooit de griepprik. Gewoon omdat ik mijzelf de kans wil geven om op een behoorlijke
manier dood te gaan.’
Echter, op de tweede dag drong tot mij door dat 60% van de bevolking ingeënt moet zijn om
groepsimmuniteit te bereiken. Ik dacht: ’moet ik het niet toch doen omdat ik een klein deeltje
van het geheel ben? Moet ik mijn bijdrage leveren aan de groepsimmuniteit?’ Gelukkig hoef
ik nog niet definitief te beslissen!
Ik ben van plan het er met mijn huisarts even over te hebben, tegen die tijd….

Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam.
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: https://denhaag.remonstranten.nl -E-mail: remondenhaag@hetnet.nl
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Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon 070 325 07 79

Over de Remonstranten
Geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met
de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het
ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs
de vrijheid nemen om niet alles te geloven.
Lees verder
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