Nieuwsbrief Den Haag e. o.
15-29 april
Van de redactie
Door: Peter Kelderman
Zoals Madzy van der Kooij al aangeeft
in ‘Uit de Kerkenraad’: houd nog even
vol! Ook doet ze een oproep voor de
digitale koffiezoomsessie na de
kerkdienst.
In deze Nieuwsbrief wordt, na vermelding van de twee diensten en het collectedoel, de
Overdenking verzorgd door Reinhold Philipp: ‘Als God ons vraagt’. Titia Wouters stuurde
een leuke collage van de kinderen op zoek naar paaseitjes.
Het 14e lunchconcert alweer van Hans Jacobi, dit keer gewijd aan de Nederlandse
componist Jan Sweelinck, met, voor de liefhebbers, een uitleg over de ‘authentieke’
vingerzetting bij het orgelspel.
Twee bijdragen van de redactieleden: Ria Edelman over een wandeling binnenkort, en
Peter Kelderman met weer een ‘Religie-impressie wereldwijd’, dit keer uit Cambodja.
We vervolgen met een Coronababbel door Margreet Jonkers. U hebt misschien wel
gemerkt dat we per ongeluk een eerdere bijdrage twee keer hebben geplaatst; daarom in
deze Nieuwsbrief een extra lange ‘Babbel’.
Tenslotte een aankondiging door Johan Goud, voor de denkvakantie in Frankrijk in
augustus a.s. Omdat de reis inmiddels is volgeboekt, alleen dus voor de ‘reservelijst’. En ja:
wist u dat u alle eerdere Nieuwsbrieven kunt bekijken, als u op onze website in de
bovenbalk "WIKI" aanklikt? Succes hiermee! Klik hier voor de nieuwsbrieven.

Uit de kerkenraad
Door Madzy van der Kooij, secretaris
We hadden ons er al bijna op verheugd:
op 21 april komen er versoepelingen.
Maar helaas, u hebt het (waarschijnlijk)
gehoord bij de persconferentie van 13
april: er is zeker reden tot een voorzichtig
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optimisme, maar de cijfers aangaande de ziekenhuisopnames geven nog geen aanleiding
tot meer versoepelingen en dus ook niet tot het hervatten van de kerkdiensten. Uiteraard
volgt de kerkenraad de mededelingen vanuit de overheid nauwgezet, en zodra er meer licht
aan het einde van de tunnel verschijnt, zullen we u dat meteen vertellen –ook wij kunnen
niet wachten tot de diensten met 30 mensen weer kunnen worden hervat.
Dus: nog even de tanden op elkaar en doorzetten, het is niet anders. En voor de tussentijd:
houd moed, heb lief.
Misschien leuk om te vermelden: de spreuk ‘Houd moed, heb lief’ is in de PKN ontstaan in
coronatijd en sindsdien te zien op vlaggen, posters en dus ook af en toe elders.
Voor mij is extra leuk, dat deze term gelanceerd is door ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen,
PKN-predikante te Heerenveen en ook oud-leerlinge van mijn man¸ Gerrit Berveling.
DUS: houd moed, heb lief!

Koffie na de dienst
Door: Madzy van der Kooij
In het stukje Uit de kerkenraad heb ik
al gemeld, dat het nog niet duidelijk is
wanneer we weer kerkdiensten met
aanwezigen kunnen organiseren. Dat
het nog even duurt, is wel duidelijk.
Als u dus de dienst digitaal gevolgd hebt, overweegt u dan toch eens de digitale
koffiezoomsessie te volgen. U gaat daarvoor naar de link op de website, klikt en u wordt
toegelaten.
En nee, het is natuurlijk niet te vergelijken met het gezellig napraten in de tuinkamer of in de
tuin.
En ja: je hebt even contact met mensen, die je al vaak een tijd niet hebt gezien.
Degenen die meedoen, ervaren dat als zeer prettig.
Ik zou zeggen: gewoon proberen dus.
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Zondag 18 april, 10.30 uur,
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi, zang: Frederiek Muller
De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV en na afloop napraten via Zoom.

Zondag 25 april, 10.30 uur
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi, zang: Frederiek Muller.
Als u hieronder op lees meer klikt, dan kunt u wat informatie lezen over Tina Geels.
De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV en na afloop napraten via Zoom.
Lees meer

Collecte tweede kwartaal
De collecte is in het tweede kwartaal bestemd
voor Stichting Madalief.
Zie hieronder.
U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Collecte Stichting Madalief.
Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hieronder gebruiken.
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Onze hartelijke dank!

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR code
hiernaast gebruiken.
Onze hartelijke dank!

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

Reinhold Philipp: telefoon: 070-3878732,
e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl
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Als God ons vraagt
Door: Reinhold Philipp
Als God in de Bijbel vragen tot een mens richt, zijn het meestal vragen die niet alleen voor
die persoon bedoeld zijn, maar vragen die tot dé mens gericht zijn, en in die zin ook tot ons.
Aan het begin van het boek Genesis, als God de mens zoekt die zich na het eten van de
verboden vrucht uit schaamte tussen de struiken heeft verstopt, vraagt God: ‘Adam, waar
ben je?’ Later als de mens een moordenaar geworden is en een ander mens van het leven
heeft beroofd, vraagt God: ‘Kaïn, waar is je broer?’
‘Kinderen, hebt ge niet iets voor bij het eten?’ (Johannes 21:5 in de Naardense
Bijbelvertaling. Vraagt Jezus hier werkelijk of zijn volgelingen iets te eten hebben
meegenomen, terwijl hij later, als zij van het vissen terugkomen, brood en een gebraden
visje aan hen aanbiedt? De vraag van Jezus is erop gericht dat zijn volgelingen inzien dat
zij met lege handen staan, dat zij niets bezitten om van te leven en dat het leven dat ze tot
dan toe hebben geleid, hen niet heeft kunnen voeden. De visnetten blijven ondanks hun
inspanningen leeg.
‘Hebben jullie iets dat de honger stillen kan?’ Hun antwoord is kort en duidelijk: ‘Neen.’ Er is
waarschijnlijk geen bekentenis die een mens zwaarder valt dan deze. Zolang het ook maar
enigszins gaat, zullen we onszelf en anderen tegen iedere prijs en met alle middelen
proberen wijs te maken dat we van alles en nog wat bezitten. Hoe inhoudslozer iemands
leven is, des te sterker wordt zijn verlangen om tegenover anderen een façade op te
houden. Vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel waar verteld wordt hoe de mens zich uit
schaamte in de tuin verborgen houdt, zien we dat de mens er juist het meest voor
terugschrikt, zijn eigen naaktheid bloot te geven. Hij getroost zich de grootst mogelijke
inspanningen om de schande van zijn naaktheid en armoede voor ieders ogen te
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verbergen. Pas als er geen ontkomen meer aan is, durven we vaak de moed op te brengen,
en eerlijk te zijn en te bekennen wat ook de volgelingen aan Jezus moesten antwoorden:
‘Neen.’
De vraag van Jezus begint met ‘kinderen’. Hoewel deze aanspreekvorm gebruikt wordt in
het evangelie van Johannes, laat de NBV dit geheel weg en vertalen andere vertalingen
met ‘vrienden’. Toch is het ‘kinderen’ door de evangelist bewust gekozen, want de
volgelingen hebben juist dan behoefte aan een soort kinderlijk vertrouwen om de waarheid
omtrent hun lege leven onder ogen te durven zien.
‘Gooi het net aan stuurboord uit’, zegt Jezus, ‘dan lukt het wel.’ De volgelingen doen niet
iets volstrekt nieuws, integendeel. Het is een nieuw begin dat het oude niet overboord gooit,
maar vernieuwt doordat het van binnenuit met zin en waarde wordt gevuld. Niet
zelfverloochening maar zelfverwezenlijking is het doel van de ontmoeting met Jezus die ons
vanaf de oever toeroept: ‘Hebben jullie iets dat de honger stillen kan?’
Wat zouden wij antwoorden?
Afbeelding: Codex Egberti, 10e eeuw

Van Titia Wouters kregen we dit bericht: ‘de kinderen van de kerk konden dan wel geen
Pasen in de kerk vieren -geen paasontbijt, eitje-tik en paaseieren zoeken- maar thuis eieren
zoeken kon wel. Titia heeft voor Pasen aan alle kinderen een zakje eitjes gestuurd.
Namens de kinderen: tot gauw in de kerk!
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Lunchconcert
Door: Hans Jacobi
Beste mensen,
Tweede Paasdag was koud en
winderig. Misschien dat sommigen
van u weer warm worden bij dit kleine
lunchconcert, gewijd aan Nederlands grootste componist. Dit jaar is het 400 jaar geleden
dat Jan Pieterszoon Sweelinck overleed. Dit veertiende lunchconcert bevat drie van zijn
composities voor klavier. De video bevat beknopte toelichtingen, klik hier:
Voor Muziekweb maakte ik een uitgebreidere toelichting over Sweelincks klaviermuziek.
Deze toelichting kunt u hier lezen (met korte muziekfragmenten ter illustratie, afkomstig van
diverse cd's), klik hier:
Hopelijk geniet u van de muziek. Voor de gespecialiseerde liefhebbers onder ons zal ik
hieronder nog wat uitleggen over Sweelincks klaviertechniek.
Uitleg:
Ik probeer de muziek van Sweelinck zo veel mogelijk te spelen met 'authentieke'
vingerzetting. Bij het pianospelen is het gebruik van de duim normaal. Toonladders kunnen
zo mooi legato gespeeld worden, dankzij het onderdoor zetten van de duim. Tot ver in de
17e eeuw was dit strakke legato niet vanzelfsprekend. Toonladders werden grotendeels
gespeeld met slechts twee vingers. Het gebruik van de duim was niet per se verboden,
maar het toonladder spelen à la Czerny is toch van latere datum. De oude techniek
suggereert een mooi open klankbeeld, omdat een strak legato zo ontmoedigd wordt. Het
maakt de organist bewust van de aan- en afspraak van de orgelpijpen, al duurt dit ook maar
een fractie van een seconde. .
De oude vingerzetting gaat uit van het principe van de 'goede' of 'sterke' vinger. Bij de
Engelse virginalisten was dat de 3 (middelvinger). Er is van Sweelinck een toccata
overgeleverd, met hier en daar suggesties voor de vingerzetting. Hierbij gebruikte 'men'
voor de rechterhand de 3 (middelvinger) als sterke vinger, en voor de linkerhand de 2.
Vergelijkbare principes vinden bij Scheidemann en Scheidt.
Rechts stijgend wordt dan: 3 4 3 4 3 4 (de middelvinger heeft het accent)
Rechts dalend wordt: 3 2 3 2 3 2
Links stijgend wordt: 2 1 2 1 2 1 (de wijsvinger heeft het accent, de duim wordt hier dan toch
nog gebruikt)
Links dalend wordt: 2 3 2 3 2 3
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Snelle toonladderfiguren werden dus kennelijk grotendeels op deze manier gespeeld,
waarbij de overige vingers overigens wel worden gebruikt als 'uitloop'. Zo heb ik het ook
gedaan in dit concertje.
Het is uiteraard de vraag of het in onze tijd zinvol is om zo strikt in de leer te zijn. Als ik
Sweelinck alleen maar op de piano zou spelen, dan zou ik zeker gebruik maken van een
moderne vingerzetting. De hier volgende video laat een demonstratie zien van gemengd
authentiek/modern. Deze speler gebruikt ook in de linkerhand niet de duim, althans niet in
passagewerk, klik hier:
In de linkerhand is het hoe dan ook niet prettig wanneer de duim op een zwarte toets
terecht komt. Een toonladderfiguur als a-bes-c-d speelde men daarom links waarschijnlijk
met 2-3-2-1, hoe onhandig dit ook lijkt. Dat is ook de oplossing die Sandra Soderlund
aandraagt in haar uitvoerige Organ Technique - A historical Approach. Dit probleem doet
zich overigens niet vaak voor (in de Chromatische fantasie één keer).

Religie-impressies wereldwijd
Door: Peter Kelderman
In 2006 maakte ik een prachtige rondreis van drie weken,door Vietnam en Cambodja.
Allebei zeer de moeite waard: mooie natuur en cultuur en heel aardige mensen. In Vietnam
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word je nog vaak geconfronteerd met de oorlog in de jaren zestig, zoals het bloedbad in My
Lai. In Cambodja konden we, naast relaxte bestemmingen zoals Phnom Penh, niet heen
om de Rode Khmer-tijd, met de ‘Killing fields’.
In het laatste deel van onze reis bezochten we de indrukwekkende tempels van Angkor
(‘Heilige stad’), de hoofdstad van het oude Khmer-rijk, dat de periode van ongeveer 9001400 omvatte. Het gebied is zo’n 400 km2 groot en bevat honderden tempels, met
afwisselend boeddhistische en hindoeïstische grondslagen. Iedere nieuwe koning (‘godkoning’) probeerde zijn voorganger te overtreffen in de grootte van de tempels, en de
versieringen daarin. Angkor staat sinds 1992 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Heel
indrukwekkend zijn de tempels Angkor Wat, en de Bayontempel bij Angkor Thom (zie foto
hierboven). Maar even mooi zijn de veel kleinere tempels, zoals het Banteay Srei tempeltje
met prachtig beeldhouwwerk (reisboek ‘Lonely Planet’ zegt :’mooiste ter wereld’), gewijd
aan de hindoegod Shiva (zie foto hieronder).
Angkor Wat is het grootste religieuze complex ter wereld, en waarschijnlijk gebouwd als
graftempel voor koning Suryavarman II (die regeerde van 1112-1152), en ook om de
hindoegod Vishnu te eren. De tempel heeft een oriëntatie naar het westen, een richting die
met ‘de dood’ wordt geassocieerd. Angkor Wat is o.a. beroemd on zijn ca. 3000
‘apsara’ (‘hemelse nimfen’), die in de tempelswanden zijn uitgehouwen. Even mooi vond ik
de Bayontempel, die werd gebouwd onder de regeerperiode van Suryavarman VII (11811219). Toentertijd woonden er rond het complex zo’n miljoen mensen! De 54 goden (links)
en 54 demonen (rechts) op de toegangsweg spelen een belangrijke rol in de
hindoevertelling ‘karnen van de oceaan van melk’, een vertelling die compleet staat
afgebeeld in de Angkor Wat tempel, en te ingewikkeld is om hier uit te leggen. (Voor
belangstellenden: hiernaar kan worden ‘gegoogeld’.)
De monumenten waren eeuwenlang onder de junglebegroeiing verborgen. De
herontdekking was rond 1860 door een Franse expeditie, en ook later deden de Fransen
veel speurwerk. Restauratie was moeilijk; de jungle overwoekerde snel weer de tempels, tot
uiteindelijk werd besloten om dezelfde restauratiemethode te gebruiken als bij het
Indonesische tempelcomplex Borobodur, zoveel mogelijk met de oorspronkelijke materialen
en vormen.
Het is onmogelijk om in drie dagen die we voor de excursies hadden, ‘alles’ te zien. Je kunt
het beste, bij een reisbureautje ter plekke, een tour plannen met zo’n vier mensen in een
‘brommer-taxi met aanhanger’. Alternatieven zijn bijv.: fietsen, privétaxi of per olifant. I.t.t.
veel andere toeristengebieden schijnen deze olifanten zeer goed verzorgd (volgens ‘Lonely
Planet’) te worden.
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Coronababbels
Door: Margreet Jonkers
Zoals eerder gezegd: ik schrijf
deze babbels vanuit het
perspectief van iemand die tot
een minderheid behoort; in dit geval tot de groep mensen-met-een-beperking..
Het leven van een invalide kent ook veel humoristische momenten. In mijn jeugd waren mijn
ouders en broers en zusje altijd de hele maand augustus in een huis in Noordwijk aan Zee.
Het huis lag aan de boulevard en er was geen trottoir aan beide kanten van de weg. Alleen
aan de kant van de zee konden de mensen flaneren. Ons huis had een terras aan de
voorkant, met openslaande deuren, die ’s zomers natuurlijk vaak open waren. Soms liepen
de mensen gewoon op de weg, vlak langs ons terras, zodat ze heerlijk naar binnen konden
kijken. Op een dag zaten wij met het grote gezin van acht personen aan de avondmaaltijd.
De terrasdeuren stonden open. Er kwam een priester of kapelaan langs, die dacht: ‘Hé, zo’n
groot gezin… die zullen wel katholiek zijn…’ Vervolgens stapte hij het terras op, stak zijn
hoofd naar binnen en vroeg of hij welkom was. ‘Ja hoor’, zei mijn moeder, terwijl ze een
bord uit de kast pakte, ‘eet u maar even een hapje mee’. Pas toen we na het eten aan het
dankgebed toe waren (mijn ouders waren synodaal gereformeerd), merkte de geestelijke
dat wij niet rooms-katholiek waren omdat we geen kruis sloegen!
Nog een humoristisch voorval: vanaf mijn 8e jaar had ik een kinderrolstoel. Mijn broers
vonden het leuk om met mij rond te racen (op de achterwielen natuurlijk), maar nog leuker
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vonden zij het om zelf in die kar te zitten en te kijken wat je er allemaal mee kon doen. Op
een gegeven moment hadden ze mij in een badstoel op het terras gezet om zelf met de kar
te kunnen experimenteren. Eén van mijn broers was bezig om de stoep aan de overkant
van de straat op en af te gaan. Hij had met veel moeite net de voorwieltjes op het trottoir
gekregen, toen er een grote groep wielrenners langs kwam, die kennelijk een wedstrijd
reden. Eén van de renners uit de staart van de groep stapte af en vroeg aan mijn broer in
de rolstoel of hij hem zou helpen de stoep op te komen… Gelukkig stond mijn broer niet op
uit de kar! En ik kwam niet meer bij van het lachen…
Toen de coronacrisis begon (al weer meer dan een jaar geleden!), gingen velen hamsteren.
Dat hebben wij niet gedaan, maar ik heb wel voor een paar dagen meer dan anders eten in
huis gehaald…
Dat doet me denken aan hetgeen we 22 jaar geleden in de kelder vonden, toen we in dit
huis kwamen wonen: biscuits in blik en sigarettendoosjes, uit de oorlog. De geschiedenis
van ons huis uit eind jaren ’30 ken ik uit een boek over huizen uit deze buurt, dat mijn vorige
tandarts geschreven heeft. Het gaat om 3-onder-1-kap, een zogenaamde ’stadsvilla’. En
laat nou één van mijn vroegere zangleerlingen hier tijdens de oorlog hebben gewoond! Ze
zat op het VCL en haar ouders woonden in Naaldwijk. Door-de-week verbleef ze bij haar
oom en tante op de Badhuisweg, dichtbij school. Die oom was tandarts en daarom had hij
onder ons huis extra ruime kelders laten bouwen. In de kelder had hij zijn werkplaats, op de
begane grond zijn tandartspraktijk en op de 1e verdieping hun woonkamer. (Vandaar dat er
op onze grote slaapkamer parket ligt.) Leuk, he? Mijn leerling zat haar huiswerk te maken
op onze logeerkamer op de 2e verdieping, en elke keer als ik daar uit het raam kijk, moet ik
aan haar denken.
In het vorige coronajaar heb ik zo geweldige ontmoetingen gehad. De zangleerling over wie
ik hierboven sprak, is inmiddels 96 jaar oud. Ik had een paar jaar geleden geprobeerd, haar
adres en telefoonnummer te achterhalen, maar dat was niet gelukt. Toen ik een
overlijdensadvertentie van iemand met dezelfde naam in de krant had zien staan, en gezien
had dat die vrouw in Oldeslo haar laatste jaren had doorgebracht, was ik diep bedroefd.
(Oldeslo is niet ver van ons huis.) Op een bijeenkomst van onze remonstrantse gemeente
kwam ik een vrouw tegen die destijds in een van de jongerenkringen van mijn man zat. Zij
deed mij de groeten van mijn zangleerling…! Natuurlijk ging ik vorig jaar op bezoek bij de
oude dame. Ze woont in een prachtig appartement in het Zorghotel Haganum aan de Laan
van Meerdervoort. Ze vertelde mij dat haar overleden zuster in Oldeslo had gewoond…
Het kan verkeren… 2020 had nog meer wonderbaarlijke ontmoetingen voor mij in petto,
maar daar vertel ik een andere keer over…
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DENKVAKANTIE in Zuid-Frankrijk, 9-14 augustus 2021
Door: Johan Goud
LIEFDE, GEWELD en MYSTIEK – N.A.V. HET WERK VAN OEK DE JONG (Johan Goud,
Jaap Goedegebuure, Oek de Jong).
De Denkvakantie is volgeboekt. Mocht u zich alsnog willen aanmelden, dan komt u op de
reservelijst.
Na twee eerdere, zeer geslaagde denkvakanties, vindt in de tweede week van augustus
a.s. de derde cursusweek plaats, in het Zuidfranse plaatsje St. Etienne des Sorts, niet ver
van de steden Avignon en Orange, in het voor dit doel bij uitstek geschikte Centre Erasme
(zie www.centre-erasme.nl). Thema van dit jaar: ‘Liefde, geweld en mystiek - n.a.v. de
romans en essays van Oek de Jong’. We lezen teksten van hemzelf en anderen, over
liefde, geweld en mystiek. Ook worden enkele bij deze thema’s passende films vertoond.
Heel bijzonder is, dat Oek de Jong gedurende een dag in ons midden is om op vragen te
antwoorden. Bovendien is er ruim gelegenheid om uit te rusten, met elkaar te praten, en
heerlijk te eten en drinken. De docenten zijn dezelfden als in de voorafgaande jaren: Johan
Goud (die hoogleraar ‘theologische esthetica’ en remonstrants predikant was) en Jaap
Goedegebuure (emeritus-hoogleraar Nederlandse literatuur, literair recensent). De groep
bestaat uit maximaal 21 deelnemers.
Kosten (vol pension, incl. maaltijden): € 335,-. De aanmelding is open voor
leden/vrienden/belangstellenden van remonstranten Den Haag. Aanmelding bij Pieter
Jöbsis (pieter.jobsis@gmail.com) en bij Johan Goud (jgoud01@kpnmail.nl.
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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

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
Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon 070 325 07 79
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