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Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o.
24 juni - 8 juli 2021

Van de redactie
Door: Peter Kelderman

We gaan een zomer in met meer vrijheden, en
ook met veel activiteiten door het hele land. Voor
onze jongere generatie (en ook wel voor de
oudere) hopelijk een ‘Summer of love’!

Bij ons zijn er de versoepelingen voor bezoek

Dan de hierboven beloofde activiteiten: een flink

aan de kerkdiensten, zoals Betty Renssen uit de

aantal ‘Vrijzinnige Zomerontmoetingen’ in juli en

kerkenraad bericht. Ze vraagt ook dringend om

augustus, waarvan er twee door onze gemeente

vrijwilligers voor koffie schenken.

worden georganiseerd, nl. ‘Manna voor de ziel’
en een Zomeravondlezing. De Zomercursus

Madzy van der Kooij vertelt over de ontroering
die ze voelde toen er voor het eerst weer
(voorzichtig) door de kerkgangers kon worden

‘Menselijkheid’ zal worden verzorgd door Johan
Goud, en het project ‘Haagse plekken van
religie’ door het Haags Gemeentearchief.

meegezongen.
Verder doet zij verslag van het afscheid van
Margo Venema, na 21 jaar werken in de
administratie. We sluiten graag aan bij haar
slotwoorden: Margo, het ga je goed!

Ikzelf doe verslag van religie-impressies,
opgedaan tijdens mijn 2017-reis in Japan,
gevolgd door de (bijna laatste) Coronababbel
van Margreet Jonkers, gewijd aan het meest
recente boek van Claartje Kruijff. Leest u ook het
mooie gedicht van Mary Oliver. Tenslotte prijst

Na aankondiging van de twee kerkdiensten

Margreet nog het hierboven genoemde ‘Manna

volgen het ‘oude’ collectedoel voor het 2e-, en

voor de ziel’ aan.

het nieuwe voor het 3e kwartaal: de Participatie
Keuken Den Haag. Ds. Gerrit Berveling en ds.
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Reinhold Philipp verzorgen deze keer samen de
mooie Overdenking: ‘Een tuin van plezier’.

Voor de kanselbloemen kunt u contact opnemen
met Lucie Bosch.

Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen, secretaris

Na de versoepelingen die begin juni
aangekondigd werden, mochten we met 50
personen de kerkdienst bijwonen; daarvoor zijn
de stoelen op anderhalve meter afstand
geplaatst. Registratie blijft verplicht; daarvoor ligt

In juli willen we daarom na de dienst graag

vanaf 27 juni een namenlijst bij de ingang. U

weer koffie schenken, maar daarvoor zijn

hoeft zich dus niet meer tevoren op te geven.

dringend nieuwe vrijwilligers nodig.

Gelukkig mogen we weer met het ad hoc koortje
van 4 personen bij de open deur zingen; vanaf

U kunt zich opgeven bij Willy Adriaanse, tel.

27 juni mag de gemeente zachtjes meezingen.

070-385 9919 of e-mail:
w.adriaansesmit@gmail.com.

In de persconferentie van 18 juni werden verdere
versoepelingen aangekondigd, waardoor,

De Zoom-lezing van prof. dr. Wout van

rekening houdend met de anderhalve meter-

Bekkum op 19 juni over de 12e eeuwse

regel, in onze kerk het maximum aantal

filosoof, arts en rechtsgeleerde Maimonides

bezoekers - inclusief medewerkers - op 66 komt.

was erg interessant; helaas waren er maar

U ziet, de kerkenraad volgt de ontwikkelingen

10 deelnemers.

ook met grote interesse! Per 26 juni hoeft men
geen mondkapje meer te dragen als men de
anderhalve meter afstand bewaart, regelmatig
de handen wast en zich laat testen bij klachten.

Zo gaan we steeds positiever de zomer
in; laten we zo doorgaan!
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Afscheid Margo
Door Madzy van der Kooij
(voormalig secretaris)

Op 23 juni j.l. hebben we met een klein
gezelschap afscheid genomen van Margo
Venema. In de tuinzaal hebben we haar
uitgewuifd onder het genot van koffie of thee met
gebak. Ds. Philipp en ikzelf hebben kort het
woord gevoerd.
De laatste drie jaar, toen het met haar
gezondheid wat minder ging, is Miriam van Dam
Uiteraard hebben we Margo niet met lege
handen laten gaan: zij gaat met een printer naar
huis en met het schilderij, dat op de administratie
aan de muur tegenover haar hing. Ze zal dus

op de administratie komen werken. Gelukkig
ging die samenwerking heel goed en hebben ze
samen veel plezier gehad – naast dat ze heel
hard gewerkt hebben natuurlijk.

ongetwijfeld nog wel eens aan ons denken. In
haar bedankje noemde ze ons in ieder geval
‘allemaal aardige mensen!’

Margo heeft zich met bewonderenswaardige
veerkracht staande weten te houden na een
paar klappen die het leven haar toebracht,
waaronder het vrij plotselinge overlijden van haar
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Margo is 21 jaar verbonden geweest aan onze

echtgenoot Simon Venema, nu ruim een jaar

gemeente als administratief medewerkster. Eerst

geleden.

werkte zij daar met Christien Esfahani. Later
heeft zij jaren alleen de administratie beheerd op
haar stille en bescheiden manier.

We wensen haar een mooie tijd als
gepensioneerde toe, met hopelijk nog veel
goede en vreugdevolle gebeurtenissen.

Zij was een vraagbaak en wist zo ongeveer alles
– zoals dat gaat met mensen, die op een
centrale plek in een organisatie werken.

Margo, het ga je goed!

Zondag 27 juni, 10.30 uur
Voorganger: ds. Jan van Aller

Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine cantorij

Bij deze kerkdienst zijn maximaal 50 bezoekers
welkom. De aanmeldverplichting komt door de
versoepelingen te vervallen. Bij binnenkomst in
de kerk ligt een lijst klaar waarop uw naam
genoteerd wordt.

De kerkdienst is live, of terug te kijken
via Kerk TV

Als u op meer lezen klikt, kunt u meer informatie
vinden over Jan van Aller.
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Meer lezen

Zondag 4 juli, 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine cantorij

Bij deze kerkdienst zijn maximaal 50 bezoekers
welkom. De aanmeldverplichting komt door de
versoepelingen te vervallen. Bij binnenkomst in
de kerk ligt een lijst klaar waarop uw naam
genoteerd wordt.

De kerkdienst is live, of terug te kijken
via Kerk TV

Zingen met tranen……….
Door: Madzy van der Kooij
Afgelopen zondag, 20 juni, bleek een heel
bijzondere kerkdienst te worden.

Nu zijn kerkdiensten eigenlijk altijd bijzonder,
maar op deze dag mochten we als gemeente de
laatste coupletten van het slotlied meezingen –
weliswaar ingetogen, maar volgens ds. Philipp is

Dat het zingen in gemeenteverband belangrijk is

dat bij remonstranten niet zo’n probleem.

en dat we dat allemaal gemist hebben, was al

(Inderdaad, dat ligt voor doopsgezinden en

lang duidelijk. Dat het zó diep zat, dat ik op het

lutheranen moeilijker!)

moment suprême alleen maar kon hakkelen met
tranen over mijn wangen, had ik van tevoren niet
kunnen inschatten. En ik bleek niet de enige te

Ik was blij, dat het weer mocht, maar: ik kreeg

zijn. Bijzonder om te ervaren, wat het al dan niet

bijna geen woord uit mijn strot. Ik schoot vol en

zingen in gemeenteverband met mensen kan

voor zover ik iets heb kunnen uitbrengen, was

doen.

het meer dan ingetogen.
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Collecte tweede kwartaal
De collecte is in het tweede kwartaal bestemd
voor Madalief.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Collecte Madalief.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de
QR code hieronder gebruiken.

Onze hartelijke dank!

Collecte derde kwartaal 2021
Door: Diaconale Commissie

In het derde kwartaal van 2021 collecteren we
voor Participatie Keuken Den Haag
(www.participatiekeuken.nl). De Participatie
Keuken is voortgekomen uit Van Harte Resto.
Toen de Resto-restaurants tijdens de Corona-

Tot op heden werden de maaltijden gekookt

crisis gesloten werden, is Ben Lachab, de

in de keukens van enkele grote bedrijven

onvermoeibare manager van Van Harte Resto

zoals Shell en het The Hague Marriott Hotel,

Den Haag, een initiatief gestart om gezonde

maar door sponsoring van enkele grote

maaltijden (5 maaltijden per week) bij de

bedrijven kan de Participatie Keuken
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kwetsbaren en ouderen in Den Haag thuis te

binnenkort een eigen keuken in gebruik

bezorgen.

nemen.

Daarnaast zijn er nog andere initiatieven zoals

Degenen bij wie de maaltijden bezorgd

de ´Soeper Winter´. Tijdens de koude

worden, betalen een bijdrage ter hoogte van

wintermaanden is bij heel veel kwetsbaren en

de inkoopwaarde van de in de maaltijd

ouderen gratis soep bezorgd. Het thuisbezorgen

verwerkte ingrediënten. Alle overige kosten

van soep en maaltijden gebeurt met hulp van

(waaronder ook de maaltijden van degenen

talloze vrijwilligers. Zij maken een praatje en

die de eigen bijdrage níet kunnen betalen)

halen daarmee de mensen uit hun sociale

worden betaald uit giften.

isolement. Wanneer nodig seinen zij het
maatschappelijk werk in dat er meer hulp nodig
is.

De Participatie Keuken kan uw
ondersteuning dus goed gebruiken, en wij
rekenen op uw gulle gaven voor dit

De Participatie Keuken is enorm succesvol

prachtige doel.

gebleken in het bereiken van de meeste
kwetsbare mensen in onze samenleving. Vaak
mensen die nauwelijks meer buiten komen en
weinig of geen contacten hebben in hun
omgeving. Daarom is besloten om hier mee door
te gaan, zelfs als corona is verdwenen.

U kunt uw donatie overmaken naar
rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk
onder vermelding van: Participatie Keuken.

U kunt ook de QR code hierboven
gebruiken.

Ons pastoraal team staat voor u klaar
U kunt hen bereiken op:

Antje van der Hoek: telefoon: 0252-211204,
e-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Antje is met studieverlof tot 1 augustus
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Reinhold Philipp: telefoon: 070-3878732,
e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Een tuin van plezier

Bij de ‘tuin van plezier’ van Gerrit Berveling denk
ik niet alleen aan de Bijbelse Hof van Eden maar

Door: ds. Gerrit Berveling en ds. Reinhold

ook aan de Duitse ‘Lustgarten’. In sommige

Philipp

Duitse steden worden parken Lustgarten
genoemd. Deze parken met prachtige bomen en

LATEN WE VOOR GOD EEN TUIN VAN
PLEZIER WORDEN

bloemen, met wandelpaadjes langs rustgevende
waterpartijen
(wateren der rust, psalm 23) met tamme en wilde

Ongetwijfeld klinkt deze titel in Remonstrantse

dieren doen mij denken aan de paradijselijke tuin

oren vreemd. En toch gebruik ik deze woorden.

die God bij de schepping voor de mensen had
aangelegd.

Het is een citaat uit een oeroud stukje tekst van
halverwege de 2e eeuw na Christus, waarin een
onbekende auteur, die door vaklui Quadratus
wordt genoemd, vrijwel zeker keizer Hadrianus

Maar bij een ‘tuin van plezier’ of ‘Lustgarten’
denk ik ook aan de symboliek van de tuin in een
ander Bijbelboek, namelijk het Lied der liederen
of Hooglied. Het boek is een verzameling van
minneliederen, van waarschijnlijk meestal
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aanschreef ter gelegenheid van diens inwijding

gezongen liefdesgedichten. De teksten zijn

in de Mysteriën van Eleusis.

waarschijnlijk meer dan 2500 jaar oud. Is het niet
mooi om te zien dat er in al die jaren wat dat
betreft ook weer niet zoveel veranderd is?

Ik vind het heel leuk en zinnig, dat deze
onbekende auteur regelmatig allerlei termen
gebruikt die in zekere zin dubbelzinnig zijn in de

De liederen beschrijven het wel en wee van twee

ware betekenis van dat woord: enerzijds vol

jonge mensen die elkaar liefhebben en naar

mystieke betekenis in samenhang met de

elkaar verlangen. ‘Laten we de wijngaard in

Eleusische Mysteriën, anderzijds tegelijkertijd vol

gaan, morgenvroeg. Daar zal ik jou beminnen.’

diepe betekenis voor de vroege Christenen: Wij -

Een Duitse vertaling zegt heel mooi: ‘Dort

mensen - wij zijn geroepen op te bloeien voor

schenke ich Dir meine Liebe’. De erotisch

God als Tuin van Plezier = Hof van Eden (Eden

gekleurde liefdespoëzie van Hooglied spreekt tot

betekent Plezier, Genesis 2:8).

de verbeelding. Ook het meisje zelf wordt door
de jonge man beschreven als een tuin van

Kernwoorden in deze tekst zijn b.v. ‘kennis’ en
‘weten’ - en zoals de oeroude commentator zei:
beide groepen hoorden hem in deze tekst a.h.w.
spreken in hun eigen taal, enerzijds de zojuist
ingewijde Mysten, anderzijds de vroege

plezier. ‘Waai door mijn tuin, dat al die geuren
naar buiten stromen! Dan komt mijn lief, dan
komt hij naar de tuin om van zijn heerlijke
vruchten te eten. Eet en drink en word dronken
van de liefde!’

Christenen: ‘gereinigd worden, de mysteriën
zien, God zien’, enz.

Je kan als lezer of toehoorder van deze
liefdespoëzie bijna niet anders dan je eraan

Als ik op dit moment om me heen kijk, terwijl ik

overgeven en je mee laten voeren door de liefde

dit zit te typen, zie ik schitterende kleuren (sinds

en erotiek die in die tuin als de geur van

mijn infarct zie ik alles heel de dag in kleur,

bloeiende bomen en bloemen in de lucht hangt.

vroeger niet), prachtige bomen en struiken aan

Het ‘mooiste der liederen’ roept ons op: ‘Eet en

de andere kant van het water (we hebben nog

drink en word dronken van de liefde!’

nooit zo lommerrijk gewoond als nu); ik zou bijna
poëtisch worden …

Laten we vertoeven in de goddelijke tuin van
plezier, de liefde.

Laten ook wijzelf inderdaad een tuin van plezier
worden voor onze God.

Ds. Reinhold Philipp

Ds. Gerrit Berveling
(gemeentelid en emerituspredikant)
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Vrijzinnige
Zomerontmoetingen 2021
In de maanden juli en augustus worden weer
activiteiten georganiseerd door onze gemeente
en andere vrijzinnige partners, zoals het
Vrijzinnig Beraad (www.vrijenzinnig.nl).

Als u op de volgende link klikt kunt u het
programma bekijken.

Een uitgeprinte versie van het programma ligt op
de kist in de hal van de kerk.

Onze gemeente organiseert in de kerk de volgende twee
lezingen:
Donderdag 8 juli, 20.00 uur
Manna voor de ziel
Muziek en poëzie als geestelijk voedsel: de
teksten van Evelijne Swinkels-Braaksma,
dichteres en predikant, gaan over wanhoop,
duisternis, eenzaamheid maar ook over warmte,
troost en hoop.

Klik hier om u aan te melden voor de
Evelijne leest gedichten uit haar bundels ‘Als

zomeravondlezing.

mijn piano wil ik zingen’ en ‘Rafelranden van
licht’, afgewisseld met muziek gezongen en
gespeeld door haar zoon Thijs, student aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Als u hieronder op meer lezen klikt, vindt u
meer informatie over deze lezing.

Meer lezen
Graag aanmelden bij de administratie: 0703250779 of via de volgende link:
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Woensdag 14 juli, 20.00 uur,
Zomeravondlezing
Op deze avond brengen Ingrid de Bonth,
Frederiek Muller, Hans Jacobi en Reinhold
Philipp gedichten, gebeden en muziek ten
gehore van verschillende dichters en

Als u hieronder op meer lezen klikt, vindt u
meer informatie over deze lezing.

componisten.
Meer lezen

Graag aanmelden bij de administratie:
070-3250779 of via de volgende link.

Klik hier om u aan te melden voor de
zomeravondlezing.
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Kinkaku-ji (Gouden tempel (boeddhistisch)), Kyoto

Religie-impressies wereldwijd
Door: Peter Kelderman
In maart/april 2017 maakte ik een (grotendeels groeps-)rondreis door Japan. Als je kijkt naar de
geografie van het land, zie je een overwegende N-Z ligging. Dit betekende een grote overgang
van het soms ijskoude noorden (het eiland Hokkaido; ik heb nog een tocht met een ijsbreker
gemaakt!), via lenteweer met kersenbloesem, naar het tropische Okinawa.
De dominante religies in Japan zijn het shintoïsme en boeddhisme, elk zo’n 70%. Veel
Japanners hangen beide godsdiensten aan, vandaar de optelling boven de 100%. Tegelijkertijd
geeft ongeveer 60% van de Japanners aan atheïst te zijn; ze hechten echter nog veel waarde
aan rituelen, die veelal een spirituele achtergrond hebben. Gebruiken, jaarlijkse festiviteiten en
normen en waarden zijn diepgeworteld in de maatschappij, in samenhang met religie. Zo volgt
de gemiddelde Japanner nog steeds religieuze rituelen bij ceremonies zoals geboortes,
bruiloften en begrafenissen. Daarnaast wordt Nieuwjaar vaak op een religieuze manier gevierd
door een heiligdom of tempel te bezoeken. Je hoeft niet per se te geloven om wel actief deel te
nemen aan deze activiteiten, wat bijna van je verwacht wordt. Zie het een beetje als hoe wij in
Nederland kerst vieren….
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Het shintoïsme, in het kort shinto en grofweg vertaald als “de weg der goden”, is even oud als
Japan zelf. In tegenstelling tot andere religies heeft het geen heilige schriften of profeten, en is
er niet één god. In plaats daarvan gelooft men in kami – heilige geesten die de vorm aannemen
van dingen en begrippen die belangrijk zijn voor het leven. Van de wind tot de bomen en van
rivieren tot vruchtbaarheid, het zijn allemaal kami’s. Volgens het shintoïsme worden mensen na
hun overlijden kami. Dit is ook de reden waarom veel Japanse huishoudens een klein shintoaltaar hebben om hun voorouderlijke kami te eren. Veel van de shinto rituelen zijn gericht op
het verdrijven van kwade geesten. Shinto heiligdommen/schrijnen zijn de plekken waar van
deze rituelen worden uitgevoerd en waar de kami zelf wonen. In dergelijke heiligdommen
worden ook vaak festivals gehouden – matsuri genaamd.
Het andere dominante geloof in Japan is het boeddhisme, oorspronkelijk uit India, waar het in
de 6e eeuw voor Christus ontstond. Door de eeuwen heen werd het boeddhisme in Japan
geïntroduceerd. Door edelen werd het geloof gezien als de nieuwe Japanse staatsgodsdienst,
maar onder het volk sloeg het boeddhisme eerst niet aan – dit gebeurde pas later. Binnen het
boeddhistische geloof draait het om de leer van Boeddha. Hij geloofde dat men voor bevrijding
van lijden een nieuw begrip van de werkelijkheid moest krijgen en was ervan overtuigd dat alle
dingen met elkaar verbonden zijn. In Japan wordt voornamelijk een specifieke tak van
boeddhisme aangehangen, Mahayana genaamd. Aan de basis hiervan staat de leer van
moraliteit, meditatie en wijsheid. Al met al zijn er Japan zo’n 77.000 boeddhistische tempels!
We bezochten er een paar, ook met de prachtig aangelegde zen-tuinen. Opvallend genoeg
lijken boeddhistische tempels erg op shinto-schrijnen. Dit komt omdat beide religies al erg lang
in Japan bestaan en ze veel traditionele Japanse eigenschappen delen. Een handige vuistregel
om de twee uit elkaar te houden: de naam van een boeddhistische tempel eindigt meestal op dera of -ji.
Hieronder een aantal filmpjes die gemaakt zijn tijdens de reis.
Ceremonie 1
Ceremonie 2
Kersenbloesem
Kyoto 1
Kyoto 2
Zentuin in Kyoto
Bron: https://tokyo.nl/japan/religie/
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Itsukushima-schrijn (Shinto), Miyajima eiland

Zomercursus: Menselijkheid
door dr. Johan Goud
Wo 21, vr 23, ma 26, wo 28 juli 2021, 14.0016.00 uur

Over wat ‘menselijkheid’ is en inhoudt is in onze
cultuur onmetelijk veel nagedacht, van de
Grieken tot nu toe. Christenen hebben er hun
eigen bijdrage aan geleverd, maar steeds in
nauwe samenspraak met andersdenkenden om

woensdag 21 juli: Optimisme: is het waar

hen heen. Zo is het denken van de Verlichters

dat de mensen deugen?

van de achttiende eeuw in het bijzonder voor
vrijzinnigen een belangrijke inspiratiebron
geweest. Bijvoorbeeld dat van de grote Denis

vrijdag 23 juli: Geweld en vrede
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Diderot. Hij wilde zich door niets anders laten
leiden dan door zijn nieuwsgierigheid, zijn

maandag 26 juli: Groei in wijsheid

kritisch inzicht, zijn moreel besef. ‘Ik kan de
mensen alles vergeven behalve
onrechtvaardigheid, ondankbaarheid,

woensdag 28 juli: Gemeenschap

onmenselijkheid’, schrijft hij ergens.
Vanwege corona-maatregelen kan maar
In de eerste bijeenkomst (21 juli) gaat het over
Optimisme: is het waar dat de mensen deugen?,

een beperkt aantal deelnemers (50)
worden toegelaten.

met bijzondere aandacht voor de veelgelezen
boeken van Rutger Bregman.

Wilt u zich daarom voor elke lezing
aanmelden bij het bureau: 070-3250779

In de tweede bijeenkomst (23 juli) over Geweld

of via de link die op de website in de

en vrede – en dan vooral over wat de filosoof

agenda die bij de vier data van de

Hans Achterhuis en de Nobelprijswinnaar

zomercursus staat.

J.M.Coetzee erover hebben geschreven.

In de derde bijeenkomst (26 juli) staat de
mogelijkheid van Groei in wijsheid centraal, en
komen recente boeken over het ouder worden

Kosten: leden en vrienden vrijwillige
bijdrage (suggestie: € 5,– per keer),
belangstellenden € 10.00 per keer.

van de politica Hedy d’Ancona en de theoloog
Frits de Lange ter sprake.

Tenslotte, op 28 juli, gaat het over de al dan niet
heilzame rol die Gemeenschap kan spelen – met
aparte aandacht voor de lofzang op de kerk die
de katholieke theoloog Rik Torfs schreef.

Twintig-delige serie:
Haagse Plekken van religie
Door: Peter Kelderman

Vanaf 11 juni presenteert het Haags
Gemeentearchief (HGA) de serie ‘Geloven in
verandering’. In dit project legt het archief
belangrijke Haagse plekken van religie vast, die

De serie kent twintig afleveringen. Op de
website www.haagsgemeentearchief.nl
publiceert het archief vanaf 11 juni om de
week een tweeluik: een historisch verhaal

15
Nieuwsbrief 24 – 8 juli

– vooral de afgelopen decennia - van aard of

van een Haagse plek van religie (verhaal

bestemming zijn veranderd.

van de stad), én het blog-interview met
iemand uit de gemeenschap.

Veel plekken van religie veranderen van
signatuur of ze verdwijnen helemaal uit het

Klik hier voor bijlage: Historisch overzicht:

stadsbeeld. Ellen van der Waerden,

acht eeuwen religie in de Hofstad .

gemeentearchivaris en manager van het HGA,
legt uit: ‘Religie in Den Haag was tot de vorige
eeuw vooral van christelijke signatuur.

Klik hier voor promo filmpje: ‘Geloven in
verandering’:

Je vindt dan ook in het Haags Gemeentearchief
vooral archieven van christelijke
geloofsgemeenschappen. Maar tegenwoordig is
Den Haag, ook in religieus opzicht, een
superdiverse stad. Dat willen we vastleggen en
er ook voor gaan zorgen dat de collecties en
archieven van het Haags Gemeentearchief daar
een goede afspiegeling van zijn’.

In dit filmpje vertellen Ellen, en Robert van
Asten, Wethouder Mobiliteit en Cultuur, over
de aanleiding, achtergrond en het belang
van dit project. Locatie is Café Loft,
voormalige christelijk-gereformeerde
Jeruzalemkerk, één van de plekken van
religie uit de serie.

Kanselbloemen
Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen ontvangt, b.v. bij ziekte of voor
een andere ondersteuning of medeleven, dan
kunt u mij dit laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
jubileum of het bereiken van een zeer hoge
leeftijd kan een bloemengroet van de gemeente
waardevol zijn.

Neem dan contact op met Lucie Bosch
via e-mail: boschlucie@gmail.com,
of telefonisch: 070 3997672.
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Coronababbel
Door: Margreet Jonkers

‘Stevig staan in een kwetsbare wereld’ luidt de
titel van het boek van Claartje Kruijff, en de
ondertitel is: ‘Het belang van een krachtige

OMARMD DOOR HET LEVEN

levenshouding’. Het leuke van dit boek is, dat
Claartje hardop denkt, zodat wij kunnen
meedenken en dat ze er niet voor terugschrikt

Ik wil niet eindigen als slechts een

om bij zichzelf diep naar binnen te kijken. Het

bezoeker, een geruisloze voorbijganger

boek barst van de voorbeelden, en af en toe
worden onzegbare dingen ook in de vorm van

Als het voorbij is wil ik kunnen zeggen:

gedichten toch uitgesproken.

mijn leven lang
ik was als een bruid getrouwd met

Als motto staat voorin het boek: ’It’s not what

verwondering

they call you, but what you answer to…’
als een bruidegom die de wereld omarmen
Het is een uitspraak van Nadia Bolz-Weber. Ik

kan

heb geen idee wie die Nadia is, wellicht een
feministisch theologe. De uitspraak spreekt mij
bijzonder aan, want ik heb mijn man en kinderen

Mary Oliver

opdracht gegeven om op mijn
overlijdensannonce onder mijn naam te zetten:
’Respondeo, etsi mutabor’ (ik antwoord, ook al

Van diezelfde Zijlstra leerde ik, dat je door

zal ik misschien daardoor veranderen).

meer ruimte in te nemen, juist meer ruimte
schept voor je intieme medemens. Claartje
toont dit ook aan: ze zegt dat ze

Nu ik op m’n ouwe dag terugkijk op mijn leven,

tegenwoordig op internet vaak #metime

besef ik dat leven voor mij ’antwoord geven’ is,

tegenkomt. Mensen komen op voor zichzelf,

d.w.z, je dagen doorbrengen met lekker te

eisen een stukje vrije tijd voor zichzelf op.

spelen, net als toen je klein was… Spelen =

’Nu ben ik aan de beurt! Wat ga ik genieten!

Leven, want zo ben je bedoeld…Mijn

Ik heb het verdiend!’ En, zegt Claartje, je

belangrijkste leermeester, Wybe Zijlstra, zei het

wordt daarin bevestigd door anderen: ja, je

zo: ‘Je doet je hele leven erover om te worden

hebt er recht op. Tijd voor jezelf nemen is

wie je bij God al bent.’ Voor mij is het spel van

van belang.

communicatie tussen mensen een zeer geliefd
spel! Voor jullie/u is een ander spel wellicht van
levensbelang… Of misschien bent u een

Maar…, zegt Claartje, #metime zou ook iets

persoon die spelen helemaal niet belangrijk

anders kunnen betekenen. Namelijk: ’meer

vindt…

van mijzelf delen’. En dan bedoel ik niet,
zegt ze, een nog rijker leven zoeken met
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meer vrienden, nog meer ontwikkeling en
Ik wil jullie het gedicht uit Claartjes’ boek

ambitie voor mijzelf of voor mijn kinderen

meegeven dat voor mij levenslust uitdrukt:

Want dat is niet vol te houden. Nee, ik
(Claartje) bedoel: daar waar we van onszelf
(op)geven, waar we uit onze comfortzone
stappen om van ons leven met een
(onbekende) ander die het nodig heeft te
delen, daar waar we onszelf wegcijferen,
worden we verruimd.

Extra van de ‘Babbelaarster’
Door: Margreet Jonkers
Lieve Mensen, in de laatste Nieuwsbrief vertelde ik in mijn Babbel dat ik in januari 2020 met
familie mijn 75e verjaardag had gevierd in het Oranjehotel in de gevangenis in Scheveningen.
Om ’75 jaar vrijheid’ ook met gemeenteleden uit andere gemeentes te vieren, had ik bedacht
dat het leuk zou zijn, het programma ‘Manna voor de ziel’ van ds. Evelijne Swinkels-Braaksma
naar onze kerk te halen. Onze kerkenraad kwam mij tegemoet door er een zomeravond van te
maken. Helaas… corona gooide roet in het eten…
Maar kijk: het Manna komt nu op donderdag 8 juli a.s. naar ons toe! Een gewone zomeravond
wordt het, die zeer de moeite waard is.

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/ - Email: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten
Wij vinden dat 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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