11-11-2021 11:08

Nieuwsbrief 11-25 november 2021

Weergaveproblemen? Open deze e-mail in je webbrowser.

Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o.
11- 25 november 2021

Agenda t/m 25 november
za 13-nov 15.00 Filmcafé o.l.v. Reinhold Philipp, Layla M
zo 14-nov 10.30 Kerkdienst o.l.v. ds. Kim Magnée (kinderdienst)
di 16-nov 14:00 Johan Goud: Over Geloof en Wijsheid
wo 17-nov 14.00 Bijbelcursus o.l.v. Reinhold Philipp
vrij 19-nov 11.00 Samen wandelen in Meijendel
zo 21-nov 10.30 Kerkdienst o.l.v. ds. Martijn Junte

Van de redactie
Door: Ria Edelman
In deze Nieuwsbrief treft u weer onze activiteiten
voor de komende twee weken, zoals het Filmcafé
a.s. zaterdag, de Winterlezingen van Johan Goud,
de Bijbelcursus en ook het ‘Samen wandelen’.
Maar zoals altijd beginnen we met een stukje van
Betty Renssen, onze secretaris, waarin

Tot slot wil ik u zelf nog iets vertellen. Onlangs

ondermeer de AV van afgelopen zondag ter

heb ik de KR geïnformeerd, dat ik stop met de

sprake komt, met aansluitend het gedicht van

redactie van deze Nieuwsbrief. Steeds heb ik dit

Jochem Myjer, dat na afloop werd voorgelezen.

met veel plezier gedaan en vooral de
samenwerking met Peter Kelderman en Miriam

Natuurlijk vindt u ook de aankondiging van onze

van Dam was heel prettig en dat ga ik zeker

kerkdiensten en het collectedoel, gevolgd door de

missen, maar soms moet je ruimte maken voor

overdenking van ds. Reinhold Philipp, die

nieuwe wegen.

voortborduurt op lied 259 ‘Zend ons een engel in
de nacht’, dat we afgelopen zondag zongen.

Als allerlaatste wil ik u graag een spreuk
meegeven van Henri Nouwen:

Daarnaast wil ik u graag attenderen op twee

Je bent niet wat je doet,

artikelen uit het oktobernummer van AdRem, één

je bent niet wat je hebt,

artikel over de ‘Dag van een dominee’ - een

je bent niet wat anderen van je zeggen,

beschrijving van de dagindeling van ds. Reinhold

je bent Gods geliefde kind.

Philipp (lees verder) en een interview met ons
gemeentelid Pieter Jöbsis, die tevens lid is van de
Coza (lees verder).
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzLDAsMCwwLDAsMV0
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Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen, secretaris
Op 31 oktober was de kerk vol voor een mooie
dienst van ds. Claartje Marina Slootmans, die

Tegelijkertijd herhaalde de voorzitter nog eens,

velen nog van vroeger kenden. En 7 november

dat de KR dringend op zoek is naar nieuwe

herdachten we 12 gemeenteleden die in het

kerkenraadsleden omdat er nu maar een

afgelopen jaar overleden zijn, waarbij Frederiek

minimale bezetting is.

Muller ons weer verblijdde met haar solozang.
Bij de rondvraag werden o.a. de ventilatie
Na een kop koffie met een heerlijke krentenbol

besproken, eventuele vernieuwing van de vorm

werd de Algemene Vergadering in de kerkzaal

van de kerkdiensten, het gebrek aan jeugdigen in

gehouden, bijgewoond door 22 gemeenteleden.

de kerk en de toekomst van het Uytenbogaert

Helaas had ik een verkeerd verslag van de Zoom

programma.

vergadering van 3 juni met de uitnodiging
meegestuurd, het juiste verslag werd tijdens de

Vrijdagavond is er weer een persconferentie en

vergadering uitgedeeld en goedgekeurd, met

dan zal de kerkenraad beslissen hoe we de

dank aan Madzy van der Kooij, en kan bij de

nieuwe coronamaatregelen gaan toepassen.

Administratie opgevraagd worden. De tweede

De 1 ½ meter afstand blijft belangrijk, evenals

termijn van Peter Thiadens werd met applaus

handen ontsmetten, mondkapje tijdens het lopen

ontvangen.

en thuisblijven bij klachten.

Er waren vragen over de financiële situatie van de

Helaas zal ik voorlopig de activiteiten via Zoom

gemeente die door de penningmeester werden

moeten volgen, omdat ik met een gipsbeen zit, u

beantwoord. Daarna werd de begroting

kunt me altijd via e-mail of mobiele telefoon

aangenomen.

bereiken.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzLDAsMCwwLDAsMV0
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Ds. Reinhold Philipp sloot de vergadering af
met het volgende gedicht van Jochem Myjer

Als ik sterf
zal de wind niet harder waaien.
Er zal geen haan zachter kraaien.
Er zal geen grasspriet minder groeien.
Er zal geen bloesem later bloeien.
Alles gaat door.
Zoals het ook was daarvoor,
vóór ik op aarde was.
Maar eigenlijk was ik er toen ook al.
Ik was al deel
van het grote geheel.
Ik werd geboren.
En ik dacht dat ik ‘ik’ was.
Tot ‘ik’ op een dag
in de duinen lag
en zag,
dat ik ook in dit leven hoor.
Bij het grote geheel.
Bij de oorsprong van alle natuur.
En dat ik elk uur
de rest van dit bewuste leven
liefde ga zijn en liefde ga geven,
schoonheid ga zoeken
in alle gaten en hoeken.
En als ik sterf
weer deel word
van de reden,
dat de wind waait,
de haan kraait
de grasspriet groeit
en de bloesem bloeit.
Jochem Myjer

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzLDAsMCwwLDAsMV0
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Kerkdiensten
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV.

Zondag 14 november
Voorganger: ds. Kim Magnée
Organist: Hans Jacobi

Deze dienst zijn er ook kinderkringen.
Informatie over Kim Magnée kunt u lezen als u
klikt op de link Meer lezen.

Zondag 21 november
Voorganger: ds. Martijn Junte
Organist: Hans Jacobi
Informatie over Martijn Junte kunt u lezen als u
klikt op de link Meer lezen

Collecte vierde kwartaal
Door: De Diaconale commissie
De collecte is in het vierde kwartaal bestemd voor
de Stichting Creating Hope In Society Uganda
(zie Nieuwsbrief 30 september).
U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Collecte Creating Hope.
Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hiernaast gebruiken.

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

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzLDAsMCwwLDAsMV0
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Ds. Antje van der Hoek
Telefoon: 0252-211204
Email: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Ds. Reinhold Philipp
Telefoon: 070-3878732
Email: reinholdphilipp@freedom.nl

Een engel in de nacht
Door: ds. Reinhold Philipp
In de dienst waarin wij onze overledenen hebben herdacht, zongen we het lied ‘Zend ons een engel in de
nacht’. Het is een gezongen gebed.
Met de openingszin van de eerste strofe, ‘Zend ons een engel in de nacht als alles ons een raadsel is’,
raakt de dichter Michel van der Plas meteen de kern van het lied. Het woord ‘nacht’ kan als een metafoor
worden verstaan voor tijden van onzekerheid, ‘als ons de zekerheid en kracht ontvallen in de duisternis’.
Daarom vind ik het lied passen bij de maand waarin we denken aan degenen die ons zijn ontvallen en aan
degenen die een dierbare moeten missen. De nacht als symbool voor de donkere tijd van eenzaamheid,
verdriet en rouw.
Het woordje ‘dat’ in de tweede strofe verwijst naar het moment dat een mens ervaart van God verwijderd te
raken: ‘wanneer wij voor de blinde muur van uw geheime plannen staan’.
In het tweede deel van het lied wordt de engel in de nacht tot een engel van het licht. Het is de engel die
troost brengt. Bij een ‘engel’ denk ik niet per se aan een hemelse figuur met vleugels. Een angelos, een
boodschapper van God, kan voor mij ook een mens zijn. Engelen zijn er in veel gestalten. Meestal zijn ze
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzLDAsMCwwLDAsMV0
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niet eens herkenbaar. Misschien komt de engel als spontane hulpverleenster. Of als zomaar een kind op
straat of in het park dat ons toelacht. Als iemand die je aankijkt of aanspreekt en vraagt hoe het met je gaat.
‘Zend ons in hem de zekerheid dat U ons zelf bezoeken zult’. Engelen brengen leven dat stil dreigt te vallen
weer op gang. Een engel raakt de toekomst aan. Een toekomst waar we eventueel nog helemaal niet aan
toe zijn. Een toekomst waar we misschien al lang niet meer op rekenen.
Een engel komt vaak ongevraagd en meestal onverwacht. ‘Het vergezicht van God met ons’ komt niet op
bestelling. Vandaar de mooie laatste regel: ‘Leer ons wachten met geduld.’
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.
Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.
Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuel.
Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in uw tijd,
en leer ons wachten met geduld.

Filmcafé met de film Layla M
Zaterdag 13 november,
15.00 uur
O.l.v. Reinhold Philipp
Samen film kijken en vervolgens met elkaar delen
wat we hebben gezien en wat ons raakte.
Deze film was al twee keer eerder
geprogrammeerd, maar moest om verschillende
redenen worden afgelast.
Let op, de aanvangstijd is vervroegd en er is geen
gezamenlijke maaltijd. Na de film blijven we in de
kerkzaal en gaan daar met elkaar in gesprek
(mogelijk wel onder het genot van een hapje en
een drankje).
Toegang € 7,50 Meer lezen
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzLDAsMCwwLDAsMV0
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Vier Winterlezingen
Dinsdagen 14.00 uur,
16 en 30 nov, en 7 en 14 dec.
Door: Johan Goud
De Amerikaanse dichter Christian Wiman stelde
eens een indringende vraag aan ongelovigen:
‘Heb je nooit gevoeld dat iets van je gevergd
werd, iets dat je te buiten ging, een woordeloos
mysterie dat zich door de woorden naar je
uitstrekte? Nooit? Religie is de manier waarop je
deze momenten deel laat uitmaken van je leven’.

Toegang voor leden en vrienden: vrijwillige
bijdrage, overige belangstellenden: € 5,- / keer

In vier lezingen probeer ik antwoorden te
formuleren: GELOOF, GESCHENK, EERBIED,

Aanmelding gewenst, via tel. 070 3250779, of

WIJSHEID. Mijn artikelenreeks in AdRem 2020-

email: remondenhaag@hetnet.nl

2021 (Wat is geloven?) kan ter inleiding worden
gelezen.

Samen Wandelen
Vrijdag 19 november, 11.00 uur
O.l.v. Ria Edelman
We gaan weer wandelen, nu in Mijendel, het grootste aaneengesloten duingebied van Zuid-Holland. Het
biedt overwegend open duinlandschap, waterpartijen, bossen en kilometerslang zandstrand. Midden in het
natuurgebied ligt de Boerderij Meijendel. Daar verzamelen we en begint onze wandeling.
Het wandelen is een open activiteit, met wisselende deelnemers, dus eenieder is welkom en we passen
ons aan, aan de zwakste schakel. Tot slot: er zijn geen kosten aan verbonden, maar wel graag even
opgeven bij: ria@mariaedelman.nl, of tel: 06 54 902 754.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzLDAsMCwwLDAsMV0
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Adventsviering
Vooraankondiging:
Vrijdag 17 december, 16.30 uur
Door: De Diaconale Commissie
Zoals u op pagina 43 van het Jaarprogramma
2021-2022 van onze gemeente, dat u aan het

Op 17 december is de inloop vanaf 16:30 uur; bij

eind van de zomer is toegestuurd, hebt kunnen

binnenkomst kunt u uw contante bijdrage à 5 Euro

lezen, zal vrijdagmiddag 17 december

per couvert voldoen. Na afloop van de maaltijd,

aanstaande de traditionele Adventsviering

die om 17:00 uur aanvangt, zal een collecte

plaatsvinden.

plaatsvinden voor ‘Creating Hope in Society’,
Uganda.

De Diaconale Commissie is inmiddels begonnen
met het treffen van de eerste voorbereidingen

De maaltijd zal bestaan uit stamppot (boerenkool,

voor deze viering.

zuurkool of vegetarisch) en fruit. Tot besluit zal
koffie of thee worden aangeboden.

De leden van die commissie vermoeden, dat het
gemeenschappelijk genieten van eten en drinken,

De Diaconale Commissie hoopt op veel

het samen zingen, het luisteren naar een tekst en

belangstelling voor deze viering.

naar muziek in een feestelijk versierde kerkzaal in
de donkerste periode van het jaar, door veel leden
en vrienden van onze gemeente als waardevol
wordt ervaren.
Vanaf zondag 21 november zal in de hal van de
kerk een intekenlijst aanwezig zijn; tot uiterlijk 7
december kan men intekenen.

Kanselbloemen en kaarten
Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen of een kaart met groet van de
gemeente 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 of een kaart van de
gemeente waardevol zijn.
Neem dan contact op met Lucie Bosch
via email: boschlucie@gmail.com,
of telefonisch: 070 3997672.

Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzLDAsMCwwLDAsMV0
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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

Uitschrijven | Abonnement beheren
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