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Nieuwsbrief-Plus Remonstranten Den Haag e.o.
19 januari - 2 februari 2023

Agenda
Zo 22 jan 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp

Za 28 jan 10.30 uur Lezing Joop Berding over Cornelis Verhoeven (nieuwe datum)

Zo 29 jan 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Sigrid Coenradi

Van de Redactie
Door: Peter Kelderman
Deze Nieuwsbrief-Plus is wat minder gevuld dan
het kerstnummer, maar bevat weer een aantal
interessante bijdragen. Betty Renssen bericht
ons, zoals altijd, ‘Uit de kerkenraad’, gevolgd door
de eveneens vaste rubrieken: onze kerkdiensten,
‘Ons pastoraal team’ en het collectedoel voor het
eerste kwartaal. Ds. Reinhold Philipp gaat in zijn
Overdenking nader in op de eerder besproken
‘liturgische maaltijd’, en breekt een lans voor de
maaltijd als ‘verbinding’. Ook stuurde Reinhold
ons een bijdrage voor het ‘Vrije Lied’, een
jubileumlied van Sytze de Vries.

Wat betreft buitenkerkelijke activiteiten zijn er de
(uitgestelde) lezing van Joop Berding over
Cornelis Verhoeven, en het museumbezoek o.l.v.
Jacques Zwaan aan het Kunstmuseum alhier.

Redactielid Miriam van Dam staat deze keer in
het voetlicht in de bijdrage van Hans Willems’ ‘Wie
is wie’.Coos ven Beuningen schreef opnieuw een
bijdrage voor ‘Groene kerk, groen geloven’, deze
keer over ‘Grootouders voor het klimaat’. Zoals
altijd wordt deze Nieuwsbrief-Plus afgesloten met
‘Personalia’ en ‘Bloemen en Kaarten’.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYxLDAsMCwwLDQyLDFd


Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen
De eerste weken van januari zijn weer voorbij en
ook ‘Blue Monday’ is zonder problemen achter de
rug. De dagen worden al langer, wat een
voorbode is voor de lente, ondanks het nu
aangekondigde koufront. Alle cursussen zijn weer
begonnen en worden gelukkig goed bezocht. De
verwarming in de kerkdienst blijft voorlopig op 17
graden staan; er liggen sjaals of dekentjes
achterin de zaal voor wie daar behoefte aan heeft.

Er heeft zich een aantal nieuwe vrijwilligers
aangemeld, heel fijn!

Maar er zijn nog steeds mensen nodig voor de
koffiedienst en als coördinator voor de bloemen,
graag aanmelden bij Willy Adriaanse (koffiedienst)
of bij Miriam.

Ik wens u een goede voortzetting van januari toe

Kerkdiensten
De kerkdiensten zijn live, of terug te kijken via Kerk TV.

Zondag 22 januari
Voorganger ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Zondag 29 januari
Voorganger ds. Sigrid Coenradi
Organist: Hans Jacobi

Sigrid Coenradie (1961) werkte bij een
theologische uitgeverij, was jeugdwerkbegeleider
bij STEK in Den Haag, en docent
levensbeschouwing en theologie bij het
St. Stanislascollege in Delft. Ze is remonstrants
predikant sinds 2007.

Meer lezen

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

https://denhaag.remonstranten.nl/online-diensten/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-sigrid-coenradi/


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

Collecte eerste kwartaal
Door: de diaconale commissie
In het eerste kwartaal van 2023 collecteren wij
voor de Voedselbank Haaglanden.

Vorig kwartaal nog collecteerden wij voor
Oekraïne, maar de oorlog dáár veroorzaakt ook in
ons eigen land grote armoede.

Torenhoge energiekosten, stijgende zorgkosten
en hoge belastingen en gemeentelijke lasten
zorgen ervoor dat mensen maandelijks steeds
minder geld over houden om van te leven.

Steeds meer mensen en gezinnen (en sinds vorig
jaar zelfs tweeverdieners!) die géén geld
overhouden om eten te kopen, doen daarom via
hulpverleners, een diaconie of de gemeente een
beroep op de Voedselbank voor Voedselhulp.
Met de toenemende vraag nemen ook de kosten
toe.

En hoewel wij al vaker voor de Voedselbank
Haaglanden hebben gecollecteerd, denken wij dat
de nood nu zó hoog is, dat deze onze hulp goed
kan gebruiken.

Wij rekenen op uw gulle gaven voor dit
prachtige doel.

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

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

https://voedselbankhaaglanden.nl/


Een maaltijd die verbindt
Door: ds. Reinhold Philipp

Door recente publicaties staat de ‘liturgische
maaltijd’ bij de remonstranten weer volop in de
belangstelling. Yvonne Hiemstra noemt deze
maaltijd in haar dissertatie ‘omstreden’. Peter
Korver hield een tijdje terug een ‘pleidooi voor
vernieuwing van de vieringen van brood en wijn’
en ging op zoek naar ‘een maaltijd die verbindt’.

De liturgische maaltijd verbindt ons met Jezus en
zijn volgelingen. Het vieren van de ‘Maaltijd van
de Heer’ brengt in dankbare herinnering waar hij
voor stond. Met hem zien wij verwachtingsvol
vooruit naar Gods nieuwe wereld waar vrede en
recht leidend zullen zijn. Het ‘breken en delen van
brood en wijn’ vormde lang het hart van de
bijeenkomsten van de eerste christenen. In het
bijbelboek Handelingen wordt beschreven dat zij
‘elke dag trouw en eensgezind samenkwamen in
de tempel, bij elkaar thuis het brood braken’ en de
maaltijden gebruikten ‘in een geest van eenvoud
en vol vreugde.’ De christelijke
geloofsgemeenschap was van begin af aan ook
een tafelgemeenschap.
Remonstranten en andere vrijzinnigen ‘vieren’ de
‘Maaltijd van de Heer’ vaak niet meer dan een of
twee keer per jaar. Bovendien komen er meestal
minder mensen in de kerk (‘avondmaalsmijding’)
dan tijdens andere diensten. ‘Kan het ook
anders?’, vraagt Korver zich af.

Juist in onze tijd, die de nadruk legt op
individualisme, zijn veel mensen eenzaam en op
zoek naar verbinding. Samen eten brengt mensen
tot elkaar. Het is delen van dat wat ieder mens
nodig heeft: voedsel, samen zijn, gemeenschap
vormen. Veel gemeenten kennen al alternatieve
maaltijdvieringen in allerlei verschillende vormen,
zoals een paasontbijt, een adventslunch, een
maaltijd als afsluiting van het filmcafé, een
eenvoudige maaltijd voorafgaand aan de
gesprekskring of als afsluiting van het kerkelijk
seizoen.

In januari worden in de vitrine in de hal van de
kerk boeken en teksten getoond die vanuit
verschillende invalshoeken de ‘kerkelijk-
liturgische maaltijd in de Nederlandse
vrijzinnigheid’ bespreken.

Als we breder kijken kunnen we ook denken aan
een buurtmaaltijd, een maaltijd samen met
asielzoekers en vluchtelingen of een
wereldmaaltijd. Bij de ene maaltijd zoeken wij,
samen met gasten, verbinding met Jezus
Christus, bij de andere ervaren we een band met
buren, gasten, anders-gelovigen, zinzoekers en
bewust niet-gelovigen. Het samen eten is een
universeel gebaar van openheid en
verbondenheid.

Zou niet in iedere christelijke gemeenschap, ook
in onze kerk, een (al dan niet symbolische)
gastvrije tafel moeten staan? Een plek waar je je
verhaal kwijt kunt, waar je naar een ander luistert,
waar mensen met uiteenlopende levensverhalen
zich veilig en aanvaard mogen voelen, waar je
samen iets viert en waar je plannen maakt om
dienstbaar te zijn aan de samenleving. We treden
daarbij in het voetspoor van Jezus, die immers
zelf mensen met uiteenlopende achtergronden
opzocht, bij zondaars en anderen die door de
meeste mensen gemeden werden te gast was,
met hen sprak en maaltijd met hen hield.
Misschien neemt hij ook aan onze tafel plaats?



Vrijdag 27 januari, 13.30 uur
Door: Jacques Zwaan
Vrijdag 27 januari willen we het Kunstmuseum
(Stadhouderslaan 41) bezoeken om de expositie
met werk van New Yorkshire kunstenaar Nicole
Eisenman te bekijken. Een zeer eigentijdse
kunstenaar, die de nodige maatschappelijke items
in haar schilderijen verwerkt.

Tijd 13:30 uur; verzamelen in de Tuinzaal. Wel
even een tijdslot aanvragen.
Graag tot dan.

Zaterdag 28 januari, 10.30 uur
(nieuwe datum)
Lezing Joop Berding: Rondom
Cornelis Verhoeven,
ruimte voor vertraging in filosofie en
onderwijspraktijk

Het werk van de Nederlandse filosoof, essayist,
leraar en hoogleraar Cornelis Verhoeven (1928-
2001) is wat in de vergetelheid geraakt. Ten
onrechte, want het getuigt van een dwarse geest
die voortdurend allerlei vanzelfsprekendheden
tegen het licht houdt. Aan de basis daarvan liggen
verwondering – als begin en principe van de
filosofie - dankbaarheid en ontvankelijkheid voor
wat zich, soms heel onverwacht, aandient.

In zijn lezing haalt Joop Berding een aantal lijnen
uit Verhoevens omvangrijke oeuvre naar voren.

Dr. Joop Berding (1954) is pedagoog en
opvoedingsfilosoof. Hij publiceerde een groot
aantal boeken, boekhoofdstukken en artikelen
over pedagogische thema’s, waaronder zijn meest
recente boek: Rondom Cornelis Verhoeven.
Ruimte voor vertraging in filosofie en
onderwijspraktijk (2022).

Meer lezen

https://www.kunstmuseum.nl/nl
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/lezing-door-joop-berding-2/


Groene Kerk, Groen Geloven - 8
GROOTOUDERS voor het KLIMAAT in de schijnwerpers

Door Coos van Beuningen
Het is mogelijk om op verschillende manieren je zorgen over de planeet om te zetten in actie, en aan het
werk te gaan: in en dichtbij eigen huis en kerk, door biologische producten voor het huishouden te kopen op
het gebied van voeding en schoonmaakartikelen. Ook bewuste keuzes t.a.v. vervoer en reizen kunnen het
verschil maken. Deze acties, voornamelijk in de eigen bubbel worden vaak gezien als een druppel op de
gloeiende plaat, maar kunnen m.i. ook een voorbeeld zijn om daarmee anderen te inspireren.

Naast de belangrijke veranderingen op grote schaal door de overheid en het bedrijfsleven, kunnen ook
burgers met gezamenlijke initiatieven zich inzetten. We zien regelmatig voorbeelden van
DEMONSTREREN. De acties van Extinction Rebellion en van de klimaatplakkers kunnen ons niet ontgaan,
maar zijn door de extreme vorm niet voor iedereen dé manier om aandacht te vragen voor de
klimaatproblematiek.

Een vriendelijker burgerinitiatief is de organisatie ‘GROOTOUDERS voor het KLIMAAT’. Hieronder volgt
een stukje geschiedenis.

Met de klimaatvoettocht naar Parijs in november 2015 liepen veel grootouders mee. Geïnspireerd door
actieve groepen in o.a. Noorwegen en Canada, besloot een aantal Nederlandse deelnemers, waaronder
een groep Quakers, om in eigen land ‘Grootouders voor het Klimaat’ op te richten. De beweging ging van
start in december 2016 in nauwe samenwerking met de milieuorganisatie Urgenda. Prominente
grootouders, onder wie Jan Terlouw, Job Cohen, Herman Wijffels en wijlen Ruud Lubbers waren nauw
betrokken bij het eerste uur. Iedere eerste en derde donderdag van de maand worden de zgn.
Pleinbijeenkomsten gehouden, aanvankelijk voor het gebouw van de Tweede Kamer. Maar omdat deze nu
vergadert aan de Bezuidenhoutseweg, vinden de bijeenkomsten sinds december j.l. plaats vóór het
Ministerie van EZK aan de Bezuidenhoutseweg. Men wil druk uitoefenen op de politiek en gaat hiertoe ter
plekke in gesprek met politici van elke politieke kleur. Daarmee willen de ‘Grootouders’ bereiken dat de
bestuurders van ons land, net als zij, de urgentie voelen van de drastische maatregelen die wij allen zullen
moeten nemen om een leefbare aarde voor alle kleinkinderen te realiseren.



Wordt vervolgd in één van de Nieuwsbrieven-Plus in de eerste helft van 2023.

N.B. 1: In januari slechts één Pleinbijeenkomst, n.l. op 19 januari; de volgende op 2 en 16 februari. Actuele
informatie is te vinden op de website: grootoudersvoorhetklimaat.nl
N.B. 2: De boeken uit de Groene Vitrine liggen nu op een aparte plank in de bibliotheek en zijn te leen. Zie
de instructie ter plekke.



Wie is Wie
Door Hans Willems

In een serie korte interviews stellen we leden en
vrienden van de Remonstrantse Gemeente aan u
voor.

Miriam van Dam: spil en visitekaartje
Vanachter haar bureau heeft ze zowel de hoofd-
als de tuiningang van de kerk in beeld.
Symbolischer kan het niet. Miriam van Dam is de
spil van de Remonstrantse Gemeente Den Haag.
Vier dagen per week houdt ze alles bij wat op
financieel en administratief gebied van belang is.
En met een immer pruttelende pot koffie is ze ook
het ‘visitekaartje’, altijd in voor een praatje met
predikanten, ambtsdragers, vrijwilligers en
bezoekers die langs waaien.

Vijf jaar geleden trad de nu 57-jarige Miriam aan
ter versterking van het bureau, maar al veel
langer was ze actief binnen de gemeente. Zo doet
ze samen met Wies van der Doll al heel lang de
verhuur van het gebouw aan derden en leidt ze
eveneens samen met Wies de kinderdienst voor
de allerjongste groep.

Miriam, getrouwd met Hans en moeder van Nikita
(25) en Nadine (22), begon haar werkzame leven
als kraamverzorgster, een beroep dat haar nog
altijd na aan het hart ligt. Acht jaar stond ze ‘aan
het bed’ om daarna verschillende functies te
vervullen op organisatieniveau. Zo werkte ze als
praktijkopleider en coördinator van opleidingen.
De vele fusies en daarmee gepaard gaande
reorganisaties bedierven het werkplezier
waardoor ze ontslag nam.

Dankzij een kennis kon ze al snel terecht bij
Stivoro, de organisatie die mensen hielp van het
roken af te komen. Ook daar had ze weer veel te
maken met opleidingen en cursussen. Toen het
rijk de subsidie introk kwam na ruim twaalf jaar
ook aan dat hoofdstuk een eind.

Na nog wat omzwervingen en een poging om toch
weer in de kraamzorg werkplezier te vinden, deed
zich in 2018 de kans voor om bij de
Remonstrantse Gemeente aan de slag te gaan.
Die greep ze met beide handen, nadat ze eerder
al eens tijdelijk was ingevallen op het bureau.

Van huis uit is Miriam rooms-katholiek. Een kwart
eeuw zong ze in het koor van de Agneskerk,
hoewel de band met de kerk langzamerhand
verwaterde. Samen met Hans, afkomstig uit een
remonstrants nest, koos ze bewust voor de
remonstranten toen er kinderen kwamen. ‘We
wilden ze laten dopen, dus moesten we kiezen.
Wat ons bij de remonstranten aanspreekt is dat
gedoopte jongeren uiteindelijk zelf beslissen of ze
er helemaal bij willen horen.’

De soberheid van de remonstranten in kerkbouw
en liturgie was even wennen voor Miriam. ‘Tijdens
vakanties mag ik graag een kaarsje opsteken in
een kerk. Dat mis ik wel eens bij ons. Maar
inhoudelijk biedt onze gemeente veel goeds. Er
zijn veel activiteiten en we zijn financieel redelijk
gezond.’

Als betaalde kracht, afgezien van de predikanten
en de organist, heeft Miriam veel van haar werk
naar eigen inzicht vorm kunnen geven. Die
zelfstandigheid bevalt haar. ‘De kerkenraad geeft
me die ruimte. De werkzaamheden zijn heel
divers, van ledenadministratie tot financiën en van
verhuur tot nieuwsbrief. En natuurlijk veel
telefoontjes en mails opvangen en beantwoorden.
Never a dull moment.’



Het Vrije Lied
Door: ds. Reinhold Philipp
Voor het nieuwe jaar geen tekst uit Het Vrije Lied,
maar een lied dat speciaal voor ons geschreven
is. De Remonstrantse Broederschap vierde in
2019 haar 400-jarig bestaan.

Voor de feestelijke jubileumdienst in de
remonstrantse kerk in Rotterdam schreef
Sytze de Vries een openings- en slotlied.

Wat ons beweegt was het openingslied. (muziek:
Willem van Twillert). De tekst is geïnspireerd op
de remonstrantse Belijdenis 2006. Klik hier voor
een Youtube-opname.

Wat ons beweegt en gaande houdt,
het is een woord, een oud gerucht
dat soms op vleugels zich ontvouwt,
verstomt, verbleekt, soms in ons zucht,
maar dan opnieuw weer harten raakt,
dit woord dat ons blijft toevertrouwd
en ons tot Gods gemeente maakt.

Dit woord dat ons ontketend heeft,
bevrijdt van slavernij en dwang,
schept ademruimte al wat leeft,
is weerwoord tegen alle angst.
Het spreekt ons aan, het daagt ons uit,
als lied dat door het donker draagt
en ongekende verten duidt.

Waar leven pelgrimeren wordt,
ons zoeken tot een samengaan,
aanvaard ons dan als reisgenoot,
en spreek ons op onze draagkracht aan.
Het woord biedt weerstand aan de macht
waarmee de een de ander knecht,
wordt zelfs tot wachtwoord in de nacht.

Zolang dit woord gefluisterd wordt
en in ons leven wordt vertaald,
ons uittilt boven ons tekort,
en zich in liefdestaal herhaalt,
blijven wij zoeken naar de bron,
reikhalzend waar het heen moet gaan
en dorstend naar wat ooit begon.

Personalia

Nieuwe vriend:

Mevrouw Janneke Steen (vriend)

We heten haar van harte welkom in onze
gemeente.

https://www.youtube.com/watch?v=WXCgsv_zyjA


Kanselbloemen en kaarten
Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen of een kaart van de gemeente
ontvangt, bijv. 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 Lida Figge
via email: lidafigge@gmail.com
of telefonisch: 06-11731626.

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems 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

Uitschrijven | Abonnement beheren

https://www.remonstranten.nl/word-vriend/
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

