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Agenda
Zo 5 feb 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp, Werelddiaconaat

Do 9 feb 14.00 uur Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp

Zo 12 feb 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Martijn Junte

Wo 15 feb 15.00 uur Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp
(En, alvast voor de volgende periode:
zaterdag 18 februari, 10.30 uur – Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi; en,
om 17.00 uur, opening van de expositie van Hans Ensink op Kemna).

Van de Redactie
Door: Peter Kelderman
Zoals Betty Renssen zegt in haar tekst ‘Uit de
kerkenraad’: de ‘saaiste’ maand januari is voorbij.
Betty kondigt verder een nieuwe coördinator
Bloemendienst aan, maar vraagt ook nog andere
vrijwilligers zich te melden. Onder haar rubriek
nog een bericht van Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

De kerkdiensten, het pastoraal team en het
collectedoel zijn vaste rubrieken in deze
Nieuwsbrief. Reinhold Philipp leidt twee
activiteiten, nl. de Meditatiekring en de
Bijbelcursus.

In zijn rubriek ‘Bibliotheca Remonstrantica’
bespreekt Jacques Zwaan twee nieuwe boeken
voor onze bibliotheek.

‘Kerk in Den Haag’ en ‘Kanselbloemen en kaarten’
besluiten deze Nieuwsbrief.

De volgende editie is weer een Nieuwsbrief-Plus,
van 16 februari tot 2 maart. Wij ontvangen uw
bijdragen graag vóór 12 februari a.s.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYyLDAsMCwwLDAsMV0


Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen
Tot onze opluchting is er een nieuwe coördinator
Bloemendienst gevonden die Lida Figge op zal
volgen: welkom Micheline Meijer! Aan het eind
van deze Nieuwsbrief vindt u haar gegevens. En
de bloemendames zijn verder uitgebreid met
Catharina van der Lof en Hanneke Veldhorst,
reuze fijn dat jullie meedoen.

Lida, heel veel dank voor je inzet en we hopen.dat
je veel woonplezier zult hebben in Driebergen.
We zullen je hier heel erg missen.

We zoeken nog wel aanvulling van de
gastvrouwen/heren om koffie/thee te schenken bij
evenementen in de kerk, zoals Muziekcursus,
Bijbelcursus, Vernissage, VVE-vergaderingen.
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich
opgeven bij Miriam.

Tot mijn grote verrassing mocht ik afgelopen
zondag, na een mooie dienst door Sigrid
Coenradi, zelf de kanselbloemen meenemen.
Ze staan te stralen op tafel; veel dank daarvoor!

Januari, de ‘saaiste’ maand van het jaar is voorbij,
de bolletjes in de tuin komen voorzichtig op en de
dagen worden weer langer; ik wens u het
allerbeste toe.

Bericht van Vrijzinnigen NPB
Wassenaar
Ds. Marie Louise Dutilh volgt vanaf 1 februari
ds. Tom Mikkers op als predikant bij de
Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

Tom Mikkers zal weer bij de EO gaan werken.
Marie Louise is remonstrants predikant en heeft
een aantal jaren als gemeentepredikant gewerkt
(onder andere ook in onze gemeente).

Kerkdiensten
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur, en zijn live, of terug te kijken
via Kerk TV.

https://denhaag.remonstranten.nl/online-diensten/


Zondag 5 februari,
Werelddiaconaat
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
in samenwerking met de leden van de diaconale
commissie

Organist: Hans Jacobi

Kerkdienst met breken en delen van brood en
wijn.

Thema: Maaltijd die verbindt.

Meer lezen

Zondag 12 februari
Voorganger: ds. Martijn Junte
Organist: Hans Jacobi

Martijn Junte: ' Op dit moment ben ik vooral
werkzaam als geestelijk verzorger, maar ga nog
met enthousiasme voor als gastpredikant. De RG
Den Haag is wat dat betreft een dierbare
gemeente: ik heb hier geruime tijd veldwerk
verricht voor mijn promotieonderzoek.'

Meer lezen

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

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-reinhold-philipp-7/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-martijn-junte/


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 organisatie 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.

Donderdag 9 februari,
14.00 uur
Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp
De tijd even stil willen zetten? Een time-out?

‘De kracht van het verbonden zijn in stilte.’
Bij een groepsmeditatie is in stilte elkaars
nabijheid voelbaar.

Meer lezen

https://voedselbankhaaglanden.nl/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-38/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-38/


Woensdag 15 februari,
15.00 uur
Bijbelcursus o.l.v.
ds. Reinhold Philipp

Gelijkenissen
In de cursus bespreken we gelijkenissen met
behulp van het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes
maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’.

Hoofdstuk 6 wordt behandeld.

Meer lezen

Biblotheca Remonstrantica
Door: Jacques Zwaan
Nieuwe boeken!

Het eerste boek:

De zeer ijverige Eginhard Meijering heeft een
nieuwe titel het licht doen zien: 'In vrijheid leven
binnen Gods perken; overwegingen n.a.v. Karl
Barths visie op de begrensdheid van ons leven'.

De vraag: 'hoe gaan wij met de grenzen van ons
leven om?, staat in dit boekje centraal. De in zijn
tijd invloedrijke theoloog Karl Barth (1886-1968)
geeft hierop een bijzonder antwoord: God heeft
ons niet slechts dit tijdelijke leven gegeven, maar
jùist dit tijdelijke leven, en daarmee de kans om er
voor zijn aangezicht iets van te maken.

Dankzij onze geboorte en dood hebben wij
mensen ieder een bepaalde identiteit. Niet alleen
met de begrensdheid van onze tijd, maar ook met
die van onze werkkring en onze eer moeten wij
leren leven.

Barth stelt met nadruk dat er na de dood geen
voortzetting meer is van ons leven, en
tegelijkertijd zegt hij dat God onze eeuwige
toekomst is.

Wat is het verschil tussen wat hij noemt de
‘vereeuwiging’ in God en het door de christenen
altijd beleden geloof in het eeuwige leven na de
opstanding der doden? Bieden Barths
uiteenzettingen troost en bemoediging?

Het tweede boek:

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/bijbelcursus-5-4/


Dan is verschenen “Psalmen anders; aanvulling
bij ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’”.
De interkerkelijke stichting voor het kerklied heeft
een bundel met 150 nieuwe liederen het licht
doen zien. Goed om deze liederen te beproeven.

Beste lezer,

Het februarinummer van Kerk in Den Haag is verschenen, digitaal én op papier.
Lees hier de digitale versie. Hieronder vindt u een voorproefje.

Klimaat, bomen en groene kerken: over deze onderwerpen leest u in dit nummer. In sommige artikelen
hebben we wel wat moeten ‘snoeien’, maar het is gelukt om vanuit verschillende invalshoeken verhalen
bijeen te ‘sprokkelen’. Veel leesplezier gewenst!

https://kerk-in-den-haag.email-provider.eu/link/2UlGwd1em0/1dhmq4nevh/ygegi450ll/cw88QerqZG/myepY7Yikr


Hoe word je een groene kerk?
Kerkgemeenschappen die werk willen maken van duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en vergroening
kunnen zich aanmelden als groene kerk. Het is vervolgens de bedoeling dat ze ieder jaar in ieder geval één
duurzame stap zetten. Een kijkje in de keuken van twee Haagse groene kerken.

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 Micheline Meijer
via email: mcmeijerwagter@ziggo.nl,
of telefonisch: 06-24979338

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
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