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Nieuwsbrief-Plus Remonstranten Den Haag e.o.
2 - 23 maart 2023

Agenda
Vr 3 mrt 13.30 uur Museumbezoek Beelden aan Zee o.l.v. Jacques Zwaan

Zo 5 mrt 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp

Wo 8 mrt 15.00 uur Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Do 9 mrt 14.00 uur Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp
Zo 12 mrt 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Antje van der Hoek; dienst met

kunst van Hans Ensink op Kemna

Za 18 mrt 15.00 uur Filmcafé o.l.v. Reinhold Philipp – Frantz (2016)

Zo 19 mrt 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Marijn Vermet
(En, alvast voor de volgende periode:
Zaterdag, 25 maart 10.30 uur: Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi)

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzY0LDAsMCwwLDAsMV0


Van de Redactie
Door: Peter Kelderman
Niet zo’n heel volle Nieuwsbrief-Plus deze keer,
maar niettemin lezenswaardig genoeg. Vanwege
een korte vakantie van Miriam bestrijkt de NB-
Plus deze keer drie weken. Betty Renssen bericht
ons over allerlei zaken die in de kerkenraad zijn
besproken, bijv. de voorbereiding op de AV, het
afscheid van Lida Figge, en het ons presenteren
als ‘Groene Kerk’.

Na de vaste rubrieken: ‘Kerkdiensten’, ‘Pastoraal
team’ en ‘Collectedoel’, volgt de Overdenking
door ds. Reinhold Philipp, over ‘tijd besparen’
versus ‘onthaasting’. Reinhold stuurde ons ook de
mooie bijdrage: ‘Stapellied’ voor de huidige
veertigdagentijd tot aan Pasen.

Reinhold Philipp is verder betrokken bij een drietal
komende activiteiten: de Bijbelcursus, de
Meditatiekring en het Filmcafé. Deze vrijdag is er
al een Museumbezoek aan ‘Beelden aan Zee’,
o.l.v. Jacques Zwaan.

Er worden ook twee activiteiten buiten onze kerk
gepresenteerd, nl. een gespreksavond over
‘Oorlog en vrede’, en een Inspiratiedag ‘Leren
voor de toekomst’. Tenslotte een digitale link naar
‘Kerk in Den Haag’, en de vaste rubrieken
‘Personalia’, en ‘Kanselbloemen en kaarten’.

De volgende (paas)editie van de Nieuwsbrief-Plus
bestrijkt weer drie weken: 23 maart-13 april.
Graag ontvangen we uw kopij vóór 18 maart
a.s.



Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen
De redactie heeft gevraagd om wat meer te
vertellen over wat er inhoudelijk in de kerkenraad
besproken wordt. We komen iedere eerste
dinsdag van de maand bij elkaar (behalve in
augustus).

In februari ontvingen we o.a. de coördinatoren van
de werkgroep Jeugdwerk om de plannen voor de
toekomst van de ‘Pizzaclub’, die bestaat uit ca. 10
jongeren van middelbare schoolleeftijd, te
bespreken. Ook zijn we akkoord gegaan met het
verzoek van de werkgroep Groene Kerk om een
bordje te bestellen dat aan de gevel van onze
kerk bevestigd zal worden. Verder is de
paascyclus besproken en zijn we al begonnen
met de voorbereiding van de AV in mei.

De Veertigdagentijd is aangebroken en de
kalenders met inspirerende teksten zijn
ontvangen; er liggen nog een paar exemplaren op
de kist om mee te nemen.

Afgelopen zondag zouden we afscheid nemen
van Lida Figge, die op 1 maart naar Driebergen
verhuisd is, maar helaas was zij geveld door
(buik)griep. De aanwezigen hebben nu hun
wensen op een mooie kaart geschreven, die met
een plantenbon naar haar opgestuurd is (geen
bloemen omdat ik vermoedde dat de vazen al
waren ingepakt).

Ik wens u een goede vastentijd toe.
Betty Renssen

Bericht van de administratie
Miriam van Dam heeft vakantie van 13 t/m 16
maart.

De administratie is daardoor niet altijd bezet. Voor
dringende zaken kunt u contact opnemen met
Betty Renssen.

Maandag 20 maart is Miriam weer aanwezig.

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 maart
Kerkdienst met voorganger:
ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Met medewerking van Ingrid de Bonth

Thema: 'Het leven herschikt al zijn veren'.
Durven houden van jezelf.

Meer lezen

Zondag 12 maart
Kerkdienst met voorganger:
ds. Antje van der Hoek

Organist: Hans Jacobi

In deze dienst is er aandacht voor de kunst van
Hans Ensink op Kemna.

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

Meer lezen

Zondag 19 maart
Kerkdienst met voorganger:
ds. Marijn Vermet
Organist: Hans Jacobi

Kanselruil met de doopgezinde gemeente
Den Haag

Meer lezen

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

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-reinhold-philipp-8/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-antje-van-der-hoek-4/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-greteke-de-vries-2/


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

Reinhold heeft vakantie van 21 februari t/m 3
maart.

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/


Tijdspaarders
Door: ds. Reinhold Philipp

De veertigdagen- of vastentijd, die op
Aswoensdag (22 februari) begint, is voor velen
een tijd van inkeer en bezinning in voorbereiding
op het paasfeest. Deze tijd nodigt ons uit om stil
te staan bij onze levensstijl en gewoonten.
Waarom doe ik wat ik doe? Zou het ook anders
kunnen?

Allerlei slimme apps en diensten suggereren
tegenwoordig dat mensen niet alleen
boodschappen bij hen kopen, maar ook tijd. Door
ervan gebruik te maken, blijft meer tijd over voor
de echt belangrijke dingen. Tijd is een object dat
zich in stukken laat knippen en productief laat
maken. Van elke activiteit of handeling kan wat
worden geschraapt. Het leven als rekensom. Alles
moet steeds sneller en efficiënter met het excuus
dat we de ‘bespaarde’ tijd beter gaan besteden.
Maar is dat ook echt zo?

Waar gaan al die opgespaarde minuten, uren en
dagen aan op? Het doet mij denken aan het
kinderboek Momo en de tijdspaarders. Al in 1973,
dus vijftig jaar geleden, schreef de Duitse schrijver
Michael Ende over onze ‘menselijke’ neiging om
bij alles wat we doen tijd te willen besparen.
Het leven van de bewoners van een stadje
kabbelt rustig voort, totdat de inwoners op een
dag door grijze heren aangemoedigd worden om
zo efficiënt mogelijk met hun tijd om te gaan. Zij
laten de mensen zien hoeveel tijd iedereen tot nu
toe heeft ‘verloren’. Wat een verspilling! Hij of zij
kan maar beter direct beginnen met sparen,
bijvoorbeeld door sneller te werken en al het
overbodige weg te laten. De bespaarde tijd kan
(met rente) bewaard worden in hun Tijd-Spaar-
Kas. De mensen besparen al snel veel tijd. Maar
zij weten niet dat de Grijze Heren de tijd niet
bewaren, maar voor zichzelf gebruiken. De
mensen zijn de bespaarde tijd dus gewoon kwijt
(in het Duits worden ze terecht Zeit-Diebe
genoemd).

De Duitse socioloog Hartmut Rosa spreekt in zijn
boek Leven in tijden van versnelling van de
‘Macht der Beschleunigung’: technische
versnelling jaagt maatschappelijke veranderingen
aan, die op hun beurt ons levenstempo
versnellen, waardoor er weer technische
versnelling nodig is, om dat tempo vol te houden.
Het houdt, kortom, nooit op. Hij roept op tot
‘Entschleunigung’ (onthaasten).

Het meisje Momo merkt op dat er iets niet klopt.
Zij begint een tegenbeweging door de mensen
aan te moedigen om in hun beslommeringen juist
ruimte in te bouwen voor spel, inefficiëntie,
ondoelmatigheid en gedagdroom. Kunnen we van
haar leren, dat de waarde van een mensenleven
niet (alleen) wordt bepaald door prestaties en
efficiëntie en dat het ondoelmatige, het nutteloze
en het trage ook waarde hebben? Wie dat inziet,
zal zich waarschijnlijk aansluiten bij Momo’s
‘onthaasters’ en daardoor misschien leren (weer)
gewoon van het leven te genieten.



Vrijdag 3 maart, 13.30 uur
Museumbezoek Beelden aan Zee,

o.l.v. Jacques Zwaan
In het museum, in Scheveningen, wordt werk
getoond van de Oostenrijkse kunstenaar Elmar
Trenkwalder onder de titel: de Tuin der lusten.

Zijn monumentale beelden in keramiek worden,
vergezeld van tekeningen, samengebracht in een
tentoonstelling in de Grote Zaal van het museum,
ingericht als een tuin. De beelden nemen de
vormen aan van architectonische heggen,
fonteinen en groeiende vormen die doen denken
aan takken en boomstammen.

Als u mee gaat, hetgeen ik hoop, treffen we elkaar
om 13:30 uur in de caféruimte.

Uiteraard kunt u, vóór we de expositie bekijken,
nog een consumptie nemen (eigen rekening).

Museum Beelden aan Zee is gevestigd:
Harteveltstraat 1, Den Haag.
De Museumkaart is geldig.
Openbaar vervoer: Tram 1; uitstaphalte
Scheveningseslag. Uiteraard mag u zelf even
kijken, waar u op Tram 1 over kunt stappen.

Woensdag 8 maart, 15.00 uur
Bijbelcursus o.l.v.
ds. Reinhold Philipp

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

Deze keer komen de hoofdstukken 7 (Koninkrijk
op komst) en 8 (de onrechtvaardige rentmeester)
aan de beurt.

Meer lezen

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/museumbezoek-aan-beelden-aan-zee/
https://www.beeldenaanzee.nl/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/bijbelcursus-6-3/


Donderdag 9 maart, 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 de stilte elkaars nabijheid
voelbaar.

Meer lezen

Zaterdag 18 maart, 15.00 uur
Filmcafé o.l.v. Reinhold Philipp -
Frantz (2016)

Samen film kijken en vervolgens met elkaar delen
wat we hebben gezien en wat ons raakte.

In een dorp in Duitsland bezoekt Anna na de
Eerste Wereldoorlog elke dag het graf van haar
verloofde, die sneuvelde in Frankrijk. Op een dag
merkt ze op, dat de Fransman Adrien ook
bloemen op hetzelfde graf legt. De ontmoeting
tussen Anna en Adrien heeft een onverwachts
effect op beide levens.....

Na de film blijven we in de kerkzaal en gaan daar
met elkaar in gesprek (onder het genot van een
hapje en een drankje).

Toegang € 7,50

Opgave gewenst, via de flip-over in de hal,
telefonisch: 070 3250779, of per e-mail:
remondenhaag@hetnet.nl

Meer lezen

Gespreksavond ‘Oorlog en Vrede’
Is de-escalatie mogelijk?

Er is weer oorlog in Europa. We hebben het niet weten te voorkomen.
De strijd wordt opgevoerd en er is geen uitzicht op beëindiging van de gruwelijkheden.

Valt de geweldspiraal te keren?
Zijn onderhandelingen mogelijk?
Het zijn de dilemma’s die vrijwel bij elke oorlog aan de orde zijn.
Zijn er nu al lessen te trekken voor de (nabije) toekomst?

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-39/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-39/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/film-en-gesprek-9/
mailto:remondenhaag@hetnet.nl
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/film-en-gesprek-9/


De volgende sprekers zijn uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen:

Thymen Kouwenaar is strategisch beleidsadviseur voor Internationale Culturele Betrekkingen op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft veel in Rusland gewerkt in het culturele en politieke veld. Hij
deelt met ons zijn gedachten over cultuurbeleid in de relaties met Rusland en met Oekraïne. Overigens:
Thymen is lid van onze kerk.

Kees Nieuwerth is vanuit de Quakers al zijn hele leven lang bezig met oorlogs- en vredesvraagstukken. Hij
is lid van de werkgroep Inclusieve Veiligheid met een pleidooi voor een andere Europese
veiligheidsarchitectuur.

De avond zal plaatsvinden op donderdag 23 maart van 19.30 tot 21.30 in de Doopsgezinde kerk aan de
Paleisstraat 8 te Den Haag en zal gemodereerd worden door Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede.
Toegang vrij.

De avond wil een opstap zijn naar een grote Vredesbeurs in dezelfde ruimte, die gehouden zal worden in
de Vredesweek op zaterdag 23 september.

Inspiratiedag toekomst - inspiratie opdoen
Door: Liesbeth Orthel, Landelijk Bureau Remonstranten

Vanuit de projectleiding Innovatie (werken aan de toekomst) is een inspiratiedag opgezet.
Klik hier voor meer informatie.

Iedereen die nieuwsgierig is, of belangstelling heeft is van harte welkom. De poster hangt ook op het bord
in de hal van de kerk.

De dag is bedoeld om bewustwording / het gesprek op gang te brengen over wat nodig en haalbaar is
richting toekomst.

Opgave bij Liesbeth Orthel op: info@remonstranten.org

https://www.remonstranten.nl/agenda/inspiratiedag-werken-aan-de-toekomst/
mailto:info@remonstranten.org


Stapellied: Een mens te zijn
op aarde
Door: ds. Reinhold Philipp
‘Een mens te zijn op aarde’ van Willem Barnard is
ons stapellied voor de veertigdagentijd. Bij
predikanten (of gemeenten) die het leesrooster
volgen, wordt op de eerste zondag in de
veertigdagentijd traditioneel het Bijbelverhaal
gelezen over de verzoeking van Jezus in de
woestijn. Dit verhaal sluit aan op ‘wat geschreven
staat’ over de doop van Jezus. De Geest die op
hem is neergedaald, voert hem kort daarna de
woestijn in. ‘Een mens te zijn op aarde, is komen
uit het water en staan in de woestijn.’ De woorden
van het lied tekenen de weg van Jezus. Het is ook
de weg van het volk Israël: de bevrijding door het
water en de beproeving in de woestijn: veertig jaar
voor het volk Israël, veertig dagen voor Jezus. Het
is een tijd van verzoeking en bezinning: ‘De strijd,
de honger en de dorst, de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts’. Naast het donkere en
sombere -het mensenbestaan is geen leven als
god; het is een bestaan in het teken van de
sterfelijkheid- klinken ook woorden als ‘leven van
genade’ en ‘de Geest aanvaarden die naar het
leven leidt’.

Ook Huub Oosterhuis heeft zijn gedachten erover
laten gaan wat het betekent ‘een mens te zijn op
aarde’. Hij ontleende de titel van zijn lied bewust
aan dat andere lied met dezelfde beginzin. Het zet
de mens meteen als heel kwetsbaar neer. Het
mensenbestaan is hier niet het succesverhaal
(gezond, mooi, carrière, leuke vakanties, love and
happiness) dat de media en vooral de social
media ons vaak voorspiegelen.

Vanaf de geboorte gaat de mens onherroepelijk
door de tijd heen.

Totdat hij uit de tijd wordt genomen door te
sterven. De oneindige onrust die het
mensenbestaan typeert, heeft er alles mee te
maken dat de mens zich, anders dan andere
dieren, bewust is van zijn eigen sterfelijkheid: ‘de
dood komt langverwacht’.

De kwetsbaarheid van de mens wordt ook
geïllustreerd door de opmerking dat het
mensenbestaan ‘leven van de wind’ is.

Maar in al die pijn, dat zorgen, het slijten-aan-
elkaar, zit ook een ‘pijnlijke genade’. Zoals men
alleen tot het licht komt door de duisternis heen,
tot bevrijding door de pijn heen. Het leven gaat
naar een ‘voltooiing’ toe. Over het hoe en wat van
die voltooiing rept de dichter niet. Hij vertrouwt er
wel op dat het verlangen van de mens niet
tevergeefs zal blijken. Ondanks alles, misschien
dankzij alles.

Beste lezer,



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

De schoonheid van de schuilkerk mag in het volle licht
De Oudkatholieke schuilkerk in het Hofkwartier bestaat 300 jaar. Dat wordt gevierd met vier minifestivals.
Wat is het verhaal achter deze prachtige kerk vol kunst die, aan het zicht onttrokken, zich tussen de
Molenstraat en de Juffrouw Idastraat bevindt?

Personalia
Overleden:

Op 20 februari is Mevrouw Sonja Koot overleden
in de leeftijd van 95 jaar.

Wij herdenken haar met eerbied en onze
gedachten gaan uit naar allen die haar dierbaar
waren.

https://kerk-in-den-haag.email-provider.eu/link/2UlGwd1em0/7wxgdm5dny/pvsd8ehqxd/cw88QerqZG/myepY7Yikr


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

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

