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Nieuwsbrief-Plus Remonstranten Den Haag e.o.
23 maart - 13 april 2023

Agenda
Za 25 mrt 10.30 uur Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Zo 26 mrt 10.30 uur Kerkdienst, voorganger ds. Reinhold Philipp

Zo 2 apr 10.30 uur Kerkdienst, voorganger ds. Martine Wassenaar - Palmpasen; kinderdienst

Do 6 apr 19.30 uur Kerkdienst, voorganger ds. Antje v. d. Hoek - Witte Donderdag - Avondmaal
Vr 7 apr 19.30 uur Kerkdienst, voorganger ds. Antje van der Hoek - Goede Vrijdag

Zo 9 apr 10.30 uur Kerkdienst, voorganger ds. Reinhold Philipp; Pasen - kinderdienst

Do 13 apr 14.00 uur Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzY1LDAsMCwwLDQ2LDFd


Van de Redactie
Door: Peter Kelderman
Een goed gevulde paaseditie voor komende drie
weken van deze Nieuwsbrief-Plus. Na het
kerkenraadsverslag door Betty Renssen volgt een
overzicht van de kerkdiensten rond de Stille
Week, met als voorganger ds. Antje van der Hoek
of ds. Reinhold Philipp van ons pastoraal team, en
ds. Martine Wassenaar op Palmpasen.

Het collectedoel voor het tweede kwartaal is de
Participatie Keuken Den Haag. Ds. Antje van der
Hoek verzorgt deze keer de Overdenking, met
daarin centraal opstandingsverhalen in het Oude
en Nieuwe Testament.

Komende activiteiten zijn de Muziekcursus o.l.v.
Hans Jacobi en de Meditatiekring o.l.v. Reinhold
Philipp. Ninon Vercoutre vestigt onze aandacht op
de jaarlijkse Bustocht, die op 25 mei a.s. zal
plaatsvinden.

Hans Willems interviewde, in zijn rubriek ‘Wie is
wie’, een van onze ‘steunpilaren’: Wies van der
Doll. Van mijzelf, in de rubriek ’Religie-impressies
wereldwijd’, een verslag van de beleving van de
‘Heilige Week’ in Spanje en de spaanstalige
landen in Zuid Amerika.

En verderop in deze Nieuwsbrief-plus een nieuwe
rubriek: ‘Van het Landelijk Bureau
Remonstranten’, met komende evenementen.

Ds. Reinhold Philipp stuurde ons twee bijdragen:
‘Tafel van Licht’, over de geschiedenis en
betekenis van het ‘zuilenkunstwerk’ in de
kerkzaal, en zijn (laatste) bijdrage in de rubriek
‘Het Vrije Lied’, met een gedicht van Frank van
der Houte. Ook plaatsen we het gedicht
‘Vleugelterugkeer’ van Ingrid de Bonth.

Zoals altijd besluiten we met de Personalia, en
Kanselbloemen en kaarten.

De redactie van de Nieuwsbrief wens u een
fijne paastijd toe!

Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen
We hadden deze maand slechts een kleine KR
vergadering door drie ziekmeldingen, dus daar
valt niet veel over te vertellen. De stukken voor de
AV op zondag 7 mei zullen komende week
verzonden worden. Het boekje met alle
Jaarverslagen en de financiële verslagen zullen
op de administratie ter inzage liggen voor
belangstellenden.

Denkt u er s.v.p. aan, dat a.s. zaterdagnacht 25
maart de klok een uur vóóruit gaat (dus helaas
korter slapen).

Door omstandigheden is de installatie van
zonnepanelen uitgesteld tot medio april.

Ik wens iedereen een gezegende Pasen toe.



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

Zondag 26 maart, 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Thema: Tijdspaarders

Zondag 2 april, 10.30 uur
Palmpasen
Voorganger: ds. Martine Wassenaar
Organist: Hans Jacobi

Ds. Martine Wassenaar is sinds januari 2018 de
parttime predikant van het Open Pastoraat te
Gorinchem.

Deze dienst is er ook kinderdienst.
(Palmpasenstokken maken)
Meer lezen

Donderdag 6 april,
Witte Donderdag, 19.30 uur
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi

Deze dienst is er ook avondmaal.

https://denhaag.remonstranten.nl/online-diensten/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-martine-wassenaar-palmpasen/


Vrijdag 7 april,
Goede Vrijdag, 19.30 uur
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi

Zondag 9 april, Pasen,
10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Thema: Gebrokenheid-heling-nieuw leven

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



Collecte tweede kwartaal
Door: de diaconale commissie
In het tweede kwartaal van 2023 collecteren we
voor Participatie Keuken Den Haag
(www.participatiekeuken.nl).

Voor dit doel collecteerden wij al eerder, maar
door de toegenomen vraag is onze hulp opnieuw
nodig.

De Participatie Keuken is enorm succesvol
gebleken in het bereiken van de meest kwetsbare
mensen in onze samenleving. Vaak mensen die
nauwelijks meer buiten komen en weinig of geen
contacten hebben in hun omgeving. Bij de
'aanschuiftafels' in verschillende Haagse wijken,
kan iedereen komen eten, ongeacht status of
achtergrond.

In de afgelopen twee jaar zijn de activiteiten
uitgebreid naar andere kwetsbare groepen. Op
maandag is er kinder-restaurant, waar kinderen
tussen 9 en 12 jaar zelfstandig komen eten. Doel
is de kinderen beter te leren kennen en hen op de
radar te krijgen vóórdat ze in de problemen
komen.

Op dinsdag wordt er gekookt voor de soepbus,
voor dak- en thuislozen en buurtbewoners met
een verslaving of andere 'rugzak'. Op woensdag
komen kinderen samen met hun ouders koken,
met als doel de integratie tussen verschillende
culturen te bevorderen. Op donderdag is er de
aanschuiftafel voor eenzame senioren. Op vrijdag
het vrouwenontbijt.

Verder ondersteunt de Participatie Keuken 130
arme gezinnen met boodschappen voor ontbijt en
lunch. Het betreft vaak verborgen armoede; de
gezinnen worden door de scholen aangemeld als
ze merken dat er haast geen geld is voor eten, en
de kinderen hierdoor niet goed mee kunnen
komen. De boodschappen moeten in buurtkamers
worden opgehaald, zodat de situatie gemonitord
kan worden en zij ook verder geholpen kunnen
worden.

Van de ‘weggeefkiosk’, waaruit voedsel dat over is
mag worden meegenomen wordt veel gebruik

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: Participatie Keuken.

http://www.participatiekeuken.nl/


mag worden meegenomen, wordt veel gebruik
gemaakt.

De Participatie Keuken krijgt geen subsidie maar
ontvangt veel steun van particulieren en bedrijven.
Maar door de toegenomen vraag (lees:
toegenomen armoede) kunnen zij uw
ondersteuning goed gebruiken.

Wij rekenen op uw gulle gaven voor dit
prachtige doel.

Leven sterker dan de dood
Door: ds. Antje van der Hoek

De Bijbel kent meerdere opstandingsverhalen, niet enkel in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude
Testament. Binnen het Oude Testament denk ik hierbij in het bijzonder aan het visioen van de profeet
Ezechiël (Ez. 37: 1-14), ‘van een dal vol beenderen’ dat tot leven komt. Het is een heel dramatisch beeld.

Ik plaats het hier naast het opstandingsverhaal van Markus (Mk. 16: 1-8). Een oudtestamentische
voorstelling én een nieuwtestamentische voorstelling, als was het een tweeluik. Om met het eerste luik te
beginnen: Ezechiël moet zijn visioen in een soort trance hebben gezien, een dal vol dorre beenderen. Het
is confronterend en afschrikwekkend in de associaties die het kan oproepen: beelden van de Holocaust,
van Syrië of recenter, Oekraïne. Van massagraven, verwoeste en uitgebrande flats, kapotgeschoten
energievoorzieningen. Maar dan gebeurt er iets. Ezechiël krijgt een opdracht om te profeteren. Er ontstaat
beweging. De levensgeest – ruach staat er in de Hebreeuwse grondtekst – wordt ingeblazen en de dorre



beenderen herleven. Het schilderij komt tot leven, wordt een videobeeld.

Zo heeft Ezechiël Israël eeuwen geleden geportretteerd. Het werd een portret dat de sporen draagt van
Israëls’ ballingschap, van een volk dat ten dode was opgeschreven. Ver van eigen land, van de eigen
wortels. Juist in die situatie ontving de profeet dit visioen. De boodschap ervan is tamelijk eenduidig: Israël
zal opkruipen uit het dal. Israël zal weer leven!

En dan is er dat tweede schilderij van dit denkbeeldige tweeluik. Het visioen van het lege graf in de versie
van Markus. Het vertelt van de drie vrouwen op weg naar Jezus’ graf. Ze waren van plan hem te balsemen.
Maar dan zit daar plotseling die mysterieuze jongeman in een wit gewaad. En Jezus? Die is er niet. Hij is
opgestaan, zegt de jongeman tegen de vrouwen. De vrouwen vluchten vervolgens verschrikt weg.
Geschrokken als ze zijn, durven ze niemand iets te zeggen. Pas later zullen ze de werkelijke betekenis van
Jezus’ opstanding verstaan.

Israël leeft!, Jezus leeft!: zo zou je de beide opstandingsverhalen bondig kunnen samenvatten. Maar hoe
moeten we dat begrijpen: opstaan uit de dood? Dat is toch een lichamelijke onmogelijkheid? Wie een
geliefde verliest zou niets liever willen dan dat deze persoon uit de dood zou opstaan. Dat hij of zij zou
terugkeren om het leven te hervatten. Maar overledenen keren niet terug. Zij zijn ‘mensen van voorbij’ en
laten bij nabestaanden vaak een onbeschrijfelijke leegte achter.

Als er één thema is dat leeft van overdrachtelijk spraakgebruik is het dat van de opstanding. Opstanding is
een metafoor. Jezus leeft!, maar niet in letterlijke zin. Wél in overdrachtelijke zin. In de zin dat zijn leven
sterker was dan de dood en dat zijn liefde onverwoestbaar is. Dát moeten de vrouwen en de leerlingen
gaandeweg hebben beseft. Graven hebben niet het laatste woord. Uit wat doods en dor was ontstaat nieuw
leven. Hoop en perspectief, ondanks alles. Die paasgedachte reiken beide teksten ons aan.

Zaterdag 25 maart, 10.30 uur
Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi
Muziek wat zegt het ons?

Taal spreekt met woorden, muziek spreekt
anders. Taal en muziek zeggen daarom nooit
helemaal hetzelfde, hoezeer ze ook in elkaar
opgaan. Het verschil tussen vrolijke en droevige
muziek begrijpt iedereen wel.

We weten alleen nooit zeker of droevige muziek
gaat over liefdesverdriet, heimwee, of toch iets
anders.

In deze vijfde bijeenkomst: Reconstructie
(Bach – Markuspassion)

Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage;
overige belangstellenden €5,- per keer.

Meer lezen

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


Donderdag 13 april, 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

JAARLIJKSE BUSTOCHT 2023
Door: Ninon Vercoutre
De Diaconale Commissie nodigt u graag uit voor de jaarlijkse bustocht op donderdag 25 mei a.s.
Natuurlijk bent u allen uitgenodigd, jong of oud, goed ter been of afhankelijk van een rollator..... Iedereen is
van harte welkom!
Dit jaar kunnen ook de Doopsgezinden uit Den Haag zich voor de bustocht aanmelden.

De Diaconale Commissie heeft voor u een gezellige en interessante dag georganiseerd in Gouda, met o.a.
een bezoek aan de Sint-Janskerk met zijn schitterende gebrandschilderde ramen, een bezoekje aan de
Goudse Siroopfabriek en aan de Sint-Joostkapel, waar de Federatie van remonstranten, doopsgezinden en
vrijzinnig-protestanten kerkt. Binnen Gouda verplaatsen wij ons te voet.

Middels de intekenlijst op de flip-over in de kerkhal, kunt u zich opgeven voor deze bustocht. Op deze lijst
kunt u tevens vermelden of u een vegetarische lunch wenst. Natuurlijk kunt u zich ook opgeven via de
administratie, telefonisch: 070-3250779 of per mail: remondenhaag@hetnet.nl.

Geeft u zich snel op, want vol is vol.

De bus van Pasteur Reizen vertrekt precies om 10.00 uur. Wij verzamelen ons bij de kerk tussen 9.30 en
9.45 uur. Volgens planning zijn wij rond de klok van 18.00 uur weer terug bij de kerk.

Omdat alle kosten zijn gestegen, zien wij ons genoodzaakt om van u een eigen bijdrage van € 30,- te
vragen (een verhoging van € 5,00 t.o.v. vorig jaar).

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-40/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-40/


Dit bedrag kunt u overmaken op rekening NL93INGB0000006397 t.n.v. de Remonstrantse Kerk onder
vermelding van Bustocht 2023. De betaling is tevens de bevestiging van uw aanmelding.

Het zal vast en zeker een zeer geslaagde dag worden, zoals wij al jaren gewend zijn. En nu nog maar
hopen op een mooie zonnige dag op 25 mei a.s........

Vriendelijke groeten namens de Diaconale Commissie



Wie is Wie?
In een serie korte interviews stellen we leden van
de Remonstrantse Gemeente aan u voor.

Door: Hans Willems
Wies van der Doll: Vertrouwen hebben leerde
ik van mijn ouders

Er was een lange pauze zonder kerk, maar rond
de eeuwwisseling pakte Wies van der Doll de
remonstrantse draad van haar jeugdjaren weer
op. En hoe! Ze werd actief op vele fronten en kan
zich nu, bijna een kwart eeuw later, een leven
zonder kerk nauwelijks voorstellen.

Die kinderjaren brachten haar naar het voorbeeld
van haar ‘door en door remonstrantse´ ouders
geregeld naar de Kerk aan de Laan, zoals het in
1980 gesloopte kerkgebouw doorgaans nog wordt
aangeduid. ‘Toen ik twaalf was, verhuisden we
naar Amstelveen en daar heb ik op mijn
achttiende geloofsbelijdenis gedaan.’ Tot aan haar
trouwen bleef Wies betrokken, daarna kwam de
periode dat ze alleen nog ´slapend lid´ was. ‘Mijn
man had niets met kerk en geloof en met een jong
en druk gezin kwam er bij mij ook niet zoveel
meer van.´

Met kweekschool en een studie Engels in haar
rugzak belandde Wies in het onderwijs. In 1973,
inmiddels moeder van twee dochters, keerde ze
terug naar Den Haag. Na een scheiding werkte ze
tot haar 65e in het Volwassenen Onderwijs:
Engels en Nederlands als Tweede Taal (NT2).

‘In 1994 kwamen mijn ouders weer in Den Haag
wonen en ging ik af en toe met hen naar de kerk.
Een gesprekskring bij Johan Goud gaf de
doorslag om weer actief lid te worden van de
Remonstrantse Gemeente’ ‘Het voelde meteen
vertrouwd. Toen ik met pensioen ging, kwam de
vraag of ik vrijwilliger wilde worden. Zo belandde
ik als secretaris in de kerkenraad en later ben ik
ook nog kerkmeester geweest.’

Omdat ze op school ervaring had opgedaan, werd
Wies ook gevraagd voor ‘Kom in de Kring’, de
jeugdkerk die in de topjaren zo’n vijftien kinderen
trok Dat aantal wordt niet meer gehaald maar

De gesprekken over Bijbelverhalen die we hebben
zijn heel waardevol. Veel grote kinderen zijn
doorgestroomd naar de Pizzaclub.’

Kerkenraadslid is Wies niet meer, maar de lijst
taken die ze in de gemeente vervult is nog altijd
lang: ze doet de was, de inkoop, maakt op
maandag de keuken schoon, doet samen met
Miriam de verhuur van de kerk aan derden en
vervangt samen met anderen Miriam in vakanties
en op vrije dagen.

‘In vergaderen heb ik niet zo’n zin meer, maar
voor praktische zaken kunnen ze altijd een beroep
op me doen.’

Naast het kerkenwerk steekt Wies veel tijd in het
contact met haar dochters, de twee kleinkinderen,
pianospelen en verschillende clubjes waarvan ze
lid is.

In een interview met Ad Rem vertelde ze een paar
jaar geleden dat haar geloof nog altijd wortelt in
het vertrouwen op God dat haar ouders haar
voorleefden: ‘En vraag me dan niet wat God is,
het zit in mijn hart.

De kerk biedt me een rustmoment in de week. Ik
geniet van het samen zingen en ik voel me prima
bij het idee dat er gezamenlijkheid is zonder dat
ons wordt voorgeschreven wat je precies moet
geloven. Die vrijheid, die ruimte heb ik nodig.’



trok. Dat aantal wordt niet meer gehaald, maar
samen met Miriam van Dam is Wies nog altijd
leidster. ‘Ik vind het prachtig om te doen.



Religie-impressies wereldwijd
- ‘Semana Santa’
Door: Peter Kelderman
Rond een jaar geleden berichtte ik u over de
paasgebruiken in de V.S., met de ‘Easter Parade’
op eerste Paasdag als hoogtepunt. Deze keer wat
meer over Spanje en Spaanstalige landen in Zuid-
Amerika.

Semana Santa betekent letterlijk ‘Heilige Week’,
ook wel ‘Goede Week’ genoemd. In deze week
herdenken we de laatste dagen van Christus'
leven: de intocht in Jeruzalem (Palmpasen), de
kruisiging (Goede Vrijdag) en opstanding (Pasen),
terwijl het ook het einde van de vastentijd is. In de
Semana Santa vindt in Spanje en Zuid Amerika
elk jaar een reeks vieringen plaats, van de meest
plechtig religieuze, tot een mix van
heidense/katholieke, en meer ‘commerciële’
vieringen. Overigens kennen we in Nederland ook
dit gebruik (hoewel veel soberder). Denk aan
onze eigen palmpasenviering. Hierbij kunt u een
liedje beluisteren van Elly en Rikkert over
Palmpasen.

In Spanje bestaat Semana Santa uit diverse
dagen waarbij er bijna in het hele land processies
zijn met wierook, melancholische muziek,
trommels en bellen, en veel emoties waarbij
huilende mensen tussen het publiek geen
uitzondering zijn. Op Palmzondag vindt de eerste
processie plaats, die op veel plaatsen de naam 'El
Paso de la Borriquita' heeft gekregen, waarbij
Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. De
processies zijn vaak versierd met mooie
gebleekte palmbladen (van de dadelpalm) in
allerlei vormen. Klik hier voor een YouTube
filmpje van een paasprocessie op Witte
Donderdag, in Madrid.

Een opmerkelijk fenomeen is het gebruik van de
‘nazareno’, een boetekleed dat door sommige
deelnemers wordt gedragen (zie foto), met een
puntvormig hoofdeksel dat de identiteit van de
boetedoener verbergt.

De Semana Santa in Latijns-Amerika is een van

In veel gemeenschappen wordt het volledige
passiespel uitgevoerd vanaf het laatste
avondmaal, het verraad van Judas, het oordeel,
de processie van de twaalf staties van het kruis,
de kruisiging en ten slotte de opstanding.
Deelnemers zijn gekostumeerd en spelen hun
stukken met eerbied.

Elk land heeft dan weer zijn eigen gebruiken. In
Cusco, Peru is vooral Witte Donderdag belangrijk,
omdat de processie samenvalt met de herdenking
van de aardbeving van 1650. Caracas, Venezuela
staat bekend om de verbranding van een
beeltenis van een bekend plaatselijk figuur:
‘Burning of Judas’. In Popayan, Colombia, de
witte stad, is Pasen een tijd om zowel de kunst als
de religieuze feestdag te vieren, met allerlei
kunsttentoonstellingen.

Terwijl veel mensen denken dat chocolade
paaseieren alleen een Noord-Amerikaanse en
Europese traditie is, is het in Argentinië
gebruikelijk, om, na een grote paasmaaltijd,
chocolade eieren uit te wisselen, met voor de
kleine kinderen een chocolade-eierenjacht.
Cuenca in Ecuador, tenslotte, is bekend om de
Fanesa, de paasstoofpot met kabeljauw, bonen
en granen. Er zijn twaalf granen in de stoofpot om
hulde te brengen aan de twaalf apostelen. Terwijl
Fanesa voorkomt in veel steden in Latijns-
Amerika, wordt algemeen aangenomen dat de
beste Fanesa uit Cuenca komt.

Bronnen: Wikipedia; website KRO/NCRV;
Gevgelija Tourism

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=YouTube+rikkert+palmpasen#fpstate=ive&vld=cid:1ed823a4,vid:l-2ehKvofUQ
https://www.youtube.com/watch?v=wgPo0OdYX6Y


de belangrijkste momenten van het jaar; veel
scholen en kantoren zijn de hele week gesloten.
Elke dag heeft zijn rituelen, met processies door
de straten waarbij sommige deelnemers zich op
hun knieën voortbewegen; ook worden grote
houten kruisen gedragen.



Mededelingen van de Haagse
Gemeenschap van Kerken
Door: Margriet Quarles van Ufford

Ik wil graag de volgende evenementen onder uw
aandacht brengen:

In Bezuidenhout staat een kerk –
Symposium over kerk-zijn in de stad; op
zaterdag 15 april, 15.00 uur, in de
Christus Triomfatorkerk, Juliana van
Stolberglaan 154, Den Haag.

Het symposium vindt plaats ter
gelegenheid van het 25-jarig
ambtsjubileum van ds. Jaap van den
Akker. Drie sprekers zullen een presentatie
geven over resp.: een algemeen beeld van
de wijk ‘Bezuidenhout’; de leefwereld van
20-40 jarigen in de wijk; en over een
vergelijking tussen Amsterdam en Den
Haag. Verdere informatie:
symposium@ctkerk.nl.

Filmavond met maaltijd en gesprek rond
de documentaire ‘The Letter’; op
zondag 23 april (Dag van de Aarde),
15.30-19.00 uur, in de Lucaskerk.
Amaliastraat 10, Den Haag.

Op 4 oktober 2022 bracht het Vaticaan
deze film uit die binnen drie dagen door
drie miljoen mensen bekeken werd. In ‘The
Letter’ zien we hoe paus Franciscus een
aantal mensen uit verschillende
werelddelen uitnodigt om hem in Rome te
ontmoeten.
De toegang is gratis; een donatie om de
kosten te dekken wordt op prijs gesteld.
Opgave i.v.m. de maaltijd graag via het
aanmeldingsformulier
Mail voor vragen naar:
groenelukaskerk@gmail.com.

Musicians without Borders; op dinsdag
11 april, 19.30 uur, in de Doopsgezinde
Kerk, Paleisstraat 8, Den Haag.

In het Ghirass Cultural Center in
Bethlehem komen elke week kinderen bij
elkaar, om o.l.v. Fabienne van Eck muziek
te maken en te zingen in een koor. Op die
manier hoopt ze de kinderen meer
veerkracht te geven, samen te werken en
verantwoordelijkheid te nemen. Op 11 april
komt Fabienne vertellen over haar werk, en
brengt zij, begeleid door haar vader op de
piano, enkele muziekstukken voor cello ten
gehore. Lees meer op: dgwereldwerk.nl,
en www.musicianswithoutborders.org.

Margriet Quarles van Ufford, secretaris HGK
www.oecumenedenhaag.nl
Postadres: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag
telefoon: 070 3989413

mailto:symposium@ctkerk.nl
https://oecumenedenhaag.nl/film-en-gesprek-laudato-si-the-letter/
mailto:groenelukaskerk@gmail.com
http://www.dgwereldwerk.nl/
http://www.musicianswithoutborders.org/
http://www.oecumenedenhaag.nl/


Tafel van Licht
Door: ds. Reinhold Philipp

Sommigen denken misschien dat het
‘zuilenkunstwerk’ al vanaf het begin hoort bij de
inrichting van de kerk. Maar dat is niet het geval.
Ik zag bij een oecumenische ‘Roze Viering’ in de
Lukaskerk een kunstwerk, ‘De brandende
braamstruik’ (Genesis 3), waar men bij bijzondere
gelegenheden kleine waxinelichtjes kon
aansteken. Tijdens de viering werden bij de
voorbeden kleine lichtjes geplaatst op een ‘kruis
van spiegels’ dat tijdens de viering in de kerkzaal
op de grond lag.

Hierdoor geïnspireerd vroeg ik aan onze
kerkenraad of wij niet ook ‘iets’ konden
aanschaffen waar je tijdens de dienst kaarsjes
kan aansteken. Collega Johan Goud vertelde in
de vergadering dat hij vrij recent contact had
gehad met een kunstenares die misschien een bij
onze kerk passend kunstwerk kon maken. Met
zijn drieën, toen nog drie fulltime predikanten,
togen wij naar de werkplek van de kunstenares.
Hedi Bogaers wist ons al vrij snel te overtuigen
van haar ideeën voor een kunstwerk. Het blauw in
de zuilen refereert aan het blauw van de
stoelbekleding in onze kerkzaal. In mijn
verbeelding hebben de kleuren nog meer
betekenis: water (donkerblauw), aarde/natuur
(groen), lucht (lichtblauw). Maar dat kon ik
nergens terugvinden. Dus misschien is dit een
typisch geval van ‘hineininterpretieren’, d.w.z. dat
ik het zelf heb verzonnen.

Wat wel vaststaat is de betekenis van het aantal
van de zuilen: 12 + 1, de twaalf apostelen en in
hun midden (wit) de zuil van (de opgestane)
Jezus. Johan Goud zei bij de onthulling van het
kunstwerk in onze kerk: ‘Twaalf zuilen rondom de
ene witte, in het midden. De twaalf leerlingen van
Jezus, die soms ruzieden over de vraag wie het
belangrijkst was. Ze vonden hun eenheid in die
ene, Jezus, die hun leerde elkaar in liefde te
dienen.’

Het kunstwerk werd in 2006 onthuld door jong* en
oud**.
*Jong: Eva, dochter van Wouter-Jan Spek en
Rachel Adriaanse en kleindochter van Willy
Adriaanse-Smit.
**Oud: Hannie Roodenburg (toen het oudste
(actieve) lid van de Haagse gemeente)

Oorspronkelijk was de tafel van licht bedoeld om
tijdens de voorbeden kaarsjes aan te steken met
een persoonlijke bede. Maar vrij gauw werd het
kunstwerk gebruikt om op de eerste zondag van
de maand kaarsjes aan te steken voor de
gedachtenis van de overledenen van afgelopen
maand. Elk jaar plaatsen we aan het eind van het
kerkelijk jaar lichtjes op het kunstwerk voor alle
leden/vrienden die in het voorbije jaar door
overlijden aan de kring van onze gemeenschap
zijn ontvallen.

Het kunstwerk is anders dan wat ík oorspronkelijk
in gedachten had. Maar nu zou ik het niet meer
willen missen. Het is verbonden met vele
dierbaren die ons in de loop der jaren zijn
ontvallen. Maar in het midden staat op de witte
zuil de paaskaars: teken van ‘Verrezen Christus’,
van de overwinning van de dood: ‘Ik ben de
opstandig en het leven!’.
Elke zondag vieren we een ‘opstanding in het
klein’. Elke zondag worden we door de paaskaars
in het midden van het zuilenkunstwerk, de ‘Tafel
van Licht’ hieraan herinnerd.



Vleugelterugkeer
Door Ingrid de Bonth
Uit jouw geopende hand stroomt een
bundel van licht
Als sneeuw voor de zon trekt de kou uit de lucht
Het donker deinst terug naar zijn
schuilplaats op zolder
De luiken gaan open voor lente en zuurstof
Mijn adem komt langzaam maar zeker op gang
En jij knikt mij toe met verstillende ogen
Ik durf weer te vertragen en kan weer beminnen
Het leven herschikt al zijn veren van toen
Mijn vleugels ze drogen tot klaar voor de vlucht
Ik klim op mijn kruk en vlieg langzaam omhoog

(Nog niet gepubliceerd gedicht. Het is een van de
gedichten die bij de Poëziedienst van 5 maart j.l.
door Ingrid de Bonth werden voorgedragen.)

Van het Landelijk Bureau Remonstranten
Door: Peter Kelderman
In deze nieuwe rubriek willen we aandacht besteden aan interessante berichten uit de Nieuwsbrief van het
Landelijk Bureau Remonstranten te Utrecht. Deze keer de Nieuwsbrief van 9 maart j.l. Klik hier voor de link
naar deze Nieuwsbrief. Daar vindt u meer informatie over onderstaande evenementen.

Beraadsdag
Na een lange coronastop kunnen we eindelijk weer eens een fysieke landelijke bijeenkomst organiseren.
Dat gaan we doen op 22 april in de kerk van Vrijburg Amsterdam. Het thema van de Beraadsdag sluit aan
bij de titel van het boek dat in de zomer vorig jaar is uitgekomen: ‘Vele talen, in alles de liefde’. Alle
beschikbare informatie vindt u hierbij, in deze blog. We willen er natuurlijk weer een feestelijke en
inspirerende bijeenkomst van maken voor remonstranten en hun vrienden. Wilt u ons helpen om de dag
breed bekend te maken?

Oecumenelezing 2023
De oecumenelezing 2023 zal dit jaar plaatsvinden op vrijdagmiddag 12 mei vanaf
15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Hoofdspreker van de oecumenelezing is mgr. Dick Schoon, bisschop
van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk. Hij zal ingaan op de angst en onvrede die er bij velen in onze
samenleving heerst en daar een ander perspectief tegenover zetten.

https://www.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzAsIjA0ZjEwZGI0MjE2YiIsMjUyLCI5OWNjNTM3ZjRlYzQ2NTYyOWM5Yzk4NTU2NTJiNDExMCIsNzQsMV0


Webinars Arminius Instituut
Het Arminius Instituut organiseert een serie webinars (online seminars) in het voorjaar van 2023. Hierbij
gaat het om actuele onderwerpen van wetenschappelijk onderzoek, in en rondom het seminarium. Klik hier
voor verdere informatie en om u aan te melden.
• 19 april, 14.00 -16.00 uur, Het gebruik van kerkgebouwen door Elza Kuijk, wetenschappelijk coördinator
van het seminarium.
• 22 mei,19.30 - 21.00 uur, Het Avondmaal door Yvonne Hiemstra.
• 8 juni, 10.00 - 12.00 uur, ‘Behoud het Goede!’ door Johan Temmerman, rector van de Protestantse
Faculteit Theologie en Religiestudies te Brussel.

Presentatie boek Johan Goud ‘Een brief die niet meer dicht kan’ (herhaald bericht)
Op vrijdagavond 14 april in de Geertekerk, Utrecht (19 – 21 uur), vindt de presentatie plaats van een nieuw
boek van Johan Goud: 'Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn ongelovige alter ego'. Het is
een persoonlijk boek rond de vragen: Wat geloof ikzelf? En wat is geloven? Inzichten van filosofen en
theologen, schrijvers en dichters komen daarbij ter sprake.…



Van de redactie
Hierbij vindt u een bijdrage van ds. Reinhold
Philipp voor ‘Het Vrije Lied’, en wel de laatste
bijdrage in deze rubriek van gedichten die
Reinhold meer dan een jaar aan ons heeft
gepresenteerd.
Veel dank daarvoor!

Het Vrije Lied
Door: ds. Reinhold Philipp
Het vrije lied 2021 is een bundel met nieuwe
liedteksten, een initiatief van De Remonstranten.
De verzameling is het resultaat van een
dichtwedstrijd. Een jury koos uit een kleine
tweehonderd inzendingen twintig teksten. De helft
ervan is door een componist voorzien van een
melodie.
Vanaf februari 2022 heeft u in de Nieuwsbrieven
kennis gemaakt met deze liedteksten. Raakt u
enthousiast, dan kunt u via de website van De
Remonstranten uiteraard de bundel zelf bestellen.
Klik hier.

Zwijg stil (maart 2023, Frank van den Houte;
Het vrije lied 2019)

Zwijg, stil
zei iemand
tegen een storm
op een meer

iemand
temde de golven
door ze vreedzaam
te aanschouwen

iemand
vroeg ons
waarom wij dat
niet zelf konden

en iemand
legde zich te slapen
op het achtersteven
van een boot

Personalia
Overleden:

Op 24 februari is de heer Robert van der Have
overleden in de leeftijd van 71 jaar.

Op 3 maart is de heer Frans Hogewind overleden
in de leeftijd van 74 jaar.

Op 12 maart is de heer Frits Kalff overleden in de
leeftijd van 88 jaar.

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

Nieuwe vriend:

De heer Peter-Paul Steenbergen

We heten hem van harte welkom in onze
gemeente.

https://www.remonstranten.nl/product/het-vrije-lied-2021/


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 e-mail: 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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