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In deze nieuwe Activiteitenkrant van en van-

uit protestants Den Haag-Zuidwest is weer 

een overzicht te vinden van een gevarieerd 

aanbod van kringen, groepsbijeenkomsten 

en activiteiten. Niet alles wat door de week 

gaat plaatsvinden staat erin of is al helemaal 

uitgewerkt. Want tijdens zo'n nieuw seizoen 

worden vaak nog allerlei ideeën geboren. De 

taakgroep Vorming en Bezinning reikt daar-

toe graag een toespitsing aan: de kracht van 

muziek. Of anders gezegd: ‘Muziek - Bron-

nen van impressie en expressie’. Op Startza-

terdag 17 september gaan we in de middag 

in de Abdijkerk daarmee aan de gang onder 

leiding van Gijsbert Kok. In de zondagsbrie-

ven komt hier nadere informatie over.

En om ons op gedachten te brengen iets 

met muziek te doen tijdens allerlei activitei-

ten, vroegen we de kerkmusici van Zuidwest 

om iets te schrijven over de kracht en mo-

gelijkheden van muziek binnen de kerkge-

meenschap. Van iedere locatie kregen we 

een antwoord. Hieronder vindt u ze. We zien 

uit naar een seizoen met weer zeer gevari-

eerde ontmoetingen rond allerlei onderwer-

pen en wie weet gaat muziek hier en daar 

nog een extra verrassende rol spelen.

Ineke Pieters (Bosbeskapel):
‘De kracht van muziek en wat muziek met je 

doet, is volgens ons het ervaren, verwerken 

maar ook veranderen van emoties. Muziek 

kan troosten, gelukkig maken, maar ook 

verdrietig maken. Ben je verdrietig, dan kan 

muziek je troosten. Hoor je muziek waar je 

sterke herinneringen bij hebt, dan kan dat 

je of juist gelukkig maken of juist verdrietig. 

Verder is muziek universeel. Ongeacht waar 

je ter wereld vandaan komt, de taal van 

muziek kan iedereen raken, heeft geen taal-

barrières. En denken wij aan het beroemde 

citaat van Richard Wagner: “Wo die mensch-

liche Sprache aufhört, fängt die Musik an” 

(De muziek begint daar waar de woorden 

stoppen). Muziek kan zoveel meer zeggen 

dan in woorden te vangen is. En biedt zoveel 

ruimte aan ieders eigen gedachten, gevoel, 

ervaring.’

Heleen van der Weel (Shalomkerk):
‘Een miniatuurtekening in middeleeuwse 

stijl met in de randen het thema muziek: 

De monnik in zijn cel heeft met zijn ganzen-

veer zojuist de Latijnse tekst geschreven: 

Musica laetitiae coMes Medicina doloruM / Muziek 

is de begeleidster van vreugde en medicijn 

tegen verdriet. Deze spreuk is te vinden 

onder andere op een klavecimbel, vervaar-

digd door de Antwerpse klavecimbelbou-

wer Andreas Ruckers (1579-na 1645). Dit 

instrument is thans aanwezig in Museum 

Gruuthuse te Brugge (internet). 

Centraal boven in het midden een zangvo-

geltje. Daaronder liggend een wat gebogen 

blaasinstrument (een “kromhoorn”). Daarna 

naar rechts met de klok mee: een trommel, 

drie klokjes (een zogenaamde “voorslag” die 

een korte melodie speelt voordat de grote 

klok de uur- of halfuurslag aangeeft), enkele 

zangvogeltjes, een luit, een gamba, een 

klein orgel (een “portatief”), een tamboe-

rijn, zangnotenbalk waarop een deeltje 

van een Kruisvaarderslied (Walther von der 

Vogelweide (1170-1230)*, een triangel, een 

bazuinspeler, een kleine harp, de hand van 

een dirigent met dirigeerstok, een bekken 

(gong), een luidklokje. Verder in de omlijs-

ting in de natuur: een naar boven kruipend 

slakje, een vlinder, een slang (“de duivel / 

het kwaad”), een libelle, een vredesduif met 

olijftak.

* In: Alexander Witeschnik, Muziekbrevier 

(Rotterdam 1974) 33)

Gijsbert Kok (Abdijkerk):
‘Wie iets zinnigs over muziek wil zeggen, 

komt al snel woorden tekort. De klinkende 

muziek kent zoveel aspecten: melodie, ritme, 

samenklanken, instrumenten. Je moet daar 

naar leren luisteren: hoe beter je luistert, hoe 

meer je hoort en hoe completer de ervaring 

is. Maar aan de basis staat zelf musiceren: van 

jongs af aan zingen, ritme (klappen, dans) en 

eventueel een instrument leren bespelen. 

Dat is het bijzondere van de kerkdienst: we 

luisteren niet alleen naar muziek, we zingen 

zelf ook. We voeren niet uit voor een publiek, 

we richten ons tot God en we zingen ons het 

geloof te binnen. De gemeente uit zich in lof, 

aanbidding en smeking. Maar kerkmuziek 

is ook verkondiging van het Woord (zoals 
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Deze activiteitenkrant, vol met velerlei activiteiten, 

wordt u aangeboden door de Taakgroep Vorming en 

Bezinning. Deze taakgroep bestaat uit: Suze Mulder, 

Herman Stapelkamp, Wil Groeneveld, Johan Droppert, 

Petra Oudshoorn, Adrienne van der Kraats-Vooijs en 

ds. Martin Koster.

Redactie: Loek Alting, ds. Martin Koster en Johan 

Droppert

Opmaak: Frits van Gaans



Geloof en spiritualiteit

2

Volzin-leeskring
Per bijeenkomst lezen en bespreken we een 

of meer artikelen uit Volzin, een maandblad 

voor religie en samenleving. We beginnen 

met twee artikelen over ‘een nieuw soort 

christendom’ uit het juninummer. Pauline 

Weseman en Dirk van de Glind zijn hiervan 

de auteurs. De eerste avond maken we ook 

een keuze uit artikelen voor de volgende 

avond. Bijvoorbeeld, eveneens uit het 

juninummer: ‘Er is maar één schuitje: het we-

reldschuitje’ van Jan Pronk en ‘Op zoek naar 

woorden voor God en geloven’ van ds. Henk 

Kroese. Zo kiezen we elke bijeenkomst een 

of meer artikelen voor de volgende keer. Wie 

geen abonnement heeft, krijgt van tevoren 

een kopie van de artikelen.

Leiding en opgave: Wim Davidse, 

070-3254332, willem.davidse@hetnet.nl

Data en tijd: donderdag 29 september, 

3 november, 5 januari, 2 februari; eventueel 

nog in maart en april; 20.00-21.30 uur

Plaats: Bosbeskapel, huiskamer

Meditatie- en gespreksgroep
Komend najaar gaat de groep met de 

aanduiding ‘meditatie en gesprek’ weer van 

start. Eenmaal per maand komen we op 

dinsdagochtend bij elkaar. Nieuwe deelne-

mers zijn van harte welkom. In deze groep is 

ervaring niet vereist, openheid is wel fijn.

Door de jaren heen hebben zich als vanzelf 

in de groep bepaalde rituelen ontwikkeld, 

zoals het aansteken en later weer uitblazen 

van een kaars, het zingen van een openings- 

en een slotlied en het voorlezen van enkele 

toepasselijke teksten. De meeste tijd wordt 

besteed aan het bespreken van een thema 

dat door een van de deelnemers op basis 

van vrijwilligheid is voorbereid. Dit kan ook 

door het lezen van een passage uit een 

boek of een krantenartikel. We delen dan 

met elkaar onze ervaringen en/of inzichten 

daarover.

Na een korte pauze houden we een stilte-

meditatie over het besprokene. Het voelt 

goed om dan te ontspannen en helemaal 

stil te worden. Zo kun je dieper bij de bron 

in jezelf komen en de relatie met de ander 

en met God beleven.

Leiding: afwisselend Ypie Veer, Wim van der 

Weij, Ineke Ras

Informatie en opgave: Ineke Ras, 

06-21897750

Data en tijd: dinsdag 27 september, 11 ok-

tober, 8 november,13 december, 10 januari, 

14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei; 10.00 

uur-11.30 uur

Plaats: Shalomkerk

Nieuwe Theologische 
Inzichten
Na afronding van de bespreking van ‘God 

is zo groot dat Hij niet hoeft te bestaan’ zijn 

we in mei begonnen met de bespreking van 

‘Hoe mijn God veranderde - Een reisverslag’ 

van Martien E. Brinkman (emeritus hoogle-

raar oecumenische/interculturele theologie 

aan de VU).

Leiding en opgave: ds. Fokke B. Fennema, 

070-3211443, f.b.fennema@planet.nl

Data en tijd: woensdag 21 september, 

19 oktober, 16 november, 21 december, 

18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 

17 mei; 14.00-15.30 uur

Plaats: Shalomkerk

Werkgroep oecumene
De werkgroep heeft voor het komende sei-

zoen op drie zondagen een oecumenische 

bijeenkomst gepland. Voor de aanvangs-

tijden kunt u te zijner tijd Samenklank 

raadplegen.

Datum, soort bijeenkomst, plaats:

25 september  Oecumenische dienst, Abdij-

kerk

18 december  Volkskerstzang, O.L.V. Hemel-

vaartkerk, Loosduinse Hoofd-

straat

15 januari  Gebed voor de Eenheid van 

de Christenen, O.L.V. Hemel-

vaartkerk

Taal vinden voor bijzondere 
ervaringen I en II
Mensen worden soms geraakt door een 

ervaring van de overzijde. Er zijn mensen die 

een bijna-doodervaring hebben gehad en 

Luther sterk benadrukte). Mijn ervaring als 

musicus is dat alle aspecten van het leven 

samenkomen in de muziek. De zintuigen 

(luisteren, fysiek spelen), de fantasie en het 

voorstellingsvermogen, de analyse, kennis 

van muziek en context, het geheugen, com-

municeren met de luisteraar. Dit alles zit al in 

een kort muziekstuk of lied. Een boek heeft 

soms veel pagina’s en voetnoten nodig om 

een verhaal te schetsen, muziek kan dat in 

een ogenblik oproepen. Daarom is muziek 

ook niet alleen maar “emotie”. Alle menselijke 

vermogens doen mee. Wie iets over muziek 

wil zeggen, komt al snel woorden tekort. 

Want muziek gaat verder dan woorden en 

overstijgt ons alledaagse leven. God zij dank 

voor dit grote geschenk!’

Namens de Taakgroep Vorming en Bezinning, 

ds. Martin Koster

(Vervolg van pagina 1)
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daarna niet op dezelfde manier hun leven 

kunnen voortzetten… Er zijn mensen die 

een engel hebben gezien, of een hand op 

hun schouder hebben gevoeld… Hoe geef 

je woorden aan iets wat je niet kunt verkla-

ren binnen de huidige wetenschappelijke 

kaders?

In het afgelopen seizoen zijn er twee 

kringen ontstaan waarin we ervaringen en 

wijsheid hieromtrent met elkaar delen.

Leiding en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl

Data en tijd: We komen bij elkaar op maan-

dagavonden, van 19.30 tot ongeveer 21.15 

uur. Het kan zijn dat u bij aanmelding op de 

reservelijst komt.

Plaats: Abdijkerk

Zingen met Jeroen
Onder het motto ‘zingen en leren’ zorgt 

organist en dirigent Jeroen de Ridder elke 

maand voor een informatief en ontspan-

nen uurtje zang. Meestal wordt het huidige 

Liedboek gebruikt, maar soms ook andere 

‘bronnen’. We zingen bekende en onbe-

kende liederen, waarbij aandacht is voor 

inhoud, betekenis en achtergrond van het 

lied. We houden daarbij rekening met de 

tijd van het kerkelijk jaar. Zingt u graag, kom 

dan vrijblijvend meedoen.

Leiding: Jeroen de Ridder

Informatie: Harriet Kolber, 

flowerharriet@gmail.com

Data en tijd: dinsdag 6 september en ver-

der steeds de eerste dinsdag van de maand; 

20.00-21.00 uur

Plaats: Shalomkerk

De grote liedboekmarathon
Medio voorjaar 2023 gaan we een grote 

liedboekmarathon houden, verspreid over 

verschillende kerken in Den Haag. Gedu-

rende deze vijfdaagse marathon worden 

alle liederen uit het ‘Liedboek - Zingen en 

bidden in huis en kerk’ van lied 1 tot en met 

1016 gespeeld en gezongen. Meer hierover 

in Samenklank en de zondagsbrieven.

Informatie: Ineke Pieters, 

liedboekmarathon@leerorgelspelen.nl

De Bijbel, zijn verhalen en taal

Een parabel bij de maaltijd-
soep
Eens in de maand koken we maaltijdsoep 

in de keuken van de Abdijkerk. Voor of na 

de maaltijd lezen en bespreken we een 

gelijkenis van Jezus, of uit de Joodse traditie. 

Wietske geeft daarbij achtergrondinformatie 

vanuit het boek ‘Parabels - Onderricht van 

Jezus en de Rabbijnen’ van Eric Ottenheijm 

en Martijn Stoutjesdijk (redactie).

Leiding en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl

Data: dinsdag 30 augustus, 27 september, 

18 oktober, 22 november, 17 januari, 14 

februari, 14 maart, 18 april, 16 mei en 13 juni

Tijd: inloop: 17.45 uur; maaltijd en be-

spreking: 18.00-19.30 uur; daarna samen 

afwassen

Plaats: Abdijkerk

Eten en Lezen: de schrift-
lezingen van zondag bij de 
boterham 
Bij de lunch overdenken we de teksten van 

de komende zondag. En dan is het afwach-

ten hoe de predikant de gesprekken mee-

neemt in de dienst. Let op: neem zelf brood 

of een andersoortige lunch mee! Koffie en 

thee zijn van het huis.

Leiding en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl

Data en tijd: dinsdag 23 augustus, 

13 september, 11 oktober, 8 november, 

20 december, 24 januari, 21 februari, 

21 maart, 4 april, 23 mei en 20 juni; 12.00-

13.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Ballast of Bagage
Bijbelverhalen of geloofsovertuigingen gaan 

soms al lange tijd met je mee. Wat door 

de een ervaren wordt als zinvolle bagage 

ervaart de ander soms als hinderlijke ballast. 

Rondom verhalen en geloofswoorden die 

de deelnemers zelf inbrengen, gaan we 

hierover met elkaar in gesprek. We leren zo 

elkaar beter kennen en tegelijk ook de Bij-

belverhalen. Ook horen we van elkaar waar 

we wel of niet (meer) in geloven.

Leiding en opgave: ds. Martin Koster, 

070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl

Opgave graag voor 1 oktober.

Tijd en plaats: worden met de deelnemers 

nader afgesproken

ALEF-cursus 
Bijbels Hebreeuws voor beginners 

De nieuwe opzet van deze cursus is erg 

aangeslagen. We beginnen met het herken-

nen van de 22 letters (medeklinkers) van 

het Hebreeuwse alfabet en van de negen 

klinkertekens. De 22 letters vertellen elk hun 

eigen verhaal. Aan de hand van kunstzinni-

ge verbeelding van deze 22 letters en leuke 

oefeningen leren we gaandeweg de letters 

lezen. Tegelijk leren we een aantal basisken-

merken van het Bijbels Hebreeuwse schrift. 

Aan het eind van de cursus ben je al redelijk 

in staat om eenvoudige woorden hardop te 

lezen. Ook bezit 

je dan een kleine 

woordenschat. Wie 

meedoen, kunnen 

in de loop van de 

cursus een Bijbel-

vers aanreiken 

dat we dan gaan 

verkennen en lezen 

in de oorspronke-

lijke taal.



Kunst en cultuur

Rondleiding langs monu-
mentaal werk van Jaap Min
In het voorjaar van 2023 willen we een dag 

op stap naar Bergen om monumentaal werk 

van Jaap Min (1914-1987) te bezichtigen. In 

Bergen zullen we rondgeleid worden door 

een schoonzoon van de schilder en glaze-

nier. Dit als vervolg op de 100 dagenpresen-

tatie van vorig seizoen van 17 schilderijen 

van Min in de kerkzaal van de Bosbeskapel. 

Ruim van tevoren wordt met ieder die zich 

opgeeft gekeken welke datum het meest 

gunstig is. 

Leiding en opgave: Martin Koster, 070-

4065871, m.koster@kpnplanet.nl en Sandra 

den Hollander, 06-41836659, 

a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Aanmelden voor 1 maart.

Leeskring Bosbeskapel
In je eentje een boek lezen op de bank is 

leuk. Maar het is nog leuker als je over een 

boek, de schrijver en literatuur kunt praten 

met anderen. Onze leeskring is een groep 

van ongeveer twaalf mensen die gedurende 

een periode van twee maanden hetzelfde 

boek lezen. Daarna komen we samen om te 

praten en te discussiëren over het boek. De 

titels worden in onderling overleg gekozen.

Leiding en opgave: Ineke Ludwig-van de 

Water, 070-3687446 of 06-44418054, 

inekeludwig@ziggo.nl

Plaats: Bosbeskapel

Kunstkring
De kunstkring gaat weer 

beginnen in oktober. We 

komen elke tweede don-

derdag van de maand bij 

elkaar. Het jaarthema is 

ons op het lijf geschre-

ven: er zullen allerlei 

facetten, thema's aan de 

orde komen. We bezoe-

ken ook twee keer een museum. Iedereen is 

van harte welkom.

Leiding en opgave: Petra Oudshoorn, 070-

7370169, pboudshoorn@xs4all.nl

Data en tijd: donderdag 13 oktober, 10 

november, 8 december (museumbezoek), 

12 januari, 9 februari, 9 maart (museumbe-

zoek); aanvang: 20.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Kijken naar Kunst
Griekse Mythologie in Beeld

Aan de hand van powerpointpresentaties 

wordt een overzicht gegeven van de Griekse 

mythologie, waarin de mooiste verhalen 

geïllustreerd worden met voorbeelden uit 

de beeldende kunst. Aan bod komen onder 

andere: het ontstaan van goden en mensen 

en hun belevenissen, beroemde liefdesver-

halen, de helden Perseus en Herakles, en 

uitgebreid de Trojaanse Oorlog. De werken 

van Homeros en Ovidius komen daarbij uit-

gebreid aan bod. We zien hoe kunstenaars 

als Rembrandt, Rubens, Bernini, Tiepolo en 

vele anderen deze verhalen vorm hebben 

gegeven.

Leiding en opgave: kunsthistoricus André 

Stek, 070-3609503, www.andrestek.nl

Data en tijd:

maandagavonden, wekelijks, 19.30-21.30 

uur; eerste keer: 19 september, laatste 

keer:13 februari; geen bijeenkomsten op 

19 en 26 december en 2 januari

donderdagmiddagen, wekelijks, 14.00-

16.00 uur, eerste keer: 22 september, laatste 

keer: 16 februari; geen bijeenkomsten op 

22 en 29 december en 5 januari

Men kan kiezen voor deelname aan de 

maandag- of de donderdagreeks.

Plaats: Bosbeskapel

Kerst in de Kunst
Op dinsdag 13 december wordt in de 

kerkzaal van de Bosbeskapel een presenta-

tie rond het kerstverhaal gegeven. Aan de 

hand van met name schilderijen wordt een 

kort overzicht gegeven van hoe kunstenaars 

door de eeuwen heen het kerstverhaal in 

de breedste zin van het woord hebben 

vormgegeven. Van de geboorte van Maria 

tot de kindermoord te Bethlehem. Duidelijk 

is dat kunstenaars daarbij meer bronnen 

dan alleen de Bijbel gebruikten. Zo maakten 
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Leiding en opgave: ds. Martin Koster, 

070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl 

Opgave liefst voor 1 oktober.

Data en tijd: eens in de veertien dagen op 

een tijdstip dat voor de meeste belangstel-

lenden gunstig is; bij opgave geef je aan 

welke dagdelen (overdag of 's avonds) je 

zou kunnen

Plaats: Bosbeskapel
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zij ook gebruik van apocriefe boeken en an-

dere verhalen uit de eerste eeuwen van het 

christendom, waardoor een veel uitgebrei-

der verhaal ontstond. We zien het verhaal 

aan de hand van werk van onder anderen 

Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, 

Brueghel, Rubens en Jacob Jordaens.

Leiding: kunsthistoricus André Stek

Datum en tijd: dinsdag 13 december; 14.00 

uur

Plaats: Bosbeskapel

Toegang gratis!

Film in de Abdij
Elke derde woensdagmiddag van de maand 

wordt er in de Abdijkerk een film gedraaid. 

We maken elke maand een keuze uit het 

ruime aanbod van films. We proberen films 

uit te zoeken die ergens in uitblinken. Te 

denken valt aan bijzondere verhalen, bij-

zondere acteurs of films die emoties in ons 

oproepen. Films waar je in meeleeft, alsof 

het verhaal het jouwe is of jou kan overko-

men. Vaak geven films aanleiding om na 

afloop tot een gesprek te komen. Iedereen 

is uitgenodigd. Uw buurman of -vrouw kan 

gewoon meekomen. We verwelkomen u 

met koffie of thee; de toegang is gratis, maar 

om de kosten te dekken houden we een col-

lecte. Welke film er gedraaid gaat worden, 

wordt in de Zondagsbrief vermeld en op het 

publicatiebord in de hal.

Leiding en informatie: Fred Hoenderdos en 

Gesina Versteeg, Famhdos@xs4all.nl

Data: woensdag 17 augustus, 21 september, 

19 oktober, 16 november, 21 december, 18 

januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 

mei, 21 juni, 19 juli

Tijd: 14.00 uur (start filmvoorstelling); 

inloop vanaf 13.30 uur

Plaats: Abdijkerk, gemeentezaal

Leeskring Abdijkerk
Koetjes en kalfjes in het sociaal verkeer zijn 

prettig en erkend goed voor onze gezond-

heid. Maar wanneer praten we over zaken 

die wat dieper gaan en ertoe doen voor 

mens en samenleving? Wanneer is daar 

gelegenheid toe?

Wij willen u die gelegenheid graag bieden 

door een open gesprekskring te starten. De 

deelnemers zelf bepalen de inhoud en de 

aanpak. We zijn benieuwd wat u zou willen 

bespreken. Wij zijn gefascineerd door schrij-

vers als: Yuval Noah Harari, Rutger Bregman 

en Karen Armstrong en door documentaires 

als ‘Kijken in de ziel’ van Coen Verbraak. We 

nodigen u van harte uit mee te doen aan de 

gesprekskring. Meer dan een open mind is 

niet nodig.

Informatie en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl of ds. Pim 

van de Kerk, 06-57629595, 

pimvandekerk@ziggo.nl

Datum en tijd: woensdag 28 september is 

de eerste bijeenkomst; vanaf 20.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Dichter bij Dichten
We gaan voor het laatst in 2022 nog twee 

keer met elkaar genieten van mooie 

woorden in bestaande gedichten, maar ook 

van onze zelfgeschreven gedichten. En die 

gedichten lijken zich als vanzelf te schrijven. 

Aan de hand van een thema komen de 

woorden en zinnen als vanzelf op papier. 

Laat u uitdagen en kom meegenieten van 

deze twee bijzondere avonden. Graag 

vooraf even mailen als u deelneemt. U bent 

van harte welkom!

Leiding en opgave: Adrienne van der 

Kraats-Vooijs, adriennevooijs@hotmail.com

Data en tijd: maandag 10 oktober en 

7 november; 20.00-21.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Bloemschikken einde 
 kerkelijk jaar
We maken een schikking met als thema: 

‘Geleefd leven’. De workshop is bedoeld voor 

mensen die weinig of geen ervaring hebben 

met bloemschikken. Neem als het kan zelf 

een kniptang of schaar mee. Verder hoeft u 

niets mee te nemen.

Kosten: € 10,00. Maximaal tien deelnemers 

per groep.

Leiding en opgave: Sarie Talsma, 070-

3970459 (graag tussen 18.00 en 20.00 uur), 

sarietalsma@hotmail.com

Datum en tijden: woensdag 23 november, 

‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur of 

’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Orgelconcerten bij kaarslicht
Op drie zaterdagmiddagen in november: 

orgelconcerten door topmusici op het histo-

rische Reichner-Bätzorgel van de Abdijkerk.

05 november Gerben Budding (Gouda)

12 november Daniel Roth (Parijs)

9 november Arjen Leistra (Schiedam)

Toegang gratis met collecte.

Informatie: Vincent Hildebrandt, 

ams@casema.nl 

Tijd: aanvang: 15.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Matinee op de zondag-
middag
Korte, gratis toegankelijke concerten op de 

zondagmiddag met wisselende bezetting: 

ensembles, koren, piano en meer.

15 januari  Concerto Valiante (barok- 

ensemble)

19 februari  Karin Kuijper en Janine de 

Leeuw (vierhandig piano)

19 maart  Iddo van der Giessen en Joram 

Van Ketel (orgel/piano en trom-

bone)

16 april Ida Pelliccioli (piano)

21 mei Academy of Vocal Arts (koor)

18 juni  Viktor Yuandong Mattsson 

(piano)

Toegang gratis met collecte.

Informatie: Vincent Hildebrandt, 

ams@casema.nl 

Tijd: aanvang: 15.30 uur 

Plaats: Abdijkerk
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Zomerse orgelconcerten
Gratis toegankelijke orgelconcerten door 

bekende organisten uit binnen- en buiten-

land.

Data en tijd: zondagmiddagen in juli en 

augustus; aanvang: 15.30 uur

Informatie: www.abdijkerk.info

Plaats: Abdijkerk

Films die je raken
Voor het komend seizoen heeft de film-

groep Bosbes, bestaande uit Jenneke 

Reitsma, Rieta Hartman, Hanneke Hiemstra, 

Richard van der Kooij en Peter Soerel een 

zevental afwisselende en boeiende films 

geprogrammeerd.

De filmvoorstellingen vinden op maandag-

avond plaats. U bent vanaf 19.00 uur van 

harte welkom in de Bosbeskapel. U wordt 

ontvangen met een gratis kopje koffie 

of thee. Na afloop wordt een vrijwillige 

bijdrage gevraagd en kunt u voor eigen 

rekening een drankje bestellen. Er is dan 

ook gelegenheid om over de vertoonde film 

na te praten.

Informatie: Jenneke Reitsma, 070-3258563, 

jenneke.reitsma@kpnmail.nl 

Tijd: 19.30 uur (start filmvoorstelling); 

inloop vanaf 19.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

19 september: Lion (2016; 120 minuten)

Een vijfjarige Indi-

ase jongen raakt 

verdwaald in de 

straten van Calcutta, 

duizenden kilometers 

van huis. Hij overleeft 

vele uitdagingen 

waarna hij door een 

stel in Australië wordt geadopteerd. 25 jaar 

later besluit hij op zoek te gaan naar zijn 

verloren familie.

17 oktober: Hors Nor-

mes (2019; 114 minuten)

Bruno en Malik houden 

zich reeds 20 jaar op 

in de leefwereld van 

kinderen en jongvol-

wassenen met autisme. 

Ze hebben de leiding 

over twee non-profitorganisaties waar ze 

kansarme jongeren helpen hulpverlener te 

worden, om te zorgen voor extreme geval-

len die door andere instellingen worden 

geweigerd. Tussen deze buitengewone 

persoonlijkheden groeit een intieme band.

21 november: The Biggest Little Farm (2018; 

90 minuten)

Documentaire over cameraman John 

Chester en zijn vrouw Molly die een stuk 

grond aanschaffen buiten de stad om een 

duurzame boerderij te beginnen waar ze 

hun eigen producten kunnen verbouwen. 

Het dorre land wordt volgens een ingeni-

eus systeem bebouwd en met de komst 

van varkens, eenden en kippen wordt hun 

droom langzaam werkelijkheid. Ze worden 

geconfronteerd met weerbarstige natuur-

verschijnselen, maar ontdekken ook dat de 

kracht van de natuur de remedie kan zijn bij 

het bestrijden van diverse plagen, waardoor 

pesticides overbodig zijn.

16 januari: De Liefhebbers (2019; 96 minuten)

Jan en Lea, ouders van een ogenschijnlijk 

stabiel en liefdevol 

gezin, hebben hun 

vier kinderen opge-

voed met de over-

tuiging dat ze hen 

op het echte leven 

konden voorbereiden 

door hen te leren 

hoe ze door moeten 

zetten, nooit op moeten geven en sterk 

moeten zijn. De kinderen konden daarmee 

in hun eigen leven een eind op weg komen. 

Maar de onderlinge relaties komen onder 

druk te staan als de familie wordt gecon-

fronteerd met de ziekte van Jan.

20 februari: Sorry We Missed You (2019; 98 

minuten)

Sinds de financiële crash in 2008 worstelt 

het gezin Turner met geldproblemen. In de 

hoop de eindjes aan elkaar te kunnen kno-

pen koopt Ricky, de patriarch van het gezin, 

een nieuw voertuig om een leverdienst te 

kunnen uitbouwen. Intussen levert ook 

zijn vrouw Abbie hard werk als verzorgster. 

De familieleden weten wat ze aan elkaar 

hebben, maar de uitdagingen waarvoor 

ze staan zullen gevolgen hebben voor hun 

hechte band.

20 maart: The Father (2020; 97 minuten)

Anthony wordt zichtbaar een dagje ouder, 

maar weigert alle hulp 

van zijn dochter Anne. 

Terwijl hij zijn omge-

ving en zijn verande-

rende gezondheid 

een plaats probeert 

te geven, begint hij 

zijn naasten in twijfel te trekken. Maar ook 

zijn geestelijke gezondheid en zelfs de reële 

wereld worden overpeinsd.

17 april: Minari (2020; 115 minuten)

De zevenjarige David 

heeft Koreaans-Ameri-

kaanse roots. Zijn leven 

wordt in de jaren 80 

op zijn kop gezet, wan-

neer zijn vader Jacob 

de beslissing neemt 

om met het gezin naar 

het landelijke Arkansas 

te verhuizen. Daar jaagt hij de Amerikaanse 

droom na met behulp van een eigen boer-

derij.

Podcasts beluisteren en 
 bespreken
Soms ontvang ik van gemeenteleden of 

anderen een bericht met een link naar een 

podcast. Dat is een interessant verhaal of le-

zing of gesprek waar je op je eigen tijd naar 

kunt luisteren. Vaak is het interessant om 

met een groepje een beluisterde podcast te 

bespreken. Zou u, 

zou jij dat willen en 

wil je zelf ook een 

podcast inbrengen, 

geef je dan op voor 

deze activiteit. Met wie zich heeft aange-

meld zoeken we een eerste geschikte datum 

en avond of middag en maken vanaf die 

eerste bijeenkomst (september of oktober) 

de nieuwe afspraken.

Leiding en opgave: ds. Martin Koster, 

070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl

Aanmelden graag voor 15 september.
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Koffiekring in Kijkduin
Eens in de drie maanden komen gemeen-

teleden in Kijkduin bij elkaar. Ze drinken 

samen koffie of thee op een leuke locatie in 

de omgeving of bij iemand thuis. De kring is 

ontstaan naar aanleiding van het project ‘De 

kerk komt naar je toe’ en loopt al een paar 

jaar heel goed.

Nieuwe deelnemers of deelneemsters zijn 

van harte welkom! Els en Janneke geven 

graag informatie.

Informatie: Els de Graaf, 

elsdegraaf52@live.nl 

of Janneke van Peer, 070-3259510

Data: worden later bepaald

Koffieochtend
In het pandje van pioniersplek LichtDelen 

willen we je graag verwelkomen. Heb je 

leuke ideeën of wil je kennismaken? Wees 

welkom voor een kop koffie, iets lekkers 

erbij en een goed gesprek.

Informatie: info@lichtdelen.nl

Data en tijd: iedere vrijdag van 10.00 tot 

12.00 uur, vanaf 5 augustus, met uitzonde-

ring van de derde vrijdag van de maand

Volg website en Facebook.com/LichtDelen.

Plaats: Schwerinkade 30

Dialogen rond wisselende 
thema’s
Een dialoog is een ontmoeting waarbij je 

ervaringen en dromen deelt met elkaar. In 

samenwerking met Dialoog in Den Haag 

willen we in het najaar dialogen organiseren 

met mensen die we niet iedere dag tegen-

komen: drie dialoogbijeenkomsten rond 

levensrituelen met onder anderen mensen 

van de Mobarakmoskee. We gaan elkaars 

rituelen ontdekken rondom geboorte, 

huwelijk en sterven, met de kleding en foto’s 

die daarbij horen.

In oktober hopen we stil te staan bij de ritu-

elen rondom geboorte; in november rond 

volwassen worden en huwelijk; in december 

rondom sterven in verschillende religies en 

culturen.

In het voorjaar hopen we drie dialogen te 

organiseren rond de thema’s: ‘Je thuis voe-

len’, en ‘Meer met minder’.

Informatie en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl

Data: nog niet bekend; ‘ergens’ in oktober, 

november en december

Nadere informatie daarover volgt, maar 

opgave kan geen kwaad.

Plaats: Abdijkerk, Mobarakmoskee en een 

nader te bepalen derde locatie

Meerijden is mogelijk.

We hopen weer een drietal keer een 

gezellige en interessante ThemaTafelen te 

houden. Als thema's zijn gekozen: iconen, 

alles over koffie en de sjabbat. In de 

zondagsbrieven en Samenklank leest u te 

zijner tijd meer over de onderwerpen en tot 

wanneer u zich kunt opgeven.

Informatie: Lia Pronk, 06-20834069 (alge-

mene informatie)

Opgave: Victor Heemskerk, 06-27406908, 

thematafelen@vcomputers.org (voor als u 

mee wilt doen)

Data: zaterdag 12 november, 11 februari en 

22 april

Ontmoeting en gesprek

Bijbelkeuken
Onder de naam Bijbelkeuken stelt pio-

niersplek LichtDelen een thema, onderwerp 

of actualiteit centraal met een knipoog of 

link naar de Bijbel. Maar ook een creatieve 

Bijbelstudie waarin deelnemers samen een 

opdracht krijgen kan aan de orde zijn. Het 

doel van deze avond, waarop ook samen 

heerlijk wordt gegeten (tegen een kleine 

vergoeding), is het delen van elkaars ver-

haal. ‘Samen geloven & doen’ is het motto 

van LichtDelen. We hopen wat van God te 

ontdekken in deze verhalen. Deel je mee? 

Op onze Facebookpagina (@LichtDelen) 

vind je meer over onze samenkomsten en 

alle informatie voor de komende keer.

Informatie: info@lichtdelen.nl

Data en tijd: elke derde vrijdag van de 

maand, vanaf 18.00 uur

Plaats: Schwerinkade 30

The Sun teens
The Sun teens is voor jongeren van 12 tot 14 

jaar. Tijdens de bijeenkomsten van The Sun 

teens ontdekken we wat het betekent om 

christen te zijn en hoe de verhalen uit de Bij-

bel ook nog relevant zijn voor ons vandaag 

de dag. Dat doen we op eigentijdse ma-

nieren, zoals door uitdagingen en spellen. 

Verder leren we ook over andere religies en 

culturen en brengen we wat we leren in de 

praktijk. Ben je er klaar voor om je mouwen 

op te stropen en mee te doen?

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 

06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data en tijd: zaterdag 17 september, 

15 oktober, 19 november, 17 december, 

21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 

20 mei, 17 juni; om 19.30 uur

The Sun youth
The Sun youth is voor jongeren van 14 tot 

18 jaar. Tijdens de bijeenkomsten van The 

Sun youth staan vragen over hoe mens te 

zijn in deze wereld centraal. Wat is bijvoor-

beeld onze verantwoordelijkheid in de 

klimaatverandering? Hoe ga je om met je 

Jeugd en jongeren
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Vaste activiteiten
Abdijkerk
elke donderdag 10.00 uur Inloopochtend

Bosbeskapel
dinsdag 10.00 uur  Creatiefgroep
 16.30 uur   Meditatief moment (ook via internet)
 20.00 uur Cantorij
woensdag 10.00 uur Beursplein
vrijdag 18.00 uur  Samen aan tafel

Shalomkerk
maandag 12.30 uur  Kaarten
woensdag 09.30 uur Handwerkclub
 10.00 uur  Koffiedrinken
donderdag 19.00 uur  Cantorij
Maandelijks
1e woensdag 19.45 uur  Op Dreef
2e woensdag  17.30 uur  Eetgroep
laatste vrijdag 19.30 uur  Stap In 
3e zondag 19.00 uur  Zingen op zondagavond

LichtDelen - Schwerinkade 30
woensdag op afspraak Gratis (pastorale) coaching
vrijdag 10.00 uur Koffieochtend
(Met uitzondering van de 3e vrijdag van de maand!)
Maandelijks
3e vrijdag 18.00 uur Bijbelkeuken
2 x per maand  13.00 uur ‘Zin’ in Tosti (verschillende data)
1 x per maand  11.00 uur LichtStart (verschillende data)
1 x per kwartaal 15.00 uur Kliederkerk (in de Ds. W.E. den Hertogschool)

medemensen? En in hoeverre volg je je 

vrienden in bepaalde keuzes? Antwoorden 

op deze en andere vragen ontdekken we sa-

men, waarbij we hopelijk ook wat van elkaar 

kunnen leren. Durf je het aan op ontdek-

kingstocht te gaan?

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 

06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Datum/data: in overleg met de deelnemers

Plaats: Schwerinkade 30

The Sun fun
Vier keer per jaar doen we met alle leden 

van The Sun iets leuks! Denk bijvoorbeeld 

aan een sport-en-spelavond op het strand 

of samen bowlen. Gezelligheid en elkaar 

beter leren kennen staan hierbij centraal. 

Iedereen die mee wil doen (12-18 jaar) is 

welkom!

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 

06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data en tijd: zaterdag 29 oktober, 7 januari, 

29 april en 8 juli; om 19.30 uur

Plaats: Schwerinkade 30

Jongerengespreksgroep
Samen met leeftijdsgenoten (20/30’ers) be-

spreken we tijdens gezellige avonden aller-

lei thema’s op het gebied van geloof, moraal 

en maatschappij. We dagen elkaar uit, maar 

houden altijd respect voor elkaars mening. 

Onder leiding van een van de predikanten 

komen we tot diepgaande gesprekken, 

maar hebben we ook veel plezier. Ongeveer 

eens in de zes weken komen we bijeen. Doe 

je mee?

Leiding: Robin Vellinga, 06-11290960, jon-

gerengespreksgroep@denhaag-zuidwest.nl

Data: één keer per zes weken, in overleg 

met de deelnemers

Plaats: een van de kerken of bij een van de 

deelnemers thuis

Uitgave: Taakgroep Vorming en Bezinning


