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Koning David en de Ark, schilder onbekend.

De Tien Geboden.
Dit seizoen geef ik in de overdenking in de kerkdiensten aandacht aan
de Tien Geboden of de Tien Woorden. De Tien Geboden zijn tussen
de 14e en 12e eeuw voor Christus ontstaan. Later zijn er nog bewer
kingen van de tekst geweest. Je zou denken dat de Tien Geboden zo
bekend zijn dat er niets nieuws meer in te ontdekken valt. Dat blijkt
echter niet het geval. Omdat ze vanuit de kerken als gedragsgeboden
beschouwd zijn en mensen moesten aanzetten ‘het goede’ te doen, zijn
er weinig vragen over gesteld.
Maar hier al enkele vragen die toch in je opkomen. Hoe verhoudt zich
de beeldcultuur in het katholicisme met het verbod op het afbeelden
van God? Waarom wordt naar het lijkt tweemaal genoemd dat je geen
eigendommen van een ander moet begeren? Waarom wordt zo zwaar
getild aan ‘het eren van je vader en moeder’? Waarom worden kinde
ren daarentegen nergens genoemd? Waarom heeft het ‘gij zult niet
doden’ geen effect gehad op het gedrag van christelijke vorsten en
zelfs kerkelijke instanties?
Daarnaast zijn er vele vragen over de stenen platen waarop de Tien
Geboden geschreven zouden zijn. Bestaan deze nog? Volgens sommi
ge theorieën zijn deze in de Ark des Verbonds bewaard gebleven en
zou die zich nu in de St. Maryam of Tsion kerk in Aksum in Ethiopië
bevinden. Elk jaar is daar een processie met een replica van de Ark.
De staat Israël hecht blijkbaar geen waarde aan deze theorie want er
wordt geen moeite gedaan de heilige Ark terug te krijgen.
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Hoeksteenlezing
Religie en muziek
zondag 5 november 10.30 uur
spreker: Aukelien van Hoytema
m.m.v. Julia Bronkhorst, sopraan
en Henny Hup, dwarsfluit
zondag 26 november 12.00 uur
Herdenkingsconcert
m.m.v. Julia Bronkhorst, sopraan
en Debora Nemko, piano
zaterdag 11 november van
10.00 tot 15.00 uur
inzamelingsactie voor de
Voedselbank

Voor ons is natuurlijk ook een vraag wat je aan de Tien Geboden
voor je eigen leven hebt. Een rijtje opdrachten, en ‘maar’ tien, lijkt
een overzichtelijke en niet te moeilijke richtwijzer voor het leven te
geven. Zijn ze inderdaad een hulp in verwarrende tijden? Bieden ze
troost of juist niet? En, zijn ze wel zo simpel?
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
Bloemengroet
De bloemen van de maand
oktober gingen namens u naar
mw. L. Groeneveld
Van het Bestuur

Algemene Leden Vergadering. (ALV)

De Algemene Leden Vergadering
van onze vereniging zal dit jaar op
een andere dag worden gehou
den. Vrijdag 10 november 19.30
uur. (zie de aankondiging in deze
Stemmen)

In tegenstelling tot wat in het jaarprogramma vermeld staat zal de
ALV niet op donderdag 9 november maar op vrijdag 10 november
19.30 uur worden gehouden.
Zoals vanouds worden de stukken naar uw huisadres verzonden.
Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda o.a. de begroting
2018 van de vereniging, de terugkoppeling van de commissie Drieber
gen, het dubbele lidmaatschap Vrijzinnigen Nederland en onze vere
Op 26 november herdenken wij de niging en de voorbereiding van de ALV van Vrijzinnigen Nederland
leden die ons ontvallen zijn. Na alsmede de vertegenwoordiging.
de kerkdienst en de koffie zal om Het bestuur hoopt op een goede opkomst
12.00 uur een kort herdenkings
concert worden gegeven door Simon van Proosdij
Julia Bronkhorst, sopraan en
Van de penningmeester
Henny Hup, dwarsfluit.
Wij herdenken
mw.N.P.Broekhuijsen-Schierbeek, Het jaar loopt al weer bijna ten einde. Denkt u aan uw bijdrage over
dhr. J. C. Rinner
het jaar 2017
dhr. P. de Kiefte
Lid per jaar € 105,00
Op 2 december zal de Algemene
Leden Vergadering van Vrijzinni
gen Nederland in Lunteren
plaatsvinden. Tijdens onze eigen
ledenvergadering zullen enkele
punten worden besproken.

Echtpaar/samenwonende leden per jaar € 160,00
Vriend per jaar € 75,00
We hebben een ANBI-status, een donatie kan daarom belastingtech
nisch voordelig zijn. Contributie en/of extra bijdrage kunt u over
schrijven naar rekening:
NL93 INGB 0000 1377 35 t.n.v. Vereniging van Vrijzinnig Godsdien
stigen te Voorburg.

In deze Stemmen treft u de in
schrijving voor de Adventbijeen
komst op zondag 10 december van
14.30 tot 17.30 uur aan met daar
na weer een afsluitende maaltijd.
Kosten totale middag en maaltijd
€ 6,00.

Hartelijke groeten,

Simon van Proosdij

Mw. A.A. Dirkzwager, Jan Muschlaan 43, 2595 TP Den Haag
Mw. D. Honnef de Jong, Fritemaleane 5.059, 8604 AA Sneek
Hr. en mw. Hornman, Watertorenlaan 82, 3375 AX Voorburg

Marianne Geervliet
`Van het secretariaat
Verhuisd zijn:
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Kerkdienst en Hoeksteenkoor
Zondag 26 november 10.30 uur herdenkingsdienst
Voorganger ds. K. Bezemer
Thema: Onze levensreis
Organist Albert van der Haven
m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Het koor zingt tijdens de dienst:
Kyrie Eleison
E.A. Turner
Requiem
A. Bruckner
Als alles duister is
Taizé 598 (koor en aanwezigen)
De collecten:
1e eigen geloofsgemeenschap
2e Hospice ‘Het Vliethuys’
Bij de uitgang het bloemenbusje
Na afloop koffie/thee en aansluitend om 12.00 uur een kort
herdenkingsconcert met muziek van net ontsloten verboden compo
nisten uit WO II, zoals Marcel Tyberg, Henriette Bosmans en anderen.
Marcel Tyberg's muziek zal in het seizoen '17-'18 voor het eerst in
Mijn brein denkt niet, ik wel
Nederland te horen zijn dankzij het werk van sopraan Julia Bronk
Spreker: Arie Bos
horst en de Nederlandse componisten Norbert Wissing en Hans van
Zondag 3 december, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden Eck.
en –vrienden € 5,00; incl. koffie/
Julia Bronkhorst, sopraan, Henny Hup, dwarsfluit
thee
Hoeksteenlezing

Zijn wij ons brein? Als dat zo zou
zijn zou dat problemen geven met
verantwoordelijkheid voor onze
daden, de authenticiteit van onze
persoonlijkheid, de waarde van
onze liefde en misschien zelfs de
beschermwaardigheid van ons
leven. We zouden dan geen we
zens meer zijn, maar dingen. Onze
daden zouden niet onze daden
zijn, met ons als dader, maar na
tuurverschijnselen die nu een
maal door hersenen worden geï
nitieerd. Maar misschien hebben
neurowetenschappers die dit be
weren gewoon ongelijk.
Arie Bos zal aan de hand van de
neurowetenschappelijke litera
tuur laten zien dat de zaken geheel
anders liggen.

Wijn

Wijn in de Bijbel symboliseert de keuze die je hebt in je leven. Je kunt
dronken worden van de wijn. Als je dronken bent, ben je niet meer
jezelf. De wijn heerst, beheerst, overheerst dat wat je in wezen bent.
Je kunt ook van de wijn genieten, de geur in je opnemen, de smaak
proeven met de tong en genieten van het vocht. Dat is dus de keuze
die je hebt.
Die keuze heb je ook in je leven. Je kunt ontmoetingen, gebeurtenis
sen in het leven indrinken, in je opnemen zonder (van de wijn) te
genieten. Je blijft in je opnemen zonder te beleven waar het eigenlijk
toe dient. Je ontmoet mensen zonder dat hetgeen zij zijn belangrijk
voor je is. Maar je kunt ook ontmoetingen, gebeurtenissen de plaats
geven die hun toekomt. Je kunt voorzichtig proeven wat er eigenlijk
in zit. Je kunt er van genieten. Wat is de oorsprong? Waar komt het
vandaan? Je kunt het in je opnemen (doorslikken) en het een deel van
Arie Bos is gepensioneerd huis jezelf laten worden.
arts in Amsterdam en auteur van In de joodse traditie wordt voor de maaltijd de wijn geheiligd. Heili
Hoe de stof de geest kreeg en Mijn gen is Heel maken. Met de keuzes die je hebt bij het beleven van
brein denkt niet, ik wel.
ontmoetingen, gebeurtenissen is het Heiligen, het Heel maken belang
rijk. Dan komt alles op zijn plaats.
Marijke van Proosdij
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Griekse- en Latijnse
kring
-di 14 nov. 14.00 uur Griekse
leeskring, Marcus Ev. hst. 11 v.a.
vs. 17 Olgaland 18, 2591 JB Den
Haag
-di 12 dec.14.00 uur Latijnse
leeskring - brief Luther aan
Doorbraak
Erasmus d.d. 28.3.1519 v.a. regel
22
In een reclamespot van de Dacia Aaltje Noordewierstraat 184,
zijn 3 jongetjes aan het opschep 2551 GD Den Haag
pen over de auto van hun vader.
Na de training klimmen zij over
het hek en zeggen: ‘In de auto van
mijn vader passen wel 10.000
voetballen.’, ‘In de auto van mijn
vader past een heel elftal op de
achterbank.’, ‘En die van mijn
vader is zo mooi dat iedereen mee
wil’. Dan vragen zij aan een vier
de jongetje: ‘Dat heeft jouw vader Zondag 12 november
zeker niet?’ Dan antwoordt hij: 10.30 uur - Esther
‘Zeker wel’. Nu is de doorbraak
Het leven van Esther, een jonge
dat de laatste vraag is veranderd
Judeese vrouw die door Koning
in de reclame. ( Op You Tube is
Ahasveros van Perzië en Medië
nog de oude versie te vinden). De
werd uitgekozen om zijn vrouw te
vraag is veranderd in: ‘Heeft jouw
worden.
vader dat ook?’ Het antwoord
Zij slaagde er in om een moord
van het vierde jongetje blijft het
dadig plan van de eerste minister
zelfde.
Haman, om alle Judeeers te
Daar wordt je vrolijk van: een
doden te voorkomen.
heel ander zinnetje in een heel
Dit met behulp van haar trouwe
andere wereld. We zijn er nog lang
oom Mordechai.
niet, maar de prestatiemaat
Sinds die tijd wordt er door alle
schappij wordt hier al een klein
Joden waar ook ter wereld het
beetje minder serieus genomen.
Purim feest gevierd.
Nog een voorbeeld van die door
Naast de voordracht van de tek
braak vind je bij de muur van
sten wordt er een aantal prachtige
Mexico waar een jongetje over die
kunstafbeeldingen getoond, er
muur heen kijkt.
wordt gezongen en geluisterd
naar mooie muziek.
Marijke van Proosdij
Met als afsluiting waar mogelijk
een discussie/gedachtenwisseling.
We hebben weer de gezellige op
stelling in de zaal en koffie en thee
staan dan al voor u klaar met ui
teraard wat lekkers.
Nieuwsgierig geworden? U bent
van harte welkom!!
Marianne, Geerke en Wim
-4-

Wijkbijeenkomst najaar
2017
Thema: De oogst van je leven
De herfst is de tijd van de oogst.
Van oudsher bestonden er in de
protestantse traditie bid- en
dankdagen voor het gewas. Ze
bestaan tegenwoordig alleen nog
in agrarische omgevingen (op de
eerste woensdag in november) en
hebben hun betekenis voor rand
stedelingen als wijzelf verloren.
In meer overdrachtelijke zin
raakt dit herfstthema echter wél
aan vragen die ons ook nu bij tijd
en wijle bezighouden. Op welke
manieren ben je 'vruchtbaar' (ge
weest)? Wat is, tot nu toe, de oogst
van je leven? En waaruit bestaat
die 'oogst' dan eigenlijk? Uit het
geen je beroepsmatig hebt gedaan
of juist in de privésfeer? Uit de
resultaten die je daarin hebt ge
boekt, de talenten die je hebt
weten te ontplooien c.q. de vaar
digheden die je hebt ontwikkeld?
Of uit jouw bijdrage aan wat de
filosoof Bart Brandsma 'stille
waarden' noemt, waarden die niet
direct meetbaar zijn zoals aan
dacht, respect, vertrouwen, ook
wel het cement van onze samen
leving genoemd?
'Vrucht dragen': je zou het zelfs de
zin van ieder mensenleven kun
nen noemen. Niet tevergeefs
leven, maar vruchtbaar zijn. We
lezen “Het lied van de wijngaard”
uit Jesaja en de passage uit het
Johannesevangelie waarin Jezus
zichzelf 'de ware wijnstok' noemt
(Joh. 15) en gaan daarna met el
kaar in gesprek. De inleiding
wordt verzorgd door ds. Antje
van der Hoek. Hoeksteen, Voor
burg, 6 november 14.30 uur

500 jaar Reformatie
Toen u vanochtend de post met
dit blad erin opraapte, heeft u vast
de gangvloer nog voelen natrillen
van de hamerslagen waarmee, nu
precies 500 jaar geleden, Maarten
Luther zijn 95 stellingen op de
deur van de slotkerk te Witten
berg timmerde (afb.1, 2). Dat
leidde uiteindelijk tot een wereld

afb. 1 de slotkerk te Wittenberg

afb. 2 Luther slaat zijn stellingen
aan op de kerkdeur

afb.3 herdenkingsmonument Rijks
dag te Worms (banvloek Luther)

wijde heroriëntatie van de mens
in de wereld om hem heen. Luther
zelf moest dat met de rijksban
bekopen (afb. 3).
Het is verleidelijk om deze (waar
schijnlijk fictieve) gebeurtenis als
een unieke, op zich zelf staande
oorzaak voor die heroriëntatie
aan te wijzen. In werkelijkheid
echter lag er een complex van
omstandigheden aan ten grond
slag en ook waren er al voorgan
gers en tijdgenoten die kritiek op
de kerk en het pauselijk beleid
uitten, zoals Geert Grote, Zwingli
en Calvijn. Ook onze eigen Desi
derius Erasmus was niet mals in
zijn kritiek op de kerkelijke prak
tijken, maar daarover straks
meer.
Voor een goed begrip van deze ook
nu nog zo actuele geschiedenis
moeten wij in Rome beginnen.
Daar regeerden precies in Luthers
tijd een aantal pausen uit het mach
tige Florentijnse geslacht der Me
dici, machtsbelust, maar ook beze
ten van de op de klassieken geïnspi
reerde kunst en het zoeken naar de
bronnen van de cultuur. Dat laatste
was een van de grote zaken van die
tijd, denk aan Erasmus, zonder wie
Luther niet aan zijn vertaling van
het Nieuwe Testament had kunnen
beginnen In Rome vertaalde dat
zich vooral in steen en kleur, wer
ken van groten als Raphaël en
Michelangelo worden nog steeds
door ons bewonderd.
Beide zaken, de macht en de kunst
kostten handenvol geld, dat er
nooit was en dat leidde tot misstan
den die ook toen al betreurd werden
en waarover Luther academisch
wilde discussiëren, waarvoor hij
stellingen ontwierp. Die werden zo
snel verspreid, dat de Wittenbergse
beek tot een grote rivier werd.
Die verspreiding dankzij de boek
drukkunst is een van dingen die het
begin van de 16e eeuw zo dichtbij
de huidige tijd brengt. Toen begon
nen hele menigten te lezen, de
schok die dat veroorzaakte en in
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formatie en contacten open gooide,
is te vergelijken met nu.
De gevolgen van zijn begin over
rompelden Luther, maar hij ge
bruikte de nieuwe mogelijkheden
ook voor wat hij als zijn roeping
zag en waarbij hij in de lijn van de
traditie een theologie ontwikkel
de, waar Protestant en Katholiek
nog steeds niet mee klaar zijn.
Wat hielden de bezwaren van
Luther eigenlijk in? Bekend is zijn
kritiek op de praktijk van de afla
ten. Met het principe van de afla
ten had hij geen moeite: met een
zgn. aflaat (Latijn indulgentia,
toegevendheid, genade) krijgt de
zondaar vergeving nadat hij zijn
zonden beleden heeft, berouw
heeft getoond en boete daarvoor
heeft gedaan. De boete kon be
staan uit een goede daad ten
overstaan van een priester of ook
deelname aan een kruistocht.
Toen, zoals hierboven aange
duid, de kerk steeds meer geld
nodig had, in het bijzonder voor
de bouw van de Sint-Pieter te
Rome, werden ook geldstortin
gen geaccepteerd. Ook kon op die
manier de ‘wachttijd’ in het vage
vuur worden bekort. Langzamer
hand kwam de boetedoening
steeds meer op de achtergrond.
Verder had Luther kritiek op de
praktijk van de biecht, de macht
van de paus. Maar niet alleen
uitvoeringszaken, ook meer the
ologische kwesties ondergingen
Luthers kritiek. Als Augustijner
monnik bestreed hij opvattingen
van Dominicaanse collega’s en
vocht hij de gangbare scholastie
ke ideeën met hun overmatig be
lang van quasiwetenschappelijke
methoden boven studie der Heili
ge Schrift aan. Hoewel Erasmus
Luthers werken aanvankelijk
slechts oppervlakkig kende en
door zijn kritische opstelling ook
zelf onder vuur lag van zijn con
servatieve Leuvense collega’s
verdedigde hij Luthers recht om

de zaken die hij bestreed aan de
orde te stellen en bepleitte hij het
voeren van een debat op be
schaafde toon. In een brief van
19-10-1519 aan de Aartsbisschop
van Mainz, tot wiens jurisdictie
Luther behoorde, schrijft Eras
mus dat het “mijn christenplicht
is om Luther, als hij onschuldig
is, te helpen tegen de partijdigheid
van de snoodaards die hem ver
drukken, en als hij dwaalt, hem
op het rechte pad te brengen. Dit
komt toch het meest overeen met
Christus’ voorbeeld”.
Theologisch verschilde Luther
wel van mening met Erasmus. Hij
verwijt Erasmus dat hij Paulus in
zijn brief aan de Romeinen on
juist interpreteert door ‘gerech
tigheid’ op te vatten als het opvol
gen van vergankelijke triviale
voorschriften en niet van onver
gankelijke ethische geboden zoals
de Tien Geboden. Laat hij Augus
tinus lezen, schrijft hij in een brief
van 19 oktober 1516 aan een
vriend, vooral wat deze tegen de
pelagianen heeft (die, ca 400 A.
D., grote nadruk leggen op de
vrije wil van de mens en de moge
lijkheid om het heil en de gerech
tigheid zelf te verwerven). Dat
zelfde doet Erasmus in 1524 (Over
de vrije wil), waartegen Luther
zich in december 1924 keert met
het geschrift Over de slaafse wil.
Maar dat valt te ver buiten dit
stukje.
Het cursief gedrukte gedeelte be
staat uit de samenvatting van de
eind november te Eindhoven te
houden voordracht Luther en het
Westers schisma, een tragedie?
door prof. dr. J.P. Boenderma
ker, em. hoogleraar Lutherana en
liturgiek UvA en medeauteur van
de tentoonstellingscatalogus De
kracht van Luther in het Catharij
neconvent te Utrecht.

Interkerkelijke Stichting Godsdienstonderwijs/IKOS
Leidschendam-Voorburg
Landelijke stichting voor Godsdienstig VormingsOnderwijs
Uitnodiging voor de Kerstviering
‘Kerst brengt LICHT'
Maandag 18 december 2017
In de Koningkerk te Voorburg (hoek Kon. Julianalaan/Bruinings
Ingenhoeslaan)
18.15-19.00 uur Prof Casimirschool, Parachuteschool en de
Wegwijzer
Zaal open: 18.00 uur
19.30-20.15 uur Basisschool Essesteijn
Zaal open 19.15 uur
Met bijdragen van verhalenverteller/poppenspeler Matthijs Vlaardin
gerbroek en van de leerlingen van de scholen en muzikale begeleiding.
De leerkrachten, familieleden, vriendjes en vriendinnetjes zijn van
harte welkom!
Deze kerstviering wordt georganiseerd voor de leerlingen van open
bare basisscholen, die deelnemen aan het interkerkelijk godsdienstig
vormingsonderwijs in Voorburg en Leidschendam.
Aan het einde van de kerstviering is er een collecte voor Compassion
met de bestemmingen noodhulp en onderwijs. Vorig jaar was de
opbrengst € 792,25.
Informatie Kees Jol tel. 070-3864625

Adventbijeenkomst
Zondag 10 december 2017 om 14.30 uur Vrijzinnig Centrum de
Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 te Voorburg, gezamenlijke Ad
ventbijeenkomst VVG en de Remonstranten uit de wijken Leid
schendam-Voorburg en Mariahoeve waar u van harte welkom
bent.
Op deze middag zullen onder het genot van een hapje en drankje
muziek en kerstliederen ten gehore worden gebracht. De organist
Henriek Dijkstra zal ons op orgel/piano begeleiden. De voorgan
gers Antje van den Hoek en Katrijne Bezemer houden een kersto
verdenking of vertellen een verhaal. Na afloop van de Adventvie
ring zal er rond 17.30 uur, voor wie dat wil, een Chinees/Indisch
lopend buffet zijn. Toegang € 6,00 (voor de middag en de maaltijd)
Opgaven voor de middag en/of afsluitend buffet is noodzakelijk
vóór 6 december, via een lijst in de Hoeksteenkerk of per e-mail of
telefoon tel.: 070-386 86 85 tussen 17.00 en 19.00 uur, of per e-mail:
s.proosdij@kpnmail.nl (aangeven voor het buffet of u vegetariër
bent).

Ton Spruijt
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Interkerkelijke inzameling Voedselbank 2017
Help te delen!
De kerken in Leidschendam en Voorburg organiseren op 11 en 12 november a.s. de jaarlijkse inzamelingactie ten behoeve van de Voedselbank Stichting Buren.
De Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben.
Wij hopen van harte dat u mee doet met onze actie zodat de Voedselbank in de periode van Kerst weer
extra feestelijke kerstpakketten samen kan stellen.
Uw levensmiddelen worden graag in ontvangst genomen op de volgende tijdstippen en locaties:
Zaterdag 11 november *Vrijzinnig centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 Voorburg
10.00-15.00 uur
*De Kruisheuvelkerk, 10.00-16.00 u *Parochie Verrezen Christus, 13.00-14.00 uur *Parochie Sint
Maarten, vóór en na de viering van 16.30 uur
Zondag 12 november *Parochie Sint Maarten, Sint Martinuskerk, Oosteinde 56 Voorburg, vóór (vanaf
9.00 uur) en na de viering van 9.30 uur *Parochie Verrezen Christus, Fonteynenburglaan 36 Voorburg,
10.00-10.30 en 11.30-12.00 uur; *Parochie Trinitas, Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 29 Leidschendam,
vóór (vanaf 10.00 uur) en na de viering vanaf 11.00 uur.
PKN kerken vóór en na de diensten van 10.00 uur: *De Koningkerk, De Open Hof gemeente, Bruinings
Ingenhoeslaan 4 Voorburg *De Oude Kerk, Martiniwijk Gemeente, Herenstraat 77 Voorburg *De
Dorpskerk, Damhouderstraat 2 Leidschendam
Zondag 12 november rond de jeugdmusical tussen 14.30-15.00 en van 17.00–17.30 uur: *De Kruisheu
velkerk, Burg. Roeringlaan 6 Leidschendam
Vóór dienst tot 9.45 uur: *Volle Evangeliegemeente, p/a school de Trampoline De Haar 200
Leidschendam
Ook kunt u een financiële bijdrage overmaken op IBAN:NL 03 ABNA 0613 5832 21 t.n.v. Stichting
Buren (ANBI instelling)
11 - 12 november 2017
De kerken stellen u tijdens dit weekend in de gelegenheid om bij te dragen aan de inhoud van de specia
le kerstpakketten. Wat kan ik doen? Om zoveel mogelijk eenheid in de samen te stellen pakketten te
verkrijgen is een lijstje opgesteld van de meest gewenste producten.
Maak een keuze voor uw bijdrage:
afwasmiddel
limonadesiroop
chocolade repen
chocolade pasta
Punselie koekjes*
koffiecreamer
pasta/rijst
vuilniszakken
deodorant

thee/suiker
soep in blik
pindakaas
knakworst in blik
hagelslag (in pak)
groente in blik/pot
kindersnoep
vis in blik
zonnebloemolie
eieren
bakboter
waspoeder
pannenkoekenmix
billendoekjes
luiers (div. maten)
kaas/vlees/vis (vacuüm verpakt)

Van Punselie’s krijgt de Stichting Buren voor elk pak 25%!
Houdt u rekening met een ruime houdbaarheidsdatum, ook voor ná kerst!
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Colofon
Voorganger:
Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl
Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Secretariaat:
G. Vallenduuk - Visser,
Tel.: 0252 213 998
secretarishoeksteen@gmail.com

AGENDA
NOV
do 2 10.30 u
do 2 19.45 u
zo 5 10.30 u
ma 6 14.00 u
di 7 15.00 u
vr 10 19.30 u
za 11 10.00 u
zo 12 10.30 u
di 14 14.00 u
do 1619.45 u
vr 17 14.45 u
do 2319.45 u
zo 26 10.30 u
zo 26 12.00 u
di 28 15.00 u
do 3019.45 u
Dec
zo 3 10.30 u
wo 6 20.00 u

Voorzitter:
S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.j.v.proosdij@gmail.com

OntMoeting
Avondkring Seneca en gelukkig leven
Hoeksteenlezing Religie en muziek
Wijkbijeenkomst remonstranten (zie pag.4)
Kring Filosofie van de kleine prins
Algemene leden vergadering
Inzamelingsactie t.b.v. voedselbank
Het levensverhaal van Esther
Griekse leeskring (zie pag.4)
Avondkring Spinoza 2
Kring Desgevraagd ds. R.F. Philipp
Avondkring Seneca en gelukkig leven
Kerkdienst, voorganger ds. K. Bezemer
Concert Julia Bronkhorst en Debora Nemko
Kring Filosofie van de kleine prins
Avondkring Spinoza 2
Hoeksteenlezing Mijn brein denkt niet, ik wel
Lezing Millieu en duurzaamheid in de wereldgodsdiensten. Spreker drs. K. Bezemer, in Sassenheim

Inleveren kopij
Wilt u kopij voor het december/januari nummer a.u.b. insturen
uiterlijk 15 november a.s. in Times New Roman pt.12
regelafstand 1 naar het redactieadres stemmen@kpnmail.nl
of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Penningmeester
M.P.E. GeervlietStruikenkamp
Tel: 070-383 15 15
penningmeesterhoeksteen@gmail.
com
Gebouw/verhuur:
J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com
Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:
Ds. K. Bezemer of
G. Vallenduuk - Visser
Redactie Stemmen:
G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes
Eindredactie:
A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com
Bankrekeningnummer:
NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods
dienstigen te Voorburg
Maandblad Stemmen:
Op aanvraag via het secretariaat
Redactieadres:
stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg
Website
www.vrijzinnigcentrumdehoek
steen.nl

