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STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG
CENTRUM DE HOEKSTEEN
VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE
Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

Hoop
Dit jaar is, doordat het weer anders was dan anders, ‘plotseling’ het
najaar begonnen. De donkere dagen voor Kerst naderen. En ‘plotse
ling’ arriveren dan Advent, Kerstmis en Oud en Nieuw. Deze laatste
maand van het jaar is een maand met herinneringen, vaak ook met
enige weemoed, en de feestelijke bijeenkomsten met mooi gedekte
tafels en vele kaarsen en lampjes. We kijken terug en kijken vooruit.
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus als een teken van
hoop. Zijn komst stelt dat er licht is verschenen in de donkere tijd van
het jaar en de donkere tijd van de wereld. Zijn leer en leven hebben
een bepalende invloed op de loop van de geschiedenis gehad.
De Tsjechische dichter, toneelschrijver, dissident en oud-president
Václav Havel heeft over dit thema ‘hoop’ het volgende gedicht ge
schreven.
Hoop
Diep in onszelf dragen wij hoop;
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop
is ergens voor werken,
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.
Een gedicht dat ik u graag doorgeef. Voor uzelf, voor uw kring van
mensen die u lief zijn, en voor de wereld waarin we leven. Onze wereld
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is niet perfect, er wachten veel grote vraagstukken op een volgende
stap of een oplossing. Maar met die geestesgesteldheid die Havel
beschrijft, is er veel bij te dragen en wordt dat mogelijk.
Toevallig overleed Havel vlak voor Kerst 2011. Enkele weken daar
voor ontmoette hij nog de Dalai Lama waar hij jarenlang contact mee
onderhield. Ik stel mij voor dat deze drie personen, Christus, Havel
en de Dalai Lama elkaar zeker op dit terrein van de hoop goed zouden
begrijpen.
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer

Van het secretariaat
Overleden op 19 oktober de heer
B.J.W. Kruyswijk uit Zoeter
meer.

In memoriam
Op 19 oktober is ons lid dhr. B. J.
W. Kruyswijk uit Zoetermeer
overleden. Bouke Kruyswijk had
de Hoeksteen via een onzer leden
op latere leeftijd ontdekt als bron
van inspiratie en als aansluiting
op zijn vrijzinnige opvattingen.
Hij was zeer betrokken en kwam
heel geregeld naar de lezingen,
kerkdiensten en kringen. Daar
naast werd hij lid van het Hoek
steenkoor en leverde daarmee
ook een bijdrage aan de muzikale
omlijsting van de kerkdiensten.
In de eerste jaren verscheen
Bouke op de motor naar het ge
bouw, wat bewonderende (en ook
wel ongeruste) blikken losmaak
te. Na een operatie en ziekenhuis
opname enkele jaren geleden wist
hij toch weer zover te herstellen
dat hij deel kon blijven nemen aan
de activiteiten van de Hoeksteen.
Wel moest hij de motor laten
staan. Bouke had een groot door
zettingsvermogen en bereidde de

kringbijeenkomsten altijd tot in
de puntjes voor. Hij wist daar
geregeld interessante toevoegin
gen bij te geven. Helaas werd het
later voor hem in verband met
afnemende gezondheid steeds
lastiger naar de bijeenkomsten te
komen. In de Adventskerk in
Zoetermeer werd afscheid van
hem genomen.
Moge hij nu in het licht verkeren.
K.B.
Van het bestuur
De algemene najaarsledenverga
dering is inmiddels weer achter de
rug.
Daarin is een aantal besluiten
genomen:
* De contributie wordt voor 2019
minimaal verhoogd:
- voor alleenstaanden van € 95,00
naar € 105,00;
- voor echtparen van € 160,00
naar € 170,00;
- voor vrienden blijft de contribu
tie € 75,00.
* Blad Stemmen
Leden en vrienden ontvangen
Stemmen gratis. Belangstellen
den ontvingen Stemmen automa
tisch. Deze belangstellenden
wordt binnenkort de keuze voor
gelegd uit ontvangst per (papie
ren) post in de bus of digitale
verzending. Aan digitale verzen
ding zijn geen kosten verbonden,
aan de papieren postverzending
wordt € 20,00 per jaar in rekening
gebracht. Deze situatie wordt van
kracht met ingang van 2019.
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* Horeca
De lunch na de openingsdienst in
september wordt u aangeboden
door de vereniging. De kosten
voor de adventmiddag, met na
afloop lopend buffet, bedragen
€ 5.-. Voor de lunch aansluitend
aan de viering van Pasen en/of
Pinksteren wordt eveneens € 5.in rekening gebracht.
Mededelingen
* Sinds de opening van dit nieuwe
seizoen wordt inmiddels voor de
koffie/thee tijdens kerkdiensten,
lezingen, kringen, enz. € 1,00 p.p.
per kopje in rekening gebracht.
* Het aantal uren van ds. Bezemer
wordt m.i.v. 2019 teruggebracht
met 3 uur per week. Jaarlijks
wordt bekeken welke activiteiten
kunnen worden gedaan.
* Vanaf het komende seizoen
worden geen agenda’s meer ver
strekt i.v.m. kostenbesparing.
Begroting 2019
* Na een toelichting door de pen
ningmeester werd de begroting
goedgekeurd.
Na de pauze van de algemene le
denvergadering werd stil gestaan
bij het 25-jarig jubileum als be
stuurslid van Wim Toes. Hij werd
toegesproken door de voorzitter
en mw. Spruijt die een brief van
mw. De Boer voorlas, alsmede
een brief van mw Schippers. Uit
handen van de voorzitter ontving
Wim een glaswerkje gemaakt
door de glaskunstenaar How
Ming Chen.

Bloemengroet
De bloemen van de maand no
vember zijn als groet van de ge
meente naar mw. L.P.H. Thierry
gegaan.

Inmiddels heeft ook de Landelij
ke ALV van 24 november plaats
gevonden.
Aan de orde kwamen de nota
2020, de brief en motie van de vier
verenigingen, de begroting 2019,
het instellen van het vrijzinnig
platform en de presentatie van de
toekomstplannen (w.o. een cen
traal pastoraat).
U leest daar meer over in Stem
men van februari 2019.
Het bestuur vraagt uw aandacht
voor de brief over de adventvie
ring. Elders in deze Stemmen
staat een oproep om u aan te
melden, dit mede in verband met
inkoop.
TENSLOTTE hierbij een drin
gend beroep u aan te melden als
reservelid van de Kascontrolecom
missie.
Namens het bestuur wens ik u
fijne feestdagen en een voorspoe
dig 2019 toe.
Met vriendelijke groet,
Jan Jager

Wij, mensen, hebben in essentie
allemaal dezelfde lessen te leren,
inwijdingen te ondergaan en in
zichten te verwerven. Aan de bui
tenkant zien onze levens er ver
schillend uit, maar de innerlijke
weg verloopt voor ons allen via
archetypische stappen en wendin
gen. Wanneer je dit oerverhaal
(de monomythe) leert kennen,
snap je je eigen leven en de fases
waar je doorheen gaat beter.
Je begrijpt waarom het soms
donker is en wat voor inzicht
nodig is om naar de volgende fase
van het avontuur te gaan. Je krijgt
inzicht in welke lessen iedere fase
voor je in petto heeft en wat er van
je wordt gevraagd. Je levenslijn
leren kennen brengt je in contact
met de werkelijke redenen waar
om jij hier bent.
Deze lezing wordt georganiseerd in
samenwerking met de Bibliotheek
aan de Vliet en vindt plaats in het
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
Rozenboomlaan 119, Voorburg.
Latijnse- en Griekse
leeskringen

Tijn Touber
De weg van je held
Over het grote avontuur van je
leven
Spreker Tijn Touber
Zondag 3 februari, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en
-vrienden € 5,00; voor leden van
de bibliotheek online via Ideal
€ 5,50; koffie/thee € 1,00 (a.u.b.
gepast
betalen).
Een lezing over het grootste avon
tuur van je leven, je diepste passie,
belangrijkste mentor, heilige
graal, favoriete probleem en ultie
me levensbestemming. Ontdek de
held in jezelf.
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Dinsdag 11 december: Latijnse
leeskring-Judith,
Aaltje Noordewierstraat 184,
Den Haag/ Loosduinen.
Dinsdag 8 januari: Griekse lees
kring- Marcus 14 vs. 24
Olgaland 18, Den Haag/
Mariahoeve
Dinsdag 5 februari: Latijnse
leeskring- Judith,
Aaltje Noordewierstraat 184,
Den Haag/ Loosduinen.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Zondag 6 januari willen we elkaar
ontmoeten in de Hoeksteen om
10.30 uur.
Na de opening door Wim Toes
zullen (onder voorbehoud) één of
meerdere jeugdensembles of jonge
musici optreden voor ons. Dit
alles onder het genot van een
kopje koffie/thee en/of drankje.

Kerkdiensten en Hoeksteenkoor
Dinsdag 25 december Kerstdienst:
Dichteres: Catharina Visser
Thema: Over gedicht: gebed in december
Voorganger ds. K. Bezemer (voorafgaande aan de dienst 10.15 kerstliederen samen met het koor
Organist Albert van der Haven
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Liederen koor:
Jul, Jul,
Unto us a child is born
Joy to the World
Slotlied voor de zegenbede Transeamus

Zweeds kerstlied
T. Parker
H. v.d. Laan
H. Cuypers

Collecten:
1e voor de instandhouding van de eigen geloofsgemeenschap
2e voor het Hoeksteenkoor
Bloemenbusje aan de uitgang
Zondag 27 januari kerkdienst
Dichter: Rutger Kopland
Thema: grazige weiden, dal, vertrouwen, psalm 23
Voorganger ds. K. Bezemer
Organist Albert van der Haven
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Liederen koor:
Kyrie Messe Brève nr. 7
Many and great
Ich bete an

dirigent Frits Muusse
Ch. Gounod
Dakota hymne
D. Bortniansky

Collecten:
1e voor de instandhouding van de eigen geloofsgemeenschap
2e Voor Open Doors
Bloemenbusje aan de uitgang
Toelichting tweede collecte Open Doors:
Missie van Opendoors
Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. We zijn een interkerkelijke stichting
en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.
Onze doelstelling
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot
wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en door verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en
andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen
meevoelen en hen actief helpen.
Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook gelo
ven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat
alle deuren openstaan voor het evangelie.
ANBI-beschikking en CBF-erkenning
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Arme supermarkten
Onlangs kwam me ter ore dat het
de supermarkten niet echt voor de
wind gaat.Als je de reclames ziet,
bulken ze van de spullen die bulk
grage klanten kunnen kopen.
Toch schijnen de supermarkten
het niet makkelijk te hebben.
Werkende echtparen hebben niet
altijd zin en tijd om een karretje
te duwen. Ze kopen in via de
websites van de supermarkten.
Mijn moeder was overdag altijd
thuis en stuurde ons kinderen
naar de winkels. Bijvoorbeeld
naar de slager. We moesten vra
gen om paardenrookvlees, dat
was goedkoper dan runderrook
vlees.
Ik ben vijf jaar na het einde van
de laatste wereldoorlog geboren.
Echt breed hadden we het niet.
Mijn ouders verhuurden tenten,
later kwamen er kostgangers vijf
dagen per week in ons huis. Dat
was een zeer interessante periode,
met ook toch wel vreemde 'kost
gangers', waaronder een paar
politiemensen.
Van mijn negende tot mijn acht
tiende jaar heb ik eerst samen met
mijn jongste zus, later alleen,
kranten gelopen. Mijn ouders
zorgden voor voedsel en kleding.
Dingen zoals een wekker of snoep
en tijdschriften kochten we zelf.
Daar heb ik een degelijk prijsbe
wustzijn aan over gehouden. Ik
verwissel niet gauw knollen met
citroenen.
Een van mijn zwagers, met wie ik
niet echt close was, vertelde mij
met moeite dat hij dat toch wel
knap vond. Ik vind het jammer
dat er supermarkten zijn geko
men.
Onder andere daardoor kwam
volgens mij de afstandelijke ma
nier van leven, die nu nog duurt,
van de grond. Met de diverse
winkeliers had je toch wel een

bepaalde band. Nu heb ik die al
leen met een mooie meid achter
de kassa.
Kees Strampraad

Met David de tweede
zondag in
De Tweede Zondag van het vori
ge seizoen was gewijd aan het
Oudtestamentische personage Saul,
een boeiende presentatie. In de
Tweede Zondag van dit seizoen,
11 november, konden we een even
interessante herleving meemaken
van diens opvolger David. Wim
Toes trad weer op als anchorman,
hij en Geerke Spruijt gaven eerst
een toelichting op het onderwerp,
waarna ze enkele passages uit de
Bijbel (1 en 2 Samuel en 1 Konin
gen) lazen. Lies Groeneveld had
een exposé opgesteld over de di
verse verwerkingen van David in
de beeldende kunst in de vroege
en latere middeleeuwen, wat een
prachtige serie platen opleverde
(afb.1). Voor de weergavetech
niek daarvan tekende Simon van
Proosdij. Henriek Dijkstra zorg
de voor een stemmige sfeer met
piano- en orgelspel en ook bege
leidde ze de aanwezigen op het
orgel bij het zingen van enkele aan
David toegeschreven psalmen.
Het Oude Testament beschrijft
een boeiende maar complexe we
reld. Vooral na het uiteenvallen
van het oorspronkelijke Israël in
het noordelijke Israël en het zui
delijke Judea en de veelheid van
de daarin optredende personen
wordt het lastig om het overzicht
te behouden. Bijgaand tijdbal
kenschema beoogt daarin voor de
periode 1100 – 500 v. Chr. een
hulp te zijn (afb.2), blz.6/7.

Afb.1 Samuel zalft David en
David verslaat Goliat, Franse
miniatuur ca 1290
De uitvoerenden van deze Twee
de Zondag komt dank toe voor
hun inspanningen.
De volgende keer, zondag 10
maart 2019, hopen we nader ken
nis te maken met Johannes de
Doper.
Handboek bij de bijbel 1977
Ton Spruijt
Kerst-en
nieuwjaarswensen
De redactie wenst u prettige feest
dagen en een gezond 2019

Datum inleveren kopij
Wilt u kopij voor het nummer van februari a.u.b. uiterlijk insturen
woensdag 16 januari 2019 naar stemmen@kpnmail.nl of naar
Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
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Het Utrechts Psalter
Op de ‘Tweede zondag van de
maand’, 11 november j.l., werd de
presentatie van Het verhaal van
David verzorgd door Geerke
Spruijt, Wim Toes en mijzelf. Aan
mij was de taak geschikte afbeel
dingen hierbij te vinden en die van
toelichting te voorzien. Bij de
voorbereiding kwam ik tot het
inzicht dat de rol van koning
David in de christelijke geloofs
leer bij uitstek wordt verbeeld in
verluchtingen van psalters. Dat
zijn handgeschreven boeken met
de 150 psalmen. Vroeger dacht
men dat David die allemaal zelf
had geschreven. Ze werden dus
beschouwd als authentieke woor
den van de Gezalfde. (‘Gezalfde
‘ is in het Grieks ‘Christos’.)
Die psalters zijn uit de Middel
eeuwen. In die periode van de
Europese geschiedenis, grofweg
van 500-1500, stond het christen
dom centraal. Ik heb daarom
uitsluitend afbeeldingen uit mid
deleeuwse psalters laten zien.
Toen ik een mooie pentekening
uit het vroegmiddeleeuwse Utrechts
Psalter wilde laten zien, bleek die
dia per abuis uit de powerpoint
verwijderd te zijn. Dat was wel
jammer, maar is voor mij een
aanleiding om een keer in Stem
men aandacht te vragen voor dit
bijzondere handschrift.

porting gemeenschappen, eilan
den van geestelijk leven en ge
leerdheid, die op alle gebieden
ontwikkeling bevorderden. Ken
nis werd er opgedaan uit boeken
en doorgegeven door het kopië
ren ervan.

door hoge heuvels afgesloten; ze
is met velerlei dieren en mensen
bevolkt. In de onderste strook is
de zee met watervogels, vissen,
een groot zeemonster en twee
onbemande schepen weergege
ven. Al deze beelden zijn in de
psalmtekst terug te vinden.
Bovenaan zweeft God in de wol
ken, door arceringen aangegeven,
begeleid door vier aanbiddende
engelen. In vs 2 en 3 staat: Hij (d.
w.z. God) hult zich in een mantel
van licht, Hij spant de hemel uit
als een tentdak, en verderop: Hij
beweegt zich op de vleugels van
de wind. 19 U hebt de maan ge
maakt voor de tijden, de zon weet
wanneer hij moet ondergaan.
Wat het water betreft: 10U leidt
het water van de bronnen naar de
beken, 11 Het drenkt alles wat
leeft in het veld. Zie verder vs 25
en 26 voor de zee, met het monster
Leviatan.
Over de aarde is veel te vertellen
en uit te beelden zie vs 13- 14 en
vs 16-18 over gras dat groeit voor
het vee en gewassen die de mens
moet verbouwen en bomen, ce
ders van Libanon, waar vogels
hun nesten bouwen. Ook de die
ren op de heuvels en wat zich daar
afspeelt, zoals de jonge leeuwen
in vs 21 en 22. Maar ook de mens
is deel van de schepping, zoals de
ploegende boer in vs 23. En in het
midden geniet hij ook aan tafel
van wijn, olie en brood, zoals in
vs 15 staat beschreven.
Zo kan ik nog meer opnoemen,
maar kijkt u zelf maar verder.
De tekeningen zijn op drie manie
ren uitzonderlijk: door de stijl, de
techniek van tekenen alleen met
een ganzenveer, zonder kleur, en
door het vertellend karakter.

De afbeelding hiernaast toont een
bladzijde uit het Utrechts psalter.
Dwars over het midden ervan
loopt als een getekend verhaal de
illustratie van psalm ‘103’, bij ons
104, waarvan de tekst eronder
begint, in drie kolommen ge
schreven. De tekst is mooi ge
schreven in ‘hoofdletters’, maar
ook voor Latinisten lastig te lezen
wegens het ontbreken van spaties
en de vele afkortingen. Zo heeft
elke psalm in dit psalter zijn eigen
illustratie gekregen over de volle
breedte van de bladzijde.
De pentekeningen zijn geheel uit
de vrije hand getekend, los en le
vendig. Ze lijken een persoonlijke
vorm van expressie, maar zijn dat
niet. Dit is een bepaalde stijl.
Kunstenaars, getalenteerd of
niet, werkten altijd naar voor
beelden. De stijl van deze is uit de
,Karolingische’ tijd, genoemd
naar Keizer Karel de Grote, en
sluit aan bij voorbeelden uit de
klassieke oudheid en de vroeg
christelijke tijd.
De keizer en zijn opvolgers streef
den er namelijk naar het Romein
Het ‘Utrechts Psalter’ heet zo, se Keizerrijk te laten herleven.
omdat het al eeuwen wordt be
waard in de Utrechtse universi Wat beeldt deze illustratie nu uit?
teitsbibliotheek. Het ligt daar in Psalm 104 is een lofprijzing voor
een kluis en wordt zelden ten God en zijn Schepping, maar die
toongesteld. Ik heb het een keer strekking is niet uit te beelden; wel
gezien in het Catharijneconvent. de beelden die de psalmist ge
Het boek is op perkament ge bruikt om zijn gemoedsgesteld
schreven in de Abdij Hautvillers heid te verwoorden en dat is hier
bij Reims (Frankrijk) in de vroege gedaan.
De voorstelling is overlangs in Lies Groeneveld
Middeleeuwen, rond 830.
Dat was een van de kloosters die, drie stroken verdeeld. Bovenaan
verspreid over een nog weinig zien we God in de hemel, met zon
ontwikkeld Europa, was gesticht. en maan aan de uiteinden van het
Zulke ommuurde nederzettingen firmament. De middenstrook
waren, als geordende, self-sup omvat de aarde, links en rechts
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Illustratie psalm 104, Utrechts Psalter, ca 830
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Wijkcommissie Voorburg/Leidschendam/Mariahoeve /VVG Voorburg
Voorburg, november 2018
Aan de leden en vrienden van de VVG
Aan de leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente wonende in Voorburg,
Leidschendam en Den Haag (wijken Marlot, Mariahoeve en Bezuidenhout)

Beste mensen,
Ook dit jaar maken we u weer attent op twee Adventsbijeenkomsten:
Zondag 16 december 2018 om 15.00 uur, Vrijzinnig Centrum de Hoeksteen,
Rozenboomlaan 119 te Voorburg, gezamenlijke Adventsbijeenkomst VVG en de
Remonstranten uit de wijken Leidschendam-Voorburg en Mariahoeve. U bent daarbij van
harte welkom.
Op deze middag zullen we onder het genot van een hapje en een drankje samen Advent vieren.
Albert van der Haven zal ons bij het zingen op het orgel begeleiden. De voorgangers
Antje van der Hoek en Katrijne Bezemer houden een kerstoverdenking of vertellen een verhaal.
De viering zal rond 17.30 uur worden afgesloten met een Chinees/Indisch lopend buffet.
De bijdrage voor deze bijeenkomst is € 5,00.
Opgave voor de middag en/of afsluitend buffet uiterlijk vóór 6 december via een lijst in
de Hoeksteenkerk of per telefoon 06 20 617 539 tussen 17.00 en 19.00 uur of per e-mail
jagerjjan@gmail.com.
Vrijdag 14 december 2018 vanaf 16.30 uur, Remonstrantse kerk aan de Laan van
Meerdervoort 955 Den Haag, Adventsbijeenkomst met muziek, bekende kerstliederen, een
verhaal, een korte overdenking en eten en drinken. De bijdrage is € 5.00.
Opgave vóór 8 december per telefoon 070 325 07 79 of via een lijst in de Remonstrantse
kerk.
Wat een feest om te kunnen kiezen of zelfs om in vertrouwde kring twee keer mee te doen aan
de voorbereiding voor het Kerstfeest.
Heel hartelijke groet namens de VVG en de Wijkcommissie
Simon van Proosdij en Annelies van Kampen-Sterk
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Interkerkelijke Stichting Godsdienstonderwijs/IKOS Leidschendam-Voorburg

Landelijke stichting voor Godsdienstig VormingsOnderwijs

Uitnodiging voor de Kerstviering
‘Goed Nieuws!'
Maandag 17 december 2018
In de Koningkerk te Voorburg (hoek Kon. Julianalaan/Br. Ingenhoeslaan)
18.15-19.00 uur Prof Casimirschool, Parachuteschool
Zaal open: 18.00 uur
19.30-20.15 uur Basisschool Essesteijn
Zaal open 19.15 uur
met bijdragen van mimespeler Martin van Dommele
en van de leerlingen van de scholen en muzikale begeleiding
De leerkrachten, familieleden, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!
Andere belangstellenden worden verzocht de eerste viering bij te wonen,
vanwege de verwachte opkomst bij de tweede viering.

Deze kerstviering wordt georganiseerd voor de leerlingen van openbare
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 € 597,70.
Informatie Kees Jol, tel. 070-3864625
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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

AGENDA
zo 2

10.30 u

do 6
do 6

10.30 u
19.45 u

di 11
zo16
di 25

14.00 u
15.00 u
10.30 u

DECEMBER
Hoeksteenlezing Frédéric Chopin en George
Sand, spreker Aukelien van Hoytema
OntMoeting, gastheer Jan Jager
Leeskring Hedendaagse filosofen over de
wereld, o.l.v. drs. K. Bezemer
Latijnse leeskring (zie blz. 3)
Gezamenlijke adventviering
Kerstdienst, ds.K. Bezemer m.m.v. het
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse,
Vanaf 10.15 uur samen kerstliederen
zingen met het Hoeksteenkoor

14.00 u
19.45 u

Griekse leeskring (zie blz.3)
Leeskring Hedendaagse filosofen over de wereld
o.l.v. drs. K.Bezemer

vr 18
vr 25

14.45 u
20.00 u

Leeskring Desgevraagd o.l.v. ds. R.F. Philipp
In gesprek: Social media en kinderen o.l.v.
drs. K. Bezemer (onder voorbehoud)

10.30 u

Gebouw/verhuur:
J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com

Eindredactie:
A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

di 8
do17

zo 3

Penningmeester
G.Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.
com

JANUARI
OntMoeting, gastheer Jan Jager
Nieuwjaarsbijeenkomst met optreden van
jonge musici

10.30 u
10.30 u

10.30 u

Secretariaat:
J.J. Jager
Tel.: 06 206 17 539
secretarishoeksteen@gmail.com

Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:
Ds. K. Bezemer of
J.J. Jager
Redactie Stemmen:
G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes

do 3
zo 6

zo 27

Voorzitter:
S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Kerkdienst, ds.K. Bezemer m.m.v. het
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
FEBRUARI
Hoeksteenlezing De weg van de held
spreker Tijn Touber

di 5

14,00 u

Latijnse leeskring (zie blz.3)

do 7

10.30 u

OntMoeting, gastheer Jan Jager
Datum inleveren kopij: zie blz. 5

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

