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DUIF

Voor het loslaten van vredesduiven tijdens vredesmanifeíaties

worden wedstrijdvliegers 9ebÍuikt in plaats van gewone postdui-

ven. Die vliegen mooi írak en dynamisch weg en blijven niet zo

rondhangen alsgewone duiven vaakdoen, Graag neem ikaan dat
in deze keuze de wens wordt uitgebeeld dat de vrede zich moge

uitstrekken totde einden der aarde.

Met Pinksteren voor de deut zouden hetvan mijtoch welvan die
gewone duiven mogen zijn, die maar een beetje rondhangen. ze

komentelkensweer bijjeterug en dat lijkt me nou preciesdefunc-

tie van een vÍedesduif. Vrede is niet een mooi woord om over de

reí van de wereld uitte bazuinen, maar een werkwoord dattel-
kensweeropjeeigenwegneerstrijkt.Zoalseen duif dieweernaar
zijn ba5i5 terugkeert.

Mooi is dat te zien in het verhaal waar de duiÍ haar olijftakje en

haarstatus alsvogelvan devrede aan te danken heeft. hetverhaal
van Noach en de grote vloed, dat deze maand op het leesroosteÍ

De raaí de zwarte vogelvan dedood, blijft over de wateren heen

en weervliegen. ln het kwaad dat de aarde overdekt voelt hijzich
in zijn element. Maar de duiÍ, die Noach loslaat, komt tot twee

maaltoe onveÍrichteÍ zaketerug, alis hetdetweede keer met een

eerste teken van hoop (het olijÍblad) in de snavel. zolang het

kwaad de aarde bedekt, is er nog geen leven mogeli.ik. Pas als de

duif bij haar derde missie niet meerterug keert, betekent dit dat
de aarde eindelijk leeÍbaar is voor de mensen. Het kwaad is uit-
geroeid, de vrede gewonnen.

Het is natuurlijk geen toeval dat de vertellers Noach een duif in
handen geven. Deze vogel speelt in de bijbelse beeldtaal een

belangrijke rol: de duif symboliseert de Geeí van God. De Geest

die vanaÍde scheppinq al boven de wateren van de chaos zweeÍ-

de, op zoek naareen mogelijkheid om in die chaos orde en leven

te scheppen. De duiÍ, die vele eeuwen later in het water van de

Jordaan neeÍdaalde op de mens, die namens God de orde en het

leven kwam heríellen.
Als Noach de duif loslaat, wil dit zeggen dat hij Gods GeeÍ haar

vredeswerk laat doen. En als die duif vanwege het kwaad dat de

aarde bedektgeen holvindtvoor haarvoet, keertzeterug om de

mens eraan te herinneren dat de aarde zo niet leeÍbaar is.

De duifvliegtdus doorde Schriften om de menste herinneren aan

de bedoeling van het leven en zijn roeping tot vrede. Zo zien we
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gemeentezaal. zii-ingang Kempíraat

3 mei 'l0.00uur ds. J.G. Groeneveld-Bijl (K)
14.30 uur Samen Zingen

o.l.v. K.J. Koffeman
10 mei 10.00 uuÍ ds. J.F. Mos
17 mei 10.00 uuÍ mw. L.J. RiddeÍhof-Boon,

Wassenaar
21 mei donderdag Hemelvaart

geen diensï
zie Valkenboskerk

24mei 10.00 uur d5.,,. Vegh, H.A.
31 mei 1e Pinksterdag

10.00 uur ds. J.G. Groeneveld-Bijl
l juni maandag 2e Pinkíerdag

geen dienÍ
Tjuni 10.00uur drs. E. Noordhoek (K)

l4juni 10.00uur ds. K.J. Koffeman
21juni 10.00 uur mw. L.J. RiddeÍhof-Boon,

Wassenaar
28juni 10.00 uur d5. C. van der Sluis

VALKENBOSKERK Zuiderparklaan 2

3 mei 10.00uuÍ ds. K..,. Koffeman
10 mei 10.00uu. ds. C. van der Sluis
17 mei 10.00uuÍ ds. B. Jager
21 mei donderdag Hemelvaaít

9.00 uuÍ ds.l.G. Groeneveld-Bijl
24 mei t0.00uur ds. K.J. Koffeman, H.A.
3l mei le Pinksterdag

l0.00uur ds. C. van derSluis;
belijdeni5; jeugddienst (K)

l juni maandag 2e Pinkíerdag geen dienst
Tjuni 10.00 uur ds. A.J. Wilzing

-- 
15.00 uur Herbevestioi4gsdiení

ds.l.D.W. Eerbeek
14juni 10.00 uuÍ ExEíuBiEhifiEí. Wisse en

paíor R. Akkermans;
muzikale begeleiding van de
zanggroep Lukaskerk/
Ekktesia (K)

15.00 uur ds. J.G. Groeneveld-Bijl;
beveíiging en intredevan
ds. A. van Oudenallen als
mirsionair predikant

21 juni 10.00 uur ds. K.l. Koffeman
28juni 10.00 uur ds. K.J. KoÍfeman,

a6.heid kindeÍnevendienst

MIDDAGDIENSTEN

VATKENBOSKERK Zuiderparklaàn 2 (VK)

oÍ
MARKUSKER( Jan Luykenlaan 90 (MK)

3 mei
10 mei

17.00 uur MK vicarisVE. Huls
17.00 uur VK drs. J. Grotendorst,

na afloop: gesprek over
de middagdiensten

17.00 uur MK ds. L.J- Ooíerom17 mei

(K)= KofÍiedrinken na de dienrt
Weeksluiting Valkenboskerk: vrijdags 16.30 uur pÍedikant5kamer.

Kinder(rèche tijdens de kerkdien5t vanaf9.45 uur in de Valkenboskerk
Kindernevendien5ttijdens de ochtenddiení in deValkenboskerk



van Lukas aangehouden en de vijftigdagentijd
als een eenheid aangehouden. Dit wordt zicht-
baar in de feestkleur wit. die in de gehele Paas

tijd gebruikt wordt totdat op Pinkíeren het
rood doorbreekt, dat symbool is voor het vuur
van de Geest (en het bloed van de martelaren!)

LEESROOSTER MEI/JUNI

ln de paaíijd wordt het eeríe deel van het boek

Genesis, de zgn. 'oergeschiedenis' gelezen. Later
in hetjaar zal de draad weer bij Genesis 12 wor-
den opgepakt. Als evangelie worden de vaste
lezingen voor deze periode uit Lukas en Johan-
nes gegeven. Na zondag Trinitatis (Drie-een-

heid) op 7 juni wordt dan weer verder gelezen

uit het evangelie van Lukas, dat dit helejaar syr
tematisch doorgelezen wordt. De lezingen uit
het oudetestament komen dan uitverschillende
boeken.
op een rijtje (als eeÍíetelkensde lezing die in de

kindernevendienst wordt gevolgd):

3 mei: Genesis 5:'! 6:4 Johannes 10:22-30

10 mei: Genesis 6:5-7:24 Johannes 13:31-35

l7 mei: GenesisS:1-9:7 Johannes 14:23-29

2l mei: Genesis 9:8-17 Lukas 24:49-53
(hemelvaartsdag)

24 mei: Genesis l0 Johannes 14:15-21

31 mei: Genesis ll:1-11 Johannes 20:19-23
(Pinksteren)

Tjuni: Lukas 8:4-15 Spreuken 8:22-31
'14 juni: Luka5 9:1-9 2Samué|12:1-14

2l juni: Lukas 9:'10-17 Jesaja 65r'l-9
28juni: Lukas 9:51-62 lKoningen 19:19-2'l

TOEUC}MNG BIJ DE DIENSTEN

Over een aantal diensten valt iets bijzondeB te
melden.
Op zondag t0 mei hoopt ds. Van der Sluis voor
het eerst na zijn gedwongen pauze weer voorte
gaan in de Valkenboskerk, nadat dit op 19 april
al in de Julianakerk gebeurde. We hopen dat dit
voor hem en voorde gemeente een verblijdende
dienst zal zijn.
Op zondag l7 mei gaat ds. Jager voor in de Val
kenboskerk. Hij is als misionair predikant ver-
bonden aan de Hervormde Gemeente van Den

Haag. ln de diensten waarin hij voorgaat komt
deze achtergrond ook tot uiting. Deze dienst zal

worden voorbereid in samenwerking met de
werkgroep liturgie. De diení zal in het teken
íaan van de missionaire opdracht (zending,

evangelisatie, apostolaat, getuiqenis) van de
kerk.
Let u op de aanvangíijd van de (gezamenlijke)

dienÍ op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei:
9.00 uur in de Valkenboskerk!
Opzondag 24 meivieren we in beide gebouwen
de Maaltijdvan de Heer.ln de Valkenboskerk zal
wat meer dan gewoonlijk aandacht beÍeed
worden aan de deelnamevan kinderen, wellicht
ook door de begroeting van een nieuw groepje
deelnemers. zie hetafzonderlijke artikeltje in dit
blad.
Over de jeugddiení met belijdenis en doop op
Pinkstezondag 31 mei kunt u hieronder meer
lezen. De dienst in de julianakerk op deze zon-
dag gaat gewoon door.
Hieronder ook nadere inÍormatie over de mid-

dagdienstop zondag 7 juni in deValkenboskerk,
waarin ds. Eerbeek wordt 'herbevestigd' i.v.m.

zijn nieuwe taak. wij wensen hem daarin een

vÍuchtbare tijd en hopen op een inspirerende

diení.
Dezelfde wensen gaan naar mw. ds. A. van

Oudenallen, die een week later, op zondag 14
juni, ook om 15.00 uur in deValkenboskerk, door
ds. Groeneveld-Bijl beveíigd zal worden als mis-

sionair predikant. Zij zal in deze diení ook haar

intrede doen. Ds. van oudenallen is nu nog pre-

dikant in Woubrugge, maar zij zal aan het Pae

toraal Missionair Centrum van (de gereformeer-

de classis) Den Haag worden verbonden. Daar

gaat zij zich in het bijzonder bezighouden met
Toerusting & Ontmoeting en Vrouw & Kerk. ln

Íeite volgt zij daarmee maar lieÍst twee voor-
gangers op: de collega! Piet Schelling (I&O) en

Katinka Broos (V&K).

Hoewel zowel ds. Eerbeek als ds. Van oudenal-
len niet direct aan onze gemeente worden ver-

bonden, hebben zij uitde Haagse kerken deVal-
kenboskerk gekozen alseen geschikte plaatsvan

handeling voor de inwijding in hun nieuwetaak.
Dit betekent natuurlijk ook dat wij als gemeen-

te van hartewelkom zijn om meetevieren,
De morgendiení op l4juni is overigens een ExÈ

dusdienst. We mogen dus weer gastvriiheid bie-

den aan ex-qedetineerden en andeÍe bekenden

van de Stichting Exodus. Over de inhoud van de

dienst is nu nog niets bekend, maar de werk-
groep zai u inÍormeren via de NieuwsbrieÍ.
Tenslotte nog een kanttekening bij zondag 28
juni. ln de morgendienst in deValkenboskerkzal
dan het afscheid plaatsvinden van enkele kind+
ren uit de oudste groep van de kinderneven-
diení, die de basisschool gaan verlaten. Een

belangrijk overgangsmoment in een kinderle
ven datwe ook in de kerkgraag even markeren.
Zoals u ziet, is erde komende maanden weervan
alles te beleven in de kerk. We hopen dat het
voor velen weer een vrolijke ontmoetingsplaats
zal zijn.

GESPREK OVER DE MIDDAGDIENSTEN

Er hebben zich in de aÍgelopen maanden de
nodige ontwikkelingen voorgedaan rond de
middagdiensten. Er is nu een tweewekelijks rou-
latieÍhema met de Marcuskerk en net als daar
houden we in de zomerperiode helemaal geen

middagdienst. Hoog tiid, zo vond de kerken-
raad, om met de meest betrokken groep in
gesprek te gaan over de toekomst van de mid-
dagdienst. Die groep wordt natuurlijk gevormd
door de regelmatige bezoekers van de middag-
diení. zij worden uitgenodigd voor een
gesprek, dat zal plaatsl,/inden direct na de mid-
dagdienst van 10 mei a.s. in de Valkenboskerk,
dus om ongeveer 18.00 uur in een van de zalen.
De kosteÍes zal zorgen voor koffie en'iets erbij'
en de gespreksleiding berust bij de voozitter
van de kerkenraad, dhr. Herman Lichtenberg en
de dienstdoende voorganger, Jan Grotendorst.
Met belangíelling zalvan uwmening en gevoe-

lens kennis worden genomen en natuurlijk zal

ook uitleg geboden worden over het beleid van
de kerkenraad.
kjk
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BELIJDENIS V
op zondag 31 mei (Pinksteíeest) houdt de
jeugddienstcie. een jeugddienst, waarin ook vier
jonge mensen van de gemeente belÍdenis van

hun geloof willen afleggen:
wouter en Jacqueline Benus-de Muinck, Nun-

speetlaan 219;

Rianne van Deu6en, VelpseÍraat 108;

Annerieke Simeone, Doggersbankstraat 43.

we hopen op een goed en gezegend Pinkíer-
feeí.
C. van der Sluis

BEVESTIGING ATS I.IOOFDPREDIKANT

bij de Dienst Justitiële lnrichtingen
Op 1 maart j.l. ben ik met mijn werk begonnen

als hoofdpredikant bijde Dienst Justitiële lnrich-

tingen.
Het corps iuíitiepredikanten bestaat uit 67 pre-

dikanten diewerkzaam zijn in huizen van bewa-

ring, gevangenissen, TBS-inrichtingen en jeugd-

inrichtingen.
Op zondagmiddag 7 juniom 15.00 uurzal iktot
mijn werk als hooÍdpredikantworden bevestigd

door dr. M.B. Blom, oud-hooÍdpredikant en mw.

ds. c.G. Groot-Koríanje, justitiepredikante in de

Penitentiaire lnrichting over Amíel te Amster-

dam.
De dien5twordt gehouden in deValkenboskerk.
lk stel het bijzonder op prijs dat ik met de kerk

van Den Haag, waarmee ik ak justitiepredikant

verbonden was, ookals hoofdpredikant verbon-

den kan bli.jven. J.D.W Eerbeek

Goede Herderkapel, Meidoornstraat 9

2563 GD Den Haag, te|.3253193

Ope n i ngnijde n secretarí aat
Ma-di-wo van 9.00 - 12.00 uur
Scriba (hervormd): Mw.A.Jansen
Postadres: Goede Herderkapel
Valkenboskerk, Loosduinsekade 359

2571 CE Den Haag, te1.3651616

o pe n i ngstijde n ke rkel ij k bureau :

Ma-di-do-vrvan 9-00 - 12.00 uur
Scriba (gereÍormeerd)

A.P.Willemse, Rhenenstraat 1 20
2546 TX, te1.3675046

De Jong Poelier
Ke m pslr aat 7 Íel. 3 462J 40
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VAN DE KERKENRAAD


