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kerkelijkverkeer

Gereformeerde Kerken Willige-kngerak;
naar Den Haag ( Bethlehemkerk-
geme€nte) P.l. Vrsser te Bergam-
bacht, die bedankte voor Maas-
sluis (wijk Grote IGrk) en voor
Nieuwerkerk aan den lJssel (wijk
2) (toeL)i
naar lÀntercn (wiik zuid), A.J.
Schalkoort te Haaften.

Beroepen
te Groningen-Zuid, P.B. Buikema
te Scheemda;
te Gri.jpskerke (Zd.), H.J. Kete-
laar, kandidaat uit Terneuzen, die
dit beroep heeft aangenomen;
te Hoogeveen, ,. Kooistn te
Steenwijk.

Intrede zondag 7 juni
te Zwijndrecht-Groote Lindt, L.
Donkersloot uit Ridderkerk;
te Nieuw-Vennep, I.A. Vermeulen
uit Bennebroek;
te Garderen, K.l. Bijleveld uit
Munnekeziil en Kommerzijl.

Bevestiging zrndag 7 juni
te !-Gravenhage-West, als hoofd-
predikant dienst iustitiële inrich-
tingen van het ministerie van Jus-
titie,l.D.W. Eerbeek.

Nederlandse Hervormde
Kerk

Beroepen
te Geleen-Beek-Urmon4 A.H.
van den Bor, kandidaat te
UtÍecht;
te Haarlem (PDtestants€ G€-
me€nte), als predil<ant voor bij-
zondere werkzaamheden ten be-
hoerrc van het pastoraat ia de hui-
zen van de Stichtint HervorDde
Diaconale Huizen (SHDH), mw
D.C. van Houweliagen-VerdorÈ
wonende te Noordwiik;Ë@ffifffi:
we ïbnge;
te WaddiDxveen (wijk zuid), K.
van Meijeren te Zwolle;
te Zwijndtecht, H.I- van der Veen
te Kampen.

Aangenomen
naar Benthuizen, P.l. KÍiigsman t€

Bedankt
voor Ameide-Tienhoven (toez.),
W. van den Born te Rijssen;
voor Bruinisse (toez.), W. Wagter
te Capelle aan den lJssel;
voor Herwijnen, M.J. Middel-
koop te Mastenbroek

Aftóeid zondag 7 juni
van Kampen, F, van Roest wegens
vertrek naar Ermelo (wijk Nieuwe
Kerk noord);
van Mijnsheerenland, H.l. Fran-
zen wegens vertrck naaÍ Waterin-
gen;
van Nieuwland en Oosterwiik, H.
Liefting wefns veÍtrek naaÍ
Schoonhoven;
van Diever, À Molendiik wegens
vertrek naar Heemstede (SoW).

Intrede zondag 7 juni
te's-Gravenhage (SoW-wijkge-
meente Moerwijk-Morgen-
§tond), E. westrik te Dubbeldam;
te Maassluis (De Ark), I.D. de
Boer uit Vlissingen;
te B€dum en Onderdendam, J.

Meerteos uit Uitwiik.

Bercstiging zondry 7 juni
te L-eiden, als predikant voor bui-
tengewone werkzaamheden
(i.Ím. de benoeming als hoofd
van de dienst geestelijke verzor-
ging van het lÉids Universitair
Medisch C-entrum), A.J. Hammer
uit Hoofddorp.



NED. HERV. IGRI(
Beíoepen: te Gen€ínuiden W. Arke-
raats te WeÍkeÍdam; te Goudriaan
en Ottoland J.C. TrouwboÍst kand.
uit Utrecht te LekkeÍterk (Het Ven-
ster) en t Harde À Jonker te Baren-
drechu te Umuiden-O (SoW B.C. Hel-
ín€rs te Wornerr,/€er.
Aangenom€n: naaÍ Moerkapelle A
khaap te Herkingen; naar 's<ra\€n-
zande (2) W. Koerselman te Meppel,
bedankt roor Leideídorp (So\iV);

Eedankt voor 's Gravenzànde c.G.
Graafland te Aalsmeec voor Werden
ÀW. v.d. Plas te waddinxveen.
AÍstheid: van DieryeÍ A Molendiik
ber. te HeemsHe; van lGmpen F.

van Roest beí. te EÍmelo; van Miins-
herenland HJ. Franzen b€Í. te Wate
ringen; van Nhflland/Oostenwijk H.

Liefting ber. te schoonho\Íen;
lntrede: te Bedur Ondeídendam J.

I Beroepi ngswerk I
r'Z'q 6'>

GEREf.KEMGN NruG.)
BeÍoepen te Amersfoort-N J. P. van

Bruggen te Zuidlaren; te BunÍhoten-
O M. Tel te Bergrhenhoek
Bedankt voor EnÍhedeN H. (
Bouwkamp te Maíiénbg;
lntÍede te Nieuwe*erk a/d l'lsel

W.H. de Groot uit Eroek op Lànge
d'jk.
CHRGEREF.KERKEN

BeÍoepen te Dundas (canada) H. Po-

lindeí te Genemuiden; te NijkeÍk J.

van Amstel te Ede;

B€dankÍ voor Utrecht-W E.J. v.d.
Linde te Drogeham; voor VlaaÍdin-
gen H. Polinder te Genemuiden.
IiIED.GEREF.(ERXEN

BeÍoepen te Den Haag H. van Win-
kelhoÍÍ te Amíehreen; te Ameríoort
D.A Lagerr/aard le HeeÍde.
AfsclEid: van Zwolle P. Bus5tra b€Í.
te Bunsschoten-Spakenburg.

Meertens uit Uitwijk te Den Haag
(SoW) E. WesteÍik uit Dubb€ldam; te
l\4aasluis J.D- de BoeÍ uit Vlissingen;
te Leiden gee5t. vez. Univ. Med.
CentÍ. A-J. Hammeí uit l,lmfddoÍp.
GEREF.XEMGN

lnHe: te GaÍderen KJ. 8Íle€ld uit
MunnikezÍl; te Monnick€ndam F.R.

Omvlee kand. uit A'dam; te Nieuw-
Vennep .,.A. VeÍmeulen uit B€nne
broek; te Zwijndrech{GÍoote Lindt L
oonkeÍsloot uit RiddeÍkeÍlq te Den

Haag-W (hooÍdprcd. inr. van Juí)
J.D.w. E€íbeek l.l. gsàngenisprcd.
AarEenomeír naaÍ Apeldoom (p.-t)
M. G. RielbeÍg, kand. uit Ap€ldoom;
naar Tholen en PoorMiet P. A BroeÍe
te Pesse;
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Stiltemomenten
in Ruach

o,- /J*, lí-.-
-L-4.-'/7'^n,' ' 9e

proces in Spoorwiik/Laakk\^rartier:
'En laten we niet vergeten te lachen
om de verschillenr die rare her-
vormden die maar doen wat hun
hand vindt om te doen, en een
kaartenbak met namen hebben van
hier tot overmorgen- fn die vreem-
de sereformeerden. die alles tot in
de puntjes hebben georganiseerd
en alle schaapjes van de kudde bij
naam en adres kennen. Lachen om
alle grote en kleine verschillen, en
met hartstocht w€rken aan wat ons
bindt.'

I

Rietje de Bijl exposeert schilderij-
en, collages en kleine objecten in
Galerie Ruach Hedendaagse
Religieuze Kunst in de Papestraat.
Zij probeert momenten vast te leg,
gen: stiltemomenten en momenten
waarin tijd geen rol meer speelt. De
tentoonstelling laat bUvoorbeeld
een op lood vastgelegde sfeer uit
de kathedraal van Chartres zien.
Rietje Bijl verwerkt vaak elementen
uit het JohanneSevangelie: 'Het is
het evangelie van hel licht. Hel
heeft iets hoopvols en tegelijk iets
mysterieus. Niet alles wordt ont'
sluierd.'
Op zaterdag 9 mei van l3 l7 uur
heeft Ruach een feestelijke open
dag-

Weg bij IKOS
Na ruim twintig jaar zeer betrokken
te zijn geweest bij IKOS Den Haag,
legt de heer J.H. van Es eind april
zijn functie als secÍetaris neer. Een
feeslelijke bijeenkomst is op I3
mei, l5:30 u. tot l7:30 u. in de
Remonstrantse KeÍk, Laan van
Meerdervoort 955.

Justitiepredikant
Eerbeek
Ds. J.D.W. EeÍbeek woÍdt zorda9 7
juni om l5 uur bevestigd als hoofd'
predikant bij de Dienst Justitiele
lnrichtingen, in de Valkenboskerk
(Loosduinseweg hoek
Zuiderparklaan). De bevestiging
wordt gedaan door dr. M.B. Blom,
oud hoofdpredikant en mevrouw
ds. C.G. Groot-Korstanje, justitie'
predikante in de Penitentiaire
Inrichting Over-Amstel te
Amsterdam-

Vrijwilligers Nieuw
Berkendael
Verpleegtehuis Nieuw Eerkendael in
Loosduin€n gaat haar behuizing la-
ten verbouwen. Daanoe moeten de
bewoners voor drie jaar onderge.
brà(ht worden in een ander ge-
bouw, Eind mei verhuizen ze naar
Vi.lverzicht 25. Voor de kerkdien'
sten die om de twee weken gehou'
den worden, zijn nieuwe vrUwilli
gers nodig. Zij kunnen helpen bij
het klaarmaken en weer opruimen
van de kerkzaal. het ophalen en
weer wegbrengen van de patiènten
en het aandacht geven aan de pa-
tiënten tijdens de dienst. Wie wil
helpen, kan bellen: 323 04 22 of
015 3r0 98r9.

Kaartenbakken
Ds. Everdien Hagen schrijft in het
wijkblad over het Samen op weg

Intentieboek
ln de kapel van de Sorgvlietkerk
(Statenkwartier) liSt een intentie
boek, waarin iedere bezoeker kan
schri.jven wat hem of haar op het
hart ligt. Omdat er soms Sewag
wordt gemaakt van delicate en tere
dingen. is besloten voortaan tijdens
de voorbeden in de kerkdienst de
tekst niel meer letterlUk aan te ha-
len. volstaan wordt met:'We Ieggen
alles wat er in dit boek geschreven
staat voor Gods aangezicht neer.'

Deetman en Donken
De directeur van het GereformeeÍd
Instituut voor Kerk en Samenleving,
dhr H.J. Donken. heeft een gesprek
gehad met burgemeester w.
Deetman- Er was aandacht voor het
sociale beleid van de gemeente Den
Haag. De lwee bespraken met name
het armoedevraagstuk en het maat-
schappelijk herstel.

Pinksterkamp in
Vierhout

Sinds vijftig jaar organiseert de
Durnzi(htkerk^redeskapel kampen
op de Veluwe voor kinderen en lon.
geren uit Den Haag. Dit jaar is het
pinksterkamp van 30 mei t/m I ju-
ni. voor zeven- tot achttieniarigen.
Net als vilítig laar terug is het een
eenvoudig tentenkamp midden in
het bos. Toen werd de eenvoud ge-
symboliseerd door een waterpomp,
legenwoordig levert een bevriende
boer dageluks een watertank. Er
zijn aparte programma's voor kin
deren tot twaalfjaar en jongeren
vanaf dertien jaar, bestaande uit
sport, spel, zang en dans. Op eerste
pinksterdag wordt een openlucht-
dienst gehouden.
Per persoon kost het kamp f 60,-.
leder volgend krnd urt hetzelfde ge.
zin betaalt minder. Aanmelden tot
I I mei: tel. 347 43 9r of 324 88 96.
Wie op geheel vriiwillige basis mee
wil helpen met het vervoer. is van
harte welkom. Vertrek naar
Vierhout: 30 mei 9.30 uur. Vertrek
van Vierhoulen naar Den Haag: I
juni l4 uur. Opgave bi.i bovenstaan'
de telefoonnummers.
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