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kerkelijkverkeer

Gereformeerde Kerken 'vQor Stellendam: H. Roseboom te
Bruchem en Kerkwijk.

Beroepen
te Bergentheim: mw. G. Ni.jmeijer,
kandidaat te Leusden, die dit be-
roep heeft aangenomen;
te Zandvoort, als predikant met
bijzondere opdracht (geesteliike

verzorging in Nieuw-Unicum te
Zandvoort en Boerhaave te Haar-
lem): mw. M. J. Ridder, kandidaat
te Amsterdam, die dit beroep heeft
aangenomen;
te Vianen: A. van Vliet te Barne-
veld;
te Nt Beets (SoW): M. Klomp te
lvlinnertsga;
te Garderen: K. J. Bifleveld te Mun-
nekeziil en Ibmmerzijl (part-
time).

Afscheid
van Baarn (l/12): f. Bosman, we-
gens emeritaat;
van de gedetineerden in Scheve-

ningen (13/12): |. D. W. Eerbeek,
justitiepredikant aldaar, wegens

benoeming als hoofd predikant
van de inrichtingen van het Minis-
terie van Justitie.

Overleden

Nederlandse Hervormde
Kerk

Benoemd
als docent aan het Instituto Biblico
Presbiteriano van de IEPRP te
Peru, door de Gereforme€Íde Z,en-

dingsbond: M. van Pelt, kandidaat
te Zwijndrecht-

Bemqrcn
te Maassluis: H. W fuphagen, pre-
dikatrt voor biizondere weÍkzaam-
heden te Rotterdam-Zuid (geeste-

lijk verzlrger Ikazia Ziekenhuis);
te Uitgeest-Akersloot (SoW): M.I.
tdik te Bormeer-Vierlingsbeek
(part-time), die dit beroep heeft
aanSenomen;
te Rijssen: D. van de Streek te
Ameide-Tienhoven;
te Winterswijk H. R Betting te
Waal- Koog-Den Hoorn, die dit
beroep heeft aangenomen;
te Hien-Dodewaard: J. de Iong te
Wasprls
te Schipluiden: mw. E. van der
Roest, kandidaat te UtÍechq
te Vrouwenparochi€/St. Annapa-
rochie/Sr )acobipamchie en Wier:
H. Altelaar te Winterswik;
te lxnterer J. de rong te NijkeÍk
te b-Gravenhage: E" Westrik te
Dubbeldam.

Hankt
voor lekkerkerk ,. Veldhuiizen te

[ntrede
te Aardenburg (SoW) en St. tuuis
(7/12): J. Craas, kandidaat te Mid-
delburg.

Op de leeftijd van 32 jaar is over-
leden G. J. J. Six" evangelist te Nieu-
wegein, voor de Hervormde Bond
voor Inwendige Zending (lZB).

Op de leeftijd van 74 jaar is over-
Ieden ds. H. Bénard, gereformeerd
emerituspredikant te Maassluis.
Ds. Bénard diende achtereenvol-
gens de kerken te Hoornsterzwaag,
Rozenburg en Rotterdam-Pend-
Íecht en Rotterdam-Heyplaat. In
1987 tint hii met emeritaat.

Promotie
Op donderdag 18 december

promoveert H, Klink uit Hoornaar
aan de faculteit der GodiéEett-
heid van de Universiteit Utrecht,
op een proefschrift met de titel:
'Opstand, potitiek en retigie bij
Willem van Oranie, 1559-1568.
Een thematische biografie'. Pro-
motores zrn prof. dr. A. Th. van
Deursen en prof. dr. O. J. de long.

LCGI
De gereformeerde synode heeft

besloten de arbeidsorganisatie van
het Landelijk Centrum voor Gere-
formeerd leugdwerk (ICGJ) te in-
corporeren in de Gereformeerde
KeÍken. Het gevolg van dit besluit
is dat de LCGJ nu ook kan worden
'meegenomen' in de totstandko-
ming van een gezamenli.ike ar-
beidsorganisatie voor de drie
Samen op Weg-kerken. Het LCGJ
werkt in de praktijk a.l geruime tijd
samen met de andere jeugdwerk-
oÍganisaties van de Samen op
Weg-kerken in het samenwer-
kingsverband Samen op Weg-

)eugdwerk.

Einde VOKS
Het Vredesoverleg Kerk en Sa-

menleving (VOKS), dat zich gedu-
rende de laatste tien .faar heeft be-
ijverd voor tweezijdige ootwape-
ning, houdt op te bestaan. De re-
denen daarvoor zrn dat de grote
publieke belangstelling vor het
vredesvraagstuk is verdampt, ter-
wiil de grote tegenstellingen in de
lerken voorbii ziin.

Intrede
t€ Dinteloord: mw. M, Verschoor,
kandidaat te Woerden;
te De Krim: mw. D. Boersma, wo-
nende te [rek;
te Wijnjewoude: R R. Maathuis te
Spifken Godlinze.

Aangenomen
naar Kamerilc M. Messemaker,
kandidaat te Katwrk aan Zse, die
bedankte voor Oude Pekela (bw),
vooÍ Hagestein en voor Hellouw;
naar Enschede-Oost: ]. D. Z ur-
mond te Glanerbrug (part-time).

Afscheid
van 's-Gravenzande: H. E. J. van
der Laan, wegens vertrek naar
Gouda;
van Katwijk aan Zee: J. Belder, we-
gens vertrek naar Nieuw-lekker-
land;
van Wezep: W. Dekker, wegens veÍ-
trek als hoofd afdeling vorming en
toerusting IZB te Amersfoort.
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voor predikant en be€ldend kunste'
naar Ruud Bartlema vormen poëzie
en literatuur een belangrijke bron
van inspiratie. Cedichten van Hans
Andreus, Huub Oosterhuis en ver-
halen van de joodse denker Martin
Buber zijn een regelmalig terugke-
rend thema. Hij exposeert zijn werk
van 4 december tol en met 14 Íe'
bruari in Calerie Ruach hedendaaS
se religieuze kunst, in de
Papestraat. Vooral joodse thema's
komen aan de orde.
ln december worden daarnaast
kersllaferelen in keramiek tentoon
gesteld, gemaakt door Maria Klomp,
Annemie Konings en Piet Stolker.

Liftboys
wie nog een echt handbediende lift
in werking wil zien, moet snel zijn.
In de Marcuskerk (Moerwijk/
Morgenstond) bevindt zich er een,
maar de kerk wil er zo snel moge'
lijk vanaf.'Het is een onding', zo
stelt de beheerswijkraad in het ge-
meenteblad'Markanf . Een architect
is bezig de mogelijkheden van een
mechanische lift te onderzoeken.
Hoe de financiering ervan rond
moel komen, is nog niet geheel dui'
delijk: 'Desnoods gaan we met aan
delen de beurs op.'Tot de nieuwe
Iift er is. wordt de gemeenteleden
vriendelijk verzocht alleen met de
handbediende lift te gaan als z€
geen trap kunnen lopen.'Mensen
die voor de gezelligheid met de lift
meegaan maken het werk van de
liftboys nodeloos zwaarder.'
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meer inschikkelijkheid- Bovendien
zegt hij dat het feit dat de kerk zo
vol zit juist een reden tot vaeugde
en dankbaarheid zou moeten zijn.
'Een volle kerk is een zegen en een
opdrachl. Oosterom doet een prak
tische suggestie: 'ProbeeÍ eens een
stoel vooraan in de kerk.'

Brancadiers
Nieuwe vruwilligers zijn nodig voor
het bedden- en rolstoelen-rijden in
het Westeinde Ziekenhuis, zodat pa
tiènten zondags naar de kerk kun-
nen. Iedere zondagmorgen is in het
ziekenhuis een rooms-katholieke
viering en iedere zondagmiddag een
protestantse. De groep'brancadiers'
heeft versterking nodig, zodat ieder
slechts één maal in de vier $/eken
dienst hoeft te doen. lnlichtingen:
ds. B. Spronk tel. 330 25 57 of Ans
Willemse'Boing tel. 367 50 46

Luisterend oor
De l.Z.A. (lnterkerkelijke Zorg
Aktiviteiten) is een oecumenische
pastorale werkgroep waarvan de le-
den in ziekenhuizen, verpleeghui-
zen en verzorgingshuizen op be-
zoek gaan. ze bieden een luisterend
oor en ondernemen actie als blijkt
dat b€hoefte is aan een gesprek met
een pastor. voor dit werk zun veel
vrijwilligers nodig. lnformatie: tel.
Sl7 96 27 of 365 2a 67.

J. Eerbeek
Met een receptie in de Ontmoetings
kerk neemt ds. J. Eerbeek op 28 no
vember afscheid als justitiepr€di
kant in Scheveningen en als voorzit-
ter van Stichting Exodus. Zestien
jaar geleden heeft hij de stichting
opgericht. Exodus vangt ex'gedeti'
neerden op en begeleidt ze in een
woon-werkproject. Op I3 december
vindt een afscheidsdienst plaats
vooÍ gedetineerden. De opvolger
van Eerbeek is de heer N.P Wisse.

Zevenenveertig
truitje§
In Daka, Bangladesh, namen vijf
jaaÍ geleden Pastor Philip en zijn
vrouw zeven weeskinderen op in
hun gezin. Nu zijn het er zevenen-
veertig. Gelukldg niet meer allemaal
in het gezin: dankzij de steun van
velen (ZWO-commissies, HVD,
NCVB, enz.) staat er nu een heuse
school van zes verdiepingen, waar
de kinderen intern wonen.
o.à. de gefedereerde Thomasge-
meente heeft de pastoÍ en zijn
weeskinderen geadopteerd. ln de
laatste week van oktober wed een
oproep geplaatst in hun clusterblad
konden de dames niet van restjes
wol wat §Pencers breien voor de
kinderen? Elk model welkom.
Leeftijd 5'13 jaaÍ. Per I november
vraren de eerste drie truitjes al bin'
nen en het project schijnt'bere-
goed'te lopen. Alle spencers moe
ten voor 8 december af.
Wilt u ook mee breien (misschien
i,r'orden het dan wel 94 truitjes,
voor elk kind 2), dan kunr u bellen:
J. van Iterson, tel.325 06 72.

Framboos
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Jam
In de Bethelkerk (Loosduinen) wordt
al meer dan viifendertig jaar eind
november een verkoopmiddag ge-
houden, waarvan de opbrengst be'
stemd is voor de zending.
Aanvankelijk bestond het assorti-
ment alleen uit handwerken. Sinds
vijftien jaar wordt eÍ ook jam en ge
lei verkocht, die in de keukens van
de Beihelkerkleden vervaardigd is.
De koper kan kiezen uit jam of gelei
van pruimen, druiven, vlierbessen,
kiwis, sinaasappels. grapefruit en
ÍabaÍber Al vijftien jaar is de prijs
f 3.50 per pot of drie potten voor
een tientje- Dit jaar wordt gepro'
beerd voor 30.000 gulden aan jam
te verkopen.

Kersttaferelen
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