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Het is mij niet onbekend dat 
niet iedereen de kerstdagen 
vol verwachting tegemoet

ziet. ‘Het is het feest van de commer
cie.’ Niet onwaar, maar wat wil je in 
een land waarin nog niet de helft 
van de inwoners zich gelovig noemt. 
Erger vindt menigeen het dat een on
bekende jou – eenzame of bejaarde – 
een kerstkrans brengt en een uitnodi
ging. Welkom in de kerk! Vrijwilligers 
fietsen en draven door de buurt, orga
niseren van alles voor anderen en zit
ten met kerst uitgeput bij de kleurig 
versierde boom. Waarom kan al die 
menslievendheid niet gewoon over 
het jaar uitgesmeerd worden? 

Wie tegen de feestdagen opzien, krij
gen het nog eens ingepeperd: de kin
deren zijn uitgevlogen, een part
ner overleden, het geloof staat op de 
waakvlam. In die donkere dagen rukt 
Gods grondpersoneel uit: Jezus redt! 
Tegelijk mag het wel een wonder he
ten dat zovelen, ongenodigd en aar
zelend, de weg weten te vinden naar 
een adventsviering, kerstdienst of 

kerstnachtdienst. Laten we daar alsje
blieft niet zuur over doen. Het vraagt 
moed om een kerkgebouw binnen te 
gaan, je tussen wildvreemden te bege
ven en maar hopen dat je geen figuur 
slaat. Wanneer moet je zitten blijven 
of gaan staan, zingt nu dat koor of 
mag je zelf ook zingen? De taal en de 
liedteksten, niet altijd even toegan
kelijk. Het duurt even voor de kerst
vrede in je hart neerdaalt. 

Nee, in de kerken geen spetterende 
show en een bekende Nederlander 
die je door het programma loodst. Er 
wordt gezongen over het universele 
verlangen naar vrede en in gebeden 
hoor je dat ze hier de hoop nog niet 
hebben opgegeven dat het ánders 
kan. Er komt een heel oud verhaal 
langs dat tegelijk actueel is. Een man 
en een vrouw, gedwongen onderweg, 
die onderdak wordt geweigerd. Hier 
in deze kerk, met brandende kaarsen, 
voelt heiligheid als een warme deken. 
Er moét niets, je bent te gast en viert 
samen de geboorte van een kind. In 
plaats van kersttakken hing ik eens 

ballonnen in de kerk. Ik zag verwon
dering en vragende ogen. ‘We vieren 
de verjaardag van Jezus’, zei ik. En de 
kinderen liepen met lampions door de 
verduisterde kerk. Kinderen houden 
ervan grote mensen te verrassen. 

Commercieel of niet, ongevraag
de liefdadigheid ten spijt, roept het 
Kerstfeest verwondering en ver
langen op bij velen. Daarom zetten 
ze zich over hun aarzeling heen en 

hopen op het beste. De buitenkant 
van het Kerstfeest en overwinteren 
in Portugal, ze weten dat je daar niet 
echt gelukkig van wordt. Ze zoeken 
een schuilplaats, muziek die ver
warmt, mensen die voor je inschikken 
in de kerkbank. Met hoeveel vragen of 
twijfels ze ook kwamen, die blijken 
hier de vrede niet te verstoren. Kerst 
is het feest van de tegenspraak, van 
engelen die de vrede uitzingen onder 
een bezettingsmacht, van baby’s voor 

 F
O

TO
: M

ED
IA

-I
N

D
EB

U
U

RT
.N

L

FO
TO

’S
 M

AT
TH

IJ
S 

TE
RM

EE
R

Kerst in  
Den Haag
‘Want een kind is ons geboren…’ 
schrijft Jesaja over de geboorte 
van Jezus. We hebben dit hoop
volle verhaal naar 2022 gehaald 
door drie jonge Haagse vrou
wen met hun baby’s te fotogra
feren: Drie Haagse ‘Maria’s’. In 
dit nummer leest u verhalen die 
hoop geven in een tijd waarin 
menigeen het financieel, maat
schappelijk of sociaal moeilijk 
heeft. Want naast alle proble
men in onze wereld bestaan er 
ook talloze initiatieven van men
sen die iets goeds doen. Veel ple
zier met het lezen van al dat goe
de nieuws en een zalig, gezegend 
kerstfeest gewenst!

D E C E M B E R  2 0 2 2

Kerst – niet  
kapot te krijgen

wie geen plaats is. Het feest van twij
felaars, uitgeputte vrijwilligers en bo
ze klimaatactivisten, soms verenigd 
in één persoon. Kerst is óók het feest 
dat niet kapot te krijgen is, omdat er 
gevierd wordt dat het de Eeuwige niet 
menselijk genoeg kan toegaan op de
ze wereld.

Rob van Essen

Sarah van Oord (37) met dochter Carmen

Carmen is de dochter van Sarah en haar man Jan-Kees
en het zusje van Jonas (6) en Titus (5). 
Sarah: ‘Ik wens Carmen natuurlijk alles wat een ouder voor zijn 
kind wenst: voorspoed, gezondheid, geluk, en dat ze in een lief
devolle omgeving zal opgroeien. Ook hoop ik dat Carmen iets 
terug gaat geven aan de mensen om haar heen, dat ze iets voor 
anderen gaat betekenen en de dingen niet alleen vanuit haar 
eigen perspectief zal bekijken.’ 

Judith Hellwig-Verweij (32) met zoon Julius

Julius Casper is de zoon van Judith en haar man Lucas.
Hij is geboren in Den Haag op 26 juli 2022. 
Judith: ‘Ik hoop dat Julius in liefde zal opgroeien en dat hij als 
kind van God een bijdrage zal leveren aan de toekomst van de 
wereld.’

Emy Marchena (30) met dochter Luochina

Luochina is de dochter van Emy en haar man Clarence. 
Luochina heeft een zus van 8 jaar en twee broers, van 3 en 5 jaar. 
Emy: ‘Mijn wens voor Luochina is dat ze een liefdevolle toe
komst heeft met de mensen om haar heen. Ook hoop ik voor 
haar dat ze haar doelen zal bereiken.’ 

Drie Haagse ‘Maria’s’

Column
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Hans heeft na jaren op straat een eigen huis

‘Dakloos-zijn is een  
bikkelharde slijtageslag’

Een kerstverhaal

Nu is  
het feest

De Verenigde Naties hebben huisvesting 
bestempeld als een mensenrecht. In Den 
Haag komt het project Housing First van 
het Leger des Heils hieraan tegemoet 
door dakloze mensen woonruimte te bie-
den. 80 procent van de deelnemers be-
gint zo een nieuw leven.

Housing First werkt anders dan traditio
nele manieren van hulpverlening: wie 
dakloos is hoeft niet eerst te ‘verdienen’ 

of te bewijzen klaar te zijn voor een zelfstandige 
woning. Housing First gelooft in de kracht van 
vertrouwen. Er worden drie eisen gesteld: elke 
week een begeleider binnenlaten, trouw de huur 
betalen en geen overlast veroorzaken.

Egbert Jan Stavast is sinds 2008 begeleider bij 
het Leger des Heils. Hij bezoekt deze middag 
Hans (61) in Mariahoeve. ‘Een fijne man. Het 
is leuk om hier te komen, hij is gastvrij’, vertelt 
Stavast. Hans zegt daarop dat hij wil proberen 
het goed te doen. Hij komt tot rust in zijn flat na 
jaren van zwerven op straat. ‘Daklooszijn is een 
bikkelharde slijtageslag’, stelt hij.

Hans (links) met Egbert Jan: ‘Ik moest leren wonen, door schade en schande. Maar nu wil ik hier oud worden.’

Hans hoorde in de huiskamer van het Leger des 
Heils aan de Wagenstraat dat hij in aanmerking 
kwam voor de woning. ‘Ik was overdonderd, in 
het begin geloofde ik het niet.’ Helaas was de 
blijdschap van korte duur: vanaf de eerste dag 
was er een conflict met de buurvrouw. ‘Het was 
haat op het eerste gezicht. Net als bij Poetin.’
Zij bleef klagen bij de woningbouwvereniging 
en probeerde andere bewoners tegen Hans op 
te hitsen. ‘Ik zou roken in het portiek en met 
de deuren slaan.’ Het werd een erg nare affaire. 
Namens Housing First ging Egbert Jan Stavast 
de bemiddeling aan. ‘Want de klachten waren 
onterecht. Het lag niet aan Hans.’ 

Blowen
De boze buurvrouw is inmiddels verhuisd. Van 
de nieuwe buren heeft Hans geen last en zij niet 
van hem. Dat is ook een van de principes van dit 
project: de deelnemers worden geaccepteerd zo
als ze zijn. Hans mag dus best blowen, als hij dat 
maar in zijn eigen flat doet.
Begeleiders van Housing First leren om te gaan 
met soms complexe situaties. Volgens een hand
leiding moeten ze zich nieuwsgierig opstellen. 
‘Je kijkt, luistert en verwondert je.’ Egbert Jan 
Stavast heeft daar een mooi voorbeeld van. ‘Een 
man die lang op een karton lag voor het stadhuis 
heeft nu een eigen woning. Maar hij slaapt nog 
steeds op de vloer in de badkamer.’ Iets waaraan 

‘Een begeleider
kijkt, luistert
en verwondert zich’

Ik sta met een medewerker van het 
asielzoekerscentrum voor de deur 
van een vrouw die weigert open 
te doen. De medewerker klopt en 
roept: ‘Narine, bezoek! Visitor!  
Een dominee!’ Het duurt een tijdje, 
maar dan gaat de deur op een kier.

Een angstige vrouw, onverzorgde haren en kleren, 
opent voorzichtig de deur. Ze ziet het kruisje dat ik 
draag en laat mij snel binnen. Dan gaat de deur weer 

op slot. De eerste horde is genomen. Het is een reusachtige 
troep in de kamer: lege plastic flesjes op de vloer, blikjes, 
vuile borden en kommen. Er staat een eenvoudige bank.
Nu de tweede barrière: de taal. Narine spreekt alleen 
Aramees. Ook mijn Engels of Duits overbrugt de kloof 
niet. Wat doe ik hier eigenlijk? De maatschappelijk werk
ster, Francien, had mij gebeld, want het azc zat met de han
den in het haar. Sinds Narine, die hier met twee dochters 
was gearriveerd, begrepen had dat ze naar haar land terug 
moest, had ze zich in haar kamer verschanst. De twee meis
jes hadden een eigen vertrek.
Francien had haar erop gewezen dat ze rechtshulp kon krij
gen, maar dan moest ze dat verzoek wel ondertekenen. En 
dat weigerde ze: ze kon het document niet lezen en vreesde 
toestemming te geven voor terugkeer. ‘Niemand kan mij 
helpen, alleen God’, had ze gezegd. 
En daar staat ze voor mij: al enkele dagen niet gegeten of 
zich gewassen. Het maakt haar ook wat leeftijdloos. Als ze 
zo op God vertrouwt, misschien moeten we dan de wijk
predikant vragen of hij kan bemiddelen, was de gedach
te. Met handen en voeten probeer ik haar uit te leggen dat 
ze mij vertrouwen kan. Ze neemt mij mee naar een kast, 
waarin een reisicoon hangt. Daar gaat ze onder zitten en 
heft haar handen smekend omhoog. Ik maak haar duide
lijk dat ik zal terugkomen en leg mijn hand zegenend op 
haar hoofd. 
Eenmaal thuis overleg ik telefonisch met Francien. Als 
woorden blokkeren en een tolk niet welkom is, wat dan? 
In een kartonnen doosje neem ik een halve boterham mee, 
twee drinkglaasjes en wijn. Nadat ik weer binnen ben, gaat 

ze gelijk weer in de kast zitten, veilig geborgen bij de icoon. 
Ik laat het brood en de wijn zien en gebaar dat Jezus ons 
dit gegeven heeft om ons te versterken. Nooit eerder heb ik 
zo de Maaltijd van de Heer gevierd. Maar te midden van de 
chaos en de benauwenis zie ik vertrouwen in haar ogen. 
De derde keer neem ik stoffer en blik mee en een vuilnis
zak. De vloer maak ik begaanbaar en ze komt naast mij op 
het bankje zitten. Ik zie inmiddels ook dat ze jonger is dan 
ik haar aanvankelijk geschat had. Als mensen openbloeien 
worden ze altijd jonger. Met de zegen en vruchtensap laat 
ik haar weer alleen. Met Francien spreek ik later af dat ik 
de keer erop de advocaat zal meenemen, zodat ze de aan
vraag voor rechtshulp kan tekenen. 
Geen barricades meer als ik twee weken later weer aan
klop. De kamer is leeg, want Narine loopt in de tuin met 
haar dochters! De advocaat krijgt zijn handtekening, ik 
zalf Narine met olie, als symbool van bekrachtiging, en 
Narine staat erop dat ik een pak koffie van haar aanneem.
De procedure voor een verblijfsvergunning vraagt veel tijd. 
Na acht maanden worden Narine en haar dochters naar een 
ander azc overgeplaatst. Ik geef haar een grote bos bloe
men, óók een taal om iets in te zeggen. Ze kust mijn han
den en noemt mij ‘mon père’. In zo’n vreemd land, met al
le onzekerheid over je toekomst, moet je als vluchteling 
steeds weer opnieuw beginnen.
Maanden gaan voorbij en het is kerstmorgen. Ik ben laat 
terug uit de kerk en voor mijn huis wachten Narine en haar 
dochters mij op. Ze heeft bloemen meegebracht en koekjes 
voor ons gebakken. Hoe het met de procedure is, vraag ik. 
‘Nu niet aan denken, nu is het feest’, zegt ze. 

Rob van Essen

hijzelf niet zou moeten denken. ‘Dan kun je wel 
zeggen: je mag in een bed slapen. Maar het gaat 
om het zoeken van balans: hoe respecteer je keu
zes die gemaakt zijn?’ Voor sommigen mensen 
die jaren dakloos waren, kan wonen in een huis 
benauwend zijn. Soms wennen ze snel. ‘Ik ken 
een man die altijd onder de brug sliep. Toen hij 
eenmaal in een woning zat, stond al na drie we
ken bij een bezoek aan hem de koffie klaar.’
Hans vindt dat hij is verwilderd door het leven 
op straat. ‘Je let constant op politie, op mensen 
om je heen.’ De eerste tijd ging hij in zijn woning 
soms om twaalf uur ’s nachts nog eten koken. 
‘Ik moest leren wonen, door schade en schande.’ 
Maar nu wil hij hier oud worden.

Hans Hemmes
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U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: (070) 350 70 00 
INFO@ENGELENENSPOOR.NL  -  WWW.ENGELENENSPOOR.NL

Engelen & Spoor Uitvaartverzorging richt zich op het verzorgen van 
uitvaarten in Den Haag en omstreken. Wij hebben jarenlange ervaring in 

traditionele, religieuze en eigentijdse uitvaarten en staan garant voor een 
verzorgde, correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 2596 BJ DEN HAAG

advertenties

070-3202040 - www.vdhuz.nl - 015-3101643

Voor een waardevol afscheid 
met zorg en respect afgestemd 
op ieders persoonlijke wensen.

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam
Ina Boudier-Bakkerstraat 5, Delft
De Sillestraat 182, Den Haag

Vanwege het succes van Housing First voor 
volwassenen is het Leger des Heils ook ge
start met Housing First voor jongeren van 
16 t/m 23 jaar die (dreigend) dak of thuis
loos zijn en intensieve begeleiding nodig 
hebben. Het doel is dat zij een succesvolle 
overgang naar de volwassenheid maken. 
Jongeren verschillen van volwassenen in 
ontwikkelingsfase en hebben andere erva
ringen rond dakloosheid. Ook is er sprake 
van een andere afhankelijkheid en behoef
te aan steun.
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Driehonderd kerstsokken als personeelscadeautje

Een roadtrip extraordinair

Fietsen met Sameer
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Zetten jullie je klok op de goe
de tijd?’, roept Petra Prent
Hofker naar de koffiedrinken

de vrouwen. In het atelier vol naaima
chines, lappen stof en kleurige eind
producten is een stukje wand behan
gen met klokken. Onder elk uurwerk 
staat het land van herkomst van de 
hier werkende dames. Het is maan
dagochtend, eerst worden letterlijk 
en figuurlijk de klokken even gelijk 
gezet.

Intussen vertelt Prent waarom ze 
Mijn Buuf, dit atelier met ‘Haagse we
reldvrouwen’, heeft opgericht. ‘Toen 
er in 2015 zoveel vluchtelingen kwa
men, heb ik met een vriendin taalles 
gegeven en daarna organiseerden we 
sportdagen voor vluchtelingenkin
deren. Maar we wilden méér doen. 
Van hulporganisaties hoorden we dat 
vooral de moeders heimwee hebben, 
slecht integreren en nauwelijks een 

netwerk hebben. Dat heeft ook in
vloed op hun kinderen. In buurtcen
tra gebeurt al veel, maar daar zoeken 
de vrouwen hun eigen taalgenoten 
op en blijft hun wereld klein. Wij zit
ten in Bezuidenhout, vrouwen vanuit 
heel Den Haag komen hierheen. Als 
ze voor het eerst met het openbaar ver
voer hiernaartoe reizen, is dat een eer
ste stap waarop ze trots mogen zijn. 
Wij vergoeden hun tramkaartje als ze 
één dag per week komen. Als ze hier 
twee dagen per week werken, krijgen 
ze van ons een ovabonnement. Dan 

kunnen ze meer ondernemen, bij
voorbeeld samen iets bezoeken. Er is 
inmiddels een museumclubje.’
Prent wilde al lang een duurzaam ate
lier als dit, waar van gebruikte ma
terialen nieuwe spullen worden ge
maakt – tassen, kussens, iPadstan
daards. Ze had een webshop met tele
foonhoesjes, toen de wereldvrouwen 
op haar pad kwamen. Uiteindelijk 
koos ze volledig voor Mijn Buuf – 
eerst met een vriendin, daarna alleen. 
Ze is directeur van de sociale onderne
ming en ontvangt het minimumloon 

Bij duurzaam atelier  
Mijn Buuf in Bezuiden-
hout doen Haagse wereld-
vrouwen werkervaring 
op, ontmoeten ze andere 
vrouwen en oefenen ze de 
Nederlandse taal. 

‘Vooral de moeders
integreren moeizaam
en hebben heimwee’

‘Het helpen van  
de dames is het doel  
en de productie is  
het middel.’

Op de fiets van Rijswijk naar de 
Zuid-Hollandse eilanden en daar 
een paar nachtjes kamperen. 
Iedereen heeft er recht op, dus 
ook een Jemenitische asielzoeker.

Pas op de ochtend van de laatste dag met 
Sameer kom ik ertoe hem naar zijn ach
tergrond te vragen. We hebben die nacht 

wildgekampeerd bij een klein natuurgebied 
even buiten Zuidland, op de weg terug naar 
mijn woonplaats Rijswijk. De vorige avond 
rond negen uur maakten vier huisvrouwen op 
een straathoek in Stellendam, nog maar een 
eindweegs van onze camping in Ouddorp, luid
keels duidelijk dat het gekkenwerk zou zijn om 
bij nacht en ontij nog zo ver door te fietsen. En 
dus maken we kamp tussen luidruchtige water
vogels, zien de volgende ochtend snoekvissers 
in een bootje passeren en richt Sameer zich tot 
Allah vanuit het polderland van VoornePutten. 
Tijdens mijn journalistieke kruisverhoor maakt 
hij trouw de ‘tortilla sandwiches’ van kaas, kom
kommer en tomaat die ons er de afgelopen drie 
dagen doorheen hebben gesleept.

Ik bemoei me ermee
Ik ontmoet Sameer in de Centrale Bibliotheek, 
wanneer hij aan het personeel vraagt hoe vaak 
Kerk in Den Haag uitkomt. Hij heeft een exem
plaar bemachtigd en wil het gebruiken om beter 
Nederlands te leren. Ik bemoei me ermee, zoals 
ik me vaker ongevraagd in situaties en gesprek
ken meng. Het draait erop uit dat ik dezelfde 
avond met mijn handen meeeet van een stuk 
plastic dat over een kantoortafeltje is gespannen
en waarop een snelkookpan met rijst is uit 

gestort. Plaats van handeling is een treurig ge
bouw aan de rand van de Binckhorst, dat dienst
doet als asielzoekerscentrum (azc). Mijn disge
noten zijn Jemenitische en Syrische vluchtelin
gen, die me de lekkerste stukjes kip toestoppen. 

Theaterstukje
Een week of anderhalf daarna vertrekken Sameer 
en ik op een zaterdagmiddag naar Ouddorp op 
GoereeOverflakkee. Hij verdient een wat gro
tere actieradius dan azcbibliotheektaalschool
supermarkt, vind ik. Mijn trekkingfiets heb ik 
flink bepakt en ik sleur een forse fietskar ach
ter me aan. Sameer berijdt een vouwfietsje met 
versnellingen en heeft zijn fietstassen volge
stouwd. Nog in mijn flat heeft zich al een thea
terstukje voltrokken over wie er opdraait voor de 
overnachting van Sameer op de camping, en wie 
voor de pont over de Nieuwe Waterweg. Met dat 
laatste is hij me te vlug af. Terwijl ik mijn zwa
re fietsmetkar in evenwicht houd op het pon
ton, heeft hij de overtocht al betaald. Ik mopper 
wat, maar dat verdwijnt snel. Sameer ontpopt 
zich meteen de eerste dag tot een goede tochtge
noot. Hij zeurt niet, klaagt niet over vermoeid
heid en wil niet naar links wanneer ik beslis dat 
we naar rechts gaan.

Zijn bidkleedje spreidt Sameer de volgende dag 
uit onder een grote eik, die met iedere wind
vlaag eikels op ons doet neerdalen. We hebben 
de camping bereikt en besluiten twee nachten 
te blijven. Meteen terugkeren is ook weer zo 
wat en Sameer heeft zadelpijn van vierenzes
tig kilometer aanklampen. Later die dag po
seert hij in de duinen van Ouddorp in de dra
matisch doorbrekende zon in skinny jeans en 
hip Tshirt, duimen omhoog. Al fietsend houdt 

Oh ja, die achtergrond. Sameer Munassar (37) 
is Jemeniet en woonde in SaoediArabië, waar 
de Jemenitische bevolkingsgroep zucht onder 
het voorkeursbeleid voor Saoediërs. Hij verloor 
zijn werk als vrachtwagenchauffeur, zijn vrij
willigerswerk als lifeguard werd hem onmoge
lijk gemaakt. Geen werk, geen toekomst, kans 
op deportatie naar het door oorlog verscheurde 
Jemen. Gezin van drie kinderen: Sala (16), Sultan 
(11) en Salin (negen maanden). Sala las op inter
net dat de kinderen in Nederland het gelukkigst 
zijn. Een jaar Nederland: Ter Apel, Budel, Den 
Haag. Hij wacht op een interview met de IND. 
Onzekerheid. Hij mist zijn familie, die door een 
aflopende verblijfsvergunning mogelijk naar 
Jemen gestuurd zal worden. 

Voor mij is het eenvoudiger. Sameer is mijn 
vriend. Een medemens.

Matthijs Termeer

‘Zijn dochter las dat
kinderen in Nederland
het gelukkigst zijn’

Freweyni (r) en Abrehatsion zetten de schaar in een blauw jasje.

Sameer tijdens het ochtendgebed op Voorne-Putten.
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hij een gesproken dagboek bij, tussen de bedrij
ven door belt hij met zijn moeder en zijn vrouw, 
brabbelt met zijn dochter van nog geen jaar. 
Sameer wil met mij enkel Nederlands spreken 

en wuift Engelse woorden weg. In het uiterste 
geval bedienen we ons van een vertaalapparaat
je op zijn telefoon. Sameer vertelt me dat hij de 
politie benaderd heeft voor vrijwilligerswerk. 
Hij moest eerst maar beter Nederlands leren, 
kreeg hij te horen. Naast de taalschool gaat hij 
zo’n beetje alle Haagse bibliotheken af voor de 
taaluurtjes. Ik probeer hem mee te lokken naar 
Zeeland, maar langer dan drie dagen wegblij
ven zit er niet in. Op dinsdag vóór half vier moet 
hij een vingerafdruk laten afnemen in het azc. 
Anders geen weekgeld van tweeënveertig euro.

Bezuidenhouts atelier voor migrantenvrouwen

voor een aantal uren per week, voor 
de rest werkt ze als vrijwilliger. Er lo
pen meer vrijwilligers rond. ‘Bijna 
allemaal zijn we moeder’, zegt Prent. 
‘We hebben meer overeenkomsten 
dan verschillen.’

Voordat de dames aan het werk gaan, 
vraagt ze hun aandacht. Er is voort
aan iedere maandag iemand van 
Schuldhulpmaatje, vertelt ze. ‘Met 
haar kun je praten als je merkt dat je 
de boodschappen niet meer kunt be
talen, of als je hulp nodig hebt bij een 

brief of een telefoontje. Is er iemand 
die nu meteen even met haar apart 
wil zitten?’ Een van de vrouwen wil 
dat graag. Een andere vrouw heeft 
nieuwe kleren nodig voor haar kind 
– een jas, sjaal en handschoenen. ‘Kijk 
maar in de kast, we hebben van alles 
liggen’, zegt Prent. Daarna worden de 
taken verdeeld. Een bedrijf heeft drie
honderd kerstsokken besteld als per
soneelscadeautje. Iedereen gaat met 
scharen een grote berg jasjes te lijf.
‘Wat we hier doen, is niet fröbelen om 
te fröbelen’, zegt Prent. ‘We doen dit 
om te verkopen. Het helpen van de da
mes is het doel en de productie is het 
middel.’

Freweyni, oorspronkelijk uit Eritrea, 
komt hier nu vier jaar, twee keer per 
week. Vroeger heeft ze naaien geleerd, 
hier heeft ze dat weer opgepakt. Ook 
kreeg ze bij Mijn Buuf taalles en com
puterles. ‘Het is hier goed’, zegt ze. 
En samen met Abrehatsion zet ze la
chend de schaar in een blauw jasje.

Margot C. Berends

‘
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Opvang vluchtelingen in de Bosbeskapel

‘Ik wil een normaal leven  
hebben, zoals iedereen’
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moesten slapen omdat er geen 
bedden waren. De volgende 
dag kreeg ik wel een bed in 
een andere ruimte en kon ik 
douchen. Daarna ben ik met 
een bus hierheen gebracht. De 
vrijwilligers zijn erg aardig. 
Mister Klaas (red.: coördinator 
Klaas Koffeman) is een aardige 
man, maar de andere vrijwilli
gers zijn ook goed.’ 

Spelletjes 
Judith Trapman is een van die 
vrijwilligers. Met elkaar zor
gen ze ervoor dat het rooster 
dag en nacht rond is en dat al
les zo goed mogelijk verloopt. 

Meestal zijn er twee vrijwilli
gers tegelijkertijd.
Trapman: ‘Naast de maaltij
den proberen we activiteiten 
aan te bieden, bijvoorbeeld 
Nederlandse les. Ze gaan ook 
vaak zelf op stap naar het 
strand. In het begin fietsten 
we mee, maar dat hoeft nu niet 
meer. De vluchtelingen koken 
zelf en gaan naar de winkels 
om boodschappen te doen. Ze 
gaan ook zonder ons en weten 
de halalslagers inmiddels wel 
te vinden.’
Wat het ha ar persoonlijk 
brengt? ‘Ik vind het fijn om 
iets voor anderen te kunnen 

Door de tekortschie
tende opvangmoge
lijkheden voor asiel

zoekers hebben verschillende 
kerken in Nederland beslo
ten om zelf vluchtelingen op 
te vangen. Dit gebeurt van
wege falend overheidsbeleid 
en daarom onder protest. Ook 
de Protestantse wijkgemeen
te Den Haag Zuidwest besloot 
hiertoe en van de beschikbare 
kerken bleek de Bosbeskapel 
logistiek de beste plek te zijn. 
Er is ruimte voor maximaal 
tien personen voor ma xi
maal drie maanden. Sinds 12 
oktober zijn er zeven man
nen en twee minderjarigen 

doen. Wat ik belangrijk vind, 
is dat we ze hier een soort thuis 
kunnen bieden en het gevoel 
geven dat ze welkom zijn.  
’s Avonds wordt er met elkaar 
gegeten en worden er spelle
tjes gedaan, dan ervaar ik een 
gevoel van verbinding. Ik vind 
het heel goed dat we dit zo snel 
met elkaar hebben kunnen 
neerzetten. Dat geeft me een 
trots gevoel.’

Onzeker
Nog even terug naar El Mahdi 
Ettouadri. ‘Ik ben niet iemand 
die veel vraagt’, zegt hij. ‘Voor 
mij is het hier meer dan ge
noeg. We doen samen bood
schappen en we koken zelf. 
We hebben weleens ruzie over 
het schoonmaken of oprui
men. Door de oorlog in Syrië 
zijn sommige mannen getrau
matiseerd, dat begrijp ik, maar 
we zijn hier in Holland en we 
moeten opgaan in dit land en 
het verleden achter ons laten.’
Over zijn toekomst is hij nog 
onzeker. ‘Ik weet niet hoelang 
we hier blijven of wanneer 
ik met de IND kan praten. Ik 
wacht op het eerste gesprek en 
ik weet niet wat er daarna ge
beurt. Ik zou graag in Holland 
willen blijven en een normaal 
leven hebben zoals iedereen, 
met een huis, een baan en mis
schien een gezin.’

Jolly van der Velden

‘Ik weet niet
hoelang we 
hier blijven’

In de Bosbeskapel wordt voor een periode van 
drie maanden een kleine groep asielzoekers 
opgevangen. Onder protest, omdat het een 
gevolg is van falend overheidsbeleid. Maar de 
vluchtelingen zijn er niet minder welkom om: 
binnen een dag waren er veertig vrijwilligers. 

‘Vrede op aarde’, klinkt het in de kerstnacht.  
Maar ook: ‘verlos ons van het kwade’. Hoe die twee  
naast elkaar kunnen bestaan? We komen er – met de 
oorlog in Oekraïne op het netvlies – niet goed uit.

Kerken delen in het gevoel van machteloosheid

Kerst vieren met een  
oorlog om de hoek 

El Mahdi: ‘We moeten opgaan in dit land en het verleden achter ons laten.’
gehuisvest. Het zijn twinti
gers en dertigers en twee jon
gens van 14 en 16 jaar die er elk 
met een oudere broer zijn. Dit 
kon alleen maar doorgaan met 
de hulp van minstens veertig 
vrijwilligers. Die waren er bin
nen een dag; uit verschillende 
kerken, maar ook uit de wijk.

Wonen in een 
veilig land
Een van de asielzoekers is El 
Mahdi Ettouadri. Hij is 35 jaar 
en komt uit Algerije. Een land 
dat sinds vorig jaar niet langer 
beschouwd wordt als een veilig 
land van herkomst, vanwege 
verregaande beperkingen door 

de overheid op de vrijheid van 
meningsuiting en vereniging. 
Ettouadri benadrukt dat hij 
niet om economische redenen 
naar Nederland is gekomen, 
maar om in een veilig land te 
wonen. ‘Ik voelde me niet vei
lig in Algerije. Ik wil mentaal 
en psychisch gezond blijven 
en dat was daar in gevaar.’ Hij 
is de zee overgestoken naar 
Spanje en kwam via Parijs en 
België in Eindhoven terecht. 
Daar is hij naar een politiebu
reau gegaan, waarna hij naar 
Ter Apel werd gestuurd.

Ettouadri: ‘Ik ben drie dagen 
in Ter Apel geweest. Ik heb 
niet buiten geslapen, maar 
in een kamer met twaalf per
sonen, waar we op de vloer 

Kerst in de kunst
Presentatie van kunsthistoricus André Stek 
over de manier waarop kunstenaars door 
de eeuwen heen het kerstverhaal hebben 
vormgegeven. Daarbij gebruikten zij ook 
nietBijbelse bronnen, zoals apocriefe boe
ken en verhalen uit de eerste eeuwen van het 
christendom. Met werk van onder anderen 
Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, 
Brueghel, Rubens en Jacob Jordaens.

Di. 13. 14 u. Bosbeskapel,  
Bosbesstr a at 5. Toegang gr atis

Stralende Kerst
Met het concert ‘Strålande Jul’ – Noors 
voor stralende Kerst – laat Kamerkoor Lux 
bekende en minder bekende kerstliede
ren klinken van onder meer Tchaikovsky, 
Tallis, Bruckner en Pärt. Met een glaasje 
glühwein na afloop.

Za. 10. 20.15 u. Mar anathakerk, 
2e Sweelinckstr a at 156.  
Zo. 18. 15 u. Lutherse Kerk, 
Lutherse Burgwal 7.  
Ka arten à € 15 via kamerkoor lux.nl

deed. Zij pleiten voor ontwapening en zien het 
gevaar dat deze oorlog een strijd tussen ideolo
gieën wordt waardoor iedere mogelijkheid tot 
gesprek bij voorbaat uitgesloten lijkt. Waar de 
tegenstander ontmenselijkt wordt, is alles ge
oorloofd. Anderen zaten juist op de ideologische 
lijn dat we hier ten diepste te maken hebben met 
een strijd tegen een kwade macht. En met het 
kwaad valt nu eenmaal niet te marchanderen. 
Democratie, soevereiniteit, mensenrechten zijn 
niet gratuit, er zal voor gevochten moeten wor
den, desnoods door de wapens op te nemen.
In Karlsruhe, tijdens de elfde Assemblee van de 

Wereldraad van Kerken afgelopen zomer, werd 
een poging gedaan om beide kanten die in de 
kerken wereldwijd leven bij elkaar te houden: de 
oorlog werd er ‘illegaal en niet te rechtvaardi
gen’ genoemd en ‘onverenigbaar met Gods wil’ 
en tegelijkertijd werd er opgeroepen om het ge
sprek gaande te houden, om te beginnen door 
de kerken. Kunnen zij de verleiding weerstaan 
om religieuze taal en autoriteit te gebruiken om 
gewapende agressie en haat te rechtvaardigen?
Straks zal in diezelfde kerstnacht van het ‘Vrede 
op aarde’ ook het Onze Vader gebeden worden, 
met daarin die ene zin: ‘En verlos ons van de bo
ze/het kwade.’ De een denkt daarbij aan Poetin, 
een ander aan de oorlog met al haar gruwelen, 
maar daarmee zijn we er nog niet.

In een berichtje las ik dat vanaf volgend jaar 
Russische tieners op school weer militaire trai
ning krijgen. Dat is niet de manier hoe wij los
komen van de boze of het kwade. Je zou wensen 
dat zij (en wij niet minder) les krijgen in manie
ren hoe je conflicten op een geweldloze manier 
oplost, en hoe je de weg van de verzoening be
wandelt. Edy Korthals Altes vatte dat graag zo 
samen: ‘Wie de vrede wil, moet zich daadwerke
lijk op de vrede voorbereiden.’

Rienk Lanooy

Vlak voordat hij stierf, schreef ouddi
plomaat en vredesactivist Edy Korthals 
Altes een vurig pleidooi om de vrede aan 

de oostgrens van de Europese Unie te bewaren. 
Het werd begin januari van dit jaar gepubliceerd 
in Trouw, ruim een maand voordat Rusland 
Oekraïne binnenviel. Wie het leest, met de ken
nis van nu, ziet een betrokken, maar ook nuchte
re analyse van een diplomaat die denkt in belan
gen, zowel die van Rusland als die van Oekraïne 
en de Europese Unie. Waar aan die belangen van 
beide zijden recht wordt gedaan, kan verdere es
calatie hopelijk voorkomen worden. 

We zijn inmiddels bijna een jaar, vele doden en 
gewonden, een voedsel, vluchtelingen en ener
giecrisis verder. Het is heel anders gelopen. Als 
in de kerstnacht het ‘Vrede op aarde’ in al die 
nachtdiensten en missen klinkt, zullen veel ge
dachten uitgaan naar de situatie in Oekraïne en 
naar het machteloze gevoel dat daar, niet zo heel 
ver van ons vandaan, een oorlog woedt waarvan 
we de consequenties bij lange na niet overzien. 

Woorden van vrede
De kerken delen in dat machteloze gevoel. 
Natuurlijk is er veel aandacht voor de vluchte
lingen en worden er woorden van vrede gebe
den. Dat is allemaal niet niks, maar ik vermoed 
dat ‘we’ het ook niet goed weten, althans niet 
op één lijn zitten. In de redactievergadering 
van dit blad kwamen we er in elk geval niet uit. 
Sommigen herkenden zich in de oproep die een 
dertigtal dominees, theologen en wetenschap
pers met Pinksteren aan de Europese politiek 

‘Democratie en
mensenrechten 
zijn niet gratuit’
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Gospelmuziek: je wordt er blij van
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Hoe het begon: op de katoen
velden in de zuidelijke sta
ten van de VS deelden tot 

slaaf gemaakten spirituals, religieuze 
liederen, die hun houvast gaven en uit 
de put trokken. Hieruit ontstond gos
pel: zang door een solist en een koor 
in een spel van vraag en antwoord. 
De muziek verbindt, geeft kracht en 
is een bron van troost, hoop en inspi
ratie.

Op de kaart
Na twee jaren van lockdowns met 
kerst kan het nu allemaal weer. Op de 
Royal Christmas Fair aan het Lange 
Voorhout is op 22 december een sin
galong met Christmas carols gepland. 
Clifton Grep van CGrep Producties 
organiseert daarnaast in samen
werking met de gemeente op 23 de
cember een kerstconcert in kerkge
bouw De Toevlucht in Ypenburg. 
Naast Christmas carols zullen daar 
ook American black gospels te ho
ren zijn. Grep is al enkele jaren be
zig om deze oorspronkelijke gospel
vorm in Nederland op de kaart te zet
ten. Dat doet hij door samenwerking 
te zoeken met bestaande gospelko
ren en zich aan te bieden aan kerken 
die geïnteresseerd zijn in deze vorm 
van geloofsuiting. Zo zal hij in de 
Kruisheuvelkerk in Leidschendam 
op zondag 11 december het plaatse
lijke projectkoor leiden. In de viering 
worden traditionele kerstliederen ten 

Gospel is in. Op verschillende plekken in Den Haag 
is deze maand gospelmuziek te horen. Ook in het 
museum Het Catharijne Convent in Utrecht is een 
tentoonstelling over Gospel te zien en te beluisteren. 

Hoopgevende en aanstekelijke initiatieven 

Groep 8 van de Rosa 
b a si s  s c ho ol  i n de 
wijk Rustenburg en 

Oostbroek zou op kamp gaan 
met in het programma een 
flinke fietstocht. Maar niet al
le kinderen hadden een fiets, 
en ook niet iedereen kon fiet
sen. Gy m le erk ra cht Joh n 
Treub beet zich erin vast en 
kwam terecht bij Stichting 
Breed Actief. Die kwam naar 
het schoolplein met twee con
tainers vol tweedehands fiet
sen, die als oefenmateriaal 
werden opgeknapt door jonge
ren in opleiding. Via Stichting 
Leren Doen en de ANWB kon
den leerlingen voor 5 euro 
een eigen fiets krijgen, waar
na Treub de kinderen fiets
les gaf op het schoolplein. 
Inmiddels is het een vast on
derdeel van het schoolpro
gramma. Het is maar een van 
de voorbeelden hoe Treub en 

zijn collega’s bezig zijn. Ook 
coördineert Treub de gratis na
schoolse activiteiten. Jaarlijks 
vraagt hij subsidie aan zo
dat ze vakdocenten kunnen 
aantrekken. Het aanbod is 
breed: muziekles door leden 
van het Residentie Orkest, al
lerlei sporten, tekenen, schil
deren en nog veel meer. ‘Het 
draait als een tierelier’, vertelt 
Treub. ‘We werken met kleine 
groepen, zodat de kinderen in 
een rustige sfeer hun talenten 
kunnen ontdekken. Het werkt 
ook als een springplank; de 
drempel wordt lager om bij
voorbeeld bij het Koorenhuis 
muzieklessen te gaan volgen. 
Het is wonderbaarlijk wat een 
klein beetje geregel voor effect 
heeft; het zorgt voor een tsuna
mi van positieve energie.’ Ook 
voor 2023 zijn er mooie plan
nen. Treub hoopt dat er voor 
de zomervakantie een nieuw 

groen schoolplein ligt: ‘Het fi
nanciële gedeelte hebben we 
rond; nu is het wachten tot de 
gemeente de riolering heeft 
vervangen. Daarna kunnen we 
aan de slag.’

Haags Verhaal
Astrid Feiter merkte in haar 
werk als journalist en ge
spreksleider nogal eens dat 
mensen elkaar niet begrepen. 
‘Dat komt vaak doordat we el
kaar te weinig kennen’, stelt 
ze. ‘We hebben soms menin
gen over andere groepen die 
helemaal niet kloppen. Dat 
zinde me niet en daar wilde ik 
iets aan doen.’ Geïnspireerd 
door verhalenhuizen in ande
re steden nam ze het initiatief 
voor het Haags Verhaal: een 
reizend verhalencircus dat op 
allerlei plekken in de stad 
neerstrijkt. Iedere keer wor
den er twee groepen bij elkaar 

vind ik belangrijk. Ik wil daar 
zijn waar het nodig is.’

Sinds kort huurt de stichting 
in het winkelcentrum tegen 
gebruikersvergoeding een 
pand, dat functioneert als het 
sociale hart van de wijk. In dit 
familiecentrum is van alles te 
doen: een tweedehands kle
dingboetiek, een wekelijkse 
voedselmarkt, kinderactivi
teiten zoals een kinderkoor, 
iedere vrijdag wordt er een di
ner geserveerd en er zijn wijk
ontbijtjes. Voor deelname aan 
de activiteiten staat er een pot
je waarin mensen naar draag
kracht een bijdrage kunnen 
doen. 

Barki: ‘In ons familiecentrum 
willen we mensen letterlijk en 
figuurlijk warmte bieden. Voor 
onze activiteiten zoeken we sa
menwerking in de wijk en om
geving. Zo gaan we deze win
ter vanuit een Europese sub
sidie honderd huishoudens in 
de wijk helpen in de strijd te
gen energiearmoede, onder 
andere met isolerende folie, 
verduisterende gordijnen en 
infrarood panelen en begelei
ding door een energiecoach. 
Een ander speerpunt voor 2023 
is om met steun van het mi
nisterie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid instapbanen 
te creëren. Mensen kunnen al
tijd iets, maar het is belangrijk 
om per persoon naar de moge
lijkheden te kijken.’ Plannen 
genoeg dus in Mariahoeve. 
Barki: ‘Er is heel veel moge
lijk, maar je moet wel zelf be
ginnen.’

Irna van der Wekke

‘Gospel is een vorm van bezield zingen.’

Haags Verhaal verleidt mensen om in de wereld van de ander te stappen.

De wereld om je heen een beetje mooier maken, wie 
wil dat nu niet? De vraag is vaak waar je moet begin-
nen en hoe je het aanpakt. Drie stadsgenoten vonden 
dat niet zo ingewikkeld. Ze begonnen gewoon, en in 
hun enthousiasme kregen ze anderen mee. 

11 december: 
kerkdienst met gospel, 
Kruisheuvelkerk, Burg. 
Roeringlaan 6, Leidschendam. 
22 december: 
singalong op de Royal 
Christmas Fair, Lange Voorhout
23 december: 
kerstconcert met carols en 
gospels in De Toevlucht, 
Laan van Hoornwijck 140 

Meezingen op 23 december? 
Mail naar info@cgrep.nl. Zie 
ook de advertentie op pagina 7.
Ymcagospelchoir.nl
Catharijneconvent.nl

avond met Turkse en Chinese 
ondernemers, en een met het 
Straatconsulaat en Vastgoed 
Sociëteit Haaglanden. Het is 
een kleine greep uit de vele 
activiteiten van de inmiddels 
professioneel georganiseerde 
stichting. Feiter: ‘Ik hoop dat 
het meer gedragen gaat wor
den door de stad, dat meer par
tijen de kracht van het Haags 
Verhaal zien en met ons mee 
willen doen.’

Lichtpuntjes 
Naomi Barki is al een jaar 
of zeven als vrijwilliger ac
tief in haar wijk Mariahoeve. 
Sinds maart 2021 doet ze dat 
samen met haar man vanuit 
de stichting Lichtpuntjes van 
Mariahoeve. ‘Ik heb een chris
telijke achtergrond’, vertelt ze, 
‘je naaste liefhebben als jezelf 
en je licht laten schijnen met 
kleine, vriendelijke daden, dat 

‘Er is heel veel  
mogelijk, maar je 
moet wel zelf  
beginnen’

gebracht die iets met elkaar ge
meen hebben, maar die elkaar 
niet of niet goed kennen. ‘Op 
die manier willen we mensen 
verleiden om de overstap te 
maken naar de wereld van de 
ander’, licht Feiter toe. ‘De ver
tellers vertellen eerst over hun 

organisatie, maar daarna ook 
over zichzelf. Daarmee laten 
ze iets van zichzelf zien, wat 
als een spiegel werkt voor de 
mensen in de zaal. Zo gaan die 
op zielsniveau een verbinding 
aan met de vertellers. Het gaat 
vaak over algemene waarden 
als hoop en vertrouwen, maar 
ook over verdriet en pijn.’ Zo 
was er een avond met Poolse 
en Pakistaanse vrouwen, een 

gehore gebracht en zullen gospellie
deren klinken.
 In Scheveningen is al jaren het YMCA 
Gospel Choir actief, dat afgelopen jaar 
met Diane Ranselaar een nieuwe di
rigent heeft gekregen. Tijdens een 
repetitieavond bezoek ik het koor 
dat uit leden van alle leeftijden be
staat. De sfeer is vriendelijk en warm 
en het kost mij geen moeite om af en 
toe mee te zingen en te klappen. De 

teksten zijn kort en worden vaak her
haald. ‘Je wordt er blij van’, vertelt 
koorlid Carla Verbaan. ‘Soms kom ik 
moe aan, maar ik krijg altijd energie 
van zo’n avond zingen.’ Ranselaar: 
‘Gospel is een vorm van bezield zin
gen. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik 
kon eerder zingen dan praten. Wij 
zongen thuis altijd al meerstemmig 
en bespeelden allemaal een instru
ment. In het zingen komt het godde
lijke naar buiten.’ Waarschijnlijk zal 
het koor op de Royal Christmas Fair 
gospels zingen, maar het is nog niet 
helemaal zeker of dit lukt. Het koor 
bestaat veertig jaar en dat wordt ge
vierd op 15 april 2023 met een concert 
in theater De Nieuwe Regentes. Ook 

zingt het koor in de oecumenische 
viering in Scheveningen op 15 janua
ri in de Week van gebed voor eenheid 
van christenen. Ze kijken ernaar uit, 
want de coronalockdowns hebben ook 
dit koor een tijd stilgezet. 

Toewijding 
In Museum Catharijneconvent in 
Utrecht is tot en met april 2023 een 
tentoonstelling over gospel te zien 
en vooral: te horen. Shirma Rouse, de 
Nederlandse ‘moeder’ van de gospel, 
is als gastconservator een drijvende 
kracht achter de tentoonstelling. 
In een telefoongesprek vertelt zij: 
‘Gospel – dat betekent goed nieuws 
– is een lifestyle waar de muziek 

onderdeel van is. In de kern gaat het 
over je toewijding aan de relatie die 
je met God hebt. De muziek is een 
getuigenis vanuit je hart; je brengt 
over hoe je in het leven staat. Er zijn 
in Nederland meer dan een miljoen 
christenen die gospel beluisteren, 
beleven en uitvoeren. Met de ten
toonstelling in het Catharijneconvent 
wordt dat nu zichtbaar, ook hoe groot 
de invloed is van gospel op allerlei 
verschillende muziekstijlen. En in
derdaad, gospel komt oorspronkelijk 
voort uit lijden, maar vertolkt de hoop 
en de kracht van het geloof in God.’

Greet Kappers

‘De muziek verbindt, 
en is een bron van 
troost en inspiratie’

‘Het effect van 
een beetje geregel
is wonderbaarlijk’

‘De muziek vertolkt de hoop en kracht van het geloof’
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Kerken van de Protestantse Kerk Nederland (PKN)

Rooms-Katholieke kerken Soms wijzigen de tijden van de diensten. Check tevoren de website van de kerk van uw keuze. * betekent: kijk op de website van de kerk

Kerkgebouwen Tijd 4 december 11 december 18 december 24 december 25 december 31 december

Lukaskerk
Om en Bij 2

10.15 ds Fokke Fennema ds Jannet van der 
Spek

ds Nienke van Dijk 
kringviering

naar Grote Kerk ds Jannet van der 
Spek

19u kringviering

Duinzichtkerk
V. Hogenhoucklaan 89

10.00 dr Ad van Nieuwpoort dr Ad van Nieuwpoort ds Erwin de Fouw 20.30 dr Ad van 
Nieuwpoort

dr Ad van Nieuwpoort 19.30 dr Ad van 
Nieuwpoort

Christus Triumfatorkerk     
Julia v. Stolberglaan 154 

10.00 ds Jaap van den Akker ds Karlijn Kwint ds Jaap van den Akker 21u ds Jaap van den 
Akker

ds Jaap van den Akker 17u ds Jaap van den 
Akker

Pax Christikerk
Vlamenburg 2

11.00 ds Jasper Klapwijk ds Wout van 
Herwijnen

ds Jasper Klapwijk X ds Jasper Klapwijk X

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 90

10.00 ds Esther van Schie ds Jantine Veenhof HA pastor Arte Havenaar ds Jantine Veenhof ds Jantine Veenhof X

De Oase
Van Meursstraat 1

10.00 ds Arja Hoogerbrugge kringviering ds Rob van Essen ds Folly Hemrica ds Theo Hettema X

Bergkerk
Daal & Bergselaan 50 A

10.00 dr Piet Schelling ds Marja Flipse ds Casper van Dongen 
HA

X dr Paul Sanders X

Maranathakerk
2e Sweelinckstr.156

10.30 ds David Schiethart ds Bert Kuipers 
cantate

ds IJjo Akkerman X ds Mark van der Laan X

Noorderkerk
Schuijtstr. 9-11 

10.00 ds Durkje Sikkema ds Karl van Klaveren ds Henk van Laren X ds Durkje Sikkema X

Bosbeskapel
Bosbesstr. 5

10.00 ds Rob van Essen ds Rob van Essen dr Paul Sanders 19.30 Taizédienst ds P.Crom X

Abdijkerk
WillemIII-str. 40

10.00 ds Thomas Koelewijn ds Klaas Wigboldus ds Theo Hettema 15.30, 18.30 ds Wietske 
Verkuyl, 22u ds Olivier 
Elseman

ds Wietske Verkuyl X

Shalomkerk
Vrederustlaan 96

10.00 ds Olivier Elseman ds Hanny van der Stelt ds Meindert Burema 
S&T

21u ds Jan Maasland ds Fokke Fennema X

Bethelkerk 
Scheveningen
J. Kokstr.173

10.00 ds Gerco Lock ds Gerco Lock Jacintha Swieb ds Gerco Lock ds Gerco Lock ds Gerco Lock, 
Charlotte van der 
Leest in NBK

Oude Kerk
Keizerstr. 8

10.30 ds J. Heutink ds Barend Weegink ds Abraham van 
Duinen

X ds Barend Weegink 17u ds Barend 
Weegink

Nieuwe Badkapel
Nieuwe Parklaan 90

10.00 ds Mark van der Laan ds Charlotte van der 
Leest cantate

ds David 
Schinkelshoek

ds Charlotte van der 
Leest

ds Charlotte van der 
Leest

ds Gerco Lock,  
ds Charlotte van der 
Leest

Pr. Julianakerk
Tesselsestr. 6

10.00 ds Hans van Rumpt ds Bernhard van 
Vreeswijk 
evangelisatie

ds Bernhard van 
Vreeswijk 19.30 
evangelisatie

ds Bernhard van 
Vreeswijk

ds Bernhard van 
Vreeswijk 26/12 Jan 
Maasland

17u ds Bernhard van 
Vreeswijk

De Toevlucht
Laan v. Hoornwijck 140

10.00 ds Jacob Korf ds Attie Minnema Petra Vossegat 21u ds Attie Minnema ds Attie Minnema 17u oecum. dienst 
Dorpskerk, Nootdorp

Bethlehemkerk
Laan v. Meerdervoort 
627

10.00

16.30

ds Bert Karel Foppen

ds Thejon Bos

ds Bert Karel Foppen 
HA
ds Bert Karel Foppen

ds L. den Boer

ds R. Visser

X

20u ds Thejon Bos, 22u 
ds Bert Karel Foppen 
in Grote Kerk

ds Bert Karel Foppen

16u ds Bert Karel 
Foppen kinderen

X

19.30 ds Thejon Bos

Houtrustkerk
Beeklaan 535

10.30 ds Karl van Klaveren ds Hans le Grand ds Wout Huizing ds Karl van Klaveren ds Marijke Kwant X

Kloosterkerk
Lange Voorhout 2

10.00 ds Tim van der Griend ds Rienk Lanooy HA ds Marja Flipse 
afscheid

22.30 ds Rienk Lanooy ds Rienk Lanooy 17u ds Rienk Lanooy

Ev. Lutherse Gem. 
Lutherse Burgwal 9

10.15 ds Erwin de Fouw ds Fokke Fennema HA ds Jannet van der 
Spek

19.30 ds Jannet van 
der Spek

Ds Erwin de Fouw X

Église Wallonne
Noordeinde 25

10.30 pasteur Hartman Out F. Roux pasteur Hartman Out pasteur Hartman Out pasteur Hartman Out X

Oude Kerk
Herenstraat 77 Voorburg

10.00 ds Giel Schormans ds Leneke Marchand ds A. Verbaan ds Giel Schormans ds Leneke Marchand ds Martini

Koningkerk
Br. Ingenhoeslaan 4 
Voorburg

10.00 ds Leneke Marchand 
met doventolk

ds C. van der Meij ds Pieter Lugtigheid 
met doventolk

ds C. van der Meij ds A. Brabander 
dovendienst in 
bovenzaal

X

Overige kerken

Kerkgebouwen Tijd 4 december 11 december 18 december 24 december 25 december 31 december

Deutsche Ev. Gem. 
Bleijenburg 5

10.30 Pfin Margit Gill Vikarin Jana Valee Pfr Thomas Vesterling 15u. Vikarin Jana 
Vallee Familien, 17u  
Pfr Thomas Vesterling

Vikarin Jana Vallee 17u Pfr Thomas 
Vesterling

Doopsgezinde Gem.  
Paleisstr. 8

10.30 ds Jannie Nijwening ds Marijn Vermet ds Nelleke Kan ds Marijn Vermet ds Marijn Vermet X

Ev. Broedergem. 
Hernhutters   
Chasséstr. 1

10.00 zr Christine Welschen zr Christine Welschen 10.30 zr Christine 
Welschen

18.30 zr Christine 
Welschen

11u zr Christine 
Welschen

17u zr Christine 
Welschen

Haagse Dominicus
Th. Swenckestr. 30

10.30 Paul van der Harst, 
Tamme Wiegersma 
Ps 126

X Henk Baars, Ria 
Huisman Ps 90

21u Ad de Gruijter, 
Jolly van der Velden

X X

Indon. Ned. Chr. Kerk    
Jan Luijkenlaan 92

14.00 zr Betty Tjipta Sari ds Nico van Splunter ds Hendri Sendjaja X ds Stanley Tjahjadi ds Stanley Tjahjadi

Ekklesia 
Brouwersgracht 2-k, in 
steeg door hek

11.00 X Advent X X X X

Kruispuntgem. 
Hofzichtlaan 115

11.00 ds Casper van Dongen 
vergeving

X X X ds Jan Groenleer X

Remonstrantse kerk
Laan v. Meerdervoort 955

10.30 ds Antje van der Hoek ds Reinhold Philipp ds Martijn Junte ds Antje van der Hoek ds Reinhold Philipp X

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Duinkerkstr. 9

9.30 ds Jasper Klapwijk ds Kim Batteau ds Jasper Klapwijk X ds Jasper Klapwijk X

Franciscuskerk
N. Broeckhuijsenstr. 23

10.30 ds Mineke Kroes ds Joop Zuur pastor Marieke 
Speckens

ds Mineke Kroes ds Joop Zuur X

Parochie Maria Sterre der Zee.  
Info: rkdenhaag.nl

Centrum. Jacobus de Meerdere-kerk,  
Parkstr. 65a. Zo. 9 u. en 11 u. 

Schilderswijk. Marthakerk, Hoefkade 623.  
Za 19 u. Zo. 9.15, 13 u. Engels/Afrikaans. 

Haagse Hout. Paschaliskerk,  
Wassenaarseweg 53. Zo. 11 u. 

Marlot. Onbevlekt Hart van Maria, 
Bloklandenplein 15. Za 17 u. Zo. 9.30 u. 

Zeeheldenbuurt. Ignatiuskerk,  
Elandstr. 194. Zo. 11u. 

Regentessekwartier. Agneskerk, 
Beeklaan 188.  
za. 20 u. en zo. 9.30 11.30 Spaans. 

Scheveningen. Antonius Abtkerk, 
Scheveningseweg 233. Zo. 11 u. 

Parochie De Vier Evangelisten 
Info: rkparochiedevierevangelisten.nl

Valkenbos. Titus Brandsmakerk, 
Kamperfoeliestr. 279. Vrij. 10 u. Zo. 10.30 u.

Loosduinen. Kerk Maria van Eik & Duinen, 
Loosduinse Hoofdstr. 4. Di. 10 u. Za. 17 u.  
(even maanden). Zo. 10 u.

Waldeck/Kijkduin. Pastoor van Arskerk,  
Aaltje Noorderwierstr. 4. Do. 10 u. Vrij. 9 u. Za. 
17 u. (oneven maanden). Zo. 10.30 u. 

Leyenburg. Emmauskerk, Leyweg 930.  
Za. 13 u. Zo. 10 u. 

Diverse Rooms-Katholieke kerken

Rijswijk. Bonifatiuskerk, van  
Vredenburchweg 69. Zo. 11 u.  
Kerk van Benedictus en Bernadette,  
Sir Winston Churchillaan 372. Zo. 9.30

De Zinnen, kapel Chr. Triumfatorkerk  
ma 18.15 avondgebed

Lourdeskapel Berkenbosch Blokstraat 9A 
dagelijks open (9-18 u.) za 11 u. 
Rozenkransgebed

Deutsch. 
Badhuisweg 35a. Zo. 10.30 u. 

English. 
Bezuidenhoutseweg 157. Zo. 10 en 17.30 u. 

Français. 
Stoeplaan 4, Wassenaar. Zo. 17 u.

Kerken met vaste voorgangers

Anglican Church
Ary van der Spuyweg 1. Zo. 9.30 Family 
Worship,11 u. Holy Communion, 17 u. 
Contemporary Worship 4de zo. 17 u.  
Choral Evensong. 

American Protestant Church
Esther de Boer van Rijcklaan 1. Zo. 10 u.

Oud-Katholieke Kerk
Juffrouw Idastr 7. Zo 10 u. eucharistie. 11/12  
16 u. Vesper, 18/12 16 u. Festival 9 Lessons and 
Carols, 24/12 21 u. Kerstnacht. 25/12 10.30 
31/12 17 u. Vesper Oudjaar

Exoduskerk
Beresteinlaan 263. Zo. 10 u.

Vredekerk
Maartensdijklaan 126. Arabisch:  
za. 19 u. Nederlands: zo. 10.30 u.

Leger des Heils
Ambachtsgaarde 198. Zo. 10.30 u. met 
muziekkorps.

Apostolisch Genootschap
Loevesteinlaan 170. Zo. 9.30 u. met zang en 
muziek. apgen.nl. (geen vaste voorganger)

Zevendedagsadventisten 
Robijnhorst 197. Za. 10 u. bijbelstudie,  
11 u. dienst.

Quakers
Stadhouderslaan 8. Zo 10:30 u. stille 
samenkomst. 
Taizé
Buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 30, maandag 19.30 u.

U steunt ons er ook mee.  

Kosten: € 25 per jaar.  

Mail naar redactie@kerkindenhaag.nl.

Neem een abonnement!  

Elke maand

op de deurmat?
Kerk in Den Haag
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Op 30 oktober, precies op de dag 
van zijn priesterwijding, over-
leed de geboren verhalenvertel-
ler, Dries van den Akker, jezuïet 
(1945-2022). 

Talloze levensverhalen van heili
gen heeft hij verzameld: het was 
een uit de hand gelopen hobby. Hij 
wilde aan zijn leerlingen van het 
Stanislascollege Delft een verhaal 
meegeven dat paste bij hun naam. Zo 
verzamelde hij vele verhalen en bouw
de de website heiligen.net eromheen. 

Deze priester was een begeesterde le
raar en heeft veel jongeren geïnspi
reerd om verhalen van Jezus en hei
ligen als inspiratie voor hun leven te 
gebruiken. 

Zijn boek Ga anders denken, commen 
taar op het evangelie volgens Marcus 
(Berne Media, 2020) is de rijke weer
slag van Bijbel avonden die hij aan jon
geren gaf. Dries heeft zijn leven lang 
een Aanwezigheid (zo duidde hij God 
aan) ervaren die hem in zijn roeping 
en ook in zijn ziekte nabij bleef. 

Ik gedenk hem met veel dankbaar
heid en bid dat zijn diepzinnige, hu
morvolle, nuchtere en zeer rijke inspi
ratie bij veel mensen vruchten zal blij
ven dragen.

Ad van der Helm,
rector H. Antonius van Padua 
Den Haag, 
pastoor H. Nicolaas Zoetermeer
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Van pop tot opera
Benefietkerstconcert, georganiseerd 
door de Italiaanse Katholieke Missie 
in Nederland (MCIO), met klassieke, 
opera, pop en jazzmuziek. De toe
gang gratis, donatie voor de projec
ten van MCIO.
Zo. 4. 17 u. ■ Onbevlekt Hart van Mariakerk 
(Marlotkerk)

Waarom voelen we ons zo leeg?
Ad van Nieuwpoort gaat in gesprek 
met psychiater en schrijver Esther van 
Fenema over haar recent verschenen 
boek Het verlaten individu en de vraag 
die daarin centraal staat: waarom voe
len we ons zo leeg? Na afloop ‘meet & 
greet’. Toegang: uw gift.
Zo. 11. 16-17.30 u. ■ Duinzichtkerk 

Zingende engelen
Concertkoor Rijswijk brengt het sfeer
volle kerstprogramma ‘Hark! The an
gels sing’, met samenzang rondom 
Christmas carols. Kaarten à € 10 via 
concertkoorrijswijk.nl of € 12 aan de 
kerk.
Zo. 11. 15.00 u. ■ Oude Kerk, Herenstraat 62B, 
Rijswijk

Voor kerkadressen zie p. 6. Voor 
alle activiteiten deze maanden: 
zie kerkindenhaag.nl.

Agenda  
december 2022

Licht uit, spot aan 
The Hague Highlights vertellen 
Haagse verhalen met licht. Een wan
deling voert je langs lichtkunstwer
ken in het centrum van de stad, die 
het verhaal vertellen van de plek waar 
ze staan. Info: thehaguehighlights.nl.
Wo. 14 tot t/m zo. 18. 17-23 u. 

Dromen als Messiaen 
Droom weg of word wakker met 
de klanken en kleuren van Olivier 
Messiaen. Geerten van de Wetering 
speelt de kerstcyclus La Nativité du 
Seigneur en Marcel Wierckx projecteert 
lichtanimaties op het orgel. 
Info en kaarten via podium21.nl.
Do. 15 (20 u.) en vrij. 16 (8 u.). ■ Kloosterkerk 

Hartverwarmend
De hartverwarmende Christmas Carol 
Concerts van de Carol Company o.l.v. 
Stef Collignon zijn altijd een feest. 
Dit jaar is er muziek van onder ande
re Händel, Grieg, Rutter en Chilcott. 
Kaarten vanaf € 15 via carolcompany.nl.
Vrij. 16. 20.15-22.30 u. ■ Oude Kerk Voorburg
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advertentie

IN MEMORIAM

Stichting Mara, die zich in Den 
Haag en Rotterdam samen met 
vrijwilligers inzet voor mensen 
in kwetsbare situaties, heeft per 
1 december een nieuwe directeur: 
Arjan Klein. 

Hij was de afgelopen acht jaar 
werkzaam bij Present Nederland. 
Klein studeerde bedrijfsecono
mie in Rotterdam en was eerder 
werkzaam bij Dorcas (internati
onale hulpverlening) en De Hoop 
(verslavingszorg).

Singalong in het Atrium
Ruim duizend bezoekers en een 
300koppig kerstkoor kunnen uit vol
le borst meezingen met traditionele 
Nederlandse en Engelse kerstliederen. 
Kaarten € 10 of € 5 (Ooievaarspas). 
Info, kaarten en deelname aan koor 
via kerstsingalong.nl.
Zo. 18. 20-22 u. ■ Atrium Den Haag 

Christmas Concert 
Kerstconcert van het koor van de 
Amerikaanse kerk in Den Haag o.l.v. 
John Bakker met onder meer het 
Magnificat en kerstliederen van John 
Rutter. Entrée gratis, vrijwillige bij
drage. Info: musicdirector@apch.nl.
Zo.18. 16 u. ■ The American Protestant 
Church of The Hague 

Kerst met Bach
Kerstconcert met het Residentie Bach
koor en het Residentie Kamerkoor, 
 begeleid door het Residentie Bach
orkest. Uitgevoerd worden onder an
dere ‘Jauchzet, frohlocket’ en het 
Magnificat van J.S. Bach. Info en kaar
ten: bachensembles.nl.
Do. 22. 20 u. ■ Kloosterkerk 

Fris uitzicht 
Tentoonstelling van beeldend kunste
naar Gert Fris onder de titel UitZicht. 
De kunstenaar presenteert werk dat  
twee jaar uit zicht is geweest. Tege
lijkertijd wijst de titel op de betekenis 
van zijn werk: de tentoonstelling wil 
uitzicht bieden. 
Tot 4 jan. wo., vrij. en za. 13.30-17 u.  
■ Galerie 44

PERSONALIUM

Kerstvieringen en oud-en-nieuwvieringen in de RK parochies

Za. 24 december Zo. 25 december Ma. 26 december Za. 31 december Zo. 1 januari

H. Antonius Abt 
Scheveningseweg 233

17 u. Kinderviering  
V. Wang
23 u. D. Langerhuizen

11 u. V. Wang 17 u.  
D. Langerhuizen

H. Agnes
Beeklaan 188

21 u. 
J. Rivadeneira Áldas

11 u. 
J. Rivadeneira Áldas

11 u.
J. Rivadeneira Áldas

H. Ignatius
Elandstraat 194

19 u. Kinderviering 
WoCo M. Witteman
23 u. V. Wang

11 u. 
P. de Ruiter

12 u. Kindje wiegen 
M. Witteman

11 u. V. Wang

H. Jacobus
Parkstraat 65A

12.45 u. J. Rivadeneira 
Áldas
22.30 u. R. Kurvers

11 u. Br. St. Jan 11 u. 
J. Rivadeneira 
Áldas

19 u. Danklof 
Br. St. Jan

11 u. Br. St. Jan

H. Martha
Hoefkade 623

9.15 u.  
D. Langerhuizen

17 u. Oliebollenmis 
V. Wang

H.Paschalis
Wassenaarseweg 53

18.30 u. WoCo  
H. v. Zoelen 
21 u. D. Langerhuizen

11 u. R. Kurvers

Marlotkerk
Bloklandplein 15

9.30 u. R. Kurvers 10.30 u. V. Wang 12.30 u.  
D.Langerhuizen

10.30 u.  
D. Langerhuizen

Emmauskerk
Leyweg 930

19 u. gezinsviering
J. v. Adrichem
22 u. Jongerenviering 
P. Hayon, J. v. 
Adrichem, H. v. Zoelen

10 u. P. Hayon 10 u. P. Hayon 13 u. WoCo 
P. Kuhlmann

11 u. T. Kouijzer

Maria van Eik & 
Duinen
Loosduinse 
Hoofdstraat 4

19 u. WoCo D. Wielzen
22 u. T. Kouijzer

06 u. T. Kouijzer en  
J.v. Adrichem
10 u. T. Kouijzer

13 u. T.Kouijzer 11 u. WoCo  
P. Kuhlmann

Past. van Arskerk
Aaltje Noorderwier-
straat 4

19 u. Gezinsviering 
P. Kuhlmann
22 u. P. Vervooren

10.30 u. P. Vervooren 10.30 u. P. Vervooren

Titus Brandsmakerk
Kamperfoeliestraat 279

19 u. gezinsviering  
P. Hayon 

10.30 u. WoCo  
D. Wielzen

10.30 u.  
T. Kouijzer, P. Hayon, 
J. v. Adrichem,  
P. Kuhlmann,  
D. Wielzen

10.30 u. 
P. Hayon

Pater Dries van den Akker SJ Een bijzonder 
overlijden op 
Nieuwjaarsdag 
in het jaar 1929

Een markant Hagenaar, die leefde 
van 1855 tot 1929, was dr. Francis 
van Gheel Gildemeester. Hij heeft 
veel voor de stad betekend. Hij 
was dominee en heeft zich gedu
rende 45 jaar op breed sociaal ter
rein verdienstelijk gemaakt in 
Den Haag. Hij was predikant in 
de Hervormde Kerk en vooral ge
liefd in arbeiders kringen, mede 
doordat hij op eenvoudige, ori
ginele en geestige manier preek
te. Hij heeft zich beijverd voor de 

stichting van de Regentessekerk 
(in het Valkenboskwartier) in 1901 
en de Wilhelminakerk (in het 
Bezuidenhout) in 1908. Beide kerk
gebouwen zijn inmiddels verdwe
nen. De Regentessekerk is afgebro
ken in 1975, de Wilhelminakerk is 
verdwenen in 1945 bij het bombar
dement op het Bezuidenhout.

Op de ochtend van 1 januari 1929  
hield dominee Van Gheel Gilde
meester een nieuwjaarspreek in de 
Grote Kerk in Den Haag. Na de kerk
dienst stapte hij op de tram naar 
huis. Toen de conducteur bij hem 
kwam, wenste hij deze veel heil en 
zegen voor het nieuwe jaar.

De conducteur gaf hem ook de bes
te wensen en voegde eraan toe: 
‘Maar u hebt uw beste tijd al gehad.’ 
Daarop kwam het antwoord van de 

predikant: ‘Goede man, het beste 
moet voor mij nog komen.’ Hij be
doelde dat hij na zijn overlijden naar 
de hemel zou gaan.

Toen de tram het eindpunt bereikt 
had en alle passagiers waren uitge
stapt, zag de conducteur de domi
nee nog op zijn plaats zitten. Hij 
liep naar hem toe en zei: ‘Meneer, 
uitstappen, we zijn bij het eind
punt!’ Hij reageerde niet en toen de 
conducteur zich over hem boog, zag 
hij dat hij was overleden.

Zo eindigde op Nieuwjaarsdag 1929 
zijn leven op deze aarde en begon 
‘zijn beste tijd’!

Aart Fraanje

INGEZONDEN
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Kerst
rommelmarkt 
Gezellige markt met tweedehands spullen 
zoals kaarten, versieringen en kaarsen. Er 
is koffie en thee met lekkers en erwtensoep 
en curryworst om de lekkere trek te stillen. 
De opbrengst is voor de restauratie van het 
kerkorgel.

Za. 10. van 1015 u. Noorderkerk, 
Schuytstr a at 911

Troubadour Martijn Breeman

Aan de klimaatrebel 

Leg het vliegverkeer maar lam,

wees de boeren flink tot last,

demonstreer maar op de Dam,

plak je aan het wegdek vast,

hinder zo het wegverkeer,

ik waardeer dit alles zeer,

maar handen af van ’t meisje van Vermeer.

Loop een mars voor het klimaat,

schuif bij elke talkshow aan,

blijf getuigen op de straat,

en draai dicht die oliekraan,

zet je grieven in een blog,

ik begrijp dit alles nog,

maar sol niet met Da Vinci en Van Gogh.

Ik snap dat je je afzet tegen 

boren bij de Wadden,

maar wat is dan het nut om oude 

meesters te bekladden?

Natuurliefhebber mag je zijn, 

maar geen cultuurbarbaar,

dus richt je pijlen niet meer op 

een dooie kunstenaar.

De opwarming is niet de schuld van 

Rembrandt of van Breughel.

Je had mijn sympathie, maar dit 

kan echt niet door de beugel.

De culturele sector heeft al 

zwaar te lijden, hoor,

daar zorgt het jarenlange 

VVDbeleid wel voor.

Spring voor bomen in de bres,

procedeer maar tegen Shell,

lees de politiek de les,

ik begrijp dit alles wel,

maar de doeken aan de muur,

die verdedig ik vol vuur

en stijgt op aarde weer de temp’ratuur.
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Het geluid van 
Kerst
De jonge leerlingen (616 jaar) van de Academy 
of Vocal Arts presenteren een veelzijdig kerst
concert: The Sound of Christmas. Naast Engelse 
en Nederlandse kerstliederen worden er ook 
kerstliederen uit Oostenrijk, Roemenië en 
Noorwegen gezongen. Het concert is ook te 
volgen via een livestream.

Zo. 11. 16 u. Agneskerk, Beekla an 188. 
Ka arten vanaf € 18,50 via acva.nl

Maria, de vrouw 
van mijn leven
Een verzameling rozenkransen van een 
protestantse eigenares vormde de aanlei
ding tot de semipermanente tentoonstel
ling ‘Maria, de vrouw van mijn leven’. De 
expositie bestaat uit drie onderdelen: Maria 
in de Bijbel, de Rozenkrans en Mariadevotie 
door de eeuwen heen. De tentoonstelling is 
interactief: met uw smartphone kunt u via 
QRcodes beeld en geluidsfragmenten op
roepen.

Elke wo. 1012 u. en zo. na de H. Mis 
van 10 u. – OLV. Hemelva artkerk, 
Loosduinse Hoofdstr a at 4

Driekoningen
triptiek 
Het verhaal Driekoningentriptiek van Felix 
Timmermans is in Vlaanderen beroemd 
en wordt elk jaar rond kerst in Lier ge
speeld. Om geld op te halen voor een 
pintje in hun stamcafé trekken de herder 
Suskewiet, palingvisser Pitje Vogel en be
delaar Schrobberbeeck zingend met een 
ster langs de huizen. Hun buit is groot, 
tot ze een bijzondere ontmoeting hebben. 
Marinus den Ouden draagt het verhaal voor 
in het Nederlands, maar gebruikt voor de 
dialogen het bloemrijke Vlaams. 

Za. 17. 15 u. Houtrustkerk, Beekla an 
535. Kosten: € 8 inclusief hapjes en 
dr ankjes na afloop.

Kerstconcert 
 Scheveningen
Het Christelijk Mannenkoor Scheveningen on
der leiding van Matthijs Breukhoven geeft weer 
zijn traditionele kerstconcert in de Bethelkerk. 
Behalve de sopraan Annelies Schep werken mee: 
Danny Spaans (orgel), Arjan Breukhoven (vleu
gel), Yta van der Zwaag (hobo) en een strijkers
ensemble. 

Vrij. 16. 20 u. Bethelkerk,  
Jurria an Kokstr a at 137.  
Ka arten à € 10 via cmsscheveningen.nl.

Lessons  
and Carols 
Het Festival of Nine Lessons and Carols is een 
kerstdienst in Engelse traditie, waarbij 
Christmas carols worden afgewisseld met 
korte lezingen uit de Bijbel. 

St. Paschalis Baylonkerk, 
Wassenaarseweg 53. Haarlem Voices 
o.l.v. Sarah Barrett, Za. 10, 19.30 u. 
Kaarten à € 10 via ledenadministratie.
driekoningen@rkdenhaag.nl.
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4. 
Haags Matrozenkoor o.l.v. Peter van der 
Leeuw. Zo. 18, 19 u. 
Tickets € 9 – € 13,50 via matrozenkoor.nl.
Oude Kerk Scheveningen, Keizerstraat 
8. Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis.  
Do. 22, 19.30 u. Toegang gratis, collecte na 
afloop.

Doneer je 
energie
compensatie
Door het verhogen van de gasprijzen zijn er 
nóg meer Haagse inwoners in acute finan
ciële problemen terechtgekomen. Sociale 
Fondsen Den Haag (SFDH) helpt kwetsbare 
stadsgenoten door achterstallige rekenin
gen te betalen en hen zo de kracht geven er 
iets van te blijven maken. Help mee door je 
energiecompensatie van de overheid te do
neren aan SFDH, als jij (of je gezin) die niet 
nodig hebt. SFDH betaalt daarmee de ach
terstallige rekening van Haagse inwoners 
met acute financiële problemen. Jouw bij
drage komt voor 100 procent ten goede aan 
deze doelgroep. Fonds 1818 verdubbelt de 
opbrengst. En mocht je zelf in energiepro
blemen komen, aarzel dan niet je te melden 
bij SFDH.

Info: socialefondsendenha ag.nl

Magisch  
Scheveningen 
De Scheveningen Light Walk voert de deelne
mers door een magisch verlicht Scheveningen. 
Onderweg worden ze verrast met bijzondere 
lichtgevende en muzikale acts en versnaperin
gen die passen bij de tijd van het jaar. Bij de fi
nish is er een warm onthaal met een herinne
ringsspeldje. Er zijn routes van 7, 12 en 18 km.

Za. 10. 16.3023.45 u. Inschrijving via 
scheveningenlightwalk.nl

Kerstnar
Op Kerstavond is er een kerstnar in de 
Doopsgezinde Kerk. Zij gaat met allerlei ca
deautjes op kraamvisite. Maar de weg naar 
de stal is lang en er gebeurt van alles on
derweg… Het kerstspel is onderdeel van de 
kerstavonddienst. Ook kinderen die er dan 
voor het eerst zijn kunnen meedoen met het 
kerstspel. 

Za. 24. 19 u. Doopsgezinde Kerk,
Paleisstr a at 8
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