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De Yeps nemen het over

   
      Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd er van ‘senioren’ ge
sproken. Dat waren mensen boven de 50/55 jaar. Die waren erg oud
en er moest van alles voor hen georganiseerd worden. Er was ook
behuizing voor deze groep in de vorm van service-appartementen
waar voor hun maaltijden en ander praktische zaken werd gezorgd.
Daarnaast waren er verzorgingshuizen waar meer dagelijkse hulp
aanwezig was voor de 65 - plussers en waren er de gespecialiseerde
verpleeghuizen.
 
       Niemand had kunnen bevroeden hoe dit hele plaatje zou veran
deren. Wat bleek: geen mens wilde graag een ‘senior’ zijn. De senioren
zijn weer uit beeld verdwenen. In gesprekken hoorde ik geregeld
mensen van boven de 70 vertellen dat zij ‘nog lang niet toe waren aan
hulp of zorg’. Van uitstel is inderdaad afstel gekomen. De leeftijd van
de bewoners van de verzorgingshuizen bleef stijgen. Intussen zijn deze
huizen wegbezuinigd. Er zijn nu wachtlijsten voor verpleeghuizen
voor mensen die meer intensieve zorg nodig hebben.
 
       En nu is er een een nieuwe benaming voor een nieuwe groep: de
yeps. In de krant Trouw las ik daarover voor het eerst. Zij zijn de
‘young elderly persons’, 66-plussers en ouder. Zij weigeren (net als de
senioren eerder) zich als oud te laten bestempelen. Ze voelen zich niet
oud en regelen graag hun eigen zaakjes. Ze willen hun leven zoals ze
dat nu leiden voortzetten zolang dat kan. Ze bereiden zich ook niet
voor op een situatie waarin zij eventuele zorg nodig hebben. Ze sparen
niet, schaffen geen traplift aan, gaan niet verhuizen. Ze zijn bovendien
niet van plan later zorg in te kopen en zien wel wat er gebeurt. Hun
verwachting is dat er later voor hen adequate zorg beschikbaar zal
zijn. Dat is nu net de vraag...
 
       Moet de yep niet alvast eens nadenken over later? Plannen maken?
Of bijvoorbeeld op advies van de opruimgoeroe Marie Kondo aan de
slag? Het is erg moeilijk anderen daarover te adviseren. Niemand weet
immers wat de toekomst brengen zal. Wat ik wel bijna zeker weet, is
dat ook de leeftijd van de yeps steeds meer op zal schuiven. Van
zestiger naar zeventiger, naar tachtiger, naar negentiger. Niemand
wordt graag als ‘ouder’ bestempeld. Een ‘young elderly person’ ge
noemd te worden als honderdjarige is dan wel weer aantrekkelijk.
Maar ondanks dat verandert de tijd ons, gebeurt er wat in ons.
Worden we bedachtzamer, zachtaardiger of zelfs wijzer?  Een dichter
zegt:

De drie levensfases van de mens:
Giorgio da Castelfranco (1478-1510)
 

 Hoeksteenlezingen

  zondag 3 november, 10.30 uur
 
LEVEN EN WERK VAN
HILDEGARD VAN BINGEN
spreker dr. Kitty Bouwman
 
 
  zondag 1 december, 10.30 uur
 
HEILIGEN: HUN LEVENS
  & HUN ATTRIBUTEN
speker prof. L.E.I.M. Jongen
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Als je oud wordt
dan word je vol van tranen
nee - niet van verdriet
van iets, te groot voor woorden.
                        (J.C. van Schagen)
 
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer

In memoriam
 
Wij kregen, helaas pas na haar
afscheidsdienst, bericht dat een
van onze oud-voorgangers is
overleden. Op 18 september over
leed Elisabeth Ida Trijntje van der
Zee. Wij kenden haar als Lies
Brussee. Zij was voorganger bij
De Hoeksteen september 1985 -
mei 1990 en bij de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB in
Sassenheim 1 sept 1994 – 1 mei
1998.  Wij zijn haar veel dank
verschuldigd vanwege haar inzet
voor onze verenigingen. Zij roept
bij velen warme herinneringen 
op.
‘Dominee Brussee’ kwam na een
stormachtige periode van de
VVG naar Voorburg en boeide
met haar preken. Op haar voor
stel werden bezinningsdiensten
op zondagmiddagen georgani
seerd met prominente sprekers uit
het maatschappelijk leven. Het
pastoraat had  haar speciale be
langstelling en zij was daarin zeer
trouw. Zij organiseerde in Voor
burg groothuisbezoeken, waar
door ook de leden die buiten beeld
waren geraakt weer bij de Hoek
steen betrokken raakten. Als ver
volg daarop werd de bezoekcom
missie nieuw leven ingeblazen.
Lies was een meelevende predi
kante, die makkelijk contacten
legde. Omdat zij geen rijbewijs
bezat, begeleidde Jan Brussee
haar geregeld bij huisbezoeken en
wachtte haar geduldig in de auto
op. Ook leden van de verenigin

gen reden haar rond.  Bij haar
afscheid van de VVG werd dit in
een lied door het bestuur  geme
moreerd. Lies nam actief deel aan
de plaatselijke oecumene in Voor
burg en Sassenheim en gaf de
vrijzinnigen een nieuw gezicht. Ze
was een markante persoon die je
ook niet snel vergat omdat zijzelf
je de combinatie van kwetsbaar
heid en innerlijke kracht toonde.
Daarmee was zij velen tot steun.
Na haar werkzaamheden voor
Vrijzinnigen Nederland keerde zij
terug naar haar religieuze thuis
basis. Ze werd voorganger bij de
Doopsgezinde Gemeente, eerst in
Den Haag en later in Enkhuizen.
Bovendien zette ze zich in voor
het Doopsgezind Seminarie als
supervisor en mediator. In 2008
kwam haar boek uit in co-auteur
schap met Annelies Klinefelter
over ‘Mediation in het pastoraat’.
Bovenaan de overlijdensannonce
staat: “Niemand kan een ander
fundament leggen, dan hetwelk
gelegd is, namelijk Jezus Christus,
1 Kor. 3 : 11” . Haar afscheid vond
plaats in de Doopsgezinde Ge
meente in Enkhuizen. Wij wensen
haar  dochter Ineke en partner,
verdere familie en de mensen die
haar na stonden, veel sterkte toe
met dit verlies.
 
Katrijne Bezemer en Frouwke de
Boer

Bloemengroet
De bloemen in de maand oktober
gingen namens u naar
mw. A. Koudijs-Hamwijk in
Sassenheim.

Van het bestuur
 
Sinds 2012 is de gemeente Leid
schendam-Voorburg een ‘regen
booggemeente’. Een regenboog
gemeente is een gemeente die ac
tief beleid ontwikkelt voor de ac
ceptatie van lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksue
le, transgender en intersekse per
sonen (LHBTI’s). Naar aanlei
ding van overleg tussen wethou
der Nadine Stemerdink van de
gemeente, die LHBTI in haar
portefeuille heeft, en de Raad van
Kerken Leidschendam-Voorburg
is door de gemeenteraadraad ge
vraagd wat kerken kunnen bij
dragen aan de gemeente als regen
booggemeente. In verband hier
mee heeft het VVG-bestuur be
sloten dat een poster aan de kerk
deur wordt opgehangen waarop
het volgende is aangegeven: ‘Van
af de oprichting van onze geloofs
gemeenschap (1906) staan wij
open voor mensen van verschil
lende levensopvattingen, onge
acht geloof, ras, geslacht en ge
aardheid’.
 
Wegens ziekte van Hans Wil
brink zal mevrouw dr. Kitty
Bouwman hem als spreker ver
vangen bij de lezing van 3 novem
ber over ‘Leven en werk van Hil
degard van Bingen’.
 
Binnen de regio Rijnmond, waar
de VVG deel van uitmaakt, zijn
in de afgelopen jaren de periodie
ke regiodagen in het slop geraakt.
In verband hiermee heeft Simon
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van Proosdij bij de afdelingen van
de regio Rijnmond geïnformeerd
naar de behoefte tot voortzetting
van de regiodagen. Uit de reacties
vanuit de regio komt weinig
animo tot voortzetting naar
voren, onder meer vanwege be
perkte organisatorische moge
lijkheden, hoge leeftijden leden,
reisafstanden, doublures met
kerkdiensten en bijeenkomsten in
streekverband. In verband hier
mee heeft het VVG-bestuur be
sloten om in het vervolg geen re
giodagen meer te organiseren.
 
Op 21 september heeft een bijzon
dere landelijke algemene leden
vergadering plaatsgevonden. De
vergadering kenmerkte zich hier
in dat ondanks het belangrijke
agendapunt van het rapport 2020
een dialoog niet goed mogelijk
was; er waren vanuit de afdelin
gen vele interventies en vragen die
door het landelijk bestuur nauwe
lijks werden beantwoord. Deze
gang van zaken is als zeer teleur
stellend ervaren.
 
Op 9 november draagt de VVG
bij aan de jaarlijkse inzamelings
actie ten behoeve van de Voedsel
bank Stichting Buren. Iedereen
wordt uitgenodigd om een bijdra
ge aan de voedselbank te leveren.
Het VVG-gebouw wordt openge
steld van 10.00-13.00 uur. De
heren Van Proosdij, Toes en on
dergetekende begeleiden de inza
meling.
 
In de kerkdienst van 24 november
worden de volgende overledenen
herdacht: Ton Schippers en de
oud VVG-voorganger Elisabeth
Ida Trijntje van de Zee, bij de
VVG beter bekend als Lies Brus
see. Ook personen van buiten de
VVG zullen worden herdacht.
 
Tenslotte nog dit: er is in de laat
ste periode kleding in het gebouw
achtergebleven. Zie hiervoor de

foto in deze Stemmen. Het is on
bekend wie daarvan de rechtma
tige eigenaars zijn. Als iemand
zijn/haar eigendom(men) her
kent, kan met het bestuur contact
worden opgenomen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jan Jager
 

Kleding die is blijven hangen

LEVEN EN WERK VAN
HILDEGARD VAN
BINGEN
 
Spreker mw. dr. Kitty Bouwman
Zondag 3 november 10.30 uur.
Entree € 7,00; Hoeksteenleden,
vrienden/belangstellenden € 5,00;
koffie/thee €1,00
 
Ik strek mijn handen uit naar God,
als een veertje,
dat iedere zwaartekracht mist en
door de wind opvliegt,
om door Hem gedragen te worden’.
 
Dit zijn de meest bekende woor
den van Hildegard van Bingen
(1098-1179). Ze vindt in zichzelf
geen enkel houvast, laat zich
meenemen door de goddelijke

Geest en weet zich geborgen in
God. Hildegard was een veelzijdi
ge vrouw. Ze ontving visioenen,
schreef theologische boeken,
componeerde muziek, stichtte
kloosters; ze was geestelijk leids
vrouw voor velen. Hoe zag haar
leven eruit? Wat inspireerde haar?
Wat zag ze in haar visioenen?
Op deze bijeenkomst staan we stil
bij haar leven. We lezen enkele
fragmenten uit haar brieven
waarin ze vertelt over wat ze er
vaart bij het “zien”.
 
Dr. Kitty Bouwman is theologe

met veel aandacht voor spiritua
liteit en geestelijk begeleidster. Ze
is bezig met een wetenschappelijk
onderzoek naar het goddelijke
moederschap in de werken van
Hildegard van Bingen.

Volgens Hildegard van Bingen
hangen de elementen van het uni
versum nauw samen met de micro
kosmos, de structuren en ontwik
kelingen van het menselijk lichaam
- uit haar laatste boek 'Liber Divi
norum Operum'
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De andere kant van het
kloosterleven
 
Zondag 10 november, 10.30 u
Spreker Anneke Brandt
Toegang vrij

Onze Lieve Vrouwe Abdij te
Oosterhout

  

Kerkdienst en koor

 
Zondag 24 november 10.30 uur
Herdenkingsdienst van de overledenen
Voorganger ds. Katrijne Bezemer
Organist Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor
o.l.v. Frits Muusse
 
Het koor zal tijdens de dienst zingen:
Graduale                                                         Cherubini
Zolang wij ademhalen                                    lied 467
Onze Vader                                                     Traditioneel
 
1e collecte is voor de eigen geloofsgemeenschap
2e collecte voor de Unitariërs in Roemenië
Bloemenbusje bij de uitgang

HEILIGEN: HUN LEVENS
& HUN ATTRIBUTEN
 
Spreker prof. L.E.I.M. Jongen
Zondag 1 december, 10.30 uur
 Entree: € 7,00; Hoeksteenleden
en vrienden/belangstellenden € 5,00;
koffie/thee € 1,00  
 
Heiligenlevens (ook wel legendes
genoemd) zijn geen biografieën in
de moderne zin des woords. Vaak
bevatten ze geen ‘harde’ feiten,
maar verzinsels. Dat geldt niet
alleen voor verhalen over vroeg-
christelijke martelaren, maar ook

   

Weet gij 
waar de wind geboren,
waar de dauw geboren is?
Weet gij kunstig op te sporen
wat hierbij, hierboven is?
Weet gij wat de sterren zijn en
wat de zon, de mane? Wat
in de bergen, in de mijnen
ligt, en in de zee bevat?
Weet gij iets klaar uit te leggen
van al 't geen me u vragen kan?
Antwoordt dan en wilt mij zeggen
Dichten... wat is dichten dan?
 
                     Guido Gezelle

 
De katholieke kerk, waaronder
de kloosters, ligt stevig onder
vuur, in een u welbekend opzicht.
Terecht. Maar er zijn ook andere,
positievere kanten aan het kloos
terleven.

 
Mevrouw Anneke Brandt zou u
graag mee willen nemen naar die
andere kant van dat kloosterle
ven.
Hoe is het leven ontstaan? Welke
soorten van kloosterleven be
staan er? Is er verschil tussen de
mannelijke tak (monniken) en de
vrouwelijke tak (monialen)? Zijn
monniken en monialen wereld
vreemd of juist niet? Wat betekent
het te leven in gemeenschap, of te
leven in afzondering?
Vanuit haar verleden van 30 jaar
moniale zijn, neemt zij u mee op
deze dag om antwoorden te vin

den op o.a. bovenstaande vragen.
 
Anneke Brandt is Voorburgse, zij
trad in bij de zusters Benedictines
sen te Oosterhout na haar oplei
ding tot verpleegkundige. In Oos
terhout leefde en werkte zij daar
samen met haar 80 medezusters
in een zogeheten slotklooster. Na
30 jaar trad zij uit om haar beroep
als verpleegkundige weer op zich
te nemen. Momenteel is zij be
stuurslid van het Vrijzinnig Cen
trum De Hoeksteen.
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voor verhalen die gaan over he
dendaagse personen die tot de eer
der altaren zijn toegelaten. In
heiligenlevens gaat het niet om de
historische waarheid, maar om
een goddelijke waarheid: heiligen
zijn personen die zich mogen ver
heugen in de gunst van God.
Omdat ze dicht bij hun Schepper
verblijven, kunnen ze voor de le
venden een goed woordje bij Hem
doen. Soms hebben ze zich ‘gespe
cialiseerd’ in het genezen of voor
komen van ziektes en kwalen of
ze worden aangeroepen om hulp
te bieden in bepaalde omstandig
heden. Vroeger hadden katholie
ken vaak een of meer beelden in
huis. Aan de hand van de attribu
ten kan men bepalen welke heilige
men voor zich heeft. In zijn lezing
zal Ludo Jongen ingaan op de
structuur van heiligenlevens en
op de attributen waaraan men
heiligen kan herkennen. Hij zal
zijn verhaal illustreren met licht
beelden.  

 
Ludo Jongen (1948) was docent
Middelnederlandse letterkunde
aan de Universiteit Leiden en
hoogleraar Nederlandse letter
kunde aan de Katholieke Univer
siteit Johannes Paulus II te Lublin
(Polen). Hij publiceerde vooral
over middeleeuwse heiligen, o.a.
Heilig in de Lage Landen.
 

Poëziemiddag in de
Bernardus
Sassenheim
Wie reist, maakt wat mee
 
Als onderdeel van het program
ma voor Vorming en Toerusting
vindt er een poëzie-middag plaats
in de Bernardus. Het thema van
de middag is: Wie reist, maakt wat
mee.
Iedereen is wel eens op reis ge
gaan. Vroeger misschien dicht bij
huis, later met auto of vliegtuig.
Maar hoe reisden we dan, wat
beleefden we, hoe was dat?
In deze bijeenkomst worden ver
schillende gedichten gelezen over
reizen en op reis zijn. Grappige en
ernstige tegelijk. Want een dich
ter kan heel mooi dubbele beteke
nissen verwoorden. We lezen
samen en gaan met elkaar in ge
sprek.
 
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Datum: woensdag 6 november a.
s.
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: de Tuinzaal, Huize Ber
nardus, Hoofdstraat 82, 2171AV
Sassenheim
Vrije toegang, opgave is niet
nodig.

Oecumenisch Vrouwen-
werk Voorburg-
Leidschendam
 
De Vrouw en Geloofgroep van
het Oecumenisch Vrouwenwerk
komt elke derde woensdag van de
maand ‘s morgens van 10 tot 12
in één van de kerken in Voorburg
of Leidschendam bij elkaar. Dit
seizoen is het thema “Relaties in
en met de Bijbel ”. De eerstvol
gende bijeenkomst is gepland op
woensdag  20 november in de
Maartenszaal, naast de Sint Mar
tinuskerk, Oosteinde 56 in Voor
burg, dan spreekt Marianne
Pompert  over Maria Magdalena.
 Meer informatie: Plony Kor
ving, 06 10 29 27 26 of p.kor
ving@outlook.com en Marianne
Pompert, 06 28 14 97 19 of pom
pertmarianne@gmail.com .

Warmte
 
Een gedachte die opkomt, die je
blij maakt, wil je delen met ande
ren. Die gedachte wil je verwoor
den in een stukje.
De stukjes zijn niet het resultaat
van eindeloos puzzelen. Het lijkt
vanuit het niet bij jezelf in te

Was ik er al
Was ik er al voor ik bestond?
Bestond ik al voor ik er was?
Ik keer weer naar waar ik was,
terug naar waar ik mij bevond
voor het gevoel dat ik bestond
en niemand werd of iemand was.
 
Margreet Werumeus Buning

dalen. Het is een gevoel dat je
dicht bij de kern zit, dat je er om
heen zweeft. Dat je veel kanten
kunt beschrijven. Dat doe je dan
met de woorden die je je eigen
hebt gemaakt in de loop van je
leven. Je om-schrijft iets wat inge
daald is.
Maar anderen hebben andere
woorden verzameld in hun leven
en geven een andere
om-schrijving. Allemaal vonken
die gezamenlijk een warmte
voortbrengen die alles door
dringt.
 
Marijke van Proosdij
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Interkerkelijke inzameling Voedselbank 2019

 
De kerken in Leidschendam en Voorburg organiseren op 3, 9 en 10 november a.s. de jaarlijkse inzameling-
actie ten behoeve van de Voedselbank Stichting Buren. 
 
De Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben.
 
Helaas is de Voedselbank nog steeds hard nodig. Ondanks alle sociale voorzieningen, neemt het aantal
mensen dat onder de armoedegrens leeft toe.
De gezamenlijke kerken van Leidschendam en Voorburg steunen de Voedselbank ook dit jaar. .
 
DE HOEKSTEEN IS OP ZATERDAG 9 NOVEMBER VAN 10.00 TOT  15.00 UUR OPEN
 
Wij hopen van harte dat u mee doet met onze actie zodat de Voedselbank in de periode van Kerst weer
extra feestelijke kerstpakketten samen kan stellen.
 
 
Wat kan ik doen?
Om zoveel mogelijk eenheid in de samen te stellen pakketten te verkrijgen is een lijstje opgesteld van de
meest gewenste producten.
 
Maak een keuze voor uw bijdrage:
 
afwasmiddel              thee/suiker                               soep in blik
limonadesiroop          pindakaas                               knakworst in blik
chocolade repen          hagelslag (in pak)                  groente in blik/pot
chocolade pasta           kindersnoep                          vis in blik
Punselie koekjes          zonnebloemolie                     eieren
koffiecreamer               bakboter                                waspoeder
pasta/rijst                     pannenkoekenmix   
vuilniszakken               billendoekjes                         luiers (div. maten)
deodorant                    kaas/vlees/vis (vacuüm verpakt)
 
Houdt u rekening met een ruime houdbaarheidsdatum, ook voor ná kerst!
 
 

Voor de muziekliefheb-
bers onder ons
 
Zaterdag 2 november a.s.,
aanvang 20.00 u in de Koning
kerk te Voorburg
en op zondag 10 november a.s.,
15.00 u in de Adelbertkerk te
Delft
 
Het kamerkoor Ars Vocalis
brengt in hun jubileumconcert
een mooi en swingend Latijns-
Amerikaans programma o.l.v.
Takashi Mizumoto

Verdere inlichtingen: www.ars
vocalis.nl
 
Zondag 3 november a.s.,
aanvang 19.00 u in de Oude Kerk
te Voorburg
 
Cantatedienst m.m.v. Musica
Aeterna waarin wordt uitgevoerd
de cantate “Der Friede sei mit
dir”, BWV 158 van J.S. Bach, plus
nog enkele dubbel-korige werken
van J.M. Bach en J.S. Bach. 
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Wijkcommissie Voorburg/Leidschendam/VVG Voorburg 

  

 

         

         Voorburg, november 2019 

 

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,  
 

Graag maken wij u attent op twee Adventsbijeenkomsten: 

 

Zondag 15 december 2019 om 15.00 uur, Vrijzinnig Centrum de Hoeksteen, 

Rozenboomlaan 119 te Voorburg, gezamenlijke Adventsbijeenkomst VVG en de 

Remonstranten uit de wijken Leidschendam-Voorburg, Marlot, Mariahoeve en Bezuidenhout. 

U bent daarbij van harte welkom. 

Op deze middag zullen we onder het genot van een hapje en drankje samen Advent vieren.  

De organist Henriek Dijkstra 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 Indisch lopend buffet van Toko Bali.  

De bijdrage voor de gehele of gedeeltelijke adventbijeenkomst is € 7,00.  

Opgave voor de middag en/of afsluitende 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. of s.proosdij@kpnmail.nl 

 

 

Vrijdag 13 december 2019 vanaf 17.00 uur, Remonstrantse kerk aan de Laan van 

Meerdervoort 955 Den Haag, Adventsbijeenkomst met zingen, luisteren en eten. Opgave 

vóór 7 december per telefoon 070 325 07 79 of via een lijst in de Remonstrantse kerk. 

 

 

U kunt een keuze maken, maar natuurlijk ook beide keren meedoen aan de voorbereidingen 

op het kerstfeest. 

 

Hartelijke groet namens de VVG en de wijkcommissie 

 

 

Simon van Proosdij en Annelies van Kampen-Sterk. 
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Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

     NOVEMBER
zo 3 10.30 u Hoeksteenlezing Leven en werk van Hildegard van 

 Bingen, spreker dr. Kitty Bouwman

wo 6 14.30 u Poëziemiddag Wie reist, maakt wat mee, o.l.v. 
 drs  K. Bezemer, Sassenheim, huize Bernardus

do 7 20.00 u Leeskring Epictetus, leven als een filosoof o.l.v. 
 drs. K. Bezemer

zo 10 10.30 u De andere kant van het kloosterleven, spreker 
 Anneke Brandt (Vrije toegang)

di 12 14.00 u  Griekse leeskring - Marcus Ev. 15 v.a. vs 42 
 Olgaland 18 Den Haag

do 14 19.30 u Algemene ledenvergadering
 

vr 15 14.30 u Kring Desgevraagd o.l.v.R.F. Philipp
 

zo 24  10.30 u Kerkdienst, herdenking van de overledenen 
 voorganger ds. K. Bezemer m.m.v. het Hoek-
 steenkoor o.l.v. Frits Muusse

     DECEMBER

zo 1 10.30 u Hoeksteenlezing Heiligen: hun leven en hun 
 attributen, spreker Ludo Jongen

di 10 14.00 u Latijnse leeskring  - Judith 13 v.a. vs 27 
Aaltje Noordewierstraat 184, Den Haag
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Voorzitter:
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