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Bij de foto 
 
Tot drie keer toe probeert hij het, de duivel. Verleiden. Dat ligt 
overal op de loer. Het brengt vrede niet dichterbij. Het lukt de 
duivel niet met Christus in de woestijn. Die gaat afkoersen op 
Gods koninkrijk. 
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Doopsgezind dh is het blad van 
de Doopsgezinde Gemeente te 
‘s-Gravenhage. 
Het verschijnt 8 maal per jaar. 
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Een nieuw begin… 
 
Kerst nog vers in het geheugen: een nieuw begin. En nu: een 
ander nieuw begin: een nieuw jaar. Wat de toekomst brengen 
moge? Veel dingen overkomen ons, of we het leuk vinden of 
niet. Aan heel veel kunnen we niet zo heel veel doen. Maar toch 
moeten we onszelf ook niet onderschatten. Het gaat om die ene.  
Jacqueline Roelofs-van der Linden schreef het volgende gedicht: 
 
“Eén ster 
maakt de lucht minder dreigend. 
Eén kaars 
maakt de nacht minder zwart. 
Eén hand 
maakt de weg minder eenzaam. 
Eén stem 
maakt de dag minder stil. 
Eén vonk 
kan begin van nieuw vuur zijn 
Eén noot 
het begin van een lied. 
Eén kind 
het begin van een toekomst. 
Eén wens 
het begin van een jaar.” 
 
Mijn wens voor het nieuwe jaar (en voor elk jaar) is: meer liefde, 
meer verbondenheid, meer respect, langere lonten… En als ik 
zoiets wens, schrijf ik geen verlanglijstje, hoeven niet de anderen 
ervoor te zorgen dat mijn wens wordt vervuld, maar moet ik zelf 
creatief aan de slag. We zijn met veel ‘enen’, mensen die zijn 
geraakt door dat ene Kindje dat het Licht der wereld wordt 
genoemd. Met elkaar en met alle mensen van goede wil gaan we 
er iets moois van maken, laten we elkaar dat beloven.  

een gelukkig nieuw jaar! Jannie Nijwening 
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Uit de kerkenraad 
 
Met ingang van dit jaar is de kerkenraad als volgt samengesteld: 
Catharina Kotteman - voorzitter, vieren en Oldeslo   
Robbert de Quant - penningmeester 
Kim van Wetten - secretaris  
Jan Bloem - jaarprogramma en Oldeslo 
Marijke Haisma - jeugd  
Monique van Setten - communicatie en oecumene 
Evert Pruis - tweede secretaris 
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks 
bestuur. 
 
 
De extra collecte in het eerste kwartaal 
 
In het eerste kwartaal van 2017 collecteren wij in de Doops-
gezinde en Remonstrantse Gemeenten voor Stichting Present. 
Deze Stichting wil een verbinding vormen tussen de allerzwak-
sten in onze samenleving die hulp nodig hebben, en de vele vrij-
willigers die deze hulp willen bieden. Zij zetten zich belangeloos 
in voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte 
gezondheid of sociaal isolement. Present organiseert bij voor-  
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beeld gezellige middagen voor ouderen of mensen met een 
geestelijke beperking, maar helpt ook bij verhuizingen, het 
schoonmaken van een woning en praktische zaken zoals 
financieel en juridisch advies. Op de website van de stichting 
www.stichtingpresent.nl/denhaag staat nog veel meer informatie. 
Uw gulle gaven worden besteed aan de mensen die het in don-
kere dagen het hardste nodig hebben. Wij hopen dus van harte 
dat u dit prachtige doel met uw gulle gaven wilt steunen. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn deze actie via de collecte in de kerk te 
ondersteunen dan kunt u ook uw bijdrage storten op rekening NL 
93 INGB 0000 295 263 ten name van de Commissie Hulpbetoon 
onder vermelding van Stichting Present. 

Yvonne van Eck 

 
De extra collectes in 2016 

In het afgelopen jaar is er voor de vier doelen van de extra 
collectes het volgende opgehaald: Make-A-Wish Nederland 
ontving € 993,39. In het voorjaar was de opbrengst voor de Eye 
Care Foundation € 1053,-. Het Moeder- en Kindcentrum Bij1 in 
Spoorwijk kreeg € 953,90 en aan KidsCare Kenia konden wij een 
bedrag van € 907,32 overmaken. Alle gevers hartelijk dank.  
 

Bijzondere diensten 

In de dienst van 5 februari is het thema diaconie en het werk van 
STEK (Stad en Kerk). Jannie Nijwening bereidt de dienst voor 
samen met Derk Stegeman. Hij is predikant in de PKN, directeur 
van het straatpastoraat hier in Den Haag en als afdelings-
manager werkzaam bij STEK. Na afloop is er gelegenheid om 
samen na te praten.  
Op 26 maart staan vluchtelingen centraal in de dienst. 

http://www.stichtingpresent.nl/denhaag
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How to make an American Quilt 

Bovengenoemde speelfilm gaan we met het creacollectief 
bekijken. Een 
prachtige film 
over liefde en de 
vele aspecten 
daarvan.  
We nodigen de 
hele gemeente 
uit om hier 
gezamenlijk van 
mee te genieten. 
Dit doen we op 

woensdag 1 februari 2017 om 14.00 uur nadat we in de morgen 
een comforter, een quilt bestemd voor vluchtelingen, hebben 
geknoopt.  

Erica Wouterloot 
 

Omarm-bandjes voor diversiteit 

Tijdens de dienst van kerstavond konden we er al een beetje 
mee kennismaken: de omarm-bandjes van Omar Munie. Hij ont-
wierp dit armbandje als positief teken tegenover de negatieve 
gevoelens die er leven ten opzichte van vluchtelingen. Hij weet 
wat het is om vluchteling te zijn, want hij ontvluchtte ruim 20 jaar 
geleden het door burgeroorlog verscheurde Somalië. Hij was hier 
welkom. Nu ziet hij dat de stemming heel erg veranderd is.   
Maar hij blijft ervan overtuigd, dat diversiteit van culturen en 
talenten innoverend werkt en ons land verrijkt. Dat de groeiende 
etnische diversiteit in Nederland vraagt om begrip, nuance en 
een positieve instelling van welwillende burgers, toch zeker de 
meerderheid? En vluchtelingen in instabiele regio’s en aan de 
buitengrenzen van Europa hebben onze actieve betrokkenheid 
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en (financiële) steun hard nodig. 
Wie een omarm-bandje draagt laat zien dat hij of zij deze ge-
dachten hoog in het vaandel heeft. Het armbandje is handwerk, 
gemaakt in de Dream Factory door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat ze op de gewone manier 
niet zo makkelijk een baan vinden. De buitenkant van het 
armbandje is gemaakt van gebruikte reddingsvesten waarmee 
vluchtelingen de Europe-
se kust levend bereikten. 
De binnenkant is van leer 
en daar staat een 
inscriptie:  
ik omarm diversiteit | by 
omar munie. 
De opbrengst van de 
armbandjes is bestemd 
voor verschillende vluchtelingenprojecten in instabiele regio’s en 
aan de grenzen van Europa. 
Zou het niet prachtig zijn om deze armbandjes in onze gemeente 
te verspreiden? Een paar mensen broeden op een plan daarvoor 
en die hopen dat velen meedoen. Je gaat er nog meer van 
horen! 

Jannie Nijwening en Nelleke Kan 
 
 
Veertig jaar wijksecretaris 
 
Als wijksecretaris onderhoud je contacten met een aantal men-
sen in je eigen buurt. Gonneke Wittermans deed dit werk veertig 
jaar lang en zij was bepaald niet de enige. Na een verblijf van 
een jaar of tien in achtereenvolgens Venezuela, Curaçao en 
Duitsland kwam zij met haar man Johan en vier kinderen naar 
Voorburg. Al snel - we praten over het midden van de jaren ‘70 - 
kwam toenmalig predikant Bart Cuperus langs met de vraag of zij 
het wijksecretariaat op zich wilde nemen. Gonneke zei “ja” en zo 
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kreeg zij een grote wijk onder haar hoede. Gelukkig kreeg zij ook 
Janneke Montie ernaast, met wie zij fantastisch heeft samen-
gewerkt.  
In die tijd werd er vanuit de vergaderingen van wijksecretarissen 
benadrukt, dat je vanuit de gemeente bij de mensen kwam en 
dat je ook geloofsvragen zou moeten aansnijden. Gonneke 
maakte van haar hart geen moordkuil en verklaarde dat voor 

haar ontmoe-
ting en gezel-
ligheid voor-
op stonden. 
En ze zorgde 
voor het con-
tact met de 
predikant als 
iemand dat 
graag wilde. 
Zo kwam ze 

jaar na jaar bij allerlei verschillende mensen thuis, altijd na een 
telefoontje vooraf. Het maakte haar niet uit of de mensen wel of 
niet in de kerk kwamen; slechts een enkeling deed de deur niet 
voor haar open. En ze kwam langs met de kerstcollecte - destijds 
nog per acceptgiro. Voor sommigen voor wie een beetje extra 
aandacht op zijn plaats was, bracht ze vlak voor Kerst een 
bloemstukje. 
Met een klein groepje, door haar kinderen de maffe mennomei-
den genoemd, organiseerde zij elk jaar op een zaterdag een 
lunch in de tuin bij haar zuster Wies Dorhout. Bij die lunches 
kwam Bart Cuperus ook graag, want het was voor hem een 
ontspannen manier om contacten te onderhouden. Gonneke 
heeft het altijd erg gewaardeerd, dat hij haar in de wijk haar gang 
liet gaan. Nu legt zij na vele jaren het werk neer. Dat is een 
woord van dank waard en daarin ook aan al die anderen, die zich 
vele jaren in hun wijk ingezet hebben. 

Nelleke Kan 
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De kindervredesconferentie van WereldWerk 

Famke Meihuizen van 9 jaar is samen met zus Myrthe Meihuizen 
en Menno Wagenaar naar de kindervredesconferentie geweest 
op DopersDuin. Dit schrijft zij erover:   
Ik vond het heel leuk. Eerst werden we in groepjes ingedeeld. 
We mochten kiezen uit 4 workshops: giraffen en jakhals (over 
geweldloos communiceren), plastic soep, djembé spelen (muzi-
kaal communiceren), en de workshop ‘hoe reist een banaan’ 
(over waar een banaan vandaan komt).  
Ik koos voor giraffen en jakhalzen en djembé spelen. Ik vond 
beide even leuk. ’s Avonds hadden we een bosspel, dat was best 
eng. Ik sliep met 3 anderen op een kamer, gezellig (keten!). 

 

De volgende dag kwam Bakker Abel van TV! - in het echt heet hij 
Simon de Jong. Ik sta met hem op de foto. Natuurlijk bracht hij 
taarten mee ... erg lekker. Toen nog een persconferentie - door 
ons, met echte pers erbij uit Schoorl. Daarna inpakken en 
kamers schoonmaken.  We kregen opruimstokken mee zodat we 
in onze buurt kunnen opruimen.   
Ik was moe na afloop maar vond het erg leuk!  
                                                                              groetjes Famke 



 

10 

De Algemene Ledenvergadering 
 
Eigenlijk was hij behoorlijk saai, de ledenvergadering van 19 no-
vember. Flink wat tijd werd besteed aan veranderingen in de 
statuten en dat is zelden spannend. Ook de begrotingen van de 
gemeente en van de Stichting Cultureel Beheer stonden netjes 
op papier. 
Veel belangrijker zijn vanzelfsprekend de mensen die zoveel 
werk verzetten in de gemeente. Dus gingen er bloemen naar 
Coos Wentholt voor het jarenlange werk dat zij als voorzitter van 
het koor verzet heeft, naar de leden van de werkgroep die de 
vredesconferentie in september organiseerden en naar Aline 
Wanrooy, die al eerder terug was getreden als kerkenraadslid. 
Een gebeurtenis van formaat was natuurlijk het aftreden van 
Clara Wesselink als voorzitter. Robbert de Quant kenschetste in 
rake bewoordingen haar manier van leiding geven aan de ker-
kenraad en de gemeente, deels in stormachtige tijden. Wij zijn 
allemaal heel blij met de wijze waarop zij ons daar doorheen 
loodste. Dat Catharina Kotteman haar plaats wil innemen was 
zonder meer een applausje waard. En het is verheugend dat drie 
nieuwe leden tot de kerkenraad wilden toetreden, Monique van 
Setten, Kim van Wetten en Evert Pruis. Daarmee is de kerken-
raad op sterkte. Maar let op: Jan Bloem en Robbert de Quant zijn 
binnenkort aan het eind van hun tweede termijn en dat betekent 
dat zij zullen aftreden. Er blijven dus nieuwe kerkenraadsleden 
nodig. 

Nelleke Kan 
 
 
We vierden Kerstmis! 
 
De decembermaand is toch een heerlijke tijd met zijn vele 
activiteiten van allerlei aard. Het begon met de bazaar en die zag 
er schitterend uit met mooie spulletjes. Het overgebleven deel 
werd de volgende dag nog verkocht en zo was er meteen al 
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ongeveer € 500,- binnen voor Bethsaïda, het ziekenhuis in 
Tanzania dat we al jaren steunen met de kerstcollecte. Ruim een 
week later volgde de liederenavond; onder leiding van Sabine 
Geerlof zongen we in vele talen en dat zingen werd afgewisseld 
met een verhaal door Monique van Setten en woorden van 
Jannie Nijwening. Diezelfde ochtend waren de kerstattenties 
gemaakt die bij diverse geadresseerden bezorgd konden 
worden. 
En toen kwam Kerstmis zelf. Op kerstavond heerste er een 
gezellige drukte in een viering met van alles en als hoogtepunt 
natuurlijk het spel ‘Eigenwijs’. De vierde wijze uit het oosten 
kwam zonder geschenk bij het pasgeboren kind in de stal.  
 

 
 

Een uitgebreid toneelgezelschap van jong tot oud zette het stuk 
piekfijn op de planken en dat was een applaus waard. Indruk-
wekkend was het verhaal van Omar Munie, die iets over zijn 
leven vertelde en het bijzonder vond dat hij dat in onze kerk 
mocht doen. Wij vonden het bijzonder dat hij naar ons kwam. 
De dienst van Kerstmorgen met Jannie Nijwening had als altijd 
een wat ingetogener karakter. Het licht komt de wereld, waar het 
zo vaak donker is binnen in een baby, midden tussen de 
mensen. 
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En op de laatste avond van het jaar keek Anneke van der Zijpp in 
de kapel van Oldeslo terug en vooruit; ook dat is al heel lang 
traditie. Geloof, vertrouwen, herinneringen, verlangen naar heel-
heid, God weeft een beetje mee aan het tapijt met zijn eigen 
patroon dat als een mensenleven is. En daarna: oliebollen. 
 
 
Op het snijpunt van de tijd 
 
Dat wordt het thema van de studiedagen, georganiseerd door de 
Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen. Het zullen 
de laatste studiedagen zijn. Terugkijken op de mooie ervaringen 
van zusters met elkaar, maar tegelijk met moed en vertrouwen 
de toekomst tegemoet gaan en blijven geloven in onze eigen 
kracht. 
Het thema wordt ontvouwd aan de hand van een bijbelverhaal, te 
vinden in Genesis 18, waar aan Abraham en Sara door ‘drie 
gestalten’ een kind wordt beloofd. Al eerder heeft God die belofte 
aan Abraham gedaan, waarop deze in een smakelijk gelach 
uitbarstte. Nu de be-
lofte opnieuw wordt 
uitgesproken is het 
Sara die er hartelijk 
om moet lachen. Ze 
hebben lang op een 
dergelijk wonder ge-
hoopt, maar die is 
vervlogen nu Abra-
ham 100 jaar oud is 
en Sara een 90-
jarige vrouw is. Met 
hen zal de toekomst tot stilstand komen. Nu brengt de 
boodschap van de ‘lichtende gestalten’ daar een wending in: er 
mag weer gehoopt en verwacht worden. 
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Is het een idee om daar met een groepje zusters naar toe te 
gaan?  
De studiedag die het dichtst bij Den Haag gehouden wordt is die 
in Alkmaar op dinsdag 14 maart. En die staat onder leiding van 
‘onze eigen’ Anneke van der Zijpp en duurt van 10.30 tot 15.30 
uur. De kosten zijn € 10,-; zelf lunchboterhammen meenemen, 
koffie, thee en soep zijn aanwezig. De coördinatie voor zusters 
uit onze gemeente is in handen van Jannie Nijwening. Laat haar 
weten als je meewilt. 
 
 
Lopen op het water 
 
Onder deze titel liet Henk Stenvers, directeur van de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit, zijn gedachten gaan over de problema-
tiek die het kleiner worden van de doopsgezinde gemeenten - en 
daarmee van de broederschap - met zich meebrengt.  
Als introductie koos hij het verhaal uit Mattheus 14: 22-33, waarin 
Jezus over het water naar de boot met zijn leerlingen toeloopt. 
Petrus wil dat ook en stapt uit de boot om Jezus tegemoet te 
gaan. Maar gaandeweg wordt hij bang en begint te zinken. Jezus 
grijpt zijn hand en zegt: “kleingelovige, waarom heb je getwij-
feld?”. Een verhaal hoe moeilijk het is om in een chaotische 
situatie het roer recht te houden en te weten wat je koers is. 
Henk Stenvers beschrijft de situatie waarin de broederschap zich 
in deze tijd bevindt en hij ontvouwt ideeën over hoe het verder 
zou kunnen. Het document staat op de website van de ADS en is 
te downloaden via  
http://www.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/2016/
De-doopsgezinde-geloofsgemeenschap-lopen-op-het-water.pdf. 
Of stuur een mailtje naar de administratie, dan krijg je het per 
mail. 
De programmacommissie zal een avond over dit belangrijke on-
derwerp organiseren. De datum wordt nog bekend gemaakt. 
 

http://www.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/2016/De-doopsgezinde-geloofsgemeenschap-lopen-op-het-water.pdf
http://www.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/2016/De-doopsgezinde-geloofsgemeenschap-lopen-op-het-water.pdf
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Uit de oecumene 
 

De Raad van Kerken 
Leidschendam-Voorburg orga-
niseert op 22 januari in de 
Dorpskerk - Damhouderstraat 
2a - Leidschendam een 
speciale vesper aan het eind 
van de week van gebed voor 
de eenheid. Het begint om 
19.00 uur 
Voorgangers zijn ds Jannie 
Nijwening en de RK-diaken 
Pier Tolsma. 
Medewerking wordt verleend 
door het Martini Ensemble 
onder leiding van Jeroen 
Bosman. 
 
U bent van harte welkom. 
 

 
 
Geloven in de postmoderne samenleving 
 
 Met het mysterie mag je nooit ‘klaar’ zijn’ zegt de Tsjechische 
Templeton Prize 2015 winnaar Tomáš Halík ergens in zijn 
populaire boek ‘Geduld met God’. In onze samenleving lijkt het 
daarentegen soms alsof het tijdperk van het mysterie en de 
religie (en daarmee ook christelijk geloven) door het zich gestaag 
doorzettend betoverend verhaal van de secularisatie voorgoed 
voorbij is. Wat nog aan religiositeit, en dan met name aan 
Christelijk (en Islamitisch) geloven aanwezig is wordt dan vanuit 
dat perspectief gezien als uitdovend restant van een voorbije tijd 
en denktraditie.   
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Die visie blijkt steeds meer een versimpelde samenvatting van 
ontwikkelingen en doet geen recht aan een werkelijkheid die 
complexer, dubbelzinniger en hermetischer is. Terwijl de secula-
risatie doorzet begint deze tegelijk ook haar rafelranden te tonen 
en lopen ook filosofen aan tegen de grenzen die het rationalisme 
onafwendbaar lijkt te creëren. Tegelijk lijkt het postmodernisme 
haar eigen ondermijnende vijanden te scheppen en toont religio-
siteit zich in diverse gedaanten als een vitale realiteit met een 
groot vermogen tot creatieve én destructieve adaptaties en 
transformaties. 
De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog organi-
seert een leergang van 8 colleges op HBO/WO-niveau op zater-
dagen tussen 28 januari en 8 april in de Christus Triumfatorkerk 
aan de Juliana van Stolberglaan. Informatie over de inhoud en 
de docenten op www.dezinnen.nl. Op de homepage kun je de 
leergang aanklikken en de folder. 
 
 
Schrijfgroep Amnesty International 
 
Een nieuw jaar en de strijd om het schenden van mensenrechten 
tegen te gaan gaat onverminderd door. Het gaat er daarbij om 
mensen in bescherming te nemen die voor een kritische noot zijn 
opgepakt of gemeenschappen die voor grote bouwondernemin-
gen moeten wijken van hun eigen grondgebied, mensen die 
geen rechtmatige vergoeding krijgen, aan wie medische zorg 
wordt ontzegd, aan wie geen advocaat of familiecontact wordt 
toegekend. Vaak lijken het acties voor mensen en bevolkings-
groepen ver van ons bed. Maar de wereld is klein en zo is er nu 
een actie die palmoliegigant Wilmar in Indonesië oproept om 
mensenrechten te respecteren.  Net als bij veel kleding die wij 
dragen wordt bij veel producten die wij gebruiken in het hele 
proces weinig gedaan voor de werknemers. Vrouwen maken 
lange werkdagen voor minder dan twee euro per dag, er is 
sprake van kinderarbeid, giftige bestrijdingsmiddelen zonder 

http://www.dezinnen.nl/
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bescherming, zakken dragen van 25 kilo, verwondingen die niet 
goed worden verzorgd. Op de site van Amnesty kun je een petitie 
tekenen en de bedrijven die van Wilmar afnemen oproepen tot 
meer respect voor mensenrechten.  
 

 
 
Op de site vind je meer acties. Voor drie daarvan schrijven we 
weer op maandag 9 januari 2017 en vervolgens elke tweede 
maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Paleisstraat. Voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie aanwe-
zig. Alleen portokosten zijn voor eigen rekening.  

Frouke 
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Personalia 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten in de Remonstrantse Gemeente 
Laan van Meerdervoort 955      www.remonstranten.org/denhaag  
15 jan.    ds Reinhold Philipp 
22 jan.    11.00 uur wandelen, geloven te voet  
29 jan.    ds Marga Vos 
  5 febr.   ds Rob Esveld 
12 febr.   ds Johan Goud 
19 febr.   Menno Meihuizen  kanselruil  
26 febr.   ds Reinhold Philipp, bevestiging ds Antje van der Hoek 
 
 
 
 
Kerkdiensten in De Hoeksteen 
Rozenboomlaan 119 Voorburg           www.vrijzinnigen.nl  
15 jan.   Julia Bronkhorst met kinderen prof. Casimirschool 
22 jan.   ds Katrijne Bezemer 
  5 febr.  Hoeksteenlezing door Leo Fijen 
26 febr.  ds Katrijne Bezemer   Hoeksteenkoor 

http://www.remonstranten.org/denhaag
http://www.vrijzinnigen.nl/
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Kerkdiensten NPB 
Lange Kerkdam 46 Wassenaar      www.npbwassenaar.nl  
15 jan.    ds Marthe de Vries 
22 jan.    ds Evelijne Swinkels 
29 jan.    ds Marthe de Vries 
  5 febr.   ds Carel ter Linden en Mirjam Karres 

 bezinningssamenkomst 
12 febr.   ds Marthe de Vries 
19 febr.   ds Jan van Aller 
26 febr.   ds Marthe de Vries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doopsgezinde Gemeente 
Paleisstraat 8  2514 JA Den Haag 
070-3605711   kosterij@dgdenhaag.nl 
www.dgdenhaag.nl   www.facebook.com/DoopsgezindDenHaag 
NL55ABNA0624374505 voor alle betalingen door leden en 

 belangstellenden 
Commissie Hulpbetoon NL93INGB0000295263 
 
Predikant ds Jannie Nijwening Paleisstraat 8  2514 JA Den Haag 
06-49422430   nijwening_j@hotmail.com 
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag 
Telefonisch spreekuur dinsdag t/m donderdag 8.30 - 9.30 uur 
Albert Schweizerstraat 29   1561 GD Krommenie   075-8795591 
  
Administratie maandag - vrijdag 9.00 - 12.00 uur 

http://www.npbwassenaar.nl/
mailto:kosterij@dgdenhaag.nl
http://www.dgdenhaag.nl/
http://www.facebook.com/DoopsgezindDenHaag
mailto:nijwening_j@hotmail.com
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Kerkdiensten    15 januari - 26 februari 
 
 
 
 
 
15 jan. ds Jannie Nijwening in de Doopsgezinde Kerk 

kinderdienst 
 
22 jan. geen dienst in de Doopsgezinde Kerk 

wegens wereldbroederschapsdag in Goes 
  Nelleke Kan in Oldeslo 
 
29 jan. Coos Wentholt in de Doopsgezinde Kerk 
 
 
 
 
 
5 febr.  ds Jannie Nijwening in de Doopsgezinde Kerk 
 
12 febr. ds Han Cuperus in de Doopsgezinde Kerk 
  ds Jannie Nijwening in Oldeslo 
 
19 febr. ds Reinhold Philipp in de Doopsgezinde Kerk 

kanselruil 
 
26 febr. predikant nog niet bekend in de Doopsgezinde Kerk 
  ds Anneke van der Zijpp in Oldeslo 
  20.00 uur Rik Wagenaar, huisdienst in Delft  
 
 
 
 
De diensten beginnen - tenzij anders vermeld - om 10.30 uur 


