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Friese theoloog Noordmans noemt de Geest een beginsel van
vertraging. Vertragen hoort kennelijk bij het leven van
christenen. Misschien omdat het goed is dat we af en toe even
stil staan bij wat de bedoeling van ons leven is en de tijd nemen
ons dat te binnen te brengen. Misschien kan God niet zo goed
bij ons aan boord komen als we alleen maar aan het hollen zijn.
Verlangzamen vraagt vooral om loslaten, van drukke agenda’s,
van volle werkweken en haastige ontmoetingen. Dat wist de
Belgische dichter Leonard Nolens ook. Hij schreef:

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl
Benefietconcert voor Oekraïne:
3 juli pianorecital door Eduard Preda
De Haagse concertpianist Eduard Preda geeft op zondagmiddag
3 juli van 17 tot 18 uur in de Maranathakerk een pianorecital met
werken met Chopin, Liszt en Skrjabin, en met enkele eigen
composities. Het wordt een benefietconcert voor Oekraïne. De
toegang is vrij, bij de uitgang wordt een collecte gehouden. Alle
inkomsten zijn bestemd voor inwoners van en vluchtelingen uit
Oekraïne.

Groep ‘Maranathakerk nieuwe generatie’
van start gegaan
Een gezellige lunch met een goed gesprek vormde op zondag
12 juni na de kerkdienst de aftrap van ‘MK nieuwe generatie’. Dit
is de voorlopige naam van de (gespreks)groep voor ‘jongere’
gemeenteleden, grofweg tussen de 25 en 45 jaar.
Onder het genot van zelf meegebrachte soep, stokbrood en
quiche hebben we elkaar beter leren kennen. Ook hebben we
het gehad over de toekomst van de Maranathakerk. Deze keer
waren er zes deelnemers – anderen konden er wegens vakantie
en andere verplichtingen niet bij zijn. Gelukkig waren we bij het
paasontbijt in de gemeentezaal al met een groter aantal
geïnteresseerden bij elkaar geweest.
Het doel van de groep is om het contact tussen jongere
gemeenteleden te bevorderen en een gelegenheid te bieden om
met elkaar van gedachten te wisselen over actuele of
levensbeschouwelijke onderwerpen. Verder hopen we dat op
deze manier nieuwe leden of geïnteresseerden op een
laagdrempelige manier kennis kunnen maken met andere leden
van de Maranathakerk.
De bijeenkomst van 12 juli smaakte letterlijk en figuurlijk naar
meer. De komende gemeentelunch op zondag 11 september
leek ons een goede gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten:
noteer die datum dus vast in je agenda. Daarna is het de
bedoeling om ongeveer elke zes weken bij elkaar te komen in
aansluiting op een kerkdienst. Er is inmiddels ook een appgroep
om het contact zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Heb je interesse in deze groep? Dan kun je een bericht sturen
aan Pieter van den Broek: p.j.vandenbroek@gmail.com.

´Verlangzaaam je verlangen’
Sommigen van u
vertel ik vast niets
nieuws als ik u zeg
dat ons woord
vakantie komt van
het Latijnse woord
‘vacare’, dat
leegmaken
betekent. Het wordt
zomer en dat is de
tijd dat velen van
ons even op reis
gaan of anderszins
vakantie vieren. Even een lege agenda en even vertragen. Een
paar weken om weer te leren dat niet alles snel en efficiënt
moet, maar dat sommige zaken tijd nodig hebben.
De ontdekkingsreiziger Livingstone reisde het liefst te voet of per
paard, want zei hij : ‘Anders kan mijn ziel het niet bijhouden’.
Onze ziel knapt kennelijk op van enige vertraging. Nog een
reden om niet meer te vliegen maar de trein te nemen! De

Laat
Vertraag.
Vertraag.
Vertraag je stap.
Stap trager dan je hartslag vraagt.
Verlangzaam.
Verlangzaam.
Verlangzaam je verlangen
En verdwijn met mate.
Neem niet je tijd
En laat de tijd je nemen –
Laat.
Leonard Nolens (1947), uit: ´Laat alle deuren op een kier´,
(Querido 2004).

Ik wens het u van harte toe deze maanden, dat u de boel even
de boel kunt laten. En dan verrast kunt worden door wat die
verlangzaamde tijd met u doet. Tijd om op adem te komen en je
ziel weer te voeden. Trage dagen wens ik u. Ach, misschien
kunt u maar het beste een voettocht maken.
Ds.Folly Hemrica

Even voorstellen: Joop van Aalsburg

‘Ik vertaal de preek woord voor woord
in het Frans’
Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben
voor de Maranathakerk.
‘Ik kom uit
Gorkum. In mijn
jeugd ging ik
altijd naar de
kerk. Ik was
zelfs voorzitter
van de
jongelingsvereniging,
zoals die toen
bestond. Voor
mijn werk heb ik
altijd in het
onderwijs
gewerkt, leraar Engels en Nederlands.
De kerk heb ik helemaal losgelaten toen ik trouwde. Mijn vrouw
was atheïste, de kerk vond ze maar niks. Mede dankzij haar
werd ik een natuurmens. ’s Winters woonden we in Den Haag,
’s zomers gingen we naar ons huis in Frankrijk. Zo heb ik veertig
jaar een fijn leven geleid. Helaas is ze overleden. Niet lang na
haar dood had ik het geluk in Frankrijk een andere vrouw te
leren kennen. Zij was protestants en zij heeft me weer
meegenomen naar de kerk. Dat was in Rambouillet, bij Parijs, ik
weet het nog goed.
Helaas is ook zij overleden. Drie jaar geleden heb ik mijn huis in
Frankrijk verkocht en ben ik definitief teruggekeerd naar Den
Haag. Toen heb ik ook de Maranathakerk ontdekt. Ik kom er
graag, vooral voor mijn sociale contacten, zoals tijdens de
koffieochtenden op woensdag. Ook op zondag ben ik er vaak. Ik
kan daarvan genieten. Maar er is in de kerkdienst ook veel wat
langs me heen glijdt. Om me te concentreren oefen ik me erin
om de preek die ik hoor woord voor woord in het Frans te
vertalen. Dat is een aardigheidje waar ik veel plezier aan beleef.’

Kerkdiensten juli en augustus 2022
Diensten beginnen om 10.30 uur.

Zondag 26 juni
Zondag 3 juli
Zondag 10 juli
Zondag 17 juli
Zondag 24 juli
Zondag 31 juli
Zondag 7 aug
Zondag 14 aug
Zondag 21 aug
Zondag 28 aug

ds. Robert Jan Bakker
Thomas Kraan
ds. Bert Kuipers, Schrift en Tafel
ds. Folly Hemrica
ds. Marjanke van der Horst
ds. Erika van Gemerden
ds. Robert Jan Bakker, Schrift en Tafel
dr. Theo van Willigenburg
ds. Mirjam Elbers
ds. Rob van Essen

Bij de diensten in juli en augustus
De meeste voorgangers in de maanden juli en augustus zijn
inmiddels goede bekenden in de Maranathakerk.
De theoloog Thomas Kraan, woonachtig in Utrecht, is oudgemeentelid van de Maranathakerk.
Ds. Marjanke van der Horst uit Den Haag is gepensioneerd
gevangenispredikant.
Dr. Theo van Willigenburg uit Utrecht is filosoof en theoloog en
verbonden aan de Vrije Universiteit.

‘Uit de kerkenraad’: Gemeentelunch
op zondag 11 september
De zomer staat nog voor de deur, maar we kijken al vooruit naar
de nazomer. Zondag 11 september is het plan na de kerkdienst
met elkaar van een gemeentelunch te genieten. Samen eten,
mét aandacht voor de vele kleine en grote taken waarmee we
met elkaar gemeente zijn. Het plan is een aantal mensen in het
zonnetje te zetten die na heel wat jaren heel wat werk te hebben
verzet in de afgelopen tijd zijn afgezwaaid. En we gaan een
mooi overzicht geven van waar we nog wat versterking kunnen
gebruiken.
Beroepingswerk
De beroepingscommissie bericht dat de fase van ‘horen’ nu
wordt afgerond en dat de commissie op korte termijn bij elkaar
komt om de laatste fase van haar werkzaamheden in te zetten:
het advies aan de kerkenraad. Nog even geduld dus, en
wachten op nadere berichten. (EvG)

Voorjaarsbazaar brengt ruim vijf mille op
Opbrengst van de verschillende ´winkeltjes’ op de bazaar,
gehouden op 29 en 30 april 2022.
Bar
Boeken
Curiosa
Huishoudelijke artikelen
Kerst en kantoor
Planten
Rad van avontuur
Rommelmarkt
Saté
Schilderijen
Speelgoed
Verkoop oud ijzer
Subtotaal
Uitgaven (publiciteit, huur
tafels)
Netto opbrengst

350,15
1.852,35
484,35
290,45
185,20
290,70
835,85
606,45
298,90
316,00
220,95
81,00
5.812,35
592,02
5.220,33

Voor de najaarsbazaar op 2 en 3 september komen nog drie
inleverdagen. Het zijn de zaterdagen 9 juli en 20 en 27
augustus, van 10 tot 2 uur.

IM Jan Hendrik Bos (10 juni 1930-19 april 2022)
In de Paasweek is op 19 april in zijn 92e levensjaar Jan Bos
overleden. Op zondag “Beloken Pasen” hebben we met een

dankdienst om zijn leven te gedenken, afscheid van hem
genomen samen met Fien en zijn (klein-)kinderen.
Krachtig en kordaat ‘met Bos’ nam hij altijd de telefoon op, zowel
in zijn praktijk thuis als KNO-arts, als in het
Julianakinderziekenhuis, Nebo en later in Bronovo. Maar ook
privé klonk het zo kortaf en ietwat afstandelijk, zowel voor zijn
kinderen, familie en vrienden, als ook voor gemeenteleden.
Maar daarachter ging een warm en betrokken mens schuil, die
met liefde zijn vak uitoefende, die in mensen geïnteresseerd was
en uiterst behulp- en zorgzaam kon zijn.
Als ouderling-kerkvoogd was Jan een van de initiators van het
Steunfonds Maranathakerk. Doel van de stichting is het werk in
de breedste zin in en rond de Maranathakerk te ondersteunen,
met inbegrip van het uitgebreide culturele en
levensbeschouwelijke programma.
Behorend tot een muzikaal gezin genoot Jan ook van de
kerkmuziek en het was daarom heel fijn dat Arie Eikelboom in de
uitvaartdienst het orgel bespeelde en dat het strijkkwintet van
dochter Annekee na de overdenking.een prachtig stuk van
Mozart speelde.
“Dit is je troost, je zekerheid, dat is mijn Naam, nu en altijd: Ik zal
er zijn!”
De gedachtenis van zijn naam zij ons tot zegen!
Ds. IJjo Akkerman

IM Wouter Tuit (8 februari 1930-9 juni 2022)
Op hoge leeftijd is Wouter (Wout) Tuit uit de Lubeckstraat
overleden, sinds twaalf jaar weduwnaar van Adriana
Beekhuizen. Gemeenteleden hebben met het gezin altijd nauw
contact gehouden. De crematieplechtigheid, die geleid werd
door ds. Folly Hemrica, vond plaats in kleine kring.
Op de rouwkaart had de familie laten zetten: ´Als het lichaam
niet meer wil en het leven wordt een lijden, kan men dankbaar
zijn dat God het komt bevrijden.’

Dank. Hierbij bedank ik iedereen voor het prachtige boeket
bloemen dat ik zondag 12 juni in ontvangst mocht nemen voor
mijn negentigste verjaardag, en voor wat vrijwilligerswerk op
woensdag. Ik was er beduusd van, zo mooi!
John Ridky O.C.D.S.
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