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Kerkasiel in Bethel

Gezin op de vlucht
centraal in Haagse kerk

Goed nieuws
iedere week staat op de
website van de NOS een
'goed-nieuws-bericht'. Eronder
staat: 'Dit is ons Goede Verhaal.
Elke zaterdag gaan we op zoek
naar mensen met oplossingen
voor problemen in hun wijk,
dorp, stad of de wereld.'
Goed nieuws, daar heeft een
mens behoefte aan.
Het woord Evangelie betekent
letterlijk: goede boodschap.
Met Kerst vieren we dat we
sinds de geboorte van Jezus
goed nieuws te melden hebben.
In dit Kerstnummer van Kerk in
Den Haag delen we de goede
verhalen die onze stad rijk is.

Achtergrond
kerkasiel Bethel
Het Armeense gezin Tamrazyan
kwam negen jaar geleden in
Nederland, nadat de vader,
politiek actief, bedreigd was.
De Haagse Parochie Noord schonk aan kerkhuis Bethel de moderne icoon 'Madonna del Mare Nostrum'.

Een verblijfsvergunning werd

REP o RTA GE

Is er ook goed nieuws te ontdekken in het vraagstuk rond de vierhonderd uitgeprocedeerde
kinderen die Nederland zouden moeten verlaten? Dat het Haagse kerkhuis Bethel kerkasiel verleent aan een
Armeens gezin, roept veel op. Ook nieuw elan.

aanvankelijk toegekend, maar is
steeds door de overheid voor de
rechter aangevochten, zodat
hun procedure bijna zes jaar

oed nieuws. Voor het Armeense gezin Tamrazyan zou ongetwijfeld het best mogelijke
nieuws zijn dat ze in Nederland mogen
blijven. En dat geldt niet minder voor
de gezinnen van de vierhonderd andere in Nederland gewortelde, maar uitgeprocedeerde kinderen.
Op het moment van schrijven is de vierde week ingegaan van het kerkasiel in
buurt-en-kerkhuis Bethel. Op 26 oktober is in buurt- en kerkhuis Bethel een
doorlopende kerkdienst begonnen om
te voorkomen dat het daar verblijvende
gezin wordt opgepakt en uitgezet. Predikanten en bezoekers uit Den Haag
en van ver daarbuiten houden de dienst
gaande. Een geoliede organisatie vanuit de Haagse Protestantse Gemeente

G

een van de vluchtelingen uitzwaaien,
een gestudeerd man. Hij woonde al zeven jaar in Nederland en kreeg steeds
geen status, maar uiteindelijk heeft hij
het voor elkaar gekregen dat hij een
green card kreeg om in Amerika aan
het werk te gaan.'
Kromhout gaat deze weken regelmatig
naar Bethel. Haar gespreksgroep stelde ze voor om in plaats van in de Houtrustkerk een keer samen te komen in
Bethel. Ze maakten een dienst mee en

partijen. 'Dit heeft een aantal gemeenteleden wakker geschud', vertelt ze.
'En als je je één keer verdiept in deze
problematiek, dan móet je wel meehelpen. Het is gewoon onze plicht. Wij
zijn in Nederland zo rijk en de wereld
is zo groot. Laten we een ander ook
gunnen dat hij leeft.'

Zout en licht
Karl van Klaveren, predikant van de
Houtrustkerk, is deze weken ook regel-

'Het is onze plicht'
zorgt ervoor dat alle gaten in het rooster worden opgevuld en dat de praktische zaken voor de opvang van het gezin geregeld worden.

Wakker geschud

De kinderen van het gezin Tamrazyan.

Ik spreek twee participanten. Liesbeth
Kromhout is coördinator van de diaconie in de Haagse Houtrustkerk. Ze is
betrokken bij een ondersreuningsgroep voor vluchtelingen, sommigen
van hen komen ook bij haar thuis. Ze
vindt het enorm frustrerend dat asielzoekers vaak lang moeten wachten op
een status. Maar af en toe is er ook goed
nieuws: 'Een tijdje terug konden we

hielden daarna hun eigen bijeenkomst
in een ander zaaltje. 'Dat was een goede middag en veel mensen wilden meer
over de situatie weten.' Ook organiseerde ze met het diaconaal team in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart een forumdebat over vluchtelingen met kandidaten van verschillende politieke
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matig in Bethel te vinden, als voorganger maar ook als bezoeker. Hij heeft
zich opgegeven voor de oproepdienst:
op momenten dat er weinig bezoekers
zijn, krijgt hij een telefoontje met de
vraag om te komen. Als hij tijd heeft,
stapt hij dan op z'n fiets en schuift hij
aan. 'Het goede nieuws van het kerkasiel is dat het me een signaal lijkt van

een soort cultuuromslag', aldus Van
Klaveren. 'Er komen mensen uit het hele land op af, dag en nacht. Ik vind het
een hoopvolle actie die signaleert dat
het maatschappelijk verzet weer een
beetje opbloeit en dat de kerk haar plek
in de maatschappij weer inneemt. De
kerk vertaalt haar boodschap heel concreet door om deze mensen heen te
gaan staan. Er groeit een nieuw soort
saamhorigheid; de tijd lijkt rijp voor
een spiritualiteit van het wij.'
Ook voor de kerk zelf vindt Van Klaveren de doorlopende dienst goed
nieuws. 'De liturgische creativiteit die
het kerkasiel losmaakt is bijzonder inspirerend. Er is ruimte om te experimenteren met vieringen en om daarvan te leren.'
's Avonds, onderweg naar Bethel,
stuurt hij me een spraakbericht via
WhatsApp: 'Het lijkt me ook goed
nieuws dat er nieuw elan groeit. De
mensen in de kerk kunnen voor hun
gevoel echt iets doen. En het mooie is
dat je het alleen samen voor elkaar
krijgt. Het is niet het werk van één persoon, we moeten het met elkaar doen.
Het is godsonmogelijk om het alleen te
doen, 24 uur per dag, 7 dagen per
week. Zo worden we als kerk weer zout
voor de aarde en licht voor de wereld.'
En hij fietst weer verder.

geduurd heeft. De Raad van
State heeft uiteindelijk een
verblijfsvergunning afgewezen,
maar de toetsing die daarvoor
gebruikt is en het enkele
ambtsbericht dat hiervoor de
basis vormde, roepen bij de
betrokkenen vraagtekens op.
Op vrijdagmiddag 26 oktober is
de Protestantse Kerk Den Haag
begonnen met een voortdurende
kerkdienst in buurt- en kerkhuis
Bethel, om daarmee kerkasiel te
bieden aan het in het pand
verblijvende gezin. De landelijke
Protestantse Kerk ondersteunt
de actie. De landelijke scriba,
ds. René de Reuver, is ook
voorgegaan in de dienst.
Protestants Den Haag wil
uitnodigen tot gesprek en er zijn
contacten met politici.
Het kerkasiel telde op het
moment van schrijven 350
verschillende voorgangers,

IRNA VAN DER WEKKE
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1.500 bezoekers, 14
coördinatoren en er zijn twee
paaskaarsen versleten.
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Kerst in Den Haag

DOE MEE!

op facebook.com/kerkindenhaag
Deel nieuws en opinie over (een) kerk, zingeving,
cultuur. Blijf op de hoogte van nieuwe stukken op
kerkindenhaag.nl.

Het is donker, dus we
· maken het gezellig

Voor én door 50-plussers!
Zoals:
• Hulp bij belastingaangifte
• Advisering voor Ouderen
• Korting ziektekostenverzekering
Wordt nu lid - info 06-2397937 4

f irme Pt H. Kerkhof & Zo

Uitvaartzorg sinds 1892

Dienstverlening op maat door uitvoering van:
• levensbeschouwings- en geloofsgebruiken en individuele wensen
Uitvaartcentra
• Sorghvliet Groot Hertoginnelaan l
• Waldeck Oude Haagweg 28
• Nootdorp Veenweg 14
of uitvoartcentrum
naar uw keuze
Thuisopbaring volgens uw wensen met de juiste zorg en middelen
Groot Hertoginnelaan 227
2517 ET 's-Gravenhage
firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl

Licht en vreugde in het donker. Scheveningen,

REPORTAGE
Het van oorsprong christelijke kerstfeest wordt op tal van niet per se
christelijke manieren gevierd. Een rondgang langs Haagse festiviteiten.
·

070 345 16 76
www.kerkhof-uitvaartzorg.nl

Zorgvuldige aandacht en professionaliteit, al vier generaties een familietraditie

want met afscheid begint he'Zinne'ling
Voor een waardevol afscheid
met zorg en respect afgestemd
op ieders persoonlijke wensen.

A

LLERLEI EVENEMENTEN ROND

Kerst zijn in Nederland uitgegroeid tot nieuwe tradities. Je
struikelt over de kerstmarkten en in
winkels verschijnen de eerste kerstartikelen al eind oktober. De periode
rond Kerst - soms ook midwinterfeest of lichtfeest genoemd - groeit
uit tot een groots spektakel vol winterromantiek.

Kersthuis
Omroep West houdt al een aantal jaren de verkiezing van 'Het kers thuis
van het jaar'. Mensen toveren hun
huis en straat om naar één groot gekleurd lichtobject met kerstmannen,
treintjes, miniatuur kerstdorpen,
bontgekleurde kerstbomen. Kosten
noch moeite worden gespaard om alles zo uitbundig mogelijk te versieren. De hoofdmoot bestaat uit véél
lichtjes, een enkele keer komt er een

De kick van
het grootste
vreugdevuur
ENGELEN & SPOOR
UITVAARTVERZORGING

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL
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.
U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: (070) 350 70 00
INFO@ENGELENENSPOOR.NL - WWW.ENGELENENSPOOR.NL
HET CLINCENDAELHUYS

- BENOORDENHOUTSEWEC

Reinboud Schoemaker,
LETSELSCHADEADVOCAAT

Uw letsel mijn zorg
070 - 40 43 34 6
ADVOCAAT@REINBOUDSCHOEMAKER.NL
WWW.REINBOUDSCHDEMAKER.NL

31 december.

279 - 2596 BJ DEN HAAG

kerststal voorbij.
De kerststal is een gestold overblijfsel uit de Middeleeuwen, waar het
kerstverhaal werd nagespeeld om
volksdevotie te stimuleren. Maar om
devotie gaat het niet bij de kersthuizen. Wel om een sfeer van licht en gezelligheid in de donkerste periode
van het jaar.
In voorbije tijden was 25 december de
dag waarop de Romeinse zonnegod
Mithras werd aanbeden. Voor de Romeinen was de tijd waarin de dagen
weer lengen een lichtfeest om de
midwinterzonnewende te vieren. De
zon werd daarbij een handje geholpen door vreugdevuren te stoken. In
Scheveningen en Duindorp kennen
we ook vreugdevuren. Jimco de Boer,
een van de jonge organisatoren, ver-

telt: 'Sinds een jaar of vijftien hebben
we de vreugdevuren op het strand,
waarbij het een wedstrijd is wie het
hoogste en grootste weet te bouwen.
We zijn hiermee uniek in de wereld
en daar ben ik trots op. Waarom het
vreugdevuur heet? Het geeft ons een
kick om er met elkaar aan te bouwen
en om te winnen. En het is onwijs gezellig.'

Op straat
Muziek hoort ook bij Kerst. De Engelse traditie kent 'Christmas Carolers':
koortjes die buiten op straat kerstliederen zingen. Dit gebeurt ook bij de
Scheveningse Lightwalk, met koren
op verschillende plekken langs de
route. Mariet Herlé die meezingt in
zo'n klein koor, vertelt: 'De Scheveningse Lightwalk geeft ons de kans
om mensen een plezier te doen met
onze muziek. We zingen rond Kerst
ook in bejaardenhuizen, bij daklozen en bij de lunch voor eenzame
mensen bij de YMCA.'
Er worden in Den Haag ook veel
kerstconcerten gegeven die niet per
se christelijk georiënteerd zijn. Zo
wordt in het Atrium in het stadhuis
op 16 december een kerst-sing-along
gehouden. Laura Wijninga vertelt:
'Het Atrium is "de huiskamer" van
de stad. Wij vinden het belangrijk om
voor het vierde jaar op rij deze singalong te organiseren. Met de 1.300
deelnemers luiden we gezamenlijk
de kerstperiode in. Het is niet specifiek gericht op het gelovige aspect
van het kerstfeest. Het gaat ons om
saamhorigheid: muziek verbindt en
dat gebeurt als je met zovelen samen
zingt. Weproberen eenzame ouderen
extra te bereiken. Dat doen we door
publiciteit bij bijvoorbeeld zorginstellingen.'
Het Haagse Popkoor Focus geeft op
15 december een kerstconcert in
Scheveningen. Annemiek Linguard,

bestuurslid, vertelt: 'Het gaat ons in
de eerste plaats om het plezier van zingen: we zingen een gevarieerd programma, van poppy songs tot verstilde
nummers. Het thema van dit jaar is
dat "Let's get together again". De titel is ook een boodschap. We proberen een steentje bij te dragen aan het
verkleinen van verschillen tussen
mensen en we proberen met onze

De enige echte
Kerstman loopt
op het Voorhout
muziek een gevoel van saamhorigheid te creëren.'
Op het Lange Voorhout is van 14 tot
23 december de commerciële Royal
Christmas Fair. Met glühwein, chocolademelk, warme wafels. Er zijn
bijna honderd kramen, 'kerstacteurs'
en de 'enige echte Kerstman' is aanwezig. 'De fair wil breed toegankelijk
zijn voor iedereen. Het ademt een
sfeer van gezelligheid en warmte,
met kaarsen en vuur, waar iedereen
zich bij op z'n gemak kan voelen.' Aldus de organisatie.
Voorveel mensen voldoen al deze festiviteiten aan een behoefte aan romantiek, gezelligheid en saamhorigheid. Waarschijnlijk vervult het ook
een verlangen om even los te zijn van
de realiteit en het alledaagse. We verkeren samen met anderen eventjes in
een wereld van vrede en licht, met
klingelende kerstklokken en vrolijke
muziek.
Daarmee is het meer een midwinterfeest dan een kerstfeest. De naam
'kerstmis' betekent immers Christusmis. Maar voor de christelijke betekenis van het kerstfeest kunnen we ook
ergens terecht: in de Haagse kerken.
GREET KAPPERS

OCIEID.OC !!! DEN HAAG

DECEMBER2018

3

Kerst in den vreemde

'Iedereen neemt een pan eten mee'
'IK

MIS MIJN FAMILIE HET MEEST MET

Kerst', vertelt Hazel uit de Filippijnen.
'Vroeger vierden we met elkaar de noveen:
iedere dag een kerkmis in de negen dagen voor
Kerst. Samen uitzien naar de geboorte van Christus had voor mij een diep emotionele lading. Ouderen vertelden dat we een wens mochten doen
als we de hele noveen gevierd zouden hebben.'
Een Kerst met familie, dat zou Hazel zich wensen. 'Godzijdank is er Skype en Whatsapp. Vroeger was ik voor een kort telefoongesprek veel
geld kwijt. Als de verbinding dan plots stopte,
voelde ik mij pijnlijk eenzaam.' Juist doordat Hazel de Filipijnse kersttradities in Den Haag zoveel mogelijk voortzet, voelt ze zich met verleden
en familie verbonden.
'Ik vier hier Kerst met mijn man, zoon en met Filipijnse vrienden van de r-k. Church of Our Saviour. Veel gaat net als vroeger. Op buenanoche 'goede avond', kerstavond - opende opa het diner
met een dankgebed voor al het goede dat we in het

Hoe vier je Kerst als je ver van je geboorteland woont? In drie
portretjes vertellen een Filippijnse, een Chinees en een Ghanees erover.
In Den Haag zetten ze hun eigen traditie rond Kerst voort. De grootste
gemene deler is: 'samen'.
REPORTAGE

Kip of geit
'Ik kan niet wachten. Ik wil zingen, lachen, biddend dansen!', zegt John Owusu uit Ghana enthousiast. Hij kerkt met landgenoten in het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) Schilderswijk. 'Vanaf de vroege ochtend voor kerstavond maakt ieder gezin een overvloedig diner
klaar.'s Avonds komen we als familie - vrienden,
kennissen, iedereen hoort daar bij - bij elkaar,
keurig gekleed, ieder met een pan eten. Al dinerend bidden en lachen we. Totdat iemand het volume van de geluidsboxen omhoog draait; we zijn

'We zien er op
ons paasbest uit'
afgelopenjaar hadden meegemaakt. Daarna aten
we pangsit, noedels met groenten of vis, een typisch kerstgerecht. Onze kerstmaaltijden waren
karig want mijn familie komt uit de lage klasse.
Welgestelden uit de hoge klasse konden zich lechon manok permitteren, aan het spit gegrilde kip.
Om middernacht trok het hele dorp naar de kerk.
Daarna pakten we kleine cadeautjes uit; ieder had
een naam geloot en iets kleins gekocht. Eerste
Kerstdag was misschien wel de feestelijkste van
het jaar: ieder vertoonde zich dan op z'n paasbest,
want nieuwe kleren kochten we alleen voor Kerst.
Volgens traditie bezocht iedereen na de ochtendmis de eigen peetmoeder, van wie we cadeautjes
kregen.'
Laatst belde Hazels oom in de Filipijnen op. 'Hij
vroeg zich grappend af, of de kerstman uit het
koude westen met cadeautjes onderweg zou zijn.

gen Gods genezing, gebroken harten troost en
blijdschap. Er komen steeds meer Nederlanders
naar onze kerk, vaak partners van Chinese broeders en zusters. Op zaterdagochtend, houden wij
aanbidding in het Nederlands, met Chinese vertaling. Op zondagen houden we zondagsdienst
in het Mandarijn, maar door koptelefoons klinkt
de Nederlandse tekst. Iedereen moet het evangelie kunnen horen, ook na Kerst.'

Kerst is één grote
liefdesverklaring

Buenanoche op de Filippijnen.

Geld naar huis sturen is een nieuwe Nederlandse
kers traditie geworden. Ik gun mijn familie net zoveel kleren en lechon manok als ik mezelf hier kan
permitteren. Dat maakt ze blij. Eenzaamheid en
blijdschap, dat betekent Kerst voor mij.'

Koptelefoons
'De essentie van Kerst is Jezus, niet de cadeautjes', zegt Jony Yuen stellig. Ze nodigt voor de
kerstviering in de Chinese OneLove Church
(Dunne Bierkade) zoveel mogelijk vrienden en
kennissen uit.

'Met ons grote kerstdiner kunnen we precies uitleggen wat het feest van Jezus' geboorte en aanwezigheid inhoudt. Hij is ooit geboren om mij
nu de liefde, redding en kracht te geven waarmee
ik, als zijn ambassadeur, hem mag dienen. Gasten voelen zich absoluut niet ongemakkelijk bij
zo'n liefdesverklaring. Met Kerst zijn we sowieso
al in een blije stemming. Bovendien schenkt het
evangelie nou eenmaal hoop en blijdschap. We
hebben aan tafel dus een goede aanbidding. Vaak
leidt dat tot spirituele (weder)geboorte. Velen
ontdekken in Jezus hun redder: zieken ontvan-

dan niet te stoppen, we gaan dan los voor Jezus.
Op Eerste Kerstdag staan we met sneeuwwitte kleren in de kerk, symbool voor blijdschap en overwinning. In jubelstemming slachten we in Ghana
vervolgenseen kip of geit. Bijzonder,want de meeste Ghanezen kopen vanwege geldgebrek door het
jaar heen geen vlees. In Nederland is alles binnen
handbereik ... De hele Kerst maken we plezier met
familie, waar dan ook daklozen bij horen, want dat
was de Heilige Familie ook. Familie is ons leven.
Haagse Ghanezen met geld gaan met Kerst naar
hun geboorteland. Velen laten het bij het verzenden van een doos met kleren, schoenen en geld.'
ROBERT
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De chanoekia brandt

Joods licht- en kinderfeest in het Atrium
1 NTERVI EW December draait om Chanoeka,
Sinterklaas en Kerst. De mijter en
lichtjesboom zijn ieder bekend. Maar wie
weet waarom in het stadhuis een enorme
kandelaar brandt? De Haagse rabbijn
Shmuel Katzman legt het uit.

W

ERELDWIJDVIERENJODENCHANOEKA,

'het feest van de lichtjes' of inwijdingsfeest. Dit jaar is dat tussen 2 en 10

december.
Het joodse verhaal over Juda de Maccabeër vertelt
over de oorsprong ervan. Grieken hadden de
tempel in Jeruzalem ontwijd door op het altaar
een varken te offeren. Ook wilden ze er een beeld
van Zeus neerzetten. Dat was voor Juda de
druppel. Met aanhangers sloeg hij terug en
heroverde gebieden. Na een bloedige strijd
bemachtigden ze Jeruzalem. De verwoeste
tempel moest in ere hersteld worden: er kwam
een nieuw altaar, de godenbeelden werden

Boom en kandelaar
in 'huiskamer van
alle Hagenaars'
verwijderd, er kwamen nieuwe heilige bekers en
de hoge kandelaar (menora) werd rechtgezet. Een
priester stak met een beetje olie uit een klein
kruikje de menora aan, die moest branden voor
de inwijding. Wonder boven wonder bleef de
kandelaar acht dagen branden, want zolang
duurde het voordat nieuwe olie geperst en
gezuiverd was. Vanaf dat moment konden de
joden Chanoeka vieren.

Wonder
'Chanoeka staat voor de overwinning van licht
op de duisternis, zoals rechtvaardigheid machtsmisbruik overwint', vertelt de Haagse rabbijn
Shmuel Katzman van de Joodse Gemeente.

'Een fysiek zwakke en slecht bewapende minderheid had de moed en kracht om op te komen voor
de eigen waardigheid. Het leert ons hoe je als
minderheid met een agressieve meerderheid kunt
omgaan. Ik vind de militaire operatie van toen
bewonderenswaardig en volledig legitiem. Toch
mogen we niet de boodschap van het wonder
vergeten: dat je duisternis niet met stokken en
bezems verdrijft, maar met licht- zelfs met maar
een klein beetje. Het licht van de kandelaar staat
symbolisch voor bovennatuurlijke wijsheid en
vertrouwen op God.'
Dat vrede de nadruk heeft, blijkt uit de viering
van Chanoeka thuis. Bij zonsondergang wordt
iedere dag een kaarsje van de chanoekia aangestoken. Hij staat bij het raam of de deurpost,
zodat voorbijgangers hem zien. Bij het aansteken
zingen en bidden de gezinsleden.

Pepernoten
Katzman vertelt: 'Chanoeka is ook een inspiratiebron voor de geloofsopvoeding. Het Talmoedverhaal over de kandelaar leert ons dat je iedere
strijd die bij een joods leven komt kijken - denk
aan vooroordelen - kunt winnen met geloofsvolharding. Met Chanoeka krijgen kinderen vaak
een vierzijdig tolletje, de sevivon. Toen de joodse
studie tijdens de Griekse bezetting verboden was,
en studenten betrapt werden, deden ze net alsof
ze een onschuldig spelletje speelden.
Dit behoort tot de populairste joodse feesten. Bij
het Loofhuttenfeest wordt de trektocht van de
joden door de Sinai herdacht, waar ze in hutten
sliepen. De moderne jood vindt de moraal van dat
verhaal, "terugtrekken voor bescherming",
minder aansprekend dan dat van Chanoeka,
"opkomen voor je overtuigingen".
Chanoeka is des te geliefd omdat het samenvalt
met andere licht- en kinderfeesten. Wij vieren
geen Kerst maar wel Sinterklaas, waar weinig
christelijks aan is. Onze pepernoten zijn koosjer.'
In Den Haag wordt het begin van Chanoeka
gevierd met het aansteken van een reusachtige

chanoekia in het stadhuis. Ook niet-joden, onder
anderen de burgemeester, zijn daarbij aanwezig.
Er is een tentoonstelling waarop achttien joodse
plekken belicht worden: '18 lichtpunten in joods
Den Haag'.
Kan de chanoekia wel samengaan met de
scheiding tussen religie en staat? 'Die vraag zou
menig jood z'n wenkbrauwen doen fronsen. Ten
eerste treedt het jodendom meestal niet naar
buiten met haar tradities. Chanoeka is een
wereldwijde uitzondering, met een chanoekia op
de Dam, bij deEiffeltoren, voordeBrandenburger
Tor, enige jaren geleden bij het Vredespaleis. En

sinds de opening van het nieuwe stadhuis in het
Atrium. De staat moet geen voorkeursbehandeling
geven aan een bepaalde religieuze groep, laat
staan een religie opdringen. Het seculiere
gedachtegoed, of atheïsme, mogen evenmin
dominant zijn. In 1995 kreeg het vernieuwde
stadhuis de slogan 'huiskamer van alle
Hagenaars'. Sindsdien mogen wij ieder jaar in
onze gemeenschappelijke huiskamer de
chanoekia aansteken. In het stadhuis staat ook
een kerstboom. Dus waarom geen chanoekia?'
ROBERT
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