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Het dromenmuseumHet dromenmuseumHet dromenmuseum

Uit de kerkeraad

Kort

Dit keer niet zoveel te melden vanuit moderamen en kerkeraad. Eenvoudigweg 
omdat door de kerst- en vakantietijd er nog geen vergaderingen geweest zijn.

Volgende vergaderingen
Het moderamen vergadert op donderdag 2 februari en op donderdag 2 maart.
Eerstgenoemde vergadering wordt, vanwege mijn studieverlof, geleid door 

Erika van Gemerden.

Beleidsnotitie
Op zondag 4 december is de beleidsnotitie uitgedeeld aan de kerkgangers. En 

in het januarinummer van de wijkkrant is ze in haar geheel afgedrukt. Ook op 
de websites is de notitie te vinden.

De notitie vraagt om verder denken en concreet doen. En dus horen we graag 
reacties: vanuit de wandelgangen (neem ‘m mee als u bij iemand op de koffi  e 
gaat), maar ook vanuit de diverse commissies en groepen. Die hebben we dan 
ook de afgelopen tijd aangeschreven. Met als richtvragen: met welke onderwer-
pen gaan jullie aan de slag of zijn jullie al bezig? Waar loop je warm voor en wat 
inspireert je? Zou je ook concrete actiepunten kunnen benoemen, liefst ook één 
die iedereen verrast? En wat heb je daarvoor nodig (aan geld/menskracht)?

Maar ook iedereen die niet ‘offi  cieel’ aangeschreven is, is van harte uitgeno-
digd om mee te denken en te reageren. Individueel en als groep. Dus ook ge-
spreksgroepen, leesclubs, koffi  eochtenden: laat van je horen! Reacties horen we 
graag vóór 1 maart bij de scriba (per mail: jmkouwenberg@planet.nl of schrift e-
lijk: Danckertsstraat 21, 2517 TE Den Haag). 

Voor zondag 2 april staat een gemeentevergadering gepland, na de gezamen-
lijke dienst in de Maranathakerk, om alle reacties te bespreken.

Beleidsnotitie in gewone taal
En er is dus ook een versie in gewone taal van de beleidsnotitie gemaakt. Zo 

klinkt het in die versie als we spreken over onze uitgangspunten: alle mensen zijn 
welkom in onze gemeente. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe oud 
je bent, of wat je seksuele geaardheid is. Of je een traditionele gelovige bent, een 
twijfelaar, een vernieuwer, of dat je spiritueel zoekend bent. (…) Graag willen wij 
een inspiratiebron zijn voor het persoonlijk leven van onze gemeenteleden en be-
zoekers. En we willen mensen inspireren om dingen te doen voor mensen, buurt 
of stad. Gedurfde ideeën en originele initiatieven zijn welkom! Samen willen wij 
werken aan een wereld waarin alle mensen meetellen.

En het is toch mooi om hier ook in 2017 – met elkaar – aan te werken.
Martine Nijveld, voorzitter kerkeraad

Op de late zondagmiddag 
voor Kerst was de Marana-
thakerk geheel gevuld met 

be zoekers, die afk wamen op een ‘mee-
zing-concert’. Het Haagse koor Sarah-

Meezing-concert groot succes

Op Kerstavond vierden we een feestelijke kerstdienst voor jong en oud in de Bergkerk. Het 
belangrijkste onderdeel van deze viering was de kerstmusical ‘Het dromenmuseum’.
De dromen uit het museum werden geroofd, waarna iedereen in de kerk eraan kon meewer-

ken dat het museum opnieuw vol raakte met dromen.

Op de foto’s is te zien hoe aan deze dromen gewerkt wordt. Daarbij kreeg ook het kerstverhaal een 
centrale plek tussen alle dromen in met een groot levend schilderij, waarin een paar kinderen optra-
den als Jozef, Maria en engel.

Bande zong samen met de cantorij van 
de kerk en een vrouwenprojectkoor 
onder leiding van Sarah Mareels. De 
zangers en zangeressen kwamen in 
processie binnen met brandende kaar-

sen; wat direct al de toon zette voor 
een sfeervol concert. Tussen de ou-
dere en nieuwe stukken door zongen 
de aanwezigen bekende advents- en 
kerstliederen.

Foto’s Gamy Benjamins.

Stagiaire Maria Opgelder:
‘De kerk gaat mij zeer ter harte’
Maria Opgelder gaat zich dit 
jaar in de gemeente van Den 
Haag-West verdiepen. Ze stu-
deert theologie in Amsterdam. 
Hieronder stelt zij zich voor.

Graag stel ik mij aan u voor, 
vooruitlopend op een per-
soonlijke kennismaking me-

dio februari. Mijn naam is Maria Op-
gelder, 56 jaar en bijna 27 jaar gelukkig 
getrouwd met Marten Jan. Wij wonen 
in Den Haag.

Deze maand vangt het vierde jaar 
van mijn hbo-opleiding theologie 
en pastorale begeleiding aan. Ik volg 
deze aan de Christelijke Hogeschool 
Windesheim, in Amsterdam in het 
gebouw van de PTh U/VU, wat een 
zin derende leeromgeving is.

Dit jaar staat er veel op de agenda. 
Naast het volgen van lesmodules is er 
een stage van veertig weken, vier uur 
per week. In de stage dienen opdrach-

ten te worden uitgevoerd, voortko-
mend uit de lesmodules. Daarnaast 
is er vrije ruimte om op de stageplek 
taken op te pakken die niet gekoppeld 
zijn aan de collegestof.

Helaas kan ik nog niets inhou-
delijks zeggen over de opdrachten. 
Globaal gaat het om pastoraal con-
tact met gemeenteleden, liturgische 
bekwaamheden, educatieve vaardig-
heden en taken op het gebied van de 
kerkelijk-maatschappelijke missie en 
diaconaat.

Daarnaast is er een praktijkgericht 
afstudeeronderzoek dat op de stage-
plek uitgevoerd wordt. Momenteel 
werk ik aan mijn onderzoeksontwerp. 

Het gaat over een traditie uit de vroe-
ge kerk (rond het jaar 400), die ‘mysta-
gogie’ genoemd werd. Een belangrijk 
iemand die zich daarmee intens heeft  
beziggehouden is kerkvader Augus-
tinus. Mystagogie behelst de door de 
kerk gekozen benaderingswijze van 
mensen met oprechte belangstelling 
voor het geloof en voor de kerk. Deze 
mystagogische benadering spreekt 
sterk – en zeer positief – tot mijn 
verbeelding. De vraag die mij bezig 
houdt, is wat wij er van kunnen leren.

Ik hoop dat ik met dit onderwerp 
een bijdrage kan leveren aan de kerk 
in het algemeen. Want de kerk gaat 
mij zeer ter harte, en ik wil graag mee 
helpen zoeken naar begaanbare wegen 
voor haar toekomst.

Ik verheug mij op de periode van 
stage en onderzoek bij uw gemeente. 
Naar verwachting blijf ik tot het einde 
van het jaar in uw midden.

Met een hartelijke groet,
Maria Opgelder

Wat deed ze in haar studieverlof?
Op het moment van verschijnen van deze wijkkrant ben ik met studieverlof (t/m 
15 februari). Een maand vrij om te studeren! Bent u nieuwsgierig naar wat ik in 
deze maand doe? Kom dan langs bij een van de bijeenkomsten ‘Wat deed ze in 
haar studieverlof?’ Dan laat ik u graag delen in mijn ervaringen van deze maand.

Welkom op dinsdag 21 februari om 20 uur in de Maranathakerk of donder-
dag 23 februari om 10 uur in de Bergkerk. Opgave bij me.nijveld@ziggo.nl. Of 
kom gewoon binnen lopen.

Martine Nijveld
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Kan er al iets  
gezaaid worden?
Terwijl de winter nog even voortduurt, weten we dat de lente 
al in aantocht is. 

Voor sommigen zijn de maanden januari en februari donkere 
maanden, waarin ‘ niets’ groeit en bloeit. Het is nog te vroeg 
om te zaaien. 

De akkers zijn nog kaal en liggen omgeploegd en gefreesd 
klaar te wachten op de lente, op de boer die komt zaaien. Maar 
nu ik op het platteland woon, is het me opgevallen dat er ook in 
de herfst wordt gezaaid.

Sommige stukken land zijn na het oogsten van bijvoorbeeld 
de aardappelen omgeploegd en gefreesd en gelijk weer inge-
zaaid. Zaaien in de herfst, kan dat dan, kan er in de winter nog 
iets groeien op het land?, vroeg ik me af.

Ja, de wintertarwe wordt in de herfst gezaaid en komt al op 
in de loop van december. Een mooi gezicht, die prille sprietjes 
in december, die ik eigenlijk pas in het voorjaar had verwacht. 

Ik vroeg me af, en wat gebeurt er met deze prille sprietjes 
als de winter komt, als het gaat vriezen, sneeuwen, ijzelen? Daar 
kunnen ze blijkbaar tegen. 

Een akkerbouwer zou hier nog veel meer over zeggen, dat 
doe ik niet, want ik wil het verbinden aan geloven. In de win-
termaanden gebruiken we niet voor niets de liturgische kleur 
groen. Deze staat voor de tijd van leren, van verdiepen. En van-
uit dat verdiepen gaan we weer de tijd van de kerkelijke feesten 
in. Na een tijd van ‘indalen’ breekt de tijd van verdiepen aan. Er 
uiting aan geven.

Hoe mooi is het om over geloofsthema’s zoals genade, ver-
geving, barmhartigheid, gerechtigheid of noem maar op een 
tijd je te bezinnen en te broeden. In je om te laten gaan. 

Misschien mag er hier en daar van dat broeden al iets naar bui-
ten piepen, zoals de wintertarwe in de herfst al voorzichtig met 
zijn sprietjes naar boven komt. 

En ondertussen houdt de boer nauwkeurig in de gaten wat 
het weer doet, hoe de groei is, wat de te verwachten oogst is. 
De boer laat zijn ogen regelmatig over het land gaan. Hij ziet en 
schouwt en zo mogelijk handelt hij er naar. 

Zo kun je ook naar je eigen leven kijken. Waar heb ik meer 
voeding nodig? Waar kan ik iets met mijn gaven doen? Wanneer 
heb ik een rustperiode nodig?

En in de zomer wuiven de korenhalmen in de wind. Wanneer 
het graan geel wordt is het rijp om te oogsten. Zaaien in de win-
ter, oogsten in de zomer. En daar eten wij ons brood van.

Sity Smedinga

Uit het overzicht blijkt dat de Kerke
lijke Bijdrage de afgelopen jaren 
met ongeveer 12 % is gedaald, 
zowel in de (voormalige) wijkge
meente Bergkerk/Bethel als in de 
(voormalige) wijkgemeente Mara
nathakerk, maar ook in geheel Den 
Haag. De belangrijkste oorzaak, 
zo als inmiddels wel bekend, is het 
overlijden van gemeenteleden, die  
soms een grote jaarlijkse bijdrage 
gaven. Helaas zijn er onvoldoende 
nieuwe betalers om de genoemde 
afname te compenseren.

Ontvangen kerkelijke bijdrage afgelopen jaren  
wijkgemeente Den Haag-West

 Bergkerk/ Maranathakerk Den Haag Geheel  
 Bethel  -West Den Haag

2013 141.979 70.837 212.816 1.249.341
2014 142.899 71.981 214.880 1.193.537
2015 136.948 67.649 204.597 1.131.411
2016  135.120 62.610 197.730 1.125.000
2017 begroting 125.000 62.500 187.500 1.096.100
*bedragen in euro 

2017 ten opzichte van 2013
 88,0% 88,2% 88,1% 87,7%

Door een misverstand zijn onderstaande cijfers onjuist vermeld in de Wijkkrant 
van januari 2017 Onderstaand zijn de juiste, up-to-date, cijfers opgenomen.

Bijbellezen op zijn luthers
Het grote jubileum ‘500 jaar Re-
formatie’ laat ook zijn echo ho-
ren in de Maranathakerk en de 
Bergkerk. Een paar maanden 
wordt de bijbel gelezen volgens 
het Luthers Leesrooster.

In 2017 gedenken wij als Protes-
tantse Kerk het jubileum van 500 
jaar Reformatie. Daarbij gaan we 

voor het gemak ervan uit dat de Re-
formatie op één bepaalde dag, 31 ok-
tober 1517, door één bepaalde man, 
Maarten Luther, werd ingeluid. Maar 
ook al is dat wat krap samengevat en te 
kort door de bocht, de mens heeft her-
inneringsdata en jubileummomenten 
nodig. Wat dat betreft vieren wij na-
tuurlijk graag mee als er een feest te 
vieren valt. U zult dus het komende 
jaar het een en ander over Luther, de 
Reformatie en haar betekenis voor ons 

leven, onze cultuur en onze kerk van-
daag horen.

Een andere manier waardoor wij 
ook tijdens onze zondagsdiensten stil 
kunnen staan bij dit jubileum reikt 
ons het Oecumenisch Leesrooster 
aan. Dit rooster biedt voor een heel 
jaar het Luthers Leesrooster als een 
mogelijk alternatief stramien aan. 
Samen met de cantor-organisten, de 

preekroosteraars en leidingen van 
de kindernevendiensten hebben wij 
voorgangers besloten om deze alterna-
tieve lijn te volgen. Niet heel het jaar, 
maar wel in de zo genoemde liturgisch 
sterke tijd van de voorvastentijd tot en 
met zondag Trinitatis. Dat beslaat de 
zondagen 12 februari t/m 11 juni.

Aan de liturgie van onze zondags-
diensten, de liederenkeuze of onze 
verdere liturgische gebruiken veran-
dert dit niets. Onze diensten worden 
niet voor een tijdje Luthers. Alleen 
lezen wij in die tijd dezelfde bijbeltek-
sten die op dezelfde zondagen ook in 
Lutherse Kerken klinken. Zo staan 
wij stil bij het jubileum van 500 jaar 
Reformatie en bij de verbondenheid 
met onze Lutherse broeders en zus-
ters. Bovendien biedt dit rooster ons 
nieuwe liturgische mogelijkheden. 
Jullie mogen dus nieuwsgierig zijn…

Ds. Axel Wicke

Nieuwe liturgische mogelijkheden

Zeventien reizigers
naar de Kirchentag

Een tijdje lezen jullie er al over: als gemeente zullen wij een afvaardiging 
sturen naar de Kirchentag, 24 tot en met 28 mei in Berlijn en Wittenberg, 
onder leiding van ondergetekende, mede begeleid door mijn collega Mar-

tine Nijveld. Wij logeren bij gemeenteleden van mijn vorige gemeente, de Zions-
kirche in Berlijn-Mitte (centrum).

Inmiddels is de periode van opgaves verstreken. Een mooie groep van bij el-
kaar zeventien mensen heeft elkaar gevonden om deze reis samen te beleven. Een 
leuke, gemengde groep, van relatief jong tot relatief oud, mensen die actief zijn in 
Maranathakerk, Bergkerk en Bethel. Ondertekende is bezig met de aanmelding 
en het regelen van de tickets voor de Kirchentag zelf, terwijl onze gastgevers rond 
de Zionskirche ondertussen al aan het kijken zijn, wie het beste bij wie kan wor-
den ondergebracht.

Vanaf eind februari, zodra het mogelijk is, gaan wij de treinkaartjes bestellen. 
Zodra de programmaboeken geleverd zijn, gaan wij als groep bij elkaar komen 
om de reis samen voor te bereiden.

Ik zie enorm naar deze reis uit. Na terugkomst zullen wij uitgebreid over onze 
belevenissen vertellen.

Ds. Axel Wicke

Verhalencafé:
‘Je sjoemelt!’

Er is geen onderdeel van het 
men  selijke leven waar wij geen 
verhalen over weten en, zeker 

als het om leuke onderdelen gaat, ook 
graag vertellen. Spelletjes horen daar 
meestal bij – omdat de mens, zo zegt 
men toch, van zichzelf een spelend 
wezen is. Het verhalencafé op 10 fe-
bruari in Bethel geeft u op een gezel-
lige manier de mogelijkheid om verha-
len rond spelen, spelletjes, winnen en 
verliezen uit uw verleden of heden te 
vertellen. Thema: ‘je sjoemelt!’En als 
u alleen wilt komen luisteren, ook van 
harte welkom!

Vrijdag 10 februari, 15-17 uur. Ver-
halencafé.

Van de Biblebelt
naar feestcultuur

In de BethelBuurtBios draait deze 
maand Blue Like Jazz (VS 2012, 
107 minuten). Op de platteland-

se Biblebelt opgegroeid, wil Don na 
zijn eindexamen het verstikkende ge-
loof van zijn jeugd achter zich laten. 
Daarom gaat hij aan een universiteit 
studeren die vooral om haar feestcul-
tuur bekend staat. Deze stap leidt tot 
onverwachte ontdekkingen… Van 
harte welkom, de deuren openen om 
19.30uur, de film begint om 20uur.

Vrijdag 10 februari, 20 uur. Bethel.

Wereldwinkel en
voedselbank in
de Bergkerk
In de Bergkerk worden regelmatig na 
de zondagse kerkdienst producten 
van de Wereldwinkel verkocht. Ook 
worden op dezelfde dagen etenswa-
ren voor de voedselbank ingezameld. 
De dagen zijn bijna altijd de laatste 
zondagen van de maand. De precieze 
data staan dit jaar in de Agenda op de 
achter pagina van de Wijkkrant.

Vrouwencafé
in Bethel
Op zaterdag 25 februari is er weer 
vrouwencafé in Bethel. Alle vrouwen, 
van welke leeftijd ook, zijn van harte 
welkom. Loop gewoon eens binnen!

Dit keer gaat het over: Meisjesboe-
ken van weleer (en wat las jij toen je 
jong was?) Tijd: 15 tot ca. 17 uur. 

Begeleiding: Margriet den Heijer 
(070) 360 67 07 of margriet@bethel-
denhaag.nl, en ds. Martine Nijveld.
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FEBRUARI AANBIEDING:
• Swiss Krono laminaat 4 dessins gratis gelegd € 17,95 p/m2 

rondom v-groef, extra breed, 8 mm dik 

• Egger laminaat 3 dessins gratis gelegd € 14,95 p/m2
vlak, 6 mm dik

Leverancier van alle bekende merken tapijt, vinyl, laminaat, gordijnen en 
vitrages en overige raamdecoratie, zoals shutters. Alle raamdecoratie wordt 
gratis en vakkundig gemonteerd.
Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan. 

Graag ook in ons jubileumjaar tot ziens bij uw buurtstoffeerder tevens 
projectstoffeerder, die zelf adviseert en stoffeert.

Ribesstraat 216  Den Haag - Tel. 070-346 23 54  bgg 0615506365
email: Jurrienvanderheide@gmail.com
Let op! Openingstijden: 
dinsdag - vrijdag 18.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur 

Klatteweg 7
2597 KA Den Haag
Telefoon 06-53 36 04 29

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Colofon
Wijkkrant Den Haag-West
Bergkerk – Maranathakerk – 
Buurt-en-kerkhuis Bethel

Eindredacteur
Jan Goossensen
Tel. 06 44 91 63 62
jangoossensen@ziggo.nl

Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl

Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad DenHaag West)

Opmaakredacteur: 
Herman Hartman
Druk: Hega, Rijswijk.
Oplage: 2.000 exemplaren.
Kopij voor het maartnummer 
uiterlijk op 6 februari zenden aan: 
jangoossensen@ziggo.nl

Erediensten februari 2017
  

Zondag Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

5 februari
5e na Epifanie

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Ds. Axel Wicke

12 februari
Septuagesima

Dr. Piet Schelling, Monster Ds. Olivier Elseman,
Schrift en Tafel

19 februari
Sexagesima

Ds. Axel Wicke, Heilig Avondmaal, 
m.m.v. cantorij

Ds. Olivier Elseman

26 februari
Quinquagesima

Ds. Martine Nijveld,
m.m.v. soliste Astrid Jeremic

Ds. Axel Wicke,
bevestiging ambtsdragers

5 maart
1e 40-dagentijd

Ds. Axel Wicke, ‘Anders vieren’ Gemeenschappelijke dienst 
in de Bergkerk

 Alle diensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Leesrooster februari 2017

In 2017 wordt de Reformatie herdacht (1517-2017). Ter gelegenheid daarvan geeft het Oecumenisch lees-
rooster, dat wij gewend zijn te volgen in onze diensten, onder de rubriek ‘alternatieve lezingen’ de Lutherse 
leesorde aan. 
Dit alternatief zal vanaf zondag 12 februari tot en met voorlopig zondag Trinitatis in onze diensten worden 
gevolgd. Van dit rooster kan soms worden afgeweken.

5 februari  5e na Epifanie Jesaja 43: 9 – 12; 1 Korintiërs 2: 1 – 5; Matteüs 5: 13 - 16
12 februari Septuagesima Maleachi 3: 7 - 19; 16 – 20; 1 Korintiërs 9: 24 – 27; Matteüs 20: 1 - 16
19 februari Sexagesima Genesis 1: 9 – 13; 2 Korintiërs 11: 19 - 12: 9;Lucas 8: 4 - 15
26 februari Quinquagesima Jesaja 38: 1 – 6; 1 Korintiërs 13; Lucas 18: 31 - 43

SOCIALE BEGELEIDING VAN OUDEREN

Wilt u gezelschap of ondersteuning

o.a. bij doktersbezoek of administratie?

Désirée Kok, 

tel. 06 50 55 78 06

www.convenimus.nl

Bij de diensten
in beide kerken
Omzien
Tijdens het schrijven van de kopij zijn de diensten rond Kerst en Oud & Nieuw 
nog maar net achter de rug. En is het goed om iedereen ook langs deze weg te 
bedanken voor de geleverde inzet. Hartelijk dank voor alle muziek, zang, creati-
viteit, het oefenen voor de kerstmusical, het vele heen en weer mailen, het maken 
van de liturgieën, kopiëren, alle praktische ondersteuning, catering, autodienst, 
enz. enz.. 

Kortom: dank voor alle vreugde van samen vieren en samenwerken. 
(Martine Nijveld)

Astrid Jeremic zingt
Op zondag 26 februari werkt Astrid Jeremic mee aan de dienst in de Bergkerk. 
Astrid is lid van onze gemeente en heeft  een mooie stem. Zij zal door de dienst 
heen een paar liederen zingen.

Nieuwe ambtsdragers
Het locatieteam Maranathakerk, dat samen met het locatieteam Bergkerk de 
kerkeraad vormt, heeft  weer eens naar de termijnen van zijn ambtsdragers geke-
ken. Wij zijn zeer verheugd mee te kunnen delen dat tot nu toe alle ambtsdragers 
van wie de termijn of al was verstreken of binnenkort zou verstrijken, zich bereid 
hebben gevonden voor een hele termijn of voor een deel van een termijn bij te 
tekenen. Daarbij gaat het om Erika van Gemerden, Jan Goossensen en Sander 
Laman Trip die voor een hele termijn bijtekenen, om Jorina van Bergen die voor 
twee jaar bijtekent en om Jan Kouwenberg en Nell de Vries die voor één jaar 
bijtekenen.

Wij verheugen ons er bovendien zeer over dat twee gemeenteleden bereid zijn 
ambtsdrager te worden. Op zondag 26 februari worden in de Maranathakerk 
Henk Teutscher als nieuwe ouderling en Margreet de Pous als nieuwe ouder-
ling-eredienst bevestigd. Van harte uitgenodigd voor deze feestelijke dienst. 
(Axel Wicke)

Op weg naar Pasen…
Op woensdag 1 maart begint de Veertigdagentijd. Veertig dagen gaan we met 
elkaar op weg naar Pasen. Het is een tijd van inkeer en bezinning, een tijd van 
nadenken over je manier van leven, onze omgang met elkaar en onze wereld.

De reis naar Pasen begint op de Aswoensdag (1 maart). Onze katholieke broe-
ders en zusters (zowel in de kerk aan de Elandstraat als aan het Kamperfoelie-
plein), met wie wij door onze oecumenische contacten verbonden zijn, markeren 
dit begin met een viering, waarbij ook wij van harte welkom zijn. De dienst in de 
Elandstraatkerk begint om 19.30 uur. Die in de H. Familiekerk aan het Kamper-
foelieplein om 19.00 uur.

Tijdens zo’n aswoensdagvesper tekent de voorganger een askruisje op het 
voorhoofd van de gelovige, een oeroud symbool voor de vergankelijkheid van 
het menselijk bestaan. In de dienst die ik vorig jaar meemaakte ging dit gebaar 
vergezeld van de woorden: ‘Mens, weet jouw vergankelijk bestaan geborgen in 
Gods barmhartigheid.’

Gedurende de veertigdagentijd is er elke woensdag om 19.30 uur een vesper 
in de Maranathakerk.

Gezamenlijke dienst van 5 maart
Op zondag 5 maart is er weer een gezamenlijke dienst (in de Bergkerk dit keer) 
voorbereid door de werkgroep ‘Anders Vieren’. Dit keer cirkelt de dienst rond het 
thema ‘tuin, groene aarde, duurzaam leven’. Het thema is: ‘Bezin je groen’. An-
ders vieren betekent dat de opzet van de dienst ook anders dan anders is. Vorig 
jaar juni was er zo’n ‘Anders-vieren-dienst’. Maar ook de startzondag was anders 
dan anders.

Tijdens de dienst gaat u ook zelf ‘groen’ aan de slag: informatief of creatief. 
Het is een thema dat je aan het denken zet en zo goed past op deze eerste zondag 
van de Veertigdagentijd, tijd van soberheid en bezinning op weg naar Pasen.

Pastorale plan 80-plus

Eerste bezoekjes
zijn al afgelegd

Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt hoe het met het pastorale plan voor 
de gemeenteleden van tachtig jaar en ouder gaat. Daarmee zijn we na de start-
zondag van start gegaan.
We zijn op weg! Een aantal coördinatoren en bezoekers zijn de afgelopen 

maanden begonnen met kennismakingsbezoekjes of telefoontjes met de ge-
meenteleden die in hun sectie wonen. Ze hebben u een kaart met antwoord-
kaart overhandigd, of hebben deze bij u in de bus gedaan. Er zijn al mooie ont-
moetingen tot stand gekomen. Verrassend om elkaar te ontmoeten!

Van een aantal coördinatoren hoorde ik dat je eerst even een drempel over 
moet om iemand op te bellen of om aan te bellen. Maar als je eenmaal contact 
hebt, is het heel mooi.

Wellicht denkt u als lezer van dit stukje: ik zou weleens van een coördinator of 
bezoeker willen horen wat hij of zij doet in een sectie. Maak dan eens een praatje 
met Anneloes Kappert, Ellen Maartense, Jan Schild, Ria Smits, Jane Hartman, 
Sietske Oosterheert, Greet Leeuwendaal of Hinke Benjamins. Zij zijn coördinator 
van een sectie en kunnen u uit eigen ervaring iets vertellen.

Sity Smedinga

Kunstmiddag over Haagse School

Het ‘Gesprek op woensdag’ in de Maranathakerk is deze maand gewijd 
aan een van de bekend-
ste stromingen in de Ne-

derlandse schilderkunst, de Haag-
se School. Kunstkenner Frits van 
Oostroom houdt een ongetwijfeld 
boeiende inleiding over het karakter 
van deze stroming en de kwaliteiten 
van de verschillende schilders.

Woensdag 15 februari, 14.30-16.30 uur. Toegang gratis.
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Tel. (070) 345 91 19
info@ maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Scriba
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Cantor-organist
Arjan de Vos
Tel. 06 24 93 99 81

Kerkrentmeesters
Karin van BeekDekker 
(penningmeester)
Tel. (070) 350 48 41
kvbeekdekker@gmail.com

Diaconie
Nell de VriesNaaborgh
Tel. (070) 352 14 78
nelldevries.naaborgh@tiscali.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
Venemans.korving@hetnet.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Vacature

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der HauwScheele
Tel. (070) 354 64 62
jaapchristi@online.nl

Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Diaconie
WillemJan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92  wjh@wxs.nl

Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59  
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL87 FVLB 0635 8147 30 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02  
ZWOcommissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070)345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurtenkerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42 
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Ma/woe/do/vrij 1011 uur
Dinsdag en zaterdag vrij
axel@bethelkapel.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Secretaris wijkkerkenraad
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
jmkouwenberg@planet.nl
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Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

Vastlegging persoonlijke
wensen in ons vertrouwelijke
archief (kosteloos)
Kostenbegroting, -informatie
Uitvaartverzekering (geïndexeerd)
Depositoregeling (waardevast)

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@jfvliet.nl  
www.joostfvanvliet.nl

I

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
maartnummer uiterlijk 
op 6 februari 
zenden aan:  
jangoossensen@ziggo.nl

Agenda februari
Wo 1,  10 u Muzikale buurtkoffie, nostalgie uit de jaren vijftig, 

Maranathakerk
Wo 1, 15 u Leeskring ‘Mijn heldere afgrond’, Houtrustkerk
Vr 3, 20 u Leeskring ‘Mijn heldere afgrond’, Bethel
Wo 8, 10.30 u Bijbel en krant op tafel, Bergkerk
Do 9, 20 u De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Vr 10, 15 u Verhalencafé, Bethel
Vr 10, 20 u Filmvoorstelling, Bethel
Zo 12, 15 u Muziek Matinee, Bethel
Wo 15, 10.30 u Kring rouwverwerking, Bethel
Wo 15, 14.30 u Kunstmiddag Haagse School, Maranathakerk
Zo 19, 17 u Concert liederen teksten van Goethe, Maranathakerk
Di 21, 20 u Verslag studieverlof ds. Nijveld, Maranathakerk
Wo 22, 20 u Debatavond verkiezingen, Maranathakerk
Do 23, 10 u Verslag studieverlof ds. Nijveld, Bergkerk
Vr 24, 20.15 u Concert Musica Poëtica, Maranathakerk
Za 25, 15 u Vrouwencafé, Bethel
Za 25, 10-12 u Inleveren spullen bazaar, Maranathakerk 
Zo 26, 11 u Verkoop Wereldwinkel, inzameling voor voedselbank, 

Bergkerk

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl
Buurtkoffie, di 14-16 uur, do 9.30-12 u
Computerhelpdesk,  di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub ouderen,   di 10-11.30 u
Kinderclub, vrij 19-20 u
De Bron 21-30 jarigen, iedere 1e en  3de vrijdag, 21-23.30 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Maaltijden di, 1e en 3e do van de maand, laatste vrij, 18 u
Mantelzorg,   3e woe 13.30-15.30 u
Meditatief  
avondgebed,  ma 19.30-20.15 u

Maranathakerk zie maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty,   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,   wo 10-12 u
Klassiek concert,   3e zo, 17-18 u
‘Het gesprek’,   3e wo, 14.30-16.30 u 
Locatieberaad,   2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd, 2e wo van de maand, 18 u
 Reserveren: (070) 355 73 56.
PIGL di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw 

Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik

G. Habets, tel. 397 61 03

Eerst zien dan geloven
Onder de titel ‘Eerst zien dan geloven’ wordt een theaterproject van zes voor-
stellingen gepresenteerd onder leiding van Nationale Toneel Jong. Het wordt bij 
Bethel gemaakt en opgevoerd met mensen die bij Bethel over de vloer komen, 
maar ook met mensen in de buurt, die op afstand van Bethel staan. Voor een 
toelichting: zie de Wijkkrant van januari.

Data: do 2 februari 20 uur, za 4 februari 15 uur, zo 5 februari 15 uur, do 9 fe-
bruari 20 uur, za 11 februari 20 uur, zo 12 februari 15 uur. 

Kosten: waarschijnlijk € 10.

Geloven op vele manieren
De kring ‘Geloven op velerlei manieren’ komt weer bij elkaar. We gaan deze keer 
luisteren en kijken naar een interview. Wat zegt deze persoon over zijn of haar 
geloof, wat is voor hem of haar belangrijk? Herkent u dat, is dat voor u ook zo, 
of is het anders?

Waar kunnen we dit interview verbinden aan een gedeelte uit de Bijbel?
Als u denkt dat u dat aanspreekt, kom dat op dinsdag 28 februari om 10.30 

uur naar de Maranathakerk.
Sity Smedinga 

Debatavond over 
verkiezingen
Voorafgaand aan de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer op 15 maart organi-
seert de Maranathakerk een debat-
avond over de achterliggende thema’s 
die bij deze verkiezingen een grotere 
of kleinere rol spelen. Te denken valt 
aan begrippen als cultuur en identiteit, 
opvang van vluchtelingen, de verwor-
venheden van de Europese samenwer-
king, klimaatverandering, kijk op de 
islam en onderwijs. De avond is toe-
gankelijk voor iedereen die in politiek 
en samenleving geïnteresseerd is. 

Woensdag 22 februari, 20 uur. 
Toegang gratis.

Vioolmuziek met Antoinette Lohman
De concertserie in de Maranathakerk van het Haagse barokorkest Musica Po-
etica onder leiding van Jörn Boysen begint dit jaar met een vrijdagavond vol 
‘virtuoze vioolmuziek uit de zeventiende eeuw’. Uitvoerenden zijn Antoinette 
Lohman, viool, en Jörn Boysen, klavecimbel.

Vrijdag 24 februari, 20.15 uur. Toegang € 12,50, incl. koffie en een glas wijn.

Diensten volgen 
via internet 
Bergkerk: www.bergkerkdenhaag.
org klik op de link op de voorpagina: 
Dienst beluisteren via Internet 
Maranathakerk: 
Zie www.kerkomroep.nl



Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 5 
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Studieverlof
Ds. Martine Nijveld is tot en met 

15 februari nog met studieverlof. De 
collega’s nemen, indien nodig, waar. 

 

=0=0=0=0=

De Vrome Freule:
zinvolle kroeg

Op de tweede donderdag van fe-
bruari staat de meest zinvolle kroe-
gavond van de stad op de agenda, een 
kerk-in-de-kroegavond, om preciezer 
te zijn. Neem gerust een vraag, onder-
werp of artikel mee, dat je bezig houdt. 
Maar borrelpraat is net zo welkom als 
dat de Bijbel op tafel wordt gelegd. 
Vanaf 20 uur zit ds. Axel aan de bar en 
verheugt zich op gesprekspartners en 
borrelgenoten.

Donderdag 10 februari, vanaf 
20 uur, eetcafé De Freule, Fahren-
heitstraat 558.

Meditatieve
wandeling

Op zondag 12 maart is er weer 
een meditatieve wandeling: een wan-
deling anders dan anders. Dit keer is 
het thema: ‘Stilte zoeken in de stad’. 
We starten om 16 uur bij de Maranat-
hakerk. Duur van de wandeling: een 
uur/anderhalf uur. Terug in de kerk 
kunnen we, met wie wil, afsluiten met 
een sobere maaltijd. Neem voor jezelf 
boterhammen mee, dan kunnen we 
in de kerk samen delen. Voor drinken 
wordt gezorgd.

Info en opgave bij ds. Martine Nij-
veld, (070) 779 07 24, me.nijveld@
ziggo.nl.


