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Tweede dienst ‘Anders Vieren’

‘Groene kerk’ komt eraan

Tegel eruit, plantje erin

‘Bezin je groen’ was het thema
van de alternatieve dienst op 5
maart. Het was een inspirerende
ochtend.

O

p zondag 5 maart vierden we
in de Bergkerk een tweede
dienst in de reeks ‘Anders
Vieren’. Onder het motto ‘Bezin je
groen’ stond het thema ‘duurzaamheid’ centraal. In plaats van de preek
waren er presentaties en workshops.
Er was een presentatie ‘Groene kerk’
en één over ‘aan de slag met lokale
energie’.
En er waren vier creatieve workshops, waar de wereld een stukje mooier van wordt. Er werden zaadbolletjes
gemaakt (om te zorgen dat onze omgeving bloemrijker wordt), seizoenboompjes geknutseld (van materiaal
uit eigen omgeving) en uit afval werd
kunst gemaakt (één van de kinderen
had een heuse gieter in elkaar gezet).

Foto: Gamy Benjamins.

D

e Maranathakerk was half maart het uitdeelpunt van de actie Steenbreek. Hagenaars die een stoeptegel of een paar stenen inleverden, kregen een biologisch geteeld, insektvriendelijk plantje. Ook wethouder
Joris Wijsmuller was aanwezig. Steenbreek is bedoeld om de verstening van tuinen tegen te gaan. Groene tuinen zijn een betere leefomgeving voor mens en dier.
De actie werd uitgevoerd door Duurzaam Den Haag. De Maranathakerk en
de Bergkerk hadden met deze Haagse milieuorganisatie contact gezocht omdat
ze ook hun kerken ‘groener’ willen maken.
Meer informatie op internet: www.operatiesteenbreek.nl/denhaag en www.
groenekerken.nl

Een vierde groep trok naar buiten om
kruiden te zoeken, om te ontdekken
hoeveel er langs de kant van de weg
te vinden is, waar je bijvoorbeeld een
heerlijke soep van kunt maken. Ter
plekke konden deelnemers brandnetelsoep proeven.
Het was een levendige viering, vol
inspiratie en praktische tips. Na de alternatieve preek hoorden we bij terugkomst in de kerkzaal dat er een werkgroep ‘Groene kerk’ gevormd is. Een
mooi resultaat van deze morgen.
De werkgroep ‘Anders Vieren’
beraadt zich alweer op de volgende
dienst.

Uit de kerkeraad
Studieverlof
Ondergetekende heeft genoten van een maand studieverlof. Dank aan de gemeente: ik heb alle rust en ruimte gekregen om te studeren. Op een avond en een
morgen heb ik mensen laten delen in wat ik gedaan heb. Het was heel mooi dat
daar zoveel belangstelling voor was.

Ambtsdragers

Terugblik Axel Wicke op verkiezingsdebat

We moeten weer helderder opkomen
voor onze prachtige traditie
Op een verkiezingsavond in de Maranathakerk nam ds. Axel Wicke het op voor ‘onze islamitische
broeders en zusters’. Enkele bezoekers spraken hem er in de pauze op aan. Hieronder zijn persoonlijke
terugblik.

I

k kijk met gemengde gevoelens terug op een rumoerige en voor mij
heftige week in de nasleep op de
politieke debatavond in de Maranathakerk op 22 februari. Mocht u nu
denken, ‘waar heeft hij het over?’, even
in het kort. Deze debatavond liep qua
sfeer bij de onderwerpen migratie en
asiel ietwat uit de hand, onder andere
na een interventie door mij waarin ik
het vanuit de christelijke naastenliefde
opnam voor onze islamitische broeders en zusters. En mij verzette tegen
de poging om mensen buiten te sluiten
ter verdediging van onze joods-christelijke waarden.
In de pauze werd ik door enkele
bezoekers beledigd, geïntimideerd en
bedreigd, wat een oud trauma uit mijn
verleden weer nieuw leven inblies.
Door een twitterbericht hierover van
mij, dezelfde avond al, kwam dit in de
media terecht, wat veel onrust heeft
veroorzaakt. Vandaar deze terugblik.

Geen spijt
Ten eerste was alle media-aandacht
niet mijn bedoeling. Over mijn twitterbericht had ik waarschijnlijk beter
moeten nadenken, in de politiek-gespannen context van deze verkiezin-

gen. Duidelijk een leermoment voor
mij.
Toch heb ik er, summa summarum, geen spijt van. De Bijbel vraagt
ons, om ‘te allen tijde rekenschap af te
leggen van de hoop die in u is’ (1 Petr
3:15), juist ook wanneer dat schuurt.

De Bijbel vraagt
ons ‘rekenschap af
te leggen van de
hoop die in u is’
Als in ‘mijn’ kerk wie dan ook onze
traditie voor politieke doeleinden
misbruikt, dan krijg ik snel een soort
‘Luthermoment’: hier sta ik, ik kan niet
anders. Voor alle duidelijkheid: ik had
dit net zo gedaan als dit misbruik vanuit linkse politieke hoek was gekomen.
Maar ik blijf er wel bij: wij christenen moeten weer helderder opkomen
voor onze eigen, prachtige traditie,
juist ook in het maatschappelijk-politiek debat. Alle media-aandacht zorgde er dan ook voor dat mijn pleidooi
een breder publiek kreeg. Dat bewij-

zen ook de honderden steunbetuigingen, niet alleen vanuit onze gemeente
(waarvoor veel dank!), maar vanuit
het hele land en ook vanuit islamitische hoek. Bovendien kreeg ik er de
kans door om mijn ideeën over kerk en
politiek in een interview met dagblad
Trouw (van 4 maart) toe te lichten.

Op zondag 12 maart is een drietal nieuwe ambtsdragers bevestigd in de Bergkerk: Edwine Muller-Buschman als ouderling (voor locatieteam/moderamen/
kerkenraad); Aaltje Visser als ouderling (voor locatieteam en kerkenraad – én
als ambtsdrager-eredienst) en Leen Slegers als ouderling (voor locatieteam – én
als ambtsdrager-eredienst). We werken, zoals u merkt aan de verscheidenheid in
invulling, met ambtsdragerschap op maat. In deze zelfde dienst hebben we afscheid genomen van Corrie Wilschut als ambtsdrager-eredienst.
Ook is met dankbaarheid vermeld dat Dick Verwaart en Anneloes Kappert,
beiden ambtsdrager-eredienst, hun termijn met twee jaar willen verlengen.
Anders dan eerder vermeld is Margreet de Pous nog niet als ouderling-eredienst bevestigd in de Maranathakerk. We zoeken met haar naar een nieuwe datum, waarop we tegelijk – met veel dank – afscheid zullen nemen van Johanna
Reinsma (diaken-eredienst). En ook hier zal er de blijdschap zijn om de ambtsdragers, die voor een hele of een deel van hun termijn het werk voort willen zetten.

Talentenjacht
En natuurlijk blijven wij – gemeentebreed – op zoek naar talenten in ons midden. Daarom is in beide kerken en in Bethel een formulier uitgedeeld waarop u
aan kunt geven wat u graag doet, waar je goed in bent of plezier in hebt, wat u
zou willen bijdragen aan het gemeente-zijn. Hebt u dit formulier gemist? En wil
je graag je talenten delen? Meld het aan de scriba!

Opgedrongen beeldvorming

Gemeentevergadering 2 april

Wat wel een probleem is: het is onmogelijk politiek neutraal te blijven in
zo’n mediastorm, zelfs al doe je je best
daarvoor. Voor een bepaald, klein deel
van het publiek ben ik nu een ‘linkse
reldominee’ en ik ben bang dat deze,
mij opgedrongen, beeldvorming voor
sommigen in onze gemeente een
drempel zal opwerpen om in de toekomst met mij contact op te nemen.
Dat wil ik voorkomen. Daarom wil ik
graag in alle duidelijkheid onderstrepen, dat ik voor u uw predikant ben
en blijf, volkomen om het even hoe u
politiek denkt of stemt. Tenslotte zijn
wij als gelovigen en niet als politieke
stemmers samen op de weg naar het
Koninkrijk van God. Met een hartelijke zegengroet, uw

Bij de mededelingen over de erediensten staat ook (nogmaals) de aankondiging
van de gemeentevergadering na de gezamenlijke dienst in de Maranathakerk op
zondag 2 april.
Het wordt een gemeentevergadering over de reacties op de beleidsnotitie.
Wees erbij: om met elkaar na te denken over het concreet maken van deze notitie – hoe willen we hier en nu gemeente zijn! De beleidsnotitie vindt u op de
websites.

ds Axel Wicke

Volgende vergaderingen
Het moderamen vergadert weer op maandag 3 april. De kerkenraad vergadert op 27 maart en 22 mei.
Met een hartelijke groet, ds. Martine Nijveld, voorzitter kerkenraad

Vakantie pastores
Tijdens de meivakantie, vreemd genoeg dit jaar in april, gaan wij er een week
tussenuit, ook om de verjaardag van mijn vader in Berlijn mee te kunnen vieren. Van 22 tot en met 30 april zijn mijn collega’s Martine Nijveld en Sity Smedinga mijn vervangers. Ds Axel Wicke.
Van 2 tot 8 mei heb ik meivakantie. Indien nodig zullen de collega’s mij
vervangen. Ds. Martine Nijveld.
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Geduld en Pasen
Van half januari tot half februari was ik een maand vrij om te
studeren.
In deze periode las ik het boek Geduld met God van Tomas
Halik. Voorin het boek staat als motto: ‘Geduld met anderen is
liefde, geduld met jezelf is hoop, geduld met God is geloof’.
Tomas Halik doet in dit boek een pleidooi voor geduld.
Telkens pleit hij voor ‘geduld met God’. Of zoals hij het zegt:
nooit klaar te zijn met het mysterie dat we God noemen. Halik
pleit ervoor om geen zekerweter te worden, maar een Zacheüs (uit het evangelie naar Lukas, hoofdstuk 19) te blijven:
iemand die een beetje op een afstandje blijft, een zoeker, een
vrager. Weten dat ons spreken over God altijd voorlopig en
verbeterbaar is. We blijven altijd onderweg.
En dat geeft ruimte: ruimte voor andere gedachten, visies, meningen, mensen, manieren.
Van daaruit is de regel ‘Geduld met anderen is liefde’ te begrijpen. Want ook mensen zijn een mysterie. Vanuit geduld
hoeden we ons ervoor om over andere mensen in zekerheden
te praten (dé moslim, dé vluchteling, die…). We hoeden ons
ervoor te weten hoe de ander in elkaar zit, maar proberen de
ander in haar/zijn andersheid te zien en te begroeten. En ons
door die ander te laten verrassen.

Nieuwe ambtsdragers in Bergkerk

‘Als ik iets doe, ga ik ervoor’
Op zondag 12 maart stond de
dienst in de Bergkerk in het
teken van afscheid en bevestiging
van ambtsdragers.

A

fscheid werd genomen van
Corry Wilschut, die enkele
jaren ouderling voor de eredienst was. Al eerder in het jaar was ze
gestopt met het ouderlingschap in het
Westeinde-ziekenhuis. Vele jaren was
ze daar als vrijwilliger op de zondagen actief. Corry blijft wel lector in de
Bergkerk. En dat wordt zeer gewaardeerd, want met haar heldere stem –
Corry stond jaren voor de klas – is ze
voor iedereen goed verstaanbaar.
Als nieuwe ambtsdragers werden
Edwine Muller-Buschman, Leen Sle-

Het lastigst te verstaan vond ik de regel ‘Geduld met jezelf is
hoop’. Totdat ik zangles ging volgen. Na drie lessen onkruid
wieden (zoals de zanglerares zei), ging het de vierde keer beter, voorzichtig berg op. En dan ontdek je dat geduld hebben
met jezelf een uiting is van hoop. Geduld met je eigen onvermogen betekent blijkbaar dat je hoop hebt of mag hebben.
Hoop dat het anders worden kan.
Dat er iets moois kan groeien. Pril, fris, nieuw.
Voor Halik is dit allemaal verbonden met het paasmysterie:
geloof is een weg, een proces.
Telkens weer moeten onze zekerheden afsterven. Het gaat
door de diepte, door de leegte, door het niet-weten. Het
kan gaan door de ervaring van Gods afwezigheid. Het is een
telkens weer opnieuw beginnen. Een telkens weer ontdekken
dat het kan: vertrouwen, liefhebben, hopen.
In een paaslied (lied 601) horen we hoe geduld en hoop aan
elkaar geklonken zijn:
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen…
Ik wens u goede paasdagen,
ds. Martine Nijveld

Kerkbalans 2017 tot nu toe

I

n de Wijkkrant van februari hebt u een overzicht van de ontvangen Kerkelijke Bijdrage (KB) over de afgelopen jaren aangetroﬀen. Nu kunnen we u
informeren over de eerste resultaten van 2017 .
In locatie Bergkerk is de KB voor 2017 begroot op € 125.000. Toegezegd is tot
en met 9 maart € 99.992 en daarvan is reeds € 33.562 ontvangen.
In locatie Maranathakerk is voor 2017 een KB begroot van € 62.500. Daarvan
is tot en met 9 maart € 47.205 toegezegd waarvan € 17.024 is ontvangen.
Wij danken een ieder voor de gedane toezeggingen en betalingen. Wanneer
u nog niet hebt gereageerd, wilt u dat dan alsnog doen ? Voor vragen kunt u altijd
contact met ons opnemen. Namens de kerkrentmeesters van wijkgemeente Den
Haag-West, Karin van Beek-Dekker (Maranathakerk), kvbeekdekker@gmail.
com; Joost Smits (Bergkerk), joost.smits@hotmail.com.

Corry Wilschut.

vlnr: Aaltje Visser, Leen Slegers en Edwine Muller-Buschman.
gers en Aaltje Visser bevestigd. Edwine wordt ouderling met een bestuurlijke taak. Zij zal namelijk onder andere
zitting nemen in het moderamen van
wijkgemeente West. Leen en Aaltje
zullen het meer beleidsmatige denken
en doen in locatieteam en kerkeraad
combineren met taken in de eredienst.
Een paar citaten van deze drie uit
het gesprek, waarin de dienst werd
voorbereid:
- vrijwilligerswerk hoort erbij;
- ik wil graag een bijdrage leveren
aan het veelkleurige geheel dat
onze gemeente is;
- als ik iets doe, ga ik ervoor;

Vastenactie aangepast sporten

I

eder jaar organiseert de diaconie
van de Maranathakerk een vastenactie. Zij heeft besloten dat de
opbrengst van de vastenactie 2017 (die
loopt van 8 maart tot en met 16 april)
is bestemd voor Kameleon. Kameleon is in de Haagse regio dé vereniging
voor aangepast sporten en sporten onder begeleiding voor volwassenen en
kinderen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.
Leden van Kameleon kunnen kiezen uit een groot aantal activiteiten:
darten, sjoelen, badminton, ﬁtness,
warmwaterﬁt, loopbasketbal, gymnastiek, jeugdvoetbal, rolstoelbasketbal boccia.
De opbrengst van de vastenactie
is met name bestemd om de huidige
ﬁtnessruimte te verbeteren, waardoor
ﬁtnessen met een chronische ziekte

nog aantrekkelijker wordt. Er zijn in
Den Haag ongeveer 18.000 mensen
met een chronische ziekte zoals diabetes, ﬁbrominogie of met een lichamelijke handicap.
We willen graag één of twee motomeds aanschaﬀen, apparaten waarmee
je met je benen kunt ﬁetsen of met je
armen kunt draaien. Op een schermpje kun je zien met hoeveel kracht je
ﬁetst of je armen ronddraaien, en of
je beide lichaamsdelen gelijkmatig belast. Ook zijn er nieuwe hometrainers
nodig.
Kameleon draait geheel op vrijwilligers. Het zou fantastisch zijn als de
wensen of een deel daarvan verwezenlijkt kunnen worden.
Informatie: www.isvkameleon.nl
Nel Koetsier

SOCIALE BEGELEIDING VAN OUDEREN

Désirée Kok,
tel. 06 50 55 78 06
www.convenimus.nl

Wilt u gezelschap of ondersteuning
o.a. bij doktersbezoek of administratie?

- ik voel me betrokken bij de kerk
en bij haar toekomst hier en nu op
deze plek;
- ik had de vraag om ambtsdrager te
worden niet (meer) verwacht;
- ik wil graag een bijdrage leveren
aan het verbinden van de twee kerken in onze wijkgemeente;
- ik ga gewoon maar eens zien hoe
het gaat.
Met deze mensen krijgt de kerkenraad van wijkgemeente West er een
creatief, betrokken, zelfbewust, nuchter en verbindend drietal bij. We wensen hen alle goeds toe.
Ds. Martine Nijveld

Vrouwencafé
‘oude scherven’
Op zaterdag 22 april (dit keer dus niet
op de laatste zaterdag van de maand) is
er weer vrouwencafé in Bethel. Thema
is: ‘Begin de dag niet met de scherven
van gisteren’. Oftewel: hoe ga je om
met het verleden? Alle vrouwen, van
welke leeftijd ook, zijn van harte welkom. Loop gewoon eens binnen! Tijd:
15 tot ca. 17 uur. Begeleiding: Margriet
den Heijer, 070 360 67 07, margriet@
betheldenhaag.nl en ds. Martine Nijveld.

Verhalencafé
‘zorg en steun’
Noodgedwongen zorg ontvangen of
moeten verlenen hoort bij het leven.
Het zijn tijden met nieuwe ontdekkingen over de ander en onszelf. En
ook over de zorg kunnen uiteenlopende verhalen verteld worden. Welkom
bij dit Verhalencafé, of u nu zelf een
verhaal meeneemt of komt om te luisteren.
Verhalencafé ‘Aan hem heb ik erg
veel steun gehad.’
Vrijdag 7 april, 15-17 uur, Bethel.

Opera’s Mozart
MuziekMatinee
Heerlijk wonen in uw eigen vertrouwde wijk. Dat is genieten. Maar wellicht kunt
u wel wat hulp gebruiken. Een steuntje in de rug. Met Florence Thuis heeft u
ADVIES, ONDERSTEUNING EN ZORG altijd dichtbij. Wij helpen u graag verder.
Wij bieden:
• Sfeervolle restaurants en grand café`s
• Servicepakketten met kortingen op
diverse diensten
• Gezellige activiteiten en welness
• Thuiszorg en alarmering
• Spreekuren huisverpleegkundigen
• Ondersteuning en bemiddeling
• Comfortabele huurappartementen,
wonen met en zonder indicatie
• Dagopvang
• 24-uursopvang
• Kleinschalige verpleeghuiszorg
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VRAGEN? WIJ HELPEN
U GRAAG VERDER!
Woonzorgcentrum Uitzicht
Zonnebloemstraat 383
T 070 - 754 55 66
Woonzorgcentrum Duinhage
De Savorin Lohmanlaan 202
T 070 - 754 16 66
Woonzorgcentrum Dekkersduin
Campanulastraat 6
T 070 - 754 55 66

De Russisch-Noorse sopraan Elizaveta Agrafenina en de Nederlandse bariton Jaap de Jonge zingen deze middag
in de BethelMuziekMatinee aria ‘s
en duetten uit een aantal opera ‘s van
Mozart. Als geen ander weet Mozart
het eigen karakter van elk personage in
noten te vatten. Licht, luchtig, dramatisch of kluchtig. De stukken zijn allemaal schitterend en hartverwarmend.
Na het concert is er gelegenheid voor
(nieuwe) contacten onder het genot
van een drankje.
Zondag 9 april, 15 uur. Toegang:
vrijwillige bijdrage

Rond de diensten
in beide kerken
Na de gezamenlijke dienst op zondag 2 april: gemeentevergadering
Eind 2016 is de beleidsnotitie in de gemeente verspreid. Deze notitie vraagt om
verder denken en concreet doen. Zo hebben we in de afgelopen tijd onder andere de diverse commissies en groepen aangeschreven met vragen als: met welke
onderwerpen gaan jullie aan de slag of zijn jullie al bezig? 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 ‘officieel’
aangeschreven is, is van harte uitgenodigd om mee te denken en te reageren.
Individueel en als groep. Op de gemeentevergadering op zondag 2 april, na de
gezamenlijke dienst in de Maranathakerk, horen we welke reacties er binnengekomen zijn en kunnen we er met elkaar over in gesprek.

Erediensten april 2017
Zondag

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

2 april
5e 40-dagentijd

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Mevr. Sity Smedinga,
na de dienst Gemeenteberaad

9 april Palmzondag
6e 40-dagentijd

Ds. Olivier Elseman

Ds. Martine Nijveld
m.m.v. de cantorij

13 april
15.00 uur: Heilig Avondmaal
Witte Donderdag Mevrouw Sity Smedinga
19.30 uur: Heilig Avondmaal
Ds. Martine Nijveld

19.30 uur
Ds. Axel Wicke, Schrift en Tafel,
m.m.v. de cantorij

14 april
Goede Vrijdag

19.30 uur
Ds. Axel Wicke

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd is er om 19.30 uur een vesper in de
Maranathakerk: een moment van bezinning met stilte, bijbellezing, muziek, gebed, lied…
Met de dienst op Palmpasen (9 april) gaan we de Stille Week in.
In deze Stille Week vóór het Paasfeest is er niet alleen op woensdag, maar ook
op maandag (10 april) en dinsdag (11 april) een vesper.
Palmpasen is een dag van dubbelheid: we horen van de intocht van Jezus in
Jeruzalem, een verhaal dat hoop geeft dat het anders kan, dat een nieuwe wereld
mogelijk is, een ander koninkrijk. Maar het is ook het begin van de Stille Week.

19.30 uur
Ds. Martine Nijveld
m.m.v. de cantorij

16 april
Paaswake

Zie Maranathakerk

06.00 uur
Ds. Axel Wicke, Schrift en Tafel,

16 april
Pasen

Ds. Martine Nijveld
m.m.v. de cantorij

Mevrouw Sity Smedinga

23 april
2e van Pasen

Ds. Iman Padmos,
Kaag

Ds. Lenie Vollebregt,
afscheid organist Arjan de Vos

30 april
3e van Pasen

Ds. Lenie Vollebregt

Ds. Martine Nijveld

Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Paaswake – Paasmorgen

7 mei
4e van Pasen

Ds. Axel Wicke
Heilig Avondmaal

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk

Op weg naar Pasen: vespers en Palmpasen

We vieren Pasen met een veelheid aan diensten. De diensten samen vormen een
weg: een weg naar een nieuwe morgen. Het gaat door de diepte naar het land van
verlangen. De paasweg is een levensbeeld. In verkorte vorm maken we de tocht
ook van ons leven. En dus is het (als het voor jou/u mogelijk is) natuurlijk het
mooist om alle vieringen mee te maken.
Op de Witte Donderdag laten we ons voeden door de weg van Jezus: een weg
in liefde en dienstbaarheid. Hoe zijn wij met elkaar onderweg? Op de Goede
Vrijdag gaat de weg door het dal van donkerheid en leegte en dood. We horen het
verhaal van het lijden van Jezus en zijn verbijsterd over lijden steeds weer. Waar
is God en waar zijn wij? We worden stil, we waken en wachten. En in de nacht
beleven we wat opstanding zou kunnen zijn. En dan mag de Paasmorgen een
dienst vol vreugde zijn! Nieuw begin, altijd weer…
Hieronder wat aanvullende informatie bij enkele van deze diensten.

Middagviering Witte Donderdag
Omdat steeds meer ouderen moeite hebben om ’s avonds op pad te gaan, houden
we op Witte Donderdag ook een middagviering. Dit is een viering met Avondmaal. We staan stil bij de lezing uit Johannes 13: 1-15, de voetwassing. U bent
van harte welkom op donderdag 13 april om 15.00 uur in de Bergkerk. Muzikale
medewerking wordt verleend door dhr. Lieuwe de Jong (orgel) en mw. Hetty
Huveneers (viool). Voorganger is mw. Sity Smedinga.

Thuis Avondmaal vieren
Voor gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, bieden wij de mogelijkheid om
op Witte Donderdag thuis het Avondmaal te vieren (of, als dit voor u niet kan,
op een andere dag). Als u dit wilt, komt een van de voorgangers met een ambtsdrager naar u toe. Laat ons weten als u hier behoefte aan heeft. U kunt zich opgeven bij Sity Smedinga, 06 37 35 07 51 of via de mail: sitysmedinga@gmail.com.

Avond van Witte Donderdag – Bergkerk
We lezen op deze avond in de Bergkerk het verhaal van de voetwassing (Johannes 13). We vieren samen de maaltijd, delen brood en wijn. De collecte is voor
onze vastenactie.

Avond van Witte Donderdag – Maranathakerk
In de Maranathakerk zal het verhaal van Jezus in de tuin van Gethsemane klinken en zullen wij samen in een huiselijke en gezellige sfeer de maaltijd vieren.
Daarbij krijgen, als vanouds, de aanwezige kinderen een speciale rol toebedeeld.

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

Leesrooster april
2 april 5e 40-dagentijd
Exodus 14: 15 – 31; Hebreën 9: 11 - 15;
Johannes 8: 46 - 59
9 april 6e 40-dagentijd
Exodus 15: 27 – 16: 7; Filippenzen 2: 5 – 11; Johannes 12: 12 - 24
Palmarum
13 april Witte Donderdag Exodus 12: 1 – 11; 1 Korintiërs 11: 20 – 32; Johannes 13: 1 - 15 (17)
14 april Goede Vrijdag
Hosea 6: 1 – 6 (Exodus 12: 21 – 33); Johannes 18: 1 - 19, 42
16 april Paaswake
Genesis 1: 1 - 2: 3; Kolossenzen 3: 1 – 4; Matteüs 28: 1 - 7 (20)
16 april Pasen
Ezechiël 37: 1 – 14; 1 Korintiërs 5: 7 – 8; Marcus 16: 1 - 7 (8)
23 april Quasimodi Geniti; Openbaring 7: 2 - 12 (17); 1 Johannes 5: 4 – 10a; Johannes 20: 19 - 31
30 april Misecordia Domini/ Openbaring 21: 9 – 23; 1 Petrus 2: 21b – 25; Johannes 10: 11 - 16
Goede Herder
In 2017 wordt de Reformatie herdacht (1517-2017). Ter gelegenheid daarvan volgen wij het Luthers Leesrooster vanaf zondag 12 februari tot en met zondag Trinitatis, 11 juni 2017. Van dit rooster kan soms worden
afgeweken.

Paasmorgen – paaswake Maranathakerk
Om zes uur ontmoeten wij elkaar tijdens de dageraad rond het paasvuur voor de
Maranathakerk. Vervolgens waken wij de rest van het donker door. Om dan in
het licht van de opgaande zon uitbundig de opstanding te vieren, onze doop te
gedenken en samen beker en brood te delen. Een unieke kans om Pasen op een
prachtige, zintuigelijke en voor velen nieuwe manier te beleven.

Paasmorgen (10.30 uur) – Maranathakerk
En dan is er later op de morgen de feestelijke paasmorgendienst, met medewerking van de cantorij.

Paasmorgen - Bergkerk
Anders dan vorig jaar is er in de Bergkerk geen paaswake op de zaterdagavond.
Daarom beginnen we op de Paasmorgen met het binnendragen van de paaskaars. Al vóór de dienst worden paasliederen gezongen. Wees dus op tijd! De
Bergkerkcantorij werkt mee aan deze dienst. Wie wel graag een paaswake mee
wil vieren, kan natuurlijk naar de dienst in de vroege morgen in de Maranathakerk gaan.

Goede Vrijdag - Maranathakerk

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

Goede Vrijdag – Bergkerk

2017 jubileumjaar

Iedereen van harte welkom bij deze stille, ingetogen viering waarin wij het lijden
en de kruisdood van Jezus herdenken. Het hele passieverhaal volgens de evangelist Johannes zal gelezen gaan worden.

Wegens succes verlengd in APRIL - AANBIEDING:
• Trap stofferen incl. tapijt uit voorraad, lijm en werkloon slechts
€ 15,- per trede. Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
• Trap stofferen met tapijt niet uit voorraad: werkloon en lijm
€ 8,- per trede excl. tapijt.

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

E

r wordt wat afgevlogen om in
verre landen andere culturen te
beleven. Terwijl ook Den Haag
een verscheidenheid aan culturen
heeft. Laat je verrassen en ga op een zaterdag naar de Wereldverhalenavond
bij Bethel. Proef de culturen aan de
hand van muziek, dans, gedichten,
verhalen, hapjes en ontmoetingen.
Saviturya zingen en spelen Indiase,
Afrikaanse mantra’s. En Fayaaz danst
de Indiaanse klassiek dans Bharatanatyam.
Zaterdag 8 april, 19.30-22.30 uur, Bethel. Entree € 5. Opgeven bij kbruins@
stekdenhaag.nl, 06 38 95 16 38.

Colofon

Aan deze viering werkt de Maranathacantorij mee. Daardoor is het mogelijk het
Johannesevangelie afwisselend gesproken én gezongen te laten klinken.

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

Wereldverhalen

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.

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

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

Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)

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

Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Hega, Rijswijk.
Oplage: 2.000 exemplaren.

Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 3

Arjan de Vos
vertrekt

Jeugdwerk

Een stevig potje golf

Op de club wordt bijna elke week geknutseld. Van wollen winterknutsels
en kerstversiering tot iets moois voor
onze valentijn. Wie houdt er niet van
een spelletje op de Wii? Tijdens de
clubavond op 17 februari werd er een
stevig potje golf gespeeld.
De club is er voor kinderen van 8
tot12 jaar, elke vrijdagavond van 19 tot
20 uur in ’t Valkennest in Bethel.

Agenda
Agenda tot de zomervakantie. Kids
Time middagen van 17 tot 19 uur:
woensdag 12 april, zaterdag 6 mei,
woensdag 24 mei, zaterdag 10 juni v.a.
10 uur afsluiting seizoen. Van 8 tot en
met 15 juli zomerkamp Mierlo.
Nelleke van Kooij

Krant en Bijbel
op tafel
De kring ‘Met de krant en Bijbel op
tafel’ komt bij elkaar op woensdag 5
april en niet op woensdag 12 april, om
10.30 uur in de benedenzaal van de
Bergkerk.

Concert van
Warner Fokkens
Zondag 9 april geeft Warner Fokkens
in de Bergkerk wederom een matineeconcert. Hij bespeelt dan het zogeheten Kloporgel en de vleugel.
Entree: € 9 inclusief programma en
consumptie. Aanvang 15.00 uur

Wijk info
Bergkerk

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

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

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

4 – Wijkkrant Den Haag West

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

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

Ledenadministratie
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

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

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

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

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

”AD PATRES”

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

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

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

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

Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

Traditioneel
- Eigentijds
”AD PATRES”
is een- Persoonlijk
samenwerkingsverband
van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
Inget Mati,
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1
persoonlijke
Fa. Vastlegging
van Deursen,
wensen in ons vertrouwelijke
”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen
Fa. archief
Klokgieters
(kosteloos)& Zn.
THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 - wjh@wxs.nl

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

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

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

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

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

Kostenbegroting, -informatie

Uitvaartverzekering (geïndexeerd)
Kantoren: Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP Den Haag
ORGA
RT

I
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Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

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 10-12.00 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, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u.
Mantelzorg,
3e woe 13.30-15.30 u
Meditatief
avondgebed,
ma 19.30-20.15 u

- UITVAA

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Ma/woe/do/vrij 10-11 uur
Dinsdag en zaterdag vrij
axel@bethelkapel.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,
2565 XJ Den Haag

Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Vaste activiteiten

Kantoor en bespreekruimte

Rouwkamers:
Frederik
7
Groot Hertoginnelaan
227 - Hendriklaan
Den Haag
I

Wijkgemeente Den Haag West

Muzikale buurtkoffie, Maranathakerk
Krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vesper, Maranathakerk
PraatMaal, Bethel
Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Verhalencafé, Bethel
Wereldverhalen, Bethel
MuziekMatinee, Bethel
Concert Warner Fokkens, Bergkerk
Vesper, Maranathakerk
Vesper, Maranathakerk
Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Vesper, Maranathakerk
Geloven op velerlei manier, Maranathakerk
BuurtBios, Bethel
Concert Musica Poëtica, Maranathakerk
Vrouwencafé, Bethel
Kring rouwverwerking, Bethel
Indisch verzet, Maranathakerk
Liederenconcert Bas Maassen, Maranathakerk

I

In de afgelopen maand kwamen de
kinderen van 4 tot 12 jaar weer bij elkaar voor gezellige KidsTime middagen. Elke keer beginnen we met een
bekertje limonade met een snoepje of
een koekje.
Het was volle bak tijdens de Kids
Time-middag op zaterdag 18 februari in ‘t Valkennest. Zo’n kleine dertig
kinderen knutselden met strijkkralen
de mooiste creaties. Van dieren, bloemen en letters tot armbandjes. Na het
knutselen werd er samen gegeten: soep
met broodjes en een danootje als toetje.
Vol overgave schilderden de kinderen op 8 maart een plantenpotje
van een zelf meegebrachte fles of blik.
Daarna mochten ze zelf de aarde erin
scheppen en een plantje of zaadje kie-

KidsTime club

Cantor-organist Arjan de Vos verlaat
de Maranathakerk. Hij wordt organist van de r.k. Sint Jeroenskerk in
Noordwijk. Zondag 23 april speelt hij
voor het laatst. Na de dienst is er gelegenheid afscheid te nemen.

10 u
10.30 u
19.30 u
18 u
20 u
15 u
19.30 u
15 u
15 u
19.30 u
19.30 u
18 u
19.30 u
10.30 u
20 u
20.15 u
15 u
10.30 u
20 u
17 u

Telefoon

Depositoregeling (waardevast)

telefoon

070 - 3451676

070 - 355.64.27* (dag en nacht)

www.joostfvanvliet.nl
I

KidsTime middagen

zen. We aten lekkere pastapesto met
fruitsalade en slagroom toe.

Wo 5,
Wo 5,
Wo 5,
Do 6,
Do 6,
Vr 7,
Za 8,
Zo 9,
Zo 9,
Ma 10,
Di 11,
Wo 12,
Wo 12,
Di 18,
Vr 21,
Vr 21,
Za 22,
Wo 26,
Wo 26,
Zo 30,

ERLAND
ED

O

p de KidsTime middagen en
op de KidsTime club is altijd
wat te doen. En de pastapesto ging er ook lekker in.

Agenda april

NL52 ABNA 0474 2767 59
Wijkkas Bergkerk (ook Comité
04 29 Meeleven)
NL87 FVLB 0635 8147 30
Protestantse Gemeente Den Haag
(voor kerkelijke bijdragen)

Jong Tuinen

Kopij voor het
INGB 0007 5801 75
AanlegNL92
Onderhoud
Diaconie
Bergkerk
mei/juni nummer uiterlijk
op 10 april
NL39 TRIO 0786 8127 02
ZWO-commissie Bergkerk/
zenden aan:
Bethelkapel
jangoossensen@ziggo.nl

Distelvinkenplein 9
2566 GH Den Haag

Tel 070 365 00 00
Fax 070 363 06 72

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen

info@jfvliet.nl
www.joostfvanvliet.nl

