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‘Wees niet bang maar heb lief’

Bijbelse handvatten voor 
in het stemhokje
Op woensdag  maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ter gelegenheid daarvan schreef
 ds. Axel Wicke onderstaand artikel.

Het februarinummer van 
Kerk in Den Haag vraagt 
ons voorgangers om, wat 

politiek betreft , op de kansel (en, ver-
moed ik, in artikelen voor de Wijk-
krant) onze stokpaardjes lekker op de 
wei te laten staan. Daar ben ik het vol-
ledig mee eens, op één uitzondering 
na. Mijn belangrijkste stokpaardje is 
de Bijbel – onze kerkorde noemt pre-
dikanten ‘dienaren van het woord’ – 
en zeker binnen onze protestantse tra-
ditie, waar ‘de Bijbel alléén’ als meetlat 
en bron van waarheid telt (sola scrip-
tura) kom ik daar nooit onderuit. Niet 
als ik preek, niet als ik schrijf. En ook 
niet, als ik over maatschappelijke of 
politieke vragen nadenk.

Hetzelfde geldt, volgens mij, als ge-
lovigen zich afvragen, naar wie op 15 
maart hun stem zal uitgaan. Een vraag 
die ik, voor alle duidelijkheid, hier 
en ook elders niet directief zal beant-
woorden. Toch is ook dat een vraag 
waarbij de Bijbel handvatten geeft . 
Want ook al mag het kloppen dat je 
in de politiek met geloof alle kanten 
op kunt, de Bijbel is daar toch duide-
lijker in. Ik wil graag drie punten kort 
noemen:

Drie punten
1. Het revolutionaire van het 
joods-christelijke scheppingsgeloof 
is dat bij ons niet uitsluitend koning, 
farao of mensen van het eigen volk als 
‘evenbeelden van God’ werden gescha-
pen, maar alle mensen. Iedereen, elk 
menselijk wezen heeft  uiteindelijk een 
goddelijke waarde. Bij alle verschillen 
die er zijn, gaat de Bijbel altijd uit van 
dit fundamentele gelijkheidsprincipe, 

dat eveneens de grondslag vormt voor 
de Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens. Jezus heeft  in het 
Nieuwe Testament het belang van dit 
gelijkheidsprincipe onderstreept door 
het joodse gebod ‘heb je naaste lief als 
jezelf ’, het belangrijkste van allemaal, 
radicaal op te rekken. Je ‘naaste’, legt 
hij in de parabel van de Barmhartige 
Samaritaan uit, dat kan iedereen zijn, 

zelfs een toevallig voorbijrijdende bui-
tenlander met een vijandig geloof. Ja, 
zelfs jouw vijand moet je (proberen 
om) lief (te) hebben.
2. In de Bijbel kiezen God en Jezus 
altijd voor de kant van het slachtof-
fer, de verliezer, de onderdrukte min-
derheid en degenen aan de rand van 
de maatschappij. Om het even of dat 
nu een allochtoon volkje van slaven 
in Egypte was, een overspelige vrouw 
op het punt om gestenigd te worden, 
de armen, ontheemden, rechtelozen, 
blinden en leprozen in Israël, of de 
weduwen en wezen in de eerste chris-
telijke gemeentes. Deze keuze springt 
vooral tijdens deze veertigdagentijd in 

het oog. Weer horen wij het verhaal 
hoe een machthebber zijn oren laat 
hangen naar het volk dat brullend om 
een zondebok vraagt en vervolgens 
zijn handen in onschuld wast. En hoe 
God volk én machthebber te kijk zet 
door demonstratief de kant van de ge-
kruisigde zondebok te kiezen.

Keerzijde
3. Om met Paulus te spreken draait het 
in de Bijbel centraal om ‘geloof, hoop 
en liefde, deze drie. Maar de grootste 
daarvan is de liefde’ (1 Kor 13:13). Ja, 
God zelf kan zelfs kort, klip en klaar 
als ‘liefde’ gedefi nieerd worden. Dat 
wijst de weg, welk gevoel, welk per-
spectief onze keuze als christenen op 15 
maart zou moeten beïnvloeden. Keer 
op keer roept de Bijbel ons op om lief 
te hebben: onszelf, onze naaste, onze 
vijand (zie boven, 1.) en bij dit liefh eb-
ben vooral slachtoff ers, verliezers en 
minderheden voorop te stellen (zie 
boven, 2.). Dit derde punt is de keerzij-
de. Welk gevoel bant deze oproep al-
lereerst uit? Dat is glashelder: de angst. 
‘De liefde laat geen ruimte voor angst, 
volmaakte liefde sluit angst uit’ (1 Joh 
4:18). Er is geen oproep die Jezus va-
ker deed, er is geen zin die vaker in het 
Nieuwe Testament staat dan de sim-
pele drie woorden: ‘Wees niet bang!’ 
De volkswijsheid weet niet voor niets 
dat angst een slechte raadgever is.

Wees niet bang, maar heb lief! Het 
lijkt mij een oproep, bijna bedacht 
voor in het stemhokje.

Veel wijsheid toegewenst! Een har-
telijke groet van uw predikant,

Ds. Axel Wicke

Uit de kerkeraad
Rapport Kerk 

In de kerkeraadsvergadering op 16 januari hebben we inleidend gesproken 
over de veranderingen die reeds zijn ingezet en ons nog te wachten staan, naar 
aanleiding van het ‘Rapport Kerk 2025’. De organisatiestructuur van de PKN 
vereenvoudigt in tred met de krimp van de kerk. Hierbij moet de kerkorde 
ook fl ink worden aangepast, waartoe voorstellen –taaie kost– op tafel liggen 
waarover we we als kerkeraad geacht worden te ‘considereren’, een moeilijk 
woord voor ‘erover na denken, te wegen en eventueel van commentaar voorzien’. 
In de maartvergadering zullen we daar verder mee gaan.

Monumentenstatus Maranathakerk

Deze vergadering gaf haar goedkeuring aan de aanvraag voor een gemeentelijke 
monumentenstatus van de Maranathakerk. Het gebouw heeft  cultuurhistori-
sche waarde, ook in Europees verband, er is enig fi nancieel voordeel aan verbon-
den en vastgelegd is dat bij eventuele latere keuzesituaties met betrekking tot 
kerksluiting, een dergelijke status geen rol zal spelen.

Jongeren en kerk
Tevens hebben we een oriënterende start gemaakt met het thema ‘jongeren en 
kerk’, aan de hand van een aantal stellingen, in gebracht door ds. Axel Wicke. 
We willen trachten een beeld te krijgen van de bonte wereld van geloven en den-
ken van de jongeren en hoe we daar als wijkgemeente Den Haag-West relevant 
in kunnen zijn. Dat vraagt om beleid en we zitten dan ook midden in het verza-
melen van reacties en ideeën naar aanleiding van de beleidsnotitie, waarvan we 
zo graag willen dat die handen en voeten krijgen. We zijn dan ook blij dat weer 
een aantal nieuwe mensen te kennen heeft  gegeven zich te willen inzetten voor 
onze wijkgemeente, zowel in de Bergkerk als in de Maranathakerk.

Jan Kouwenberg, scriba

Eerst zien dan geloven

Het was een bijzondere ervaring om in februari bij zes voorstellingen van 
‘Eerst zien dan geloven: de kerk’ zoveel mensen in Bethel te gast te heb-
ben voor een voorstelling over Bethel als kerk en over waar mensen in 

geloven. Er zijn tussen de vier- en vijfh onderd mensen geweest, de meesten voor 
het eerst. 

Allemaal hebben ze van te voren deze twee vragen beantwoord. ‘Waar ge-
loof je in?’ En: ‘Hoe doe je dat?’ Die vragen waren ook uitgezet bij regelmatige 
bezoekers van Bethel en bij mensen in de buurt. Dat leverde ruim tachtig reac-
ties op: de meeste serieus, een aantal grappig. Mogelijk kom ik daar in een vol-
gend nummer van de wijkkrant op terug.

De reacties op de voorstelling zijn vrijwel allemaal 
positief. De wijze waarop Bethel als kerk geloven op 
een open wijze handen en voeten geeft  maakt indruk. 
Verschillende bezoekers bleven na de voorstelling na-
praten over hun eigen ervaringen, of wat zij gezien of 
gehoord hadden van geloof en kerk. Enkelen kwamen 
naar me toe om te zeggen dat zij geraakt waren en aan 
het denken waren gezet. Voor ons was de voorstelling 
een cadeau van NTJong en het Nationale Th eater. Een 
hoogtepunt in ons nu ruim tweejarig bestaan.

Klaas Bruins

Keer op keer roept 
de Bijbel ons op 

om lief te hebben: 
onszelf, onze naaste, 

onze vijand en 
bij dit liefhebben 

vooral slachtoffers, 
verliezers en 

minderheden voorop 
te stellen.

Johan Nieuwenhuize 

Foto’s: Johan Nieuwenhuize.
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Inventarisatie talenten 
Waarmee wilt u zich  
nuttig maken?
Zoals u misschien weet, zijn diverse taken en ambten in onze ge-
meente deels al geruime tijd vacant, wat her en der tot problemen 
leidt. Bijvoorbeeld, dat bepaalde activiteiten niet meer of nog maar 
beperkt kunnen worden aangeboden. De kerkeraad heeft zich er-
over gebogen wat wij hieraan zouden kunnen doen.

Als het goed is, hebt u stap één van een beoogde oplossing al in handen 
gehad. Hopelijk hebt u hem zelfs al ingevuld en ingeleverd: ons enquê-
teformulier over uw talenten, over waar u allemaal goed in denkt te zijn 

of waarmee u zich nuttig kunt of wilt maken. Zo willen wij graag te weten ko-
men wat wij aan kwaliteiten allemaal al in huis hebben. Om vervolgens mensen 
gerichter en hopelijk met meer succes specifiek voor bepaalde taken – groot en 
klein, structureel en eenmalig – te kunnen benaderen. Wij zouden het zeer op 
prijs stellen als zoveel mogelijk gemeenteleden deze enquête ingevuld aan ons te-
ruggeven. Wilt ook u dat doen, ongeacht uw leeftijd en ook als u op dit moment 
niet meer tijd aan de kerk kunt besteden? Want wie weet hoe dat in de toekomst 
eruit zal zien…

Stap twee van ons plan is dat wij in Bergkerk, Maranathakerk en Bethel een 
vacaturebank zullen ophangen waar alle taken, functies en ambten vermeld 
worden die op dit moment vacant zijn of die versterking nodig hebben. Daarbij 
wordt ook vermeld hoeveel tijd de bewuste vacature vraagt, wat iemand ervan 
zou kunnen opsteken en met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen. U 
kunt hierover binnenkort meer verwachten.

Maar ook los van dit proces: mocht u tijd en/of energie over hebben en graag 
iets, wat dan ook, voor de gemeente willen betekenen, laat het ons weten. Graag! 
Hartelijke groet, namens de kerkeraad, ds. Axel Wicke

Lachen is het
begin van gebed’

Lachen, grapjes maken, humor, 
spot(prenten), ze hebben vaak 
nog steeds een lastige positie 

binnen religies of bij veel gelovigen. 
Het christendom is geen uitzonde-
ring. Uit de Middeleeuwen zijn hele 
boekwerken overgeleverd die spits-
vondig beredeneren dat Jezus on-
mogelijk kan hebben gelachen. Het 
verbod op godslastering is net pas uit 
de wetboeken gestreept en nog steeds 
regent het bij een krant als Trouw elke 
keer verontwaardigde brieven als hun 
huiscartoonist een strip op het religi-
euze randje tekent.

Aan de andere kant bestaan er tonnen aan heerlijke en ja, soms tamelijk 
oneerbiedige, religieuze moppen. Bovendien heeft Luther in de Reformatie de 
spotprent tot religieus propagandawapen verheven en kwamen ook filosofen en 
theologen bij hun onderzoek van het fenomeen van de menselijke humor niet 
altijd bij afkeuring uit. Volgens Kierkegaard is het lachen ‘het voorhof van het 
transcendente’ en de theoloog Reinhold Nierbuhr stelde: ‘Humor is de opmaat 
tot geloof en lachen is het begin van gebed’.

U ziet het al: boeiende tegenstellingen over een vraagstuk dat steeds actueler 
wordt voor het christendom in een minderheidspositie. Tijdens vier avonden ga ik 
erover vertellen, gaan wij erover praten en ik denk, ook menige mop uitwisselen.

Heeft God humor? Leerhuis over het christendom en de spot. Een lastige, maar 
ook grappige geschiedenis: woensdagen 8, 15, 22 en 29 maart om 20 uur in de Berg-
kerk.

Nieuw leven in ZWO-commissie?

We hebben de opdracht  
de aarde te bewaren
Lezingen over chocolade en banken, schrijfbijeenkomsten voor Amnesty, een project in de veertigdagen-
tijd, Nederlands leren aan nieuwe stadsbewoners. Onder de noemer van ZWO vonden en vinden tal 
van nuttige activiteiten plaats. 

Tot een paar jaar geleden be-
stond er een grote actieve 
ZWO-commissie in de Berg-

kerk en Bethelkapel. Nu leidt de com-
missie een sluimerend bestaan in Den 
Haag-West. De letters ZWO staan 
voor: zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking.

Mij is gevraagd hierover iets te 
schrijven, om te kijken of we in deze 
commissie nieuw leven kunnen 
blazen. Bij het schrijven van de Be-
leidsnotitie voor Den Haag-West be-
spraken we de gerichtheid van de kerk: 
naar binnen maar ook naar buiten. 
Zending is gericht op het brengen van 
het christelijk geloof naar andere plek-
ken in de wereld. Indonesië was een 
bekend zendingsgebied. Zendings-
werkers werden en worden uitgezon-
den namens een gemeente en onder-
steund; vroeger door ‘Oegstgeest’, nu 
door Kerk in Actie.

Jaarlijks worden er landelijk enkele 
collectes gehouden voor dit doel. De 
gereformeerden hadden een actieve 
Zendingscommissie waar gemeente-
leden vaste gaven aan betaalden. Per 
jaar werden er projecten uitgekozen 
waaraan werd bijgedragen. Dat kon-
den ook projecten in de stad zijn, zo-
als voor buurt-en-kerkhuis Bethel. De 
Zendingscommissie heeft besloten 
haar werkzaamheden te beëindigen.

Helpen waar het nodig is
Werelddiaconaat is ontstaan na de 
grote overstromingsramp in 1953 in 
Zeeland en Zuid-Holland. Men was 
dankbaar voor de hulp die van allerlei 
kanten werd ontvangen. Noodhulp 
wordt via deze landelijke collecten be-
kostigd. Hiervoor wordt een paar keer 
per jaar gecollecteerd. En soms wordt 
er nog een extra actie voor gevoerd. 
Zoals in het woord besloten ligt, is 
Werelddiaconaat een vorm van dia-
conaat. Helpen waar het nodig is. Dus 
vooral praktische zaken als eten, ten-
ten, opvang, medische verzorging. De 
opvang en begeleiding van asielzoe-
kers en vluchtelingen in de wereld en 
in de stad horen hier bij. In deze wijk 
is door diakenen hulp geboden bij de 
asielzoekers in de Sacramentskerk en 
later in de Zilverstraat. Er zijn oproe-

pen gedaan voor matrassen, dekens 
en fietsen. In de Maranathakerk werd 
een tijd lang elke maandag gekookt 
voor deze groep. De ondersteunings-
groep was een gemengde groep uit 
verschillende kerken en organisaties. 
De laatste zes mannen uit deze groep 
asielzoekers zijn nu uit de Zilverstraat 
gegaan waar ze bed, bad, brood en be-
geleiding ontvingen.

Informatieavonden
Ontwikkelingssamenwerking is het 
derde begrip, ook gericht op bewust-
zijnsverandering. Wat betekent het 
dat we consumeren, waar komt een 
product vandaan, wie krijgt er wat 
voor betaald? Chocola bijvoorbeeld, 
de bonen worden voor weinig geld op-
gekocht, Nederland is hierin marktlei-
der. De chocola wordt voor veel geld 
verkocht. Het verwerken van bonen 
tot chocola in het land van herkomst 
wordt moeilijk gemaakt door import-
tarieven. Kritisch consumeren is een 

manier van leven. Via de derdewereld-
verkoop in de Bergkerk, elke laatste 
zondag van de maand, dragen we hier-
aan bij. Spullen worden ingekocht bij 
de derdewereldwinkel in Schevenin-
gen, en naar de kerk gebracht door een 
aantal vrijwilligers. 

We hebben ook een lezing geor-
ganiseerd over chocola bijvoorbeeld, 
en over alternatieve banken. Welke 
banken zijn er zoal, hoe is hun beleid, 
kun je als consument invloed uitoefe-
nen op de geldsomloop? Ook hierover 
hebben we in het verleden informatie-
avonden georganiseerd. 

Schrijfacties voor Amnesty Inter-
national worden elke maand gehou-
den in de Maranathakerk. Twee maal 
per jaar wordt er landelijk, en dus ook 
hier,  geschreven voor gevangenen. 
In de Paastijd en in de Adventstijd 
meestal in de vorm van kaarten of het 

onderschrijven van een brief.
In de Paastijd wordt er ook aan-

dacht gevraagd voor een project in 
het buitenland of in Nederland. De 
ZWO-commissie heeft zeker tien 
jaar projecten gesteund die aange-
reikt werden door gemeenteleden. 
Zoals voor gehandicapte kinderen in 
Afrika, kinderen met een hazenlip in 
Indonesië, jonge moeders op Aruba, 
schoolkinderen in Cusco, Peru. Vier-
maal is dit ook gecombineerd met het 
schilderen van een Hongerdoek, dat 
dan een aantal weken voor in de kerk 
te zien was.

Duurzaamheid
De ZWO-commissie houdt zich dus 
bezig met het buitenlandbeleid. Maar 
ook met binnenlands beleid, omdat 
we in een internationale samenleving 
wonen. Denk aan dialoogprojecten, 
de taal leren aan nieuwe stadsbewo-
ners. Duurzaamheid en oog voor het 
milieu zijn ook onderwerpen waar we 
mee bezig kunnen zijn. Omdat we als 
christenen de opdracht hebben de aar-
de te bewaren om haar door te kun-
nen geven aan onze (klein)kinderen. 
In de gemeenschappelijke viering van 
5 maart wordt hieraan gewerkt. Ie-
dereen die geïnteresseerd is en ideeën 
heeft en mee wil helpen, kan zich mel-
den bij een van de huidige ZWO-le-
den. Een overlap met diaconie is pri-
ma, ook hiervoor zoeken we aardige 
mensen.

Marion Jongens, namens Wil-
lem-Jan Huijssoon en Jan Kouwenberg.

We hebben zeker tien 
jaar projecten gesteund 
die aangereikt werden 
door gemeenteleden

Op kantoor werd
altijd geroddeld’
Een groot gedeelte van ons wakend 
leven brengen wij werkend door. Dat 
kan ons inspireren of frustreren, en 
alle collega’s, leidinggevenden, klan-
ten en opdrachtgevers zijn ook maar 
net mensen! Kortom, op ons werk 
gebeurt/de veel waarover verhalen 
verteld kunnen worden. Van harte 
welkom bij dit Verhalencafé over ons 
werk, of u nou zelf een verhaal mee-
neemt of alleen komt om naar andere 
verhalen te luisteren.

Vrijdag 10 februari, 15-17 uur, Bet-
hel

‘Disgrace’ in
de Buurtbios

In BethelBuurtBios draait deze 
maand Disgrace (Australië 2008, 120 
minuten). Een professor in post-apart-
heid Zuid-Afrika heeft een affaire 
met een studente, ontkent schuld en 
wordt ontslagen. Op de boerderij van 
zijn dochter waar hij zich terugtrekt, 
wordt hij getuige van een verkrach-
ting. Dat doet zijn zorgvuldig in stand 
gehouden morele kaartenhuis in el-
kaar storten.

Vrijdag 10 maart, 20 uur, Bethel.
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KidsTime middagen

In de afgelopen maand kwamen de 
kinderen van 4-12 jaar weer bij elkaar 
voor gezellige KidsTime middagen. 

Woensdag 11 januari lag de vloer 
van 't Valkennest bezaaid met gesloop-
te apparaten. Cis Deyl van Repair Kid 
was op bezoek met gereedschap en 
oude apparaten. Je mocht zelf ook een 
apparaat mee nemen om te slopen. 
Sommige kinderen maakten van de 

Jeugdwerk

Kunstwerk van oude 
onderdelen

Rondje Zondag

Op zondag 5 februari hebben we 
met een (delegatie van) de jeugd van 
Rondje Zondag iets anders dan gebrui-
kelijk gedaan. We zijn naar de theater-
voorstelling “Eerst zien dan geloven” 
van NT Jong geweest in Bethel.

Ze hebben in de weken ervoor door 
buurtbewoners en bezoekers van Bet-
hel antwoordkaarten laten invullen 
met de vraag “Wat geloof je en hoe?” en 
hiermee hebben ze een voorstelling ge-
maakt. Ook vlak voor de voorstelling 
werd ons nog gevraagd zo’n kaart in 
te vullen. Deze kon dan worden voor-
gelezen en opgenomen, waarna het 
tijdens de voorstelling weer gebruikt 
zou worden. We zaten er dus meteen al 
middenin!

Het was een leuk en herkenbaar 
stuk, waarin verhalen van en uit Bethel 
verteld werden. Je werd erg bij het stuk 
betrokken en ook onze opgenomen 
antwoorden kwamen aan bod. Het zet 
je aan het denken over wat je gelooft en 
welke functie een (kerk)gebouw heeft 
binnen dat geloof. Daarnaast kreeg je 
een andere kijk op Bethel, dat dit keer 
podium was voor een theatergezel-
schap. Wat ons betreft een geslaagde 
middag.

Marieke Smits

onderdelen een kunstwerk. Aanslui-
tend werd er lekker gegeten: broodjes 
hamburger of frikandel met een ijsje 
toe.

Tijdens de KidsTime-middag op 
28 januari werd het safari-spel ge-
speeld. Bij dit spel, dat een beetje op 
monopoly lijkt, moest met verschil-
lende opdrachten geld verdiend wor-
den om daarmee weer dieren voor je 
safaripark te kopen. Dat park gingen 
de groepjes ook zelf maken. Omdat 

het spel nogal lang duurde kreeg ieder-
een tussendoor tosti's en fruit te eten.

Agenda tot de zomervakantie. 
KidsTime middagen van 17-19 uur:  

Woensdag 8 en zaterdag 25 maart, 
woensdag 12 april, zaterdag 6 mei, 
woensdag 24 mei, zaterdag 10 juni v.a. 
10.00 uur: afsluiting seizoen. En van 8 
t/m 15 juli zomerkamp Mierlo.

Nelleke van Kooij

Opnieuw beginnen: mooi
verhaal uit Iran en Bethel

Eind januari was het onderwerp in het vrouwencafé: Grote schoonmaak, 
ben jij wel eens opnieuw begonnen? Na lezing uit de Bijbel over de tem-
pelreiniging door Jezus, hadden we het even over de grote schoonmaak 

in de lente door onze moeders en grootmoeders. Het schijnt dat gezinnen met 
kinderen nog vaak een grote schoonmaak in de lente doen,  vegen, soppen maar 
vooral dingen wegdoen.

Daarna kwamen we bij het onderwerp ‘opnieuw beginnen in je leven’. Ver-
schillende vrouwen vertelden over hun opleiding, baan en verhuizing nadat ze 
getrouwd waren. Ook werd er verteld dat als een vrouw trouwde, zij gelijk haar 
baan verloor. De meeste indruk heeft een Iraanse vrouw op mij gemaakt. Zij is 
echt opnieuw begonnen.

Toen de sjah uit Iran verbannen werd en er een ander bewind kwam, heeft 
haar man vier jaar in de gevangenis gezeten. Daarna zijn zij naar Turkije ge-
vlucht, waar zij twee jaar hebben gewoond. Zij en haar man wilden een goede 
opleiding voor hun drie kinderen. Ze zijn toen op valse paspoorten naar Neder-
land gekomen, terwijl zij niet veel over ons land wisten. Er was hun verteld dat er 
in Nederland goed onderwijs was. Het heeft hen veel geld gekost.

Inmiddels is zij 28 jaar in Nederland en is zij vrijwilliger in Bethel. Haar kin-
deren hebben een goede opleiding gevolgd, een zoon is radioloog in een zieken-
huis in Groningen.

Geloven op
velerlei manier

Kan dat, geloven op velerlei manier? Het is de praktijk van alle dag. Ga 
maar met een groep mensen in gesprek en dan blijkt dat we allen ons ge-
loof op verschillende manieren vorm geven en beleven. Daarvan maken 

we gebruik in deze kring. Elke keer verras ik jullie met een bepaalde vorm, om 
het zo met elkaar over geloofsvragen te hebben.

De eerste keer, in januari, hebben we gekeken naar gedeelten uit het Missa 
Mysterium van Herman Finkers, hebben we gedeelten gelezen uit een interview 
met Herman Finkers en hebben we dit verbonden met Psalm 62: alleen bij God 
is stilte voor mijn ziel. Dit leverde mooie gesprekken op. Voor de volgende keer 
kies ik weer een andere vorm met een ander thema.

Als u denkt, dat spreekt me wel aan, kom dan op dinsdag 28 maart om 10.30 
uur naar de Maranathakerk.

Sity Smedinga

Wij gedenken
Willy Geuze 

(4 mei 1938 – 15 januari 2017)

Erg plotseling moesten wij in januari afscheid nemen van Willy Geuze. ‘Zij 
stond altijd voor iedereen klaar’, stond op de rouwkaart. En dat klopt, haar halve 
buurt in en rond de Beukstraat en een groot deel van de gemeenschap uit Bet-
helkapel en Bergkerk kwamen op haar uitvaart. Van de talloze eenzame ouderen 
uit de kerk die zij trouw opzocht en ondersteunde en de kinderen uit haar straat 
voor wie zij altijd snoepjes op zak had tot de kassameisjes bij de Albert Heijn – 
iedereen kende haar en iedereen hield van haar. Met haar eenvoudige, trouwe 
en gastvrije aard, haar ongelovig groot hart en haar neiging alles weg te geven en 
zich weg te cijferen voor anderen, is zij voor velen een sterk voorbeeld van me-
deleven en hulpvaardigheid geworden. Willy had de zeldzame gave het beste in 
anderen naar boven te halen. Wij zullen haar onwijs missen en bidden haar man 
Karl, haar kinderen en verdere familie veel kracht en zegen toe in deze moeilijke 
tijd. (ds. Axel Wicke)

Hoe ontstond het nationaal
besef in Nederland?

Op de dag dat Nederland een nieuwe Tweede Kamer kiest, wijdt de Ma-
ranathakerk een bijeenkomst aan een thema dat op de achtergrond veel 
verkiezingsdebatten heeft beheerst. Wat is de Nederlandse identiteit en 

hoe is in het verleden een nationaal besef ontwikkeld?
Inleider is professor Simon Groenveld, emeritus hoogleraar Nederlandse 

geschiedenis ten tijde van de Republiek. Hij duikt in de historie van de Tach-
tigjarige Oorlog en verheldert nog steeds actuele begrippen als patriottisme en 
Nederlandse identiteit.

Professor Groenveld, die in 
Leiden zowel koning Willem-Al-
exander als minister-president 
Mark Rutte onder zijn studenten 
had, begint de middag met een 
voordracht. Na zijn college is er 
gelegenheid voor het publiek om 
met hem in gesprek te gaan.

Woensdag 15 maart, 14.30-
16.30 uur. Maranathakerk.
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Bonhoeffer als 
jongerenwerker

Dietrich Bonhoeffer (1906-‘45) blijft een van de meest relevante en belang-
rijke theologische denkers van de twintigste eeuw. Als vicaris aan de Ber-
lijnse Zionskirche, en daarmee een van zijn opvolgers, heb ik vooral zijn 

praktisch werk met en voor een kerkgemeente leren kennen. Veel van mijn oudere 
gemeenteleden hadden hem in hun jeugd leren kennen. Vandaar dat mij opviel, 
hoe groot de rol is die jongeren en het jongerenwerk in heel zijn leven en ook in zijn 
theologische geschriften hebben gespeeld. In mijn lezing/presentatie belicht ik zijn 
biografie en zijn werk vanuit dat perspectief. Deze avond is een herhaling van het 
leerhuis afgelopen november in de Maranathakerk. (ds. Axel Wicke)

Donderdag 30 maart, 20 uur, Bethel.

Vrome Freule zinvol café

Op de tweede donderdag van maart staat de meest zinvolle kroegavond 
van de stad op de agenda, een kerk-in-de-kroegavond. Neem een vraag, 
onderwerp 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 9 maart, vanaf 20 uur, eetcafé de Freule, Fahrenheitstraat 558.

Amstel Quartet 
in MuziekMatinee

Kameleontisch en gepassio-
neerd, zo zou je de vier saxofo-
nisten van het Amstel Quar-

tet kunnen omschrijven. Want of het 
nou om oude muziek gaat of de aller-
nieuwste klanken, om popmuziek, 
jazz, klassiek of wereldmuziek — als 
je het Amstel Quartet hoort spelen, 
vervagen de scheidslijnen tussen alle 
genres. Deze muzikanten zijn jonge 
vaders, die hun kinderen meenemen 
naar dit concert. Voor hen en voor an-
dere kinderen spelen ze een speciaal  
kinder-meedoe-liedje. De BethelMu-
ziekMatinee biedt na het concert van 
een uurtje gelegenheid om onder het 
genot van een drankje wat na te pra-
ten. Voor de onkosten wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd.

Zondag 12 maart, 15 uur bij Bethel.

Vrouwencafé 
over discriminatie

Op zaterdag 25 maart is er weer 
vrouwencafé in Bethel. Alle 
vrouwen, van welke leeftijd 

ook, zijn van harte welkom. Loop ge-
woon eens binnen! Dit keer gaat het 
over: Discriminatie: ken je het uit er-
varing? Waar zie je het gebeuren? Hoe 
ga je ermee om?

Tijd: 15 tot ca. 17 uur. Begeleiding: 
Margriet den Heijer, (070) 360 67 07; 
margriet@betheldenhaag.nl en ds. 
Martine Nijveld.

Wijkzending Den Haag-West
Wie heeft nog papieren
van zendingscommissie?
De archivaris van de Haagse Protestantse Gemeente vraagt wie nog 
oude paperassen van zendingscommissies op zolder heeft liggen. Hij 
zou er blij mee zijn.

Bij het inventariseren van de archieven die zijn overgedragen aan het Col-
lege van Kerkrentmeesters van de Haagse Protestantse Gemeente is on-
langs een interessante collectie aangetroffen van de wijkzendingscom-

missie van de voormalige Hervormde wijkgemeente 16 (Bethlehemkerk). 
In deze verzameling bevinden zich ook stukken van de Zendingscommissie 

Valkenboskwartier – waaronder de Bethelkapel – en wijk 26 (Pauluskerk). De 
Bethlehemkerk vormde met deze wijken sinds 1971 een gemeenschappelijke zen-
dingscommissie. Vanaf 1985 werd ook de zendings- en later ZWO-commissie 
van de Gereformeerde Kerk Den Haag-West hierbij betrokken.

De papieren uit de Bethlehemkerk zijn aangevuld met de dossiers over de 
zending die zich bevinden in het in 2014 beschreven archief van de Bethelkapel. 
Op deze wijze wordt een overzicht van activiteiten van de wijkzending in Den 
Haag-West verkregen dat zich uitstrekt van 1962 tot 1995. De collectie bevat on-
der meer diverse jaarverslagen, notulen van vergaderingen en convocaties.

Naast dossiers van de wijkzendingscommissies zijn ook stukken – uit boven-
genoemde periode – bewaard van de Centrale Zendingscommissie en de Clas-
sicale Zendingscommissie van de Haagse Hervormde Gemeente. In de laatst-
genoemde verzameling bleek een aantal papieren aanwezig van de Commissie 
Vrouwenwerk, die een onderdeel vormde van de Classicale Zendingscommissie. 

Nader zal worden onderzocht in hoeverre de papieren van de Classicale Zen-
ding in de collectie uit de Bethlehemkerk een aanvulling vormen op de stukken 
van de Hervormde classis ’s-Gravenhage die zich in andere archiefbewaarplaat-
sen bevinden. 

De hier beschreven collectie is niet in alle opzichten volledig. Ik zou het dan 
ook op prijs stellen wanneer lezers van de Wijkkrant Den Haag-West die nog pa-
pieren van de in dit artikel genoemde zendingsorganen in bezit hebben met mij 
contact willen opnemen. Belangstellende lezers kunnen bij mij een voorlopige 
inventarislijst van deze verzameling opvragen. 

Hans van Spanning, archivaris Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage                                                                                                                                    
 Tel. (070) 325 13 10.

E-email: hvanspanning@scarlet.nl

Henk Teutscher:
‘We moeten de kerk  
met elkaar dragen’
Henk Teutscher is weg- en waterbouwkundige en heeft in de pro-
jectontwikkeling en de aannemerij gewerkt. Hij is eind februari 
bevestigd als ouderling in de Maranathakerk. Hieronder stelt hij 
zich voor.
‘Sinds vier jaar woon ik in Den Haag 
en ik heb de Maranathakerk leren 
kennen als een plaats waar mensen op 
elkaar betrokken zijn. Er is veel aan-
dacht voor muziek en cultuur. Ik ben 
daar blij mee omdat dat voor mij we-
zenlijke elementen van het kerk-zijn 
betekenen. Als kerk moet je betrok-
ken zijn bij het leven van alle dag. Een 
aardige anekdote is dat ik als twaalf-
jarig jongetje, in huis bij een oom en 
tante in Amstelveen, daar in een kerk 
al eens kennis heb gemaakt met Adri-
aan Schuurman, de eerste musicus van 
de Maranathakerk. Wat een boeiende 
man was dat!

De kerk in algemene zin heeft 
mijn leven beïnvloed. Ik ben bijna in de kerk geboren; mijn vader was zending-
spredikant op Nieuw-Guinea. Zodoende ben ik met de kerkgeschiedenis verw-
even. Ik houd van de kerk. Ik kan ook zeggen dat ik in mijn leven meermalen op 
wonderlijke wijze ervaren heb wie God is en wat hij voor mij betekent.

Ik wil graag ouderling worden omdat we de kerk met elkaar moeten dragen. 
Daarbij houd ik ook van de Maranathakerk als gebouw, met haar besloten kar-
akter en haar mooie akoestiek.’

Henk Teutscher

Voorlichtingsochtend op 11 maart
Theologie voor 
geïnteresseerden
Deze maand is in Den Haag een voorlichtingsochtend over de 
cursus ‘theologie voor geïnteresseerden’. De nieuwe cursus start in 
september.

De driejarige cursus ‘Theologie voor geïnteresseereden’ is bedoeld voor 
iedereen die zich wil verdiepen in de vragen van geloof, kerk en samen-
leving. De cursus gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland en 

wordt in 26 plaatsen in het land gegeven. De Haagse cursus is oecumenisch 
van karakter. Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel wordt 
er interesse gevraagd voor de diversiteit en ontwikkelingen in de hedendaagse 
theologie en enige vaardigheid in lezen en studeren. Deelnemers die de cursus 
drie jaar hebben gevolgd, ontvangen een certificaat. Het is ook mogelijk de cur-
sus één of twee jaar te volgen.

Op de voorlichtingsochtend worden vier proeflessen gegeven. De nieuwe 
cursus start in september, bij voldoende belangstelling (minimaal twaalf per-
sonen), met een overdageditie (op donderdagmiddag) en/of een avondeditie 
(op woensdagavond). De cursus wordt gegeven door theologen met een acad-
emische achtergrond en een ruime praktijkkennis. Er zijn vergaande plannen 
om in juni een week lang een zomerschool te organiseren, waar TVG-docenten 
verrassende onderwerpen behandelen op het gebied van theologie en religie.

De voorlichtingsochtend en de opleiding worden gegeven in de Bethlehem-
kerk aan het Azaleaplein. Bij de kerk stopt tramlijn 3 en iets verderop lijn 12. 
De voorlichtingsochtend is zaterdag 11 maart van 10 tot 13.30 uur. Verdere in-
formatie: Annemarie van Duijn, e-mail: w.van.duyn1@kpnplanet.nl,  tel. (071) 
407 35 66. 

Margreet de Pous:
‘Kerk is ontmoetingsplek 
waar iedereen welkom is’
Margreet de Pous is pedagoge en werkt bij een landelijk kennis- en 
dienstencentrum op het gebied van het onderwijs. Ze is eind februa-
ri bevestigd als ouderling eredienst in de Maranathakerk. Hieron-
der stelt zij zich voor.
‘Mijn eerste gedachte als je zegt Mara-
nathakerk is: ‘gemeente, ‘samen’. Een 
ontmoetingsplek om samen te vieren, 
te delen, ook verdrietige en mooie, ge-
lukkige momenten. Een plaats om sa-
men inspiratie op te doen en te zoeken 
naar zingeving.

Samen maken Tjitte en ik al bi-
jna dertig jaar deel uit van deze ge-
meente. Onze kinderen zijn binnen 
de gemeente opgegroeid en koes-
teren mooie herinneringen aan ge-
meenteweekeinden, de brugkerk met 
haar weekeinden, kanotochtjes, bar-
becues en gourmetten.

Samen gemeente zijn is voor mij 
ook samen doen. Ruim tien jaar ben 
ik scriba van de kerkeraad geweest, een mooie maar ook stevige activiteit, ook 
in tijd. Na het scribaat heb ik me meer gericht op praktische klussen als de com-
missie van ontvangst, de ‘Berichten’ rondbrengen en koken. Dat doe ik  met veel 
plezier tijdens de bazaar en met Johanna Reinsma voor de gemeentemaaltijd en 
voor het nu jaarlijks geworden koud buffet voor de vrijwilligers.

En nu de vraag of ik ouderling eredienst wil worden. Het antwoord is ja. 
Graag lever ik een bijdrage aan de gemeente die de Maranathakerk vormt, een 
ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.’

Margreet de Pous

Van Wijngaarden
te gast over 
‘voltooid leven’

Dr. Els van Wijngaarden (Uni-
versiteit voor Humanistiek) 
vervult een belangrijke rol 

in de actuele maatschappelijke en po-
litieke discussie over stervenshulp bij 
een zogeheten voltooid leven. Achter 
deze mooie term blijkt volgens haar 
een rauwe tragiek schuil te gaan. Ou-
deren die hun leven voltooid vinden, 
blijken tegelijk aan het leven te lijden.

In gesprekken met ouderen, waar-
over ze een boek schreef, hoorde Van 
Wijngaarden telkens dezelfde vijf 
klachten: eenzaamheid, er niet meer 
toe doen, het onvermogen om zichzelf 
te uiten, geestelijke of lichamelijke ver-
moeidheid en een aversie tegen afhan-
kelijkheid. Ouderen voelden zich soms 
een blok aan het been van hun kinder-
en, niet meer van belang, gemarginal-
iseerd. Van Wijngaarden vertelde in 
dagblad Trouw: ‘De gesprekken heb-
ben me aangegrepen. Deze ouderen 
zien zichzelf als autonome mensen die 
zelf willen bepalen of ze een einde aan 
hun leven maken. Maar ze voelden 
zich ook kwetsbaar en heel afhankeli-
jk, en hebben het gevoel dat ze er niet 
meer toe doen. Die dubbelzinnigheid, 
daar hoor je weinig over.’

Het begrip ‘voltooid leven’ wekt 
volgens haar ten onrechte de indruk 
dat ouderen die om die reden hun lev-
en willen beëindigen, vinden dat het 
wel mooi is geweest. ‘In het publieke 
debat wordt voltooid leven gezien als 
een voldongen feit, waar we een rege-
ling voor moeten treffen. Daarmee 
poetsen we belangrijke maatschap-
pelijke problemen weg.’

Woensdag 29 maart, 20 uur. Ma-
ranathakerk, 5 euro.
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Zondag Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

5 maart
1e 40-dagentijd

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

12 maart 
2e 40-dagentijd

Ds. Martine Nijveld,
Biddag

Ds. Erika van Gemerden,
Met Bachcantate

19 maart
3e 40-dagentijd

Ds. Martine Nijveld,
m.m.v. koor Sing for Joy

Ds. Axel Wicke

26 maart
4e 40-dagentijd

Ds. Axel Wicke,
m.m.v. de cantorij

Ds. Martine Nijveld, Schrift en Tafel,
m.m.v. de cantorij

2 april
5e 40-dagentijd

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Mevr. Sity Smedinga,
na de dienst Gemeenteberaad

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

Bij de diensten
in beide kerken
Op weg naar Pasen: vespers op de woensdagavonden
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 broeders 
en zusters (zowel in de kerk aan de Elandstraat als aan het Kamperfoelieplein), 
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.  

Gedurende de veertigdagentijd is er elke woensdag (vanaf 8 maart) om 19.30 
uur een vesper in de Maranathakerk: een moment van bezinning, met stilte, 
bijbel lezing, muziek, gebed, lied…

Zondag  maart – Anders Vieren – ‘Bezin je groen’
Op zondag 5 maart luiden wij in een gezamenlijke dienst in de Bergkerk de veer-
tigdagentijd in – en dat doen wij met een bijzondere, alternatieve dienst, de twee-
de in de reeks ‘Anders Vieren’. Door een heel team voorbereid, stellen wij die zon-
dag onder het motto ‘Bezin Je Groen’ duurzaamheid centraal. Als christenen en 
rentmeesters van de aarde hebben wij de opdracht de goede schepping van God 
te bewaren. De opzet van de dienst is erop gericht dat bezoekers daar nieuwe in-
spiratie, ideeën en ook praktische tips en handvatten voor krijgen. In plaats van 
een preek worden er verschillende workshops aangeboden. Van harte welkom, 
en neem ook je vrienden, kennissen en buren mee!

Zondag  maart, dienst met Bachcantate
Uitgevoerd wordt ‘Nimm was dein ist und gehe hin’ (BWV 144) van J. S. Bach. 
Het is een vrij kort, zesdelig stuk. Het slotkoraal is het bekende ‘Was mein Gott 
will, das g’scheh allzeit’, een van de oudere koralen uit de Lutherse liedboeken, 
in 1547 geschreven door Albrecht, de eerste hertog van Pruisen en de eerste tot 
het lutheranisme bekeerde Duitse prins. De dienst begint om 10.30 uur, maar 
dirigent Jörn Boysen van Musica Poëtica geeft  al om 10 uur een korte educatieve 
toelichting. Voorganger is ds. Erika van Gemerden.

Zondag  maart, meditatieve wandeling
Op zondag 12 maart is er weer een meditatieve wandeling: een wandeling anders 
dan anders. Dit keer is het thema: ‘Stilte zoeken in de stad!’ We starten om 16.00 

uur bij de Maranathakerk. Duur van de wandeling: een uur/anderhalf uur. Te-
rug 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 Nijveld, (070) 779 07 24; me.nijveld@ziggo.nl

Zondag  maart, Bergkerk, 
Sing for Joy
Op zondag 19 maart werkt aan de 
dienst in de Bergkerk een van de ko-
ren mee van onze organist Warner 
Fokkens: Sing for Joy.

Zondag  maart, op weg naar 
Pasen: Sieben letzte Worte 
Emeritus predikant Carel ter Linden 
brengt met pianiste Karin Kuijper 
een programma met zeven korte over-
denkingen over de zeven woorden, 
die ons van Jezus zijn overgeleverd als 
door hem aan het kruis gesproken. 
De teksten worden afgewisseld door 
de muziek die Joseph Haydn bij deze 
‘kruiswoorden’ schreef. Welkom in de 
Maranathakerk om 17.00 uur.

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

Leesrooster maart 2017

In 2017 wordt de Reformatie herdacht (1517-2017). Ter gelegenheid daarvan volgen wij het Luthers Lees-
rooster vanaf zondag 12 februari tot en met zondag Trinitatis, 11 juni 2017. 
Van dit rooster kan soms worden afgeweken.gevolgd. Van dit rooster kan soms worden afgeweken.

5 maart Incovabit Jesaja 58: 1 – 9; 2 Korintiërs 6: 1 – 10; Matteüs 4: 1 – 11 
12 maart Reminiscere Exodus 24: 12 – 18; 1 Tessalonicenzen 4: 1 – 7; Matteüs 15: 21 - 28
19 maart Oculi Exodus 34: 1 – 10; Efeziërs 5: 1 – 9; Lucas 11: 14 - 28
26 maart Laetare Zacharia 8: 1 – 23; Galaten 4: 22  5: 1a; Johannes 6: 1 - 15

Vakantie pastor
Mevrouw Sity Smedinga heeft  van 

6 tot 19 maart vakantie. Haar collega’s 
vervangen  haar.

Zondag  april, 
gemeentevergadering 

Eind 2016 is de beleidsnotitie in de ge-
meente verspreid. Deze notitie vraagt 
om verder denken en concreet doen. 
Zo hebben we in de afgelopen tijd o.a. 
de diverse commissies en groepen aan-
geschreven 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/mens-
kracht)? Maar ook iedereen die niet 
‘offi  cieel’ aangeschreven is, is van har-
te 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 reac-
ties er binnengekomen zijn en kunnen 
we er met elkaar over in gesprek. 
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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 Beek-Dekker 
(penningmeester)
Tel. (070) 350 48 41
kvbeekdekker@gmail.com

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
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 Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

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

Diaconie
Willem-Jan 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  
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

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

Wijkgemeente Den Haag West 

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

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 
aprilnummer uiterlijk op 
6 maart 
zenden aan:  
jangoossensen@ziggo.nl

Agenda maart
Di 28 febr, 10.30 u Geloven op velerlei manier, Maranathakerk
Wo 1, 10.30 u Met bijbel en krant op tafel, Bergkerk
Do 2,  18 u PraatMaal, Bethel
Wo 8, 20 u Leerhuis Heeft God humor? Bergkerk
Wo 8, 19.30 u Vesper, Maranathakerk
Wo 9, 20 u Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Vr 10, 15 u Verhalencafé, Bethel
Vr 10, 20 u ‘Disgrace’ in BuurtBios, Bethel
Zo 12, 11.30 u Orgelconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 12, 15 u MuziekMatinee, Bethel
Zo 12, 16 u Meditatieve wandeling, Maranathakerk
Wo 15, 14.30 u Simon Groenveld over nationale identiteit, 

Maranathakerk
Wo 15, 19.30 u Vesper, Maranathakerk
Wo 15, 20 u Leerhuis Heeft God humor? Bergkerk
Zo 19, 17 u Sieben letzte Worte, Maranathakerk 
Wo 22, 19.30 u Vesper, Maranathakerk
Wo 22, 20 u Leerhuis Heeft God humor? Bergkerk
Za 25, 15 u Vrouwencafé, Bethel
Zo 26, 11.00u Verkoop Wereldwinkel, inzameling voedselbank, 

Bergkerk
Di 28, 10.30 u Geloven op velerlei manier, Maranathakerk
Wo 29, 10.30 u Rouwverwerking, Bethel
Wo 29, 19.30 u Vesper, Maranathakerk
Wo 29,  20 u Els van Wijngaarden over ‘voltooid leven’, 

Maranathakerk
Wo 29, 20 u Leerhuis Heeft God humor? Bergkerk
Do 30, 20 u Lezing Dietrich Bonnhoeffer, Bethel

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 10-12.00 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

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

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

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

Rouwkamers:

Kantoren: Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP Den Haag

Telefoon

Frederik Hendriklaan 7

070 - 355.64.27* (dag en nacht)

Pastorale plan 80-plus en
‘Waardig ouder worden’

Ik citeer uit het breed gedragen manifest ‘Waardig ouder worden’: ‘Geloven 
in een samenleving waar ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een sa-
menleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen en gewaar-

deerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen!’
Ik ben blij verrast met het initiatief van een aantal mensen om dit manifest 

op te stellen en gezien hoe er op gereageerd wordt, ben ik niet de enige die dit ma-
nifest omarmt. Ons pastorale plan sluit aan bij het manifest: mensen, ouderen 
liefdevolle aandacht geven.

Dit manifest doet ook een beroep op de ouderen zelf: blijf doen wat je kunt 
doen. En ook dat sluit aan bij ons pastorale plan: ouderen kunnen ook elkaar 
blijven bezoeken en aandacht geven aan elkaar! 

We hebben de wijkgemeente Den Haag-West in secties ingedeeld, zeg maar 
behapbare brokken. Het te bezoeken deel is op deze manier overzichtelijk en de 
lijst met namen niet te groot. U begrijpt dat elke sectie bezoekers nodig heeft en 
dat de bezoeken ook gecoördineerd moeten worden. Voor de secties: Segbroek, 
Houtrust en Valkenbos hebben we haast nog geen bezoekers en zijn er nog geen 
coördinatoren. Wie zou in een van deze secties bezoeker en of coördinator wil-
len zijn, zodat ook in deze secties het bezoekwerk voor mensen van tachtig jaar 
en ouder op gang komt? 

Voor opgeven of voor meer informatie kunt u mij bellen of mailen: Sity Sme-
dinga, 06 37 35 07 51, sitysmedinga@gmail.com 

PraatMaal:
eten en praten

PraatMaal is een initiatief van 
Bethel en de Haagse Domini-
cus. Het gaat om eenvoudige 

maaltijden met tafelgesprekken over 
actuele onderwerpen. Deze gesprek-
ken kunnen helpen je mening te vor-
men. 

Zo zal het de eerste keer, 2 maart, 
gaan over hoe we onze democratie er-
varen. Hebben we behoefte aan meer 
directe invloed? Hoe wordt er met de 
stem van het volk omgegaan? Op 6 
april gaat het over ‘voltooid leven’, en 
op 1 juni over ‘duurzaam leven’.

De kosten voor de maaltijd zijn € 3. 
Aanvang 18 uur. Opgeven kan bij Leo 
van Driel, leo.vandriel@planet.nl. 

Wil je meedenken over onderwer-
pen voor volgend seizoen of praktisch 
meehelpen bij de maaltijd, dan hoor ik 
dat graag. 

Klaas Bruins


